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Centrum Kształcenia Inżynierskiego

Nowe kierunki, 
więcej studentów
Początek lipca to w wyższych uczelniach czas egzaminów 

wstępnych, natomiast w Centrum Kształcenia Inżynierskiego 
Politechniki Śląskiej przy ul.Kościuszki w Rybniku korytarze 
nie tętnią, jak zazwyczaj, życiem; panuje spokój i cisza. Studen
ci rozjechali się na wakacje i przebywają na praktykach, a 
wstępne egzaminy oczywiście się odbywają, ale w macierzy
stych wydziałach w Gliwicach i Katowicach. Jednak od paź
dziernika gwarno będzie i w Rybniku. Jak informuje nas dyrek
tor rybnickiego centrum doc.dr inż. Szczepan Wyra, od no
wego roku akademickiego będzie studiowało w Rybniku prawie 
1400 osób, czyli o ponad 500 więcej niż w roku ubiegłym. Moż
na więc już mówić o sporym ośrodku akademickim.

Sezon kąp ielowy w pełni, a dzieci i młodzież stanowią, jak  za
wsze, większość bywalców basenów. Na "Rudę" można wykupić 
10-dniowy karnet, wtedy jedno wejście kosztuje 50 gr.
Czytaj też na stronie 7

Gdzie będą wypoczywać?Od swoich początków przed 33 laty 
rybnicki ośrodek, choć wielokrotnie 
reorganizowany, zawsze związany był 
z Politechniką Śląską oraz z regionem, 
w którym miał siedzibę i na którego 
potrzeby był nastawiony. W najlep
szych czasach górnictwa tu kształciła 
się przyszła kadra inżynierska dla ko
palń, kiedy czasy się zmieniły, zmie
niała się również struktura ośrodka, re
agując na potrzeby jakie przynosiło 
życie. I tak jest do dzisiaj.

W tym roku rybnicki ośrodek opu
ściło pierwszych 23 absolwentów spe
cjalności inżynieria miejska, trzeba 
dodać specjalności rybnickiej, bo tyl
ko tu można j ą  wybrać jako jed n ą  z 
możliwości studiów na kierunku bu
downictwo. Dyplomy zrobiło już sze
ścioro studentów, a ich prace zostały

- Przyjmowano nas nadzwyczaj go
ścinnie - powiedziała przewodniczą
ca Rady Miasta Urszula Szynol po 
powrocie z Dorsten w Niemczech, 
gdzie odbywały się kolejne Dni Ryb
nika, a w rażen ie  to p o tw ie rd za ją  
wszystkie osoby, które w tym wyda
rzeniu uczestniczyły.

Bardzo gorąco przyjmowane były 
rybnickie zespoły artystyczne, które 
z tej okazji w Dorsten wystąpiły. Z 
gracją i wdziękiem jak pisał dziennik 
“Ruhr Nachrichten ”, zaprezentował 
się Zespół Pieśni i Tańca Sobótki 
ze Szkoły Podstawowej w Jankowi

cach w dorsteńskim Ratuszu, a także 
w auli szkoły w Wulfen - dzielnicy 
Dorsten. Równie dobrze przyjmowa
na była Orkiestra Kameralna rybnic
kiej szkoły muzycznej, która wystą
piła w auli “Petrinum” .W koncercie 
tym wziął udział również big-band 
ze szkoły muzycznej w Dorsten, a

bardzo wysoko ocenione m.in. przez 
prorektora d/s dydaktyki Politechniki

oba zespoły odegrały wspólnie jeden 
z utworów, co zostało przyjęte owa
cyjnie. Młodzi kameraliści z Rybni
ka wystąpili także w czasie mszy św. 
w kościele  św. Agaty w D orsten , 
oraz na dziedzińcu szkoły muzycznej 
w Gladbeck, tym razem w towarzy
stwie zespołu akordeonistów gospo
darzy. Mocniejsze brzmienie zapre
zentował znany już w Dorsten zespół 
rockowy Rodney. Tym razem zespół 
wziął udział w festiwalu rockowym 
w Domu M łodz ieżow ym  B o v e
nhurst. Członkowie zespołów, a tak
że wszystkie inne osoby, które ucze
stniczyły w Dniach Rybnika były go
szczone przez  n iem ieckie  lub n ie
miecko-polskie rodziny.
- Odczuwaliśmy opiekę tych ludzi, 
szczególnie członków Towarzystwa 
Przyjaciół Rybnika - pow iedz ia ł  
Bernard Kucz, dyrektor DK w Bo
guszowicach, służący też za t łum acza

Mariusza Paweli czy Projekt budowy 
dróg osiedla domków jednorodzin
nych w Rydułtowach Joanny Kozik. W 
sumie specjalność tę studiowało w 
Rybniku w ub.roku akademickim na 
studiach dziennych i wieczorowych 
ponad 300 studentów, zaś na pierwszy 
rok zostanie przyjętych kolejnych stu 
studentów. Nowością będzie nato
miast specjalność budowl ano-archi
tektoniczna na kierunku budownic
two, a będzie ją można wybrać tylko 
w Rybniku. - Absolwent tej specjal
ności - mówi doc. Szczepan Wyra - 
połączyłby umiejętności budownicze
go z wyobraźnią przestrzenną, poczu
ciem estetyki i zdolnością kompozycyj
ną właściwą architektowi. Ideą tej 
unikatowej specjalności jest wykreo
wanie nowoczesnej sylwetki absolwen
ta łączącego te cechy...

tłumacza. - Dzięki nim zwiedziliśmy okoli
ce w tym piękny zam ek Lem beck - 
dodaje .  W szyscy u czes tn icy  Dni 
Rybnika, w tym delegacja oficjalna, 
w której skład wchodzili prezydent 
Józef Makosz oraz wiceprezydenci 
Marian Adamczyk i Józef Cyran 
wzięli udział w spotkaniu w nowym 
Ratuszu, gdzie polskich gości przy
jął burmistrz dr Zahn.

Wizyta przedstawicieli naszych władz 
samorządowych w Dorsten miała też 
aspekt praktyczny. W iceprezydenta

c.d. na stronie 3

Prezydent 
Józef Makosz
- Spędzam "lato w mieście". Będę 
cały czas na miejscu, więc przy
pilnuję, by latem kwiatki na skwe
rach były podlane, a drogi czyste. 
Jeżeli jakiś wyjazd, to dopiero po 
20 sierpnia...

Przewodnicząca 
Rady Miasta 
Urszula Szynol
- Co roku spędzam urlop w Augu
stowie nad Jeziorem Białym, 
gdzie można znaleźć spokój i do
brze wypocząć. Trochę pływam, 
spaceruję i w pełni się relaksuję. 
Już teraz zamawiam pogodę na 
sierpień.

Skarbnik Miasta 
Bogusław Paszenda
- Ponieważ lipiec jest miesiącem 
sprawozdawczości półrocznej, 
spędzę ten miesiąc w pracy. 
Później może jakieś krótkie, pa
rodniowe w ypady do W is ły , 
dłuższego wyjazdu nie planuję.

Przewodniczący 
Komisji Kultury Fizycznej 
i Sportu Rady Miasta 
Lech Kowalski
- W ybieram  się z rodziną  w 
Bory Tucholskie, a w sierpniu 
również w yjazd w plener, ale 
bardzo pracowity, bo z siatkar
ską młodzieżą na obozy sporto
we do Simoradza k/Skoczowa i 
do Paczkowa.

Miasta 
o promocji

W śro d ę  w U rz ę d z ie  M ias ta  
odbyło się kolejne robocze spo tka
nie osób zajmujących się p rom ocją  
w m ia s tach  R y b n ic k ie g o  O kręg u  
P rzem y s ło w eg o .  U czes tn iczy l i  w 
nim przedstaw iciele  siedmiu gmin: 
Czerwionki-Leszczyn, Knurowa, 
Raciborza, Rybnika, W odzisła
wia, Żor i Jastrzębia.

Z in ic ja ty w ą  p o w ołan ia  takiego 
g rem iu m  w y s tą p i l i  p re z y d e n c i  
p o d c z a s  ob rad  k o n w e n tu  M ias t  
ROW.

Pierwszym efektem wspólnych 
działań będzie jesienna IV W y
stawa G ospodarcza Miast Pol
skich Investcity ’95 w Poznaniu.
M ia s ta  p re z e n to w a ć  się b ę d ą  na 
jednym , wspólnym dużym stoisku. 
Przygotowują się także do wydania 
grubej teczki z o fer tam i in w es ty 
cyjnymi miast wraz z danymi o re 
gionie.

W sp ó ln a  p ro m o c ja  j e s t  k i l k a
k ro tn ie  tańsza ,  pon ad to  na in w e
storach większe wrażenie zrobi in
formacja o pół milionie klientów w 
regionie, niż o siedmiu rynkach po 
k ilkadzies ią t tysięcy ludzi. /j/

Koncert niedzielny “Pod Wierzbą”
W niedzielę 9 lipca w godz. 16.00 - 18.00 

zagra Kwartet Waltornistów Filharmonii Śląskiej z Katowic 
oraz Chór Mieszany “MICKIEWICZ” z Domu Kultury 

w Rybniku-Niedobczycach

Fontanna na skwerku przy ul. Wieniawskiego spełnia rolę małego kąpieliska 
dla młodszych dzieci. Jego otoczenie, dzięki wyłożeniu kształtkami i nowym 

ławkom, stało się jeszcze przyjemniejsze. Zdj.: sol

c.d. na stronie 3
Śląskiej prof. 
Bolesława Po
chopienia, który 
był obecny na 
d y p l o m o w y c h  
e g z a m i n a c h .  
Warto podkre
ślić, że tematy 
wielu prac są ści
śle powiązane z 
potrzebami re
gionu, jak choć
by Projekt kon
cepcyjny zasila
nia strefowego  
zaopatrzenia w 
wodę osiedla w 
N iedobczycach

Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierskiego 
doc. dr inż Szczepan Wyra jest z rybnickim 

ośrodkiem związany już od 25 lat. Zdj.: sol

Dni Rybnika w Dorsten

Odświętnie... i roboczo

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Zarząd Miasta informuje
ZARZĄD MIASTA RYBNIKA ogłasza 

konkurs na stanowisko
dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku

Do konkursu mogą zgłaszać się kandydaci spełniający następujące warunki:
- 5 letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć lub nauczyciela akademickie
go
- dyplom ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym lub zakładu 
kształcenia nauczycieli, ponadto wykształcenie specjalistyczne zgodne z typem placówki
- dobry stan zdrowia.
Oferta kandydatów powinna zawierać:
- kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu studiów wyższych i inne dokumenty potwier
dzające posiadane kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe,
- koncepcję pracy na stanowisku dyrektora placówki z uwzględnieniem pracy z młodzieżą 
i demokratycznych zasad kierowania placówką
- opinię z miejsc pracy z ostatnich 5 lat, a w przypadku osób aktualnie pełniących funkcje 
kierownicze, dodatkowo stanowisko organu prowadzącego w sprawie przydatności do 
pełnienia funkcji kierowniczej w oświacie,
- aktualne świadectwo zdrowia.
Ofertę należy składać w terminie do 31 lipca 1995 roku w zapieczętowanej kopercie 
z napisem “Konkurs na dyrektora” w Miejskim Zarządzie Szkół i Przedszkoli w 
Rybniku, ul.3 Maja 27, I piętro, pokój 5.

Konkurs odbędzie się w 3 dekadzie sierpnia br.
O dokładnym terminie osoby zainteresowane zostaną powiadomione indywidualnie.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

W DNIU 26 LIPCA 1995 R. W CELU WYKONANIA REMONTU 
KAPITALNEGO NAWIERZCHNI JEZDNI 

I CHODNIKÓW UL. PODMIEJSKIEJ.

Termin realizacji - 4 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium w wysokości 35.000 zł należy wpłacić w PBK I/O Rybnik nr 372602- 
2017-139-1 do dnia 24 lipca 1995 r. do godz. 13.00.
Preferowana forma wnoszenia wadium - w pieniądzu. Postępowanie nie zostało 
poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 15 zł/ można odebrać w sie
dzibie zamawiającego, pokój 45 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. Władysław Lampart, Urszula Grzenik. 
Zamkniętą kopertą z ofertą oznaczoną: OFERTA NA WYKONANIE REMONTU KA
PITALNEGO NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKA UL.PODMIEJSKIEJ należy 
złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 45.
Termin składania ofert upływa dnia 24 lipca 1995 r. o godz. 14.00.
Otwarcie ofert dnia 26 lipca 1995 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego, sala nr 37. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajo
wych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 i 22 Ustawy o zamówieniach 
publicznych,
2/ posiadają własną wytwórnię mas asfaltobetonowych odpowiadających wymaga
niom polskiej normy,
3/ zapewnią materiały betonowe oraz armaturę uzbrojenia na-i podziemnego ulic, 
które posiadają świadectwa badania technicznego wydane przez uprawnione insty
tucje,
4/ udzielą 5-letniego okresu gwarancji na roboty i materiały,
5/ przeprowadzą prace w miarę możliwości bez konieczności wyłączania remonto
wanych odcinków ulic z ruchu,
6/ posiadają niezbędne środki finansowe,
7/ posiadają pomyślne doświadczenia z ostatnich 3 lat poparte referencjami.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

W DNIU 21 LIPCA 1995 R. W CELU WYKONANIA REMONTU 
KAPITALNEGO NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW 

UL.GLIWICKIEJ, ŁONY, 3-GO MAJA.
Termin realizacji - 2 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium w wysokości 18.000 zł należy wpłacić w PBK I/O Rybnik Nr 372602- 
2017-139-1 do dnia 20 lipca 1995 r. do godz. 12.00.
Preferowana forma wnoszenia wadium - w pieniądzu. Postępowanie nie zostało 
poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można odebrać w sie
dzibie zamawiającego, pokój 45 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W.Lampart, mgr inż. P.Migas 
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną OFERTA NA WYKONANIE REMONTU 
KAPITALNEGO NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKA UL.GLIWICKIEJ, 
ŁONY I 3-GO MAJA należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 45. 
Termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 1995 r. o godz. 14.00 
Otwarcie ofert dnia 21 lipca 1995 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego 
sala nr 37.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji 
krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 i 22 Ustawy o zamówieniach 
publicznych,
2/ posiadają własną wytwórnię mas asfaltobetonowych odpowiadających wymaga
niom polskiej normy,
3/ zapewnią materiały budowlane oraz armaturę uzbrojenia na-i podziemnego ulic, 
które posiadają świadectwa badania technicznego wydane przez uprawnione insty
tucje,
4/ udzielą 5-letniego okresu gwarancji na roboty i materiały,
5/ przeprowadzą prace w miarę możliwości bez konieczności wyłączania remonto
wanych odcinków ulic z ruchu,
6/ posiadają niezbędne środki finansowe,
7/ posiadają pomyślne doświadczenia z ostatnich 3 lat poparte referencjami.
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Zarząd Miasta informuje
Na sesji w dniu 28 czerwca br.
RADA MIASTA RYBNIKA 

postanowiła:
1. W Statucie Rybnickiego Ośrodka Kultury nadanym mu chwałą Nr 215/XXVIII/92 
Rady Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 1992 r. wykreślić paragraf 10 o treści:

“paragraf 10.1. W ramach organizacyjnych i finansowych ROK działa 
Filharmonia ROW

2. Filharmonia funkcjonuje zgodnie z własnym regulami
nem na zasadach określonych przez Zarząd Miasta”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1995 r. po uprzednim opubliko
waniu w “Gazecie Rybnickiej”.

