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Grupa kolonistów z Ukrainy w Kamieniu. Zdj.: sol

Wypoczywające na koloniach w Ka
mieniu polskie dzieci z Ukrainy przyjął 
w Urzędzie Miasta prezydent J. Makosz. 
Honorowym gościem na spotkaniu był 
prezes Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wscho
dnich z Gliwic p. Gardynik. Prezydent 
wyraził radość z możliwości goszczenia

Polskie dzieci z Ukrainy z wizytą u prezydenta

dzieci w Rybniku i zaproponował złoże
nie szczególnych podziękowań Józefo
wi Śliwce - dyrektorowi M OSiR-u,

dzięki którego staraniom zebrano po
trzebne fundusze i możliwe było zorga
nizowanie kolonii.

W trakcie prawie dwugodzinnego spo
tkania dzieci mogły popisać się znajo
mością polskich piosenek i wierszyków, 
poznanych w rodzinnych domach i szko
le, jak i tych zapamiętanych już podczas 
pobytu w Kamieniu. Szczególnie ciepło 
przyjęta została polska poezja recytowa
na z kresowym akcentem.

Gospodarze spotkania zaprosili rów
nież gości na słodki poczęstunek i obda
rowali ich prezentami. Razem z łakocia
mi dzieci otrzymały przybory szkolne i 
książki. Dzieci lepiej mówiące po polsku 
- książki przygodowe i bajki; każde inną, 
aby mogły wymieniać się między sobą. 
Pozostali - podręczniki do nauki, by do
skonalili język rodziców i dziadków.

Koncert niedzielny “Pod Wierzbą"
W niedzielę 30 lipca w godz. 16.00 - 18.00

wystąpi zespół "CARRANTUOHILL” z Rybnika

go planu, zdając się na moją opinię. W 
niektórych więc sprawach nastąpi 
znaczne usprawnienie pracy.
- Co leży w gestii konserwatora miej
skiego ?
- Sprawuję opiekę nad wszystkimi bu
dynkami sprzed 1945 roku i znajdują
cymi się w strefie zabytkowej. Opiniu
ję wszelkie projekty remontów, przebu
dowań. Ale zajmuję się również stary
mi cmentarzami, parkami i zabytkami 
ruchomymi, czyli np. zbiorami rzemio
sła artystycznego.
- Jakie obiekty w Rybniku są szczegól
nie interesujące pod względem archi
tektonicznym?
- Zamek w którym mieści się sąd, ko
ściółek akademicki na Gliwickiej, to są 
obiekty najstarsze. Jest też dużo starych 
kamieniczek, z najładniejszą - Świer  

c.d  na stronie 3

Radar dla policji
Aleksandra Bezuch - Miejski 

Konserwator Zabytków

- Dlaczego wcześniej nie było konser
watora miejskiego?
- Problematyka konserwacji zabytków 
była w Wydziale Architektury porusza
na od zawsze. Ja sama pracuję już tutaj 
3 lata. Jest to więc tylko rozdzielenie 
obowiązków i przekazanie ich jednej 
osobie.
- Jaki nastąpił podział kompetencji 
między Panią a konserwatorem woje
wódzkim?

W ostatni czwartek 
w U rzędzie M iasta 
prezydent Józef Ma
kosz oraz naczelnik 
Wydziału Komunika
cji Jerzy Wróbel 
przekazali policji 
ufundow any przez 
miasto pistoletowy ra
dar drogowy RAPID- 
1. Komendę R ejono
w ą w Rybniku repre
zentowali jej komen
dant Hubert Hanak 
oraz naczelnik W y
działu Ruchu Drogowego

Na przedwakacyjnej sesji Rady Miasta zostało stworzone 
nowe stanowisko: Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Funkcję tę sprawuje pracująca do tej pory w Wydziale 
Urbanistyki i Architektury Aleksandra Bezuch.

- K om petencje konserw atora w oje
wódzkiego nie zmieniły się przez po
w ołanie m iejskiego. Ja rów nież nie 
mam jakiś specjalnych uprawnień. Do 
tej pory zbieranie potrzebnych doku
mentów, uzgadnianie projektów z Ka
towicami trwało niekiedy kilka miesię
cy. Teraz wszystko będzie szybsze. Ja 
opiniuję projekty, zbieram dokumenta
cję i przekazuję konserwatorowi woje
wódzkiemu. On podejmuje decyzję, ale 
nie rozpatruje już szczegółowo każdego

Moment wręczenia radaru. Zdj.: sol
Drogowego Zdzisław Kuczma.

W ten sposób nasza rybnicka "dro
gówka" wzbogaciła się o nowoczesny 
sprzęt, który miejmy nadzieje sprawi, 
że piraci drogowi będą zdejm ować 
nogę z pedału gazu.

Letni koncert dla wybranej publiczności

50. Rybnicka Pielgrzymka do Częstochowy

Pół wieku pielgrzymowania
Jeszcze w czasach zaboru niem iec

kiego polskie chóry i inne stowarzysze
nia narodow e działające w Rybniku 
urządzały dla podtrzymania polskiego 
ducha w ycieczki do K rakow a i p iel
grzymki do Częstochowy. Pielgrzymki 
koleją bądź furmankami ciągnęły na Ja
sną Górę również w latach międzywo
jennych. K olejne 
odrodzenie się ruchu 
pielgrzym kowego do 
Częstochowy nastąpi
ło po zakończeniu II 
wojny światowej. Ks.
Jan D uda w pracy 
“Pielgrzymki piesze z 
R ybnika na Jasną  
Górę w latach 1946 - 
1976” pisze: Historia 
pieszych pielgrzymek 
bierze swój początek 
w 1946 roku. P iel
grzymowano wówczas 
w podzięce za przeży
cie trudnego okresu 
wojny. Trasa pieszej 
pielgrzymki z Rybnika 
na Jasną Górę została 
przetarta przez Emila 
Lesika, Stanisława 
Pola, Benedykta 
Smołkę, Czesława 
Rducha i Waltera Bu
rzyńskiego, którzy po  
powrocie z wojny pod
ję li trud pielgrzymo
wania w podzięce za

ocalenie życia /.../. Już tydzień później 
tą samą drogą wyruszyła do Często
chowy grupka kobiet a wśród nich Ewa 
Lesik, Franciszka Szykuła, Hildegarda 
Kocjan i Edyta Fojcik”.

Pielgrzymka z roku 1946 dała począ
tek rybnickiej tradycji corocznego pie-  

c.d. na stronie 3

MIESIĘCZNY 
ZA DARMO!

Wydrukowany niżej kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny 
komunikacji miejskiej na terenie Ryb
nika. W ystarczy go wyciąć i razem z 
wydrukowanymi w dwóch poprzednich 
numerach nakleić na kartkę pocztową i 
wysłać na adres naszej redakcji lub 
wrzucić do “żółtych skrzynek” w termi
nie do 10 sierpnia.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a 
nagrodą będzie DARMOWY BILET 
MIESIĘCZNY KOMUNIKACJI

MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA WRZESIEŃ.

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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1

Książka w  prezencie
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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 OGRANICZONY W FORMIE PISEMNYCH OFERT NA 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM POD 
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE SZEREGOWE SPÓŁDZIELCZE

Przedmiotem przetargu jest:
nieruchomość niezabudowana o powierzchni 3.997 m2, położona w Rybniku 
w rejonie ulic Żołędziowej i Wierzbowej, zapisana w Kw 25.557 oznaczona 
jako działka nr 3478/240 stanowiąca własność Gminy Miasta Rybnika.
Cena wywoławcza wynosi: 101.804,00 zł
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “PRZETARG”, należy składać w 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miej
skiej 7 w terminie do 3 sierpnia 1995 r.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 30 pro
cent ceny wywoławczej na konto PBK W-wa I Oddz. Rybnik nr 372602-2017- 
139-1 najpóźniej do godz. 9.00 w dniu 3 sierpnia 1995 r.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15,00 zł. 
Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 1995 r. o godz. 10.00 w sali 
38 I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości udziela Naczel
nik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Rybniku 
przy ul. Miejskiej 7 pokój 64, tel. /0-36/ 22-364.
Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo wyboru oferentów oraz prawo odstąpienia od 
przetargu względnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn.

Lato w mieście
w Domu Kultury 

w Niedobczycach
Czas wolny pozostającym w mie

ście dzieciom i młodzieży postanowił 
zagospodarować również Dom kul
tury w Niedobczycach.

Przez cały sierpień odbywać się będą 
różnego rodzaju zajęcia. Codziennie 
można zagrać w ping-ponga, w  ponie
działki uczestniczyć w zajęciach pla
stycznych i m uzycznych. We w torki 
oprócz zajęć plastycznych można bę
dzie nauczyć się tańczyć, a o 17.00 
obejrzeć film w kinie “Wrzos”. Organi
zatorzy rozgraniczyli jednak charakter 
zajęć plastycznych. W poniedziałek  
można doskonalić umiejętności malar
skie, we wtorek natomiast nauczyć się 
rzeźbić. Środy to dzień filmowy - już o
10.00 rano w kinie “W rzos” odbywać 
się będą specjalne projekcje. W czwart
ki Dom Kultury zaprasza na zajęcia ta
neczne, a w piątki będą wycieczki na 
basen i krajoznawcze oraz akcja pla
styczna pod hasłem “Kolorowy płot”. 
Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o
10.00 i trwają do 13.00.

W kinie natom iast prezentow ane 
będą: 1.08. - “Czarny książę” - godz. 
17.00; 2.08, godz. 10.00; 8.08. “Uwol
nić orkę” - godz. 17.00; 9.08. - godz. 
10.00; 15.08. - “Richie m ilioner” - 
godz. 17.00; 16.08. - godz. 10.00; 
22.08. - “Księga dżungli” - godz. 
17.00; 23.08.-godz. 10.00.

/a/

w bibliotece
Mija pierwszy miesiąc zabaw i kon

kursów organizowanych w Bibliotece 
Miejskiej dla dzieci spędzających lato 
w mieście. Organizatorzy - Dział Wy
pożyczalni i Czytelni dla Dzieci - rów
nież na sierpień przygotow ali liczne 
atrakcje. Tak jak  w l ipcu we wtorki 
odbywać się będą projekcje filmów wi
deo. W najbliższym tygodniu bibliote
ka zaprasza na:
1.08. - Film wideo Duch w więzieniu
2.08. - Jakie to drzewo - konkurs przy
rodniczy
4.08. - Gra w Wisielca - zabawa spraw
nościowa. /a/

na Nowinach
Z końcem  lip ca  dob iega  końca  

pierw szy tydzień akcji Lato na osie
dlu N owiny  o rgan izow anej p rzez  
Radę O siedla Rybnickiej Spółdzielni 
M ieszkaniow ej i K lub M ega B iba. 
Codziennie od poniedziałku do so
boty w SP31 odbywały się zajęcia 
dla pozostających w mieście dzieci 
z osiedla. Organizowaliśmy w lipcu 
m. in. dwie dyskoteki dla dzieci ze 
szkół podstaw owych i dwie cało
dzienne wycieczki autokarowe do 
Brennej - powiedział Henryk Sarna, 
jeden  z organizatorów.

Również każdego dnia m ożna było 
uczestniczyć w zajęciach sportowych 
- zagrać w koszykówkę i ping-ponga. 
Pod koniec tygodnia  organizow ane

Lis ty do redak cj i

Rybnik zagościł 
w moim domu

Jestem W aszą stałą czytelniczką od 
kilku lat. W Rybniku mieszkałam 21 lat 
i po wyjściu za mąż 7 lat temu zmieni
łam miejsce zamieszkania. Z “miasto
wej pani” przeistoczyłam się w “wiej
ską gospodynię domową”, co było pro
cesem bardzo bolesnym.

Rój - bo to moje obecne “królestwo” 
jest dosyć ładnym miejscem, ale jakże 
trudno zapomnieć o mieście, w którym 
spędziło się najpiękniejsze lata życia... 
Tęsknota odbierała chęć życia i działa
nia i wtedy dopomogła mi moja mama, 
która pracując na portierni Politechniki 
Śl. w Rybniku, miała kontakt z W aszą 
gazetą  /była to wasza ówczesna siedzi
ba/ i zaczęła podsuwać mi wasze kolej
ne numery. Tak więc Rybnik zagościł 
w moim domu... Znowu wiedziałam co 
się dzieje w moim ukochanym mieście, 
poznawałam witraże, kamienice, pasa
że, kościoły...

Bardzo mi to pomogło i postanowi
łam uszczęśliwić tak moją przyjaciółkę,

“Szum wokół śmieci” 
c.d.

Wyjaśnienia zawarte w artykule re
dakcyjnym “Szum wokół śm ieci” na
szym zdaniem  m ogą dezorientow ać 
klientów “EKO”. Nasza firma nie ucze
stniczy w podziale Rybnickich Służb 
Komunalnych i nadal świadczy usługi 
dla w szystkich dotychczasow ych i 
przyszłych usługobiorców. “EKO” po
siada również samochód do obsługi po
jem ników  6,5 - 10 m3 . Świadczymy 
usługi sam ochodam i zakupionym i z 
własnych środków i z zysku, mimo sto
sowania najniższych cen w regionie.

