
W nagrodę na wakacje 
do Polski

 Nr 28/234 PIĄTEK 14 LIPCA 1995 CENA: 40 gr (4000,- zł)

Po raz kolejny ośrodek w Kamieniu 
gości dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy.

W poniedziałek 10 lipca po 25-go
dzinnej podróży z przesiadkami dotarła 
na miejsce pierwsza grupa - 19 dzieci z 
Bobrki, Barszczowa i Zaleszczyk. Tra
fiły do Kamienia dzięki współpracy dy
rektora MOSiR-u Józefa Śliwki z “To
warzystwem Miłośników Lwowa i Kre
sów Południowo - Wschodnich ”. Kon
takt z towarzystwem został nawiązany 
kilka lat temu, i dzięki niemu z wypo
czynku w Rybniku skorzystało już kil
kudziesięcioro dzieci. Pochodzą one z 
polskich rodzin, uczęszczają na lekcje 
polskiego do szkółek przykościelnych.

c.d. na stronie 3

W  numerze: Mieszkan ia socjalne * Narkotyki od ręki * Wakacje
w Bawarii ; W  ABC - Wyborcza tragifarsa!

359-823 1232-437X

Trzeci pas zwiększa bezpieczeństwo i przepustowość drogi.

naczelniczka Wydziału Dróg i Mostów 
UM w Rybniku W ładysław a Lam
part.

Te same jednak “górki i doliny” spra
wiały, że próby wyprzedzania na nie
zbyt szerokiej drodze wolniejszych po
jazdów były bardzo utrudnione.
- Wyprzedzanie jest manewrem bardzo 
niebezpiecznym, szczególnie kiedy 
ograniczona jest widoczność. Na Wo
dzisławskiej, nie chcąc na podjazdach

Utrudnienia, jakie w tej chwili 
dają się w e znaki przechodniom  
ulicy Kościelnej i okolic spowodo
wane są kompleksowymi pracami 
jakie są i będą tam prowadzone je
szcze przez parę miesięcy.

Postanowiono za jednym zamachem i 
za jednym marasem odnowić i unowo
cześnić prawie całą infrastrukturę 
“podziemną” tego rejonu. I tak Rejo
nowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji wymieni wodociąg na Pla
cu Kościelnym do ul. Curie-Skłodow
skiej oraz na ulicy św. Jana do Sobie
skiego. W tym samym czasie Teleko
munikacja Polska S.A. poprowadzi li
nie światłowodowe ul. Kościelną w 
kierunku Curie-Skłodowskiej i św. 
Jana. Ale i to nie wszystko - na Placu 
Kościelnym od ul. Kościelnej do Curie

Zdj.: sol

wzniesień wlec się za kopcącymi samo
chodami ciężarowymi, wielu kierow
ców na ten manewr się jednak decydo
wało - mówi Jerzy Wróbel, szef Wy
działu Komunikacji - Kiedy wyprze
dzanie kończyli, byli prawie u szczytu 
wzniesienia, a więc łamali przepisy.

Mając na uwadze bezpieczeństwo 
kierowców a także przepustowość dro
gi, miasto zdecydowało się na swoim 
terenie na inwestycję, dzięki której w

Curie-Skłodowskiej zostanie wymieniona 
także instalacja gazowa. Zakres prac 
będzie bardzo szeroki, bo oprócz cią
gów głównych, wymienione zostaną 
także wszystkie przyłącza. Jednocześnie

Jednocześnie finalizowane są prace przy budo
wie pasażu między ul. Kościelną a Cu
rie-Skłodowskiej, a widok od tej stro
ny ulicy świadczy, że miastu przybę
dzie następny piękny zakątek. Aktual
nie pod nadzorem konserwatora zabyt
ków jest prowadzona renowacja ele
wacji kamienicy przy ul. Kościelnej 7, 
gdzie pasaż będzie miał wyjście.

Kiedy zakończone zostaną prace 
ziemne, Plac 
Kościelny, ul. 
Kościelna oraz 
ul. św. Jana do 
Curie-Skłodow
skiej, otrzymają 
takie na
wierzchnie jak 
ulice Zamkowa, 
Raciborska czy 
Korfantego.

Zakończenie 
wszystkich prac 
przewidywane 
jest na paź
dziernik. Do 

Zdj.: sol tego czasu za
równo właści

ciele sklepów, którzy będą mieli utru
dnione zaopatrywanie ich w towar, a 
także klienci muszą uzbroić się w cier
pliwość, by już niedługo pracować i 
robić zakupy w o wiele lepszych wa
runkach.

/r/

Widok pasażu od ulicy Curie-Skłodowskiej.

Czas na Kościelną

Dopiero co rozpoczęte wakacje w Kamieniu zapowiadają się atrakcyjnie...

Liczący około 15 km odcinek drogi 
krajowej nr 91 łączący Rybnik z Wo
dzisławiem jest jednym z najdłuższych 
prostych odcinków drogi w terenie 
miejskim w naszym kraju.
- Gdyby nie jego urozmaicona konfigu
racja, byłoby na tym odcinku o wiele 
więcej wypadków. Kierowcy widząc 
przed sobą parę kilometrów prostej, 
rozwijaliby nadmierną szybkość, która 
je s t jedną z głównych przyczyn nie
szczęść na drogach. Te górki i doliny 
trochę ich przyhamowują - mówi naczelniczka

W a rto  inwestować 
w  drogi

Urlopowy, letni nastrój zakłócają nam co weekend komuni
katy o liczbie wypadków drogowych, w których są ranni 
i giną ludzie. Przyczyny bywają rozmaite - alkohol, zły stan 
techniczny pojazdów, nadmierna szybkość, nieprzestrzega
nie przepisów, a także jakość naszych dróg - w większości 
za wąskich i o złej nawierzchni.

miejscach podjazdów powstały dodat
kowe pasy dla najwolniejszych poja
zdów. Zakończenie prac planuje się na 
początek sierpnia. Inwestycja, której 
koszt wynosi około 8 mld st. złotych, 
jest całkowicie finansowana z budżetu 
miasta, choć droga jest krajowa i admi
nistrowanie nią leży w gestii Dyrekcji 
Okręgowej Dróg Publicznych. Kiedy 
Rybnik wchodził do programu pilotażo
wego, drogę tę z niego wyłączono, gdyż 
przeważał na niej ruch tranzytowy.

c.d. na stronie 2

Dla wszystkich, którzy maję chęć utrwalić swoje wakacyjne 
przeżycia na papierze ogłaszamy

WIELKI KONKURS WAKACYJNY
Na spisane wspomnienia z wędrówek po Polsce i świecie, na refleksje o 

ludziach, obyczajach i krajobrazach czekamy do końca września br. 
Do maszynopisu lub czytelnego rękopisu /maksymalnie 2 strony!/ 

mogą być dołączone również zdjęcia. Najciekawsze prace wydrukujemy, 
a trzy najlepsze nagrodzimy!

Podpisane prace można nadsyłać pocztą na adres redakcji:
44-200 Rybnik, Rynek 12a, skr. poczt. 96 lub wrzucić do żółtych skrzynek 

przy ulicach Kościuszki lub Korfantego.

Koncert niedzielny “Pod Wierzbą”

W niedzielę 16 lipca godz. 16.00 -18.00  
zagra Miejska Orkiestra Dęta “Rybnik”

G dzie  będą  
wypoczywać?
Jacek Saller, właściciel firmy “Sa

lex” : W tym roku nie planuję żadnego 
wakacyjnego wyjazdu. W lipcu i sierp
niu cały czas pracuję. W weekend zawo
żę rodzinę nad morze i wtedy zostanę 
dwa dni na wybrzeżu. Ale to tylko taki 
bardzo krótki urlop.

Józef Kołoczek, właściciel firmy 
“K oltrans” : Planowałem w tym roku

Drukowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny ko
munikacji miejskiej na terenie Rybnika. 
Wystarczy go wyciąć i... poczekać na 
dwa następne, które ukażą się w kolej
nych lipcowych numerach “Gazety Ryb
nickiej”. Potem nakleić wszystkie trzy 
na kartkę pocztową i wysłać na adres na
szej redakcji lub wrzucić do “żółtych 
skrzynek” w terminie do 10 sierpnia.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a 
nagrodą będzie DARMOWY BILET 
M IESIĘCZNY KOM UNIKACJI 
M IEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA WRZESIEŃ.

Naszą zabawę będziemy kontynuować 
w sierpniu, a nagrodą będzie bilet mie
sięczny na październik.

wakacje we Włoszech, ale niestety nic z 
tych planów nie wyszło. W czasie waka
cji czeka mnie tylko praca we własnej 
firmie. Może dopiero w październiku 
znajdę chwilę na wypoczynek i wtedy 
zrealizuję swoje plany.

M aria Rybarz, właścicielka salonu 
fryzjerskiego: Tegorocznymi wakacja
mi jestem bardzo rozczarowana. Co 
roku gdzieś wyjeżdżam, a teraz zostałam 
uwięziona w mieście przez kontuzję. Zo
staje mi jedynie podziwianie pięknej po
gody i korzystanie ze słońca w ogrodzie 
u rodziny. Tam bowiem spędzam czas w 
ciepłe weekendy.

Krzysztof Sanecznik, właściciel fir
my “Moto-Szlif Uniwersal”: Wakacje 
mam już zaplanowane. Zamówiłem ład
ną pogodę i na przełomie lipca i sierp
nia wyjeżdżam z całą rodziną na dwa ty
godnie w Bory Tucholskie. Będziemy 
mieszkać na campingu nad jeziorem 
i z pewnością dobrze się bawić. /a/
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Zarząd Miasta informuje
Z a r z ą d  M ia s ta  in fo r m u je

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.

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Katowickiego Nr 14/88 z dnia 30 marca 
1988 roku w sprawie zwalczania niektórych chwastów - Urząd Miasta w Rybniku, 
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Referat Rolnictwa i Ochrony Gruntów

przypomina o obowiązku zwalczania chwastów, 
ciążącym na właścicielach gruntów.

Obowiązkiem zwalczania obejmuje się:
1. Wszystkie gatunki chwastów należące do rodzajów: oset, ostrożeń, łopian, le
bioda rozłożysta, nawłoć bez względu na teren ich występowania,
2. Wszystkie gatunki chwastów należące do rodzajów: kanianka, przytulia czepna, 
komosa biała, gorczyca polna, ognicha, rzodkiew świrzepa, rumian polny, miotła 
zbożowa, owies głuchy na gruntach będących pod uprawą roślin.

Zarząd Miasta ogłasza
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 
GMINY MIASTA RYBNIKA

1. parcela nr 2971/132 k.m. 1 obręb Rybnik o pow. 338 m kw. zapisana w KW 
108.976 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego 
przy ul. Szczygłów
cena wywoławcza: 3.415,00 zł
2. parcela nr 2938/132 k.m. 1 obr. Rybnik o pow. 365 m kw. zapisana w KW 
106.759 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego 
przy ul. Szczygłów
cena wywoławcza: 3.700,00 zł
3. parcela nr 3040/182 k.m. 1 obr. Rybnik o pow. 555, zapisana w KW 111.920 
położona w terenach zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego przy ul. 
Rudzkiej
cena wywoławcza: 11.000,00 zł
4. parcela nr 2889/130 k.m. 1 obr. Rybnik o pow. 416 m kw., zapisana w KW 
103.489 położona w terenach zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego 
przy ul. Sikorek
cena wywoławcza: 4.202,00 zł
5. parcela nr 3010/135 k.m. 1 obr. Rybnik o pow. 760 m kw., zapisana w KW
70.443 położona przy ul. Janiego - bez prawa zabudowy
cena wywoławcza: 7.676,00 zł
6. parcela nr 3007/135 k.m. 1 obr. Rybnik o pow. 966 m kw., zapisana w KW
70.443 przy ul. Janiego - położona w terenach budowlanych lecz z uwagi na prze
biegającą linię wysokiego napięcia nie ma charakteru budowlanego
cena wywoławcza: 10.059,00 zł
7. parcela nr 2582/94 k.m. 5 obręb Niedobczyce o pow. 313 m kw., zapisana w 
KW 107.163 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinne
go przy ul. Karlika
cena wywoławcza: 2.255,00 zł
8. parcela nr 2606/131 k.m. 5 obr. Niedobczyce o pow. 384 m kw. zapisana w KW 
108.578 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego 
przy ul. Szybowej
cena wywoławcza: 2.765,00 zł
9. parcela nr 2466/49 k.m. 5 obr. Niedobczyce o pow. 440 m kw, zapisana w KW 
97.428 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego 
przy ul. Wiertniczej
cena wywoławcza: 3.170,00 zł
10. parcela nr 2570/131 k.m. 5 obr. Niedobczyce o pow. 441 m kw. zapisana w 
KW 100.297 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinne
go przy ul. Sztygarskiej
cena wywoławcza: 3.200,00 zł
11. parcela nr 2604/131 k.m. 5 obr. Niedobczyce o pow. 399 m kw., zapisana w 
KW 97.834 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinne
go przy ul. Sztygarskiej
cena wywoławcza: 2.900,00 zł
12. parcela nr 2614/151 k.m. 5 obr. Niedobczyce o pow. 489 m kw. zapisana w 
KW 98.933 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzinne
go przy ul. Odległej
cena wywoławcza: 5.500,00 zł
13. parcela nr 2993/191 k.m. 2 d.l obr. Orzepowice o pow. 333 m kw., zapisana 
w KW 101.065 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzin
nego przy ul. Pelargonii
cena wywoławcza: 3.700,00 zł
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14. parcela nr 3006/180 k.m. 2 d. 1 obr. Orzepowice o pow. 346 m kw., zapisana 
w KW 104.941 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzin
nego przy ul. Piwonii
cena wywoławcza : 3.800,00 zł
15. parcela nr 2997/191 k.m. 2 d. 1 obr. Orzepowice o pow. 333 m kw. zapisana 
w KW 104.949 położona w terenach zorganizowanego budownictwa jednorodzin
nego przy ul. Pelargonii
cena wywoławcza : 3.700,00 zł

