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Powojenną historię pielgrzymo
wania do Częstochowy zainicjowało 
kilku rybniczan w 1946 roku, w 
podzięce za szczęśliwy powrót do 
domu z frontów II wojny światowej. 
W ub. środę ruszyła jubileuszowa, 
pięćdziesiąta już Rybnicka Piesza 
Pielgrzymka.

Na inaugurującej ją  mszy św. w ba
zylice św. Antoniego zebrało się po
nad 3 tys. osób, wypełniając całkowi
cie św iątynię. W śród p ielgrzym ów  
w iększość stanow ili ludzie m łodzi, 
głównie młodzież ze szkół podstawo
wych i średnich, nie brakowało jednak 
osób w średnim, a naw et podeszłym  
w ieku, byli też  n iepełnospraw ni na 
wózkach inwalidzkich i ludzie chorzy. 
W okół kościoła m ożna było wyczuć 
n iecodzienną atm osferę. Pielgrzym i 
byli zadowoleni i radośni jakby wyru
szali na atrakcyjną wyprawę na koniec 
świata, a przed nimi było zaledwie 105 
km i to piechotą. N iektórzy robili je
szcze pośpiesznie ostatnie zakupy na 
drogę, inni z niepokojem patrzyli

50. Rybnicka Pielgrzymka do Częstochowy

Jesteście najlepszą 
cząstką tej Ziemi...

w burzow e niebo. 
P ielgrzym ka, co 
może być trudne do 
zrozum ienia dla po
zostających w domu, 
je s t źródłem  ogrom 
nej satysfakcji płyną
cej rów nież z faktu, 
że jes t ona aktem re
ligijnym , aktem  po
bożności. N a p ie l
grzym ce ludzie się 
m odlą, dyskutują, 
śpiew ają, zaw iera ją
przyjaźnie, czu ją  się 
zespoleni jedną ideą. 

Do zakończen ia
mszy świętej kierow
nik pielgrzym ki ks. 
Henryk Jośko przy
pom niał w szystkim  
najważniejsze zasady 
p ie lg r z y m o w a n ia  
oraz oficjaln ie w rę
czył p rezydentow i 
Józefowi Makoszowi

Kierownik 50. pielgrzymki 
ks. dziekan Henryk Jośko

Makoszowi chustę p ie lg rzy
ma. Następnie prezy
dent zw rócił się do 
pielgrzym ów  słow a
mi: Jesteście najlep
szą cząstką Ziemi 
Rybnickiej!

Pierwsza grupa jubileuszowej piel
grzymki wyruszyła spod bazyliki dokładnie

Program ograniczenia niskiej emisji

Nadzieja dla atmosfery
Zapytany o swoje korzenie Jerzy Czerczuk mówi, 

że czuje się Europejczykiem, a przede wszystkim mie
szkańcem niewielkiej miejscowości na południu Fran
cji, gdzie zbudował wymarzony dom.

Na czele pielgrzymki niesiono krzyż. Pierwsza grupa 
wyszła w środę o godz. 9.45

dokładnie o godzinie 9.45. Ksiądz pro
boszcz Alojzy Klon zgodnie z trady
c ją  pokropił w ychodzących w odą 
święconą. Na trzy tysiące głów wyszło 
je j pełne w iadro ... N astępne grupy 
pielgrzymów wyruszały co kwadrans. 
Każda miała swojego kierownika, du
chownego, grających na instrumentach 
i w łasny system  nagłośnienia. P ie l
grzym ka m iała także w łasną służbę 
zdrowia i ekipę techniczną. Pierwszy 
odpoczynek czekał na pielgrzymów w 
W ilczy, a następnie nocleg w G liw i
cach. Następnego dnia pielgrzymi po 
wyjściu z Gliwic zatrzymali się koło 
południa  w m iejscow ości G órniki, 
gdzie odpraw iono mszę św., po niej 
tamtejsi parafianie poczęstowali rybni
czan ponad tysiącem talerzy żuru. Po 
obiedzie pielgrzym i ruszyli dalej do 
Tarnowskich Gór, gdzie czekał na nich 
drugi nocleg. Dzisiaj, 
w piątek  4 sierpnia, rybnicka p ie l
grzym ka je s t na trasie  Tarnow skie 
Góry - Babienica, gdzie po drodze w 
m iejscowości M iotek weźmie udział 
we mszy św. odprawionej przez ordy
nariusza d iecezji gliw ickiej ks. bpa 
Jana Wieczorka. Pielgrzymów powita
my z powrotem w Rybniku na dworcu 
kolejowym w Paruszowcu i w bazylice 
św. Antoniego w niedzielę 6 sierpnia.

