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Sesja Rady Miasta

"Czy miasto stać 
na utrzymanie symbolu?"
Tak w największym skrócie można podsumować dyskusję, 
która dotyczyła zmian w statucie Rybnickiego Ośrodka Kultu
ry. Zmian powodujących koniec finansowania Filharmonii 
ROW z budżetu miasta. Był to zarazem jedyny punkt 
przedwakacyjnej sesji, który wywołał żywą wymianę zdań 
pomiędzy radnymi. Pytanie zawarte w tytule a postawione 
przez B. Piechę stanowiło kwintesencję dyskusji.

Na wstępie sesji zwyczajowo głos 
zabrał prezydent J. Makosz, który zapo
znał zebranych ze sprawami m iasta i 
pracami Zarządu. W skrócie opisał on 
wizytę ambasadora w Rybniku, spotka
nia z merami i burmistrzami zaprzyja
źnionych miast, uczestnictwo naszego 
miasta w międzynarodowej wystawie w 
Soest.

Prezydent scharakteryzow ał także 
główne roboty, które trwają w mieście. 
Prace w SP nr 13 w C hw ałow icach, 
gdzie we wrześniu planuje się zorgani
zować centralną rybnicką inaugurację 
roku szkolnego, prace w SP na P ia
skach i w Boguszowicach, moderniza
cję stadionu, roboty na kąpielisku 
“Ruda”, w ośrodku “B ushido” i przy 
szpitalu w Orzepowicach. Prezydent 
zapoznał także radnych z harmonogra
mem prac przy budowie pasaży /K o
ścielna 7 i Sobieskiego 15/. Żeby nie 
być posądzonym o to, iż prace “ idą” 
tylko w centrum, J.Makosz wyliczył ro
boty, które aktualnie m ają miejsce w 
dzielnicach - jes t ich całe mnóstwo i 
praktycznie można stw ierdzić, że w 
każdej dzielnicy “coś się dzieje”, a wie
le z robót przebiega przy osobistym za
angażowaniu mieszkańców.

Po wysłuchaniu informacji prezyden
ta, radni upoważnili Zarząd Miasta do 
zaciągnięcia kredytu w wysokości

500.000 zł na kontynuację moderniaz
cji ośw ietlenia ulicznego oraz zacią
gnięcia 400.000 zł pożyczki z W oje
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo
wiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze 
te przeznaczone zostaną na dofinanso
wanie budowy kolektora sanitarnego, 
który odprowadzać będzie ścieki z po
łudniowej części śródmieścia /policja, 
urząd skarbowy, sąd, targowisko, dziel
nica Meksyk/. W obydwu przypadkach 
bodźcem do zaciągnięcia kredytu i po
życzki były korzystne w arunki ich 
udzielenia. Nic więc dziwnego, że ra
dni jednogłośnie wyrazili zgodę na te 
działania.

Radni dokonali także zmian w budżecie

budżecie miasta Rybnika. Wystąpienie mia
sta z pilotażu, z dniem 1 kwietnia br., 
pociągnęło za sobą zmniejszenie bu
dżetu potrzebnego na realizację zadań z 
nim zw iązanych. Dochody m iasta 
wzrosły o 663.784 zł, które w wyniku 
postępowania sądowego uzyskano od 
PKO BP z tytułu zaległego czynszu i 
odsetek oraz o dotację celową z budże
tu państwa w wysokości 286.602 zł na 
dofinansowanie wypłaconych w okre
sie od stycznia do czerwca br. dodat
ków mieszkaniowych. Wyżej wymie
nione wpływy radni postanowili prze
znaczyć na: dotację dla Zakładu Go
spodarki M ieszkaniow ej i pokrycie 

c.d. na stronie 2

Kompleksowa pracownia RTG
Skuteczność leczenia zależy w ogromnym stopniu od szybkości i 
precyzji diagnozy. Ta z kolei wymaga nie tylko lekarza o wyso
kich kwalifikacjach ale i odpowiedniej nowoczesnej aparatury.

Rybnicka służba zdrowia, a konkret
nie Przychodnia Specjalistyczna przy ul. 
Byłych Więźniów Politycznych dyspo
nuje od kwietnia br. nowoczesną pra
cow nią rentgenologiczną, wyposażoną 
w urządzenia zakupione ze środków in

inwestycyjnych Wydziału Zdrowia Urzę
du Wojewódzkiego w Katowicach. Stąd 
obecność na jej oficjalnym otwarciu w 
ubiegłą środę - Lekarza Wojewódzkiego 
Andrzeja Sośnierza, a także prezydenta 
Józefa Makosza, dyrektora ZOZ-u Ryszarda

Ryszarda Kufla, członka Rady Nadzorczej 
ZOZ-u Krystyny Stokłosy, przewodni
czącego Komisji Zdrowia RM Bolesła
wa Piechy, Józefa Meisla i innych.

Koszt pracowni, na którą składają się 
dwa aparaty rentgenowskie nowej gene
racji o wysokiej częstotliwości, sterow
nia oraz automatyczna ciemnia, wyniósł 
około 4 mld st.złotych, w tym koszt ad
aptacji pomieszczeń, którą wykonała fir
ma “Medrem”. Przed zainstalowaniem 
jednego z aparatów trzeba było wzmoc
nić strop, gdyż nacisk aparatu wynosi 
ok. 1 tony na m kw. W pomieszczeniu 
nie widać żadnych kabli, gdyż wszystkie 
zostały schowane pod podłogą. Instala
cji urządzeń dokonał Zakład Techniki 
Medycznej “Mediplan” w Katowicach, a 
jego dyrektor Erwin Byrski przybliżył 
zebranym możliwości zamontowanej 
aparatury. Spełnia ona wszystkie wyma
gania jakie stawiane są współczesnej ra
diologii. Jest sam odzielną jednostką, 
dzięki której można wykonywać wszyst
kie badania radiologiczne, umożliwia też 
rozwój - np. w postaci wykonywania w 
przyszłości badań naczyniowych. Urzą
dzenie jest bardzo trwałe, a koszty eks
ploatacji niskie.

Pełniący funkcję kierownika pracowni 
Jacek Zajda uważa, że aparat jest oczy
wiście bezpieczny dla chorych, ale i dla 
personelu, co łatwo będzie sprawdzić, 
dzięki dozymetrowi noszonemu na kie
szonce lekarskiego fartucha. Wysoko 
ocenił też parametry urządzenia.

W imieniu rybniczan, ale i mieszkań
ców okolicznych gmin, prezydent Ma
kosz podziękował Lekarzowi W oje
wódzkiemu za dostrzeżenie potrzeb na
szego regionu, wyrażając nadzieję, że na 
pomoc będzie można liczyć i w przy
szłości, choćby w kontekście budowy 
szpitala w Orzepowicach.

W.R.

Ten nowoczesny aparat rentgenowski jest jednym z urządzeń, w jakie 
wyposażono nową pracownię RTG w Przychodni Specjalistycznej. Zdj.: sol

Koncert niedzielny “Pod Wierzbą”
W niedzielę 2 lipca w godz. 16.00 - 18.00 

zagra Miejska Orkiestra Dęta “Rybnik” 
oraz prywatny Zespół Taneczny “AVANTI”

250-tonowa ciężarówka "Faun" na trasie przejazdu

Niecodzienny ładunek przejechał przez 
Rybnik w ostatnie wtorkowe popołu
dnie. Ulicami Energetyków, Budowla
nych, Kotucza, Wyzwolenia w kierunku 
Żorskiej sunął powoli ogromny ciągnik z 
równie ogromnym ładunkiem porówny
walnym gabarytowo z dwupiętrową kamie
nicą. Ładunek - chłodnia do skraplania tle
nu dla zakładów chemicznych w Oświęci
miu wyprodukowana została w Anglii i naj
pierw statkiem, później barką przypłynęła 
do Opola. Stąd podróżuje już lądem. Ładu
nek i ciągnik ważą 250 ton, mają długość 
66 metrów i wysokość prawie 7 metrów.

Przygotowania do przewozu chłodni 
przez Rybnik trwały w naszym mieście już 
od marca. Uzgadniano trasę przejazdu, tak 
aby wcześniej można było wyznaczyć pa
rametry łuków, przeprowadzić ekspertyzę 
mostów, wiaduktów. W przygotowaniach 
brało udział wiele służb miejskich. Usunię
to znaki drogowe, poszerzono ulicę Bu
dowlanych, zdemontowano krawężniki, 
słupy z linią energetyczną. Obcięto również 
gałęzie z pobliskich drzew, zniwelowano 
wysepki na drogach. Wszystkie miasta, 
które ucierpiały na skutek przewozu chło
dni otrzymają odszkodowanie. /a/

Egzaminy do szkól średnich

Polski łatwy, matematyka trudniejsza
W ostatni poniedziałek rozpoczęty 

się egzaminy do szkół średnich. Na te
renie podległym Delegaturze Kurato
rium Oświaty w Rybniku, tj. w Rybniku,

Drugi dzień egzaminów był trudniej
szy. Zadania z matematyki przysporzyły 
sporo trudności. Oprócz czterech zadań 
do wyboru o średnim stopniu trudności,

Przyszli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Zdj.: sol
Wodzisławiu, Jastrzębiu, Leszczynach, 
Żorach, Pszowie i Rydułtowach dla ab
solwentów szkół podstawowych przygoto
wano 8954 miejsca - najwięcej w zasadni
czych szkołach zawodowych. Pomimo 
ogłaszanego wyżu demograficznego rocz
nika, pozostanie kilkaset miejsc wolnych, 
gdyż liczba tegorocznych absolwentów 
szkół podstawowych wynosi 8745.

Pierwszego dnia kandydaci musieli 
zmierzyć się z językiem polskim. Egza
min obejmował część gramatyczną, wy
pracowanie na temat ulubionej książki i 
dyktando historyczne.
- Polski był łatwy, ale takie dyktando pi
sałem pierwszy raz - powiedział Leszek 
Bednarz zdający do Zespołu Szkół 
Technicznych. - Trzeba było dodatkowo 
odpowiedzieć na pytanie dotyczące te
kstu - o kogo chodzi i jakie wydarzenia 
opisuje, kiedy miały miejsce wymienione 
bitwy.

dodatkowo zaproponowano piąte ozna
czone gwiazdką. - Jeżeli ktoś rozwiązał 
zadanie z gwiazdką, mógł podwyższyć 
sobie ocenę o jeden stopień - powiedział 
Grzegorz Musiolik zdający do Zespołu 
Szkół Technicznych.

Pomimo zapewnienia wystarczającej 
liczby miejsc w szkołach, rozłożone one 
zostały na wszystkie kierunki, tak, że w 
niektórych klasach kandydaci zmuszeni 
byli konkurować ze sobą. Mówili nam, 
że je s t trzech kandydatów na jedno  
miejsce - powiedział Leszek Bednarz 
zdający do klasy o specjalizacji automa
tyka przemysłowa. Większe szanse miał 
Grzegorz Musiolik, który zdawał do kla
sy o profilu mechanika pojazdów samo
chodowych, gdzie było 72 chętnych do 
33-osobowej klasy. W dniach następ
nych uczniowie, którym nie powiodło 
się na egzaminie mogli próbować je
szcze raz, zdając poprawkę.  /a/

1
GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Z
dj

.: 
Zb

. S
ol

ar
sk

i

Kamienica na... kółkach



“Czy miasto stać 
na utrzymanie symbolu?”

c.d. ze strony 1
części zobowiązań pilotażowych Zespo
łu Ognisk Wychowawczych, Młodzie
żowego Domu Kultury, Ognisk Pracy 
Pozaszkolnej i wynajęcie od RSM loka
lu użytkowego przy ul.Broniewskiego 
23 dla MDK i zwiększenie dotacji dla 
Rybnickiego Inkubatora Przedsiębior
czości i odtworzenie rezerwy budżeto
wej. Kuratorium Oświaty w Katowicach 
przyznało 550 tys.zł dotacji na realizację 
inwestycji oświatowych. Pieniądze te 
zostały przeznaczone na współfinanso
wanie prac w SP na Piaskach, w Chwa
łowicach, Golejowie, Niedobczycach i 
Boguszowicach. Kolejne gminy odpo
wiedziały na apel prezydenta miasta w 
sprawie współfinansowania długów po
pilotażowych w oświacie /1598 zł jedno
razowej wpłaty gminy M szana/ oraz 
wspomożenia budowy szpitala w Orze
powicach /25 tys.zł od gminy Czerwion
ka - Leszczyny/. Przy okazji nowelizacji 
budżetu w ątpliwości radnego 
T.Pruszkowskiego wzbudziły koszty 
funkcjonowania i przyszłość Ośrodka 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego. Radny 
podkreślił, że zarówno pod względem 
inwestycyjnym jak  i zaopatrzenia w 
sprzęt, w ośrodku jest jeszcze wiele do 
zrobienia. Odpowiedzi w tej sprawie 
udzieliła M. Kufa-Skorupa. Stwierdziła 
ona, że jak na podobnego typu ośrodki, 
rybnicka placówka funkcjonuje na nie
złym poziomie, potwierdziła iż Zarząd 
Miasta wespół z OL-R czynią starania o 
pozyskanie dla ośrodka fundacji, która 
dodatkowo wsparłaby go finansowo. Z 
kolei J. Cyran zapewnił, że niezbędne 
prace związane z naprawą dachu zostaną 
w tym roku wykonane. Ostatecznie przy 
jednym głosie wstrzymującym się i 37 za 
radni dokonali zmian w budżecie.

Na wniosek Komisji Komunikacji i 
Zarządu Miasta radni stosunkiem gło
sów 35 za, 2 wstrzymujące się i 1 prze
ciw, wyrazili zgodę na wystąpienie Ryb
nika z Międzygminnego Związku Ko
munikacyjnego za sześciomiesięcznym 
wypowiedzeniem, którego bieg kończy 
się z dniem 31 grudnia br. O sprawie tej 
pisaliśmy w poprzednich numerach 
“GR” - jest to dalszy krok w kierunku 
całkowitego usamodzielnienia się ryb
nickich “czerwonych autobusów”.