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, pokój 78 tel. 22-364.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.1995r. o godzinie 10.00 w sali 37 I piętro bu
dynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. Wizje działek w terenie 
odbędą się w dniu 24 lipca br. gdzie zainteresowanych przedstawiciele Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Gruntami oczekiwać będą: - w dzielnicy Wawok przy ul. 
Sikorek /obok pawilonu PSS/ w godz. 8.00 - 9.00
- w dzielnicy Orzepowice przy ul. Piwonii w godz. 11.00 - 12.00
- w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Wiertniczej 13.00 - 14.00
Wadium od każdej nieruchomości wynosi 25 procent ceny wywoławczej, które 
należy wpłacić w kasie tj. Urzędu najpóźniej w dniu przetargu do godziny 9.30 
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15,00 zł od 
jednej nieruchomości.
W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie 
podlega zwrotowi.
Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, z którym uczestnik przetargu winien 
się zapoznać.
Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, względnie unie
ważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

List  do redakcji
Requiem 

dla Filharmonii
Kiedy we wrześniu ubiegłego roku in

augurowaliśmy 34. sezon artystyczny 
Rybnickiej Filharmonii, nie przypu
szczaliśmy, iż wykonywane wtedy “Req

uiem” Mozarta gramy jakoby dla sie
bie. Tak jednak się stało.

Kilka dni temu wykreślono z arty
stycznej mapy Rybnika jedyną prawdzi
wie profesjonalną placówkę - orkiestrę 
filharmoniczną. Na nic zdały się próby 
tłumaczeń, czy przekonywań - głosy na
wet muzycznych autorytetów zostały 
zlekceważone przez decydentów nasze
go miasta. W wielkim pośpiechu, przed 
wakacyjną przerwą ostro indagowani 
przez prezydenta radni rybniccy /choć 
nie jednogłośnie/ pozbyli się tego co inni 
przez wiele lat tworzyli, składali, ulep
szali i dopracowywali.

W opublikowanym w prasie uzasa
dnieniu doszukać się można co najmniej 
kilku punktów, które jeśli nie śmiech to 
na pewno wzbudzić muszą politowanie 
dla znajomości tematu przez osobę to 
uzasadnienie piszącą. Pan prezydent Je
rzy Kogut pisząc o 7 muzykach z Rybni
ka ma całkowitą rację, nie wie jednak, iż 
z tak zwanego Okręgu Rybnickiego było 
tych muzyków już 20, zaś niektórzy z 
nich grali w orkiestrze kilkadziesiąt lat. 
Dyskryminujący czynnik granic admini
stracyjny miasta jest z pewnością najbar
dziej żałosnym, jaki można było wymy
ślić. Mam tylko nadzieję, iż w przygoto
wującej się do kolejnego roku szkolnego 
orkiestrze rybnickiej szkoły muzycznej 
nie będzie się sprawdzać adresu zamie
szkania, zaś w przypadku jej prowadzą
cego delikatnie przemilczy fakt braku 
obywatelstwa grodu rybnickiego. Należy 
ponadto przypomnieć, iż od samego za
rania orkiestra Filharmonii ROW za
wsze opierała się na muzykach innych 
orkiestr i to w stopniu procentowo dale
ko większym. Nie ma w tym fakcie nic 
nadzwyczajnego - sytuacja taka istnieje 
w wielu renomowanych polskich zespo
łach i nikt nawet się nad tym nie zastana
wia. O wartości artysty decydują umie
jętności, nie zaś adres! Czytając jednak 
zdanie w notatce prasowej dowiadujemy 
się, iż prawdopodobnie jesienią rybniccy 
/a nie zabrzańscy/ muzycy skrzykną się i 
utworzą rybnicką orkiestrę.

Czasu niezwykle mało, ale pod wodzą 
szefa Komisji Kultury nie ma rzeczy nie
możliwych. Są wszak instrumenty?!, są 
nuty /to prawda/ z pewnością znajdzie 
się dyrygent /koniecznie z Rybnika/, tyl
ko co będzie panie przewodniczący z fi
nansami? Wszak znowu nastąpi sytuacja 
znienawidzonego przez naszych wład
ców “monopolu artystycznego” w mie
ście. Przy okazji proszę zauważyć, że już 
wkrótce o propozycjach artystycznych

naszego miasta decydować będzie jedna 
osoba mająca z kulturą niewiele wspól
nego. Ale w rozumieniu Zarządu Miasta 
w tym wypadku absolutnie nie mamy do 
czynienia z monopolem.

W obszernym uzasadnieniu mówi się 
także o frekwencji na naszych koncer
tach /podobno 100 osób?/. Nigdy - pod
czas mojej 4-letniej kadencji, nie do
tknęła nas sytuacja tak małej widowni, 
wiele natomiast razy graliśmy do audy
torium, którego obfitości zazdrościli ko
ledzy - dyrektorzy innych orkiestr. Je
stem przekonany, iż prawdziwi rybniccy 
melomani potwierdzą ten fakt, natomiast 
rozliczanie nas z ilości widzów brzmi 
niezwykle obłudnie w ustach osób, które 
nigdy na koncercie w Rybniku nie były! 
Moi zwierzchnicy - mam tu na myśli 
władze Rybnika, wielokrotnie podczas 
rozmów podkreślali, iż nie wnikają w 
zakres działalności merytorycznej orkie
stry, gdyż na tym się nie znają. Budzi za
tem poważne wątpliwości stwierdzenie, 
mówiące o zwiększeniu dyscypliny, 
zwyżce poziomu artystycznego, czy też 
fakcie łączenia przeze mnie dwóch funk
cji dyrektorskich. Jak można oceniać w 
ten sposób pracę tych, których się nigdy 
nie widziało, a już na pewno nie słysza
ło?! Jeden z radnych rybnickich gorąco 
podziękował zarządowi za rozwiązanie 
orkiestry grającej dla “raptem 100 
osób”. Rozeznanie w sytuacji przez pana 
radnego jest żenujące - komentarz zby
teczny.

Kończąc swoją odpowiedź pragną 
zwrócić uwagę Czytelników, Meloma
nów, ale też osób innych profesji na pe
wien niepokojący fakt. W całej rybnic
kiej “sprawie Filharmonii” niezwykle 
bulwersującym wydaje się fakt, iż zdanie 
dyrekcji orkiestry lub też muzyków ab
solutnie nikogo nie obchodzi! Zarząd 
Miasta - czekał na tę chwilę całych 5 lat, 
radni Komisji Kultury nawet nie uznali 
za stosowne podać nam swojej decyzji 
do wiadomości. Wszystko załatwiono w 
okresie przedwakacyjnym, na ostatniej 
sesji przedurlopowej. Załatwiono szyb
ko i sprawnie. W kolejce do likwidacji 
stoją 3 kolejne placówki, tym razem in
nego profilu.

I jeszcze jedno słowo. Jeśli przeszkodą

W szkołach 
rewolucja 

a dzieci 
na wakacjach
Wakacje w pełni, nikt o szkole nie 

myśli, tymczasem część dzieci po wa
kacjach może nie wrócić do swoich 
klas. W nadchodzącym roku szkolnym 
zmniejszy się bowiem o 20 liczba od
działów klasowych w szkołach podsta
wowych. W zakończonym właśnie 
roku było 805 klas, od września będzie 
ich 785. - Ubytek klas nastąpił w spo
sób naturalny, nie na skutek nakazowe
go zmniejszania liczby uczniów - po
wiedziała Jadwiga Kowalczyk, za
stępca dyrektora Miejskiego Zarządu 
Szkół i Przedszkoli. - Więcej było 
w tym roku klas ósmych, które skończy
ły szkołę, mniej jest natomiast przycho
dzących klas pierwszych. Np. w SP 31 
klas ósmych było 10, a przychodzą tyl
ko 4 klasy pierwsze. Podobnie jest w 
kilku innych szkołach. Niż demogra
ficzny rocznika pierwszoklasistów nie 
dotyczy natomiast Boguszowic, gdzie 
pierwszych klas jest znacznie więcej 
niż ósmych.

Ubytek klas nastąpi również dzięki 
połączeniom w klasach starszych. Nie 
są to jednak działania na niekorzyść 
uczniów. Okazuje się, że w niektórych 
klasach w ciągu roku ubywa wiele 
dzieci, tak, że pod koniec czerwca zo
staje ich kilkunaścioro. Po połącze
niach średnia liczba uczniów wynosi 
25, nigdzie natomiast nie została prze
kroczona górna granica 35 dzieci, usta
lona w prawie oświatowym.

Od września w szkołach podstawo
wych Rybnika uczyć się będzie 
19.911 uczniów. /a/

dla niektórych “działaczy” w Rybniku 
stała się moja osoba, czyż trzeba było li
kwidować cały zespół muzyków, 
których pracy nie da się zastąpić “innymi 
renomowanymi orkiestrami, które przy
jadą do naszego miasta za 60 milionów 
starych złotych” - doprawdy jest to tok 
myślenia żałosny.

Żegnam się tą drogą z moimi muzyka
mi, dziękując im za wysiłek poprzez pra
sę, niestety nie pozwolono mi tego uczy
nić osobiście. Zaś tym, którzy wyśpie
wali na posiedzeniach różnych komisji 
“requiem dla Filharmonii” przypomnę, 
iż urzędnikiem się tylko bywa, zaś arty
stą po prostu się jest. Osobne “podzięko
wania” ślę do członków rybnickiej Ko
misji Kultury - instancji z założenia 
stworzonej dla ochrony działań arty
stycznych, która to przychyliła się do 
wniosku Zarządu Miasta o likwidację 
orkiestry.

Sławomir Chrzanowski 
Dyrektor Filharmonii Rybnickiej

W dniu 11 lipca br. 
zmarła w wieku 81 lat

Maria Plucianka
Zasłużony pedagog i harcerka 

Pogrzeb odbędzie się 
w kościele św. Antoniego, 

w sobotę 15 lipca, o godz. 9.00

Serdeczne podziękowanie za wyrazy współczucia, pomoc, 
złożone kwiaty i liczny udział w pogrzebie zmarłego

śp. E D W A R D A  W Y R Z Y K O W S K IE G O
w szczególności ks. Dziekanowi Henrykowi Jośko, 

księżom Eugeniuszowi i Romanowi, 
pocztowi sztandarowemu parafii p.w. św. Jadwigi, 

delegacjom byłego KBO - ROW, 
Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych, Spółki MEDREM, 
Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rybniku, współpracownikom 

z ZOZ-u, krewnym, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom
SKŁADA ŻONA 

I SYN Z RODZINĄ

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



WAKACJE W BAWARII
Kontakt Rosemarie Tröscher z 

Eurasburga w Bawarii z Rybni
kiem datuje się od czasów kiedy 
organizowała ona transporty da
rów trafiające do parafii ks. Jośko.

Jej wizyta w Rybniku i spotkanie z wła
dzami miasta zaowocowała myślą, by zor
ganizować wakacyjny wyjazd grupy ryb
nickich dzieci do tej pięk
nej, podgórskiej miejsco
wości.