Tekst i zdj.:

Jego dziadek uchodząc z ogarniętej 
rew olucją Rosji zatrzymał się na pol
skim wybrzeżu, w małej wtedy wiosce 
rybackiej Gdyni. Mając w pamięci wła
sne losy, w poił kilkorgu wnukom, 
którzy tam się urodzili, prostą prawdę - 
ucz się, zdobywaj wykształcenie, bo 
tylko tego co masz w głowie nikt nie 
będzie ci w stanie odebrać. W myśl tej 
zasady Jerzy kończy, ju ż  po wojnie, 
Wydział Budownictwa Wodnego Poli
techniki Gdańskiej. Pod koniec lat 50.

w yjeżdża do Francji, uczy się nadal, 
pracuje i pozostaje w tym kraju na sta
łe. Głęboko, widać, wziął sobie do ser
ca słowa dziadka, bo od tej pory wielo
krotnie, jako pracow nik francuskich 
firm , w ykorzystywał sw oją wiedzę i 
dośw iadczenia w wielu punktach na
szego globu. Kilka lat spędził na kontr
akcie w USA, a także w Arabii Saudyj
skiej, Iraku, na Filipinach.

c.d. na stronie 2

Koncert niedzielny "Pod Wierzbą"
W niedzielę 6. sierpnia o godz. 16.00 - 18.00 wystąpi

- Grupa Folklorystyczna “LI SCENUTO” z Sant Arsenio /Włochy/
Marek Szołtysek

Para z "Li Scenute " z podarunkiem  -  laleczką w stroju śląskim

W łos i w R yb n iku

O sole mio...
Na zaproszenie zespołu “Przygoda” do Rybnika przyje

chał włoski zespół folklorystyczny “Li Scenute” z San't Ar
senio. We wtorek 1 sierpnia cała 34-osobowa grupa gości
ła w Urzędzie Miejskim.
Prezydent Makosz przyjął Włochów 

bardzo serdecznie, tym bardziej, że mógł 
rozmawiać z nimi bez pomocy tłumacza. 
Nie obyło się też bez wspólnego śpiewa
nia - “Li Scenute” nie żałowało gardeł 
przy głośnym “O sole mio”. Prezydent 
przekazał im w prezencie lalkę w stroju 
śląskim i płaskorzeźbę z wizerunkiem 
UM i herbem oraz foldery. Włosi zre
wanżowali się oprawionym zdjęciem pa
noramy miasta San't Arsenio i ceramicz
nym talerzem z namalowaną tańczącą 
parą.

Członkowie “Przygody” i “Li Scenute” 
poznali się we Francji w 1992 roku, gdzie 
występowali razem na światowym Festiwa
lu Folkloru. W ubiegłym roku rybniczanie

gościli w ich rodzinnym mieście. Włoski 
zespół powstał w 1934 roku i skupia mło
dzież w wieku powyżej 16 lat, a kieruje nim 
obecnie Fernando Bucci. Wiele lat temu 
mieszkańcy San't Arsenio nazywali się 
San't Arsenesi A Scenuddi, z tego powodu 
zespół przybrał to imie i nazywa się "Sce
nute". Został założony w celu utrzymania 
tradycji folklorystycznej w regionie. Ucze
stniczył wielokrotnie w festiwalach wło
skich i zagranicznych, m.in. we Francji, Hi
szpanii, Portugalii.

W swoim programie "Li Scenute" przed
stawia m.in. polkę quadrigilię tańczoną 
przez szlachtę, serenatę delle lanterne - ta
niec pochodzący z Sycylii wykonywany w 
dzień zaręczyn, w księżycową noc przy 
świecach, tarantellę - neapolitański taniec 

prezentowany na wese
lach na zakończenie

Śpiewana na powitanie piosenka bardzo podobała się 
prezydentowi

przyjęcia.
Podczas wizyty 

w Polsce “Li Scenute” 
występować będzie 
m.in. w Ustroniu, Kry
rach, Gorzycach, Żyw
cu. 6 sierpnia o godz. 
16.00 koncertować na
tomiast będzie przed 
Teatrem Ziemi Ryb
nickiej. Krótki recital 
zaprezentuje również 
w katowickim oddziale 
telewizji.

a/

MIESIĘCZNY 
ZA DARMO!

Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny 
komunikacji miejskiej na terenie Ryb
nika. W ystarczy go wyciąć i razem z 
wydrukowanymi w kolejnych sierpnio
wych numerach, nakleić na kartkę po
cztową i wysłać na adres naszej redakcji 
lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w 
terminie do 10 września.

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

MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA PAŹDZIERNIK.

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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1
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Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 

i n f o r m u j e
o zamiarze budowy parkingu dla samochodów osobowych 

na gruncie własnym w rejonie ulicy Brudnioka 
z dojściem do ulicy Cmentarnej.

Szczegółowej informacji w sprawie realizacji parkingu udziela Wydział 
Urbanistyki i Architektury przy ul. Miejskiej 7.

Sukces policji i mieszkańców
W niedzielę 30 lipca kierujący skodą 

mężczyzna potrącił na drodze w Sumi
nie 5 5 -le tn ią  row erzystkę. K obieta  
zmarła w wyniku odniesionych ran, a 
kierow ca zbiegł z m iejsca wypadku. 
Osoby, które były świadkami wypadku 
zapamiętały numery rejestracyjne sko
dy i powiadomiły policję.