“Nasz klient, nasz pan”. Nasz klient 
może pojemniki wybierać, dzierżawić 
lub kupować wg własnego uznania.

Dyrektor 
Zakładu Usług Sanitarnych 

i Oczyszczania Miasta “EKO” 
Jarosław Konsek

która mieszka w Niemczech, a również 
przeżywała podobne rozterki. Kupuję 
więc teraz 2 numery i wysyłam /.../

Mariola B. 
Nazwisko i adres 

do wiadomości redakcji

Pasy 
z masy

Rybnickie Służby Komunalne 
wzbogaciły się o nowy sprzęt - jest to 
specjalna maszyna do kładzenia pa
sów z masy termoplastycznej na 
przejściach dla pieszych.

Masa jest podgrzewana w specjalnym 
kotle i rozlew ana na w yznaczonym  
miejscu na grubość ok. 3 mm. Schnie i 
twardnieje po 3 minutach.

W Rybniku podobne przejścia już  
istniały, bo p ierw sze próby z m asą 
przeprowadzane były 2 lata temu. Pok

az zastosowania tej technologii pro
w adziła wówczas bytom ska firma, 
która teraz sprzedała RSK potrzebny 
sprzęt i przeprowadziła szkolenie pra
cowników obsługujących maszynę.

- Technologia jest niestety jednora
zowo dość droga, ale za to trwała - po
wiedział Janusz Piekarczyk, dyrektor 
RSK. - Jedna warstwa pozostaje w do
brym stanie przez trzy lata na jezdni. 
Gdy kładziona je st kolejna warstwa - 
nie pokrywa w całości starych pasów, 
ale jedynie uzupełnia ubytki. Natomiast 
powszechnie używana farba starcza 
zaledwie na pół roku.

Jedynym uniedogodnieniem jest nie
m ożność położenia masy term opla
stycznej na pasy pomalowane w cze
śniej farbą. Masa nie trzyma się, i dlate
go trzeba najpierw zedrzeć poprzednią 
warstwę. - A na razie potrzebnej do 
tego frezarki nie mamy - w yjaśnił J. 
Piekarczyk. Dodatkowo do masy doda
wane są  szklane kulki, które odbijają w 
nocy światło reflektorów. Dzięki temu 
przejścia są  lepiej w idoczne ju ż  ze 
znacznej odległości. /a/

Darmowe
wakacje

Z pomocą dla najbiedniejszych dzieci 
pozostających w domach w okresie wa
kacji pośpieszyli też franciszkanie. Oj
ciec Tobiasz Kołodziejczyk dla pra
wie 40 dzieci zorganizował kolonie w 
Paczkowie. Utworzone zostało specjal
ne konto, na które zbierane były pienią
dze, ale większość funduszy ojciec To
biasz uzbierał sam prosząc o datki za
k łady pracy. Z w yjazdu skorzystały 
dzieci z rodzin gorzej sytuowanych, pa
tologicznych, w ielodzietnych. N ie
którzy rodzice zadeklarowali częścio
w ą zapłatę za wakacje. Jest to pierwsze 
lato charytatywne zorganizowane przez 
ojca Tobiasza, ale sądząc po wynikach 
- nie ostatnie.

/a/

Ważne dla  
miłośników zwierząt

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

Terenowy Punkt Zatrzym ań  
dla bezdomnych zwierząt. 
Istnieje możliwość przekazania 

zatrzymanych psów bezpańskich 
lub poszkodowanych 

w wypadkach ulicznych. 
Kontakt telefoniczny 

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

Remont kapitalny ulic w centrum Rybnika

Zmiana tras linii autobusowych
W związku z planowanym remontem kapitalnym ulic Gliwicka, Łony, Pl. Wol

ności, 3 Maja zachodzi konieczność okresowego wyłączenia tych ulic z ruchu koło
wego w okresie od 10 do 31 sierpnia 1995 r. Od 10 do 15 sierpnia nieczynny bę
dzie przystanek przy ul. 3 Maja /Urszulanki/. W związku z powyższym prosimy w 
tym czasie o korzystanie z przystanków przy Pl. Wolności.

Jednocześnie na czas od 15 do 31 sierpnia zlikwidowany zostanie centralny przy
stanek autobusowy na Pl. Wolności. Zmieniony zostanie także przebieg linii autobu
sowych.
I tak linie kursujące od przystanku “Kotucza Polmozbyt” do “Pl. Wolności” kurso
wać będą trasą objazdową:
od “Kotucza Polmozbyt” ul. Wyzwolenia, Sybiraków /Łącznik/, Powstańców, 
Kościuszki, Chrobrego - ustawienie przystanku zamiennego za Pl. Wolności - na 
ul. Chrobrego - dotyczy linii 437, 581, 583,584,585, 586,592,593,595,597,599.

Linie kursujące od przystanku “Gliwicka Szpital” do Pl.Wolności - objazd jak 
wyżej, dotyczy linii 441,582.

Linie kursujące od przystanku “Dw. PKP - Pl. Wolności do “Kotucza Polmo
zbyt” i “Gliwicka Szpital” kursować będą trasą objazdową: od Dw. PKP ul. Ko
ściuszki, Powstańców, Więźniów Politycznych, Piasta, Gliwicką do Ronda z 
Kotucza i dalej po trasie dotyczy linii 441, 443, 581, 582, 583, 584, 585,592, 593, 
597,599 - zamiennie za Pl. Wolności wyznaczony będzie przystanek przy ul. Pia
sta.

Linie kursujące od przystanku “Piasta - Pl. Wolności do Kotucza Polmozbyt” 
kursować będą: ul. Piasta, Gliwicką do ronda z ul. Kotucza i dalej po trasie dot. 
linii 437, 586, 587, 590, 591, 595 - przy ul. Kotucza przystanek zamiennie za Pl. 
Wolności.

Linie kursujące od przystanku “Żorska” - Karolinka - Piasta - Pl. Wolności do 
Sądu lub 3 Maja” kursować będą: od przystanku “Żorska” ul. Mikołowską 
/obok kościoła/, Powstańców, Kościuszki, Chrobrego do Sądu lub 3 Maja dot. 
linii 442, 588, 598 - zamiennie przystanek za “Piasta” przy ul. Mikołowskiej na 
wysokości kościoła oraz przy ul. Chrobrego zamiennie za Pl. Wolności.

Linie kursujące od przystanku “Domus - Kotucza Polmozbyt - Pl. Wolności do 
DW. PKP” kursować będą: od przystanku “Domus” ul. Zebrzydowicką, Raci
borską, Hallera, Miejską, Jankowicką, Armii Krajowej, Piłsudskiego do Dw. 
PKP i dalej po trasie dot. linii 588,590. Autobusy linii 588,590 nie obsłużą przystan
ku “Kotucza Polmozbyt”, zamiennie za Pl. Wolności obsługiwany będzie przysta
nek “Sąd”.

Linie E-3 i 594 w okresie od 10 do 31 sierpnia br. kończyć będą kursy na 
dworcu autobusowym PKS. Nie będą obsługiwać przystanków “Dw. PKP”, Pl. 
Wolności, 3 Maja.

Pragniemy również w imieniu Urzędu Miasta Rybnika i Międzygminnego 
Związku Komunikacyjnego przeprosić wszystkich pasażerów za utrudnienia 
wynikające z w/w zmian i opóźnienia, które mogą występować w stosunku do 
obowiązującego rozkładu jazdy.

Format "Gazety Rybnickiej" bez zmian
Wszystkich Czytelników, którzy zostali zaskoczeni formatem ostatnie

go numeru "Gazety Rybnickiej" przepraszamy i informujemy, że to nie 
kanikuła lub oszczędność papieru sprawiła, że gazeta nasza zmniejszyła 
swoje rozmiary. Przyczyna była bardziej prozaiczna - już w trakcie dru
ku zepsuły się maszyny i pozostała nam alternatywa - wcale, lub w 
zmniejszonym formacie. Wybraliśmy oczywiście to drugie... Redakcja

były m in itu rn ieje  w w ym ienionych 
dyscyplinach.

W drugim m iesiącu w akacji akcja 
nie zostanie przerw ana, ale za jęcia  
będą odbywać się tylko w wyznaczo
ne dni, 2-3 razy w tygodniu . B ędą 
też w ycieczki i dwie dyskoteki.

/a/

Koleżance mgr Reginie Winnik-Roskosz 
serdecznie wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki
składa

Zarząd ZNP - Sekcji Emerytów 
_________________________________ i Rencistów w Rybniku
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Szczegół tworzy klimat Pół wieku pielgrzymowania
c.d. ze strony 1
Świerklańcem, niestety zaniedbaną. Są one 
skromne, ale ładne, i co najważniejsze
- na stałe wpisały się w historię miasta, 
dlatego ważna jest ich ochrona. Stylo
wo panuje historyzm, klasycyzm i tro
chę secesji. Nie ma jednak w mieście 
budynków szokują
cych now oczesnym i 
rozwiązaniami.
- Czy istnieje jakiś re
jestr zabytków?
- Tak, jes t spis zabyt
ków i zakwalifikowa
nych do niego jest po
nad 20 obiektów. Ale 
oprócz tego są  rów 
nież obiekty znajdują
ce się w ewidencji za
bytków, również chro
nione. Jest ich ponad 
200. Obiekty zabytko
we stanow ią praw ie 
80 procent wszystkich 
obiektów  na terenie 
miasta. W ażne je s t 
jednak właściwe rozu
mienie pojęcia zabyt
ków. Trzeba patrzeć 
nie na pojedyncze bu
dynki, ale również na 
o toczenie. N ajpierw  
bierzemy pod ochronę 
zespoły architekto
niczne, później roz
graniczamy pojedyn
cze obiekty.
- Czy są jakieś główne 
założenia miejskiej 
architektury? Na co 
na pewno nie zgodzi się pani opiniu
jąc projekt?
- A rchitekturą zajmuje się raczej wy
dział architektury, ale nie is tn ie ją

Dlatego młoda mama przypomina so
bie o północy, że zabrakło jej pamper
sów dla dzidziusia, i gna po nie do ap
teki, a mężczyzna, wracający z nocnego 
klubu z poderw aną tam dziew czyną 
uświadamia sobie, że należałoby się za
bezpieczyć...

Rybnickie apteki dyżurują w cyklu 
tygodniowym, przejmując czuwanie w 
piątek po zamknięciu. W czasie całego 
tygodnia “pracująca” apteka prowadzi 
dyżur nocny i sobotnio-niedzielny, 
kończąc go w następny piątek z chwilą 
zam knięcia. A pteki nie s ą  jedynym i 
miejscami, w których pracownicy nie 
śpią w nocy. Ale cykl pracy farmaceu
tów odbiega od ogólnie znanych. Pra
cownik przychodzący na popołudnio
w ą zmianę zamyka aptekę, żegna swoje 
koleżanki i zostaje na noc.

W każdej aptece cykl pracy w czasie 
dyżurów ustalany jest inaczej. Można 
tylko przyjść na noc, można po nocnej 
pracy zostać na ranną zmianę. Każdy 
pracownik może wybrać sobie dzień, w 
którym pozostanie na dyżur. Rozplano
wanie pracy zależy więc od “załogi” 
każdej apteki.

- Nie można porównywać jednego dy
żuru do drugiego. Każdy inaczej rea
guje na rozbudzenie, każda pora roku 
jest inna i inne zdarzają się przypadki. 
Lato przynosi zatrucia, poparzenia, 
udary słoneczne, biegunki, a zima - 
przeziębienia, grypy, gorączki, zapale
nia - powiedziała A leksandra Potem
pa z Apteki pod Orłem. Chociaż każdy 
dyżur je s t inny, scenariusz bywa 
podobny. Po zamknięciu apteki jeszcze 
do 22-23 ludzie przychodzą jak  przez 
cały dzień. Kolejka przy drzwiach cią
gle rośnie, a do obsługi jest tylko jedna 
osoba. Jeżeli dzień jest spokojny, po 
23.00 jest trochę czasu aby zjeść, odpo
cząć, pooglądać telewizję, lub wreszcie 
się położyć.
- Ja najczęściej czytam. W domu nie 
mam na to nigdy czasu. Spokojny dy
żur, to dla mnie jedyna szansa na to

szczegółowe założenia zagospodaro
wania miasta. Nie można zatem powie
dzieć, że jakoś ulica czy dzielnica bę
dzie z założenia nowoczesna, a jakaś 
stara. Nie można przebudowywać Sta
rego Miasta i innych obiektów znajdu
jących się w rejestrze zabytków. Ale na

pewno ja  nie zgodzę się na wyburzenie 
budynków ważnych dla dziejów mia
sta. Nie można też np. postawić obok 
zamku wieżowca lub straganów. Wokół

aby wreszcie przejrzeć fachową prasę - 
powiedziała Aleksandra Potempa.
Do 1-2 w nocy m ożna spać, aż do 

pierwszego dzwonka. Trafiają się różne 
przypadki - głowa rozbita 
na basenie, biegunka z go
rączką.
- Mnie obudziła prawie 

cała rodzina pogryziona 
przez psa. Nieznany kun
del rzucił się na dwójkę 
dzieci, ojciec i sąsiad  
próbowali go odciągnąć.
W efekcie wszyscy zostali 
pogryzieni; psa trzeba 
było zastrzelić. Teraz cze
kają na wyniki badań, czy 
będą musieli brać bolesne 
zastrzyki przeciwko wście
kliźnie - mówi A. Potempa.