Żywą reakcję radnych wywołał projekt 
zmian w statucie rybnickiego Ośrodka 
Kultury, polegający generalnie na wy
kreśleniu z jego struktury Filharmonii 
ROW. Konsekwencją tej decyzji jest 
zdjęcie z “garnuszka miasta” finansowa
nia Filharmonii. Wiceprezydent J. Kogut 
zapoznał zebranych z historią filharmo
nii, a także przedstawił motywy, którymi 
kierowały się w tej kwestii Zarząd Mia
sta i Komisja Kultury podejmując sto
sowne wnioski. W uzasadnieniu można 
było przeczytać, że Filharmonia 
“ROW” powstała w 1960 roku i działa
ła jako Stowarzyszenie Muzyczne, opie
rając swoje materialne podstawy na do
tacjach z przemysłu górniczego w okre
sie jego największego rozkwitu. Kiedy 
przemysł węglowy przestał łożyć na je j 
utrzymanie rozpoczął się okres nieustan
nych zabiegów o zdobycie funduszy. Już 
na początku poprzedniej kadencji, Rada 
Miasta podjęła uchwałę o wystąpieniu 
do Urzędu Wojewódzkiego o uznanie fil
harmonii za orkiestrę państwową /tj. o 
nadanie dotychczasowemu stowarzysze
niu statusu instytucji artystycznej mają
cej zagwarantowane finansowanie z bu
dżetu państwa/. Do decyzji takiej nie do
szło wobec negatywnej opinii Minister
stwa Kultury. Również Urząd Woje
wódzki nie wywiązał się z deklarowanej 
pomocy finansowej na utrzymanie pla
cówki - z braku środków budżetowych. 
Sugerowano utworzenie instytucji mię
dzygminnej, finansowanej przez gminy 
ROW-u, jednakże zamiar ten okazał się 
nieskuteczny. Z roku na rok sąsiednie 
gminy w coraz mniejszym stopniu korzy
stały z koncertów filharmonii na swoim 
terenie, co było wynikiem urynkowienia 
mechanizmów działania kultury. Aby zapobiec

zapobiec upadkowi filharmonii, wobec za
istniałych trudności finansowych, a jed
nocześnie chcąc wymusić niezbędną re
organizację, miasto zaproponowało ze
społowi funkcjonowanie w ramach Ryb
nickiego Ośrodka Kultury co nastąpiło 
od dnia 1 marca 1991 roku. Muzyków 
zatrudniono na umowach zlecenia /za
trudnienie w filharmonii zawsze było dla 
nich zatrudnieniem dodatkowym/, rozpi
sano konkurs na dyrektora i dyrygenta

Skarbnik Miasta Bogusław Paszenda 
szczegółowo zapoznał radnych ze zmianami 

w budżecie

w jednej osobie, został nim Sławomir 
Chrzanowski.

Muzycy w liczbie obecnie 38 zatru
dniani byli na sezon koncertowy tj. na 
okres 10 miesięcy /od września do 
czerwca/. Zespół regularnie dawał 10 
koncertów w Rybniku, a koszty jego  
funkcjonowania wynosiły /wysokość do
tacji miasta/:
- 1991 - 340 mln zł, 1992 - 400 mln zł, 
1993 - 630 mln zł, 1994 - 750 mln zł, zaś 
na rok 1995 w budżecie ROK na funk
cjonowanie filharmonii przeznaczono 
900 mln st.złotych.

Obserwacja działalności filharmonii 
w ciągu ostatnich 4 lat prowadzi do na
stępujących wniosków:
- odnotowano zwiększenie dyscypliny, 
zwyżkę poziomu artystycznego oraz 
urozmaicenie repertuaru i uczestnictwo 
w koncertach wybitnych solistów, co jest 
niewątpliwą zasługą dyrektora 
S. Chrzanowskiego i faktu łączenia przez 
niego kierownictwa dwóch instytucji ar
tystycznych,
- zainteresowanie publiczności koncer
tami jest zmienne - uzależnione od re
pertuaru i solistów. Obok koncertów 
odbywających się przy wypełnionych sa
lach są koncerty, które wzbudzają zain
teresowanie od 100 do 250 melomanów,
- nastąpiło zdominowanie zespołu przez 
muzyków zatrudnionych w Filharmonii 
Zabrzańskiej.
Zważywszy na roczne koszty utrzymania 
filharmonii i ilość koncertów dawanych 
w Rybniku, koszt jednego koncertu w 
roku bieżącym wynosi średnio 90 mln 
st.złotych. Tymczasem Filharmonia Za
brzańska koncertuje w innych miastach 
za cenę mieszczącą się w granicach od 
40 do 60 mln zł. Za ten sam rząd ko
sztów sprowadzać można różne renomo
wane zespoły z innych miast. Utrzymy
wanie własnego zespołu skazuje miasto 
siłą rzeczy na “monopol” wykonawczy. 
Wnioski te prowadzą do konkluzji, że 
utrzymywanie filharmonii w obecnym 
kształcie organizacyjnym nie ma przy
szłości. W związku z tym rozważano 
pierwotnie wersję połączenia Filharmo
nii Zabrzańskiej /zawodowej/ z rybnic
ką, co zyskało wstępną aprobatę Zarzą
du Miasta Zabrza. Rozwiązanie takie de 
facto równałoby się wchłonięciu Rybnic
kiej Filharmonii przez Zabrzańską. Ponadto

Ponadto za cenę zachowania nazwy /np. 
jako Filharmonia Zabrzańsko-Rybnic
ka/ trzeba by zapłacić przekazaniem po
kaźnego zbioru nutowego oraz instru
mentów stacjonarnych /harfa, fortepian, 
kontrabasy/. Takie rozwiązanie ponadto 
również skazywałoby nas na monopol 
jednego zespołu.

Wychodząc z założenia, że celem jest 
zapewnienie mieszkańcom miasta i re
gionu dobrej muzyki, zaś formy organi
zacyjne jako wtórne powinny być pod
porządkowane temu celowi - w dzisiej
szych warunkach można je  osiągnąć ku
pując koncerty orkiestr symfonicznych z 
Katowic, Zabrza, Krakowa czy innych 

miast. Również rybnickie środo
wisko muzyczne skupione wokół 
Szkoły Muzycznej deklaruje go
towość zaprezentowania 3 kon
certów rocznie. Rozwiązanie po
legające na wycofaniu się z 
utrzymania stałego zespołu na 
rzecz możliwości występów róż
nych zespołów wydaje się być w 
dzisiejszych warunkach rozwią
zaniem optymalnym i ponadto o 
około 1/3 tańszym.

Przewiduje się organizowanie 
przez ROK od 5 do 10 koncertów 
rocznie finansowanych ze środ
ków jakie od miasta ROK otrzy
muje na swą działalność. Mają
tek filharmonii /nuty i instrumen
ty/ pozostaną na stanie Rybnic
kiego Ośrodka Kultury.

Przebieg dyskusji na ten temat 
miał dosyć burzliwy charakter. 
M. Szydło podkreślił, że filhar
monia stanowi jeden z symboli 
miasta. Rybnik wycofując się z 
jej finansowania podcina swoje 
artystyczne korzenie. Zapropo
nował aby zaczekać z podjęciem 
decyzji i zwrócić projekt uchwa
ły do ponownego rozpatrzenia 

przez specjalnie utworzoną do tego celu 
komisję. Z kolei J.Frelich zauważył, że 
wydatki na filharmonię stanowią zale
dwie 1/800 budżetu miasta. Zarzucił iż 
decyzja ta przekreśli absolwentom szko
ły muzycznej możliwości samorealizacji 
się, a młodzieży szkolnej zaprzepaści 
szansę uczestniczenia w audycjach umu
zykalniających. W odpowiedzi J.Kogut 
zauważył, że zaledwie siedmiu muzy
ków filharmonii to osoby mieszkające w 
Rybniku. Za chybio
ne uznał zarzuty po
stawione przez 
J.Frelicha. Uczniowie 
szkoły muzycznej 
otrzymają szansę za
prezentowania trzech 
pełnowartościowych 
koncertów w gmachu 
ROK-u, z kolei audy
cje umuzykalniające 
odbywały się w opar
ciu o muzyków spoza 
filharmonii i w przy
szłym roku szkolnym 
będą miały miejsce 
na tych samych zasa
dach co dotychczas.
J.Kogut stwierdził 
także iż największe 
wydarzenia muzycz
ne, które miały miej
sce w roku ubiegłym 
np. koncert z udzia
łem W .Ochmana
były imprezami “ku
pionymi”. Wyraził on 
także zdziwienie, że 
akurat J.Frelich stawia takie zarzuty, 
gdyż to właśnie on na zebraniach w swo
jej dzielnicy oskarża Zarząd Miasta, że 
kosztem Chwałowic dopłaca się do mu
zeum, basenów, teatru. Z kolei na sesji, 
już jako radny, jawi się obrońcą tych in
stytucji i chce zmusić miasto do ich 
utrzymywania. J.Kogut zauważył, że 
tego typu postawa jest wewnętrznie 
sprzeczna i nieszczera. Z. Czerepkowski 
stwierdził, że Rybnik jest centrum dla 
sąsiednich gmin, które korzystają z jego 
zasobów kultury. Brak dotacji dla filhar
monii będzie więc wielką stratą nie tylko 
dla naszego miasta, ale i dla naszych są
siadów. J. Ibrom zauważył ze smutkiem, 
że źle się stało, iż akurat z wnioskiem takim

takim występuje Komisja Kultury. W od
powiedzi przewodniczący tej komisji J. 
Widera podał szereg argumentów, które 
przemawiały za takim rozwiązaniem: 
mała liczba widzów na koncertach, za
pewnienie ze strony dyrekcji szkoły mu
zycznej o zaprezentowaniu koncertów 
przez jej wychowanków. Z kolei J. Ma
kosz prosił radę o nieprzekładanie pod
jęcia decyzji w tej sprawie. Zauważył, że 
problem ten ciągnie się już od pięciu lat 
i wokół niego narosło sporo niepotrzeb
nego zakłamania. Poddał w wątpliwość 
czy miasto wielkości Rybnika stać na 
utrzymywanie filharmonii - potrzeba na 
to i ogromnych pieniędzy, ale także zain
teresow ania ze strony potencjalnych 
odbiorców, a zarówno pierwszego jak i 
drugiego praktycznie nie ma. Zapewnił 
jednak iż brak filharmonii nie oznacza, 
że dla melomanów zabraknie atrakcji. 
Szykują się dla nich prawdziwe uczty w 
postaci zaproszenia do Rybnika na przy
najmniej trzy koncerty wysokiej klasy 
orkiestr. Doliczając do tego koncerty z 
udziałem szkoły muzycznej da to liczbę 
nie mniejszą niż dotychczas. B. Piecha 
stwierdził, że Rada M iasta stoi przed 
podjęciem decyzji czy miasto stać na 
utrzymanie symbolu, który ma koszto
wać 900 mln st.zł. Dzisiaj z filharmonii 
pozostał już tylko symbol, bo jak wynika 
z przedstawionych argumentów, “Ryb
nika” w niej jest bardzo mało. J. Gorczy
ca podziękował Zarządowi w imieniu 
Koła UPR za zdrowy rozsądek i racjo
nalne myślenie w tej kwestii. Liczy on, 
że za tym pójdą podobne decyzje w in
nych sprawach. Jego zdaniem właśnie 
powyższy przykład pokazuje jak trudne 
jest “wychodzenie” z socjalizmu. Radny 
stwierdził, że poprzez wieloletnie finan
sowanie filharmonii z kieszeni podatni
ków /w tym także jego/ starano się na 
siłę ich uszczęśliwiać. Wyraził także 
zdziwienie, że tak ogromne pieniądze 
szły na zaspokojenie potrzeb dla raptem 
100 melomanów. W głosowaniu 22 gło
sami za, przy 7 przeciw i 6 wstrzymują
cych się dokonano stosownych zmian w 
statucie, w wyniku których Filharmonia 
ROW przestała być dotowana z budżetu 
miasta.

Następne punkty sesji nie wywołały 
już takich emocji. Radni bez dyskusji 
uchwalili regulamin konkursów na sta
nowiska dyrektorów placówek oświato

wych pro
w adzonych 
przez miasto 
/pełny tekst 
na str.5/, po
wołali ko
misje kon
kursowe do 
w yłonienia 
k a n d y d a ta  
na dyrektora 
SP nr 17 w 
Boguszowi
cach i dy
r e k t o r a  
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wego Domu 
K u l t u r y ,  
ustalili naj
niższe wy
nagrodzenia 
i wartości 
punktu dla 
kategorii za
szeregowań 
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jednostkach 
gospodarki 

komunalnej. Radni jednogłośnie upo
ważnili Zarząd Miasta do wystąpienia z 
wnioskiem do wojewody katowickiego 
o komunalizację nieruchomości PKP. 
Budynki na ulicy Żużlowej, które mają 
zostać objęte komunalizacją, jak wynika 
z dotychczasowych ustaleń stały się dla

W dyskusji o przyszłości rybnickiej 
filharomonii jako pierwszy głos zabrał 

Marian Szydło

PKP zbędne, z kolei dla miasta po odpo
wiedniej adaptacji idealnie mogą speł
niać warunki 300 mieszkań socjalnych, 
przeznaczonych m.in. dla osób z wyro
kami eksmisyjnymi. Bez głosów prze
ciwnych radni wyrazili zgodę na naby
cie, zbycie i oddanie w wieczyste użyt
kowanie wybranych gruntów i nierucho
mości, zmienili uchwałę w sprawie usta
lenia zakresu pomocy sąsiedzkiej oraz 
zasad odpłatności za te usługi /pełny 
tekst wraz z uzasadnieniem na str.5/, 
upoważnili Dyrektora OPS-u w Rybniku 
lub osobę kierującą ośrodkiem pod jego 
nieobecność do wydawania decyzji ad
ministracyjnych w sprawie przyznania i 
odmowy przyznania zasiłków rodzin
nych i pielęgnacyjnych oraz dokonali 
zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
UM tworząc w ten sposób stanowisko 
Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W wolnych głosach i wnioskach m.in.: 
T.Pruszkowski zadał pytanie kto odpo
wiada za pozostawione wraki samocho
dów. Stanowią one niebezpieczne miej
sce do zabawy dla dzieci, często są przez 
nich podpalane. J.Makosz zauważył, że 
w przypadkach takich, na właścicieli po
sesji, w granicach której znajduje się 
wrak, spoczywa obowiązek poinformo
wania o tym Straży Miejskiej. J.Frelich 
miał żal do RM, że na ostatniej sesji po
zytywnie zaopiniowała wniosek woje
wody o odwołanie go ze stanowiska kie
rownika Urzędu Rejonowego, nie stwa
rzając mu możliwości wypowiedzenia 
się w tej sprawie, gdyż z powodu zwol
nienia lekarskiego był nieobecny na po
przedniej sesji. Z kolei M.Adamczyk po
informował, że w każdy poniedziałek 
między 8.00 a 10.00 naczelnicy wydzia
łów UM i dyrektorzy jednostek pomoc
niczych w swoich miejscach pracy będą 
udzielać wyjaśnień radnym, przewodni
czącym RD a także innym lokalnym 
działaczom. L.Bednorz zaapelował o 
podjęcie bardziej zdecydowanych kro
ków w celu zapobiegania spożywaniu 
alkoholu w m iejscach publicznych. 
M.Szydło poinformował o niebezpieczeń
stwach czyhających na kierowców na nie
których parkingach czy miejscach postojo
wych - grupy dzieci składają “propozycje 
nie do odrzucenia: umycie samochodu lub 
jego odrapanie”, prosił także o wzmocnie
nie patroli w okolicach dyskotek gdyż czę
sto po ich zakończeniu dochodzi tam do 
burd.