Pomysł sfinalizowano po 
raz pierwszy w tym roku i 
na początku tygodnia 33- 
osobowa grupa dzieci w 
wieku od 10 do 14 lat 
wróciła z Niemiec, gdzie 
gościła przez dwa tygodnie.
Formalnym organizatorem 
wyjazdu ze strony polskiej 
był Miejski Zarząd Szkół i 
Przedszkoli oraz Rybnicki 
Miejski Klub Sportowy.
Dzieci wraz z opiekunami: 
pedagogiem - Anną Ma
chulec, pielęgniarką, Alicją 
Krzepicką - Kaszuba i 
Arkadiuszem Skowro
nem z U.M. zakwaterowa
ne zostały w ośrodku sportowym w Euras
burgu, gdzie mogły korzystać ze wszyst
kich jego urządzeń. Równocześnie przebywała

tym pobliskie Alpy, ZOO, jezioro Star n
berg oraz Monachium. Uczestniczyły też 
we mszy św. i w odpuście w dniu Piotra i 
Pawła, podziwiając bawarskie stroje. Wy
pełniony był również dzień w ośrodku - 
dzieci prowadziły kroniki, z których jedną 
otrzymał burmistrz Fischhober, a drugą 
prezydent Makosz. Nie tylko się bawiły, ale 
i pomagały przy posiłkach i w sprzątaniu.
- Była to wyjątkowo zdyscyplinowana i

usportowiona grupa -mówi A. Skowron. - 
Wspólnie z młodzieżą niemiecką rybnicza
nie wzięli udział w Dniu Sportu, startując

Rosemarie Tröscher (z prawej) w towarzystwie 
jednej z uczestniczek kolonii

Grupa polskich dzieci po przyjeździe do Rybnika

przebywała w Eurasburgu 10-osobowa grupa 
uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych, która mieszkała u niemiec
kich rodzin i szlifowała język niemiecki.

Strona niemiecka przyjęła polskie grupy 
bardzo serdecznie. Wizytę w ośrodku zło
żył burmistrz Eurasburga Hans Fischha
ber, a pobyt dzieci sponsorowała gazeta 
“Süddeutche Zeitung”, firma “Burgma” 
bank Reiffeisenbank oraz Kasa Oszczęd
ności Wolfratshausen. Z wizytą przybył 
też konsul Rzeczpospolitej w Monachium 
Thannhauser. Dzieci zwiedziły okolice, w

w konkurencjach biegowych, rzutowych i 
skokach. Okazało się, że wyników nie mu
sieli się wstydzić. Wygrali też wynikiem 
4 : 2 mecz piłki nożnej. Jak mówili go
spodarze, było to pierwsze międzypaństwo
we spotkanie rozegrane w Eurasburgu!

We wrześniu Rosemarie Tröscher po
nownie będzie gościć w Rybniku. Wspól
nie z polskimi organizatorami omówi ona 
formę ewentualnych dalszych kontaktów z 
Eurasburgiem.

/r/

W nagrodę 
na wakacje do Polski

c.d. ze strony 1
- Mamy statutowy obowiązek pomocy 
dla ludności polskiej i pochodzenia 
polskiego w tym rejonie - powiedział 
p. Gardynik, z Towarzystwa Miłośni
ków Lwowa z Gliwic. - Jedną z form  
tej pomocy jest organizowanie letnie
go wypoczynku dla dzieci.

Rodziny mają wiele trudności w 
utrzymaniu tam polskości. Nie mają 
książek do nauki, szkół z językiem 
polskim. Pomagają jedynie katoliccy 
księża. Oni właśnie kwalifikowali 
chętnych na wyjazd do Polski.
- Była to w zasadzie form a nagrody, 
dla tych, którzy byli najaktywniejsi 
podczas zajęć w szkole parafialnej - 
powiedziała opiekunka Ludmiła Su
cha.

Dzieci będą wypoczywać w Rybniku 
trzy tygodnie. Na razie odpoczywają 
po podróży; aklimatyzują się. W cza
sie trwania obozu czekają ich również 
liczne atrakcje - na miejscu korzystają 
z kąpieliska, mogą grać w ping-ponga.

- Będą też przejażdżki konne, ogniska, 
gry i zabawy, no i wycieczki poza re
gion - powiedziała Aneta M irosz, 
opiekunka ze strony polskiej. - Planu
jemy wyjazd do Krakowa i Chorzowa, 
no i oczywiście zwiedzanie Rybnika.

Dla wielu dzieci przyjazd do Polski 
na obóz jest jedyną możliwością spę
dzenia wakacji, bo rodziców nie stać 
na sfinansowanie kolonii. Poza tym 
dzieci często w wakacje pomagają w 
gospodarstwach rodzinnych.
Ale właśnie dzięki akcjom pomocy 
przeprowadzanym w Polsce i księżom 
takim jak Adam Gonsior i Andrzej 
Baczyński z Ukrainy, możliwy jest 
nie tylko wypoczynek dzieci, ale rów
nież przybliżenie im ojczyzny rodzi
ców. Książa utrzymują polskość. To 
dzięki nim młode pokolenia mówią po 
polsku - powiedziała Ludmiła Sucha.

Pobyt dzieci w Kamieniu sfinanso
wany jest z pieniędzy zebranych na 
styczniowym balu charytatywnym. 
Rodzice musieli jedynie zapłacić za 
przejazd, ale cała suma zostanie im 
zwrócona jeszcze w czasie pobytu w 
Rybniku. /a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

T ekst i zdjęcia: 
E.B.

N a rko tyk i od  ręki
przez “miękkie”. Owe “miękkie” środ
ki odurzające można już w niektórych 
lokalach i kawiarniach kupić “od ręki”. 
Pojawiają się także dostawcy ze 
Wspólnoty Niepodległych Państw. W 
roku 1993 przyjechał do Rybnika zza 
wschodniej granicy duży transport 
mocnej marihuany. Handlarze pozosta

li w naszym mieście kilka mie
sięcy tzn. aż się skończył “to
war” . Owe “lekkie”, “zacho
dnie” narkotyki to jednak głów
nie domena młodzieży starszej i 
lepiej wykształconej. Dzieci ze 
szkół podstawowych jak i 
członkowie niektórych subkul
tur pozostali wierni tradycji. 
Nietrudno zauważyć ośmiokla
sistów i młodszych uczniów 
wdychających butapren czy 
rozpuszczalnik. Ciągle też są w 
Rybniku miejsca, gdzie całą 
parą idzie produkcja kompotu. 

Ostatnio doszło dla narkomanów nowe
zagrożenie - AIDS. Przenoszone przez 
wielokrotnie używane strzykawki staje 
się nową plagą uzależnionych. Chociaż 
AIDS zatacza coraz szersze kręgi, naj
więcej zgonów powoduje wciąż 
przedawkowanie. Co więcej, narkotyki 
są drogie. Problem zdobycia pieniędzy 
generuje wzrost przestępczości. Przed
stawienie ogromu zagrożeń znacznie 
przekracza możliwości gazety. Szcze
gółowe omówienie zagadnień związa

nych z narkomanią i przestęp
czością z tym związaną to ma
teriał na książkę. Na szczęście,
nie musimy się jeszcze w na
szym mieście obawiać zorga
nizowanej przestępczości ani 
plagi innych przestępstw 
związanych z narkotykami. 
Także AIDS pozostaje jeszcze 
zjawiskiem marginalnym. Po
licja twierdzi, że kontroluje 
obrót narkotykami w naszym 
mieście. Problem skuteczniej
szej walki z przestępczością 
narkotykową rozbija się jed
nak o pieniądze. Chociaż na

wet gdyby pieniędzy było w bród, pod
stawową sprawą przy zapobieganiu na
rkomanii jest oświata i propaganda. 
Człowiek sięgający po narkotyk ciągle 
jeszcze nie wie, czym ryzykuje.

Bardzo często z radia czy te
lewizji dowiadujem y się o 
m iędzynarodowym handlu 
narkotykami. Co jakiś czas 
obiega świat wiadomość o are
sztowaniu kolejnego barona 
kokainowego czy przemytni
ka. Czy macki narkotykowej 
ośmiornicy sięgają do Rybni
ka? Czy mamy do czynienia z 
dobrze zorganizowanym pół
światkiem, czy przestępczość 
narkotykowa do
piero u nas kieł
kuje?

Historia narkotyków 
w Rybniku jest równo
legła do historii narko
manii w Polsce, a na
wet w całym bloku 
“demoludów”. Do po
łowy lat 70. problem 
ten właściwie nie ist
niał, a przypadki odu
rzania się należały do 
rzadkości. Na początku 
lat 70. przyszła do Pol
ski z Zachodu fala na
strojów “hippisow
skich”. Szukano “szer
szych horyzontów” i 
ucieczki od przytłacza
jącej rzeczywistości. Głównymi narko
tykami były wtedy kleje, rozpuszczalni
ki i lekarstwa. W roku 1978 pewien Po
lak /chemik/ wynalazł tzw. “polską he
roinę”. Prosta w przygotowaniu, stała 
się szybko głównym środkiem odurza
jącym polskich, w tym również rybnic
kich, narkomanów. Nie zraził ich fakt, 
że sam wynalazca wkrótce zmarł, a 
przyczyną zgonu było przedawkowanie 
nowego narkotyku. “Polska heroina” 
jest jednym z najniebezpieczniejszych 
i najszybciej uzależniających narkoty
ków. Aż do roku 1990 podstawowe 
“menu” narkomana stanowiły klej, le
karstwa i “kompot” . Sytuacja uległa 
zmianie z chwilą otwarcia granic. Co
raz większą część rynku zaczęły stano
wić nowe, dotąd nie znane specyfiki

rodem z Zachodu. Narkotyki przestały 
być ekstrawagancją i wyróżnikiem 
marginesu społecznego. Marihuana, 
h a s z y s z  
czy LSD 
nie są  już 
dziś żad
ną nowo
ścią ani 
c z ę ś c i ą  
zakazane
go świata.
Zdobycie 
narko ty 
ku nie na-

ma wciąż 
stary. Bie
gnie on 
trasą: Am
s t e r d a m -  
B i e l s k o -  
B i a ł a -  
Pszczyna- 
Żory-Ryb
nik. Trze
cie z miast 
- Pszczyna - zwane jest dziś “kolebką 
śmierci”. Co pewien czas umiera tam z 
powodu przedawkowania jeden z na
rkomanów. Na szczęście w Rybniku 
odsetek osób uzależnionych jest je
szcze w miarę niski. Na razie. Do
świadczenie uczy, że droga do “twar
dych” narkotyków prowadzi zwykle

nastręcza obecnie 
większych trudno
ści, również w na
szym mieście. Na
rkotyk, zanim do
trze do Rybnika, 
przebywa dość 
długą drogę. Po
mimo powstania 
nowych szlaków 
przerzutowych,  
duże znaczenie

Będą mieszkania 
socjalne

W niedługim czasie w Rybniku powstanie 300 mieszkań 
socjalnych. Będą to pierwsze tego typu lokale na tym terenie. 
Dotychczas osoby z wyrokami eksmisyjnymi nadal pozosta
wały w zajmowanych lokalach, lub mogły korzystać jedynie 
z Domu Dziennego Pobytu Opieki Społecznej.
W ciągu najbliższych trzech miesięcy 

powstanie w Rybniku pierwszych kil
kadziesiąt mieszkań socjalnych. Lokale 
takie, choć o obniżonym standardzie, 
muszą nadawać się jednak do zamie
szkania. Powierzchnia pokoi np. w ta
kim lokalu przypadająca na członka go
spodarstwa domowego nie może być 
mniejsza niż 5 m kw.

Właścicielem lokali socjalnych jest 
gmina, a możliwość zajmowania ich 
mają osoby pozbawione mieszkań, 
które znalazły się w niedostatku i ich 
dochód nie pozwala na wynajęcie loka
lu na zasadach ogólnych. Gmina jest 
również zobowiązana do zapewnienia 
lokali socjalnych, jeżeli sąd wydający 
wyrok o eksmisji orzeka o uprawnie
niach najemcy do takiego mieszkania.

Do tej pory w Rybniku zapadły już 
122 decyzje o eksmisji. Pomimo pra
womocności wyroków i zasądzenia, 
przeniesienia do lokali socjalnych nie 
zostały wykonane. Gmina nie dysponu
je bowiem dotąd takimi mieszkaniami. 
Na ostatniej sesji Rady Miasta podjęto

jednak decyzję o przejęciu od PKP bu
dynków przy ul. Żwirowej i adaptowa
niu ich dla potrzeb mieszkań socjal
nych. - Wcześniej były tu biura, maga
zyny pozostałe po robotach inwestycyj
nych - powiedział Józef Rębilas, na
czelnik oddziału drogowego PKP w 
Rybniku - Teraz jest to kolei całkowi
cie zbędne, dlatego chcemy te budynki 
przekazać miastu.

Pomimo, że obie strony przychylnie 
nastawione są do propozycji, decyzja o 
przekazaniu pomieszczeń nie leży w 
gestii rybnickiego oddziału PKP. 
Wniosek zostanie rozpatrzony przez 
Śląską DOKP, a nawet może być prze
kazany dalej - do centralnej dyrekcji w 
Warszawie.
- Budynki te są w dobrym stanie, nie 
pozbywamy się ruder - dodał J. Rębilas
- Były długo użytkowane ale nie wyma
gają gruntowego remontu, a jedynie 
adaptacji.