Zakaz kąpieli 
na zalewie

- Pomimo zakazu kąpieli wiele 
osób ignoruje ostrzeżenia  - pow ie
dział K rzysztof Wymysło z e lek
trowni “Rybnik" - Nie mamy na zale
wie ratowników, więc każdy kąpiący 
się robi to na własną odpowiedzial
ność. T erenow a S tac ja  S an ita rno - 
E pidem io log iczna  w R ybniku p ro
w adziła  w w ybrane dni w ciągu 
trzech m iesięcy badania na zalew ie 
e lek tro w n i. E kspertyzy  w ykazały  
znaczne zan ie czy szczen ia  w ody, 
zwłaszcza skażenie bakteriologiczne. 
D yskw alifikuje ono w ykorzystyw a
nie zalew u do celów  kąpielow o-re
kreacyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem  M ini
stra Ochrony Środow iska, Zasobów  
N atu ra lnych  i L eśn ic tw a z dnia 
5 .11.1991 r. /D z.U .N r 116/, w ody 
p rzeznaczone do celów  rek reacy j
nych, upraw iania sportów  wodnych 
o raz u rząd zan ia  zo rgan izow anych  
k ąp ie lisk  pow inny odpow iadać II 
klasie czystości śródlądow ych wód 
pow ierzchn iow ych . Na podstaw ie  
wykonanych badań wody zalewu za
kwalifikow ano  natom iast do k lasy 
III. - Przy zalewie od lat umieszczo
ne są tablice informacyjne zakazują
ce kąpieli - dodał K .W ym ysło - My 
rów nież przeprow adzam y analizy  
wody, ale badania Sanepidu są do
kładniejsze. W pełni się z nimi zga
dzamy i dlatego przestrzegamy przed  
kąpielą umieszczając odpowiednie 
informacje. Tablice zabezpieczają  
nas również w sposób form alny  
przed  nieprzewidzianymi skutkami 
czyjejś kąpieli.

/a/

Wakacje w bibliotece

Na tropach 
przygody

Jak już informowaliśmy, Dział Wy
pożyczalni i Czytelni dla Dzieci Miej
skiej B iblioteki Publicznej przy ul. 
Szafranka przez okres wakacji organi
zuje cykl imprez w ramach XIII Dni 
Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej 
pod hasłem ‘N a tropach przygody". 
W każdy poniedziałek, środę i piątek 
chętni mogą uczestniczyć w rozmaitych 
konkursach, a we wtorki odbywają się 
projekcje filmów.

W bieżącym  tygodniu odbyły się 
konkursy “Jak się nazywam?” i “Wy
kreślanka” . W dniu dzisiejszym trwa 
od 11.00 konkurs sprawnościowy “Ple
cak włóczykija”

W następnym tygodniu odbędą się:
10 lipca godz. 11.00 “Rebusy” - cz.I
11 lipca godz. 15.00 - film pt. “Freddie”
12 lipca godz. 11.00 - “Czy to prawda, 
że...?” - quiz
14 lipca godz. 11.00 - “Prawda, czy 
fałsz?” - zabawa ruchowa z pytaniami.

Ciąg dalszy harmonogramu - za ty
dzień.

List d o redakcji

Wiem, że żyję
Pragnę podzielić się z czytelnikami swo

ją  radością z faktu, że po wielu poszukiwa
niach znalazłam specjalistę, który przyszedł 
mi z pomocą. Nie muszę pisać, co oznacza 
dla osoby ambitnej jąkanie, ile przynosi 
upokorzeń, jak wyobcowuje, jak spycha na 
margines życia.

Z goryczą wspominam porażki na pła
szczyźnie koleżeńskiej, szkolnej, towarzy
skiej. Szukałam pomocy u różnych specja
listów, u tych w wielkich miastach, u 
uzdrowicieli, u takiego który obiecywał 
wyleczenie w ciągu tygodnia za kilkanaście 
milionów. Lecz nie uzyskałam obiecywa
nej pomocy do chwili, gdy spotkałam arty
kuł w "Trybunie Śląskiej" napisany przez 
Antoniego Bochniarza - logopedę z Żor.

Spotkałam człowieka, który /.../ całym 
sobą jest zaangażowany w to co robi, który 
traktuje swoją profesję bardzo poważnie i 
odpowiedzialnie. Dzięki temu ma nieprze
ciętne rezultaty /.../

Logopeda Antoni Bochniarz jest terapeu
tą dysponującym wieloma technikami tera
peutycznego oddziaływania. Myślę, że 
dzięki temu jego terapia jest tak skuteczna. 
Wykorzystuje wiele technik psychotera
peutycznego oddziaływania, gdy trzeba 
stosuje hipnozę, oddziaływania aparaturo
we, wspomaganie komputerowe. Prowadzi 
terapię indywidualną i grupową.

Holistycznie /całościowo/ traktuje człowieka

Nowa oferta Izby 
Handlowo 

-Przemysłowej
Rybnicka Izba Handlowo-Przemysło

wa oferuje podmiotom gospodarczym z 
naszego terenu członkostwo w “Chamber 
of International Commerce Trade and Fi
nance” /Międzynarodowej Izbie Gospodar
czej Handlowo-Finansowej/ w Londynie. 
To międzynarodowe stowarzyszenie sku
pia organizacje, firmy i osoby fizyczne w 
celu rozwijania międzynarodowej współ
pracy gospodarczej. Na przełomie lat 94/ 
95 gromadziło ono ok. 2 miliony członków 
na całym świecie!
Przystąpienie do CICTF umożliwia człon

kostwo w Światowej Giełdzie Towarów i 
Usług /World’s Commercial Data Exchan
ge/ w Rotterdamie oraz daje możliwość 
korzystania z komputerowego serwisu in
formacyjnego World’s Commodites 
Exchange. Jedynym warunkiem dla nowe
go członka jest posiadanie telefaxu. 
World’s Commodites Exchange 
/Światowa Giełda Towarów i Usług/ to nie 
tylko zwykła baza danych o firmach oraz 
ich ofertach handlowych. Pozwala ona na 
międzynarodową komunikację podmiotów 
gospodarczych bez pośredników, po 
źródłowych cenach, z kosztami mniejszymi 
od drobnych ogłoszeń w gazetach. Oferta 
danej firmy trafia na biurko wszystkich fum 
zainteresowanych jej konkretną działalno
ścią w danej gałęzi produkcji czy usług.

Wszystkie podmioty gospodarcze zain
teresowane tą formą międzynarodowej i 
krajowej wymiany informacji powinny 
skontaktować się z Rybnicką Izbą Han
dlowo-Przemysłową. Wiadomości 
udziela dyr. Zbigniew Paciorek. /gw/

człowieka i jeśli ten chce sobie pomóc, to po
moc tę otrzyma. Jest jednak osobą wyma
gającą i największe korzyści odnoszą ci, 
którzy nie traktują podawanych zaleceń jak 
zadanych lekcji lecz nieco poważniej. To 
opinia samego specjalisty/.../.

Dzisiaj, gdy mogę cieszyć się płynną 
mową wiem, że żyję. /.../

Nazwisko i adres 
do wiadomości Redakcji

Dyrekcja 
za kratkami
28 tomów liczą akta toczącej się w Pro

kuraturze Rejonowej w Rybniku sprawy 
przeciwko m.in. byłemu dyrektorowi, jego 
zastępcy i głównemu księgowemu Rybnic
kiej Fabryki Maszyn “Ryfama”. W ubie
głym tygodniu aresztowano wymienione 
osoby, razem z polskim przedstawicielem 
czeskiej firmy współpracującej z fabryką. 
Dwie inne osoby zostały zwolnione za kau
cją. Zarzuty, jak na razie, postawiono 6 
osobom.

- Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest 
od marca ubiegłego roku - powiedziała 
Wanda Ostrowska, Prokurator Rejono
wy. Nie znaczy to jednak, że właśnie teraz 
zostało zakończone.

Postępowanie potrwa jeszcze kilka mie
sięcy. Rozpoczęte zostało po złożeniu ra
portu po kontroli przeprowadzonej przez 
Najwyższą Izbę Kontroli. Podczas śledz
twa ujawniono straty w wysokości 75 mld 
starych złotych, na jakie naraziła fabrykę 
poprzednia dyrekcja. Względem zatrzyma
nych osób wysunięto zarzuty niegospodar
ności, niedopełnienia obowiązków służbo
wych, ale także fałszowania faktur i doku
mentów oraz zagarnięcia mienia należące
go do “Ryfamy”. /a/

Wystawa lilii
Nadchodzący weekend, dzięki V Mię

dzynarodowej Wystawie Lilii, upłynie w 
Teatrze Ziemi Rybnickiej kwitnąco i pach
nąco. Wystawionych zostanie około 200 
odmian i siewek z własnych zbiorów ho
dowców amatorskich z całego Śląska i 
ościennych województw oraz czeskich mi
łośników tych kwiatów z klubu “Iris” Hlu
cin.

Hodowcy rybniccy posiadają w swych 
kolekcjach setki odmian i nowych mie
szańców lilii. W Międzynarodowym Reje
strze Lilii /Royal Horticultural Society, Wi
sley, Wielka Brytania/ w ubiegłym roku za
rejestrowano pierwsze dwie lilie ogrodowe 
wyhodowane w Rybniku. Będzie można 
zobaczyć je na wystawie.

Przewidziano również stanowisko dla 
Zarządu Zieleni Miejskiej, który  przedsta
wi przykłady ukwiecania balkonów oraz 
terenów przed zabudowaniami kwiatami 
letnimi.

W ramach wystawy odbędzie się kon
kurs lilii w pięciu klasach: pojedynczy pęd 
odmiany, pojedynczy pęd nienazwanego 
mieszańca - siewki, pojedynczy pęd lilii 
botanicznej, pojedynczy pęd lilii orientalnej 
- odmiany i siewki, pojedynczy kwiat z szy
pułką nienazwanego mieszańca - siewki.

Przyjmowanie lilii na wystawę odby
wa się w dniu dzisiejszy m tj. w piątek 7 
lipca od 14.00 do 19.00.
W programie wystawy przewidziano rów

nież konkurs dla zwiedzających, którzy 
wybiorą najpiękniejszą lilię wystawy, bę
dzie też loteria fantowa.

/a/

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.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Nowe kierunki, 
więcej studentów

c.d. ze strony 1
Na pierwszy rok studiów na tej spe

cjalności przyjętych zostanie 70 stu
dentów . Przyszli absolwenci będą 
mieli szerokie możliwości zatrudnie
nia - czy to w firmie budowlanej lub 
biurze projektów, jako konsultanci, 
doradcy, samodzielni przedsiębiorcy 
lub m enadżerowie itd. Inna będzie 
organizacja procesu dydaktycznego 
tych studiów. Nie będzie ona m iała 
charakteru przedmiotowego, ale pro
blemowy. Już od I semestru przedmio
ty będą zblokowane i służyć będą zin
tegrowanym projektom o coraz więk
szej skali trudności. Kończąc II se
mestr student będzie przygotow any 
np. do realizacji niewielkiego obiektu, 
III - dom ku jednorodzinnego , V - 
domu wielorodzinnego itd. Jest to sy
stem sprawdzony na Zachodzie, będą
cy bliżej późniejszej praktyki zawodo
wej i realnego życia, a nie książkowej 
teorii.