Po trzech godzinach obrad przewodni
cząca RM U.Szynol zamknęła sesję, a 
J.Makosz zaprosił wszystkich radnych do 
Kamienia na ognisko, które w zamierzeniu 
miało być podsumowaniem rocznej wspól
nej pracy w rybnickim samorządzie.

J. R.

SPROSTOWANIE
W tekście "M atura na 6!" zam ie

szczonym  w poprzednim  numerze 
"GR" błędnie podano numer szkoły, do 
której uczęszczają wyróżnieni Sabrina 
Szulik, Marta Paszko i Maciej Soja.
Są oni uczniami SP 5.

Ważne dla 
miłośników zwierząt

Urząd Miasta Rybnika informuje, 
że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

Terenowy Punkt Zatrzymań 
dla bezdomnych zwierząt. 
Istnieje możliwość przekazania 

zatrzymanych psów bezpańskich 
lub poszkodowanych 

w wypadkach ulicznych. 
Kontakt telefoniczny 

w godz. 16.00 - 20.00, tel. 55-33-28

Psy tylko na smyczy!
W związku z coraz większą liczbą bezpańskich psów stwarzających zagrożenie 

dla otoczenia i występowaniem przypadków pogryzienia, 
przypomina się właścicielom psów o przestrzeganiu 

obowiązku wyprowadzania ich na smyczy i w kagańcu.
Wszystkie wolno biegające psy będą wychwytywane i oddawane 

do schroniska a kosztem całego postępowania obciążony będzie właściciel psa.

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



może, zabijano więźniów strzałem w 
tył głowy... Przygląda się ścianom, na 
których jeszcze do 1991 roku dostrzec 
m ożna było ślady krwi, konfrontuje 
miejsca z udokumentowanymi faktami 
lub tylko z zasłyszanymi przekazami, 
idzie po schodkach do drzwi wycho

dzących na podwórze, którymi praw
dopodobnie wynoszono ciała i łado
wano na ciężarówki. Ma przed oczy
ma znalezioną w archiwach listę 143 
nagrodzonych osób, które za 800 ru
bli lub za miesięczne uposażenie za
bijały bezbronnych więźniów . D o
brze “zapracow ali” na te pieniądze. 
Norma przewidywała likwidację 300 
osób dziennie, co nie było łatwe do 
wykonania. Pistolety typu “TT” zaci
nały się, zamieniono je więc na nie
mieckie “Waltery” . To m.in. stało się 
później argum entem  w 
sporze, kto był sprawcą 
zbrodni.

I ostatnia, licząca oko
ło 40 km, droga do la
sów koło M iednoje.
Tam w zbiorowych gro
bach, a w łaściw ie “ro

wach śm ierci” pochowa
no ponad 6 tys. pom oro
dowanych, głównie poli
cjantów, sędziów, proku
ratorów, żołnierzy... Dziś, 
po ponad półwieczu, ro
dziny m ogły zapalić tu 
znicz, położyć kwiaty. Z 
udziałem  najw yższych 
w ładz po litycznych III 
Rzeczypospolitej w pod
niosłej atmosferze odbyły 
się uroczystości w m uro
w ania kam ienia w ęgiel
nego pod budowę cm en
tarza wojskowego, a tak
że apel poległych poprze
dzony ekumenicznym na
bożeństwem. W ten spo
sób... Polska składa na

leżny hołd swoim wspaniałym

wspaniałym synom, naszym braciom, którzy 
poddani zorganizowanej przemocy 
niewinnie polegli w wyniku zbrodni
czego rozkazu..., jak  głosi wpis w ak
cie wmurowania kamienia węgielnego.

Jeszcze tylko trzeba zabrać trochę 
przesiąkniętej krw ią ojców i braci zie
mi, by rozsypać j ą  w Polsce na gro
bach tych, którzy nie doczekali praw
dy. Ziemia z Miednoje znalazła się też 
na grobach Emilii Swobody i jej syna 
Pawła. Jadwiga wróciła szczęśliwa, że 
mogła wypłakać się za matkę i za bra
ta, że głośno może mówić o czymś, o 
czym przez tyle lat m ilczeli w ielcy 
tego świata...

W iesława Różańska 

Zdjęcia z prywatnego archiwum

JADWIGI MANDERY

W piwnicach tego budynku w Twerze 
(dawniej Kalinin) zostało zamordowanych 

ponad 6 tyś. Polaków

Dotknęłam tej ziemi
nieludzkiej

łamiącej nadzieje Synów
Biało-Czerwonej 

zmieszanej krwią 
łzami 
czaszkami 
piszczelami 
orłami Białymi

wiernymi
I  bólem złamana 

na kolanach 
ziemię tę słałam 

różami
ciepłem i światłem świec 
bólem życia Matek naszych 

Sióstr i Braci 
miłością serc

i pytaniami
Boże, dlaczego? 
Dlaczego?

Miednoje, 11.06.95

Jadwiga Mandera zapala znicz na domniemanym grobie swojego ojca 
w Miednoje

Ten wiersz powstał z bólu. Bo jakże 
inaczej nazwać można uczucie jakiego 
doznaje się na w idok krajobrazów  i 
miejsc, wyznaczających ostatnią drogę 
bliskiej, choć n ieznanej, Ci osoby? 
Jego autorka, rybnicka poetka i malarka

Rodzin Katyńskich” mogła podążyć śla
dem ojca, którego nie zdążyła poznać. 
Pierwszym etapem męczeńskiej drogi 
ojca był obóz jeniecki w Ostaszkowie, 
usytuowany w zabudowaniach w spa
niałego niegdyś monastyru na wyspie

Polski policjant Teodor Swoboda, 
więzień Ostaszkowa, zamordowany 

w Twerze

represjonow anych rodzina Teodora 
o trzym ała w 1993 roku z ośrodka 
“Karta”. Nie doczekała tego żona Emi
lia, która słała już od powrotu na Śląsk 
w 1940 roku listy do wszystkich moż
liwych instytucji zajmujących się po
szukiw aniam i osób zaginionych. 
Wszystkie pozostały bez odpowiedzi. 
Skąd mogła w iedzieć, że w kwietniu 
tegoż roku więźniów przewożono par
tiami do oddalonego o około 200 km 
Tweru, by tam, w siedzibie NKW D, 
bestialsko ich zamordować. Klasycy
styczny budynek, w którym dziś mie
ści się A kadem ia M edyczna, budzi 
najgorsze skojarzenia. Jadwiga wraz z 
innymi ogląda pomieszczenia w piw
nicach, które były m iejscem  kaźni, 
schodzi schodam i, nazwanymi im ie
niem Lenina, przechodzi pod łukiem, 
gdzie trzeba się pochylić i gdzie, być

Dotknęłam tej ziemi...
malarka Jadwiga M andera miała niecałe 2 
lata, kiedy na przełomie 1939 i 1940 
roku jej ojca, funkcjonariusza Pań
stwowej Policji Polskiej w Radlinie 
Teodora Swobodę władze sowieckie 
internow ały w Kowlu, gdzie znalazł 
się z rodziną.

M atka Jadwigi Emilia postanowiła 
wraz z dwójką dzieci czekać. Odradził 
jej to lekarz Rosjanin. - Ty nie czekaj 
na muża, ty uchodi... Dzięki usłucha
niu tej rady uniknęła prawdopodobnie 
w yw iezienia do K azachstanu, skąd 
w róciło  niew ielu. Z obozu w O sta
szkowie, gdzie dostał się Teodor Swo
boda, nie wrócił nikt...

Po 55 latach, kiedy zbrodni katyń
skiej nie okrywa już zmowa milczenia, 
Jadwiga dzięki stowarzyszeniu “Rodzin

Stołbnyj n a  jeziorze Seliger. Oficjalną 
wiadomość potwierdzającą, że nazwi
sko Swoboda znajduje się w rejestrze

Będzie się gdzie kąpać Za mundurem  
panny sznurem

Już teraz drżą z pewnością absolwenci szkół zawodo
wych i średnich, którzy nie zamierzają kształcić się da
lej. To samo przeżywają świeżo upieczeni magistrowie. 
Za kilkanaście dni dołączą do nich chłopcy, którzy nie 
dostali się na studia. Powód? Wojsko.

Choć pogoda nie sprzyja jeszcze plażo
waniu, formalnie sezon kąpielowy został 
otwarty. 19 czerwca miał miejsce komisyj
ny odbiór odkrytych basenów i następnego 
dnia można już było z nich korzystać. Pra
ce przygotowawcze w ośrodkach na “Ru
dzie” i w Kamieniu trwały wiele miesięcy. 
Do pierwszego z nich 
pociągnięto nitkę wodną 
ze studni głębinowej na 
terenie Szpitala dla Ner
wowo i Psychicznie 
Chorych. Od lat bowiem 
na kąpielisku “Ruda” ist
niały trudności z wymia
ną wody. Normy świato
we wymagają aby woda 
w odpowiednich ilo
ściach była wymieniana 
w zależności od ilości 
kąpiących się. W ośrod
ku wybudowana została 
przed laty stacja uzdat
niania wody, ale baseny zasilane były wodą 
z pobliskich stawów. Z roku na rok poziom 
wody obniżał się, a baseny wypełniane 
były wodą pitną z hydrantów. Tegoroczny 
sezon przyniósł rozwiązanie problemu. 
Podłączenie do studni głębinowej dało też 
dodatkową możliwość: zainstalowano au
tomatyczne zraszacze trawników. Pojawiła 
się też dodatkowa atrakcja dla najmłod
szych. Wybudowano “indiański” plac za
baw - drewniane huśtawki, karuzele, po
mosty. Już w pierwszych dniach po otwar
ciu plac stanowił dużą atrakcję.

W ośrodku w Kamieniu przygotowywa
ne do sezonu baseny napełniane były wodą 
już od kwietnia. Kąpieliska zasila zbiornik 
przelewowy, napełniany wodą z pobliskiej 
rzeki. Wybetonowany został również bro
dzik dla dzieci. W ośrodku pojawiły się też 
nowe atrakcje - betonowe stoły do ping-ponga

ponga, stoliki do gry  w szachy, cztery nowe 
kosze do koszykówki. Zapewniono też do
datkowe atrakcje dla dzieci - wydzielono 
dla nich specjalnie plac zabaw.

W czasie tegorocznych wakacji przybędą 
dodatkowo dwa kąpieliska - w Chwałowi
cach i Paruszowcu. Pierwszy z nich był

również w tym roku remontowany. Nie 
działała kanalizacja, cały obiekt był zni
szczony przez szkody górnicze. Ruszył jed
nak razem z ośrodkami w Rudzie i w Ka
mieniu. MOSiR przejmuje też basen nale
żący kiedyś do huty "Silesia” w Paruszow
cu. Wcześniej przez lata prowadzony był 
przez ajentów. Obiekt jest bardzo zdewa
stowany - powiedział Józef Śliwka, dyrek
tor MOSiR-u - w zasadzie wszystko musi
my tu zrobić od początku. Trzeba popro
wadzić instalację wody pitnej, poprowa
dzić 150 m rur, po stacji uzdatniania wody 
pozostał tylko budynek. Zakończenie re
montu na basenie w Paruszowcu planowa
ne jest na koniec czerwca, tak aby od 
pierwszego lipca udostępniony był spra
gnionym kąpieli.

/a/
Zdj.: so l

M ity o służbie zasadniczej is t
nieją  i pewnie będą istniały jeszcze  
długo. Ale p ra w d ą  je s t rów nież, że 
mundur niektórzy zakładają całkiem 
dobrow oln ie . D zięki poby tow i w 
wojsku odw lekają czekający ich n ie
rzadko los bezrobo tnego , m ają  też 
szansę wyuczenia się drugiego zawo
du - kierow cy. M ożna też zostać w 
jednostce żołnierzem  kontraktow ym  
i za służbę otrzym yw ać pensję, jak  
za pracę.

Do odbyc ia  zasadn icze j służby  
nikt nie jest powoływany z przypad
ku. Z adania i potrzeby poszczegól
nych jed n o s tek  z o s ta ją  u sta lo n e  
wcześniej i według nich powoływani 
są mężczyźni w określonych zaw o
dach i z odpow iednim  w yksz ta łce
niem. Dlatego aby ułatwić kw alifika
cję, absolwenci w szelkich szkół zo
bow iązan i są  w c iągu  30 dni od 
ukończen ia  szkoły  p rzed staw ić  w 
W ojskowej K om endzie U zupełnień 
św iadectw o stw ierdzające poziom  i 
kierunek wykształcenia. Absolwenci 
szkół wyższych mogą zostać pow oła
ni do odbycia przeszkolenia w ojsko
wego w czasie 18 m iesięcy od daty 
ukończenia studiów, natom iast pozo
stali poborowi podlegający pow ołaniu

powołaniu do służby zasadniczej - do 31 
g rudn ia  roku ka len d a rzo w eg o , w 
którym  ukończy li dw u d ziesty  
czwarty rok życia. A jeżeli korzysta
ją  z odroczeń, nawet do 28 lat.