Trafiają się też amatorzy 
m iłości, którzy w nocy 
przychodzą po prezerwaty
wy.
- Nie należę na szczęście 

do osób, które mają kłopo
ty z zasypianiem. Kiedy już 
wszyscy odchodzą, ponow
nie się kładę i bardzo szyb
ko zasypiam. Nie “zary
wam ” nocy przez to, że roz
budzę się i nie mogę już  
spać - wyjaśniła A. Potempa.
Każdy ma sw oją pościel, 

tapczan należy do wyposaże
nia apteki. Noce w aptekach 
nie budzą w pracownicach 
emocji.
- Nie boimy się. Cały budy
nek jest zabezpieczony, okna 
okratowane, poza tym nasza 
apteka jest w centrum, a na
przeciwko mamy Straż Miej
ską - powiedziała A. Potem
pa.

O 5.00 rano kolejny 
dzwonek. Tym razem  dziecko z bie
gunką i wysoką gorączką. Do otwarcia 
apteki zostało jeszcze kilka godzin i

kół obiektów zabytkowych jest strefa 
chroniona i trzeba tego przestrzegać.
- Jaki wpływ ma Miejski Konserwator 
Zabytków na renowację prywatnych 
kamienic?
- Nie mogę nikomu zakazać zrobienia 
remontu. Właściciel sam musi wystąpić 
z takim  wnioskiem . Ja go opiniuję, 
udzielam również informacji o możli
wościach dofinansowania. Ale niestety, 
za wszystko płaci właściciel. N a nie
które przebudowy nie mogę się zgo
dzić, ale często zgadzam się w pew 
nych warunkach na unowocześnienie, 
powrócić do pierwotnej zabudowy par
teru kamienic na Rynku. Zmieniły się 
one tak radykalnie, że dodatkowe utru
dnianie teraz nie ma sensu.
- Jaką ma Pani wizję swojej pracy?
- Chciałabym zrobić pełną dokumenta
cję zabytków - taki generalny spis po
szczególnych ulic. I nie tylko pod 
względem ilości budynków, ale np. z 
dokładnym ich opisem - jeżeli gdzieś są 
zabytkowe drzwi, w itraże, figurki. 
W stępna dokumentacja już  istnieje u 
konserwatora wojewódzkiego - teraz 
została przekazana mnie. Ale wiele in
formacji już jest nieaktualnych - zmie
nili się właściciele, powstały sklepy w 
kamienicach.

Trzeba to uzupełnić i uporządkować.
- Czy je s t jakaś szczególna rzecz, 
którą chce się Pani zająć?
- Będę bronić czego się da, chciałabym 
zmienić u ludzi świadomość, aby nie 
patrzyli tylko na dzień dzisiejszy, lecz 
cenili rzeczy stare, aby pielęgnowali 
zabytki, by pozostawić je  w dobrym 
stanie następnym  pokoleniom . Ja 
szczególnie lubię rzem iosło, drobne 
sztukaterie na fasadach. Taki szczegół 
właśnie tworzy klimat całej kamienicy. 
Dlatego takie drobiazgi chcę szczegól
nie chronić.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Aneta Twaróg 
Zdjęcia: Zb. Solarski

wszyscy z tego czasu korzystają. Mię
dzy 7-8 trafia się tylko kilka osób. 
Ruch zaczyna się już po otwarciu, ale 
dyżurująca farmaceutka ma już wtedy

pomoc. Nocne dyżury w tygodniu nie 
bywają uciążliwe, najbardziej męczące 
są soboty i niedziele, kiedy przychodzi

c.d. ze strony 1
pieszego pielgrzymowania do Częstocho
wy. Pielgrzym ki były organizow ane 
całkowicie spontanicznie aż do 1957 
roku, kiedy to proboszczem rybnickiej 
parafii św. Antoniego został ks. Sylwe
ster Durczok. Postanowił on objąć ryb
nicką pielgrzymką duszpasterską opie
ką. Tego roku z ambon rybnickich pa
rafii zachęcano i ogłaszano już zapisy 
do zorganizowanego pielgrzymowania 
do Częstochowy. W następnym  roku 
znów zorganizowano pielgrzymkę a ks. 
proboszcz Durczok załatwił dodatkowo 
furmankę do w iezienia bagaży, k tórą 
powoził wtedy Antoni Michalik. Lata 
mijały, furmankę na bagaże zastąpił 
traktor, a później ciężarówka. Władze 
komunistyczne utrudniały i szykano
wały pielgrzymów, a ludzi do wędro
w ania z roku na rok przybyw ało. W 
roku 1966 na pielgrzymkę poszło oko
ło 860 rybniczan /Rybnik liczył wtedy 
38 tysięcy mieszkańców/. Tak tworzyła 
się tradycja. Utarło się również, że piel
grzymka wyrusza w czwartek, a przy
chodzi na Jasną Górę w niedzielę przed 
uroczystością  W niebow zięcia N aj
św iętszej M arii Panny. Przyjęło  się 
również, że pielgrzym ka rozpoczyna 
się i kończy w kościele św. Antoniego. 
Jej trasa liczy 105 km i dzieli się na trzy 
odcinki dzienne, co w zasadzie nie zo
stało zmienione od 1946 roku.

W tym roku rybnicka pielgrzymka na 
Jasną Górę ruszy po raz pięćdziesiąty! 
Rozpocznie w środę 2 sierpnia m szą

50-100 osób. W te dni nie ma mowy o 
oglądaniu telewizji, czytaniu, czy na
w et spaniu. Pacjenci p rzychodzą co 
chwilę, bywa, że w środku nocy przed 
apteką tworzy się kolejka jak  w nor
malny dzień. Najczęściej są realizowa
ne recepty z pogotowia. Ale przypad
ków, z którymi ludzie przychodzą moż
na uniknąć.
- W lecie je s t szczególnie dużo popa
rzeń. Ludzie nie umieją korzystać ze 

słońca. Opa
lają się bez 
ograniczeń, 
a nocą przy
chodzą z 
olbrzym im i 
bąblami po 
maści i pian
ki. Nie 
o ch ran ia ją  
też dzieci, 
one również 

są ofiarami słońca - kontynuuje A. 
Potempa. W czasie wakacji zdarzają 
się całe rodziny zatrute lodami czy 
ciastkami.

W soboty wieczorem i nocą zja
w iają się natom iast zapominalscy. 
Przychodzą tatusiowie po bebiko, 
którego właśnie zabrakło, po pam
persy, które skończyły się nagle nad 
ranem, po maści, tabletki przeciw
bólowe, tampony, podpaski, a nawet 
chusteczki higieniczne.

Inny charakter mają dyżury nie
dzielne. Ludzie przyzwyczaili się do 
kupow ania przez cały tydzień. 
Otwarte sklepy spożywcze w nie
dzielne przedpołudnia przyciągają 
wielu klientów. Podobnie jest z apte
kami. I zjawiają się nie tylko zapomi
nalscy. Dla wielu osób jest to normal
ny dzień handlowy, w którym wre
szcie spokojnie, bez kolejki można 
zrobić zakupy. Niestety, dla zbyt wie
lu i dlatego w niedzielę w aptece dy
żurnej też stoi się w kolejce.
- Przychodzi tak wiele osób, że wyda
wanie leków przez okienko w 
drzwiach nie ma sensu - powiedziała 
A. Potempa. - Dlatego w niedzielę 
apteka jest normalnie otwarta. Czę

sto i tak kolejka stoi do drzwi.
Po południu przychodzą rodziny osób 

leżących w szpitalu. Niedzielne odwiedziny

św. o godzinie 8.00 w bazylice św. An
toniego, skąd pielgrzymi wyruszą oko
ło godziny 10.00. Trasa biegnie u licą 
Powstańców i dalej G liw icką do G li
wic, gdzie przewidziany jest pierwszy 
nocleg. W drugim  dniu pielgrzym ki 
rybniczanie przejdą z Gliwic do Tar
nowskich Gór, a trzeciego dnia dalej do 
B abienicy. W czw artym  dniu p ie l
grzym ki, w sobotę 5 sierpn ia  br. do 
pielgrzym ki dołączy arcybiskup D a
mian Zimoń, który wraz z pielgrzyma
mi wkroczy na Jasną Górę, gdzie około 
godziny 17.00 w  kaplicy Matki Boskiej 
przed Cudownym Obrazem wszyscy 
uczestniczyć będą we mszy św iętej. 
W ejściu do Częstochowy jubileuszo
wej pielgrzym ki tow arzyszyć będzie 
Miejska Orkiestra Dęta z Rybnika.

W tym roku przewiduje się, że liczba 
uczestników pielgrzymki może dojść 
do trzech tysięcy osób. Jej głównym 
organizatorem od kilku lat jest ks. dzie
kan H enryk Jośko, którem u pom aga 
w ielu duchow nych i św ieckich. Bo 
przecież tak w ielkie przedsięw zięcie 
potrzebuje w ielkiego zaangażow ania 
służby medycznej, transportowej czy 
porządkow ej. Rybniccy pielgrzym i 
w rócą z Częstochowy do domu koleją 
w niedzielę 6 sierpnia około godziny 
17.30 na przystanek na Paruszowcu, 
skąd procesją przejdą wszyscy do bazy
liki gdzie nastąpi uroczyste zakończe
nie pielgrzymki.

Tekst i zdj. : Marek Szołtysek

odwiedziny sprzyjają realizacji recept nagro
madzonych nieraz w ciągu tygodnia. 
Wieczorami też są recepty ze szpitala - 
tym razem są to leki dla “ofiar” odwie
dzin - efekty przerwanej diety, skutki 
spróbowania domowego ciasta czy ko
tletów. W niedzielną noc m nożą się 
przypadki zatruć i przejedzeń. Jednak re
kordy chorych w wyniku zwykłego ob
żarstwa bite są w czasie świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy. Dyżury w te 
dni i noce bywają szczególnie monoton
ne.

Przy okazji nocnych wizyt niekiedy re
alizowane są też recepty przetrzymywa
ne przez pacjentów, które można było 
zrealizować w ciągu dnia. Wtedy też je
szcze dokupowane są smoczki, soczki, 
witaminy.
- Nie można jednak szczególnie narze

kać na pacjentów. Przychodzący są 
uprzejmi, mili - powiedziała A. Potempa.
- Przepraszają że obudzili, nie denerwu
ją  się, że ktoś może pracować wolniej niż 
w dzień. Nawet rezygnują z drobnych, 
jeżeli zabrakło akurat stu złotych do wy
dania.
Niektóre przypadki trudne są jednak do 
przewidzenia nawet dla doświadczonych 
farmaceutów. Apteka dysponuje pełnym 
asortymentem leków, ale nie w każdych 
ilościach. Nikt nie jest w stanie przewi
dzieć wybuchu epidemii zatruć czy gry
py. Chociaż takie przypadki zdarzają się 
bardzo rzadko, znane są  noce, gdy po 
kilkudziesięciu osobach z receptami na 
ten sam lek - zapasy farmaceutyku zosta
ły wyczerpane. W takich przypadkach 
pozostaje wymiana leku na inny o tym 
samym składzie chemicznym i działaniu 
/jeżeli jest to możliwe/. Niestety na spro
wadzenie leku z innej apteki czy hurtow
ni trzeba czekać do rana, a wymianę nie 
każdy pacjent akceptuje.

W ubiegłym roku w Izbie Aptekarskiej 
powstał projekt dodatkowych opłat za 
sprzedaż nocną. “Nocna taryfa” miała 
dotyczyć jedynie para - i pozafarmaceu
tyków - taki komfort kupowania nocą 
podpasek czy prezerwatyw. Projekt ten 
nie znalazł jednak poparcia. Służba 
Zdrowia pozostaje dalej służbą. Narze
kania “pań magister z aptek” na ciężkie 
dyżury pozostają niestety tylko w krę
gach rodzinnych lub branżowych.

Aneta Twaróg

Remontowany zamek jest jednym z ciekawszych zabyt
kowych obiektów w mieście

Noc w aptece
Mało kto zastanawia się jak przebiegają dobowe czy nocne 

dyżury różnych służb. Jeszcze mniej osób wyobraża sobie 
nocny dyżur w aptece. Niewielu z nas się zastanawia, czy uza
sadnione jest budzenie w środku nocy dyżurującej farmaceutki

farmaceutki.

Dyżur nocny różni się od zwykłego dziennego...
Zdj.: sol
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Nie taka dyskoteka 
straszna...

Dyskoteka na Małej Scenie 
Rybnickiej nigdy nie była 
atrakcyjnym miejscem dla 
tzw. elementu. Nie można tu 
kupić alkoholu, trudno go 
przemycić, a jeżeli nawet, to 
trzeba go potem pić bardzo 
konspiracyjnie, bo zostanie 
zarekwirowany.