Nadzieja 
dla

atmosfery
c.d. ze strony 1 

Kolejny rok Jerzy Czerczuk przeby
wał będzie w Rybniku, jako przedsta
wiciel francuskiej firmy Apave. Firma 
ta wspólnie z duńską Bruun Soren
sen Graupas oraz polskimi partnera
mi - Biurem Projektowym Mexem z 
Gliwic i Wojewódzkim Biurem Pro
jektowym z Zabrza utworzyły kon
sorcjum, mające na celu opracowa
nie projektu realizacyjnego ograni
czenia niskiej emisji w rejonie Ryb
nika, Wodzisławia, Jastrzębie i Żor. 
Podjęcie prac nad projektem jest wyni
kiem umowy między Polską a U n ią  Europejską

Następnego dnia samochód i spraw
ca wypadku zostali odnalezieni. Jed
nak m ężczyzna nie przyznaje się do 
w iny, tw ierdząc, że auto zostało mu 
wcześniej skradzione i on nie mógł go 
prowadzić w dniu zdarzenia. Sprawę 
bada policja i prokuratura.

Europejską, która go finansuje, a ściślej, 
m iędzy N arodow ym  Funduszem  
O chrony Środow iska i G ospodarki 
Wodnej, a wymienionym konsorcjum. 
Firma duńska i francuska wygrały prze
targ na opracowanie projektu, a następ
nie dobrały sobie polskich partnerów. 
Projekt będzie nadzorowany przez Re
gionalne Biuro Realizacji Programów 
Ekologicznych. Interesy naszego mia
sta w trakcie pracy nad projektem re
prezentow ać będzie fundacja "Eko- 
term" Silesia, która tematem ogranicze
nia niskiej emisji a przede wszystkim 
możliwościami zmniejszenia zapylenia 
i zasiarczenia naszej atmosfery zajmuje 
się już od dwóch lat.

Podstaw ą projektu realizacyjnego 
je s t ogólny plan, rodzaj ekspertyzy i 
“biblii” - jak mówi J. Czerczuk - przy
gotowany dla całego województwa ka
tow ickiego, z którego wyodrębniono 
m.in. podokręg rybnicki i który, jak  
mówi wiceprezydent Józef Cyran, bę
dzie w centrum zainteresowania odpowiedzialnych

L is t  do redakcj i

Kłopoty w muzeum
Muzeum Śląskie jest placówką na

ukowo-badawczą powołaną przed 70 
laty i restytuowaną przed 10 laty w 
budynku przy Al. Korfantego 3 w 
Katowicach.

W spółczesne M uzeum Śląskie na
wiązując do tradycji przedwojennego 
Muzeum łączy zainteresowania sztuką 
nowoczesną z historią i kulturą Śląska, 
choć swymi zainteresowaniami zbie
rackimi i badawczymi obejmuje całą  
Polskę /w zakresie sztuki oraz sztuki 
ludowej/, Śląsk i pogranicze /w zakre
sie historii, archeologii i etnografii/.

Strukturę organizacyjną obecnego 
Muzeum Śląskiego stanowią działy: hi
storii, archeologii, etnografii i sztuki 
oraz dział oświatowy, wydawniczy, bi
blioteka naukowa i pracownia konser
wacji dzieł sztuki. Przy Muzeum działa 
także Komisja d/s Wywozu Dzieł Sztu
ki Za G ranicę. O ddziałem  M uzeum  
Śląskiego je s t Centrum  Scenografii 
Polskiej przy Placu Sejmu Śląskiego.

Jako muzeum wielodziałowe mamy 
możliwość pokazywania bogatego re
pertuaru wystaw /około 25 rocznie/, tak 
aby każdy zwiedzający mógł znaleźć 
coś interesującego. W iele z naszych 
w ystaw  zyskało w ostatnich latach 
uznanie Komisji w Konkursie na Naj
ciekaw sze W ydarzenie M uzealne 
Roku, zdobywając nagrody lub wyróżnienia

T elefony  do redakc ji
___________ ___________J
Zadzwonił do redakcji mieszkaniec 

Rybnika, który skarżył się, że na ulicy 
Białych do godziny 16.00 na chodniku 
ciągle zaparkowanych jest wiele samo
chodów, chociaż naprzeciwko są aż dwa 
parkingi. Kierowcy niszczą płytki cho
dnikowe rozjeżdżając je  kołami, a na 
deptaku zostają tłuste plamy oleju. N i
szczone również są stare klony.

Poproszony o odpowiedź kierownik 
W ydziału Komunikacji UM Jerzy 
Wróbel poinformował, że istnieją do
kładne przepisy, mówiące o możliwo
ściach i zakazach parkowania na chodni
kach. Kierowcy, którzy je łamią - płacą 
za to mandaty. Najprościej byłoby po
stawić znak zakazu - powiedział Jerzy 
Wróbel - ale trzeba zrozumieć również 
drugą stroną. Ulica Białych jest blisko 
centrum, jest tam wiele instytucji i ban
ków, a niestety te dwa parkingi nie dys
ponują wystarczającą liczbą miejsc.