Przez okres pobierania nauki moż
na korzystać z odroczeń. U dziela ich 
W ojskow y K om endant U zupełnień  
na czas nie krótszy niż pół roku i nie 
dłuższy niż rok. Aby otrzym ać odro
czenie ze względu na naukę, poboro
wy w ciągu 14 dni od rozpoczęc ia  
roku szkolnego lub akadem ickiego 
powinien zgłosić się w WKU wraz z 
zaśw iadczen iem  z odpow iedn ie j 
szkoły. Po upływie okresu odrocze
nia konieczne jest jego przedłużenie 
poprzez  zg ło szen ie  się do WKU 
wraz z ważnym indeksem i legitym a
cją studencką (szkolną).

O d ro c z e n ia  n ie  s ą  u d z ie la n e  
uczn iom  szkó ł i s łu ch aczo m  k u r
sów nie posiadających  sta tusu  p la
ców ki s ta c jo n a rn e j. O d ro c z e n ie  
uzyskać rów nież m ożna z pow odu 
konieczności opieki nad członkiem  
rodziny  poniżej 16 roku życia  lub 
in w a lid ą  I g rupy , o so b is teg o  p ro
w a d z e n ia  g o sp o d a rs tw a  ro ln eg o  
p o siad an eg o  na p o d staw ie  ty tu łu  
p raw nego , p ro w ad zen ia  kam panii

w yborczej, na czas trw an ia  kam pa
nii i kadencji w p rzypadku  w ybra
nia  do Sejm u, Senatu  czy organów  
sam orządu te ry to ria lnego , uznania 
przez kom isję lek a rsk ą  ze w zględu 
na stan  zd ro w ia  za c zaso w o  n ie
zd o ln eg o  do czynnej s łużby  w o j
skow ej. S łużbę za sa d n ic z ą  m ożna 
też  odbyć w fo rm ac jach  u z b ro jo
nych nie w chodzących  w skład Sił 
Z b ro jn y ch  tj. S traży  G ra n ic z n e j, 
oddziałach  prew encji po lic ji.

Ze w zględu na p rzekonan ia  re li
gijne i w yznaw ane zasady m oralne 
m ożna rów nież złożyć do K om isji 
Poborow ej w niosek  o sk ierow anie 
do służby zastępczej. P ierw szy po
wód trzeba starann ie  udokum ento
w ać a d ru g i u d o w o d n ić . N ie  z a
w sze  je s t  to  je d n a k o w o  p ro s te . 
N ajpóźnie j z podaniem  należy w y
stąpić w m om encie w ręczenia  kar
ty  p o w o ła n ia . S łu żb ę  z a s tę p c z ą  
odbyw a się w w yznaczonym  zak ła
dzie przez okres 24 m iesięcy , a dla 
absolw entów  szkół w yższych przez 
okres 9 m iesięcy . N ie zaw sze je d
nak słu żb a  z a s tę p c z a  o zn acza  ła
tw ie jsz e  ży c ie  n iż  w je d n o s tc e . 
M ożna s traszyć  w ojsk iem , ale np. 
praca nocą w p rosek torium  też bu
dzi em ocje.

W iele  zm ian  d o k o n a ło  się w 
w ojsku od czasów  i tak  częściow o 
f ik c y jn y c h  film ó w  “ K ro ll” czy 
“ S a m o w o lk a ” . Sam i re z e rw iśc i 
opow iadają  w iele h is to rii s tw orzo
nych przez  sieb ie  sam ych. Jak na
praw dę w yg ląda  słu żb a  w w ojsku 
b ędą  m ogli się p rzekonać  pobo ro
wi ju ż  na je s ień  tego roku.

W szystkie informacje pochodzą 
od Wojskowego Komendanta Uzu
pełnień w Rybniku.

A neta T waróg
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Odnowiony brodzik już czeka na amatorów kąpieli



Na koniec roku 
- koncert!

Kolejny, już 43. rok działalności zakończyło Społeczne Ogni
sko Muzyczne w Rybniku. Wieńczący całoroczny wysiłek 
uczniów i pedagogów uroczysty koncert odbył się w sali widowi
skowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Powstałe w 1952 roku Społeczne 

Ognisko Muzyczne spełnia funkcję pla
cówki muzycznej edukacji dla tej młodzieży

młodzieży, która ze względu na brak miejsc 
nie dostała się do rybnickiej szkoły mu
zycznej. Aktualnie na zajęcia w ognisku 
uczęszcza średnio 300 - 350 uczniów, 
rocznie opuszcza je 20 do 25 absolwen
tów, z których wielu kontynuuje naukę 
w szkole muzycznej. Od lat 13 palcówką 
kieruje Łucja Stawarska. Ognisko,

oprócz nauki gry na instrumentach ta
kich jak fortepian, skrzypce, gitara, akor
deon, organy elektroniczne i kościelne, 

prowadzi zajęcia mu
zyczno-ruchowe w 
przedszkolach. Otwar
to też dział nauki gry 
na instrum entach dla 
dorosłych oraz “szkołę 
improwizacji”. W pla
cówce macierzystej w 
Rybniku oraz jedena
stu filiach w Chwałęci
cach, Boguszowicach, 
Chwałowicach, Ligo
cie, Jankowicach, Jej
kowicach, a także w 
Lyskach, Jedłowniku, 
Turzy, Czernicy i 
Pstrążnej zajęcia pro

wadzi ponad 20 pedagogów.
Koncert, w którym wystąpiło kilkuna

ścioro uczniów ogniska, był jednocze
śnie podsum owaniem ich pracy oraz 
podziękowaniem dla pedagogów. Wy
różniający się uczniowie otrzymali na
grody książkowe, nie zabrakło też kwia
tów dla nauczycieli. /r/

Na gitarze gra Jan Grzenia. Zdj.: sol

WAKACJE W BIBLIOTECE
Tegoroczna akcja “Lato w bibliotece” 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ryb
niku została włączona w XIII DNI LI
TERATURY DZIECIĘCEJ, M ŁO
DZIEŻOWEJ, które organizują bibliote
ki publiczne na terenie województwa ka
towickiego. Harmonogram zajęć, jak  
zwykle urozm aicony, przewiduje 
mnóstwo lubianych przez dzieci konkursów

konkursów. Wszystkie zajęcia rozpoczynają 
się o godz. 11.00, z wyjątkiem wtor
ków - wtedy początek o 15.00:
3 lipca: quiz “Jak się nazywam?”
4 lipca: film wideo “Asterix”
5 lipca: rebusy, krzyżówki pt. “Wykre
ślanka”
7 lipca: konkurs sprawnościowy “Plecak 
włóczykija”

Z "Przygodą" na dobre i na złe
Tradycyjnym koncertem w sali Teatru Ziemi Rybnickiej Zespół 

Tańca Ludowego "Przygoda" zakończył kolejny rok działalności.

Przez scenę przewinęło się prawie 350 
małych i dużych “przygodowców” - od 
3-latków do najstarszej, najbardziej do
świadczonej i utytułowanej grupy. 
Wszystkie występy wzbudzały szczery 
entuzjazm zapełnionej prawie do ostat
niego m iejsca widowni. Na koncert 
przybyły tradycyjnie rodziny członków 
zespołu, ale także jego przyjaciele i goście

rozśpiewane odpowiada Anita Gera
towska, jednocześnie szefowa kapeli 
“m łodszej”. K apelą “starszą” kieruje 
Damian Tomiczek, a jej nieocenioną 
podporą jest Zofia Basztoń. Do zespołu 
trafiła przez przypadek. Przed sześciu 
laty zaczęła na zajęcia dowozić wnuki, a 
kiedy nieopatrznie zdradziła się z umie
jętnością gry na akordeonie, kierownictwo

"Przygoda" tańczy, "Przygoda" śpiewa, "Przygoda” złych humorów nie mie
wa... Zdj.: sol
goście oficjalni - prezydent Józef Makosz 
we wszystkich tych rolach.

Przebogaty program i chęć pokazania 
umiejętności wszystkich członków ze
społu sprawił, że koncert trwał grubo 
ponad 2 godziny. Przynależność do 
“Przygody” nobilituje, a prowadząca ze
spół Renata Hupka nie ma problemu z 
naborem. W niektórych, szczególnie 
młodszych grupach wiekowych, wpraw
dzie chłopców jak  na lekarstwo, ale 
później pojawia się ich ju ż  więcej. 
Oprócz szefowej, zajęcia z dziećmi pro
wadzi Mirosława Kieloch, zaś za już

kierownictwo “Przygody” natychmiast to wyko
rzystało...

Jest już z zespołem na dobre i na złe 
czwarty rok, zawsze gotowa do spędzenia 
dodatkowych godzin w sali prób, bo pełni 
też rolę akompaniatorki. - Żyję z “Przygo
dą ” w symbiozie - mówi Zosia Basztoń. - 
Praca ta daje mi bardzo dużo, wypełniła 
moje życie po przejściu na emeryturę i po 
stracie bliskiej mi osoby. Mam też nadzieję, 
że i ja  jestem “Przygodzie ” potrzebna. 
Owacja na stojąco dla Zosi i dla “Przygo
dy” po koncercie była tego najlepszym do
wodem. W. Różańska

4

Boguszowice

L A T O  
W  M I E Ś C I E
Jak co roku Dom Kultury w Bogu

szowicach przygotował dla najmłod
szych mieszkańców dzielnicy szereg 
atrakcji. Dla dzieci, które nie wyjadą na 
wakacje, najcenniejsze będą bezpłatne 
wejścia na basen oraz zajęcia w hali spo
rtowej. Instruktorzy Domu Kultury będą 
prowadzili zajęcia kół z konkursami i 
nagrodami oraz wakacyjne wycieczki.

W kinie “Zefir” od 5 do 21 lipca dzie
ci mogą obejrzeć bezpłatnie, a ich opie
kunowie za połowę normalnej ceny bile
tu, następujące filmy: 5 lipca “Wojow
nicze żółwie Ninja”, 7 lipca “Brzdąc w 
opałach”, 12 lipca “Reege na lodzie”, 
14 lipca “Wędrówka do domu”, 19 lip
ca “Robin Hood - faceci w rajtuzach”, 
21 lipca “Król lew”. Wszystkie projek
cje o godz. 15.00. Zapraszamy! /gw/

W R ybniku  sobótkow e zabaw y 
odbyły się w kilku m iejscach, m.in. 
w Gotartowicach. Festyn zorganizo
w any zo sta ł z in ic ja tyw y  Ślązaka 
Roku ’94 Henryka Konska. N ie 
p rzypom inał, n ies te ty , zw yczajów  
opisywanych w “Starej baśni” . Były 
konkursy, zabawy, ale już now ocze
sne. Tradycję nocy św iętojańskiej - 
puszczanie w ianków  jednak  zachowano

Rynek
14

Jest to dwukondy
gnacyjna kamienica 
o dwuspadowym 
dachu, krytym da
chówką układaną w 
koronkę. Kamienica 
posiada symetrycz
ną elewację z bramą 
przelotową na osi 
budynku. W górnej 
kondygnacji, na 
środku, należy 
zwrócić uwagę na 
charakterystyczne 
okno ujęte pilastra
mi. Nad oknem tym, 
już na poziomie da
chu, widzimy też 
niewielki tympanon 
wypełnionym pła
skorzeźbami.

W niedalekiej 
przyszłości w ka
mienicy tej plano
wany jest remont 
dachu.

szoł

Dzień Kupały 
w Gotartowicach

zachow ano . W ed łu g  s ta re g o  zw y cza ju  
panny uplecione przez siebie w ian
ki rzucały  na w odę, a kaw alerow ie, 
w y łow iw szy  k tó ry ś, m ogli z a b ie
gać o w zględy w łaśc ic ie lk i. W G o
ta rto w icach  i panny z w iankam i i

wodzirejam i. G rając i śp iew ając na p la tfo r
mie c iężarów k i ozdob ionej h a s ła
mi - Witamy miłe matki. Wszystkie

publiczność. Na festyn do G otartow ic 
przybyły  całe rodziny. D zieci m o
gły brać udział w licznych konkur
sach , m .in . na n a jle p sz y  rysunek  
na a sfa lc ie , a d o roś li w m ini kole 
fo rtuny , w k tó re j nagrodam i było 
piw o i szam pany.

N ie s te ty , n ie  udało  się n ikom u 
odnaleźć kw itnącego tylko tej nocy

Tak prastary zwyczaj opisywał 
Józef Ignacy Kraszewski.