Pierwszy rok studiów zaliczyło też, 
jeszcze w strukturze W ydziału Inży
nierii Materiałowej, Metalurgii, Trans
portu i Zarządzania, ponad stu studen
tów kierunku zarządzan ia  i m arke
tingu. W przyszłym roku akademickim 
kierunek ten w ejdzie w skład nowo 
tw orzonego W ydziału O rganizacji i 
Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jed
nym z im pulsów  do jego  pow stania 
było m.in. przygarnięcie w ubiegłym 
roku przez Politechnikę Śląską Szkoły 
Zarządzania i Marketingu. Z ponad 40 
jej słuchaczy blisko 30 zdecydowało 
się na kontynuację studiów w rybnic
kim centrum, a ze względu na zalicze
nie wielu przedm iotów ju ż  w Szkole 
Zarządzania i M arketingu, m ają oni 
okazję skończyć naukę juz po 3 lalach, 
także w indywidualnym toku studiów. 
Kilkunastu deklaruje dalszą chęć nau
ki na studiach magisterskich. Wielkie 
zainteresowanie tym kierunkiem spra
wiło, że od następnego roku akade
mickiego, oprócz dziennych, zostaną 
uruchomione w Rybniku także studia 
wieczorowe, na które zostanie przyję
tych 60 studentów. Razem z dzienny
mi rok I liczyć będzie 150 studentów. 
Generalnie obserwuje się zwiększenie 
ilości chętnych do studiowania syste
mem wieczorowym, co umożliwia jed
noczesne podjęcie pracy. W Rybniku 
na W ydziale G órnictw a i G eologii, 
można studiować tylko wieczorowo. 
Na wydział ten przyjęto ponad stu stu
dentów i razem na wszystkich latach

będzie studiow ać górnictw o praw ie 
400 studentów.

Kierownictwu CKI zależy, by zwią
zać z nim jak największą ilość pracow
ników dydaktycznych, co jest szcze
gólnie ważne dla funkcjonowania mo
delu problemowego. W tym celu tw o
rzone będą zespoły nauczycieli aka
dem ickich zgodnie z potrzebami me
rytorycznym i. I tak pow staną zespo
ły np. języków  obcych, przedm iotów 
podstawowych, budowlanych, górni
czych itp ., z łożone z ludzi, k tórzy 
w yw odzą się z naszego  reg ionu , a 
poprzez obciążenia dydaktyczne zo
staną związani z centrum, nie zrywa
ją c  o czyw iśc ie  w ięzów  ze sw oim i 
macierzystymi wydziałami.

U czelnie to nie tylko studenci i ka
dra naukow a. T rzeba  je j zapew nić 
zaplecze naukowe - laboratoria, pra
cownie, sale dydaktyczne. Duży bu
dynek przy K ościuszk i spełn ia  do
brze sw oje zadan ie , a ja k  tw ierdzi 
doc. S.W yra, rów nież segm ent przy 
Z espole Szkół T echnicznych , choć 
ju ż  zagospodarowany, tętnić życiem 
zaczn ie  dop ie ro  od now ego roku 
akadem ickiego. B ędzie w nim miał 
siedzibę cały kierunek zarządzania i 
m arketingu. C entrum  chce rów nież 
w ykorzystać na potrzeby labo ra to
riów tzw. ciężkich, np. w ytrzym ało
ściow ych czy m ateriałów  budow la
nych barak  s to jący  za budynkiem  
głównym przy K ościuszki. Wymaga 
on jednak adaptacji. Od października 
wzrośnie też ilość miejsc z 30 do po
nad 60 w Domu S tudenckim  w po
m ieszczen iach  po h o te lu  ro b o tn i
czym “Ryfamy”.

Praw ic 90 proc. s tuden tów  ce n
trum rekrutuje się z naszego regionu. 
Jak tw ierdzi doc. S.W yra, uczelnia 
spotyka się dużą  życzliw ość w ładz 
okolicznych m iast, szczególnie zaś 
Rybnika. P rezydent J. M akosz je s t 
zresztą jednym  z 12 członków  Rady 
CKI, której przew odniczy prorektor 
d/s organizacji i rozwoju Politechni
ki Śląskiej prof. Andrzej Klimpel. W 
skład rady oprócz naukowców zw ią
zanych z Politechniką Śląską, wcho
dzą  p rzed s taw ic ie le  jed n o s tek  go
spodarczych. I nie je s t to członko
stwo honorowe - miasto Rybnik wy
asygnow ało pow ażne środki na mo
dernizację i adaptację przekazanego 
n ieo d p ła tn ie  ob iek tu  przy 
ul.Kościuszki 5, a wcześniej przeka
zało w yposażenie i pracow nię kom puterową

Tanio
i z wrażeniami
PTTK oddział w Rybniku organi

zuje w okresie wakacji cykl imprez 
pod hasłem “Przewodnik - czeka”.

Imprezy przeznaczone są dla m ie
szkańców Rybnika i okolic, m iłośni
ków turystyki pieszej. Każdą trasę pro
wadzi przewodnik, a jedyne opłaty ja 
kie trzeba ponieść to wykupienie biletu 
za przejazd i sfinansowanie własnego 
prowiantu. Dofinansowanie na wyciecz
ki przekazał również Urząd Miasta.

W najbliższą niedzielę 9 lipca trasa 
prowadzić będzie z U stronia Polany 
przez Czantorię W ielką, Czantorię 
Małą, K owalok do dworca PKP w 
Ustroniu. Grupą opiekować się będzie 
przewodnik Łucjan Krypczyk, a tury
ści w yjadą z Rybnika pociągiem  o 
8.15. Kolejne trasy proponowane przez 
PTTK:
15.07. Cieszyn

- zwiedzanie wzgórza 
zamkowego oraz miasta, 
Wyjazd PKS z Rybnika

o godz. 9.05,
przewodnik Eleonora Kosik

29.07. Pszczyna
Wyjazd z dworca PKP 
o godz. 9.30,
przewodnik Eleonora Kosik 

12/13.08. Zawoja
- Markowe Szczawiny - 
Babia Góra - nocleg - 
Markowe Szczawiny - 
Krowiarki - Polica
- Rabka
- wyjście na wschód słońca 
/należy zabrać śpiwór/

Wyjazd z dworca PKP, informacja o 
godzinie wyjazdu w pierwszych dniach 
sierpnia w siedzibie PTTK,

przewodnik Leszek Wolny
20.08. Wisła Uzdrowisko-Kubalonka

/PKS/ Stożek Łabajów - 
Wisła Uzdrowisko 
Wyjazd z dworca PKP 
o godz. 8.15,

przewodnik Łucjan Krypczyk 
25/26/27.08. Zakopane

z wycieczką w Tatry Słowackie
Zapisy w siedzibie PTTK, przewodnik 
Marian Kunicki. /a/

komputerow ą po Szkole Z arządzania. - 
Zresztą współpraca z władzami 
miejskimi Rybnika odgrywa ogrom
ną rolę, znacznie wykraczającą poza 
stronę finansow ą - m ów i doc. S. 
Wyra. Centrum stara się sw oją dzia
ła ln o śc ią  za in te resow ać  rów nież  
przedstaw icieli w ładz innych m iast 
reg ionu , je s t także o tw arte  na 
w spółpracę z zagranicznym i ośrod
kami akadem ickim i jak  choćby Uni
w ersytet w M etzu czy FH Rheinland 
Pfaltz w Trewirze, a także z firmami 
n iem ieck im i, gdzie studenci m ogą 
odbywać praktyki. Dzięki now ocze
snej stru k tu rze  pozaw ydzia łow ej 
CKI ma dużą sam odzielność i kom
petencje, co daje m ożliw ości szyb
kiego reagow ania ma zmiany nastę
pujące w regionie i dostosowanie do 
nich swojej oferty.

P ó łto ra  ty sięcy  stud iu jącej m ło
dzieży jest już w stanie stworzyć śro
dowisko, które powinno mocniej za
znaczyć sw oją obecność w m ieście. 
M iasto zrobiło dla przyszłych inży
nierów  sporo, co w sensie ku ltu ro
twórczym oni mogą dać miastu?

W iesława R óżańska

c.d. ze strony 1
C yrana za in teresow ało  szczególnie 
rozw iązanie  o rganizacy jne p rzebu
dow y centrum  D orsten  p rzep row a
dzone na tzw . “żywym organizm ie" 
m iasta - Gdybyśmy musieli coś takie
go zrobić u nas, przykład dorsteński 
byłby dla nas znakomitym wzorcem - 
mówi J.C yran. - Zainteresował nas 
też system ocieplania i renowacji bu
dynków, który nie wymaga burzenia 
obiektu do korzeni... Obejrzeliśmy 
też ciekawy sposób zagospodarowa
nia hałd, wokół których wiją się ja k  
serpentyny zadrzewione alejki.

W Essen, które też znalazło się w 
p rogram ie w izy ty , p rzed s taw ic ie li 
naszego sam orządu zain teresow ały  
przede  w szystk im  in fra s tu rk tu ra  i 
urządzenia kom unalne, m.in. p iętro
wy garaż, gdzie posadzka w yłożona 
je s t materiałem  nieścieralnym , a śla
dy tysięcy p rze jeżdżających  sam o
chodów nie są  widoczne. - Podsumo
wując - pow iedział J. Cyran - zetknę
liśmy się z techniką, która je s t  j e szcze

jeszcze przed  nami. My zmierzamy w 
tym samym kierunku, choć bez tego 
rozmachu, który widać np. z okien 
samochodu na niemieckich autostra
dach. A rozmach - to pieniądze. Zda
jem y sobie sprawę, że te rzeczy i tak 
będą u nas musiały być zrobione...

Już w czasie poprzedniej wizyty w 
Dorsten prezydent M akosz nawiązał 
kontakty z tam tejszą strażą pożarną. 
Przy okazji kolejnego pobytu rozm o
wy kontynuowano, a ich efektem bę
dzie w izyta dorsteńskich  strażaków  
w Rybniku we w rześniu. Zapoznają 
się oni ze struk tu rą  straży pożarnej 
na przykładzie Rejonowej Państw o
wej S traży  P ożarnej w R ybniku, a 
także z jej wyposażeniem  i sposoba
mi kształcenia naszych strażaków. W 
czasie rew izyty polscy strażacy za
poznają się z kolei z dokonaniam i i 
strukturą straży w Dorsten, co będzie 
niew ątpliw ie okazją do wymiany do
św iadczeń. A o to p rzec ież  chodzi 
we wzajemnych kontaktach.

W.R.

Folia, zdjęcia 
i k o ś c i  z  kurczaka

Do Biblioteki Miejskiej w Rybniku 
przychodzi wiele osób - dzieci, nasto
latków, dorosłych. Czytają różne książ
ki, zresztą trudno do biblioteki chodzić 
w innym celu. Najmłodsza czytelniczka 
nie chodzi jeszcze do przedszkola i do 
biblioteki przychodzi z mamą. Krzyś 
pyta tylko o książki Karola Maya. Do 
wypożyczalni dla dzieci przychodzą też 
starsi - Często przypominają sobie 
dawne lektury - mówi bibliotekarka - 
czytają Nienackiego,
Szklarskiego, pytają 
też o nowości swoich 
ulubionych autorów z 
dzieciństwa. Magda 
przychodzi po nowo
ści. Gdy ich nie ma, 
nie interesują jej inne 
pozycje, tylko po raz 
kolejny czyta książki 
już jej znane. Chłop
ców pasjonują komi
ksy.

Ale między kartami 
książek pożyczanych 
i oddawanych często 
znajduje się ciekaw
sza lektura.
Serdeczne pozdro
wienia z serca Pary
ża przesyła Elżbieta.
Zdrowych, pogodnych, wesołych świąt 
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego 
Nowego Roku życzy Cześka z rodziną. 
Najczęściej w książkach zostawiane są 
pocztówki. Przed świętami dużo jest 
życzeń, latem - pozdrowień z wakacji. 
Stosunkowo rzadko trafiają się życze
nia imieninowe czy urodzinowe. Zosta
wiane są też puste kartki - z misiami, 
króliczkami, kolorowymi serduszkami, 
popularne obecnie pocztówki z Misty, 
Konkretu czy Edycji Paulińskiej. 
Pozdrowienia z Ustronia Morskiego 
śle Grażyna. Droga przez las nie jest 
długa jeśli kocha się osobę, którą idzie 
się odwiedzić
- kartka ze zdjęciem lasu i napisem na 
dole z Edycji Paulińskiej.

W bibliotece można też pooglądać 
sobie poprzedniego czytelnika w roz
m aitych sytuacjach. Zostaw iane w 
książkach zdjęcia stanowią największą 
kolekcję
- małoformatowe czarno-białe zdjęcie 
żołnierza,
- kot przeciągający się w słońcu,
- portret 13x18 dziewczyny uczącej się

w łóżku,
- komplet zdjęć legitymacyjnych dziew
czynki,
- kadr z młodzieżowej imprezy.

Zdjęcia są miękkie, cienkie, łatwo je
włożyć, dobrze przylegają do kartek. 
Ale to tylko niektóre zakładki. W książ
kach oddawanych do wypożyczalni dla 
dzieci i młodzieży znaleźć można też 
kawałki gazet, reklamy ze sklepów ko
sm etycznych, reklam y dodatkow o

Między kartkami oddawanych w bibliotece książek można znaleźć 
najróżniejsze przedmioty... Zdj: sol

wkładane do gazet, ulotki rozdawane 
na ulicach.
Aby odsłonić nową zdrowszą skórę od
kryj krem przywracający świeżość ceny 
na bazie Potrójnego Kwasu Owocowe
go... itd.

Skrawek gazety: ... ciągle sprawę za 
otwartą... stanowi - ...tego wystąpili do 
prokuratora... prawa spól - ... tała 
możliwość... i a go przed zwol ...alnego 
powodu nałożenia brzydkiego... Nato
miast, gdyby... było pi...ne wykrocze
nie.
Trafiają się też pieniądze. Stare, papie
rowe dziesiątki, pięćdziesiątki, setki. 
M ożna też znaleźć całkiem poważne 
sumy. Są też dolary i marki - niestety 
tylko im itujące te banknoty kartki, 
spełniające funkcję notesu. Są też karty 
do gry i nieprawdziwe banknoty do gry 
w Monopol.

Korzystający z wypożyczalni dla do
rosłych są bardziej pomysłowi. Zosta
w iają dokumenty, kalendarzyki, listy 
przeznaczone do wysłania, kserokopie 
okładek książek.
Milan Ryzl - Parapsychologia prak
tyczna.