Wydział Komunikacji przekazał odpo
wiednie informacje Straży Miejskiej i 
jednocześnie J. Wróbel zapewnił, że bę
dzie się starał pogodzić obie strony kon
fliktu. Nie wykluczone jednak, że mie
szkańcy będą musieli przyzwyczaić się 
do widoku ulic charakterystycznego dla 
państw zachodniej Europy, tj. zapchanych

odpowiedzialnych za sprawy uciepłowienia 
służb miejskich.

Niezależnie od prac studialnych kon
sorcjum, miasto posiada własny pro
gram zagospodarow ania 60 MW z 
elektrowni “Rybnik” i wprowadzenia 
ich do miejskiej sieci ciepłowniczej, co 
powinno znacznie obniżyć poziom ni
skiej emisji w mieście. Pewne roboty są 
już w trakcie realizacji, tak że program 
ten stanie się najpewniej jednym z ele
mentów szerszego programu opraco
wywanego przez konsorcjum. W trak
cie jego realizacji J. Czerczuk współ
pracował będzie z wieloma konsultan
tami powołanymi przez konsorcjum, 
zaś ze strony miasta z fundacją "Eko- 
term" Silesia oraz wiceprezydentem J. 
Cyranem. Całość opracowania ma być 
gotowa za rok, ewentualna realizacja 
projektu do roku 2015.

/r/

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.
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wyróżnienia /na etapie wojewódzkim i ogól
nopolskim/.

Szczupłość środków  finansow ych 
uniemożliwia nam dokonywanie wielu 
zakupów, zwłaszcza antykwarycznych i 
aukcyjnych /choć zbiory Muzeum Ślą
skiego liczą już łącznie około 50 tysię
cy eksponatów/.

Prace adaptacyjno-rem ontow e bu
dynku pochłaniają wszystkie przyznane 
nam środki na inw estycje. Potrzeby 
Muzeum są ogromne, zwłaszcza w za
kresie odpowiedniego wyposażenia 
/niezbędna klimatyzacja, skomputery

zowanie zbiorów, w tym dodatkowo 
blisko 15 tysięcy woluminów w Biblio
tece Naukowej/. N a ekspozycję wielu 
ciekawych wystaw obecnie M uzeum 
Śląskie nie może sobie pozwolić m.in. 
w zw iązku z ogromnymi kosztam i 
ubezpieczenia /np. przygotow ane w 
projekcie m erytorycznym  w 1995 r. 
“Judaica ze zbiorów lwowskich”, czy 
wystaw a m alarstw a Jacka M alczew
skiego/.

Każdy dar i sposób pomocy Muzeum 
Śląskiego przyjm ujem y z ogrom ną 
w dzięcznością, św iadom i tego, iż 
“Kultura świadczy o naszej tożsamości 
narodowej, a troska o jej dziedzictwo 
jest świadectwem rozwoju społeczne
go” /Jan Paweł II/.

W szystkim , którzy m ogą i zechcą 
wesprzeć działalność Muzeum Śląskie
go podajemy nasze konto:

Bank Śląski VII Oddział w Kato
wicach 312608-700007131

Dyrektor Muzeum Śląskiego 
Lech Szaraniec

zapchanych samochodami w godzinach urzę
dowych.

*  *  *

Z ciekawym pytaniem zadzwoniła do 
redakcji Barbara Prarzuch: Takie piękne 
zrobiło się nasze miasto, tyle kwitnących 
kwiatów, wiele miejsc wręcz idealnych 
na zdjęcie. Dlaczego więc ktoś się tym 
nie zainteresuje i nie zrobi nowych wi
dokówek. W kioskach można kupić tylko 
te sprzed 20 czy 10 lat. One już są nieak
tualne, nie mówiąc już że nie najładniej
sze. Teraz są wakacje, wiele osób wyjeż
dża, wysyła pozdrowienia, a trzeba 
wstydzić się tych zdjęć.

Rzeczywiście, w większości kiosków 
nowych kartek nie ma. Ale w kilku miej
scach są widokówki z dzisiejszym Ryb
nikiem, wydane przez firmę MT, ze 
zdjęciami Bogdana Kułakowskiego. 
Ukazały się one już w ubiegłym roku, 
ale znalazły się na nich wizerunki już 
odnowionego ratusza czy oświetlonej 
nocą bazyliki. Można je niestety kupić 
tylko w niektórych prywatnych punk
tach.