“Dzień Kupały najdłuższy w 
roku, noc Kupały najkrótsza, 
były jednym ciągiem wesela, 
śpiewu, skoków i obrzędów. 
Od rana widać juz było mło
dzież znoszącą suche gałęzie, 
łuczywa, bierwiona świeżo 
ucięte. Ze wszystkich stron 
widać było sunące sznurami 
niewiasty w bieli, całe w 
wiankach i opaskach zielo
nych, chłopaków w narzuco
nych na ramionach siermię
gach. Zewsząd po gajach i le
sie brzmiały przedśpiewy, 
zwiastujące nocną uciechę. 
Nagotowane ogniska widać 
było u skraju lasu, pod dęba
mi i głębiej jeszcze. Gwar i 
śmiechy przebrzmiewały po 
lesie".

kaw alerow ie  by li, ty le  ty lko , że z 
sy m p a tiam i ja k o ś  się  n ie  z g ra li. 
K aw alerom  bardziej p rzypad ły  do 
gustu  dętk i, na k tó rych  um ocow a
ne były p łynące rzek ą  kw iaty , niż 
w ła śc ic ie lk i. N ie zab rak ło  jed n ak  
w ieczo rn eg o  o g n isk a  i p ie c z e n ia  
k iełbasek. Z nalazł się też w ytrw ały 
i odw ażny n a s to la tek , k tó ry  po p i
syw ał się przed w szystk im i skoka
mi p rzez  og ień . M łodz ież  chętn ie  
ta ń c z y ła  na d y sk o te c e , a le  w ie le  
osób baw iło  się s łuchając  zespołu  
“K ondy G o ta rto w ick ie” . C złonko
w ie z e sp o łu  - H en ry k  K o n sek  i 
jeg o  p rzy jac ie le , ubrani w ludow e 
stro je , byli praw dziw ym i w odzire jami

Henryk Konsek (pierwszy z lewej) wraz ze swoim zespoleni podczas festynu.
Zdj.: sol

Kina
“APOLLO”

30 czerwca, godz. 17.00, 19.00, 20 45;
1 lipca, godz. 16.00, 18.00; 2 lipca, 
godz. 16.00, 20.00 - “MŁODE W IL
KI”, prod. pol.
2 lipca, godz. 17.45; 3 - 6  lipca, godz 
17.00, 19.45 - “WICHRY NAM IĘT
NOŚCI”, prod. USA

“PREMIEROWE” przy TZR 
4-6 czerwca, godz. 15.00 - “KSIĘGA 
DŻUNGLI” prod. USA; godz. 17.00, 
19.15 - “MAŁE KOBIETKI” 

“ZEFIR” - Boguszowice 
5 lipca, godz. 15.00 - “W OJOW NI
CZE ŻÓŁW IE NINJA 3”, dla dzieci 
w stęp bezpłatny, dla opiekunów  50 
proc. ceny biletu

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawa stała pt. “RYBNIK - MOJE 
MIASTO” czynna /z wyj. poniedziałków

poniedziałków/ od 10.00 do 14.00, w środy od 
10.00 do 18.00, w niedziele od 14.00 
do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/ 

Biblioteka Miejska - ul. Szafranka 
W ystawa dyplom owa malarstwa, ry
sunku i grafiki JANA MICHAŁA 
STUCHLY’EGO /do 9 lipca/, od 9.00 
do 17.00, czwartek 8.00 - 14.00 /z wy
jątkiem sobót/, wstęp bezpłatny

Dyskoteki
Restauracja “Olimpia” - Kamień

Piątek, 30 czerwca od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

Sobota, 1 lipca od 20.00 do 2.00 
Kino “Apollo”

Sobota, 1 lipca od 20.00 do 2.00

Zabawy
Mała Scena Rybnicka

Niedziela, 2 lipca od 18.00 do 23.00 - 
tańce w rytmach lat 60. i 70., cena 3 zł.

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

RYBNICKIE

dzieci są nasze, zyskali w iele braw  
i do p ó ź n y c h  g o d z in  n o cn y ch  
św ie tn ie  b aw ili z g ro m ad zo n ą  pu-

kw iatu  paproci, ale i tak do późna 
w nocy w szyscy dobrze się baw ili.

A neta T waróg



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Abecadło Rzeczy Śląskich

O losie powojennej Europy i Polski 
wielcy tego świata decydowali jeszcze 
podczas trwania II wojny światowej. 
Na konferencjach w Teheranie, Jałcie i 
Poczdamie, gdzie obradowała “wielka 
trójka” czyli przywódcy ZSRR, USA i 
Wielkiej Brytanii ustalono, że powo
jenna Polska dostanie się w strefę 
wpływów ZSRR. Stalin w “swojej Pol
sce” obiecał ogłoszenie wolnych wybo
rów w miesiąc od wyparcia Niemców. 
Były to jednak czcze obietnice na uży
tek zachodnich dyplomatów i dzienni
karzy. Polska miała przecież być so
wiecka, a wolne i demokratyczne wy
bory mogłyby temu zaszkodzić. Dlate
go powojenna działalność sowieckich 
agentów w Polsce, jak również proko
munistycznie nastawionych Polaków, 
koncentrowała się między innymi na 
zastraszeniu wyborców i fałszowaniu 
wyborów w taki sposób, by polski sejm 
zapełnił się “odpowiednimi posłami”.

Scena polityczna w Polsce była 
podzielona: po jednej stronie stały par
tie prokomunistyczne - Polska Partia 
Robotnicza, część Polskiej Partii So
cjalistycznej, Stronnictwo Ludowe i 
Stronnictwo Demokratyczne, natomiast 
opozycję wobec komunistów stanowiło 
Stronnictwo Pracy oraz Polskie Stron
nictwo Ludowe wraz ze Stanisławem 
Mikołajczykiem. N astroje społeczne 
były jednak komunistom bardzo nie
przychylne, postanowili więc oni po
przedzić przyszłe wybory parlamentar
ne głosowaniem ludowym - referen
dum. W ten sposób odwleczono termin 
wyborów, licząc również, że wydłużo
ny okres propagandy zostanie spożyt
kowany na zastraszenie i zmęczenie

- /Z wycieczki Stow. Kat. - Abstynen
tów/. W ub. sobotę wyruszyła z Rybni
ka wycieczka do Krakowa, urządzona z 
ramienia Stow. Kat. - Abstynentów, w 
której w zię ło  udział 17 osób. W nie
dzielę rano o godz. 6 odbyło się na int. 
wycieczki w kościele Serca Pana Jezu
sa uroczyste nabożeństwo, O.O. Jezuici 
z Krakowa przesyłają przy tej sposob
ności przez wycieczkowców wszystkim 
parafj anom rybnickim pozdrowienie.

Podziękowanie
U rzędnicy Zakładu dla Umysłowo 
Chorych w Rybniku zebrali mi wspa
niałomyślnie drogą dobrowolnej skład
ki zapomogę w wysokości 96 zł. /słow
nie:dziewięćdziesiąt sześć złotych/ jako 
zasiłek na założenie mego interesu, za 
którą im na tej drodze serdecznie dzię
kuję.
Rybnik,dnia 2 lipca 1925 
Tadeusz Szynol

- /Ćwiczenia straży pożarnej/. W ubie
gły piątek o godzinie 7.30 wiecz. odby
ły się ćwiczenia straży pożarnej. Kor
pusowi stawiono następujące zadanie: 
W starej szkole jest parter zamieszkały. 
Podczas nauki dzieci w klasach, kobie
ta, m ieszkająca na parterze zamierza 
zrobić ogień w piecu, dolewając oko
wity. Flaszka eksploduje i powstaje po
żar, ogarniający wnet klatkę schodową. 
Przywołuje się straż pożarną, która, nie 
tracąc czasu, zakłada dwie drabiny, po 
których ratują się dzieci. Woda, lana z 
wewnątrz dwoma gumowymi wężami,

Trzy razy nie 
w Rybniku

polityką większej liczby ludzi. Termin 
referendum wyznaczony został na nie
dzielę 30 czerw ca 1946 roku, kiedy 
obywatele odpowiedzieć mieli na trzy 
pytania: 1. Czy jesteś za zniesieniem  
Senatu? 2. Czy chcesz utrwalenia w 
przyszłej konstytucji ustroju gospodar
czego zaprowadzonego przez reformą 
rolną i unarodowieniem podstawo
wych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem

przykładowo niesfałszow ane wyniki 
referendum wyglądały następująco. Na 
pierwsze pytanie na “nie”: 87,8 proc., 
zaś na “ta k”: 12,2 proc. głosów. Na 
drugie pytanie na “nie”: 84,5 proc., a 
na “ta k ” tylko 15,5 proc. głosów. I  
wreszcie na trzecie pytanie referendum 
na “n ie” zagłosowało 58 proc., zaś 
na “ta k”: 42 proc. głosów. Tak do
kładne dane z referendum  na terenie

naszego m iata  nie były oczyw iście 
nigdy oficjalnie publikowane. Robimy 
to dzisiaj pierwszy raz po 49 latach!
Informacje te czerpiemy z notatek i do
kumentów partyjnych rybnickiego koła 
Stronnictwa Pracy, któremu przewodził 
zresztą przedwojenny redaktor “Gazety 
Rybnickiej” Ignacy Knapczyk. M ate
riały te cały powojenny czas przecho
wywane były pod podłogą jednego z 
domów przy ulicy Wyzwolenia. I wła
śnie w tym roku podczas remontu od
kryto je na nowo. Do naszej redakcji 
materiały te przyniosła pani Ewa, której 
bardzo za nie dziękujemy. Wśród nich 
znajdowały się katolickie gazety nie
mieckie z czasów II wojny, powojen
ne egzem plarze  d rukow anego  we 
Francji polskiego czasopisma “N aro
dow iec” oraz trochę partyjnej i pry
watnej korespondencji. N ajw ażniej
szym jed n ak  znalezisk iem  je s t m a
szynopis charakteryzujący wybory ze 
stycznia 1947 roku oraz zestawienie 
wyników referendum  z pow iatu ryb
nickiego z czerwca 1946 roku. Za ty
dzień  zajm iem y się m aszynopisem  
charakteryzującym  wybory, zaś dzi
siaj jeszcze słów kilka o wynikach refe
rendum. Otóż, oprócz kartki ze szcze
gółowymi wynikami z Rybnika, którą 
kopiujemy w niniejszym tekście, zna
leziono również zestawienie z całego

powiatu rybnickiego. Zestawienie to, 
co należy podkreślić, nie ma charak
teru propagandow ego, lecz wygląda 
na zw ykły  c iąg  liczb  spo rządzony  
przez sekretarza rybnickiego S tron
nic tw a Pracy. Z tych liczb  w ynika 
jednak  niezbicie, że pow iat rybnicki 
zdecydow anie w referendum  z 1946 
roku opow iedzia ł się “trzy razy 
nie”! W żadnej z m iejscowości tego 
pow iatu głosy na “tak” nie przew yż
szyły głosujących na “n ie” . Podaje
my zatem  kilka m iejscow ości i p ro
cen t g ło su jący ch  tam  na “n ie ” z 
w szystkich trzech pytań. Wodzisław: 
79 proc., K nurów : 75 proc. i Żory: 
86,4 proc., zaś “najgorzej” w pow ie
cie rybnickim  głosująca Czerw ionka 
m iała na “n ie” 53,5 proc. Czyli naw

et tam komuniści nie dostali popar
cia. Ale co z tego? W rezultacie tego 
referendum  spo łeczeństw o  polsk ie  
pierw szy raz w tak drastycznej for
mie przekonało się, że w szelka legal
na w alka o k sz ta łt u stro jow y kraju 
jes t bezcelowa, a jakikolw iek sprze
ciw bezskuteczny. Komuniści dyspo
now ali przecież cenzurą  i aparatem  
bezpieczeństwa, przez co likwidowa
no wszelaki opór. I na takich podsta
wach zbudowano pow ojenną PRL.

Marek Szołtysek

Fragment znalezionego w tym roku zestawienia wyników referendum z 30 
czerwca 1946 roku z terenu Rybnika. Wyniki te świadczyły, że w Rybniku jak  
i innych miastach, komuniści otrzymali zaledwie 24 procentowe poparcie. 
Dlatego cyfry te sfałszowano. Dzisiaj pierwszy raz drukujemy prawdziwe wy
niki rybnickiego referendum. Dawniej zabraniała tego cenzura

zachowaniem podstawowych uprawnień 
inicjatywy prywatnej? 3. Czy chcesz 
utrwalenia zachodnich granic pań
stwa polskiego na Bałtyku, Odrze i 
Nysie Łużyckiej? O ficjalna kom uni
styczna  p ro p ag an d a  u trzym yw ała  
wtedy, że oczekuje odpowiedzi “trzy 
razy tak” . Mimo jednak sprytnie uło
żonych  py tań  w iększość  Po laków  
“zaw iod ła” w tedy oczekiw ania  ko
munistów, którzy byli zmuszeni wy
niki referendum sfałszować, podając, 
że na “n ie” odpow iedzia ło  jedyn ie  
32 procent głosujących. W rzeczy
wistości było odwrotnie. W Rybniku

ma umiejscowić ogień. W międzycza
sie przytransportowano drabinę maszy
nową, przy pomocy której wydobyto 
chłopca, skaleczonego w plecy podczas 
panicznego poszukiwania schronienia. 
Pomoc niesiono z 2 stron, gdyż nie
które dzieci w przestrachu uciekły na 
strych, gdzie dotychczas pozostały. 
Straż pożarna pokazała, że przy do
brem wyszkoleniu wystarczy połowa 
załogi do dobrego wywiązania się z za
dania. Strażacy pokazali, że nie nowo
ścią jest im posługiwanie się liną ra
towniczą w razie potrzeby. Ćwiczenia 
zgromadziły wielu ciekawych.

- /Rozporządzenie o oddawaniu broni/. 
Wojewoda śląski Bilski za zgodą Rady 
Wojewódzkiej wydał rozporządzenie, 
wzywające wszystkie osoby, które bez 
zezwolenia posiadają broń wojskową, 
naprzykład karabiny, pistolety, karabi
ny m aszynowe, granaty ręczne oraz 
wszelkiego rodzaju amunicję wojsko
w ą i m ateriały  w ybuchowe, aby 
przedmioty te oddały, w najbliższem 
starostwie, dyrekcji policji, lub komi
sarjatach i posterunkach policji najdalej 
do dni 14 od ogłoszenia rozporządze
nia. Osoby, które nie zastosują się do 
tego rozporządzenia będą surowo kara
ne. Rozporządzenie to zostało wydane 
dlatego, ponieważ są liczne wypadki 
nadużyć bronią na terenie Górnego Ślą
ska.

Rybnickie sztandary 
w Warszawie

Z inicjatyw y Centrum  Flag Ziemi 
oraz Polsk iego  T ow arzystw a W e
ksylologicznego, a dla upamiętnienia 
rocznicy 700 lecia herbu Polski ja
kim jest Biały Orzeł w Koronie, zor
g an izow any  zo sta ł w W arszaw ie 
XVI Międzynarodowy Kongres 
Weksylologiczny, nad którym hono
row y p a tro n a t ob ją ł p rem ier RP 
Józef Oleksy.