Elia Kazan - Akty miłości.
Elizabeth Bishop - 33 wiersze. 
Nagminnie znajdywane są zasuszone 
kwiaty i liście, recepty, zapałki, ścią
gawki, papier toaletowy. Są też nieco
dzienne znaleziska
- Funkcję zakładek spełniają również 
plasterki ogórka czy kości z kurczaka.
- Nie sposób przeglądać wszystkich 
zwracanych książek - mówi bibliote
karka - dziennie mamy ich ok. 300-400. 
Najczęściej to kolejni czytelnicy zwra
cają nam znalezione przez siebie skar
by. Zwracane są też zeszyty, legityma
cje, karty wstępu, bilety PKS, PKP, ko
m unikacji m iejskiej, stare bilety do

kina, na koncerty ,, 
zaproszenia na ślub, 
osobiste notatki, li
sty zakupów. 
Pomidory, cebula, 
ser, mleko, 10 jajek, 
parówki, ziemniaki, 
śmietana.
Solopan Kino Ko
smos seans 3, rząd 
11, miejsce 5.
Z Rybnik przez 
Orzesze do Katowic 
1 - 5 0  proc., data 
19. V . 1995 r. Ważny 
1 dzień.

Czasami zapomi
nalscy sami przy
chodzą po zgubę. 
Ważne dokumenty, 

pieniądze, rachunki, recepty itp. zosta
wiane są w bibliotece. Przypina się je 
do karty ostatniego czytelnika i gdy 
przychodzi kolejny raz odbiera swoje 
zakładki. Pozostałe rzeczy przechowu
je się przez kilka miesięcy. Raz na jakiś 
czas z zakładek robiona jest wystawa. 
N iektórzy czytelnicy dopiero wtedy 
mogą zobaczyć co zostawili w książ
kach. - Sama nigdy nie zostawiam nic 
w pożyczonych książkach, ale często 
znajduję różne rzeczy - mówi Mariola, 
jedna z czytelniczek
- najczęściej są to bilety, zdjęcia, wi
dokówki. Ostatnio znalazłam naryso
wany dokładny plan ja k  dojść do jakie
goś bloku.

Między kartkami leżą też kawałki fo
lii, tapet, tasiemki, skrawki materiałów, 
kartki z zeszytów, etykiety ze słoików, 
nalepki, spinacze, grzebienie.

Lektura książek stanowi nadal dużą 
atrakcję. Pomimo rozwoju wideo i tele
wizji, dla wielu osób książki są nie do 
zastąpienia. Oglądanie pozostawionych 
rzeczy używanych przez czytelników 
jako zakładki może czasami być o wie
le bardziej pasjonujące.

A neta T waróg
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Odświętnie... i roboczo



Schody poezji

W SŁUŻBIE UMARŁYCH
To zaiste duża odwaga przypominać 

po prawie dwudziestu latach młodzień
cze manifesty poetyckie, biografię gru
pową, twórczość kolegów i własną /po
przez przypominanie jej omówienia kry
tycznego - i to ujętego przez siebie w 
formę wiersza!/, odtwarzać zapomniane 
dzisiaj młodopoetyckie spory. Stać na to 
Piotra Rakowskiego (rybniczanina, jak 
sam o sobie mówi, od trzech pokoleń/, 
który w ubiegłym roku wydał w Krako
wie własnym sumptem tom wierszy i po
ematów pt. “po stronie umarłych ”.

Rakowski, członek istniejącej w poło
wie lat 70. w Krakowie /przez niespełna 
rok/ grupy poetyckiej “Wobec”, dzisiaj 
aspiruje do roli współuczestnika ruchu 
Nowej Fali. Czyni to poprzez szereg od
powiednio dobranych mott z twórczości 
Kornhausera, Kronholda, Jaworskiego 
oraz poprzez cytaty z Barańczaka i Kry
nickiego.

Wiersze z cyklu “nieoddana barykada” 
nie przypadkiem zostały oparte na reto
ryce /przegranej./ walki, w której dobór 
poetyckich rekwizytów nie zna umiaru: 
ani pod względem ilości /nadmiar ode
słań do wybitnych postaci kultury, aluzji 
literackich/, ani doboru jakości estetycz
nych /nadmierny - względem tematu - 
patos, dominacja sentymentalnych, kom
batanckich wspomnień/. Wszystko to z 
użyciem 1 os. l.mn.: bardzo podniosłe 
i... nieskromne. Autocytaty - nawet jeśli 
służą porozumieniu z dawnymi kolega
mi - to już doprawdy przesada. Autora 
poniosła “radosna bojowość polemisty”. 
Zabrakło lekcji smaku /choćby ze znane
go wiersza Herberta/ - nawet przy po
prawności warsztatu poetyckiego wier
sze są nazbyt przeładowane, publicy
styczne, nużące. Zabrakło autoironii

oraz poczucia humoru.
Lecz ważniejsze jest - dokąd dopłynął 

rozbitek “wojennego okrętu Nowa 
Fala” . Piotr Rakowski zaopatrzył swój 
tomik w fotografię synagogi i cmentarza 
Remu na krakowskim Kazimierzu. Na 
odwrocie fotografia autora w Klubie Mi
łośników Tradycji Żydowskiej. I tytuł 
zbioru, i tematyka zamieszczonych w 
nim wierszy “straconym w Auschwitzu”, 
“Epitafium /pamięci zamordowanych w 
getcie krakow skim /”, “moja jaw na 
przedśmiertność” oraz cyklu wierszy o 
Zuzannie Ginczance /polskiej poetce po
chodzenia żydowskiego, zamordowanej 
przez hitlerowców/ - świadczą o poważ
nym przejęciu się autora problemem wy
mordowania polskich Żydów podczas 
drugiej wojny światowej. Towarzyszy 
im dosłownie ciemna /noc, krew, śmierć
- to słowa - klucze/ metaforyka:
/.../tak, jest we mnie noc i pod jej osłoną 
odnajduję naszych zmarłych
lecz nie za każdym razem gdy tego

pragnę
- sugerująca osobisty związek podmiotu 
lirycznego wierszy, poprzez mistykę jed
ności krwi, z minionymi pokoleniami 
Żydów - od biblijnego króla Dawida 
oraz Sulamitki z “Pieśni nad pieśniami” 
poczynając:
/.../ Madonno pieśni nad pieśniami 
dajesz mi światło życia - gwiazdę

zaranną
kwitnącą gałąź oliwną i kij pasterski 
na pustynnym bezdrożu mojej epoki 
abym sam wybaczył w swoim imieniu 
pośród skamieniałej suszy i głuchoty

wielu
tym którzy nigdy nie usłyszą dźwięków

miłości
w swoich sercach nakłutych ostrogą

nienawiści.

“Zajączki” nad morzem
- To był bardzo owocny wyjazd. Co 

roku wracamy z nowymi doświadcze
niami, wzbogaceni o osiągnięcia kole
gów - powiedziała Danuta Fojcik dy
rektorka Domu Kultury w Chwałowi
cach. - Był to już nasz trzeci wyjazd i tym 
razem koncentrowaliśmy w kilku dla nas 
znaczących miejscach.

Danuta Fojcik, opiekunka Dziecięcego 
Zespołu Wokalno-Ruchowego “Zającz
ki” z Domu Kultury w Chwałowicach

już trzeci rok z rzędu organizuje dla 
swojego zespołu wyjazdowe Warsztaty 
Muzyczne w Ustroniu Morskim. Tym 
razem zespół przebywał nad morzem od 
19 do 28 czerwca. Oprócz zajęć przygo
towawczych i prób, dzieci miały okazję 
wystąpić publicznie. “Zajączki” wystę
powały na zakończenie roku szkolnego 
w SP 3 w Kołobrzegu, dla wczasowiczów

wczasowiczów z Ośrodka Wczasowego w Sianoż
ętach, w Domu Kultury dla mieszkań

ców Ustronia. - Najważniejszy był jed
nak dla nas ostatni koncert - powiedzia
ła Danuta Fojcik.- Dzieci występowały w 
muszli koncertowej w Kołobrzegu, w ra
mach Kołobrzeskiego Lata Muzycznego.

Razem z opiekunami D. Fojcik i J. Ha
nikiem wyjechało nad morze 37 dzieci. 
Mieli też dodatkowych towarzyszy - ra
zem z nimi występował chór szkolny i 

zespół gimnastyki 
artystycznej ze 
szkoły podstawo
wej w Opawie. 
Oprócz występów 
dzieci miały też 
rozrywkę. - Zorga
nizowano zaślubi
ny z morzem, które 
prowadził “praw
dziw y” Neptun, 
korowód przebie
rańców, konkurs 
rzeźby w piasku, 

dyskotekę, wycieczkę m.in. do Koło
brzegu, gdzie dzieci zwiedzały port i sta
rówkę. - Nawiązaliśmy wiele ciekawych 
kontaktów - powiedziała Danuta Fojcik 
- Między innymi z Domem Kultury w 
Ustroniu, Kołobrzeskim Ośrodkiem Kul
tury. “Zajączki ” wszystkim się bardzo 
podobały i mile będą widziani w kolej
nych latach. /a/

Do akcji “Lato w mieście” włączył 
się Dom K ultury w C hw ałow icach. 
Przez okres wakacji organizowane są 
zajęcia na miejscu, ale też w lipcu dzie
ci mogą wyjechać na cztery wycieczki - 
m.in. w Jurę Krakowsko-Częstochow
ską i do Istebnej. Do 21 lipca trwa kon
kurs fotograficzny, którego rozstrzy
gnięcie odbędzie się na wakacyjnym 
baliku - 28 lipca. - Wycieczki organizo
wane są dzięki pomocy kopalni Chwa
łowice, która bezpłatnie przekazała  
nam do dyspozycji cztery autokary - 
powiedziała Danuta Fojcik, dyrektora 
Domu Kultury.
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Lipiec w DK 
w Chwałowicach

Kopalnia pomogła też przy zakupie 
nagród w licznych konkursach, które 
otw ierał konkurs plastyczny. 4 lipca 
kilkanaścioro dzieci zmierzyło się w 
rysow an iu  na tem at “ M oja O jczy
zn a” . N ajlep s i d osta li k siążk i, a 
wszyscy w yróżnieni obdarow ani zo
stali słodyczami. W czoraj natom iast 
odbył się turniej szachowy. Do końca

Powaga i patos o wiele lepiej służą w 
wierszach Piotra Rakowskiego tematowi 
holocaustu niż polemikom poetyckim z 
dawnych lat. Najpiękniej, najczyściej 
jego głos brzmi wtedy, gdy potrafi połą
czyć temat godny podniosłego tonu z 
osobistym doświadczeniem. Tak dzieje 
się w wierszu pt. ”moja jaw na przed
śmiertność”:
/.../ Charon pracuje w znoju

ten siwobrody przewoźnik czarnej rzeki 
dzieciństwa

nauczył mnie szaleństwa wody w ustach 
kiedy tłum bawił się w nocnej dyskotece

miasta

widziałem szkielety okien w Oświęcimiu 
długie transporty szyn 
wjeżdżające na płytką rampę bezprawia 
tysiące par obuwia miliony włosów 
okularów kilogramy szarego mydła 
i słyszałem kroki kroki bez końca 
a widząc to i słysząc zasłaniałem twarz 
bowiem brakowało mi słów

długo nie mogłem siebie zrozumieć 
w marszu do przystani serca 
milczenie we mnie rosło jak ból

Myślę /w świetle pozostałych utworów/, 
że wiersze takie jak ten można czytać auto
biograficznie: mowa tu o odnalezieniu wła
snego rodowodu. Autor urodził się w 1951 
roku. Mówi o “kalectwie poety” /w wierszu 
“wiwisekcja”/, który “odkrył poezję wierną 
własnemu źródłu” w okrutnym doświad
czeniu Oświęcimia. Są tu okrutne strofy, 
lecz są i wersety o przebaczeniu: czy tylko 
w ramach dawnych rozrachunków poetyc
kich? Czy także “w imieniu tych, których 
zdradzono o świcie” /Herbert/? Nie wszyst
ko w tym tomie jest jasno wyłożone, dopo
wiedziane do końca. Dlatego recenzent za
wiesza głos, polecając tom Piotra Rakow
skiego uwadze czytelników.

G rzegorz W alczak

Pan na urlopie, 
a pies...

Lato to okres wakacji i urlo
pów. W tym czasie nasila się, 
szczególnie w miastach barbarzyń
ski proceder pozbywania się przez 
właścicieli swoich zwierząt. Wy
rzuca się je  na bruk, nie myśląc o 
ich dalszym, ja k ie  tragicznym lo
sie. Apelujemy więc do wszystkich 
właścicieli zwierząt o rozsądek i 
serce!!!

Nie wyrzucajcie naszych przyja
ciół!!! Nie wyrzucajcie ich!!! One 
was kochają!!! Ufają wam!!! 

Taki apel wystosował ukrywający się 
pod pseudonimem Valder rybnicki pla
styk, który w lasach Paruszowca posta
nowił założyć ośrodek pod intrygującą 
nazwą “Farma Veronique”. Ma to być 
placówka zajmująca się różnymi forma
mi sztuki, a przeznaczonej przede wszy
stkim i dla dzieci. Już w najbliższą so
botę odbędzie się o godz. 11.00 na 
Rynku happening pn. "Jesteśmy 
ludźmi", w którym wezmą udział 
dzieci, w tym niepełnosprawne z tere
nu parafii oo. franciszkanów .