“Ruch” rozprowadza natomiast kartki 
ze zdjęciami sprzed 2-3 lat, jak poinfor
mował dyrektor ds kolportażu i handlu 
Jan Milian, ale do końca tego roku roz
prowadzone będą nowe widokówki. W 
najbliższym czasie również Poczta Pol
ska wyda kartki ze zdjęciami Rybnika

L ist  do redakcji
r

Śmieci - ciąg dalszy
Na tem at “ Szumu w okół śm ieci” 

pragnę również się wypowiedzieć, ale 
za to z pozycji usługobiorcy. Skanda
lem należy nazw ać fakt przesłan ia  
um ów  potencjalnym  klientom  PST 
“TRANSGÓR” S.A. na “świadczenie 
usług w yw ozu nieczystośc i stałych 
oraz dzierżaw y pojem ników ...” bez 
podania najistotniejszego elem entu 
umowy a mianowicie ceny. /Kto kupu
je  konia jeśli nieznana jest mu cena?/ 
Taka umowa je s t nieważna! A zatem 
po wypowiedzeniu usług przez RSK 
zostaliśm y na przysłow iow ym  “ lo
dzie” . Co na to W ładze M iasta, 
których obowiązkiem statutowym jest 
zapewnienie wywozu nieczystości? A 
jeśli okaże się wbrew zapewnieniom  
RSK /GR nr 29/235 z 21.07.95/, że 
usługi św iadczone przez “TRA N S
GÓR” i ZEF będą wyższe od dotych
czasowych? Przecież RSK jest doto
wane z naszych podatników pieniędzy 
a jak  będzie z “Transgórem”? Warto 
również przeczytać tekst pisma RSK 
do dotychczasowych klientów z dnia 
16.06.1995 r. Otóż proponuje się nam, 
ażebyśmy po obniżonej cenie zakupili 
eksploatow ane pojem niki i to bez 
w zględu na czasokres eksploatacji i 
ich stan techniczny. Osobiście eksplo
atuję 2 kubły 110-litrowe blisko 10 lat 
i zapłaciłem za ich dzierżawę cenę po
nad dwukrotnie wyższą od nowych. W 
m iędzyczasie RSK ani razu kubłów  
nie dezynfekowało, nie malowało i nie 
naprawiało. Za co w takim razie płaci
łem przez 10 lat? A teraz znów mam 
go kupować?

Przy okazji robienia remanentów w 
firmie RSK rozliczono wszystkie fak
tury i okazało się, że na skutek nieter
minowego zapłacenia należności za 
wywóz nieczystości powstały z ostat
nich 2 lat do uregulowania odsetki za 
zwłokę na kwotę: 11 gr, 26 gr, 85 gr. i 
1,13 zł. Co za niesłychana precyzja! A 
jak  się to ma do tego, że po upływie 
umownego term inu wywozu nieczy
stości trzeba było wielokrotnie telefo
nować do dyspozytora, ażeby wywie
ziono kubły, że zamiast co dwa tygo
dnie śmieci wywożono co 3 a nawet 4 
tygodnie? Tu jakoś tej precyzji nie 
było. A mnie trzeba było wystąpić o 
odszkodow anie! U ważam , że we 
współżyciu na linii firma - obywatel 
obowiązuje symetria.

Andrzej Bulanda 
Rybnik, ul. Modrzewskiego 5

Od redakcji: Poproszony o dokładne 
w yjaśn ien ia  w tej spraw ie dyrektor 
R ybnickich Służb Kom unalnych Ja
nusz Piekarczyk nie potrafił udzielić 
niestety wyczerpującej odpowiedzi. W 
dodatku na koniec rozm owy zastrz
egł, aby nie ukazała się ona w prasie.

Może ten piękny widok zostanie uwieczniony 
na pocztówce

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Bawcie się 
z nami!

Zabawę czas zacząć!
J. Makosz i Z. Łukaszczyk 

otwierają festyn

W sobotę i niedzielę 29 i 30 lipca 
na lotnisku w Gotartowicach odby
wał się wielki festyn dla dzieci, 
młodzieży i rodziców. Organizato
rzy: Aeroklub ROW, Ślązak Roku 
1994 - Henryk Konsek, zespół “Ja
gódki” z Rownia i “Kondy” z Go
tartowic a także redakcja Trybuny 
Śląskiej zapewniła wszystkim wie
le godzin dobrej zabawy. Dofinan
sowanie do festynu przekazali rów
nież prezydenci miast Rybnika 
i Żor. J. Makosz i Z. Łukaszczyk 
obecni byli również na otwarciu 
imprezy. Od 13 do 20 przez dwa 
dni można było obejrzeć Rybnik 
z lotu ptaka, gdyż Aeroklub propo
nował loty dwoma samolotami.

Niewątpliwą atrakcją były poka
zy lotnicze. Prezentowano m.in.

Chętnych do zabawy nie brakowało..

Rywalizacja bezpieczna, choć zacięta

Każdy mógł spróbować sił 
w kilkunastu konkurencjach

akrobację szybowcową, pokaz pi
lotażu motolotni. Najwięcej emocji 
jednak wzbudziły akrobacje wyko
nywane na samolocie ZLIN i skoki 
spadochronowe. Dużą porcją 
odwagi i sprawności musieli wyka
zać się skoczkowie prezentując 
skomplikowane figury w powie
trzu. Można było również zoba
czyć latające modele sterowane ra
diem.