Bywa tu przede w szystkim starsza 
młodzież, studenci, młode małżeństwa, 
często stali bywalcy, którzy chcą na
prawdę potańczyć i nie gustują w zady
mach. W lecie przychodzi 5 0 -6 0  osób, 
w ostatnim  karnaw ale bywało około 
setki. Nie znaczy to, że nie dochodziło 
do incydentów, bo przecież młodzież

znajdzie tysiąc sposobów, by się wy
m knąć spod kontroli. N igdy też nie 
brakow ało ludzi, którzy uw ażali, że 
dyskoteka i scena teatralna w dawnym 
kościele tuż obok czynnej świątyni to 
usytuow anie bardzo nieszczęśliw e. 
Szczególnie w ostatnim czasie dawano 
temu kilkakrotnie wyraz m.in. obrzuca
jąc na ulicy epitetami jej pracowników 
czy pisząc interwencyjne listy. Każdy 
pijany i rozrabiający na ulicy Kościu
szki w dniu, kiedy trwa dyskoteka, jest 
posądzony, że wyszedł właśnie stam
tąd, a przecież na tej samej ulicy znaj
dują się dwa otwarte do późna lokale. 
Jak twierdzi obsługa Małej Sceny, wy
chodzący z nich, a szukający kolejnego 
miejsca do zabawy “niedopici” klienci 
są sporym utrapieniem, a Mała Scena 
jest przecież po drodze...

G łośna m uzyka oczyw iście w iele 
osób razi, stąd m.in. interwencja Straży 
M iejskiej, która jednak odstępowała 
zazwyczaj od dalszych czynności bo... 
był spokój. W każdym razie od strony 
placu kościelnego wszystkie okna są  
zamknięte na głucho. By jednak całko
wicie odgłosy wyeliminować trzeba by 
okna wymienić lub założyć klimatyza
cję, ale ze względu na wysoki koszt jest 
to niem ożliwe. Dyskoteki są jedną  z 
form, i to nie najważniejszą, ale przy
noszącą dochody, działalności Małej 
Sceny. Dzięki nim można tu oglądać 
innych artystów, których występy kon
trowersji nie wzbudzają, a wzbogacają 
życie kulturalne naszego miasta.

Działalność dyskotek wzbudza często 
niechęć okolicznych mieszkańców, by 
przypomnieć choćby zamieszanie wo
kół pszowskiej “M ega A stry”, ale są  
one formą zabawy przyjętą w świecie i 
pokojowa koegzystencja zależy jedynie 
od dobrej woli jednej strony i odpowie
dniej organizacji zapewnionej przez 
drugą. /r/

Piękno siedzi w ... szczegółach
Dla spostrzegawczych i miłośników naszego miasta mamy dzisiaj kolejne pyta

nie. Gdzie znajduje się uchwycony na fotografii motyw? Dla ułatwienia podpowie
my, iż zobaczyć go można przy ulicy Sobieskiego 18 na wysokości około 3 me
trów. Prawidłowej odpowiedzi proszę szukać na tej stronie. /szoł/

A jednak 
test

Skończyło się na wielkim strachu. Po 
tygodniu od kontrowersyjnego kazania 
proboszcza z parafii Miłosierdzia Bo
żego w Niewiadomiu, który zakomuni
kował wiernym, że od września na 
przykościelnym terenie ruszy budowa 
szpitala i domu dla chorych na AIDS, 
niewiadomianie odetchnęli. W kolej
nym niedzielnym kazaniu ksiądz przy
znał, że uwspółcześniając przypowieść 
o dobrym Samarytaninie, użył form y  
dokonanej, by poruszyć sumienia wier
nych, by przypowieści o poświęceniu i 
tolerancji nie zapomnieli od razu po 
wyjściu z kościoła.

Trzeba przyznać, że cel swój osią
gnął, a parafianie wyszli z kościoła po
ruszeni. Poruszyli też wiele instytucji, 
by dowiedzieć się czy słowa księdza 
mogą stać się ciałem...
- Trudno nam będzie teraz uwierzyć w 
słowa księdza, który przez jedenaście

lat nie zawiódł naszego zaufania. A t
mosfera w kościele, pustawym, jak na 
niedzielną mszę, była dosyć chłodna. 
Przyjęliśmy tłumaczenie księdza, ale 
uważamy, że zabrakło słowa przepra
szam - powiedziała jedna z mieszkanek 
Niewiadomia. - Ten kościół budowali
śmy własnymi rękami, a ksiądz przy
szedł na gotowe - kontynuuje rozżalo
na. - A teraz zrobił nam coś takiego... 
A cóż takiego zrobił ksiądz? Sprawił, że 
niewiadomska społeczność skonsolido
wała się przeciw ewentualnemu projek
towi. Przekonał się, że trudno oczeki
wać od niej samarytańskiej postawy, w 
czym zresztą nie byłaby odosobniona, 
czego dowody mieliśmy w naszym kra
ju  niejednokrotnie. Jesteśmy zazwyczaj 
tolerancyjni do momentu, kiedy sprawa 
nie dotyczy nas bezpośrednio, zasta
nówmy się więc, ja k  zachowalibyśmy 
się, gdyby to ksiądz naszej parafii 
oznajmił nam, że obok powstanie dom 
dla chorych na AIDS. Czy test na tole
rancję wypadłby pomyślnie?

/r/

Co nowego w parkach?
Upiększanie parków i skwerów pro

wadzi od kilku miesięcy Zarząd Zieleni 
Miejskiej. Jeszcze nie wszyscy zdążyli

nacieszyć się pergolą u biegu ul. Chro
brego i 3 Maja, fontanną i brodzikiem 
w Parku W ieniawskiego, a już kilkadziesiąt

skonstruowany zo
stał na kształt ś li
macznicy i posadzo
no w nim kwiaty.

Ożywiony i ubar
wiony został kolej
ny skw erek. M iej
sce to jednak słynie 
z odbywających się 
tam cichych /a cza
sem naw et g ło

śnych/ pijackich imprez, nie wiadomo 
więc czy same kwiaty w ystarczą aby 
było w nim przyjemnie. /a/

kilkadziesiąt metrów dalej, w cienistym par
ku nieopodal dw orca PKP “w yrósł” 
okazały kwietnik. N awieziona ziemia 

odgrodzona została 
drew nianym i p a li
kami. K w ietnik

Dla wszystkich, którzy mają 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.

F e s t y n  lotnisku, organizowanym m.in. przez Ślązaka

w  G o t a r t o w i c a c h  Ślązaka Roku - Henryka Konska. Przypominamyw  G o t a r t o w i c a c h      Przypominamy, że wszystkie zabawy odbywać

W poprzednim numerze GR pisaliśmy      się będą 29 i 30 lipca, a na przybyłych 
pisaliśmy szczegółowo o festynie na lotnisku      czekają  liczne atrakcje. /a/

4

Europejczycy 
w angielskich pubach
Jednym ze zwycięzców konkursu “Europa w szkole” 
organizowanego pod patronatem Rady Europy, Wspólno
ty Europejskiej i Europejskiej Fundacji Narodowej został 
uczeń II LO im. Hanki Sawickiej Sergiusz Bober.

W nagrodę pojechał do Anglii, ucze
stnicząc w Międzynarodowym Obo
zie Młodzieży, pod hasłem “Pokój w 
Europie”. Przez dziesięć dni wspólnie 
bawił się i pracował razem z 42 ucznia
mi z całej Europy. Część z nich wyłoniona

dyskusyjną w której poruszano sprawy 
nacjonalizmu. - Ja wybrałem zajęcia 
teatralne. - Na koniec obozu każda 
grupa przedstawiła efekt swojej pracy - 
my zaprezentowaliśmy skecz - powiedział

Wielonarodowościowa grupa młodzieży na obozie w Anglii, 
którego uczestnikiem był uczeń II LO Sergiusz Bober

wyłoniona została tak jak Sergiusz, w dro
dze konkursu, inni w ytypowani byli 
przez szkoły. Przelot i kieszonkowe 
fundowało Ministerstwo Edukacji Na
rodowej, finansowanie pobytu leżało w 
gestii Unii Europejskiej. - Z każdego 
kraju uczestniczyło w obozie po 2 - 3 
osoby - powiedział Sergiusz Bober. - Z 
Polski był jeszcze jeden chłopak z Biel
ska. Pierwsze trzy dni wszyscy spędzili 
w Manchesterze mieszkając w akade
mikach uniwersyteckich, pozostałe sie
dem w innym angielskim  m ieście - 
Hope. Organizatorzy zapewnili liczne 
wycieczki - m.in. do Muzeum Techni
ki, galerii miejskiej w Manchesterze, 
okolicznych jaskiń  w górach, pałacu 
Chatsw orsk Gardens i małego m ia
steczka Buxton. - Oprócz tego oczywi
ście wszyscy chodziliśmy do pubów - 
tam praktycznie odbywało się życie to
warzyskie - zdradził nam Sergiusz.

Najważniejsze jednak były zajęcia. 
Wszystkich podzielono na grupy - dwie 
aktorskie, plastyczną dziennikarską i

powiedział nam laureat. Pobyt w Anglii, cho
ciaż krótki, zapewnił wszystkim nieza
pomniane wrażenia. Okazało się też, 
że młodzież, choć wychowana w róż
nych kulturach, dobrze się ze sobą po
rozum iewa i współpracuje. - Byliśmy 
ponadnarodowi. Nie widać było czy 
ktoś jest z Portugalii, Turcji, Cypru czy 
Polski. My - młodzi - jesteśmy po pro
stu europejscy - powiedział S. Bober.

Kina
"APOLLO”

28 lipca, godz. 17.00, 19.00, 21.00;
29 lipca godz. 16.00, 18.00; 30 lipca, 
godz. 17.00, 19.00, 21.00 - “PROWO
KATOR”, prod. pol. /od lat 15/

31 lipca - kino nieczynne 
1-3 sierpnia, godz. 17.00, 19.15 
“N OW Y K OSZM AR W ESA CRA
VENA” prod. USA /od lat 12/ 

“PREMIEROWE” przy TZR 
28-30 lipca, godz. 17.00, 19.30 - 
“PRET-A-PORTER”, prod. USA /od 
lat 15/, cena 5 zł.
31 lipca -15 sierpnia - kino nieczynne

Jest to sztukateria o motywach roślinnych umieszczona pod wykuszem kamie
nicy Beygi “ na zakręcie” ulicy Sobieskiego pod numerem 18 gdzie dawniej 
mieściła się księgarnia Basisty. Dzisiaj w budynku tym mieści się m.in. optyk. 
U dołu motywu można również dostrzec dwa jaskółcze gniazda.

Każdy uczestnik na początku prezento
w ał jednak  swój kraj. Przedstaw iał 
zdjęcia, stroje ludowe, ale poza tę jedy
ną  prezentacją różnic nie było widać. 
R ów nież z językiem  w iększość nie 
miała specjalnych problemów. - Więk
szość porozumiewała się angielskim, 
część francuskim, ale były też osoby, 
którym do dyspozycji zostały ręce i 
słowniki.

Sergiuszowi najbardziej utkwiła w 
pamięci atmosfera spotkania i angiel
skie puby. Zaprzyjaźnił się z dw ójką 
Austriaków z Wiednia. Oprócz nieza
pomnianych wrażeń przywiózł książki, 
przewodniki, płyty. Nie najlepiej nato
miast wspomina jedzenie - Słynna an
gielska owsianka była jedną z lepszych 
potraw na śniadanie - mówi.

Nawiązane kontakty będą się dalej 
rozwijać. - Wymieniliśmy się adresami, 
chcemy też wspólnie znów się spotkać. 
Gdzie? Może w Portugalii, Irlandii, 
może w Polsce?

N agroda w konkursie “Europa w 
szkole” zaowocowała nowymi przeży
ciami i kontaktami. Sergiusz planuje 
start również w przyszłym roku. - Lu
bię pisać wypracowania, lubię rywali
zować - pow iedział S. Bober. - Poza 
tym nagroda je s t imponująca i warto 
dla niej walczyć. Ale jak  będzie w przy
szłym roku - nikt teraz nie może przewi
dzieć. Aneta Twaróg

Ukochanym rodzicom 
Elżbiecie i Stefanowi WEINOCH

w dniu urodzin wiele zdrowia 
i szczęścia na dalsze lata życia, 

wdzięczne za trud
córki

Wystawy 
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawa stała pt. “RYBNIK - MOJE 
MIASTO”, czynna /z wyjątkiem ponie
działków/ 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 Fotogra
ficznego “Niezależni”

 Dysko t eki
Restauracja “Olimpia” - Kamień 

Piątek, 28 lipca, od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

Sobota 29 lipca, od 20.00 do 2.00 
Kino “Apollo”

Sobota, 29 lipca  od 20.00 do 2.00 /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

DRZEWKO życzeń



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
_______________ J
Języki słowiańskie na określenie lipy 

używają tak samo brzmiącego słowa, zaś 
w łacińskim nazewnictwie botanicznym 
to “tilia”. W języku polskim miesiąc 
kwitnienia lip od najdawniejszych cza
sów nazywano “lipieniem ”, a dzisiaj 
“lipcem”. Lipa jest drzewem długo
wiecznym, osiągającym od 25 do 40 me
trów wysokości. Występuje w umiarko
wanej strefie klimatycznej całej półkuli 
północnej, rzadko tw orząc jednolite 
drzewostany.