Apel popieramy, czekamy na dalsze 
działania na “Farmie Veronique” .

końca lipca planowane s ą  jeszcze:
11 lipca - wycieczka w Jurę Krakow
sko-Częstochowska 
14 lipca - piesza wycieczka w okoli
ce Chwałowic
18 lipca - w ycieczka do Brennej 
20 lipca - konkurs plastyczny 
25 lipca - w ycieczka  - P iaskow a 
Skała
28 lipca - wakacyjny balik z konkur
sem piosenki
31 lipca - w ycieczka na K ubalonkę, 
do Is tebnej, ognisko z p ieczeniem  
kiełbasek /a/

Sobieskiego 6

K am ienica ta usy tuo
wana jest przy ulicy So
bieskiego pod numerem 
“ szó sty m ” . B udynek  
pochodzący  z 1920 
roku jest bardzo zanied
bany, z jeg o  w nętrza  
dochodzą jednak odgło
sy jakichś robót, można 
w ięc p rzypuszczać , że 
w najb liższym  czasie  
zostanie on odnowiony.
K amienica posiada bar
dzo in te resu jącą  deko 
rację . M iędzy oknam i 
środkowej kondygnacji 
widzimy motywy ikono
graficzne przedstaw iające od lewej 
strony: ptaka nad kielichem  kwiatu, 
ul o toczony w ieńcem  pszczó ł oraz 
róg obfitości. Zaś w szczycie na kar
tuszu  w idn ie je  da ta  budow y -

“ 1920” , m otyw  w ęża i p taka oraz 
in icjały  “JN ” . Inicjały te w skazu ją  
pewnie dawnego w łaściciela budow
li.

SZOŁ

Skrzypce 
i gruszki

Jeszcze  ty lko  dw a dni po trw a 
otwarta przed miesiącem w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej indyw idualna 
wystawa rysunku, grafiki i malarstwa 
Jana Michała Stuchlego. A dwokat 
z zawodu, plastyk z zam iłow ania Jan 
M ichał S tuch ly  je s t m ieszkańcem  
R aciborza , a ry bn icka  ek spozyc ja  
je s t zw ieńczeniem  studiów  w Pry
w atnym Studium  Plastycznym  pro
wadzonym w Raciborzu przez osia
dłego tu, a pochodzącego z Jugosła
wii Zyhdiego ç akolli.

Z  cyklu MUZYKA, rys. tuszem

Na w ystaw ie  m ożem y o b e jrzeć  
czarno-białe rysunki i grafikę, a tak
że o le jne  p e jzaże , m artw e natu ry , 
po rtre ty  oraz kom pozycje ab s trak
cyjne. W księdze pam iątkow ej w y
stawy widnieje wiele ciekawych wpi
sów, z których wynika, że profesjo
naliści zwracali szczególną uwagę na 
czarn o -b ia łe  p race au to ra . W ielu 
og lądających było zaciekaw ionych 
natom iast p rzew ijającym  się m oty
wem skrzypiec w cyklu “M uzyka” , 
które ży ją  jakby  w łasnym  życiem , 
zm ien ia jąc  k sz ta łty  i n ab ie ra jąc  
wręcz cech ludzkich. D rugą inspira
cją autora są... gruszki, które w ystę
p u ją  w w ielu  m artw ych  na tu rach . 
“...Zaskakująca różnorodność... ”, 
“...w  grafice godna uwagi konse
kwencja... ”, “ ...chciałbym mieć tyle 
odwagi w demaskowaniu w ielkiej 
Tajemnicy Rzeczywistości... ” - czy tamy

Kina
K i n a

“APOLLO”
7 lipca, godz. 17.00, 19.00; 8 lipca, 
godz. 16.00, 18.00;
9 - 13 lipca, godz. 17.00, 19.00, “W 
SŁUSZNEJ SPRAWIE”, prod. USA 

“PREMIEROWE” przy TZR 
11- 12 - 13 lipca, godz. 15.00, 
“AWANTURA O BASIĘ”, prod.pol., 
cena 4 zł; godz.. 17.00, 19.00, “LEON 
ZAW ODOW IEC”, prod. franc., cena 
4,5 zł.

“ZEFIR” Boguszowice 
7 lipca, godz. 15.00, “BRZDĄC W 
OPAŁA CH ”, prod. USA, 12 lipca, 
godz. 15.00, “REAGGE NA LO
D ZIE”, prod. USA, dla dzieci wstęp 
bezpłatny, dla opiekunów  50 proc. 
ceny biletu.

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

W ystawa stała pt. “RYBNIK-M OJE 
MIASTO”, czynna /z wyj. poniedział
ków/ 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/. 

Galeria TZR
Wystawa Jastrzębskiego Klubu Foto
graficznego “NIEZALEŻNI”

Dyskoteki 
Restauracja “Olimpia” - Kamień 

Piątek, 7 lipca, od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

Sobota, 8 lipca, od 20.00 do 2.00 
Kino “Apollo”

Sobota, 8 lipca, od 20.00 do 2.00 
______________________________ /gw/

czytamy w księdze pamiątkowej. Prace i 
osoba Jana M ichała Stuchłego była 
też in sp irac ją  tw ó rczą  d la  po rtiera  
Franciszka Siodłoczka, który podsu
mował w ystaw ę kilkom a dow cipny
mi rymowankami.

Podkreślić należałoby bardzo sta
rann ie  w ydany  k a ta log  w ystaw y, 
który  je s t w spólnym  dziełem  ra c i
borskiej galerii “Zyhdi” oraz rybnic
kiej biblioteki. /r/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

RYBNICKIE KAMIENICE

"Zajączki" w kołobrzeskim amfiteatrze



Abecadło
Rzeczy

Śląskich

Podczas majowej pielgrzym ki do 
Czech, Ojciec Święty Jan Paweł II ka
nonizował Jana Sarkandra, Ślązaka ze 
Skoczowa. Papież przybył też wtedy na 
jeden dzień do Polski, odw iedzając 
“sarkandrowski” Skoczów oraz Żywiec 
i Bielsko.

W ostatnich dniach Ojciec Święty 
złożył wizytę duszpasterską na Słowa
cji odwiedzając Bratysławę, Szasztin, 
Preszów, Lewoczę, Poprad i Koszyce. 
W Koszycach podczas mszy św. Ojciec 
Święty dokonał kanonizacji trzech bło
gosław ionych, zwanych potocznie 
“trzema męczennikami koszyckimi”. 
Są nimi: Chorwat Marek Kriżewcza
nin, Węgier Stefan Pongracz i Ślązak 
Melchior Grodziecki. Wszyscy trzej 
zostali torturowani i zamordowani za 
wiarę w 1619 roku podczas wojny trzy
dziestoletniej /1618-1648/.

* * *

Ród Grodzieckich herbu “Radwan”, z 
którego pochodził Melchior, znany był 
w Polsce, na Morawach i na austriac
kim wtedy Śląsku. Grodzieccy piasto
wali dawniej urzędy kasztelanów cie
szyńskich, biskupów i kanoników. Sam 
zaś Henryk Grodziecki mieszkał na za
mku w Grodźcu, a jego wpływy rozcią
gały się daleko poza jego rodowe gnia
zdo. Kanonizowany w ostatnich dniach 
Melchior Grodziecki - jeden z synów 
Henryka, urodził się około 1583 roku 
w Cieszynie. Rodzina zadbała o jego 
gruntowne wykształcenie - M elchior 
uczył się w Wiedniu, Brnie, Kłodzku i 
w Pradze. Przyszły święty, dobrze wy
kształcony i przygotowany do pracy 
duchownego, wstąpił do zakonu jezu itów

r

Kolejny Ślązak 
na ołtarzu!

Rycina przedstawiająca M elchiora Grodzieckiego z 
Grodźca na Śląsku Cieszyńskim /1583-1619/, zamordo
wanego w Koszycach podczas wojen religijnych. Beaty
fikow any w 1905 roku przez papieża Piusa X , zaś w 
ostatnią niedzielę kanonizowany w Koszycach przez 
Jana Pawła II

jezuitów. Kiedy rozpętała się w ojna re li
gijna między katolikam i a protestan
tami, ludzie przestali posługiwać się 
rozum em, a na pierwszy plan w ysu
nęła się nienawiść do przedstaw icie
li innego w yznan ia . W 1619 roku

K oszyce ob legane 
były przez  p ro te
stanckie w ojska w ę
g iersk ie , w m ieśc ie  
zaś broniły  się w o j
ska k a to lick ie . N a 
sku tek  zd rady  n ie
których w ojskowych 
i radnych  k o szy c
kich, wróg w darł się 
do miasta i rozpoczę
ła się krwawa zem
sta. P oczątkow o 
chciano  w ym ordo
wać wszystkich kato
lików , o sta teczn ie  
jed n ak  podn iecen i 
ch ęc ią  zem sty  zd o
byw cy postan o w ili 
zadowolić się zam or
dow aniem  w szy st
kich kato lick ich  du
chow nych. Pochw y
cono kanon ika  k o
szyckiego ks. M arka 
K riżew czanina oraz 
dw óch zakonn ików  
jezu ick ich  -S te fan a  
P ongracza i M el
chiora G rodzieck ie
go. Ż ołn ierze, p rze
konani o w yższości 
sw ojego w yznan ia  

nad innym i, co je s t p rzecież is to tą  
w ojen re lig ijnych  do dziś, zaczęli 
torturam i zm uszać swoje ofiary do 
przejścia na protestantyzm. Znudze
ni jednak bezskutecznym wysiłkiem, 
zam ordow ali trzech  duchow nych

- Magistrat ogłasza, co następuje: Lista 
podatku od psów na rok 1925 wyłożo
na jest do przejrzenia od dnia 4 lipca 
br. przez 2 tygodnie podczas godzin 
urzędowych i to od godz. 8 do I w Ra
tuszu, pokój 6. Sprzeciwy przeciw po
datku od psów należy w przeciągu 4 ty
godni po ogłoszeniu wymiaru do Magi
stratu w Rybniku nadesłać. Należność 
podatku za bieżący rok winna być ui
szczona w przeciągu 8 dni.
- /Ciężka burza/. Wczoraj przechodziła 
nad naszem  miastem ciężka burza. 
Stwierdzono kilkanaście uderzeń pio
runa, które na szczęście, skierowane w 
piorunochrony, nie wyrządziły w ięk
szych szkód. Jedynie ulewa, towarzy
sząca gromom, dała się miastu we zna
ki. Osłabiony ciągłymi opadami bruk 
został w niektórych miejscach silnie 
podryty, tak, że zachodzi potrzeba 
większych reparacji. Spływająca z stro
mych nie - lub źle brukowanych u li
czek woda nanosiła wiele piasku, gliny
i kamieni do ścieków ul.Łony oraz Pla
cu Wolności, co uniemożliwiło ponie
kąd naturalny sposób osuszania i oczy
szczania miejskich bruków.

Ogłoszenia
Erdal
Do pielęgnowania kolorowego obuwia 
istnieje naprawdę tylko jeden środek 
Pasta Erdal

* * *

2 konie dorożkowe 
/wałachy/
maści czarnej, 4-5 lat, wzrostu 1,70 m 
poszukuje się od zaraz.
Oferty uprasza się składać:

w Zarządzie kopalni Hoym
Niewiadom Górny

* *  *

Poszukuję panienki
dobrze obeznanej z pracami fotogra
ficznemu
Oferty pod N.R. 676 do Administracji 
“Sztandaru Polskiego i Gaz. Rybnic
kiej” w Rybniku

Uważaj Ata
a w domu twym zawsze będzie wygląd 
świąteczny.
/Ata Henkla czyścidło i środek do szo
rowania/

* * *

W pociągu z Rybnika do Wodzisławia 
zostały mi skradzione papiery 
wojskow e w raz z portfelem  i z p ie
niędzmi.
Papiery niniejszem unieważniam. 
FRANCISZEK SKUPIEŃ 
Marklowice Górne 
powiat rybnicki

Majster stolarski
obeznany z wszelkiemi robotami sto
larskiemi, również 
kilku dekarzy
na łupek i papę może natychmiast się 
zgłosić z z świadectwami 
fachowemi.
Dyrekcja Zakładu dla Umysłowo-Cho
rych
w Rybniku

* * *

Udzielam lekcji języka łacińskiego 
Zgłoszenia przyjmuje adm. “Sztandaru 
Polskiego” pod nr. 334.

Nowy aparat 
dla kolejarzy
Obwód Lecznictwa Kolejowego w Ryb

niku wzbogacił się ostatnio o nowy aparat. 
Na początku lipca przedstawiciel Narodo
wego Funduszu Ochrony Zdrowia Jerzy 
Sobolewski przekazał do użytku obwodu 
najnowszy gastrofiberoskop.

- Urządzenie wykorzystywane jest przy 
badaniach błony śluzowej przełyku, żo
łądka i dwunastnicy - powiedziała Ulry
ka Chmielnik, lekarz z obwodu - Nie 
jest to nowy wynalazek, bo wykorzysty
wany w lecznictwie od 20 lat, ale do tej 
pory  nie dysponowaliśmy własnym urzą
dzeniem. Obsługa gastrofiberoskopu 
wymaga specjalnego przeszkolenia i 
przygotowania. W Obwodzie Lecznic
twa Kolejowego już teraz jest jeden le
karz obsługujący aparat, drugi odbywa 
właśnie przeszkolenie.

- Do tej pory  pacjenci odsyłani byli do 
przychodni kopalni Chwałowice, gdzie 
wykonywano im badania ich urządze
niem. Teraz nareszcie mamy gastrofibe
roskop dla naszych chorych - powie
działa U.Chmielnik. Urządzenie cho
ciaż nie jest najnowszym wynalazkiem, 
posiada nowe rozwiązania techniczne. 
Ma dokładniejsze soczewki, fiberoskop 
zrobiony jest z bardziej giętkich materia
łów, co znacznie zmniejsza dolegliwości 
pacjenta przy badaniu.