Organizatorzy zapewnili wiele 
atrakcji dla dzieci. Każdego dnia 
odbywały się liczne konkursy, 
m.in. bieg w workach, bieg na jed
nej nodze, przeciąganie liny. Dru
giego dnia w konkurencjach wziąć 
udział mogli również rodzice. Spe
cjalnie dla nich przygotowano wy
ścigi matek i ojców z dziećmi.
W tej konkurencji lepiej sprawdzi

sprawdziły się mamusie, które bezpiecznie 
dotarły do mety. Podczas wyścigu 
ojców zdarzyło się bowiem kilka 
kraks.

Dodatkową atrakcją dla młodzie
ży i dorosłych była możliwość 
zmierzenia się w biegu z trzema 
maratończykami - Robertem Tu
rem, Krzysztofem Pyrchałą i Grze
gorzem Skowronkiem, którzy nie
długo przejdą do rybnickiego klu
bu Energetyk.

Zwycięzcy poszczególnych kon
kurencji otrzymywali w nagrodę 
bilet na samolot i upominki od 
Trybuny Śląskiej.

Młodsze dzieci mogły również 
uwiecznić wrażenia z festynu rysu
jąc na asfalcie. Uroczy portret Mu
minka i Małej Syrenki stworzyła 
Barbara Zając.

W niedzielę odbyły się natomiast 
wybory “Sympatycznego Urwisa” 
i “Najmilszej Nastolatki”. Konku
rentów pokonali zdecydowaną 
większością punktów Łukasz Lam
part z Roju i Beata Hinc z Żor. 
Obydwoje dostali olbrzymie torty, 
bilety na wycieczkę samolotową 

i zegary. Dodatkowe nagrody 
przekazała również Trybuna Ślą
ska. Dzieci kibicujące wyborom 
otrzymały świeże rogaliki z jago
dami.

W przerwach między konkuren
cjami koncertowały zespoły “Kon
dy” i “Jagódki”.

Dużą pomysłowością i wytrwało
ścią wykazał się prowadzący festyn 
Henryk Konsek. Dzięki niemu 
w Gotartowicach nie widać było 
smutnych i niezadowolonych.

A neta T waróg

Ukonorowana Miss Nastolatek Beata Hinc z Żor

Miły Urwis - Łukasz Lampart z Roju 
z okazałym tortem

Wielką atrakcją były akrobacje w powietrzu wykonane 
przez skoczków. Zdjęcia Zb. Solarski

Organizatorzy festynu w Gotartowi
cach dziękują panu Widokowi, cu
kiernikowi, który upiekł i ofiarował 3 
torty ze specjalnymi napisami dla Naj
milszego Urwisa, Misski i I wicemis
ski, oraz 150 drożdżówek z jagodami, 
które rozdano dzieciom.
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Tresowane
tchórze

Od soboty 29 lipca do poniedział
ku 31 gościł w Rybniku cyrk “Are
na” z Błonia pod Warszawą.

Chociaż na plakatach reklamowany 
był jako polski, wśród artystów znaleźli 
się też rosyjskojęzyczni treserzy zwierząt 
i francuska akrobatka. Dwugodzinne 
występy dostarczyły jednak wszystkim 
wiele emocji. Pokazano tańczące brunat
ne niedźwiedzie, jamniki, pudle, małp
kę, węże. Niecodzienny był występ gru
py tresowanych tchórzy. Duże zacieka
wienie wzbudziła para iluzjonistów, a 
zwłaszcza numer ze zm ianą stroju. 
Wszystkie popisy zapowiadała osobiście 
dyrektorka, a w przerwach zabawiała 
wszystkich para klaunów. Zwłaszcza je
den z nich - Wiktor prezentował się jak 
prawdziwy showman.

Podczas przerwy widzowie mieli do
datkową okazję zrobić sobie zdjęcie ze 
zwierzętami lub kupić pamiątki czy coś 
do picia od któregoś z artystów, gdyż oni 
sami zajmują się sprzedażą.

Mógł dziwić brak typowej dla cyrku 
woltyżerki, i prawdziwej orkiestry, którą 
zastępował magnetofon, ale podczas 
czterech spektakli artyści nie mogli na
rzekać na brak widowni. /a/

Teatr Ziemi Rybnickiej zapra
sza 12 sierpnia na trzygodzinne  
w id ow isko pod nazw ą “Parada  
urody i gwiazd estrady”. N a sce
nie p rezen to w ać  się będzie  m. in. 
14 d z ie w c z ą t, k tó re  z a k w a lif ik o
w ały  się do fin a łu  w yborów  M iss 
W ak ac ji ’95 w U stro n iu . O p ró cz  
n ic h  w y s tę p o w a ć  b ę d ą  T ad eu sz  
D rozda, k tóry  c a łą  im prezę pop ro
w ad z i, G ab i - p o p u la rn a  p io s e n
karka country  z C zech, A gata B iały

Zaproszenie 
do TZR

- lau rea tka  I nagrody na F estiw alu  
P iosenki S tudenckiej w K rakow ie, 
Jacek  L ech  i zespó ł O ld M etropo
litan  B and z K rakow a.