Lipy to przede w szystkim drzew a 
ozdobne, okalające cmentarze, kościoły, 
skwery i parki oraz sadzone wzdłuż ale
jek i dróg. Lipy mają piękne, gęste, sze
rokie i rozłożyste korony, zaś pień, osią
gający nieraz obwód kilku metrów, 
okryty jest ciemną, mocno spękaną korą. 
Liście tego drzewa niezależnie od gatun
ku, czy są to lipy drobnolistne, szeroko
listne czy mieszańce, mają kształt niesy
metrycznie sercowaty, ciemnozielone u
góry, a sina
we pod 
s p o d e m .  
Kwiaty zaś 
są miodo
dajne, won
ne, w kolo
rze białawo- 
żó łtaw y m , 
zebrane w 
kwiatostany 
po 3 do 16 
k ie lich ó w .
Lipy zaczy
nają kwitnąć 
pod koniec czerwca i w pierwszej poło
wie lipca. W ich pobliżu roznosi się wte
dy piękny, niepowtarzalny, intensywny 
zapach. Owoce zaś, czyli orzeszki lipowe

W yjąt
k o w e  
z n a c z e
nie miało

i ma zresztą dotąd drzewo lipowe. Wy
palano z niego węgiel drzewny, popiół 
natomiast wykorzystywano przy produk
cji prochu strzelniczego, zaś z niedopalonych

Lipy kwitną w lipcu
lipowe, mają kształt jajowaty o długości 8 
mm. Lipa jest znanym i cenionym su
rowcem farmakologicznym. Kwiat lipo
wy, z którego parzy się herbatę, jest 
odwiecznym popularnym środkiem na
potnym przy przeziębieniach, pomagają
cym także przy anginach, grypach, zapa
leniu gardła i oskrzeli. Napary z lipy po
magają w wielu innych dolegliwościach, 
np. przy zaburzeniach traw ienia i 
nadmiernej pobudliwości nerwowej.

niedopalonych kawałków wyrabiano węgiel ry
sunkowy. Lekkie, elastyczne i miękkie 
drewno znakomicie nadawało się rów
nież do produkcji mebli, naczyń kuchen
nych, narzędzi i instrumen
tów, w tym również skrzy
piec. Z lipowego drewna 
wyrabiano też ule stawiane 
później pośród kwitnących 
lip dla uzyskania cenionego 
lipowego miodu. Przede

wszystkim zaś drewno z lipy stosowano 
i stosuje się nadal do rzeźbienia świąt
ków od ludowych “frasobliwych Chry
stusików” począwszy na monumental
nym ołtarzu Wita Stwosza w Krakowie 
skończywszy.

Lipa ma również swoje poczesne miej
sce w przedchrześcijańskiej kulturze 
Słowian. W pogańskiej kulturze tych lu

dów lipy 
c z c z o n e  
były czę
sto jako 
drzewa o 
m o c y  
chroniącej 
przed pio
runami i 
złymi du
c h a m i . 
D l a t e g o  
w ł a ś n i e  
p o d c z a s  
c h ry s tia
n i z a c j i 
tych ziem 
m i s jo na
rze wyko
rzystywali 
“ ś w i ę t e  
lipy” , bu
d u j ą c  
obok nich 
k a p l i c e ,  
wieszając 
na nich 

krzyże, kapliczki i obrazy świętych. Nie
stety, nie wiemy czy na Śląsku i w Ryb
niku w zamierzchłych czasach istniały 
święte, lipowe gaje. Wiemy natomiast, 
że 95-centym etrową rybnicką figurkę 
św. Antoniego z bazyliki wyrzeźbiono w

Lipy należą do najpopularniejszych drzew w na
szym mieście. Rośnie ich też wiele na placu kolo 
bazyliki. Również przed dwustu laty w tym samym 
miejscu rosły lipy, w cieniu których stała niegdyś 
kaplica z figurą świętego Antoniego

Na lipiec przypada kwitnięcie 
lip oraz spadanie z drzew ich 
resztek kwiatowych, które 
kładą się na chodnikach i 
ulicach niczym złoty śnieg. 
Staje się on wtedy dobrą za
bawą dla dzieci i utrapieniem 
dla gospodarzy, którzy muszą 
go uprzątać. Tak je st m.in. 
na ulicy Ligonia gdzie stoi 
kilka 50-letnich lip

Dom przy Starej Drodze
W  lipcu  b r . up ływ a s m u tn a  d la  

mieszkańców Chwałowic “ rocznica” 
spalenia się jednego  z najs ta rszych  
w te j dz ie ln icy  budynków.  Pożar 
straw ił m agazyn m eblowy w raz ze 
składem opon. Ogień przeniósł się na 
część mieszkalną opisywanego obiek
tu trawiąc dach i poddasze. Załogi po
nad dwudziestu wozów strażackich z 
trzech województw brały udział w ga
szeniu pożaru, którego nie udało się 
skutecznie powstrzymać. Wydarzenia 
te miały miejsce w nocy z 4 na 5 lipca 
1985 r. na ulicy K upieckiej, k tóra  
mimo zmieniającej się na przestrzeni 

d z i e j ó w  
mody po
litycznej 
i zwycza
jów , ko
ja r z o n a  
je s t za
w s z e  
p r z e z  
c h w a ł o wiczan

Restaurator
Emanuel Kuczera

chwałowiczan ze Starą 
Drogą. Jaka była hi
sto ria  tej potężnej 
kamienicy?

Z ostała  w ybudo
w ana przez mego 
pradziadka Emanue
la K uczerę w 1912 
roku, m ieszcząc 
dw upiętrow y dom 
m ieszkalny razem z 
m ansardą, res tau rac ją  oraz o kazałą  
salę o w ielorakim  przeznaczeniu . 
Okres swej świetności zawdzięczał ten 
gmach i rodzina go zamieszkująca do
brej koniunkturze na węgiel kamienny, 
co w przypadku Chwałowic zaowoco
wało pow staniem  kopalni w ęgla ka
miennego w 1903 roku pod auspicjami 
słynnego magnata węglowego na Gór
nym Śląsku - księcia Gwidona Henc
kla von D onnersm arcka. N a cześć

swego założyciela kopalnia przyjęła 
nazwę “Donnersmarckgrube” . Napływ 
ludności z różnych okolic Śląska do 
szybko rozrastającej się górniczo-rol
niczej osady sprzyjał rozwojowi “Re
stauracji pod Gwiazdą Gwardyjską” 
/niem. “Gasthaus zum G ardestern”/, 
bowiem tak ją  pradziad nazwał na pa
m iątkę swej służby w honorow ej 
gwardii cesarza Wilhelma II. Lokal ten 
w krótkim czasie stał się, można tak 
rzec, ośrodkiem kultury lokalnej, po
nieważ odbywały się w nim zabawy, 
wesela, biesiady i zjazdy przedstawi
cieli różnych środowisk, próby i wy
stępy chóru “M ilada” , prezentowano 
na tanecznej scenie sztuki teatralne, 
służyła ona również w dobie śląskiego 
plebiscytu za mównicę wszelakim agi
tatorom i emisariuszom z Polski i N ie
miec.

Lata poprzedzające wybuch I wojny 
św iatow ej to okres w alki górników  
górnośląskich o wyższe wynagrodze
nia pieniężne oraz prawa socjalne. Załoga

załoga chw ałow ic
kiej kopalni w łą
czyła się czynnie 
do akcji stra jko
w ej, zaś w spo
m niana sala im
prezowa odegrała 
rolę m iejsca ze
brań zbuntow a
nych górników . 
N ie trw ały  one

Tekst i zdj.: Marek Szołtysek

długo, albow iem  naczeln ik  urzędu 
okręgow ego /am tow y/ M ueller, nie 
bez trudu zresztą, zmusił właściciela i 
robotników  do zan iechania  obrad, 
jako  że drzw i tego przybytku nie 
otwierały się na zewnątrz, jak  podkre
ślił w uzasadnieniu swej decyzji.

Po ciężkim okresie I wojny świato
wej nastał jeszcze gorszy dla losów lo
kalu czas powojenny. Po 1949 roku, a 
w ięc w ciągu trw ania tzw . “wojny o 
handel” rozpętanej przez administrację 
Bolesława Bieruta pod hasłami walki 
o zwrot klasie robotniczej burżuazyj
nego, drobnomieszczańskiego i kułac
kiego mienia, restauracja i sala upadły 
pod brzem ieniem  ogrom nych podat
ków i z przyczyn bardziej obiektyw
nych - ogólnospołecznej biedy. Dzia
dek Emanuel był zmuszony oddać w 
ajencję państw u restau rację , k tó ra  
przeobraziła się w zwyczajną spelunę 
pod nazwą “Bar Ludowy”, zaś sala im
prezowa zmieniła swe przeznaczenie 
na magazyn meblowy. Jeszcze przez 
pew ien czas trafia ło  tam objazdow e 
kino, lecz los lokalu  był ju ż  z góry 
przesądzony. Pozostało jedynie wspo
m nienie, iż była to ponoć, zdaniem  
niektórych lokalnych patriotów , sala 
rozrywkowa o największej kubaturze 
na całym Górnym Śląsku.

Piotr Pawlas

Po pożarze w 1985 r.

Widok ogólny restauracji 
sprzed I  wojny światowej

lipowym drewnie. Również z lipami jest 
zw iązana lokalizacja w 1823 roku 
pierwszej rybnickiej kaplicy św. Anto
niego. Tak w 1931 roku opisuje to ks. 
Emil Drobny w książce “Kościół św. 
Antoniego w Rybniku” : “Nowa kaplicz
ka stanęła więc na wyżej oznaczonym 
miejscu, tam, gdzie ulica Żorska z Mi
kołowską się łączy, poniżej obecnych 
schodów cementowych /do bazyliki/, w 
cieniu rozłożystych lip /.../”. Z innych 
źródeł wiemy również, że dawniej lipy 
rosły na Rynku, przed starym kościołem, 
u zbiegu ulic Zamkowej i Korfantego i 
w wielu innych miejscach. Również dzi
siaj w Rybniku najpopularniejszym  
drzewem ozdobnym jest lipa. Rośnie ich 
wiele na placu przy bazylice, przy ulicy 
Mikołowskiej, Ligonia, Gliwickiej, przy 
Placu Wolności i w wielu innych miej
scach.

Dziś miejscowi ogrodnicy nie oferują 
lipowych drzewek, tłumacząc się bra
kiem zapotrzebowania na tego typu to
war. - Najlepiej sprzedają się iglaki i 
kwiaty na balkony - mówią.

Na pytanie czy stojące obok nas drze
wo to lipa słyszałem w odpowiedzi naj
częściej niestety, nie wiem, na drzewach 
się nie znam, ja  tylko rozpoznaję drzewa 
owocowe po tym co na nich wisi. Naj
częściej lipa kojarzy się z Janem Kocha
nowskim i jego fraszką “Na lipę ” . Do
brze, że chociaż tyle! Bo rzeczywiście 
czarnoleska lipa zrobiła pośród drzew 
największą karierę w polskiej literaturze. 
Znają j ą  wszyscy, wspominali ją  w  wier
szach Adam Mickiewicz, Juliusz Sło
wacki i Leopold Staff, zaś sam mistrz 
Jan Kochanowski tak wprowadzał to 
drzewo do polskiej literatury:
“Gościu, siądź pod mym liściem,

a odpoczni sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam

ja  tobie/.../
Jabłek wprawdzie nie rodzę,

lecz mię pan tak kładzie 
Jako szczep najpłodniejszy

w hesperyskim sadzie”

70 lat tem u "S z tandar Polski i G azeta R ybnicka 
donosiły od 28 lipca do 3 sierpnia 1925 roku

- Z wiarygodnego źródła dowiadujemy 
się, iż w Województwie zatwierdzony 
został projekt regulacji rzeki Rudy od 
Kuźni Rybnickiej aż do granicy pol
sko-niemieckiej w Chwałęcicach, wy
gotowany w tutejszym Wojewódzkim 
U rzędzie B udow nictw a. Z w ykona
niem robót, przewidzianych na okres 
dwuletni, rozpocząć zamierza się pod 
koniec miesiąca sierpnia r.b.
- /Ważne dla chorych na płuca! / Polski 
Czerwony Krzyż podaje do wiadomo
ści, że uruchomiono w domu przy ul. 
Dworcowej /dawn. sierocińcu żydow
skim/ przychodnię przeciwgruźliczą. 
Godziny poradne odbyw ają się we 
w torki i piątki każdego tygodnia od 
godz. 5 I/2 do 7 po południu. Osoby, 
chorujące na płuca mogą z instytucji tej 
korzystać bezpłatnie.
- Najnowsze badania wykazały, że na 
jednym banknocie obiegowym znajdu
je się od 13 do 143 tysięcy bakterji. 
Ilość bakterji nie zależy od stopnia zu
życia banknotu, ale pozostaje w związ
ku z gatunkiem papieru. Papier szorstki 
ułatwia przyczepienie się bakterji. Nie
które bakterje m ogą na banknocie 
przez dłuższy czas pozostać żywemi, 
jak naprzykład zarazek duru brzuszne
go od 11 do 96 dni. Banknoty papiero
we uważać przeto należy za mało hy
gjeniczny środek obiegowy.