Docelowo ma powstać ok. 300 mie
szkań socjalnych. Będzie w nich można 
mieszkać tylko przez ściśle określony

w umowie o najmie czas. Na początku 
przy Żwirowej zamieszkają osoby eks
mitowane z innych miejsc. Są to osoby, 
które używają lokalu niezgodnie z 
umową czy przeznaczeniem, zaniedbu
jąc obowiązki doprowadzają do po
wstania szkód, rażąco i uporczywie wy
stępują przeciwko porządkowi domo
wemu lub powodują, że korzystanie z 
innych lokali przez sąsiadów jest utru
dnione. Zalegają z opłatą za czynsz co 
najmniej przez dwa pełne okresy płat
ności, podnajmują lub oddają lokal lub 
jego część do bezpłatnego używania 
bez zgody wynajmującego. Zapewnie
nie lokalu socjalnego i ograniczenia 
eksmisji, których nie można wykony
wać od 1 listopada do 31 marca bez za
pewnienia lokalu do przekwaterowa
nia, nie dotyczące jedynie sądowych 
orzeczeń o eksmisji z powodu znęcania 
się nad rodziną.

Dzięki utworzeniu lokali socjalnych 
gmina zyska część mieszkań komunal
nych, do których będą mogli wprowa
dzić się nowi lokatorzy. Niektóre mał
żeństwa np. pomimo rozwodu z powodu 
kłopotów lokalowych nadal mieszkają 
razem. Dzięki następującym rotacjom 
mieszkaniowym mają szansę uwolnić się 
od byłych współmałżonków.

Najemcom lokali socjalnych nie 
przysługuje dodatek mieszkaniowy, 
jednak czynsz w lokalach tego typu do
stosowany jest do stanu majątkowego 
korzystających z niego osób.

/a/
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Jaskinia jazzu
Ten, kto tu wchodzi, żegna się ze 

sztywniactwem, tak można sparafrazo
wać słowa Dantego, choć drzwi Małej 
Sceny Rybnickiej mało mają wspólne
go z bramą piekielną. Kameralna sala, 
na stolikach świece. Niezły osprzęt 
akustyczny i świetlny. Na miejscu ba
rek, gdzie można kupić napoje, lecz 
bez wysokoprocentowych szaleństw. O 
atmosferze lokalu decydują w 
równej mierze zastane warun
ki, np. wystrój, jak i stali by
walcy. Mała Scena ma już od 
dawna własną, wyrobioną pu
bliczność. Jej skład się zmie
nia w zależności od typu pro
ponowanej oferty kulturalno- 
rozrywkowej, ale moim zda
niem najciekawsi są tutejsi 
stali bywalcy imprez jazzo
wych. Czemu ? Bo to publicz
ność wielopokoleniowa - od 
dziadków po wnuczęta. I w ta
kiej właśnie, rodzinnej atmo
sferze odbywa się większość 
koncertów jazzowych na Ma
łej Scenie.

A tegoroczny, właśnie za
kończony sezon kulturalny był 
dla Małej Sceny Rybnickiej 
bardzo udany szczególnie z 
jazzowego punktu widzenia. 
Rozpoczęty jeszcze w paź
dzierniku ubiegłego roku kon
certem Chicago-Kraków - for
macji stworzonej przez Marka 
Stryszowskiego z udziałem 
amerykańskich i polskich jaz
zmanów. Szczególnie jasno 
błyszczała na nim gwiazda 
chicagowskiego gitarzysty 
Carlosa Johnsona, dla którego 
przestrzelone ongiś przez mafię kolano 
nie stanowiło żadnej przeszkody w 
przekraczaniu rampy Małej Sceny, a 
nawet dużej sceny Teatru Ziemi Ryb
nickiej. Znakomity showman potrafił 
wyzwalać takie emocje na obu widow
niach, że można było usłyszeć brzęcze
nie muchy, gdy przerywał na moment 
jedyną w swoim rodzaju grę na gitarze.

Dwukrotne jam session po festiwalu 
Silesian Jazz Meeting na początku li
stopada gromadziło gości Czesława 
Gawlika z okazji 20-lecia istnienia So
uth Silesian Brass Band. Osoba lidera 
zespołu jest symbolem nie tylko odle
głych w czasie początków rybnickiego

jazzu. - To człowiek, który wiele lat 
pracuje w branży, zna doskonale śro
dowisko i potrafi na co dzień swoją 
wiedzą i umiejętnościami pomagać w 
organizowaniu technicznej, jak  i wyko
nawczej strony imprez jazzowych na 
Malej Scenie - twierdzi dyrektor Piotr 
Bukartyk.

W marcu br. Mała Scena gościła Ja

Na Małej Scenie Rybnickiej gościł również 
Marek Stryszowski. Zdj.: kas

Jarosława Śmietanę, Andrzeja Cudzicha i 
Ronniego Burrage’a - wymienianego 
przez fachowe pisma w pierwszej piątce 
najlepszych perkusistów jazzowych 
świata!

Muzycy jazzowi lubią Małą Scenę. Je
den z uczestników koncertu Chicago- 
Kraków, pianista Sebastian Bernatowicz 
właśnie tu, w Rybniku przedstawił swo
ją  Suitę na fortepian solo. Oprócz spo
nsorów, którzy stale wspomagają orga
nizatora koncertów, tym razem była ko
nieczna pomoc Szkoły Muzycznej /udo
stępnienie fortepianu/ i Straży Pożarnej 
/jego transport/. Koncert został świetnie 
przyjęty przez publiczność.

W maju br. oprócz w stępu solowego 
Bernatowicza Mała Scena gościła swo
ich stałych, lecz świetnych wykonaw
ców. Grali Old Stars /Tadeusz Petrow, 
Andrzej Trefon, Jacek Niedziela, Jerzy 
‘‘Kali” Wenglarzy/. Pięć dni później Ja
cek Niedziela razem z bratem Wojcie
chem, Piotrem Baronem i Marcinem 
Jahrem promował tutaj swoją płytę Wo
oden soul. “Drewniana dusza” kontraba
su Jacka Niedzieli skupiła nie tylko mu
zyków grających na co dzień w różnych 
stronach Polski, potrafiła także rozgrzać 

licznie zgromadzoną publiczność. 
- Rybnik zna się na soulu - stwier
dził później Jacek Niedziela.

Na zakończenie sezonu jeszcze 
jedna promocja płyty - tym razem 
gitarzysty Krzysztofa Barcika, z 
którym zagrali Grzegorz Kapołka, 
Zbigniew Jakubek i Darek Ziółek. 
Na widownię rybnicka firma na
graniowa Power Bros zaprosiła 
członków swojego Highlights 
Collection Club, w ramach które
go wydała już płyty Zbigniewa 
Namysłowskiego, Tomasza Stań
ki, Michała Urbaniaka oraz in
nych sław polskiego jazzu.

Rybnik jazzem stoi? Oczywi
ście. To środowisko jest, jak mało 
które, zgrane. Wokół Małej Sceny 
gromadzą się nie tylko świetni wy
konawcy i “dobre duchy”, pomoc
ne w każdej potrzebie /Czesław 
Gawlik, Jerzy “Kali” Wenglarzy/. 
Gromadzi się coraz więcej mło
dzieży i to nie tylko ze szkół mu
zycznych. Koncerty reklamują ra
dio “Vanessa”, RMF - Wodzisław 
/no i, rzecz jasna, “Gazeta Rybnic
ka”/. Gdy absolwentka Uniwersy
tetu Jagiellońskiego przeprowa
dziła ostatnio ankietę wśród 
uczniów rybnickich szkół śre
dnich, okazało się, że Małą Sce

nę nie tylko znają z działalności kultu
ralnej, że również chętnie tutaj bywają. 
Jazz na Małej Scenie - czyli w bliskim 
kontakcie między muzykami a widow
n ią  - wyzwala najlepsze uczucia. A ro
dzinne zdjęcia z muzykami nie należą 
tutaj do rzadkości.

G rzegorz W alczak

Czekają 
na właściciela?

Pomysł omawiania poszczególnych 
rybnickich kamienic spotkał się z du
żym zainteresowaniem naszych czytel
ników. Dzięki ich telefonom zoriento
waliśmy się, że w wypadku wielu ka
mienic nie zostały uregulowane sprawy 
własności. Wciąż zgłaszają się spadkobiercy

czasu zakończenia się postępowań ro
szczeniowych, reprywatyzacyjnych 
itd... A są to sprawy ciągnące się latami 
-  jak twierdzi pewna rybniczanka, w jej 
przypadku przepisanie kamienicy z oj
ców na dzieci trwało aż dwa lata. A

spadkobiercy, chcący odzyskać mienie swoich 
dziadków czy rodziców. I ta nie do 
końca wykrystalizowana sytuacja utru
dnia, a czasami uniemożliwia dotarcie 
do właściciela kamienicy i uzyskanie 
danych o historii domu. Tak więc spra
wę omawiania rybnickich kamieniczek 
postanowiliśmy odłożyć na kilka lat, do

może tylko dwa lata?
Niejednokrotnie więc zaniedbana 

bądź zrujnowana kamienica czeka nie 
tylko na remont, ale przede wszystkim 
na właściciela. Tak prawdopodobnie 
jest z kamienicami widocznymi na 
zdjęciu obok, których stan od podwór
ka aż prosi się o remont i konserwatora.

szoł

Zaprosili nas...
Konsulat Generalny Francji w 

Krakowie na “Spotkania z Francją” 
organizowane tam 13 i 14 lipca z 
okazji Święta Narodowego Francji i 
206 rocznicy zburzenia Bastylii. Będzie

Będzie uroczyste wciągnięcie na maszt 
flag francuskiej i polskiej, wystawa 
francuskich samochodów, konkurs dla 
krakowskich kwiaciarek, festyny, kon
certy, degustacja francuskich dań, bu
rzenie Bastylii oraz wielki bal na Ryn
ku. Zapraszamy do Krakowa.

Orientalne, botaniczne, 
kolorowe

Konkursy 
w bibliotece
Kolejny tydzień trwać będą zabawy i 

quizy organizowane przez Miejską Bi
bliotekę Publiczną w Rybniku. Jak 
zwykle we wtorek odbędzie się projek
cja filmu wideo, w pozostałe dni 
/oprócz czwartku/ będą natomiast gry 
intelektualne. Imprezy pod hasłem “Na 
tropach przygody” cieszą się zaintere
sowaniem, tym bardziej, że najlepsi w 
rywalizacji są nagradzani.

W nadchodzącym tygodniu odbędą 
się:
17 lipca godz. 11.00 - Krzyżówka z ty
tułem w haśle
18 lipca godz. 15.00 - film pt. “Góra 
Czarnego Pioruna”
19 lipca godz. 11.00 - “Nawigator” - 
gra umysłowa
21 lipca godz. 11.00 - “Trop w trop” - 
gra sprawnościowo-umysłowa
24 lipca godz. 11.00 - “Rebusy II”
25 lipca godz. 15.00 - film pt. “Troskli
we Misie”
26 lipca godz. 11.00 - “Czy umiem 
określać strony świata?”
28 lipca godz. 11.00 - “Tor przeszkód” 
- gra planszowa
31 lipca godz. 11.00 - Obrazkowa opo
wieść pt. “Wielka wyprawa Jasia i Sta
sia” /a/

Prawie cztery tysiące osób podziwiało 
przez dwa dni osiągnięcia hodowców 
lilii. 8 i 9 lipca w Teatrze Zie
mi Rybnickiej odbyła się V 
Międzynarodowa Wystawa 
Lilii, poza cyklem wystaw Li
lium Silesia. Swoje okazy pre
zentowało 16 wystawców z 
Rybnika, Gliwic, Zabrza, Łodzi 
i Częstochowy. 160 odmian 
kwiatów oceniano w pięciu ka
tegoriach.

W ogólnej 
klasyfikacji 
z w y c i ę ż y ł  
Roman Widerski

 z
R y b n i k a ,  
m.in. zdo
b y w c a  
pierw szych 
miejsc w
trzech kla
sach. Kolej
ne miejsca 
zajęli: Bro
nisław Kon
drot i Jan 
Kiszka.

Prezento
wane na wy
stawie kwia
ty przyciąga
ły wzrok kształtami i kolorami. Pięknie 
prezentowały się lilie orientalne, można

można było podziwiać kwiaty skierowane 
w bok, zwisające w dół drobne ko
szyczki o pastelowych barwach. Naj
większym okazem okazała się jednak

Zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc: Bronisław Kondrat, 

Roman Widerski i Jan Kiszka.
Zdj.: sol

Oprócz lilii prezentowano również 
wspaniałe kompozycje kwiatowe autor
stwa Aleksandry Dobrzyńskiej, Anny 
Gorol, Irmgardy Spyrowej, Teresy 
Cichoń i Ireny Guzik.

Swoje stanowisko na wysta
wie miał też Zarząd Zieleni 
Miejskiej. Przedstawił on przy
kłady ukwiecania balkonów i te
renów przed zabudowaniami 
kwiatami letnimi.