Do u d z ia łu  w p rog ram ie  z a p ro 
szo n a  z o s ta ła  ró w n ie ż  Jad w ig a  
F lank - ub ieg ło roczna M iss Polski.

D o d a tk o w ą  a tra k c ją  będzie  w y
bór M iss P ub liczności.

B ile ty  nabyw ać m ożna w kasach 
T ZR  o raz  w p u n k ta c h  w y m ien io
nych na p lakatach . /a/

Lato w bibliotece
Kolejny tydzień trwać będą zabawy 

w Bibliotece Miejskiej przygotowane 
przez Dział W ypożyczalni i Czytelni 
dla Dzieci. W ubiegły piątek 28 lipca 
wszyscy chętni grali w grę “Tor prze
szkód”, a pierwszy miesiąc zabaw za
kończył się obrazkow ą opow ieścią

“Wielka wyprawa Jasia i Stasia”.
Jeszcze dziś organizatorzy zapraszają 

na sprawnościową zabawę pt. “Gra w 
wisielca”. A w następnym tygodniu bi
blioteka proponuje:
7.08. Zgaduj zgadulę
8.08. Film wideo “Czopi i księżniczka”
9.08. Czyj to trop - grę przyrodniczą
11.08. Krzyżówkę na lato. /a/

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.

bo to  wesołe m iasto
Jechali 20 godzin. Najpierw 30-60 km autobusem z Zaleszczyk, 

Borszczowa i Bobrki do Lwowa. Potem z Lwowa pociągiem do 
Katowic i dalej do Rybnika. Wreszcie autobusem miejskim do Ka
mienia. Tak trafiła tu 19-osobowa grupa dzieci z Ukrainy. Po 
trzech tygodniach pobytu czeka ich znów męcząca podróż w 28- 
stopniowym upale. Tym razem w odwrotną stronę.

D zieci trafiły  do Rybnika poprzez 
T ow arzystw o  P rzy jac ió ł L w ow a i 
K resów  Południow o-W schodnich z 
G liw ic. Na ręce Jerzego Gardynika 
zostało przekazane zaproszenie dla 
dzieci z polskich rodzin - pow iedział 
Józef Śliwka - dyrektor M O SiR-u. 
Nie mogli wyjechać wszyscy, którzy 
ch c ie li. S e lek c ją  za ją ł się k siądz  
Adam G onsior z katolickiej parafii. 
W ybrał dzieci najaktyw niejsze, naj
lepsze, które dobrze się uczą, chodzą 
na relig ię . Był też  inny pow ód, dla 
którego przyjechało tylko 19 dzieci - 
ukraińskie przepisy. Nie nauczyliśmy 
się jeszcze szybkiego podejmowania 
decyzji - mówi Ludmiła Sucha, 
opiekunka. - Kiedyś w jednym poko
ju  siedział jeden urzędnik, od które
go trzeba było dostać pieczątkę, te
raz do każdego pomieszczenia dosta
wiono dwa biurka, a "zaliczyć" trze
ba wszystkich. Te w łaśnie trudności 
spow odow ały, że nie udało się w y
słać więcej dzieci. Opiekunki podzi
wiały polską organizację, determ ina
cję, a przede wszystkim zaangażowa
nie firm i osób w organizowanie wy
poczynku d la nich. - Bardzo je s te
śmy wdzięczni panu Śliwce i panu  
Gardynikowi za te wakacje - pow ie
dzia ła  L udm iła  Sucha. - Nie zapo
mnimy im tego nigdy.

Pobyt w Polsce dostarczył w szyst
kim wiele em ocji. - Chodziliśmy na 
basen, jeździliśm y na koniach, byli
śmy też w kinie - mówi Taras. - Po
jechaliśmy też na wycieczkę do Kra
kowa, Gliwic i Chorzowa. Zwiedza
liśmy Wawel, kościół Mariacki, byli
śmy w zoo i Wesołym Miasteczku - 
dodaje  Halina. P odczas poby tu  w 
C horzow ie pew ne m ałżeństw o za
proponowało dzieciom wizytę w M c
D onaldz ie . Tam  o p row adzili ich 
rów nież po zapleczu i kuchni.

We w torek 1 sierpn ia  na ośrodku 
wypoczynkowym MOSiR-u w  Kamie
niu spotkałem 40-osobową grupę dzie
ci z N ow in pod op ieką  w ychow aw
czyń i pielęgniarki. 14-letnia Halinka 
opow iadała mi, jak  w spólnie z kole
żankami i kolegami spędzają tu swój 
wolny czas: Gramy w piłkę i ping-po
nga, pływamy w basenie i na łódce, no 
i się opalamy. Inne dzieci opowiadają 
o konikach, co praw da z żalem , że 
mogą je tylko oglądać, bo nie każdego 
stać na opłacenie p rzejażdżki na 
grzbiecie. Drobne kieszonkowe od ro
dziców pójdą na lody, napoje i słody
cze.