W skład Rady Program ow ej kon
gresu w eszła m .in. dyrek torka ryb
nickiego M uzeum Genowefa Gra
bowska. Im prezą  
tow arzy szącą  kon
gresowi je s t w ysta
wa otwarta wczoraj, 
tj. 29 czerw ca, w 
M uzeum N iepodle
głości w W arszawie 
pn. “Symbole pracy 
i wiary - sztandary 
warszawskich ce
chów rzem ieśln i
czych”. Zostanie  
na niej zaprezen
towanych 27 ory
ginalnych sztanda
rów oraz 28 foto
gramów z bogatej 
kolekcji weksy
liów rzemieślni
czych działu Historii

Historii i Rzemiosła Muzeum w Rybni
ku. Ekspozycję w zbogaci 19 sztan
darów  n ależących  dziś do cechów  
w arszaw skich. A utorką scenariusza 
wystawy jes t st. kustosz rybnickiego 
Muzeum Elżbieta Bimler-Mackie
wicz, która kolekcję sztandarów  ce
chów rzem ieślniczych prezentowała 
już w ielokrotnie w Polsce i za grani
cą m.in. w Muzeum A rchidiecezjal
nym w K atowicach i w M azam et we 
Francji. Wystawa ta odbywa się rów
nież w ram ach obchodów  400 lecia

Awers sztandaru zgromadzenia drukarzy 
warszawskich z 1921 r.

Ogłoszenia

Nagrodę za darmo!
dajemy każdemu rodakowi, który nam 
zjedna nowych czytelników.
Kto
przyniesienie lub przyśle nam 5 kwitów 
pocztow ych pokw itow anych przez 
urząd pocztowy na dowód, że zjednał 
nam 5 nowych abonentów otrzyma 
piękną książkę 
jako nagrodę

*  *  *

Już czas
najwyższy zaprenumerować 
BIBLIOTEKĘ DOMU POLSKIEGO 
najciekaw sze, najlepszych autorów  
polskich powieści. 3 książki miesięcz
nie, 36 rocznie. Prenumeratorzy roczni 
otrzymają bezpłatnie ozdobną szafkę.

Prenumerata roczna 14 złotych, 
kwartalna 3 złoty 60 groszy 
BIBLJOTEKA DOMU POLSKIEGO 
Warszawa, Nowowiejska 27 
Konto P.K.O. nr. 9779

* * *

NAJTAŃSZEM  PISM EM NA ŚLĄ
SKU
jest obecnie
“SZTANDAR POLSKI” 
połączony z “GAZETĄ RYBNICKĄ” 
“Sztandar Polski” informuje nietylko 
krótko i zrozumiale o wszystkich wy
darzeniach i nowościach, lecz dodaje 
także zupełnie darmo co tydzień 2 nad
zwyczajne dodatki:
jeden dodatek ilustrowany z pięknemi 
obrazkami
drugi dodatek rolniczy pod tytułem  
“Rolnik Polski”.
Gazeta nasza znajdować się powinna w 
każdym domu polskim na Śląsku!

stołeczności W arszawy W arszawskie 
sztandary cechow e stanow iące w ła
sność M uzeum  w R ybniku zostaną, 
po prawie 60 latach, po raz pierwszy 
udostępnione społeczności stolicy.

Weksylologia - nauka o weksy
liach czyli znakach bojowo-roz
poznawczych lub rozpoznaw
czych z  materiału. Wywodzi się 
ona z nauk historycznych, nie
gdyś uważana za naukę po
mocniczą historii. Obejmuje 
badanie genezy i historii flag, 
sztandarów i bander, używa
nych symboli, sposobów ich 
użycia, uznawania i znaczenia 
wszystkich rodza jów  flag , 
sztandarów, bander i propor
ców. Bada powiązanie z histo
rią sztuki, prawem, muzeolo
gią, naukami politycznymi, se
miotyką, psychologią społecz
ną, materiałoznawstwem i teo
logią.

W ystawa “Symbole pracy i wiary ” 
je s t o k az ją  do p o k azan ia  daw nej i 
w spó łczesne j chorągw i cechow ej, 
funkcjonującej obecn ie  pod nazw ą 
sztandaru . N a ekspozycję  sk ład a ją  
się w eksylia w arszaw skich  cechów  
rzem ieślniczych pochodzące z kolek
cji muzealnej, a także będących w ła
snością cechów działających na tere
nie stolicy. Trzon w ystawy stanow ią 
zabytkowe i w spółczesne sztandary, 
na k tó rych  u w id oczn iono  pop rzez  
sym bole etos p racy  rzem ieś ln ik a . 
Składają się nań bogate tradycje kul
tury techn icznej i duchow ej grupy 
społecznej, ja k ą  przez w ieki stano
wiło środowisko rzem ieślnicze. N aj
starsze, pochodzące z końca X VIII 
wieku chorągwie cechu ślusarzy i ru
sznikarzy, szewców, rękaw iczników  
rzeźn ików  i ap tekarzy , ze w zględu 
na stan zachow ania pokazyw ane są 
w form ie fo to g ra fii /pod o b n ie  ja k  
część dziew iętnastow iecznych/. Re
szta cieszy oczy bogactw em  barw  i 
pełnym sym bolicznego w yrazu m o
tywów zdobniczych.

W arszawskie zabytkowe sztandary 
cechowe stanow ią tylko część zbio
rów rzem ieślniczych zgromadzonych 
w D ziale H istorii i R zem iosła  M u
zeum w Rybniku; kolekcja ulega sta
łemu rozwojowi w trakcie badań te
renowych oraz kwerend muzealnych.

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Sztandar Polski
Gazeta R ybnicka

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 30 czerwca do 6 lipca 1925 roku



Zarząd Miasta informuje
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Rybnik, ul. 3 Maja 12
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE 
ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA 

TERENIE MIASTA RYBNIKA:

1. ul.Kadłubka 35 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie 
wentylacji
2. ul. Sobieskiego 15 - przygotowawcze prace remontowo-rozbiórkowe, odgrzy
bienie, izolacja hydrofobowa
3. ul. św. Józefa 11 - kapitalny remont dachu.
4. ul. Zgrzebnioka 5 - kapitalny remont dachu.

Przetarg odbędzie się 17 lipca 1995 r. o godz. 10.00 w budynku ZGM przy ul. 
3 Maja 12.
W dniu 10 lipca 1995 r. w dziale technicznym ZGM-u pokój nr 13 będzie można 
odebrać dokumentacje dotyczące w/w robót.
Oferta powinna zawierać kalkulację cenową, zgodnie z dokumentacją, termin wy
konania robót, referencje, dokumenty pozwalające stwierdzić wiarygodność eko
nomiczną, techniczną oraz źródła zakupu materiałów.
Oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach należy składać w sekreta
riacie ZGM najpóźniej do godz. 9.00 do 17 lipca 1995 r.
Zakład zastrzega sobie możliwość niekorzystania z ofert i unieważnienia przetar
gu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika - Wydział Inwestycji i Budownictwa 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE:

- sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej o średnicy 225 mm, dł. 780 mb, o śre
dnicy 160 mm o dł. 660 mb; 73 szt. studni rewizyjnych
- kanalizacji deszczowej - o średnicy od 150 mm do 450 mm o dł. 2600 mb, 80 
szt. studni na planowanym do realizacji osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. 
Żołędziowej - Wierzbowej w Rybniku
- termin realizacji zamówienia: 1.09.1995 - 30.11.1996 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł 
do dnia 31.07.95 przelewem na rachunek Urzędu Miasta Rybnika tj. PBK Warsza
wa I/O Rybnik nr 372602-2017-181-541.
Dodatkowe informacje, dokumentację techniczną - do wglądu, ślepy kosztorys 
oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia uzyskać można w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10 a, po 
uprzedniej wpłacie kwoty 5,00 zł w kasie Urzędu Miasta Rybnika.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: “Oferta na wykonanie 
kanalizacji ul. Wierzbowa i Żołędziowa” w Wydziale Inwestycji i Budownic
twa, ul. Hallera 10a do dnia 31.07.1995 r., godz. 15.00.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Budownictwa U.M. - Dorota Bienek.
Komisyjne otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu 2 sierpnia 
1995 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie art. 19 Ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

Kronika policyjna
Wakacje bez roweru

We wtorek 20 czerwca br. na terenie 
Rybnika skradziono dwa rowery gór
skie. Niestety, ich młodzi właściciele 
zostali w ten sposób brutalnie pozba
w ieni m ożliw ości u rządzania sobie 
wakacyjnych wycieczek. Oba rowery 
skradziono w w piw nicach bloków  
przy ulicach Zwycięstwa i Kilińskie
go. Przestrzegam y więc w szystkich 
właścicieli drogich rowerów górskich, 
by nie ryzykow ali i sw oje pojazdy 
trzymali na balkonach lub zwyczajnie 
w mieszkaniach, bo w blokowych piw
nicach nie je s t bezpiecznie. W tym 
roku podobnych kradzieży było ju ż  
kilkadziesiąt.

Pechowy “Ruch”
Pisaliśm y ju ż  w iele razy, że kioski 
“Ruch” okradane są  wyjątkowo czę
sto. W ostatnich dniach pechowy oka
zał się kiosk przy ul.Reymonta. Z 21 
na 22 czerwca nieznani sprawcy w ła
mali się do niego wyrywając drzwi i 
kradnąc ze środka papierosy i artykuły 
drogeryjne. Natomiast następnej nocy 
do tego samego kiosku przym ierzali 
się kolejni złodzieje. Zaczęli już nawet 
rozkręcać kraty. O statecznie jednak 
zrezygnowali i kiosk ocalał. Być może 
złodzieje zostali spłoszeni.

Okradzione mieszkanie 
W czw artek  22 czerw ca nieznani 
sprawcy dokonali okradzenia pewnego 
m ieszkania przy ulicy K ilińskiego. 
W łam anie ujaw nił sąsiad poszkodo
wanych. Z łodzieje skradli m agneto
wid, dwa złote zegarki oraz pieniądze. 
W sum ie straty  oszacow ano na 800 
złotych.

8

Wandalizm
Przy ulicy Floriańskiej w Rybniku w 
piątek 23 czerwca br. nieznani sprawcy 
dokonali umyślnego podpalenia skrzyn
ki elektrycznej w jednym z bloków na 
drugim piętrze. Straty na skutek tego 
złośliwego czynu sięgają 800 złotych i 
będzie je  m usiała pokryć Rybnicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

O “Alibabie” i...
W nocy z 23 na 24 czerwca br. nieznani 
sprawcy włamali się do baru “Alibaba” 
przy ulicy Wodzisławskiej. Do wnętrza 
dostali się wybijając szybę wystawową. 
Skradli ze środka papierosy i alkohol o 
wartości 700 złotych.

Kto okradł forda?
W nocy z 24 na 25 czerwca br. wdarto 

się do środka zaparkowanego przed blo
kiem samochodu ford transit. Zginęły 
załadowane w nim artykuły chemiczno-
drogeryjne na sumę 10 tys.złotych. Tej 
samej nocy o godz. 4,15 rybnicki patrol 
policji podczas rutynowych kontroli dro
gowych zatrzymał samochód z obcokra
jowcami, którzy wieźli prawdopodobnie 
towar skradziony wcześniej z forda. 
Szczegóły ustala policja.

“Omie” sie niy kradnie!
W niedzielę 25 czerwca około godz. 
8.00 pracownica baru “U Omy” w Ryb
niku przyłapała na gorącym uczynku 
osobnika, który wykradał z zaplecza 
kwotę 300 złotych. Złapany oddał całą 
gotówkę, a sprawę przekazano policji.

Okradli harcerzy
W nocy z 21 na 22 czerwca przy ulicy 
Norwida nieznani sprawcy okradli malu
cha. Wypchnęli tylnią szybę i ze środka 
zabrali koło zapasowe, komplet kluczy, 
dokumenty, gaśnicę i lewarek o łącznej 
wartości 200 złotych. Właścicielem po
szkodowanego samochodu była Komen
da Hufca ZHP w Rybniku.

/szoł/

Ogłoszenia drobne 
SPRZEDAM 

POLONEZA CARO ’91 
GAZ-BENZYNA 

Rybnik,
ul. Świerklańska 88

*  *  *

Rybnicka Izba 
Handlowo-Przemysłowa 

ZATRUDNI KSIĘGOWEGO, 
tel.211-68

* * *

“ŻUKA” NA CHODZIE 
w cenie do 20 mln st. zł 

ZDECYDOWANIE KUPIĘ.
Tel. 26-394

lub wiadomość w redakcji.

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), 
tel. 28-825/

dyżuruje prawnik, udzielający 
 bezpłatnie porad 

Pracownia plastyczna
“KORAL”
wykonuje reklamy 

podświetlane, szyldy, plansze 
Rybnik, Szafranka 4,

Tel. 22 848

TELEFONICZNA
AGENCJA

INFORMACYJNA
511 870  
5 1 1 8 6 5  
511 864

KATOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 72B

Udziela informacji o:
*handlu *produkcji

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

r
Gabinet internistyczny 

Grażyna POTERA 
lekarz specjalista 

chorób wewnętrznych 
Rybnik, ul. Św. Jana 5  -  I piętro 

wtorki, piątki 15.30 -16.30 
 wizyty domowe - tel. 26-883 

ODSTĄPIĘ
STOISKO W SKLEPIE
odzieżowym w centrum Rybnika. 

Tel. grzeczn. /od godz. 17.30/
- 27-546

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

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

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

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ"

•  1 cm2 - 0,80 zł
• 1 słowo - 0,50 zł

w artykułach sponsorowanych
• 1/4 strony - 90 zł
• 1/2 strony - 160 zł
• 3 /4  strony - 240 zł
• 1 strona - 300 zł

. . . U  NAS
SZYBKO
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 8,86 9,53 13,08 7,02
Jastef,Raciborska 22 8,70 8,30 12,60 6,70
TARG 8,50-8,80 8,80- 10,30 12,70-13,00 7,10-7,20

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka 
1 pęczek

ziemniaki
młode

R a c ib o rsk a  15 2,70 2,60 0,90 1,40
M iejska 2 3,00 2,80 0,80 1,30
TARG 3,00 2,20 8- 10 1,20-1,30

Spożywcze masło 
200 g cukier jajko mąka

R y n k o w y 200g- 1,50 1,80 0,20 1,00
J a n  N o g a 227g- 1,65 1,75 0,20 1,00
TA R G 227g- 1,50 1,65 0,14-0,19 0,83-0,97

Waluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 230,00234,00 166,50\168,50 8,80\9,00 47,00\48,50
Delikatesy, ul. Miejska 230,50\234,00 166,00\168,50 8,85\9,00 46,50\48,50
Gallux, R y n e k 230,00\234,00 166,00\168,50 8,70\9,00 46,70\48,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

FU JICO LO R___



Szachy   Szachy 

“Jantary Jarosławca” 
dla Agnieszki Matras

Żużel Żużel

Miejsce w szeregu
Duży sukces odniosła reprezenta

cja RMKS Rybnik w prestiżowych 
z a w o d a c h  
szachowych 
rozegranych 
w Jarosław
cu.