Zwiedzający, poza wrażenia
mi estetycznymi, mogli również 
kupić cebulki i sadzonki rozma
itych kwiatów. Powodzeniem 
cieszyła się loteria fantowa. Mi
łośnicy lilii przybyli na wystawę 
nie tylko z terenu Śląska. Ryb
niccy hodowcy przyciągnęli na
wet zwiedzających ze Staracho
wic i ze Szczecina. /a/

największa lilia trąbkowa te
traploidalna wyhodowana 
przez Jerzego Bodalskiego z 
Łodzi. - Jest to okaz wyho
dowany sztucznie - objaśnił 
Jerzy Woźniak, prezes 
Rybnickiego Klubu Miło
śników Kwiatów. - Są to 
okazy wyższe, zdrowsze i 
mocniejsze. Ten kwiat to 
krzyżówka Tetra Regale i 
Tetra Aurelian. Razem z ho
dowcami polskimi wysta

wiali swoje lilie amatorzy czescy z Klu
bu “Iris” Hlućin.

ŻYCZEŃ

ALFREDOWI POJDZIE
z okazji urodzin dużo szczęścia, 

zdrowia, pomyślności 
w skomplikowanym życiu 
zawodowym i osobistym 

oraz Błogosławieństwa Bożego
życzą parafianie

Kina
“APOLLO”

14 lipca, godz. 17.00, 19.15; 15 lipca, 
godz. 18.00; 16-20 lipca, godz. 17.00, 
19.15 - “CHŁOPAKI NA BOK”, prod. 
USA

“PREMIEROWE” przy TZR 
14-16 lipca, godz. 17.00, 19.00 - 
“LEON ZAWODOWIEC”, prod. 
franc., cena 4,5 zł
18-20 lipca, godz. 15.00 - “CZARNY 
KSIĄŻĘ”, prod. USA, cena 4 i 3 zł 
1 8 - 2 0  lipca, godz. 17.00, 19.00 - 
“MŁODE WILKI”, prod. pol., cena 4 zł 

“ZEFIR” Boguszowice 
14 lipca, godz. 15.00 - “WĘDRÓWKA 
DO DOMU”, prod. USA, 19 lipca, 
godz. 15.00 - “ROBIN HOOD - FA
CECI W RAJTUZACH”, prod. USA, 
wstęp dla dzieci bezpłatny, dla opieku
nów 50 proc. ceny biletu.

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawa stała pt. "RYBNIK - MOJE 
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, 14 lipca, od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

Sobota, 15 lipca, od 20.00 do 2.00 
Kino “Apollo”

Sobota, 15 lipca, od 20.00 do 2.00
/gw/
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Wyborcza
tragifarsa!

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Abecadło Rzeczy Śląskich
Treścią naszego artykułu "Trzy razy 

nie w Rybniku ” sprzed dwóch tygodni 
opracowanego na podstawie odnalezio
nych niedawno w jednym z domów 
przy ul. Wyzwolenia dokumentów, a 
mówiącego o sfałszowaniu przez ko
munistów wyników referendum w 
1946 roku zainteresowało się wielu lu
dzi pamiętających tamte czasy. Dział 
Historii rybnickiego Muzeum wyraził 
nawet chęć włączenia odnalezionych 
dokumentów do swoich archiwaliów. 
Tak się też stanie, a nasza redakcja w 
najbliższych dniach przekaże Muzeum 
wspomniane wyżej znalezisko.

Wróćmy jednak do referendum. Jego 
celem było odwleczenie terminu pierw
szych powojennych wyborów parla
mentarnych i zyskanie czasu na ideolo
giczne i siłowe zduszenie społeczeń
stwa polskiego. Zabiegi takie były czę
ścią wprowadzania w Polsce niechcia
nego przez szerokie masy społeczne sy
stemu komunistycznego i zależności 
państwa polskiego od ZSRR. A termin 
pierwszych powojennych wyborów do 
sejmu polskiego wyznaczono na nie
dzielę 19 stycznia 1947 roku. Komuni
styczne służby bezpieczeństwa miały w 
związku z tym pełne ręce roboty, by 
obstawić wszystkie punkty wyborcze, 
zastraszać wchodzących, a później sfał
szować wyniki głosowania. Do roboty 
tej władze komunistyczne zaangażowa
ły 130 tysięcy milicjantów, 100 tysięcy 
ormowców /Ochotnicza Rezerwa Mili
cji Obywatelskiej/ i wiele osób z róż
nych formacji służb bezpieczeństwa. 
Trudno więc, żeby w tych okoliczno
ściach wybory nie przebiegły po myśli

komunistów. Sfałszowane wyniki wy
borów głosiły, że na partie komuni
styczne oddano 80,1 procent głosów, 
zaś na partie niekomunistyczne tylko 
niecałe 20 procent. W rzeczywistości 
miało być odwrotnie, o czym świadczą 
wyniki głosowania w 
okręgach, których służby 
bezpieczeństwa nie zdą
żyły sfałszować. Było tak 
na przykład w Gnieźnie i 
innych ośrodkach, skąd 
wniosek, że na komuni
stów głosowało w naszym 
kraju nie więcej niż 25 
procent Polaków. Reszta 
społeczeństwa polskiego 
poparła partie niekomuni
styczne, czyli Polskie 
Stronnictwo Ludowe, 
któremu przewodził były 
premier rządu polskiego 
na emigracji Stanisław 
Mikołajczyk oraz Stron
nictwo Pracy i PSL 
“Nowe Wyzwolenie”.

Wybory parlamentarne 
w styczniu 1947 roku 
odbyły się również w 
Rybniku. Niestety, nie 
mamy danych na temat 
prawdziwych wyników 
tych wyborów. Ale pośród 
odnalezionych a wspo
mnianych wyżej dokumentów, natknę
liśmy się na trzystronicowy, gęstą 
czcionką zapisany artykuł, będący rela
cją z polskich wyborów 1947 roku. 
Tekst ten powstał nie później jak kilka

tygodni po wyborach i był najprawdo
podobniej artykułem przeznaczonym 
dla “Narodowca”, gazety emigracji pol
skiej wychodzącej we Francji. Tekst 
ten nie jest podpisany jednak sposób 
zapisu maszynowego, rodzaj papieru,

składność tekstu oraz odnalezienie go 
w towarzystwie innych podpisanych 
dokumentów przekonuje nas bez
sprzecznie, że jego autorem jest Ignacy 
Knapczyk, przedwojenny redaktor na
czelny “Gazety Rybnickiej”, a po woj
nie, podczas referendum i wyborów, 
czynny działacz niepodległościowy. 
Spójrzmy zatem na ocenę wyborów z 
1947 roku, skreśloną ręką rybniczanina 
i wprawnego w pisaniu, doświadczone
go dziennikarza. Tekst ten w maszyno
pisie nosi tytuł: “ Tragifarsa wyborcza 
w Polsce”. Oto jego fragmenty: “Dzień 
19 stycznia 1947 roku miał być dniem 
wyborów do sejmu ustawodawczego w

Ignacy Knapczyk /1901-1975/ był przedwojennym  
redaktorem “Gazety Rybnickiej”. Podczas okupacji 
poszukiwany przez gestapo, ukrywał się w central
nej Polsce. Po wojnie za działalność opozycyjną zo
stał skazany na 6 lat więzienia. Mieszkał w Rybniku 
przy ulicy Damrota

- /Groźba ponownej powodzi/. Deszcz, 
padający bez przerwy od niedzieli 
przedpołudnia, grozi ponownem wez
braniem i wylewem potoków i rzek. 
Wszystkie potoczki już wezbrały i to
czą w swych korytach, wypełnionych 
po brzegi, brunatne fali i już gdzienieg
dzie zalewają niższe brzegi. Górale 
mówią, że tak jest zawsze, że ilekroć 
następuje powódź tuż po św. Janie, za
wsze następuje w krótkim czasie druga.

- /Nie przechowywać siana na stry
chach!/ Istnieje zakaz policyjny, we
dług którego nie wolno przechowywać 
na strychach materjałów łatwopalnych, 
jak słomy i siana. Zakazy te jednakże 
mało są przestrzegane. /.../
- /Komunikacja automobilowa Żory - 
Rybnik/. Jak donosi prasa niemiecka, 
pewne towarzystwo katowickie zabiega 
u władz o uzyskanie koncesji na prze
prowadzenie stałej komunikacji auto
busowej pomiędzy Żorami w Rybni
kiem.
- /Uczczenie zasłużonych jubilatów 
pracy/. W Hucie Pokoju w Nowym By
tomiu nastąpiło w tych dniach uczcze
nie trzech robotników, pracujących w 
hucie 50 lat. Nazwiska ich są: August 
Spałek, Szewczyk i Adamek. Każdemu 
z nich ofiarowano po 300 złotych, dyr. 
Glueck wręczył im specjalne dyplomy 
wraz z ich fotografj ami.
- /Żniwa/. Nareszcie po długiej niepo
godzie zajaśniało na niebie słonko. Już 
od pierwszej chwili ukazania się tego 
upragnionego gościa rozlegają się na

łanach pobrzęki kos, ścielących do nóg 
żniwiarzy ciężkie kłosy. Poweselało na 
polach. Pełne, szerokie, złotawe “pan
ny” rozsiadły się na ścierniskach, nad
stawiając bujne głowy pod gorące pro
mienie słońca. Hej! Byleby znowu bia
łe płachty chmur nie zasłoniły nam jego 
miłego oblicza, to w weselu sprzątnęli
byśmy bogate urodzaje, którymi nam 
niebo pobłogosławiło.

Ogłoszenia
* * *

Erdal
Często naśladowana 
niedościgniona nigdy!

*  *  *

Poszukuje się panny wiejskiej 
do robót domowych od 1 sierpnia r.b. 
Zgłoszenia przyjmuje administracja 
“Sztandaru Polsk. i Gaz. Rybn.” w 
Rybniku.

* * *
Notowania złotego i marki niem.
z dnia 17 lipca 1925 r.
sto zł. w Berlinie ....79, 60-80, 40 mk.
rent
sto RM k w Katowicch.........124 zł

* * *
Osiedliłem się 
w Rybniku, Plac Wolności 
Godziny przyjęć:
od godz. 8.00 do 11 przed połudn. 
od godz. 2 do 4 po południu, 
w niedziele i święta 
od godz. 9 do 10 przed połudn.
Dr med. J. FABIAN 
lekarz prakt.

List do redak c j i

Referendum 1946
Czytając w nr 26 “Gazety Rybnickiej” 

artykuł pt. “Trzy razy n ie” na nowo 
odżyły w mojej pamięci olbrzymie pla
katy, porozklejane na murach i płotach z 
napisem “Trzy razy tak”.

Miałam wówczas 15 lat, byłam uczen
nicą II klasy rybnickiego gimnazjum i 
należałam do ZHP. Codziennie dojeż
dżałam do szkoły pociągiem 18 km. 
Zbliżało się referendum. Szeptana po
głoska donosiła, iż kart z “Trzy razy nie” 
będzie w lokalach tylko znikoma ilość 
lub w ogóle nie będzie. W szkole powia
ło przekorą i “konspiracją”. Coraz czę
ściej uczniowie starszych klas, harcerze 
wymieniali podczas przerw z niektórymi 
uczniami książki, pod obwolutą których 
ukryte były pliki kart z “Trzy razy nie”. 
Im bliżej referendum, tym cięższa stawa
ła się moja torba szkolna w drodze po
wrotnej. W tajemnicy przed rodzicami 
wychodziłam nocą z domu. Dwóch star
szych harcerzy było moją “obstawą”. Li
cząc na nieprzewidzianą wpadkę, kartki 
rozdzielaliśmy zawsze między siebie. 
Jak nocne cienie przekradaliśmy się od 
domu do domu, podkładając je pod 
drzwi z góry upatrzonym “pewnym” 
osobom. Dla dodania sobie odwagi, no
siłam w kieszeni małą rakietnicę zabraną 
ojcu. /Ojciec należał do AK, o czym do
wiedziałam się dopiero po wojnie/. Raz 
przeżyliśmy moment strachu, natknąw
szy się na grupę ZMP-ców, którzy mimo