Ogłoszenia
*  *  *

Henkla proszek mydlany
jest ekonomiczny w użyciu i znakomite
rezultaty przy praniu

Powróciłem 
Dr. Rolnik 
Rybnik, rynek

* * *

Do sprzedania 
3 roje pszczół
2 roje z ulem i 1 rój bez ula. 
Koraszewski
Fabryka Naczyń Emaljowanych, Gotar
towice.

*  *  *

Fortepian
dobrze utrzymany
sprzedaję tylko za gotówkę
Oferty pod K. do Admin. “Sztandaru
Polskiego”.

* * *

Licytacja przymusowa.
W sobotę, dnia 25 sierpnia br. o godz. 
11 -tej przed południem będę sprzeda
w ał w drodze przymusowej licytacji 
przed oberżą pana Cwika w Rybniku 
plac Wolności najwięcej dającemu za 
gotów kę: 1 garnitur m ebli koszyko
wych, 1 stół, 1 ławkę, 2 fotele, 1 fotel 
wyściełany gobeliną, 1 obraz olejny, 1/ 
* kandelaber elektryczny: 379 Liszka,
komornik sądowy w Rybniku 
***

KURS SZYCIA
Mam zamiar otworzyć w najkrótszym 
czasie kurs szycia dla Rybnika i okolicy. 
O twarcie uzależniam  od ilości zgło
szeń.
Opłaty umiarkowane.
Zgłoszenia ustne lub pisemne pod C. 
do “Sztandaru Polskiego”.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5

Sztandar Polski
Gazeta R y bnicka



WYCENA NIERUCHOMOŚCIZarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta informuje

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.

B liższych inform acji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu 
Miasta Rybnika tel. 24-168, 25-344.
Oferty zaw ierające proponow aną cenę nabycia w /w  nieruchom ości należy 
składać w W ydziale Lokalowym Urzędu M iasta Rybnika przy ul. 3 M aja 12 
pokój nr 9 w term inie do dnia 31 lipca 1995 r. Przystępując do przetargu 
zobow iązani są  wnieść wadium w wysokości wyżej podanej od każdej pozy
cji najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta 
przy ul. Chrobrego 2. Przetarg na lokale użytkowe odbędzie się w dniu 1 
sierpnia 1995 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 I piętro w budynku Urzędu 
M iasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, natomiast przetarg - otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 1995 r . o godz. 10.30 w sali wyżej poda
nej.

Dodatkow o należy w płacić koszt organizacyjny w w ysokości 15,00 zł od 
jednej pozycji. W adium  przepada w przypadku uchylenia  się od zaw arcia 
umowy uczestnika wygrywającego przetarg. U czestnik przetargu w inien za
poznać się z regulam inem  przetargu, który je s t do wglądu w Wydziale Loka
lowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.

Z astrzega się prawo wyboru ofert oraz uniew ażnienie przetargu bez poda
nia przyczyny.

PRZEDSIĘBIORSTWO
SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE

Transgór s.a.
Spółka Akcyjna 
Rybnik, ul. Jankowicka 9

wykonuje usługi w zakresie: 
montażu instalacji gazowych FIRMY BEDINI 

na propan-butan do samochodów 
gwarancyjnych

i pogwarancyjnych: Polonez Caro, Truck FSO, 
Truck Nysa, Polonez Cargo.

Dużo jeździsz
więcej oszczędzasz!

BEZPIECZEŃSTWO * KOMFORT 
* EKOLOGIA I ZDROWIE

Informacje: tel. 395-319, 395-304 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

TELEFONICZNA
AGENCJA INFORMACYJNA

511 870 
511 865 
511 864

KATOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 72B

U d z ie la  in fo rm a c ji o: 
* h a n d lu  * p ro d u k c ji 

* us ługach o ra z  * treści 
og łoszeń  i rek lam  
G a z e ty  R ybn ick ie j 
z  os ta tn ich  7  dn i

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA 

w "G azecie R ybnickiej"
W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

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

bezpłatnie porad

K ro n ik a  p o licy jn a

Okradli gazownię
Pomiędzy 14 a 17 lipca br. nieznani 

sprawcy włamali się na teren Zakładu Ga
zowniczego w Świerklanach. Wyłamali 
ścianę tylną budynku magazynu przezna
czonego na garaże. Skradli 20 sztuk opon 
do samochodów ciężarowych, drzwi prze
dnie do poloneza i pewną ilość domowych 
gazomierzy. Straty w ustaleniu.

Odnalezione auto
W poniedziałek 17 lipca przy ulicy Ryb

nickiej policjanci odnaleźli porzucony sa
mochód fiat 126 p, który dwa dni wcześniej 
skradziono w Niedobczycach. Pojazd był 
uszkodzony.

Wielka gotówka
We wtorek 18 lipca w godzinach od 2.00 

do 6.30 nieznani sprawcy wkradli się do 
domu jednego z właścicieli hurtowni mate
riałów budowlanych na terenie Rybnika. 
Złodzieje do domku jednorodzinnego do
stali się przez piwnicę i skradli tam doku
menty osobiste gospodarza oraz około 33 
tys. złotych.

Wandalizm
W nocy z poniedziałku na wtorek 17/18 

lipca br. nieznani sprawcy wybili 4 szyby w 
Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ul. 
Raciborskiej. Straty wyniosły 350 złotych.

Samobójstwa
W czwartek 20 lipca nad ranem w Chwa

łowicach powiesił się 50-letni mężczyzna. 
Również w niedzielę 23 lipca koło połu
dnia ujawniono wiszące na drzewie na tere
nie ośrodka “Kotwica” zwłoki mężczyzny. 
W obu przypadkach policja nie stwierdziła 
działania osób trzecich.

Dzieci bez opieki
W sobotę 22 lipca na terenie Rybnika 

pewna kobieta i mężczyzna wybrali się na 
piwo, zostawiając w mieszkaniu na drugim 
piętrze bez opieki dwu i czteroletnie dziec
ko. W czasie nieobecności rodziców czte
roletnia dziewczynka wypadła z okna na 
betonowy chodnik, doznając wstrząsu 
mózgu, urazów części twarzy i brzucha 
oraz złamania prawej ręki. Rodziców odna
leziono pijanych w pobliskim parku.

Złodzieje kabla
W nocy z 20 na 21 lipca nieznany spraw

ca odciął energię elektryczną na działce bu
dowlanej na terenie Chwałowic. Następnie 
skradł tam około 120 metrów przewodu 
elektrycznego o wartości 250 złotych na 
szkodę Zakładu Energetycznego w Rybni
ku. Natomiast 21 lipca w nocy sztygar 
KWK “Rymer” zgłosił, że pracownik tej 
kopalni został złapany na gorącym uczyn
ku, gdy kradł 7 kg kabla miedzianego na 
szkodę kopalni o wartości 50 złotych.

/szoł/

W r a z ie  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 28 lipca do 3 sierpnia, Apteka, 
ul. Górnośląska 34, Rybnik-Niedobczyce, tel. 26-354

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 60 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 NAS 
SZYBKO 
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 8,86 10,40 13,08 7,02
Jastef, Raciborska 22 8,70 9,40 12,50 6,90
TARG 8 ,8 0 -8 ,9 0 10,00-10,80 13,00 7 ,10 -7 ,70

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki
młode

R aciborska  15 3,10 3,60 1,20 0,55

M iejska 2 3,00 4,00 1,40 0,50

TARG 3,00 4,00 0,50-1,00 0,40-0,50

Spożywcze masło cukier jajko mąka

R y n k o w y 200g 1,50 1,80 0,20 1,00

Ja n  N o g a 227g 1,65 1,80 0,20 1,00

TARG 227g 1,50 1,65 0 ,15- 1,90 0 ,83 -0 ,97

Waluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ży n ieczynne od  26.07 do 9.08
Delikatesy, ul. Miejska 234,00\237,00 168,00\170,50 8,95\0,20 47,5049,00
Gallux, R ynek 234,00237,00 168,00\170,50 8,90\9,15 48,0049,50
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Z mistrzem akrobacji 
pod chmurami i na ziemi

Jak to się dzieje, że mamy w Rybni
ku przy najmniejszym w Polsce lot
nisku najsilniejszy aeroklub?

Sukcesy sportowe tylko z ostatnich 
lat są olbrzymie: pięć tytułów mistrza 
świata, trzy m istrza Polski Jerzego 
Makuli, wicemistrzowskie tytuły świa
ta i Polski Andrzeja Tomkowicza i 
Tadeusza Mężyka - od lat obecność w 
ścisłej czołówce światowej - to niepeł
na jeszcze wizytówka rybnickiej akro
bacji szybowcowej. Ubiegłoroczny ty
tuł mistrza Polski w akrobacji samolo
towej był uwieńczeniem wspaniałej kariery
 Marka

Chmiela. Do suk
cesów pilotów do
łączyli ostatnio 
spadochroniarze: 
w ubiegłym roku 
trzecie miejsce w 
Polsce, niedaw no 
drugie w zaw o
dach ogólnopol
skich dużej rangi.
Rośnie młode za
plecze m istrzów.
Okazuje się, że 
rozmiary lotniska 
nie przeszkadzają, 
a raczej pom agają 
ludziom, którzy 
zarazili się bakcy
lem latania.

Jak zostać szybownikiem
Odpowiedź na to pytanie zainteresuje 

młodzież, która z zachwytem śledzi lot 
szybowców i sam olotów nad Rybni
kiem. Wystarczy od lekarza szkolnego 
czy rejonowego przynieść do Aeroklu
bu Rybnik - ROW zaśw iadczenie o 
zdolności do uprawiania sportu. K ie
rownictwo Aeroklubu kieruje chętnego 
do Głównego Ośrodka Badań Lotni
czo-Lekarskich we Wrocławiu, gdzie - 
jak mówi dyrektor Aeroklubu Rybnik 
Leon Starzyczny - wykażą, że kto jest 
zdrowy - ten jest chory. Kto przebrnie 
przez to sito zdrowotne, może być pe
wien, że zostanie członkiem Aeroklu
bu. Wpisowe kosztuje 18 złotych rocz
nie, składka członkow ska 6 złotych 
miesięcznie. Kurs pilota szybowców 
/teoria z praktyką/ kosztuje 350 złotych 
dla uczniów i studentów, 700 złotych 
dla pracowników. To o ponad połowę 
mniej niż w Warszawie, ale też mniej u 
nas snobizmu, a i podejście do życia 
bardziej pragmatyczne. Warto przypo
mnieć słowa Jerzego Makuli: jeżeli ktoś

Czerwiec i dwie pierwsze dekady lipca 
dla rybnickich strażaków okazały się 
spokojne. W księdze ewidencji zdarzeń 
nie odnotowano, mimo upałów, dużych 
pożarów na terenie podlegającym Ko
mendzie Rejonowej Straży Pożarnej w 
Rybniku. Likwidowano jedynie małe 
pożary na skarpach przy torach kolejo
wych w stałych, dobrze straży znanych, 
miejscach. Można przypuszczać, że ich 
przyczyną były niedopałki papierosów 
wyrzucane przez okno pociągu.

Z innych interwencji najczęściej zdarza 
się likwidowanie podpaleń w kubłach i 
kontenerach na śmieci. W połowie lipca 
strażacy pomagali policjantom przy zdej
mowaniu dwóch osób, które popełniły sa
mobójstwo przez powieszenie się /w Czer
nicy i nad Zalewem Rybnickim/.

Komendant rejonowy, brygadier Jan 
Sroka, twierdzi, że jego strażacy stale 
doskonalą swoje umiejętności zawodo
we, m.in. na wozach gaśniczych i ratow
nictwa technicznego, podnośnikach do 
pracy na wysokościach, aparatach odde
chowych. Już w sierpniu Straż Pożarna 
w Rybniku otrzyma sprzęt do ratownic
twa chemicznego oraz ekologicznego 
niemieckiej firmy Schmitz. Co najmniej 
pół roku potrwa szkolenie ludzi, którzy 
dzięki nowej aparaturze będą mogli 
przepompowywać uszkodzone cysterny

bardzo chce i traktuje swoje marzenia 
serio, udaje mu się je  zrealizować. - To 
jest ja k  narkotyk, nie można tak po pro
stu przestać latać - mów ił kiedyś na 
naszych łamach Marek Chmiel. Dzisiaj 
sześciu ludzi z A eroklubu Rybnik - 
ROW  lata na trasach m iędzynarodo
wych LOT-u. Gdy odwiedziłem lotni
sko w Gotartowicach, Jerzy Makula był 
zapewne jako kapitan Boeinga 767 w 
Chicago. Moim przewodnikiem stał się 
aktualny wicemistrz Polski w akrobacji 
szybowcowej /drugi po Makuli/ Tade
usz Mężyk.

Jak to jest w powietrzu...
m iałem okazję przekonać się sam. 