W ryw ali
zacji najlep
szych klubów 
Polski, N ie
miec, Szw e
cji, Rosji,
U krainy i 
Białorusi ryb
n i c z a n i e  
w śród 375 
startu jących  
zaw odników  
uzyskali zna
czący sukces 
w postaci me
dalowych po
zycji Agnie
szki Matras,
M ałgorzaty  
Szydłowskiej 
i Bartłomie
ja Heberli 
zdobytych w swoich grupach turniejo
wych.

Zwyciężczyni grupy dziewcząt do lat 
15, uczennica szóstej klasy SP 34 w 
Rybniku Agnieszka Matras w szachy 
gra od 4 lat. Jej pierwszym trenerem 
był Krystian Hasiński nauczyciel sza
chów w szkole, a obecnie prowadzi ją  
szkoleniowiec Leszek Szkatuła. N aj
większymi osiągnięciami Agnieszki w 
dotychczasowej karierze było zdobycie 
tytułu mistrzyni Śląska juniorek do lat

14 w 1994 oraz 7 miejsca w tegorocznym

Po raz drugi na największym kąpieli
sku Rybnika odbywać się będzie cykl 
Turniejów w Siatkówce Plażowej o 
Grand Prix Rybnik-Ruda ’95. W
ubiegłym roku turnieje cieszyły się 
dużą popularnością, wzięło w nich 
udział około 150 graczy. Siatkówka 
plażowa cieszy się coraz większym za
interesowaniem tym bardziej, że stała 
się sportem olimpijskim i w przyszłym 
roku na Igrzyskach O lim pijskich w 
Atlancie zostaną rozegrane turnieje w 
tej dyscyplinie.

Na Rudzie turnieje odbywać się 
będą w każdą niedzielę wakacji - za
pisy o godz. 14.00, początek turnieju 
14.30. Wpisowe wynosi 1 zł 50 gr od 
zespołu i przeznaczone jest na nagro
dy. Zespół składa się z trzech zawodni
ków bez rezerwowych, w zawodach nie 
mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni 
w PZPS i OZPS, którzy osiągnęli kate
gorię seniora /powyżej 19 roku życia/.

II Cykl Turniejów Siatkówki 
Plażowej dla Amatorów 

Grand Prix Rybnik-Ruda ‘95

REGULAMIN

Organizatorem turniejów jest 
Urząd Miejski w Rybniku, MOSiR w 
Rybniku i Sekcja Siatkówki RMKS 
w Rybniku.
Celem organizatorów jest popularyza
cja aktywnego wypoczynku w atrakcyj
nej formie zawodów w nowej dyscypli
nie olimpijskiej, siatkówce plażowej.

1. Turnieje rozgrywane są na boiskach 
piaskowych znajdujących się na kąpie
lisku “R uda” w Rybniku przy 
ul.Gliwickiej.

tegorocznym finale m istrzostw  Polski. Poza 
szachami uprawia również tenis i pły

w anie, w
których to dys
cyplinach w y
różnia się w za
wodach między
szkolnych. M a
rzeniem sporto
wym zaw o
dniczki jest zdo
bycie m istrzo
stwa Polski w 
roku przyszłym i 
zakw alifikow a
nie się do repre
zentacji na fina
ły m istrzostw  
świata. Potwier
dzeniem posia
danych umiejęt
ności szacho
wych niech bę
dzie poniższa 
partia rozegrana 
w Jarosław cu z 
inną czołową za
wodniczką kraju 
Agnieszką Pi

kulską, z k tó rą  nasza reprezentatka 
grała białym i i partię sam odzielnie 
p rzedstaw iła czytelnikom  “Gazety 
Rybnickiej”.

Obrona Sycylijska 
Agnieszka Matras 

-Agnieszka Pikulska

l/e4c5  2 /S f3  d6 3/d4c:d4 
4/ S:d4 Sf6 5/ Sc3 g6 6/ Gc4 
Gg7

2. W turniejach mogą brać udział wszy
scy chętni oprócz zawodników zrze
szonych w klubach sportowych powy
żej 19 roku życia, którzy brali udział w 
rozgryw kach seniorów  organizow a
nych przez Polski Związek Piłki Siat
kowej i Okręgowe Związki Piłki Siat
kowej.
3. Turnieje eliminacyjne rozgrywane są 
w każdą niedzielę wakacji począwszy 
od 2 lipca br., natomiast finał cyklu ro
zegrany zostanie 3 września br.
4. Do turnieju finałowego zostaną za
kwalifikowani gracze, którzy uzyskali 
w turniejach eliminacyjnych najwięk
szą liczbę punktów.
5. Punktacja w turnieju eliminacyjnym:
1 miejsce - 12 punktów każdy członek 
zespołu
2 miejsce - 10 punktów
3 miejsce - 8 punktów
4 miejsce - 6 punktów 
5-8 miejsce - 2 punkty
Punkty przyznawane są każdemu za
wodnikowi indywidualnie ze względu 
na możliwość grania w różnych skła
dach w poszczególnych turniejach /wy
jazdy na urlopy, kolonie, wczasy itp/.
6. Zespół składa się z trzech zawodni
ków /nie ma rezerwowych/.
7. System rozgrywek:
- wszystkie zespoły, które zgłoszą się 
do turnieju podzielone zostają na gru-
grupy,
- w grupach zawody rozgrywane są sy
stemem każdy z każdym,
- do finałów każdego turnieju awansuje 
osiem najlepszych zespołów,
- finały turnieju rozgrywane są systemem

 Szachy 
7/ f3 0-0 8/ Ge3 Sc6 9/ Hd2 
Ha5 10/0-0-0 Gd7 11/g4Wfc8 
12/ Gb3 Se5 13/ h4 Sc4 14/ 
G:c4 W:c4 15/ h5 Wac8 16/ 
h:g6 f:g6 17/ Sb3 Ha6 18/Gd4 
b5 19/ G:f6 G:f6 20/Hd5+ Kg7

Jeżeli:
20/...e6 to 21/H:d6
20/...Kf8 to 21/ W:h7
20/...Kh8 to 21/ Hf7
21/ W:h7+! K:h7 22/Hf7+ Kh6
Nie można grać 22/...Gg7 bo 23/ 
Whlx
23/g5+ K:g5
Jeżeli 23/...G:g5 + to 24/f4 
24/ Wg1+ kf4 25/ H:g6 G:c3 
26/ Hg5+ K:f3 27/Wg3+

Czarne poddały partie gdyż:
27/...K:e4 28/We3x
27/...kf2 lub Ke2 28/He3+ Kf1
29/Wglx

Potwierdziła swoje umiejętności ak
tualna mistrzyni Polski do lat 12 Mał
gorzata Szydłowska, która w silnej 
stawce rywalek zdobyła drugie miejsce, 
ulegając jedynie Justynie Świderskiej 
ze Skierniewic. Przygotowania Małgo
si do udziału w tegorocznych Mistrzo
stwach Świata w Brazylii /Minasberais 
15-27.10.95/ przebiegają planowo, a 
potwierdzeniem rosnącej formy jest po
konanie w icem istrzyni kraju Hanny 
Hadryś z L.K.Sz Żary zgłoszonej do 
m istrzostw  Europy. Również trzecie 
miejsce dziesięciolatka Bartłomieja 
Heberli jest potwierdzeniem wzrostu 
umiejętności szachowych i rozwoju ta
lentu dziecka, gdyż tegoroczny sezon 
ma on bardzo udany i z każdych zawo
dów wraca z nowymi sukcesami. Jak 
widać, międzynarodowe sukcesy Mo
niki Bobrowskiej przyciągają do sza
chów, a następczynie już się pokazują 
na arenach sportowych.

Kazimierz Szydłowski

systemem pucharowym,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
ograniczenia liczby uczestniczących 
drużyn lub rozegrania rundy wstępnej 
systemem pucharowym.
8. Przepisy szczegółowe:
- mecze rozgrywane są na czas /czas 
trw ania jednego meczu uzależniony 
jest od ilości zgłoszonych zespołów/,
- zabronione jest kiwnięcie w wyskoku, 
piłkę trzeba uderzyć, piąstkować itp.,
- przebicie piłki przez siatkę oburącz 
górne /w wyskoku lub w postawie sto
jącej/ musi być wykonane prostopadle 
do linii barków  odbijającego bez 
względu na to czy piłka jest przebijana 
w przód czy w tył,
- w trakcie gry zespoły nie mają prawa 
do przerw dla odpoczynku /tzw. cza
sów/,
- nie jest zabroniona gra w obuwiu spo
rtowym,
- zawodnicy m ogą grać w okularach 
przeciwsłonecznych wyłącznie na wła
sną odpowiedzialność.
9. Turniej finałowy:
- do turnieju finałowego zostanie za
proszonych 24 zawodników z najwięk
szą liczbą punktów, zawodnicy ci przed 
finałami podzielą się na 8 trzyosobo
wych zespołów,
- dla zw ycięzców  przew idziane są  
atrakcyjne nagrody.
10. W pisowe wynosi 1,50 zł /1 5000 
st.zł/ od zespołu i przeznaczone jest na 
nagrody.
11. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga 
sędzia główny zawodów.

L.K.

Rozegrany w minioną niedzielę w 
Lesznie mecz II ligi żużlowej pomię
dzy “Unią” a RKM-em nie dostar
czył powodów do radości sympaty
kom rybnickiej drużyny. Wytępujący 
bez zawodników zagranicznych rybni
czanie przegrali wysoko - 23:67. Punk
ty dla RKM-u zdobyli: D.Fliegert - 6 / 
2,1,2,d, 1,0/, E. Sosna - 0 /0/, E.Tudzież
- 5 /0 ,3,2/, K. F liegert - 2 / l ,d , l ,0 / ,  
A.Skupień - 5 /2 ,1,0,1,1/, M. Węgrzyk
- 5 /0 ,1,1,3,d,0/, K. Mrowiec - 0 /0,0,0/ 
, A.Musiolik 1 /0 ,1/.

Przewaga gospodarzy w tym spotka
niu była olbrzymia - drużyna z Rybnika 
zdołała jedynie zremisować w dwóch 
wyścigach, a pozostałe przegrała. Indy
widualnie sukcesy odnieśli tylko Euge
niusz Tudzież i Mariusz Węgrzyk. 
Szczególnie ten ostatni zawodnik za
sługuje na słowa uznania. Mimo mło
dego wieku i niewielkiego doświadcze
nia prezentuje poprawną, dobrą tech
nicznie jazdę.

Po porażce z “Unią” Leszno na wła
snym torze trudno było liczyć na suk
ces w meczu rewanżowym na wyjeź
dzie, ale nie spodziewano się takiej klę
ski. Zespół z Leszna wskazał rybnicza
nom, gdzie obecnie jest ich miejsce w 
II-ligowym szeregu. Do czołówki dy
stans w tej chwili jest dosyć znaczny.

R adością może natom iast napawać 
postawa rybnickich młodzieżowców. 
W III rundzie Młodzieżowych Druży
nowych Mistrzostw Polski /zawody te 
rozegrano we wtorek na torze “Wandy” 
w K rakow ie/ zespół RKM -u zajął w

W dniach od 17 do 18 czerwca odby
ły się w Gliwicach Akademickie Mi
strzostwa Polski w Judo. Udział w 
nich w zięło dwóch rybnickich ju d o
ków: Michał Rzeszutek oraz Krzy
sztof Mika - obydwoje z “Polon ii”

Rybnik. Bardzo dobrze zaprezento
wał się tam Michał Rzeszutek, który 
walkę finałową wygrał przed cza
sem, zdobywając tym samym złoty 
medal w kategorii do 71 kg. Warte 
zaznaczenia jest to iż w walce półfina
łowej wygrał z Jarosławem Poździ
kiem - zawodnikiem “Floty” Gdynia, 
który je s t brązowym m edalistą  M i
strzostw Polski Seniorów. Powetował 
on sobie tym samym niepowodzenie na 
Mistrzostwach Polski Seniorów. Warto 
przypomnieć, że inny zawodnik “Polo
nii” - Artur Kejza zdobył na Mistrzo
stwach Polski Seniorów brązowy me
dal.

swojej grupie II miejsce, zdobywając 
27 punktów /E.Sosna - 9, K.Mrowiec - 
8, M .W ęgrzyk - 7, M .K onkol - 3/. 
Zwyciężyła “Stal” Rzeszów - 38 pkt, 
trzecie miejsce zdobyli gospodarze - 23 
pkt, a na czwartej pozycji uplasował się 
“M otor” Lublin - 6 pkt, ale drużyna ta 
występowała w składzie zaledwie dwu
osobowym. Z grupy tej awans do fina
łu, który rozegrany zostanie 12 wrze
śnia, zapewniła już  sobie “Stal” Rze
szów. Rybniczanie nie zdołali awanso
wać do finału, ale w całym cyklu roz
grywek o MDMP prezentowali dobrą 
formę, niezłe umiejętności oraz dyspo
nowali dobrze przygotowanym sprzę
tem. Trener Jerzy Gryt uważa, że w 
przyszłym roku miejsce w finale jest 
realne. Okręgowa Komisja Sportu Żuż
lowego w Katowicach planuje zorgani
zowanie w czasie wakacji cyklu turnie
jów  dla młodzieży występującej w ślą
skich klubach. Będzie to dodatkow a 
okazja do zdobycia doświadczenia w 
konfrontacji z rówieśnikami. Zawody 
takie nie c ieszą  się popularnością  
wśród publiczności, ale ich nadrzęd
nym celem jes t pomoc młodym żuż
lowcom w nabywaniu rutyny.