Polsce. Społeczeństwo polskie do 
ostatniej chwili żyło nadzieją. Niestety, 
w nadziejach swoich zostało sromotnie 
zawiedzione. Bezprzykładny terror sto
sowany od kilku tygodni przez organa 
państwowe, a przede wszystkim przez 
milicję i bezpiekę, znalazł swoje ukoro
nowanie w samym dniu “wyborów " i 
zamienił ten akt wyborczy w smutną i 
naród nasz kompromitującą tragifarsę. 
Nie sposób w krótkich słowach, w ra
mach jednego artykułu, przedstawić 
ten ogrom niesłychanych metod, stoso
wanych wobec obywateli sponiewiera
nych i zastraszanych przez okres sana
cyjny, okupacji wroga odwiecznego 
Niemca i wreszcie rządów kom uni
stycznych do chwili tzw. “wyzwolenia ” 
spod okupacji niemieckiej. Trzeba tu 
żyć w kraju i być świadkiem tej hanieb
nej zbrodni, którą na oczach całego 
narodu codziennie dokonują kacyki 
spod znaku sierpa i młota. Najsmut
niejszym zjawiskiem w tej tragedii na
szej jest ten bolesny fakt, iż ludzie ubra
ni w szary mundur wojskowy, byli i są 
wykonawcami niebywałego terroru i 
zbrodni, plamiąc tym samym ten kiedyś 
kochany mundur żołnierski, w którym 
tu w kraju i na wszystkich polach walki 
w ostatniej wojnie ginęli najlepsi syno
wie ziemi polskiej. Znany jest fakt, że 
przed wyborami tylko obóz bloku de
mokratycznego mógł dowolnie korzy
stać z wszelkich uprawnień propagan
dowych. Bez przesady i złośliwości 
można nazwać ten blok demokratyczny 
blokiem komunistycznym, stającym wy
bitnie pod komendą rosyjską. O tym 
przekonany je s t u nas w kraju każdy 
obywatel. Na kilka tygodni przed “wy
borami ” tzw. trójki peperowskie /PPR 
Polska Partia Robotnicza/ obchodziły 
wszystkie mieszkania i pod  różnymi 
pretekstami, wyłudzali podpisy na listy, 
grożąc opornym konsekwencjami. Bez
pieka natomiast opornych zamykała w 
kryminale i zwalniała po kilku czy kil
kunastu dniach po złożeniu oświadcze
nia na piśmie, że będą otwarcie g łoso
wać na blok demokratyczny /czyt. ko
munistyczny/. Osobom przebywającym 
w areszcie grożono różnymi konse
kwencjami aż do wysyłki na Sybir 
włącznie. Trzeba przyznać, że mimo 
tych szykan znalazła się jeszcze spora 
liczba ludzi odważnych, która glosowa
ła na listę niekomunistyczną. W nie
których miejscowościach liczba tak

g łosujących dochodziła nawet do 95 
procent. Cóż, kiedy przy zliczaniu gło
sów, dopuszczano się dalszych 
oszustw, wykazując wszędzie “druzgo
cącą " przewagą bloku komunistyczne
go.

Społeczeństwo polskie oszustwem 
wyborczym i haniebnymi metodami, 
stosowanymi przed wyborami i w dniu 
samych wyborów, je s t oszołomione i 
rozżalone do wszystkiego. Ludność na 
Śląsku i w całej Polsce zaciska zęby i 
pięści, i słychać coraz groźniejsze po
mruki niezadowolenia. Po strasznej 
wojnie i okupacji nie zanosi się bowiem 
wcale na uspokojenie. Istnieje obawa, 
iż bezceremonialne oszustwa spotęgują 
opór podziemia i że w przyszłości cze
kają kraj nasz nowe wstrząsy, które po
ciągną za sobą nowe liczne ofiary, co 
się jeszcze bardziej odbije ujemnie na 
naszym i tak aż nadto przerzedzonym 
stanie biologicznym. Jesteśmy zaprze
dani - mówi naród  - z wschód je st 
sprawcą naszego nieszczęścia. To 
przeświadczenie nurtuje w większości 
naród i rośnie nienawiść przeciwko 
wschodowi. Ci, którzy dziś w Polsce 
kierują polityką, nie dorośli do swoje
go zadania. Wybory miały przynieść 
zmianę ludzi. Niestety, dzięki oszu
stwom rządzić będą ci sami ludzie. Nie 
cieszą się zaufaniem narodu i wyniki 
takiego rządzenia narodu nie zadowo
lą. Powstanie stąd szkoda dla państwa 
i narodu polskiego. Ale to nie obchodzi 
dzisiejszych władców. Trzymają się 
kurczowo władzy, nie dzieląc je j z ni
kim. Oni też będą odpowiedzialni za to 
co się w przyszłości w Polsce dziać bę
dzie i jakim i torami potoczy się przy
szłość Polski i narodu polskiego ”.

Czyż te ostatnie słow a nie okazały się 
prorocze? Rządy komunistów dopro
wadziły nasz kraju do ruiny, z której 
dzisiaj powoli, za powoli się dźwiga
my. Ale dawniej ci ludzie, którzy prze
strzegali przed zgubną polityką i go
spodarką Polski trafiali za kratki. Do 
więzienia poszedł też autor cytowanych 
wyżej słów. Ignacy Knapczyk za rzeko
mą próbę obalenia ustroju państwa pol
skiego 20 maja 1949 roku został skaza
ny na 6 lat odosobnienia, spędzając je 
w więzieniach i obozach pracy. Unie
winniono go pośmiertnie w 1990 roku.

M arek S zołtysek

 Zieleń miejska 
eksperymentuje

Trzeba przyznać, że efekty działań pra
cowników Zarządu Zieleni Miejskiej są 
w Rybniku widoczne na każdym kroku. 
Sadzą, podlewają, 
przesadzają, a także... 
eksperymentują. W 
podwórku naszej re
dakcji na przykład 
część “zieleńca”, na 
którym rośnie wino
bluszcz, iglaki i wrzosy 
obsiano trawą, część 
pozostawiono bez niej.
Obserwowano, który 
wariant okaże się cie
kawszy i w końcu zadecydowano

braku mundurków, rozpoznali w nas 
harcerzy. Na szczęście skończyło się tyl
ko na przygadywaniu od “cyze na lep” i 
trochę dosadniejszych przezwiskach.

Chociaż wynik referendum był z góry 
przesądzony, byliśmy bardzo dumni z 
naszego “veto”. Po upływie wielu lat 
często zastanawiam się, co skłoniło nas 
do działania. Czy był to patriotyzm i at
mosfera panująca w szkole, czy podsłu
chane przypadkowo rozmowy rodziców 
lub też nieświadomość skutków prze
ciwstawiania się ówczesnej władzy?

A.Z.
Nazwisko i imię do wiadomości 

redakcji

zadecydowano, by posiać trawę na całości.
Nasz niewielki “areał”, ukryty na tyłach 

rynkowej kamienicy doskonale się do tego

Fragment naszego redakcyjnego 
ogródka. Zdj.: sol

nadawał. Może eksperyment ten zostanie 
wykorzystany gdzieś na skwerze czy w par
ku.

A ponieważ rybnicka zieleń jest tak za
dbana, razi każdy suchy badyl czy chwast.

Jedna z naszych czytelniczek interwenio
wała nawet w tej sprawie, bo zauważyła, 
że betonowe donice przed “Hermesem” 
są pełne chwastów. Okazało się jednak, 
że ich obsianie i pielęgnacja nie leżą w 
gestii miasta, bo przynależną one do 
“Hermesa”... Jakoś decydenci od handlu 
nie wzięli sobie do serca powiedzenia 
kiedy wejdziesz między wrony... /r/
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Sztandar Polski
Gazeta R y bnicka

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 14 do 20 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 średnicy 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 jednoro
dzinnych 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 Warszawa I/O Rybnik nr 372602-2017-181-541. 
Dodatkowe informacje, dokumentację techniczną - do wglądu, ślepy ko
sztorys oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia uzyskać moż
na w W ydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
Hallera 10 a, po uprzedniej w płacie kwoty 5,00 z ł w kasie Urzędu 
Miasta Rybnika.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: “Oferta na wy
konanie kanalizacji ul. W ierzbowa i Żołędziow a” w Wydziale Inwe
stycji i Budownictwa, 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.
K om isyjne otw arcie ofert z udziałem  oferentów  nastąpi w dniu 2 
sierpnia 1995 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chro
brego 2, sala nr 37.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia pu
blicznego na podstawie art. 19 Ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówie
niach publicznych.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI 

UŻYTKOWYCH NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. 
POW. UŻYTKOWEJ NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODAR

CZĄ ORAZ PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ 

GMINY MIASTA RYBNIK.

Przedmiotem przetargu jest: 
- najem lokali użytkowych

Lp. Usytuowanie pow. lokalu wizja stawka wadium
lokalu w m kw. w dniu godz. wyjściowa w wys.

1. Zebrzydowicka 30 83,00 28.07. 9-11 4,50 500,00
2. Raciborska 20 /oficyna/ 16,00 28.07. 9-11 4,50 500,00

Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązują
cy podatek Vat w wys. 22 proc.
- sprzedaż nieruchomości

Lp. Łączna Wizja
wartość Wadium nieruchom.

Nieruchomość Nr Ks.Wiecz. składnika 10 % ceny nieruchom.
zabudowana Nr Parceli na Pow. budowlanego wywoł. godz.
przy: K.m.1 nieruch. i gruntów w zł. w zł dzień

1. ul. Staszica 3 KW 162 132 38.000,00 3.800,00 9-11
parc. nr 822/94 28 lipca
Km 3 dod 2 1995 r.
obręb Rybnik

2. Plac Wolności 5 KW 113 967 196 skł. bud. 60.760,00
parc. Nr 617/174, skł. gr. 4.877,00 9-11
618/174 Km 3 łączna wart. 28 lipca
obręb Rybnik 65.650,00 6.565,00 1995 r.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168, 25-344.
Oferty zawierające proponowaną cenę nabycia w/w nieruchomości należy składać 
w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12 pokój nr 9 w 
terminie do dnia 31 lipca 1995 r. Przystępując do przetargu zobowiązani są 
wnieść wadium w wysokości wyżej podanej od każdej pozycji najpóźniej do dnia 
przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2. Prze
targ na lokale użytkowe odbędzie się w dniu 1 sierpnia 1995 r. o godz. 10.00 
w sali nr 37 I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 
2, natomiast przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 1995 r . o 
godz. 10.30 w sali wyżej podanej.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wysokości 15,00 zł od jednej 
pozycji. Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczest
nika wygrywającego przetarg. Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regula
minem przetargu, który jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta 
przy ul. 3 Maja 12.

Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania 
przyczyny.
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O głoszenia drobne
Ogłoszenia drobne 
________________
Pracownia reklamy w Rybniku 

p o szu ku je  pracow nika  
ze zdolnościami manualnymi 

i umejętnością obsługi programów 
graficznych.

Wymagana dyspozycyjność 
i prawo jazdy 
Tel. 21-798

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 

i  z ostatnich 7 dni 

100,3 MHz

Dział Reklamy i Promocji 
Racibórz, Pl. Dworcowy 16 
tel./fax (0-36) 15-45-62 

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

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

(0-36) 15-42-22
r
Gabinet internistyczny 

G rażyna PO TERA  
lekarz specjalista 

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

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

Pracownia plastyczna

KORAL
wykonuje reklamy 

podświetlane, szyldy, plansze 
Rybnik, Szafranka 4,

Tel. 22 848

BEZPŁATNE  
PO RA DY PR A W N IK A

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

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

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA.909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS” - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 14 do 20 lipca, Apteka pod Orłem, 
ul. Hallera, Rybnik, tel. 22-606

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

4  zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,-

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

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

w artykułach sponsorowanych
• 1/4 strony - 150 zł
• 1/2 strony - 270 zł 
•3/4 strony - 350 zł
• 1 strona - 500 zł

...U NASSZYBKO
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
Mięso sc h ab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

PIOTROWSKI 8,86 9,53 13,08 7,02

Jastef,Raciborska 22 8 ,70 9,40 12,60 6,70

TARG 8,70 - 8 ,80 8 ,8 0 - 10,30 12,80-13,00 6 ,8 0 -7 ,3 0

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki
m łode

R a c ib o rsk a  15 2 ,70 2,60 2,40 0,50

M iejska 2 3 ,00 2,90 1,70 0,50

TA RG 2 ,4 0 -3 ,0 0 3,00 lp 0,60;lkg 0,10 0 ,40-0 ,50

Spożywcze m asło cukier jajko m ąka

R y n k o w y 1,60 1,80 0,20 1,00
J a n  N o g a 1,65 1,75 0,20 1,00
TA R G 1,50 1,65 0 ,1 3 -0 ,2 0 0 ,8 3 -0 ,9 7

Waluty 100
dolarów

100
m arek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 233,00\236,50 167,50\169,50 8,90\9,05 47,50\49,00

Delikatesy, ul. Miejska 233,00\236,50 167,00\ 169,50 8,90\9,10 47,00\48,30

G allux, R y n e k 233,00\236,50 167,00\169,50 8,70\8,95 46,50\48,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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 Kolarstwo   Kolarstwo 
Zwycięstwo Pawła Czopka 

w Pucharze Polski
Kolejne sukcesy odniosła drużyna 

“EB” VICTORIA Rybnik. W silnie 
obsadzonym wyścigu klasycznym o 
Puchar Polski - Sobótka k/Wrocławia - 
/ nie startowało tylko 6 kadrowiczów 
uczestniczących w Wyścigu “Dookoła 
Nadrenii” w Niemczech - m.in. Rado
sław Romanik/ na bardzo selektywnej 
trasie wokół masywu Ślęży liczącej 
180 km zwyciężył Paweł Czopek, fini
szując na czele 7-osobowej ucieczki. 
Dariusz Baranowski z “EB” Victoria

Rybnik był piąty, Grzegorz Piwowar
ski - siódmy, Zbigniew Kaźmierczak,
który przyprowadził następną grupkę 
zawodników finiszował jako ósmy.