“Jak 12” holował nas w szybowcu typu 
Fox. W oczach malał wysoki przecież 
komin i szyb kopalni “Jankowice”. Od
dalały się domy, przypominające coraz 
bardziej pionki na różnobarwnej sza
chownicy pól. Przestałem  podziwiać 
pejzaże, gdy wskazówka wysokościo
mierza przekroczyła trzysta metrów i 
delikatnym szybowcem zaczęły potrzą
sać powietrzne prądy. Kołowaliśmy we 
wznoszącym prądzie na pułap tysiąca 
metrów. W maleńkiej kabince pilota 
przykrytej przezroczystą kopułą z ple
ksiglasu zrobiło się gorąco. Wcześniej 
czułem żołądek, przekornie reagujący 
na powietrzne skoki szybowca, teraz 
pokryłem  się potem . W ypięcie holu 
przeszło bez wrażeń. Maleńkie okien
ko, służące do przewietrzania, na roz
kaz pilota zamknąłem. Teraz spróbuje
my kilku podstawowych figur akroba
cyjnych - powiedział pan Tadeusz, pro
wadzący szybowiec z tylnego siedze
nia. Korkociąg - i przestaję tęsknić za

z cieczami palnymi oraz agresywnymi / 
np. kwasami/. Strażacy uzyskają możli
wość neutralizacji skażonego terenu oraz 
zastosowania różnych wariantów przy 
tamowaniu wycieków ze zbiorników.

Trwają prace nad rozbudową działu 
ratownictwa wodnego i medycznego - 
znajdującego zastosowanie w trudnych 
warunkach, np. w kominach, głębokich 
wykopach itp. Niestety, trudno zatru
dnić zgłaszające się do pracy paramedy
ka osoby, skoro status prawny tego za
wodu nie został jeszcze ustalony. Para
medyk to ktoś, kto pow inien łączyć 
umiejętności strażaka wkraczającego do 
akcji w trudnych warunkach oraz umie
jętności medyka, który poszkodowanym 
już podczas akcji potrafi ratować życie, 
udzielać pierwszej pomocy.

Bardziej przyziemne kłopoty Komendy 
Rejonowej Straży Pożarnej w Rybniku to 
stała dekapitalizacja budynku, mimo trwa
jących remontów - w siedzibie straży “sy
pią się” np. fr amugi okienne. Są też kłopo
ty z uzyskaniem środków na opał, miejmy 
nadzieję, że tymczasowe.

We wrześniu, w ramach wymiany do
świadczeń zawodowych, spodziewana 
jest tutaj wizyta strażaków z zaprzyja
źnionego z Rybnikiem niem ieckiego 
miasta Dorsten.

/gw /

ziemią, którą widzę przed nosem zbli
żającą się gwałtownie w ruchu w iro
wym. Beczka - świat kręci się wokół, a 
nad głową mam to ziemię, to niebo na 
przemian. Pętla - odległy horyzont na
gle się zapada, zastąpiony przez niebo 
pokryte chmurami, po czym wraca na 
swoje miejsce. N a koniec ram wers - 
przewrót przez prawe skrzydło. Auto
matycznie wychyliłem się w lewo - nic 
z tego: trzymały mnie pasy, poza tym 
kabina zbyt mała, uciekać nie ma do
kąd. W czasie tych ewolucji miejscami 
czułem, że skórę twarzy - nagle ciężką - 
ściąga mi w dół, a krew uderza do gło
wy i tętnic szyjnych. Zapytałem: Tade
usz Mężyk twierdzi, że piloci czują to 
samo.

Nie porównujmy tych wrażeń z wiel
ką w indą czy napowietrzną kolejką w 

wesołym miasteczku. 
To, czego opisać nie 
umiem: piękno, ro
mantykę, szkołę cha
rakteru - zostaw iam  
piórom skali Conrada 
i Saint - Exupé
ry ’ego. Już na ziem i 
sprawdziłem: rzeczy
wiście, z pasów moż
na się wypiąć jednym 
pociągnięciem , ale... 
nie trzeba było skakać. 
Spytacie: warto było? 
Warto!

Nasze sukcesy...
- Na Mistrzostwa 

Polski do Ostrowa le
ciałem nad kilkoma 
lotniskami. Nigdzie 

nie dzieje się tyle co u nas. Zakup Foxa 
- szybowca klasy światowej - przez 
nasz aeroklub, to ewenement na skalę 
Polski. Dzięki niemu możemy szkolić 
młodych pilotów. Na przykład Krzy
szto f Brząkalik trenuje od roku, a w 
ubiegłorocznych Mistrzostwach Euro
py był szesnasty na 50 zawodników, 
wylatał 75 procent punktów mistrza! 
Teraz poleci z nami w kadrze narodo
wej na Mistrzostwa Świata do Francji - 
mówi Tadeusz Mężyk. Dawniej, gdy 
uprawiałem akrobację samolotową na 
mniej wygodnych maszynach, żeby 
wstać z łóżka, zsuwałem się na ziemię, i 
dopiero powoli się podnosiłem. Przy
czyna: bardzo duże przeciążenia w 
bardzo krótkim czasie. Cierpiał głów
nie kręgosłup.

Wniosek: sukcesy lotnicze rodzą się 
na ziemi. “Wilgi”, “Gawrony”, “Jaki” 
uwijają się, żeby wynieść w powietrze 
zgromadzone w Gotartowicach Bocia
ny, Puchacze, Piraty, Jantary, Kobry i 
Muchy.

S z a c h y
r

Mistrzostwa Śląska 
juniorów w szachach
Na rozegranych w Olkuszu Mi

strzostwach Śląska juniorów w sza
chach duże sukcesy odnieśli młodzi 
szachiści RMKS-u Rybnik.

W grupie chłopców  do 10 lat m i
strzowski tytuł wywalczył ośmioletni 
Mateusz Kulesza zdobywając 6 pkt z 
siedm iu partii. W tej samej grupie 
czwarte miejsce zajął Wojtek Gaweł
czyk. Wśród 12-latków trzecie miejsce 
zajął Dawid Jakubiak, a ósmy był Łu
kasz Kulesza. W grupie do 14 lat trze
ci był Adrian Wiśniewski, piąty Ma
ciej Szklanny, a szósty Bartosz Bec
ker. Wśród 16-latków trzecie miejsce 
zajął Maciej Chmieliński a szóste Ja
kub Bednarczuk. Wśród dziewcząt do 
lat 16 trzy zawodniczki osiągnęły ten 
sam rezultat i o kolejności zadecyduje 
baraż. W tej grupie znalazły się Moni
ka Painta, Małgorzata Kupczak. Na 
wyróżnienie zasługuje również sześcio
letnia Magda Kozieł, która w grupie 
do 10 lat zajęła szóste miejsce. W osią
gnięciu tych sukcesów  duży wkład 
wnieśli rodzice, którzy dzielnie sekun
dowali swym pociechom. L.Sz.

Zabytkowa już syrenka z werwą pełni rolę ciągnika szybowca. Zdj.: sol

U strażaków jak na razie...

S p o k o j n y  s e z o n

Na ZIEMI
Dyrektor Aeroklubu, Leon Starzycz

ny, nigdy wcześniej nie był związany z 
lotnictwem, a zaangażował się w nie 
bardzo mocno. Na początku lat 90. uru
chomił - wspólnie z ludźmi najsilniej 
związanymi z lotniskiem - stację paliw. 
Uruchomił produkcję rur, a gdy wyparł 
je  z rynku plastyk, zdecydował o zmia
nie branży. Dzisiaj remonty hydrauliki 
siłowej dla kopalń utrzym ują działal
ność statutową aeroklubu.

- Do każdej godziny lotu samolotem 
dopłacamy 25-krotnie, do godziny lotu 
szybowcem - 35-krotnie, do skoku spa
dochronem - 15-krotnie - mówi. - Do
tacje Urzędów Miasta Rybnika i Żor 
oraz pomniejszych sponsorów to - acz
kolwiek wdzięcznie wspominana - kro
pla w morzu potrzeb. Pieniądze uzy
skiwane ze składek członkowskich, 
szkoleń, opłat /symbolicznych/, które 
wnoszą piloci za loty w ramach utrzy
mania swojej klasy i podnoszenia kwa
lifikacji, przeloty pasażerskie - to tylko 
7 procent naszych przychodów. Resztę 
uzyskujemy z działalności gospodar
czej. Te wyniki zależą od sprawnego 
działania Zarządu Aeroklubu. Nic nie 
osiągnęlibyśmy bez wspaniałych ludzi, 
związanych z lotniskiem od lat. Za całą 
działalność szkoleniową odpowiada 
Tadeusz Bieżuński, mój zastępca. 
Sprawność techniczna sprzętu podlega 
Włodzimierzowi Nowakowi. Systema
tycznie lata u nas 75 szybowników. Tyl
ko w tym roku szkoli się 20. Ilu zosta
nie? Nie wiem. Jeżeli ktoś naprawdę 
chce być pilotem, tędy - u nas - prowa
dzi najprostsza droga. Sześciu pilotów 
na trasach międzynarodowych LOT-u - 
to o czymś świadczy. Czterech młod
szych, oprócz tego, że u nas lata, stu
diuje na Wydziale Lotnictwa Politech
niki Rzeszowskiej.

Powietrze i ziemia
Rozmowę z Tadeuszem M ężykiem 

prowadziłem w towarzystwie pilotów z 
Austrii, którzy przyjeżdżają do Gotar
towic na szkolenia. Ranga m istrzow
skiego klubu ściąga tu również Szwe
dów i Japończyków . O bcokrajow cy 
uczą się u rybnickich pilotów akrobacji 
samolotowej i szybowcowej - pełno
płatnie.

- Nasz aeroklub jest najmocniejszy f i 
nansowo w Polsce, dlatego ma naj
większą prężność latania - mówi pan 
Tadeusz. - To głównie zasługa dyrekto
ra... Tak mocno się wciągnął, że zaczął 
się szkolić i już sam lata na szybowcu...

Cóż, powietrze bez ziemi nie miałoby 
się na czym oprzeć, a ziem ia bez po
wietrza nie miałaby czym oddychać.

Grzegorz Walczak

Żużel 
Niespodzianki 

nie było
W ubiegłą niedzielę żużlowcy Ryb

nickiego Klubu Motorowego spotkali 
się w meczu ligowym w Zielonej Górze 
z tamtejszym ZKŻ. Przed tym spotka
niem zdecydowanym faworytem był ze
spół zielonogórski. Rybniczanie przyje
chali na ten mecz w składzie zaledwie 7- 
osobowym - bez zawodnika rezerwowe
go. Sytuacja kadrowa rybnickiego klubu 
jest w tej chwili bardzo trudna. Na roz
grywanym w Krośnie turnieju elimina
cyjnym M łodzieżowych Indyw idual
nych M istrzostw Polski złamania ręki 
doznał Krzysztof Mrowiec i wskutek 
tego będzie musiał pauzować przez kilka 
tygodni.

W Zielonej Górze RKM przegrał 
34:55. Punkty dla RKM-u zdobyli: A. 
Musiolik 7 /2 , 1,2, 1, 1/, D. Fliegert 3 
/ l ,  0, 2/, K. Fliegert 7/1, 0, 3, 2, 1/, M. 
Fojcik 0 /0, 0/, A. Skupień 12 /2 ,2, 0, 3, 
3, 2/, M. Węgrzyk 3 / 1 , 2 ,  T, 0, 0/, E. 
Sosna 2 /2, w, 0, 0/.

Rybniczanie wygrali zespołowo w tym 
meczu tylko jeden wyścig - w biegu XII 
A. Skupień i D. Fliegert pokonali 5 : 1 
Walaska i Kruka, który został wykluczo
ny. Przewaga zielonogórzan była przez 
całe spotkanie bardzo znaczna.

Po porażce w Zielonej Górze zespół 
RKM-u zajmuje nadal 6. miejsce w dru
goligowej tabeli.

Najbliższy mecz ligowy rybniczanie ro
zegrają 15 sierpnia o godz. 17.00 na wła
snym torze. Podejmować będą “Start” 
Gniezno. Spotkanie to zapowiada się bar
dzo atrakcyjnie. W drużynie gości wystar
tuje bowiem Antonin Kasper, a RKM 
skorzysta z pomocy Martina Dugarda. 
Wprawdzie start Anglika w tym meczu nie 
był początkowo planowany, ale kontuzje 
kilku rybniczan oraz Czecha Petra Van
dirka sprawiły, że skorzystanie z usług 
Dugarda stało się konieczne. Kibice będą 
mogli emocjonować się pojedynkami - ob
cokrajowców - Kaspera i Dugarda. Na tle 
mizernie obecnie jeżdżących rybniczan 
gwiazda Anglika świeci pełnym blaskiem. 
Dugard jest zawodnikiem światowej czo
łówki i podpatrując jego jazdę młodzież 
może wiele skorzystać. Anglik pokazuje, 
jak powinien radzić sobie profesjonalista. 
Naszym krajowym pseudozawodowcom 
do poziomu sportowego tego zawodnika 
jest jeszcze bardzo daleko.

Piotr Szweda

Rozpoznaj się 
na zdjęciu!