- Aparat jest produkcji japońskiej i ma
wartość ok. 750 mln stałych złotych - 
powiedziała Brygida Sikorska, główna 
księgowa - 500 mln st.zł dofinansowania 
przekazał NFOZ, a 250 mln st. zł. zobo
wiązany jest zapłacić obwód. Zapłata 
polegać będzie na sprzedaży cegiełek o 
określonej kwocie jako darowizna na 
konto Stowarzyszenia Narodowego 
Funduszu Ochrony Zdrowia. Aparat zo
stał bowiem przekazany ze wskazaniem, 
aby badania dla osób nieuprawnionych 
przeprowadzane były po wykupieniu ce
giełki. /a/

Kościół parafialny św. Bartłomieja w Grodźcu. Zdję
cie wykonano w dniu kanonizacji, w niedzielę 2 lipca 
br. Ta rodzinna miejscowość św. Melchiora leży na 
Śląsku Cieszyńskim, około 10 kilometrów na wschód 
od Skoczowa

przez  obc ięc ie  im 
głów. M orderstw a te 
w zbudziły  n iesm ak  
nawet wśród koszyc
kich  p ro testan tó w .
C ia ła  m ęczenn ików  
pochow ano  w ko
ście le  u rszu lanek  w 
K oszycach , gdzie 
spoczyw ają po dzień 
d z is ie jszy . Po tych 
wydarzeniach rozpo
czął się wśród katoli
ków  rozw ijać  ku lt 
trzech  koszyck ich  
męczenników, którzy 
byli czczeni w Chor
w acji, na W ęgrzech i 
S łow acji, a także na 
Ś ląsku . C entrum  
tego ku ltu  stanow i 
na Ś ląsku  C ieszyn , 
gdzie w kośc ie le  
św .M arii M agdaleny 
/ko ło  R ynku/ trzem  
m ęczenn ikom  po
święcona jest kaplica 
boczna. Są też w tym 
kościele dwa obrazy, 
z k tó rych  s tarszy  
p rzed s taw ia  razem  
trzech św iętych, zaś 
drugi obraz nam alo
wał Jan W ałach i przedstaw ia on je
dynie św. M elchiora.

Kult “trzech m ęczenników  koszyc
k ich ” , a zw łaszcza  św. M elch io ra  
Grodzieckiego jest znany jedynie na 
Śląsku. W yniesieniu na o łtarze św. 
M elchiora nie towarzyszyło tak w iel
kie zainteresow anie jak  kanonizacji 
Jana Sarkandra. Pisały o tym w yda
rzen iu  jed y n ie  gazety  k a to lick ie  i 
cieszyńskie czasopism o “D ziedzic
tw o” . Nawet telewizyjne “W iadomo
śc i” w dniu kanonizacji nie podały, 
że św. M elchior był Polakiem ze Ślą
ska.

W dniu kanonizacji, w niedzielę 2 
lipca br. w ybrałem  się do G rodźca,

rodowej miejscowości św .M elchiora 
G rodzieckiego. N iew ielka w ieś roz
siana je s t na podbeskidzkich pagór
kach około  10 k ilo m etró w  na 
w schód od Skoczow a. Pod k o śc io
łem parafialnym  św. B artłom ieja  w 
G rodźcu nie zastałem  śladów  poruszenia

poruszenia. K ościół był zam knięty, a w 
p rzed sio n k u  pod kam iennym  n a
grobkiem  H enryka G rodzieck iego , 
ojca św. M elchiora leżał bukiet św ie
żych kwiatów. W gablocie z ogłosze
niam i parafia lnym i zasta łem  k ilka 
podob izn  św ię tego  oraz  k ró tk ą  
wzm iankę o odbyw ającej się w K o
szycach kanonizacji M elchiora G ro
dzieckiego, którego - jak  pisze tam
tejszy  proboszcz - można uznać za 
naszego parafianina.

T ekst i zdj.: 
M arek Szołtysek

PS. Zapowiadany w “A becadle rze

czy śląskich” tekst om awiający spoj
rzenie rybniczanina na sfałszow ane 
w ybory  p arlam en tarn e  1947 roku, 
opub liku jem y w następnym  num e
rze.

UCZNIOWIE piszą
O statnie dwa tygodnie były bardzo 

gorącym  czasem  dla  ab so lw en tów  
szkół podstawowych. Przystępow ali 
oni do egzam inów  w stępnych  do 
szkół średnich, a potem  oczekiw ali 
na wyniki. W I LO im. Pow stańców  
Śląskich złożono 329 podań na 172 
miejsca. K walifikacja odbyła się sy
stemem punktowym. U czniow ie m o
gli zdobyć m aksym aln ie  46 p u n k
tów. Do klasy pierwszej przyjęci zo
stali kandydaci, którzy otrzym ali po
w yżej 34 punk tów . N ależy  w sp o
mnieć, że 99 procent zdających po
siadało św iadectwa ukończenia klasy 
ósmej z w yróżnieniem , a 15 laurea
tów olimpiad przedm iotowych zosta
ło przyjętych do liceum  z pom in ię
ciem postępow ania kw alifikacy jne
go .

Jak poinform ow ała nas dyrektor I 
LO Janina Wystub, w roku szko l
nym 1995/96 zostan ie  o tw artych  6

Paproć
znaleziona!
Chociaż konkurencja była duża, a po

szukiw ania u trudniała bujna roślin 
ność, jednej z par udało się jednak zna
leźć kwiat paproci podczas festynu w 
noc świętojańską w Gotartowicach. Już 
po zmroku panna Bronikowska i kawa-

Wstępne 
w I LO

oddziałów  w stępnych, w tym klasy z 
zaaw ansow anym  poziom em  j. an 
g ie lsk iego , n iem ieck iego  o raz od 
d z ia ł z p rogram em  D ELF, będący 
pod o p iek ą  am basady  francusk ie j. 
K andydaci do tych klas zdawali do
datkowy egzam in z języka obcego w 
form ie p isem nej i u stnej. Po raz 
p ierw szy  zo stan ie  o tw arta  k lasa  z 
program em  autorskim  chem ii z e le
mentami ochrony środowiska.

W I LO inaugu ru je  także sw oją  
działalność Policealne Studium Za
wodowe przygotowujące do zawodu 
technika obsługi turystycznej, 
gdzie  w yk ładane b ędą  dw a języ k i 
obce, każdy w wymiarze 5 godzin ty
godniow o. Podania można jeszcze 
składać do połowy sierpnia.

D orota S tachura

kawaler Kosobudzki odnaleźli św iecący, 
schowany wcześniej przez organizato
rów kwiat.

Po północy wybrano również miss 
nocy świętojańskiej. Do konkursu sta
nęły cztery dziewczyny, ale jednogło
śnie wybrano pannę Czerwińską. Mis
ska uhonorowana została koroną i szar
fą. I ona i para, która znalazła kwiat pa
proci otrzymali w prezencie zegary.

/a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5

Sztandar  Pols k i
G azeta Rybnicka

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 7 do 13 lipca 1925 roku



Zarząd Miasta informuje
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.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku-Kamieniu

OGŁASZA PRZETARG NA DZIERŻAWĘ RESTAURACJI I HOTELU 
"SPEEDWAY" POŁOŻONEGO W RYBNIKU 

PRZY UL.GLIWICKIEJ 72 
- NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO.

Hotel posiada 15 pokoi 2-osobowych z łazienkami, wyposażenie pokoi standarto
we, łazienka z natryskiem, umywalką i wc.
Powierzchnia całkowita pokoju z łazienką wynosi 20,8 m kw.
W hotelu znajduje się świetlica o pow. 23,1 m kw. sala konferencyjna o pow. 58,6 
m kw. oraz 3 pomieszczenia o średniej pow. 6,4 m kw., które można zaadaptować 
na pokoje hotelowe.
Restauracja wraz z zapleczem składa się z 12 pomieszczeń o ogólnej powierzchni 
240 m kw., wyposażona w sprzęt gastronomiczny. Oferty w kopertach należy 
składać w dyrekcji MOSiR w Rybniku-Kamieniu, ul.Hotelowa 12, od ponie
działku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod nr telefonu 22 140 od godz. 7.00 do 15.00.
Obiekt można oglądać w dniu 13.07.95 w godz. 8.00 - 12.00 
Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.1995 r. o godz. 10.00 w hotelu Olimpia w 
Kamieniu, do udziału w przetargu uprawnia wpłata vadium wysokości 5.000 zł 
oraz opłaty przetargowej w wysokości 10 zł.

Pracownia plastyczna

KORAL
wykonuje reklamy 

podświetlane, szyldy, plansze 
Rybnik, Szafranka 4, 

Tel. 22 848

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

A D A R
* wykonuje kompleksowe 

remonty łazienek 
w dowolnie wybranych 

systemach, instaluje 
urządzenia ogrzewcze 
oraz wod.-kan., gaz., 
plastik, miedź, ocynk, 

a także murarskie.
Tel. 25-656 ul. Pełczyńskiego 5,

Kawiarnia

RONDO
tzw. “KULOK”

 Rybnik, ul. Wysoka /Dom Rzemiosła/ 
zaprasza na 

| relaksową kawę, drinki, |  
dania barowe, piwo.

Organizujemy tanio wesela 
oraz imprezy okolicznościowe 

do 250 osób.
T el. 26-179 czynny od 9.00 do 22.00

Sklep “HADAR”
poleca: łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova /klejone/ 

oraz polipropylen /na zgrzewanie/, 
a także miedziane. 

Polecamy także 
łatwe w obsłudze i  montażu 

niezawodne
listwy grzejne z osprzętem!

sklep "Hadar" 
oznaczono 
ciemnym 

kwadratem

ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

Ogłoszenia drobne

Pracownia reklamy w Rybniku 
poszukuje pracow nika  
ze zdolnościami manualnymi 

i umejętnością obsługi programów 
graficznych.

Wymagana dyspozycyjność 
i prawo jazdy 
Tel. 21-798

SPRZEDAM 
PARCELĘ BUDOWLANĄ 
o powierzchni 3750 m kw.

przy rondzie 
(Zebrzydowicka - Budowlanych) 

Tel. 250-72

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

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

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

(0-36) 15-42-22

W raz ie  po t rzeby
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 
Hasto "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 7 do 13 lipca, Apteka, 
ul. Dąbrówki 19, Rybnik, tel. 27-563

EKSPRESS  
Rybnik, Reja 2 FUJICOLOR

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 cm2 - 0 ,80  zł
•  1 słow o - 0 ,50  zł 

w artykułach sponsorowanych
•  1/4 strony - 150 zł
•  1/2 strony - 270  zł 
• 3 /4  strony - 3 5 0  zł
•  1 strona - 500  zł

...U  N A S  
SZYBKO 
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
Zarząd Zieleni Miejskiej 

w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych 

ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:
*wynąjęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie

i przechowanie zwłok 
*wynąjęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św. 

*usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów

*możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

Mięso s c h a b
w o lo w e
extra

szy n k a  w p. 
g o to w an a śląska

PIOTROWSKI 8 ,8 6 9 ,53 13,08 7,02

Jastef, Raciborska 22 8 ,7 0 9 ,10 12,60 6 ,70

TARG 8 ,5 0 - 8 ,8 0 8 ,8 0 -  10,30 12,70-13,00 6 ,8 0 - 7 ,2 0

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze
marchewka 

1 pęczek
ziem niaki

m łode

R a c ib o rsk a  15 2 ,7 0 — 1k g  2 ,4 0 0,70

M iejska 2 3 ,0 0 2 ,80 0 ,8 0 0,70

TARG 3 ,0 0 1 ,8 0 -3 ,0 0 7 - 8 0 ,5 0 -0 ,6 0

Spożywcze m asło  
200  g cukier ja jko m ąka

R y n k o w y 2 2 7 g  - 1,60 1,80 0 ,2 0 1,00

J a n  N o g a 2 2 7 g -  1,65 1,75 0 ,2 0 1,00

TA R G 2 2 7 g -  1,50 1,65 0 ,1 2 - 0 ,1 8 0 ,8 3 - 0 ,9 7

Waluty 100
do larów

100
m arek

100 koron  
czesk ich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 231,00\234,00 167,00\ 169,00 8,90\9,10 47,00\48,20

Delikatesy, ul. Miejska 231,00\233,00 166,50\169,00 8,90\9,10 47,20\48,30

G allux, R y n e k 230,00\234,00 166,50\ 169,00 8,70\9 ,00 46,50\48,50

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

TELEFONICZNA 
AGENCJA INFORMACYJNA

5 1 1  8 7 0  
5 1 1  8 6 5  
5 1 1  8 6 4

KATOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 72B

Udziela informacji o: 
*handlu *produkcji 

*usługach oraz *treści 
ogłoszeń i reklam 
Gazety Rybnickiej 

 z ostatnich 7 dni

Vanessa nmo
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Siatkówka na plaży
W pierwszą niedzielę lipca został zain

augurowany II Cykl Turniejów w Siat
kówce Plażowej na kąpielisku “Ruda” 
w Rybniku. Do udziału w zawodach 
zgłosiło się 15 zespołów z Rybnika, Ja
strzębia, Żor i Radlina. Dopisała pogo
da, więc siatkarze mogli popisać się sze
regiem efektownych zagrań, szczególnie 
w obronie. Już początek zmagań zapo
wiadał interesującą walkę i wyższy po
ziom niż w ubiegłym roku.

Po kilku godzinach zmagań zwycięzcą 
turnieju okazał się zespół TKKF “Ja
strząb” z Jastrzębia /Jarosław Musiał, 
Marek Somol i Mariusz Kijonka/, 
który w finale pokonał rybniczan “Na
przód do tyłu” /Marek Marchel,

Krzysztof Więch i Mariusz Wicen
ciak/. Kolejne miejsca zajęły zespoły 
“Mazuno” i “Czarne Konie”. Na uwagę 
zasługuje sportowa postawa i koleżeń
stwo grających, którzy w trudnych mo
mentach potrafili rozstrzygać spory w 
duchu fair play. Zespoły, które zajęły 
miejsca od 1 do 8 otrzymały pierwsze 
punkty do klasyfikacji Grand Prix - 
suma zdobytych punktów przez cały 
okres wakacji decyduje o zaproszeniu do 
turnieju finałowego.