Cieszy powolny powrót do zdrowia 
/po blisko miesięcznym leczeniu kon
tuzji kolana/ Dariusza Baranowskiego, 
który pomimo przeciwności losu nadal 
prowadzi w challange’u Polskiego 
Związku Kolarskiego na najlepszego 
kolarza sezonu ’95.

W odbywających się wcześniej wy-

Warto 
inwestować 

w drogi
c.d. ze strony 1

Teraz jednak, wychodząc z założen
ia, że nic tak nie otwiera miasta na 

świat, jak sieć dobrych dróg, szcze
gólnie wylotowych, zdecydowano 
się na wykonanie tych prac. Wyko
nano w sumie ponad 2,5 km drogi o 
szerokości pasa jezdnego, dodając 
jeszcze 1 m utwardzonego pobocza, 
o łącznej powierzchni prawie 6 tys. 
m kw. Dodać do tego trzeba 225 m 
kw. wyłożonego kształtkami chodni
ka. W czasie przygotowawczych ro
bót ziemnych przerzucono tysiące 
metrów sześciennych ziemi, powsta
ły skarpy w nasypie i wykopach o 
łącznej powierzchni prawie 8 tys. m 
kw. Postawiono 38 pionowych zna
ków drogowych, a oznaczenia pozio
me malowane białą farbą zajmą ok. 1 
km kw. Zainstalowano także stalowe 
bariery ochronne o amortyzujących 
własnościach, które powinny zatrzy
mać i bezpiecznie odbić samochód 
osobowy.

Oprócz robót drogowych trzeba 
było również przebudować linię tele
komunikacyjną oraz przestawić na
powietrzną linię telefoniczną dokonać

Kronika policyjna
K ro n ik a  p o lic y jn a

Utonięcia
W niedzielę 9 lipca br. w osadowym 

zbiorniku wodnym kop. “Dębieńsko” 
kąpała się grupa chłopców, z których 
jeden, w wieku 19 lat, odpłynął 20 me
trów od brzegu i zaczął tonąć na skutek 
skurczu. Koledzy zaczęli go ratować, 
lecz bezskutecznie - chłopak utonął. 
Ciało wyciągnęła na powierzchnię 
przybyła po zdarzeniu grupa płetwo
nurków z Żor. Tak więc, jak co roku, 
woda podczas upałów zbiera swoje 
śmiertelne żniwo. Wiadomość o kolej
nym utonięciu nadeszła z Leszczyn. 
Ostrzegamy zatem i dzieci, i dorosłych 
przed kąpielą w niebezpiecznych miej
scach.

Złodziej komputerów
Pomiędzy 30 czerwca a 3 lipca br. 

nieznani sprawcy weszli dzięki dopaso
wanym kluczom do pomieszczeń jed
nej z rybnickich spółek, mających swo
ją  siedzibę w KBO ROW przy ul. 3 
Maja na siódmym piętrze. Złodzieje za
brali komputery z osprzętem oraz apa
raty telefoniczne warte 70 tysięcy zło
tych.

Znowu kioski
W nocy z 3 na 4 lipca nieznani 

sprawcy urywając kłódki włamali się

dokonać przekładki wodociągu, położyć 
kanalizację deszczową oraz zainsta
lować nowe oświetlenie. Wykonaw
cą całości robót, których inwestorem 
było miasto, jest “Insbud” Rybnik.

Podobne roboty, ale już na całej 
długości drogi, planowane są na Żor
skiej. Ulica ta stanie się główną dro
gą dojazdową z miasta do autostrady 
północ - południe, jeżeli zwycięży 
wariant A-l czyli tzw. przebieg za
chodni, który przewiduje, że auto
strada przebiegałaby nieomal rogat
kami naszego miasta. Za tym warian
tem zdecydowanie opowiedziały się 
władze Rybnika, a także miast 
ościennych - Żor, Leszczyn - Czer
wionki, W odzisław ia i Jastrzębia. 
Autostrada ta biegłaby na południe 
do granicy w Gorzyczkach. Posze
rzenie ulicy Żorskiej i wszystkie pra
ce z tym związane, w tym koniecz
ność poszerzenia wiaduktu w Row
niu zostało zgłoszone do planu inwe
stycji Urzędu W ojewódzkiego. Jak 
mówi W. Lampart, nie ma co liczyć 
na stuprocentową dotację państwa, 
ale finansować te prace, na ile jest to 
możliwe, z budżetu miasta, bo są to 
pieniądze, które dzięki koniunkturze 
jaką stwarza sieć dróg, powrócą do 
miejskiej kiesy w formie podatków. 
Dlatego warto w drogi inwestować, 
bo są one dla miasta tym, czym 
krwiobieg dla człowieka. Dzięki nim 
miasto żyje...

W.R.

do kiosku “Ruchu” przy ulicy Hibnera. 
Złodzieje zapakowali swój łup do wor
ków ale zostali spłoszeni i pozostawili 
wszystko na miejscu, podobnie jak w 

kiosku przy ul. Piłsudskiego oraz przy 
ul. Racławickiej.

Zniszczyli wartburga 
Pomiędzy 1 a 4 lipca na jednym z 

rybnickich parkingów niestrzeżonych 
zaparkowany był wartburg. Stał on w 
cieniu pod drzewem, na którym bawiły 
się dzieci. Prawdopodobnie któreś z 
nich umyślnie lub niechcący skoczyło 
na dach auta, powodując poważne 
uszkodzenie karoserii. Właściciel osza
cował, że u blacharza i lakiernika za
płaci aż 1500 złotych.

Renault w renault 
W Bełku we wtorek 4 lipca samo

chód ciężarowy marki renault najechał 
tył samochodu renault twingo. Sprawcę 
ukarano mandatem o wartości 50 zło
tych.

Wymusiła pierwszeństwo?
We wtorek 4 lipca na skrzyżowaniu 

ulic Śląskiej i Chwałowickiej dwuna
stoletnia dziewczynka na rowerze “wy
musiła” pierwszeństwo na samocho
dzie ciężarowym marki “Liaz”. Rowe
rzystka uderzyła w tylne koło ciężarów
ki i wywróciła się na drodze. Na szczę
ście skończyło się tylko lekkimi potłu
czeniami.

Pilnujmy dzieci podczas wakacji!

Żużel Żużel

Dugard nie pomógł

wyścigach - klasycznym wyścigu punkto
wym do challange’u PZ Kol. w Wał
brzychu Paweł Czopek był 3., w Indy
widualnych Mistrzostwach Polski w 
Krynicy Górskiej zawodnicy “EB” 
Victoria Rybnik zajęli następujące 
miejsca: G. Piwowarski - 6. i Artur 
Krasiński - 10., zaś w wyścigu etapo
wym “Po Ziemi Toruńskiej” w klasyfi
kacji generalnej P. Czopek był 3., a Z. 
Kaźmierczak - 9. W klasyfikacji na 
najaktywniejszego kolarza wyścigu 
wygrał Dariusz Borowski.

W ostatnią niedzielę 9 lipca został ro
zegrany kolejny turniej siatkówki pla
żowej z cyklu Grand Prix 95. Przy do
skonałej pogodzie walkę o punkty tur
niejowe stoczyło 16 zespołów - z Żor, 
Jastrzębia, Leszczyn i Rybnika. W tur
nieju zwyciężył zespół Mazuno /Łu
kasz Lip, Łukasz Majenta i Seba
stian Łyczko/, zdobywając kolejne 12 
punktów do klasyfikacji Grand Prix, 
pokonując w finale TKKF Sławków.

Po dwóch turniejach wyłoniła się już 
czołówka w klasyfikacji generalnej -

W minioną niedzielę żużlowcy Ryb
nickiego Klubu Motorowego podejmo
wali na własnym torze zespół Gru
dziądzkiego Klubu Motorowego. 
Mecz zapowiadał się bardzo atrakcyj
nie. W drużynie gości wystartował nie 
dobrze znany rybnickim kibicom Lars

najwięcej punktów, 20, zgromadziło do 
tej pory sześciu siatkarzy - Marek 
Marchel, Mariusz Wicenciak, Krzy
sztof Więch, Sebastian Łyczko, Łu
kasz Majenta i Łukasz Lip. Do tej 
pory punkty Grand Prix zdobyło już 32 
siatkarzy. Kolejny turniej jak zwykle w 
niedzielę na Kąpielisku Ruda przy ul. 
Gliwickiej - zapisy od godz. 14.00 po
czątek gier o 14.30. Organizatorzy za
praszają wszystkich amatorów aktyw
nego wypoczynku gwarantując wiele 
emocji.

Henrik Jorgensen, lecz bardziej utytu
łowany John Jorgensen. Gospodarze 
skorzystali z usług Anglika Martina 
Dugarda. Kibice, którzy przyszli na 
stadion, nie żałowali. Mecz był niezwy
kle emocjonującym widowiskiem. Naj
lepiej świadczy o tym końcowy wynik - 
GKM wygrał 45:44.

Punkty zdobyli: RKM Rybnik: M. 
Dugard 15 /3, 3, 3, 3, 3/, K. Fliegert 7 
/0, 3, 1, 2, 1/, D. Fliegert 2 /l, 0, 1/, A. 
Musiolik 7 /2, 2, d, 1, 2/, A. Skupień 4 
/3 ,1, d, 0/, M.Węgrzyk 6 /1 ,2 ,2 ,1,T/,
K. Mrowiec 3/1, 1, 1/. GKM Gru
dziądz: J. Jorgensen 11 /2, 1, 3, 3, 2/, 
W. Żurawski 1 /1, W/, R. Kempiński 
11 /3, 3, 0, 2, 3/, H . Bem 0 /0, 0/, J. 
Skarżyński 6 /2, 2, 2, W/, S. Janiszew
ski 0 /0, 0, 0/, P. Markuszewski 11 /2, 
3, 3, 3, 0/, T. Kornacki 5 /2, 2, W, 1/.

Rybniczanom nie pomógł udział w 
meczu Martina Dugarda. Anglik - jak 
zwykle - wzniósł się na wyżyny swoich 
umiejętności. Wygrał wszystkie swoje 
wyścigi, a nawet, gdy wystartował na 
dalszej pozycji, ambitnie walczył o 
zwycięstwo. Zawodnikom RKM-u am
bicji nieco zabrakło. Wprawdzie Ma
riusz Węgrzyk i Krzysztof Mrowiec 
bardzo się starali, ale jeszcze nie do
równują oni umiejętnościami bardziej 
doświadczonym kolegom. Bardzo sła
bo zaprezentował się Dariusz Fliegert. 
Zdobył jedynie 2 punkty, a w wyścigu 
VIII przez jedno okrążenie pchał do 
mety zdefektowany motocykl i w ten 
sposób zaliczył jeden punkt. W ostat
nim wyścigu Krzysztof Fliegert ambit
nie walczył o zajęcie II miejsca, co da
łoby zwycięstwo RKM-owi. Uległ jed
nak Jorgensenowi i w całym meczu mi
nimalnie lepsi okazali się zawodnicy z 
Grudziądza. W drużynie gości starto
wał były zawodnik RKM-u Henryk 
Bem. W dwóch startach zajął jednak 
ostatnie miejsca a trener GKM-u Lech 
Kędziora podziękował mu za dalszy 
udział w meczu. Adam Pawliczek nie 
startował z powodu kontuzji. Po poraż
ce z GKM-em rybniczanie zajmują VI 
miejsce w tabeli II ligi. Najbliższy 
mecz ligowy RKM rozegra 
23.07.1995 roku na torze w Zielonej 
Górze.

P iotr Szweda

Zmagania intelektualne
Na Małej Scenie Ryb
nickiej od ponie
działku 10 lipca trwa 
XVIII Międzynaro
dowy Turniej Sza
chowy pod patrona
tem prezydenta miasta 
Józefa Makosza. Do 
czwartku rozegrano 
już pięć rund, a dzi
siaj, o 8.30 rozpoczę
ła się kolejna. Zwy
cięzcy znani będą w 
niedzielę. W tym dniu 
o godz. 14.30 nastąpi 
bowiem uroczyste za
kończenie imprezy i 
wręczenie nagród naj
lepszym szachistom.

/a/

Rozgrywki szachowe 
czasami wyczerpują 

intelektualnie. 
Zdj.: sol

Rozgrywki w siatkówce plażowej

Delta
W nocy z 3 na 4 lipca nieznani 

sprawcy dokonali kradzieży w sklepie 
“Delta” przy ulicy Orzepowickiej. Zło
dzieje dostali się do środka wyrywając 
kraty. Zabrali gotówkę w kwocie 170 
złotych.