Piotr Szweda

Najbliższy mecz 
rybniccy żużlowcy rozegrają 

w niedzielę - 2 lipca 
o godz. 17.00 

z KKŻ Krosno 
na torze przy ul.Gliwickiej.

Po drugiej rundzie eliminacyjnej do 
M istrzostw  Polski M łodzików, które 
odbędą się w grudniu w Pile zakwalifi
kowało się już do finału 3 zawodników 
“Polonii” : Bartosz Piątek, Rafał Wa
wak i Damian Mosler, którzy w kolejnych

kolejnych dwóch rundach eliminacyjnych 
zajmowali odpowiednio: 2 pierwsze, I i 
III, I i III miejsca.
Natomiast na podstawie zgromadzonej 
liczby punktów duże szanse na finał 
m ają : Adam Remiarz ( do 55 kg) i 
Łukasz Fojcik ( do 65kg ) obydwaj z 
“Polonii”.

Osiągnięciem klubu jest również za
kw alifikowanie się Roberta Potyki, 
Grzegorza Sowy, Wojciecha Kucze
ry i Damiana Moslera ( w szyscy z 
“Polonii”-Rybnik ) do kadry makrore
gionu Śląskiego.

Tekst i zdj.: J.Jamicki

Agnieszka i je j szachowe trofea

Turniej siatkówki plażowej

Judo

Michał Rzeszutek (z lewej) podczas jednej ze swoich walk w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Judo w Gliwicach
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Rybniczanie w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Judo

Judo



Zdjęcie 
z albumu czytelników

Zapraszamy na
szych Czytelników 
do wspólnego oglą
dania zdjęć. Wystar
czy przyjść do re
dakcji z ciekawym 
zdjęciem, które po 
skopiowaniu na
tychmiast zwróci
my. /Można też 
wrzucić je do na
szych "żółtych 
skrzynek”/. Autora 
najsympatyczniej
szego lub najbar
dziej "odjazdowe
go” zdjęcia firma 
" E K S P R E S  
FUJI”, Rybnik, ul. 
Reja 2 nagrodzi 
bezpłatnym wywo
łaniem i wykona
niem odbitek z rol
ki filmu.

Czego to człowiek nie ma na głowie... Zdj.:B. Nowoczek

s p ó ł k a  c y w i l n a
P R T V A T E  C O M P A N Y

Rybnik, ul. Miejska 11, tel./fax 24-238; 21-647

Wśród
autorów

prawidłowych
rozwiązań

rozlosujemy
nagrodę

w wysokości 20 zł 
ufundowaną 
przez firmę 
Uwex-Art, 

zajmującą się 
m.in. dystrybucją 

wyposażenia 
łazienek

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Przyjdzie Ci rozwiązać trudny, rodzinny problem, ponie
waż jednak ten tydzień będzie okresem twórczym i aktywnym, nie musisz się martwić 
o rezultat, przy okazji okaże się też, że masz w rodzinie bardzo lojalnego sojusznika. 
BYK - 21.04.- 20.05. - Czas sprzyja podejmowaniu nawet najbardziej ryzykownych 
decyzji, choć nie zawadzi rozwaga jeżeli chodzi o finanse. Nadmiar energii, którego 
nie wykorzystasz w pracy, przeznacz na aktywne wakacje.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Za nowymi kontaktami i doświadczeniami pójdą 
nowe pomysły. Dzięki nim wzmocnisz swój autorytet, a to może się stać fundamentem 
przyszłych sukcesów.
RAK - 22.06. - 22.07. - Kierunek wybrałeś już wcześniej, teraz trzeba go tylko utrzy
mać i nabrać właściwego rozpędu. Bądź konsekwentny, choć do zawrócenia z drogi 
będzie namawiać Cię najbliższa osoba.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Wakacje nie powinny być powodem zaniedbywania kontak
tów z otoczeniem, szczególnie z tymi osobami, które aprobują Twoje pomysły. W cza
sie Twojej nieobecności one to będą dbać o Twoje interesy i nie dopuszczą, by ktoś 
pokrzyżował Twoje plany.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Jesteś krytyczny wobec otoczenia, przede wszystkim jed
nak wobec siebie. Uważaj, żeby nie wpaść w stan czarnowidztwa, bo trudno będzie 
się z niego wydostać. Musisz uwierzyć, że to co robisz ma sens.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Nie wchodź w związek, w którym nie wszystko jest z góry 

jasne. Możesz tego uniknąć przeprowadzając małe śledztwo. Nikomu to nie zaszko
dzi, a będziesz spokojniejszy znając motywacje drugiej strony.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Musisz się nastawić na nieprzyjemne skutki działań 
osób Ci nieprzychylnych. Jeżeli tylko zdobędziesz się na całkowitą szczerość, można 
będzie sytuację nieco załagodzić, choć ludzie poznają Cię ze strony, którą dotąd 
ukrywałeś.
STRZELEC  - 23.11 - 21.12. - Dzięki poparciu wpływowych osób będziesz mógł roz
począć realizację projektu, o którym marzyłeś od dawna. Twoje niekonwencjonalne 
działanie zainteresuje i zainspiruje grupę ludzi, z którymi zwiążesz się na dłuższy 
czas.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Jeżeli chcesz pozostać liderem, zachowując jed
nocześnie czyste sumienie i ręce, nie daj się uwieść kilku sloganom, choć brzmią one 
atrakcyjnie. Przyjrzyj się dokładnie kto za nimi stoi, a będziesz wiedział co zrobić. 
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Szczególne powodzenie czeka Cię w przedsięwzięciach 
zespołowych, gorzej tam, gdzie musisz liczyć tylko na siebie. Te pierwsze przyniosą 
Ci jednak tyle satysfakcji, że zaspokoją Twoje, niezbyt zresztą wygórowane ambicje. 
R YBY- 20.02. - 20.03. - Sprawy wymagają sporej aktywności, jeżeli tylko pozwolisz 
wymknąć im się z rąk, będzie kłopot z pozbieraniem wszystkiego do kupy. Na relaks 
przyjdzie jeszcze czas.

Sukienka F a ta ła c h y  z  n a s z e j  s z a fy

niejedno ma imię
uchodziła za ubiór banalny, 
dla kobiet bez fantazji 
lub grzecznych dziew
czynek. Kiedy przed 
paru laty dopadała czło
wieka sytuacja, w której 
sukienkę wypadało mieć 
- np. ślub koleżanki - le
ciało się w te pędy do 
sklepu po materiał i... do 
krawcowej, bo w skle
pach sukienek po prostu 
nie było. Były garsonki, 
komplety, i inne formy 
zastępcze, a sukienek nie 
było.

Teraz są i to przeróżne.
Najwięcej tych najbardziej modnych:

dopasowane lub w tra
pezik z krótkimi rękaw
kami lub bez, z łódko
wym wycięcem a la Ja
cqueline Kennedy, za
pinane na guziczki, roz
szerzane, ale i bardzo 
obcisłe. Młode dziew
czyny bardzo stylowo 
w yglądają w sukien
kach a la Lolita i to się 
ponoć nosi na Zacho
dzie. Nasze dziewczyny 
wolą się jeszcze posta
rzać, ale i na nie przyj
dzie czas...

W różka

Poziomo: otoczony murami, lecz nie w drzwiach, B/ w czasie 
golenia nie do zastąpienia, C/ rzeka na straży, D/ podniebna 
latarnia, E/ czasem na niej kobieta, F/ dla niego mina to nie 
nowina, G/ dom nosi na sobie, H/ kłamie w twarz, I/ działo
wa może też być betonowa, J/ rozróba z rakiem 
Pionowo: 1/ lekarz lub dekarz, 2/ zwieńczenie wieży, 3/ krai
na Neptuna, 4/ udaje złoto, 5/ gromada, za którą nauczyciel 
odpowiada, 6/ celny lub osobowy, 7/ część puszczy, gdzie dzi
ka się spotyka, 8/ na honorze być może, 9/ miliony, 10/ do 
sprawiania lania
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: I-5, E-9, A-9, C-4; B-7, C-1, F-9, 
I-10, B-3; F-2, A-2, B-9, H-4, B-6; I-5, E-2, D-10; C-1, H-2, J- 
6, D-3, G-3
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty uka
zania się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub w rzucać do naszej “żółtej 
skrzynki” /Kościuszki 54 lub Korfantego 3.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 23 z hasłem “U skąpego 
zawsze po obiedzie” otrzymuje: Róża Gajdzik, ul.Wiejska 34, 
44-200 Rybnik.

Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty 
ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

5 minut 
łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda o wartości 20 zł, której sponsorem 
jest pracownia Reklamy i Grafiki Użytkowej emArt w Rybniku, ul.Byłych Więźniów Poli
tycznych, tel. 217-98.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 23 nagrodę otrzymuje: Adam Pękała, ul.Dworcowa 3/27, 
44-200 Rybnik.

Front
Wyzwolenia
Zwierząt

Z biydom, bo z wielom biydom ale udało 
sie Markowi Mateji i mje  jakosik przekioł
zdnońć do wyższyj klasy.
Nareszcie som feryje. Co forsiaści łojcowie 
spakowali ju ż kofry swoim bajtlom i posyła
jom je  na słoneczno plaża Rimini we Wło
chach, do Hiszpanii abo nad jezioro Bodeń
ske w Niymcach. Jo im ino zowiszcza zwie
dzynio kyns świata. Luftu inkszego im wca
le niy zowiszcza, bo godajom, że świyży luft 
nom Ślonzokom może zaszkodzić.

Nasi łojce niy dołożom nom ani złotka do 
feryji. Padali, kej my cołki rok szkolny ino 
buksowali i żyłki niy naciongli, to pojady
my z ryczkom pod łóżko, jak sami nic niy 
zarobiymy. Bezmała na Zachodzie wszystke 
młodzioki, i te łod bogoczy, muszom ich na 
zorobek i faronym bakać, jak chcom bez fe
ryje na Miami pojechać.

Wedle tego co godajom w telewizyji i p i
szom w gazetach, u nos tyż już jest Zachód i 
beztóż sznupjymy z Markym łod pora tydni 
za jakomś robotom. Rajzy na Miami niy 
planujymy ale chciałoby sie choć roz za 
czas iść na Ruda popływać a wstymp moc
ka kosztuje. Markowi nojbardzij przypadła 
do smaku robota w lesie. Jo, coch jest fest 
za porzyrodom i naturom, bołech za tym, 
choć żech jest trocha na rozwodze. Marek 
mo łostatnio bzika na punkcie gowiedzi i 
jak sie mu nic niy łodmiyni, to zarobiymy 
ino tela, co kot napłakoł. W lesie jest przeca 
fol /pełno/ lecy jakich ptoków i chroboli a 
jak  Marek roz do sie s nimi do godki, to 
może cołko szychta przefanzolić. Kedyś 
zgorszyło go do cna, jak Matejka za osom 
ryncznikym zaczli fechtować. Wyklarowoł 
mamie, że niy godzi sie z boroczkym owa
dym tak postympować. Pogodoł po “łudz
ku” z osom, co widać łona pokapowała, bo 
sama wyfurgła bez łokno. Terozki jak  kero 
masara abo kopruch wlecom do pom iy
szkanio, to Matejka zarozki przywołujom 
Marka, aby juzaś s nimi sie pogodoł.

Niydowno piketowoł z chopcami pod cyr
kym wele elektrowni. Rozdowali ulotki na 
kerych pisało, że cyrk to zabawa dlo ludzi a 
mynczarnia dlo zwierzont. Nale tych, co 
wybrali sie z cołkom fam ilijom  łobejrzeć 
cyrkowników, piketa ani ziombiyla ani pa
rzyła. Ulotka abo wyciepli abo wraziyli do 
kapsy, zanim wleźli do coltu /namiotu/.

Front Wyzwolenia Zwierząt, do kerego 
Marek noleży, mo trocha prawie. Wiela to 
trza elefanta nadugać, zanim tako tona 
miynsa nauczy sie klynkać abo spinać. Niy
dźwiydź bez batów ani niy bydzie tańcowoł 
ani na kole pendalowoł. Żodyn lew lebo ty
grys tyż bez szmarów niy bydzie skokoł bez 
koło z logniym, bo to przeca jest przeciw go
wiydziyj naturze. Bez tóż choć niy noleża do 
F. W.Z. niy chodza do cyrku ze zwierzoka
mi, bo jest mi ich pierzynym żol.

Ale roz mje  tyn marków Front wkurzół 
jak trza. Wielgachnymi, kolorowymi litera
mi naciaprali na jednyj chałpie wele boiska 
"futro nie!!!” To jest rajno /czysta/ gupota, 
bo wiyncyj straty jak  pożytku. Wyrypołech 
im, co ło tym fimlokowaniu myśla i skuli 
tego przyszołech z Markym na krzywe gym
by. Łostatnimi czasy niy ma mu ju ż rady. 
Na nogawkach ponaszywoł lecyjake szmat
ki z hasłami F. W.Z. a bez feryje chce fijo ł 
protestować czerwonymi kudłami przeciw 
mynczyniu zwierzont. Klaruja mazokowi, że 
przeca jak niy bydzie nosiół na puklu tabul
ki z łobjaśniyniym, to żodyn sie niy pokapu
je, ło co mu chodzi. Czerwono palica może 
łoznaczać protest przeciw wojnie w Czecze
nii abo co gorsze, komuno wróć! Jakby tak 
kożdy mioł protestować farbiczkowymi wło
sami, tochby jo  musioł mieć kudły zielone 
ani szpinat abo głowa szałotu, boch jest za 
przyrodom.

Edek

fumfel Marka Mateji
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Minęły te czasy kiedy sukienka ucho-

krótkich, na szeleczkach lub ra
miączkach, lekko wciętych, ale są i 
bardziej wyrafinowane: składające 
się z kilku przeźroczystych warstw,

NASZ ADRES: 44-200 Rybnik  
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fa x  28-825
Biuro czynne 9.00 - 17.00 