Organizatorzy zapraszają na kolej
ny turniej już w najbliższą niedzielę 9 
lipca - zapisy o godz. 14.00, początek 
gier 14.30 na kąpielisku “Ruda” w 
Rybniku przy ul. Gliwickiej. L.K.

Kąpielisko "Ruda”

K a r n e t y  t a ń s z e

Na "Rudzie ” ruch jak w ulu. Zdj.: sol

Letni sezon rozpoczęty, na “Rudzie” ruch 
jak w ulu, lecz z funkcjonowania kąpieliska 
nie wszyscy są zadowoleni. Odbieramy sy
gnały, że ulgowe bilety wstępu w wysoko
ści 10 tys. starych złotych są za drogie i jak 
obliczyła skrupulatnie pani, która przysłała 
do nas list w tej sprawie, w przypadku ro
dziny z trójką dzieci, które chciałyby przez 
20 dni uczęszczać na basen, rodzinny bu
dżet zostałby uszczuplony o 600 tys. s t .zł. 
Mamy zatem dobrą wiadomość: są już do 
nabycia 10-dniowe karnety, dzięki 
którym jedno wejście kosztować będzie 
nie 10, a 5 tys. Realizacje innych propozy
cji autorki listu, a więc wpuszczanie za dar
mo amatorów kąpieli w ostatniej godzinie 
otwarcia kąpieliska /”Ruda” czynna jest do 
godz. 20.00/ dyrektor MOSiR-u Józef

Śliwka uważa za niemożliwe, choćby ze 
względów bezpieczeństwa, a i koszty. - 
Cena ulgowego biletu nie zmieniła się od 
trzech sezonów, zaś 25 tys. st.zl od doro
słych pracujących to chyba cena niewy
górowana - mówi J.Śliwka.

Oczywiście, zawsze będzie istnieć 
sprzeczność interesów - ludzie chcieliby 
płacić jak najmniej, zaś gospodarze obiek
tów muszą pamiętać o kosztach i włożo
nych w modernizację pieniądzach.

Nasza czytelniczka przywołała także 
sprawę kaleczenia stóp przez dzieci na ba
senie przy ul. Powstańców. Dyrektor 
J.Śliwka wyjaśnił, że sprawa jest nieaktual
na, bo szklane płytki, które były tego przy
czyną są już usunięte, a miska basenowa 
jest wyłożona odpowiednią folią. /r/

Kronika policyjna
K ron ik a  p o licy jn a

Hala w Kłokocinie
Z 30 czerwca na 1 lipca br. nieznani 
sprawcy włamali się do remontowanej 
właśnie hali przy ulicy Włościańskiej w 
K łokocinie. Do środka weszli przez 
wypchnięte okno i skradli narzędzia 
elektryczne i zainstalowane już kable 
elektryczne. Straty są ustalane.

Pijani “pierwszego”!
Tak to już u nas jes t, że na początku 
miesiąca, zaraz po wypłacie, częściej 
niestety musimy stykać się z pijanymi. 
Pijani, niestety, byw ają także wtedy 
kierowcy. Tak było również 1 lipca br. 
W Stanowicach pijany kierowca fiata 
126 wymusił pierwszeństwo i zderzył 
się również z fiatem 126. W Gotartowi
cach pijany kierowca malucha najechał 
na fiata 125p. W Leszczynach zaś kie
rowca skody favorit potrącił pijanego 
row erzystę. Praw dopodobnie pijany 
był również kierowca fiata 125p, który 
podczas manewrowania niedaleko uli
cy Sław ików  w Rybniku potrącił na 
parkingu jeden z samochodów. Sprawę 
oddano do kolegium.

Udaremniona kradzież 
Patrol policyjny z Chwałowic udaremnił

udaremnił nocą w poniedziałek 3 lipca próbę 
kradzieży w kiosku “R uchu” przy 
ul.Śląskiej. Sprawcę kradzieży wraz z 
łupem wartym 150 złotych ujęto na go
rącym uczynku.

Wypadek kolejowy 
W niedzielą 2 lipca br. o godz. 23.15 z 
pociągu linii Zabrze M akoszowy - 
Rybnik niedaleko stacji PKP Leszczy
ny, wyskoczył w biegu pewien mężczy
zna w padając pod nadjeżdżający z 
przeciwka pociąg. Ten tragiczny wypa
dek skończył się utratą lewej nogi po
wyżej kolana. Poszkodowany leży teraz 
w Szpitalu Miejskim w Rybniku przy 
ul. Rudzkiej.

Kolejne rowery
Nie wszyscy jak widać stosują się do 
zaleceń naszej gazety i nie chow ają 
drogich rowerów górskich w mieszka
niach. Złodzieje w blokowych piwni
cach nadal grasują. Tak było 26 czerw
ca przy ul. Mglistej, gdzie skradziono 
rower “Apollo” za 390 złotych. Rów
nież przy ul. Wyzwolenia 29 czerwca 
nieznany sprawca skradł rower “War
rior” za 500 złotych.

Wypucowany z pieniędzy 
Pewien mieszkaniec centrum Rybnika 
już wczesną wiosną postanowił “wypu
cować” czyli otynkować sobie dom. Po
szukał odpowiedniej firmy i już w kwietniu

Żużel   Żużel   Żużel
W minioną niedzielę żużlowcy Ryb

nickiego Klubu Motorowego podej
mowali na własnym torze zespół Kro
śnieńskiego Klubu Żużlowego. Go
ście przeżywają obecnie poważne kło
poty sprzętowe i finansowe. Sprawiło 
to, iż zespół z Krosna przybył do Ryb
nika w krajowym, zaledwie 7 osobo
wym składzie. Przeciwnicy rybnickiej 
drużyny nie mieli nawet pieniędzy na 
zakup nowych opon i wystartowali na 
używanych gumach. Wszystkie te oko
liczności sprawiły, że rybniczanie nie 
mieli problemów z odniesieniem wyso
kiego zwycięstwa nad drużyną, która 
lepsza okazała się w pierwszym meczu 
w Krośnie. Tym razem RKM zwyciężył 
69:21, a punkty dla rybnickiej drużyny 
zdobyli: D.Fliegert 8 /3,3,2/, K.Mrowiec 
10 /1,2,2,2,3/, E. Tudzież 9 /3,3,3,u/, 
K.Fliegert 12 /2,2,2,3,3/, A.Skupień 9 / 
3,3,3/, M .W ęgrzyk 11 //2,2,3,2,2/, 
E.Sosna 4 /2,1,1/, A.Musiolik 6 //3,3/.

Same zawody nie dostarczyły kibicom 
zbyt wielu emocji. Przewaga rybniczan

Szachy
Międzynarodowy 
Turniej Szachowy

9 rund
na Małej Scenie

Stowarzyszenie Szachowe “Caissa” 
w Rybniku przy współudziale Polskie
go Związku Szachowego w Warszawie 
organizuje XVIII Międzynarodowy 
Turniej Szachowy Rybnik ’95. Patro
nat nad im prezą sprawuje prezydent 
miasta Józef Makosz.

W zawodach odbywających się w 
dniach 1 0 -16  lipca na Małej Scenie w 
Rybniku weźmie udział ponad stu sza
chistów , w dwóch grupach turn iejo
wych: turnieju głównym Open ELO - w 
którym mogą startować zawodnicy z 
rankingiem od 2000 wzwyż i turnieju B 
dla zawodników z rankingiem poniżej 
2000.

Rozgrywki prowadzone będą syste
mem szwajcarskim na dystansie 9 rund 
w 40 posunięciach przez dwie godziny 
plus 30 minut dla każdego zawodnika 
na dokończenie partii.

Organizatorzy zapewniają liczne na
grody, których liczba jednak będzie 
uzależniona od ilości startujących. Za 
pierwsze miejsce w Turnieju Głównym 
przewidziano natomiast nagrodę w wy
sokości 1.000,00 zł.

/a/

Dugard contra Jorgensen 
na torze w Rybniku

była olbrzymia, a goście zdołali zremiso
wać w całym meczu tylko w dwóch wy
ścigach. W ostatnim biegu Eugeniusz 
Tudzież miał upadek i odniósł bolesną 
kontuzję ręki. Pod znakiem zapytania 
stoi jego udział w najbliższych zawo
dach.

W spotkaniu z KKŻ trener Jerzy Gryt 
dał możliwość częstszych startów naj
młodszym zawodnikom RKM-u. Junio
rzy: Krzysztof Mrowiec i Mariusz 
Węgrzyk startowali po 5 razy. Decyzja 
trenera była bardzo słuszna. Rybnicki 
zespół praktycznie stracił już szanse na 
zajęcie w tym roku lokaty premiowanej 
awansem do ekstraklasy. Dlatego celowe 
jest dawanie młodym zawodnikom moż
liwości zdobycia doświadczenia w spo
tkaniach ligowych. Najbardziej istotnym 
elementem polskiego żużla jest liga - 
ona ściąga na stadiony tłumy kibiców i 
daje okazję obejrzenia na torze najlep
szych żużlowców świata. I tak będzie je
szcze długo. Zawody Drużynowego Pu
charu Polski czy też rozgrywki o prymat 
wśród drużyn młodzieżowych nie przy
ciągają dużej ilości widzów. Większość 
kibiców woli oglądać tylko mecze ligo
we i dlatego niezwykle ważne jest naby
wanie przez młodzież doświadczenia 
właśnie w lidze. Walka w tych meczach 
jest najbardziej zacięta, stawka wysoka i 
pożytek szkoleniowy ogromny. Trener 
Gryt zapowiada, że w rewanżowej run
dzie rozgrywek II ligi będzie częściej desygnował

sygnował młodzieżowców do startów w 
meczach. Juniorzy zdobędą nowe do
świadczenia, a powinno to procentować 
w przyszłym roku.

W najbliższą niedzielę, 9 lipca zapo
wiadają się na torze w Rybniku wiel
kie emocje. RKM podejmować będzie 
drużynę GKM-u Grudziądz. Kibice 
będą mieli możliwość ponownego oglą
dania na torze wychowanków rybnickie
go klubu - Adama Pawliczka i Henry
ka Bema, którzy bieżącym sezonie re
prezentują barwy grudziądzkiego klubu. 
Niezwykle ciekawa będzie konfrontacja 
rybniczan, wzmocnionych Martinem 
Dugardem, z czołowym zespołem II 
ligi. GKM ma spore szanse na awans i 
szykuje się do walki o zwycięstwo w 
Rybniku. Niedzielny mecz będzie ostat
nią okazją do zobaczenia w akcji w tym 
roku na rybnickim torze Anglika Marti
na Dugarda. Ciekawie zapowiadają się 
jego pojedynki z dobrze znanym rybni
czanom Duńczykiem Larsem Henri
kiem Jorgensenem, który obecnie bro
ni barw klubu z Grudziądza. Zawody 
poprow adzi sędzia Marek Smyła z 
Wrocławia. P iotr Szweda

Mecz II ligi żużlowej RKM 
- GKM Grudziądz 
w niedzielę, 9 lipca, 

o godz. 17.00___________________J

Poznaj się na zdjęciu!

Pierwsza z osób , która rozpozna się na tym na zdjęciu zrobionym w sobotę 1 
lipca na ulicy Kościelnej i zgłosi osobiście do redakcji, otrzyma publikowaną w 
gazecie fotografię oraz drobny prezent. Tym razem będzie to litr 100 % soku 
owocowego. Przyda się na upały. Zapraszamy do zabawy! Redakcja jest czynna 
codziennie oprócz sobót i niedziel od 9.00 do 17.00 i znajduje się w oficynie ka
mienicy przy Rynku 12, dojście od ulicy Zamkowej lub Korfantego.

kwietniu 1995 roku wpłacił zaliczkę na po
czet robocizny w kwocie 1150 złotych. 
Niestety, zawiedziony właściciel domu 
do dnia dzisiejszego nie doczekał się 
rozpoczęcia robót i sprawę oddał na 
policję.

Aresztowani za “kompot”
W środę 28 czerwca rybnicka policja 
zatrzymała w jednym z mieszkań na te
renie naszego miasta dwóch mężczyzn, 
którzy trudnili się produkcją narkoty
ków ze słomy makowej czyli tzw. 
“kompotu” . Sprawców karalnego pro
cederu aresztowano, zaś sprzęt i goto
wy produkt zatrzymano.

Złodzieje obcokrajowcy 
We wtorek 27 czerwca br. rybnicka po
licja zatrzym ała czterech obyw ateli 
Ukrainy. Ujęto ich w wyniku bezpośre
dniego pościgu, a w ich fiacie 125p 
znaleziono liczne łupy o wartości 1500 
złotych, skradzione z samochodów na 
rybnickich parkingach osiedlowych.