Cztery rowery
Trzymanie drogich rowerów górskich 

w blokowych piwnicach to czyste sza
leństwo. W nocy z 5 na 6 lipca przy uli
cy Chwałowickiej skradziono rower za 
510 złotych, zaś przy ul. Śląskiej aż 
dwa takie rowery za 560 i 470 złotych. 
Natomiast z 5 na 7 lipca podobny ro
wer skradziono z ul. Jankowickiej.

Zuchwała kradzież 
W poniedziałek 10 lipca o godz. 0.30 

przy ul. Broniewskiego nieznani 
sprawcy przy pomocy gazu łzawiącego 
obezwładnili mężczyznę, a następnie 
skradli mu saszetkę z dokumentami i 
zegarek ręczny, zaś z samochodu napa
dniętego złodzieje zabrali radioodtwa
rzacz oraz 15 kaset magnetofonowych. 
Straty oszacowano na 260 złotych.

Schwytano nieletnich 
W niedzielę 9 lipca o godz. 2.45 nie

znana osoba zadzwoniła na policję pod 
“997” z informacją, że okradany jest 
bar “Brydzia” w Boguszowicach. Wy
słany patrol policji złapał tam na gorą
cym uczynku nieletnich w wieku 13 i 
14 lat z zapakowanym łupem o warto
ści 216 złotych.

R o zp o zn a j s ię  
n a  z d ję c iu !

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygodniu 
na ulicy Korfantego i zgłosi się osobiście w naszej redakcji, otrzyma publikowa
ną w gazecie fotografię oraz drobny prezent. Tym razem będzie to litr 100 pro
centowego soku owocowego. Przyda się na upały. Zapraszamy do zabawy! Pra
gniemy również poinformować, że w ubiegłym tygodniu nagroda została odebra
na!

Nasza Redakcja znajduje się w oficynie kamienicy przy Rynku 12 /dojście od 
ulicy Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel 
od 9.00 do 17.00.
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Zdjęcie fu jicolor

z albumu czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy 

przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po skopiowaniu natychmiast 
zwrócimy. /Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesią
cu autora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego” zdjęcia fir
ma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywoła
niem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

W lecie nie ma to jak klimatyzowany pojazd...

Zdj.: A n n y  Z b y lu t

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. - Jak na okres urlopowy, najbliższy tydzień lipca spędzisz wyjątko
wo pracowicie, wykonując zadania narzucone przez okoliczności. Przyjdzie Ci też dodawać 
otuchy jakiejś młodej osobie pogrążonej w stresie. Powinieneś się cieszyć, że do tej roli wy
brała Ciebie.
BYK - 21.04.- 20.05. - Rozwiążesz sprawę, która dotąd wydawała się beznadziejna. Okaże 
się, że brakujące ogniwo znajdowało się w ręku osoby zupełnie nieświadomej jego istnienia, 
nie możesz je j zatem posądzać o złą wolę.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Sprawy najbliższych Ci osób przyćmią Twoje własne. Trzeba 
się będzie w nie zaangażować na sto procent, inaczej i Ty odczujesz ich negatywny wpływ. 
Spróbuj uratować chociaż niezależność duchową.
RAK - 22.06. - 22.07. - Marzenie, by choć na krótko oderwać się od dotychczasowych obo
wiązków, spełni się tylko częściowo. Sprawy Cię wprawdzie nie dogonią, odnajdą Cię nato
miast ludzie, którzy Ci o nich będą przypominać.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Karta wyraźnie się odwróci i poczujesz wyjątkowy przypływ sił. Wy
korzystaj je  bardzo rozważnie, używając wszystkich swoich talentów dyplomatycznych. Jeden 
fałszywy krok, podpowiedziany zresztą przez osoby Ci nieżyczliwe, może wszystko zniweczy ć. 
PANNA - 24.08. - 22.09. - Twoja świetna forma plus wsparcie życzliwych osób sprawi, że 
następny tydzień nie będzie należał do unormowanych. Przygotujesz wiele projektów tak tra
fionych, że jesienią nie będzie kłopotu z ich realizacją.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Jeżeli teraz źle ulokujesz swoje uczucia, może się zdarzyć, że reszta 
lata upłynie Wam na lizaniu ran. Dlatego przemyśl każdy krok i korzystaj ze swego rozsądku. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Jeżeli po tej znajomości spodziewasz się korzyści materialnych 
- od razu się wycofaj. Jeżeli jednak masz ochotę na kontakt wzbogacający duchowo - idź za 
tą osobą choćby w ogień!
STRZELEC -23.11 - 21.12. - Zdrowie wymaga dbałości o nie, o czym przez ostatnie tygo
dnie zupełnie nie pomyślałeś. Jeżeli jest tu coś do nadrobienia - zrób to. Szkoda byłoby naj
bliższy tydzień spędzić w łóżku.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Można by tę propozycję traktować jako szczególne zrzą
dzenie losu, gdyby nie świadomość pułapki, która się za nią kryje. Nim więc podejmiesz de
cyzję, zbadaj sprawę dogłębnie...
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Jeżeli wszyscy zwalniają obroty, dostosuj się do nich, by nie 
sprawiać wrażenia nadgorliwca. Nie będzie zresztą potrzeby wykazywania się w czymkol
wiek, więc wykorzystaj ten czas na relaks.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Wiele się będzie dziać, na szczęście nie w pracy, ale na płaszczyźnie 
towarzyskiej. Wykorzystaj te spotkania, by zimowe wieczory były równie atrakcyjne.

Plaża 
czy biuro?

Przy podpisywaniu angażu jeszcze 
nie wszyscy pracodawcy stawiają 
swoim pracowni
kom warunki co 
do ubioru. A szko
da, bo w sklepach 
n ie je d n o k ro tn ie  
rozglądamy się za 
sprzedawcą, a po
tem dziwimy się, 
że jest nim ten 
chłopak w krót
kich spodenkach, 
klapkach i podko
szulku. Mowa oczywiście o lecie, bo 
w czasie upałów nasze biura zapeł
niają się beach boysami i beach girl
sami. A przecież ubiór do biura po
winien się jednak nieco różnić od 
ubioru plażowego. Różnicę tę rozu
mie np. dyrektor jednego z okolicznych

Poziomo: A / rączka w ręce, B/ każdy ma swój w głowie, C/ 
kochaj go, D/ teren wyborczy, E/ nań okno, F/ sędzina je 
zna, G/ ptak z koralami, H/ do wygłaszania kazania, I/ cza
sem w nim as, J/ z lekarstwami na człowieka czeka 
Pionowo: 1/ rywal sosny, 2/ najlepszy dla wieprzy, 3/ w nim 
napisano, jak egzamin zdano, 4/ zamyka i otwiera szkolne 
drzwi, 5/ używka w filiżance lub na ławie, 6/ trzech na scenie 
daje przedstawienie, 7/ upust jako zachęta dla klienta, 8/ 
atak ułanów, 9/ łączy mecz z dodawaniem, 10/ kręci się w 
samolocie
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: G-3, C-2, J-10; A -4, C-10 H- 
3, C-2, A-1; G-2, I-4, d-10, J-5; F-6, B-6, H -10, I-5, G-3, E-4; 
A-6, H-8; E-5, A-5, C-2, J-9, H-8; H-7, D-2, B-8, A-4, A-8, J- 
7, G-4, G-3, D-4, C-3, A-2, F-8
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty uka
zania się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej 
skrzynki” /Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 25 z hasłem “Nikt swe
go garbu nie widzi” otrzymuje Grażyna BIELECKA, ul. 
Wolności 16, 44-240 Żory.

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

Fatałachy z naszej szafy

okolicznych zakładów pracy, który zwrócił 
uwagę, przez osoby trzecie, ubranej 
w miniszorty pracownicy, że jej strój 
nie nadaje się do biura. Rozgorzała 
na ten temat dyskusja, ale, dziewczy
ny - dyrektor miał rację!

Na lato do biura 
przygotujcie sobie 
luźne lniane lub ba
wełniane sukienki, 
lekkie jasne kostiu
miki, lub garnitury 
z dłuższymi szorta
mi, a na koszulki na 
ramiączkach narzu
cić można rozpiętą 
bluzkę. Gorzej z 
mężczyznami, ale 

przecież sporo jest pięknych luźnych 
spodni, koszul z krótkimi rękawami, 
np. z kamizelką itp. Nie ma nic śmie
szniejszego, niż facet w dżinsowych 
szortach, T-shircie w paski, białych 
skarpetkach, klapkach i ... z teczką w 
stylu biznesmena.

W różka

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 25 nagrodę otrzymują Dariusz i Rafał POŹNIAK, ul. Orzepo
wicka 22a/38, 44-217 Rybnik

Feryje
starzyków
Teroz bez feryje mom dużo czasu i jak  

pogoda jest niychersko, przesiaduja 
u starzyków na klachach.

Łostatnio wzionech ich na spytki ło je
jich feryjach. Wedle mje dzieckom wte
dy musiało isto sie pierzynym cnić cołke 
dwa miesionce, telewizyji z teleferiami 
przeca jeszcze niy boło.

Starzyki ino sie łośmioli z moji godki. 
Choć niy wandrowali po Polsce i po ink
szych landach ja k  dzisiejsze dziecka, 
wcale im sie bez feryje niy mierzło.

Wsiowe bajtloki, tak jako i teroz, boły 
zarozki zaprzongniynte do roboty. Mu
siały wczas stować, rychtować ciapryka 
dlo gowiedzi abo tyż wachować nojm
łodszych podszkróbków.

Starzyki mieli sie lepi, bo byli miasto
wi. Przed wojnom starzyk, mały Jorguś, 
jeździół z łojcami na letnisko do kuror
tu. Starka tyż roz byli z łochronkom w 
Jaworzu na letnisku, ale cołke dwa ty
dnie przepłakali za domym, boło ich tę
skno. Teroz godomy, że jadymy na kolo
nie, na wczasy abo na urlop a przed woj
nom jeździyło sie na letnisko. Potym 
przyszła wojna. Starzyk musieli robić na 
grubie bez feryje, potym ściongli ich do 
Arbeitsdienstu, a pod koniec wojny do 
wojska. W czasie wojny żodyn niy łopo
wożoł sie puszczać kańś dalij. Starka 
jeździyli ino czasym na wieś za Racibórz 
do ciotek abo ze swojom mamom klajn
bankom do Glywic.

Fest radzi lotali dziynnie do swoji 
ołmy na familoki, bo tam mieli kamraj
stwo. Ołma mieli konsek wynajyntyj 
łonki, w chlywiku kormika, dwie kozy i 
gynsi z gonsiorym Hajnlym. Z  ciotkom 

kero boła ino ło rok starszo, wykludzały 
kozy na beszonk. Przy przyleżytości, jak 
przejeżdżoł jaki długi giterok /pociąg to
warowy/, kiwały baniokom abo wróżyły 
podle wagonów, czy bydzie świycić klara 
abo bydzie loło. Przy paszyniu gynsi szy
ły ze szmatek lalkom klajdziki, grały w 
pyjterkarty, lebo czytały niemiecke bojki 
ło Zygfrydzie i Brunhildzie z sagi ło Ni
belungach. Czytanie na widoku polskich 
ksionżek boło “strong verboten ”. Dzie
prym na wieczór boło w doma czytanie i 
pisanie po polsku. Z  gonsiora Hajnla 
boł gizd nad gizdy. Jak sie wnerwiół, to 
roztopyrczół wielgachne skrzydła, syczoł 
ani żmija i szczypoł, kaj popadło.

Chneda po wojnie starka pojechali na 
swoje piyrwsze i łostatnie grubske kolo
nie, bo już im isto klupło 14 roków. Niy 
pojechali daleko, ino do klosztoru w Pil
chowicach. Po dzisiok spominajom raj
za lastautym /samochodem ciężarowym/ 
bez plandeki. Wiater chcioł im głowy 
pourywać, co chwila jakoś muszka wy
startowała w łoku ale dziecka boły rade, 
jak diosi. Zarozki po wojnie opiekunka
mi dziecek mogły być jeszcze klosztorne 
panny. Boły dobre dlo bajtli ale dziołchy 
niy miały s nimi lekko. Za wyrobianie 
boły sztrofowane klynczyniym przed 
wielkim krzyżym w siyni. W kaczoku, 
kery boł blisko klasztoru, mogły ino 
nogi moczyć. Seblyc do badyhołzów niy 
przystoło frelkom, prawiyły klosztorne 
panny. Jedzynie tyż boło ciyńke, co 
dzieckom wcale niy wadziyło, bo w 
doma niy miały lepszego. Potym starka 
byli zapolonom harcerkom i f órt jeź
dziyli ino na obozy. Ale kolonie w Pil
chowicach starka dycko bardzo radzi 
spominajom. Roz, w jedna niydziela 
przyjechoł na kole do klosztoru swoja 
siostra łodwiedzić taki szwarny karlus i 
starka som już isto teroz 43 roków s nim 
do kupy, a jo Edek jest żech jejich wnuk. 
 Edek
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