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym w ostatnią sobotę na ul. 
Hallera obok targu i zgłosi się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie 
fotografię oraz drobny prezent. Będzie to litr 100-procentowego soku owocowego. 
Przyda się na upał. Zapraszamy do zabawy! W ubiegłym tygodniu nagroda zosta
ła odebrana, przez pana Benedykta GATNARA, który rozpoznał się na zdjęciu. 
Pan Benedykt powiedział, że "Gazetę Rybnicką ” kupił po raz pierwszy i od razu na
trafił na swoje zdjęcie. Mamy nadzieję, ze pozostanie naszym czytelnikiem na za
wsze.

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
z albumu czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wy
starczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po skopiowaniu 
natychmiast zwrócimy. /Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzy
nek"/. Raz w miesiącu autora najsympatyczniejszego lub najbardziej 
"odjazdowego" zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, 
nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki fil
mu.

Asia wśród kwiatów.
Zdj.:A. Widacka

O DLEW NIA
ARTYSTYCZNA

R O D LEW
Rybnik, ul. Wyzwolenia 26

Nagrodę
w wysokości 20 zł 
ufundował przez 
zakład odlewni

czy oferujący 
szeroki asorty
ment wyrobów 
z brązu i metali 
nierdzewnych; 
również odlewy 

wg życzenia 
klienta

BARAN - 21.03. - 20.04. - Nadszedł czas wyboru - nie daj się jednak namówić 
do zrobienia czegoś co nie je s t zgodne z Twoim sumieniem. Korzyści byłoby z  
tego niewiele, a pozostałby niesmak.
BYK  - 21.04.- 20.05. - Dla wielu osób jesteś autorytetem, co powinno być dla 
Ciebie źródłem satysfakcji. Kiedy więc pojawią się u Ciebie po radę, nie zawiedź 
ich i podziel się z nimi swoim zdaniem na poruszony temat.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Spotkanie, które planowałeś zorganizować nie 
doszło do skutku, czym zawiodłeś swoich przyjaciół. Będzie jeszcze jedna szan
sa, z której powinieneś skorzystać, by nie zerwać starych więzi. Chyba, że Ci na 
nich nie zależy.
RAK - 22.06. - 22.07. - Twoje wakacyjne plany diametralnie się zmienią, a to za 
sprawą wizyty dawno nie widzianego krewnego, który da Ci propozycję nie do 
odrzucenia. Wydasz trochę więcej niż planowałeś, ale warto będzie...
L E W  - 23.07. - 23.08. - Niestety, wakacyjny relaks jeszcze wciąż przed Tobą. Na 
razie Twój dom pełen będzie ludzi, do których będziesz musiał nagiąć swoje po
trzeby. Ponieważ ich lubisz, nie będzie to aż tak trudne.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Kiedy poczujesz się zmęczony - a masz do tego pra
wo po tak aktywnym okresie - nie próbuj walczyć, ale przystopuj. A dzięki wyjąt
kowym talentom organizacyjnym nawet zwolnione obroty nie zaszkodzą spra
wom.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Twoje szczęście przesunie się w stronę finansów, bę
dzie więc za co wyjechać na wakacje, ale wyjedziesz sam. Wyraźny niefart w 
sprawach uczuciowych minie dopiero pod koniec lata.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Opóźnienia w realizacji planów będą następ
stwem zbyt pochopnych decyzji sprzed paru tygodni. Kiedy jednak nieporozu
mienia się skończą, ruszysz z kopyta - również dzięki korzyściom finansowym z 
nieoczekiwanych źródeł.
STRZELEC - 23.11 - 21.12. - Nawet zastępowanie kogoś w pracy, co Cię czeka, 
nie jest w stanie popsuć Ci tego tygodnia. Słońce działa na Ciebie mobilizująco, 
i całe szczęście, bo inaczej trudno byłoby podołać obowiązkom.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Ciąg pozytywnych wydarzeń i pomyślnych 
zbiegów okoliczności nie tylko Cię dowartościuje, ale i doda energii. Starczy je j 
i do pracy, i do zabawy.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Szansa, którą da Ci los będzie niezwykła, ale prze
mknie jak  meteor. Jeżeli się w porę nie zorientujesz, możesz potem tylko rozpa
miętywać co by było, gdyby. Miej zatem oczy szeroko otwarte.
R YB Y  - 20.02. - 20.03. - Uwolnienie się od spraw codziennych sprawi, że sta
niesz się innym człowiekiem. Znikną niepokoje i stresy, a czas, który spędzisz 
“daleko od szosy ” zaprocentuje dobrą kondycją. Będzie Ci później potrzebna.

Dojrzała elegancja
Dla większości dojrzałych pań, przez 

co rozumiem te od 50 wzwyż, ogląda
nie żurnali to od kilku sezonów  roz
rywka czysto teoretyczna. M oda jest 
nastawiona na potrzeby kobiet o wiele 
młodszych, a już propozycje tegorocz
ne chciałyby nawet z dziewczyn w wie
ku maturalnym zrobić młodsze siostry. 
Ten słodki styl baby doll, te podkola
nówki, skarpeteczki, podwyższona ta
lia, słodkie pastele, aż dziw, że modny 
makijaż nie nakazuje malowania pie
gów na nosie.

Do niedawna latem gołym okiem roz
poznawalne były na ulicach naszego 
kraju turystki z Zachodu, u nas na Ślą
sku przew ażnie z N iem iec. Starsze, 
korpulentne panie nie bały się spodni, 
jasnych kolorów, odrobiny szaleństwa 
w strojach. Dziś i dojrzałe Polki potra
fią doskonale się ubrać - świetnie wyglądają

Fatałachy z naszej szafy
wyglądają w kompletach z szerokimi spo
dniami i obszerną bluzką na wierzch z 
powiewnych materiałów, spodniach i 
długich kamizelach, choć spodnie trze
ba nadal szyć, bo producenci konfekcji 
poprzestają na rozmiarze 42. Bardzo 
twarzowe są długie, szerokie sukienki z 
indyjskiej bawełny, a dodatek ciekawej 
biżuterii sprawi, że nasze panie będą 
tajemnicze i egzotyczne. Dojrzała pani 
musi przede wszystkim myśleć o wygo
dzie i własnym dobrym samopoczuciu, 
a tego nigdy jej nie zapewni zbyt krót
ka, opięta spódnica i nieprzewiewna 
bluzka ze sztucznego włókna.

Zresztą jak twierdzi japoński projek
tant Isseya Miyake, zbliża się czas, że 
starzy i młodzi chodzić będą w jedna
kowych rzeczach. Tylko kto kogo zdo
ła nakłonić do swojej wizji mody?

Wróżka

Poziomo: A/ brudnych pieniędzy lub bielizny, B/ pokorne 
- dwie krowy ssie, C/ można nim wybuchnąć, D/ w ramach 
, E/ uparty kłapouch, F/ bywa podejrzany, G/ miło go spo
tkać za granicą, H/ tu się lwy spotyka, I/ blaszka przy lu
dowych fatałaszkach, J/ idzie spod koni, gdy biegną 
Pionowo: 1/ na niej założona opona, 2/ nikt nie wygrał, 
nikt nie przegrał, 3/ do wpisania studenckiej oceny, 4/ 
słońce je rozjaśni, 5/ oszustwo lub brzeg, 6/ powtarza się, 
7/ skojarz z marynarką /lecz nie z garniturem/, 8/ od dat
ków nie płaci podatków, 9/ lasso z arką, 10/ ściana nim 
głaskana
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po  
uporządkowaniu liter wg szyfru: I-3, E-2, B -7 ,I-7, A -8, H- 
8 ,  I-1; J-10, E-4; J-3, D -8 , I-2, D-7, G-9, A-4, H-8; C-10, J- 
1, F-1, E-8, J-9; A-10, B-2, E -5 , I-2, F-3; J-10, J-6, E-2, F- 
8, A-4, G-2, J-7.
N a rozw iązanie wraz z kuponem czekam y 10 dni od daty 
ukazania się numeru. R ozw iązania prosim y przesłać na kart
kach pocztowych na nasz adres, lub w rzucać do naszej “żół
tej skrzynki" /K ościuszki 54 lub K orfantego 3/.
N agrodę za rozw iązan ie  krzyżówki nr 27 z hasłem “Dla 
wielu naga prawda to tylko bezwstydnica” otrzymuje An
drzej SZYMASZEK, ul. Krzywa 3a/3, 44-238 Leszczyny 

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

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 Politycz
nych, tel. 217-98.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 27 nagrodę otrzymuje Maria HALAMA, ul. Wiejska 34,44-200 
Rybnik

U  A n g o l i

Latośne feryje mi sie ciongnom ani 
guma do żucio. Planowali my z Mar
kym pojechać na kołach do Wisły i po 
górach trocha powandrować, ale dyć 
piernik sztołchnoł noga przi fusbalu. 
Pogoda jest piykno i choć żech nikaj 
bez feryje niy pojechoł, wcale mi sie niy 
mierznie. Jak wszystko w doma poro
bia, co mi przykożom, to mom fra j i 
moga iść z chopcami na Ruda.

Łoński rok mi sie trefiyły fajniste fe
ryje, ani świdratyj kurze ziorko. Ujek, 
brat łod starki, kery bez wojna przeszoł 
do Andersa i łożynioł sie w Anglii, za
prosioł mje na feryje do Bristolu. Joch 
boł cołki fort z radości. Na rajza przy
słoł mi piniondze, inoch musioł mu 
przywiyźść pora pecynków naszego 
chleba, krance wusztów, maggi we fla
szce, krałza symftu, no i halba. Ciotka 
Angelka zachciywała heklowany ti
sztuch /obrus/ a ujków syn tabaka w bi
ksie do wonianio. Jechołech łobłado
wany ani kamela z dwoma puklami. 
Tela dobrze, żech tych klamorów niy 
musioł smykać, bo piykny autobus, z 
haźlikym, zawióz mje aż do Bristolu.
Po drodze przesiedli nos na wielgachny 
prom. Co tam boło norodu, lecy jaki 
kaliber ludzisków. Byli czorni, żółci, ist
no wieża Babel. Miołech pecha, bo boła 
burza. Wysoke fale chlastały ło szyby, 
szifym zaczło szmajtać a mnom belon
tało faronowo tam i wefte. Żołondek 
czułech coroz wyżyj, a co dali sie sym
nom dzioło, lepi niy spominać. Łopa
miyntołech sie dzieprym w autobusie do 
Londynu. Z  Bistolu szkyrtnoł żech do 
ujka, kery chneda po mje przijechoł. 
Jaki jo  boł głupi, żech w szkole sie do 
angelskigo tak mało dokłodoł. Żeby z 
ciotkom choć trocha poszwandrać, mu
siołech jynzykym turnować jak  trza i 
rynkami pomogać.
Ujek miyszkajom w takij staryj, ale bar
dzo piyknyj chałpie. Na dole w jednyj 
izbie stoł piykny kominek a w szklanym 
szranku boło pełno pamiontek z Polski. 
Na wiyrchu mieli dwa bedroomy. Ze
gródka przi domie ujek łobrobio som. 
Do zegródki i do warzynio niy śmi ciot
ka ujkowi sie wtroncać. Nasiona mu 
dycko starka posyłajom. Żodyn Angol 
niy mo takich wielkich tomatów, łogór
ków i tak piyknych kwiotków, jak ujek z 
polskich nasion.
Do jejich jedzynio niy umiołech przi
wyknonć. Chlyb majom bioły i miynki, 
ani kwap łod gynsi. Niy dziwota, że uj
kowi cniyło sie za naszym chlebym. 
Rano jedli my corn flakes z mlykym, 
chlyb z marmeladom i cup o f tea, w poł
ednie słodke mimry z mamrami, na

rychtowane przez ciotka, i cup o f tea, 
po połedniu wedle piontyj juzaś cup of 
tea z kyksami a dzieprym na wieczór 
ujek uwarzyli łobiod. Łobiod boł jak  
trza, trocha polski, trocha angelski. 
Kartofle ze skórkom pieczone w bratru
le, kotlet wieli jak pokrywka z gorka, do 
tego kibel sołzy a wszystko trza boło po
loć octym, do kerego ciotka wkroła fe
fermincka z zegródki.
Roz w tydniu je ździyli my do polskigo 
klubu w Bristolu. Tam niy musiołech 
łomać jynzyka, bo kożdy godoł po na
szymu. Na ścianie wisiały portrety gen. 
Maczka, Andresa, a na honorowym 
placu wieli orzeł z koronom i polsko 
fana.
Kożdy wieczór ujek z ciotkom sie ustro
jy li i my szli do pubu. Tam mi tyż sie 
richtik podobało. Młodzi łosprawiali 
spokojnie ze starymi, jedni piyli piwo, 
drudzy cider /gazowany napój jabłko
wy/, a z putni grała muzyczka. Kożdy 
boł wesoły, ale żodny niy przerykiwoł 
drugigo i ani jedyn niy boł nacinkany. 
Te feryje byda dycko pamiyntoł, ino 
marmelady tak żech sie przejod, że po 
dzisiok jom niy porna.

Edek
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