Włamanie do kościoła 
W nocy z 26/27 czerwca br. z kościoła 
p.w. M ałgorzaty w Lyskach przy ul. 
Rybnickiej, dokonano kradzieży dwóch 
skarbonek z nieokreśloną sumą pienię
dzy. Największe jednak straty, bo liczą
ce około 2 tysięcy złotych, złodziej wy
rządził niszcząc jedno z witrażowych 
okien. szoł

 Kryminałki 
Klub "Speedway" 

a małolaty
Rankiem 4 lipca pracownicy stadionu 

przy ul.Gliwickiej w Rybniku złapali 
na “gorącym uczynku” włamywaczy do 
baru “Speedway”. Jakież było ich zdzi
wienie, gdy okazało się, że są to 13, 14 
letni chłopcy. Po doprowadzeniu ich na 
komisariat policji okazało się, że po
ranne włamanie do “Speedway’a” nie 
było pojedynczym wybrykiem. Chłop
cy wspólnymi siłami dokonali już kilku 
włamań i kradzieży. Do “Speedway’a” 
włamali się już po raz trzeci. Poprze
dnio skradli gotówkę, alkohol i papie
rosy. Łączne straty spowodowane dzia
łalnością młodych przestępców wynio
sły ok. 15 mln st. zł. Na tym jednak nie 
koniec. Poza w łam aniam i do w spo
mnianego baru, chłopcy mają na swym

koncie okradzenie przedszkola nr 7, 
kiosku “Ruchu”, warzywnika przy sta
cji PKP i kradzież portfela z 15 mln 
st.zł. Wszystkich włamań dokonali me
todami “siłowymi”. Czasami wykorzy
stywali też chwilową nieuwagę lub nie
obecność personelu. Wszyscy chłopcy 
pochodzą z Boguszowic. W skład gru
py wchodziło m.in. dwóch braci - ucie
kinierów z domu i ich koledzy. Schro
nienia przez cały czas udzielał im pe
wien dorosły. Mimo, iż twierdzi, że nic 
nie wiedział o działalności chłopców, 
znaleziono u niego skradzione radio. 
Sprawa niechybnie znajdzie swój finał 
w sądzie dla nieletnich. Sytuację chłop
ców dodatkowo pogarsza fakt, że wszy
scy byli już karani. Wyłudzanie hara
czów, pobicia i kradzieże jako dotych
czasowe dossier oskarżonych zastana
w iają, czego będziem y się mogli po 
chłopcach spodziewać za kilka lat jeśli 
nie zostaną poddani skutecznej resocja
lizacji.

EB
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Zdjęcie FUJICOLOR
z albumu czytelników

W naszym 
konkursie 
zwyciężyło 

zdjęcie 
B. Nowoczek 

z nr 26 "GR" z 
30 czerwca, 

pt. "Czego to 
człowiek nie ma 

na głowie"
Zapraszamy naszych 

Czytelników do 
wspólnego oglądania 
zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redakcji z 
ciekawym zdjęciem, 
które po skopiowaniu 
natychmiast zwróci
my. /Można też wrzu
cić je do naszych "żół
tych skrzynek"/. Raz 
w miesiącu autora 
najsympatyczniej
szego lub najbar
dziej "odjazdowego” 
zdjęcia firma "EKS
PRES FUJI", Ryb
nik, ul. Reja 2 nagro
dzi bezpłatnym wy
wołaniem i wykona
niem odbitek z rolki 
filmu.

Hej ho, hej ho, do pracy by się szło...
Zdj.: D. Skupień

S P Ó Ł K A  C Y W I L N A  
P R I 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. - Będziesz musiał się uporać z co najmniej dwiema sprawami na
raz: rodzinną i zawodową. Jednak wyjątkowa podzielność uwagi pozwoli Ci wyjść zwycię
sko z opresji i klęskę zamienić w sukces.
BYK - 21.04.- 20.05. - Do problemu, który  stanie na Twojej drodze musisz podejść komple
ksowo, nic nie da roztrząsanie w nieskończoność drobiazgów. Zrób jeden, za to konkretny 
krok i nie zastanawiaj się dłużej nad jego słusznością.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Będziesz miał niebywale trudności z dokonaniem wyboru - 
okazja do zawarcia nowej, atrakcyjnej znajomości stoi u drzwi, a tu stare zobowiązania. 
Zaufaj intuicji, a zresztą... są wakacje.
RAK - 22.06. - 22.07. - Ogarnie Cię fala wątpliwości co do sposobu załatwienia sprawy. 
Jeżeli pójdziesz prostą drogą zyskasz szacunek, jeżeli trochę zboczysz dojdą do tego pie
niążki. Może warto zaryzykować i pomyśleć wreszcie o sobie?
LEW  - 23.07. - 23.08. - Problem może być rozwiązany tylko przy całej Twojej dobrej woli 
i zaufaniu do ludzi, którzy staną na Twej drodze. Pełna otwartość i uświadomienie Ci przez 
nich błędu pozwoli zażegnać niebezpieczeństwo.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Nad Twoją głową przejdzie prawdziwa burza z piorunami, na 
szczęście dość wysoko, więc zaledwie Cię muśnie. W je j centrum znajdzie się jednak bliska 
Ci osoba, która oczekuje Twojej pomocy...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Niewłaściwie oceniłeś sprawy, co spowodowało powstanie za
niedbań, za które najwyższy czas się zabrać. Wykorzystaj dokładną analizę, którą zrobił 
ktoś inny, ale również na Twój użytek. Zaufaj tej osobie, ho ma ona odpowiednie kwalifika
cje.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Zbyt duże oczekiwania mogą pomniejszyć w Twoich oczach 
rezultaty ciężkiej pracy, jaką włożyłeś w to przedsięwzięcie. Przekonasz się jednak, że inne 
osoby są nimi mile zaskoczone.
STRZELEC -23.11 - 21.12. - Wierząc święcie w swoje świetne poczucie humoru nie zda
jesz sobie nawet sprawy, że możesz kogoś urazić. Uważaj, by nie były to osoby, od których 
zależy Twoja przyszłość.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Trudno Ci się skupić i zrelaksować, gdyż wciąż podejrze
wasz przyjaciół i znajomych o używanie podstępu i wprowadzanie w błąd. Wydarzenia, 
które teraz nastąpią pokażą Ci, że tak nie jest...
WODNIK -21.01. - 19.03. - Pomyślny tydzień dla spraw dużego i małego formatu, choć 
nie w pełni wykorzystasz swój potencjał twórczy. Decyzja podjęta pod wpływem chwili 
może okazać się bardzo trafiona.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Coś cię podpuszcza do zadarcia z całym światem, lecz nie rób 
tego, bo możesz mieć kłopoty . Sytuację trzeba raczej załagodzić spokojną rozmową i wysłu
chać też argumentów drugiej strony.

Moda na ciało Fatałachy z naszej szafy
Biegamy, uprawiamy aerobik, street

ball, siatkówkę plażową albo po prostu 
się gimnastykujemy, a wszystko po to, 
by zachować smukłą 
sylwetkę i sprostać 
kultowi ciała i mo
dzie na młodość.

A ponieważ dawno 
skończyły się czasy 
gim nastyki o 6.30 
przy radiu i otw ar
tym oknie we w ła
snym domu i szlifo
wanie formy jest za
zwyczaj zabaw ą w 
większym tow arzy
stwie w siłow ni, na 
boiskach, na plaży 
czy ścieżce zdrowia, 
chcemy dobrze i mo
dnie wyglądać.
Moda sportowa też się zmienia i jest 
ona szczególnie podatna na nowinki 
technologiczne. Jedną z nich s ą  supere
lastyczne włókna, dzięki którym baweł
na opina się na ciele, nadając mu aerodynamiczny

aerodynamiczny kształt. W modzie sporto
wej można oczywiście dostrzec wpły
wy mody “normalnej" - do obcisłych 

stretchowych gatek do ko
lan nosimy krótkie bluzki, 
tak by w yeksponow ać 
opalony, płaski brzuch. 
By więcej wypocić można 
założyć legginsy, a na nie 
mocno wycięte, kontrasto
we body. Biega się też w 
strojach wyglądających na 
bardzo rozbudowane ko
stiumy kąpielowe, kombi
nezony z krótkimi nogaw
kami, zapinane na zamek, 
z mocno wyciętym i ra
mionami, niekiedy mocno 
zabudow ane pod szyją. 
Kombinezony mają często 
kaptury, a koszulki firmo

we napisy.
Najważniejsze jednak, by w tych stro

jach naprawdę się ruszać, a nie parado
wać...

W różka

Poziomo: A/ może kopnąć gdy płynie, B/ miłość lub złość, C/ 
wyje, szczeka i ucieka, D/ u niego na półkach ziółka, E/ siała 
mak lub z makiem, F/ w to się woda zmienia w czasie wrze
nia, G/ konkurentka brzytwy, H/ miasto z wiosłami ?, I/ w 
niej jeniec, J/ hak w szczękę
Pionowo: 1/ kurak o pięknych piórach, 2/ resztki po budyn
ku, 3/ nauczyciel bardziej swojsko, 4/ w dawnych żelazkach 
się rusza, 5/ sufit z tropem, 6/ szczęśliwa trzynastka dla bry
dżysty, 7/ “chata" magnata, 8/ wymurowana, otynkowana i 
pomalowana, 9/ nadaje w eter, 10/ na dokumenty lub 
podręczniki i zeszyty.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: E-10, A-10, I-5; A-4, E-1, G- 
7; J-9; I-4, F-5, B-6, G-2, A-6, G-5, E-10, I-5; J-9; C-4, D-5, 
G-4, E-1, I-9, B-10; I-1, B-9, D-6; E-6, B-2, A -6 , I-2.
Na rozwiązanie w raz 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 krzyżów ki nr 24 z hasłem “Rodzyn
ka-stroskane winogrono" otrzymuje: Gabriel Ossowski, ul. 
Kościuszki 66, 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 prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda o wartości 20 zł, której sponso
rem jest pracownia Reklamy i Grafiki Użytkowej emArt w Rybniku, ul.Byłych Więźniów 
Politycznych, tel. 217-98.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 24 nagrodę otrzymuje: Longin Bednorz,ul. Górnośląska 16 A,
44-270 Rybnik 10

Kamratka
Starzyki idom sie dycko po łobiedzie 

sztreknąć na godzinka. W jakiś babskij 
gazecie starka wyczytali, że tako połobiyd
no drzymka dodowo szwarności 

Pora dni tymu, kej ich po masnym ło
biedzie prawie już drzymota chytała, za
klupoł keryś łostro do dźwiyrzi Wol niy 
wol starka zwlykli sie z wyra a tu ło futrzy
ny łoparto stoła jejich kamratka, skerom 
sie już isto pora roków niy widzieli. Godce 

i wspominkom niy boło widać końca. 
Kamratka miała wielo chęć przy przyleży
tości podziwać sie na nasze miasto, bo ju ż 
i u nich dziamble ćwiyrkajom, że Rybnik 
piyknieje ani frelka na wydaniu.

Zaczli zwiydzanie miata łod banhowu, 
kery  po łostatnim remoncie zrobioł sie ło
kozalszy. W parku przy ul. Wieniawskiego 
trowa boła już piyknie przystrzyżono a 
pluskaczka dlo bajtli, z paplatom figur
kom na poszczodku, wyrychtowano i 
świyżo na bioło pomalowano. Kamratka 
pedziała, że w hic idzie nom takij plu
skaczki pozowiścić.

Przy okazyji chciołech juzaś wtroncić 
swoich pięć groszy. W wor jest to fajnisty 
plac do moczynio sie w nim dziecek. Łoń
ski rok bez cołke feryje bajtle sie w wodzie 
łod rana do wieczora norały. Gorzyj dzio
ło sie ło ćmoku. Rumuny sie tam niy ino 
szwaje myły a łożarciuchy  prozne flaszki 
do wody wciepowali. Trza mieć ała na bo
loku, żeby tak robić. Taki baraba jedyn z 
drugim niy pomyśli, że przeca kery  bajtlo
czek może przy pluskaniu na szpliter ze 
szkła nadepnąć i sie nożka rozchlastać.

Parkom rybnickim kamratka niy mogła 
sie nadziwić ale jak ujrzała kwiotki wedle 
teatru i nasz rynek, to ji  halt pizło. Starzy
ki poknipsowali jom przy tym tepichu z 
kwiotków i przy fontannie, żeby mogła fot
ki posać cerze do rajchu. Niych widzom 
jak u nos piyknie, choć nom sie niyprzely
wo.

Starzyk chcieli piwa sie napić i kamrat
ce tyż zafundować. Jeno sie chachli, bo 
choć łoński rok boły  wedle browaru wyta
wione piykne biołe stoliki i stołki i szło sie 
Z pełnom kulturom piwa szluknąć, latoś 
jest tam jeszcze pustawo. Isto browar cze
ka na fest wielo hicwela abo dzioprym na 
podzim im sie spomni ło piwie z beczki. A 
że starzyki na nogi już niy smogali a kam
ratce sie plynskyrze i blazy porobiyły, siedli 
pod paryzolym w Delicji. Kej mi potym ło
sprawiali, jake wielgachne i dobre lody je
dli, to bołbych aże pypcia dostoł. Choć 
zmaszkeciyli kupowate lody, zaczło im po
leku z głodu w brzuchach wyrczeć. Starce 
sie spomniało, że przeca niydaleko zostoł 
niydawno Centralny Bar łotwaraty. Łod 
samego rynku szli za czuchym, bo już z 
daleka woniało kurczakami z rożna. Jak 
starzyki prawiyli, downij gynał naprzeciw
ko nowego baru, tyż boł wieli bar. Boł ajn
fachowy, jak wszytko w tamtych czasach, 
ale ajerkuchów, czornych klusek ze szpyr
kanti abo ruskich pierogów szło sie po to
niu pojeść. Tyn nowy bar jest richtik wy
stawny, łokozały, wszytko w nim na 
hołchglanc, z miechcącymi gylyndrami i 
piyknymi stolikami Trocha zawodzo lada 
z wusztami. Jak sie wiyncyj norodu 
zgruchnie, to jest biyda sie przecisnąć. Do 
klapniyńcio jest co wybrać, wedle smaku 
wedle kapsy. Starzyki jednak nic z tych 
wypisanych dobroci niy łobsztalowali. 
Cosik wentylacyjo w tym barze szwankuje. 
Okrom woniu z kurczaków, niy boło czym 
dychać, brakowało świyżego luftu. Żeby 
sie niy sfifrać przed kamratkom, starzyki 
szkyrtli w doma do Grill Serwisu “Zocha” 
i łobsztalowali jedzynie. “Zocha” jest wa
ricyjszo łod najgibszego kelnera na rol
szułach i chneda na stole znodły sie wo
nionce, gorke jeszcze smaczności. Mioł
ech szczyńście, boch i jo dostoł porcyjo.
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