Angieszka ma lat 11 i na pamięć zna 
dzisiejszy jadłospis: Obiady mamy o 
drugiej. Dzisiaj będzie kapuśniak, a 
na drugie danie ziemniaki, buraczki, 
ryba i oranżada- wymienia. Wcześniej 
o jedenastej zjedli ciastko francuskie, 
popili oranżadą.

Grupę przywieziono spod kościoła 
św. Jadwigi o 9.00 rano - pow rót do 
domu o 17.00. Tak je s t codziennie - 
od poniedziałku do piątku. To jeden z 
ośmiu wakacyjnych turnusów półkolo
nii charytatywnych współorganizowa
nych przez rybnickie parafie i MOSiR. 
Parafie rekrutowały dzieci i zapewnia
ją  przewozy. MOSiR zatrudnił wycho
wawczynie i pielęgniarkę, zapew nia 
dzieciom  dw a posiłk i dziennie oraz 
korzystanie z bazy ośrodka. A kcja
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Z  parafii do Kamienia

Grupa uczestników półkolonii
obejmie około 500 dzieci z parafii ko
ściołów pod wezw. Królowej Aposto
łów  /2 turnusy/, św. A ntoniego i ko
ścioła franciszkanów z centrum oraz z 
parafii św. Jadw igi na N ow inach, z 
Chwałowic i Paruszowca. Biorąc pod 
uwagę dom owy budżet w ypoczynek 
dzieci jest bezpłatny.

Akcja trwa czwarty rok z kolei. Ko
szty posiłków pokrywane są  z fundu
szy zebranych na styczniow ym  balu 
charytatywnym, któremu patronował 
prezydent Rybnika. Są to pieniądze 
rybnick ich  b iznesm enów , którzy 
wsparli tę inicjatywę.

D yrektor M O SiR -u Józef Śliwka

planuje utworzenie w Kamieniu ośrod
ka kolonijnego. Po przejęciu i wyre
montowaniu domków kempingowych, 
które daw niej należały  do ZRB w 
Rybniku i “C eram iki” w Gliw icach, 
ośrodek w K am ieniu podwoi swoje 
możliwości zapewnienia wypoczynku 
dzieciom . Ale to w przyszłym  roku. 
Tym czasem  trw a ją  półko lon ie , na 
których - co najważniejsze - dopisuje 
pogoda ducha, no i ta atmosferyczna.

/gw/

W yjazdy i w ycieczki urozm aicały 
pobyt w Kamieniu, ale na monotonię 
n ik t n ie  n arzek a ł. D ni w yg lądały  
podobn ie : pobudka, g im nastyka , 
śniadanie, zabawy na pow ietrzu, ba
sen, o b iad , znów  basen , ko lac ja  i 
dy sk o tek i, ogn iska , film y w ideo. 
Najbardziej podoba nam się basen - 
pow iedział Andrzej. Ale wycieczki 
też - dodaje Julia.

W iele dzieci dobrze radzi sobie z 
językiem  polskim . Taras - jasnow ło
sy, w esoły 12-latek mówi płynnie i 
bez śladów  kresow ego akcentu . W 
grupie rów ieśn ików  z Polski byłby 
nie do rozpoznania. Chodzę razem z 
innymi do kościoła. Tam lekcje ję zy
ka po lskiego  prow adzi siostra  za
konna - mówi Taras. Ale w dom ach 
w iększości dzieci mówi się po ukra
ińsku. M ieszane rodziny  nie m iały 
podręczników  potrzebnych do nauki 
p o lsk ieg o , d la tego  tak  cenne są  
wszystkie podarowane książki. D zie
ci otrzymały je  od prezydenta M ako
sza.

Razem z kolonią ze Stanisławowa, 
k tóra p rzyjechała do K am ienia dwa 
tygodnie po swoich kolegach, dzieci 
były gośćm i w U rzędzie  M iasta  w 
Rybniku i G liw icach. Tutaj podoba
ło im się bardziej, bo dostali kon
kretne prezenty, a prezydent Gliwic 
dał pieniądze na kupno przyborów  
szkolnych - pow iedziała Ludmiła Su
cha. W iele w zruszeń  podczas tych 
spotkań dostarczyły w szystkim  m a
luchy ze Stanisławow a. Szczególnie 
ujm ująca była recytacja  patrio tycz
nych wierszy, m.in. “Hymn Polaków 
na O bczyźnie” w w ykonaniu W ład
ka.

W szystkie dzieci ze Stanisławowa 
dobrze m ów ią po polsku. One cho
dzą  do polskiej szkoły, są  z parafii 
Chrystusa Króla. To bardzo grzeczne 
dzieci. Są nieporównywalnie lepsze 
od rówieśników z Polski - mówi Ma
rzena Pieron, opiekunka ze strony 
po lsk iej - Miłe, serdeczne, robią  
wszystko o co ich się poprosi. Przy 
tym znają masę piosenek i wierszy, o 
których istnieniu nawet nie wiedzą 
nasze dzieci.

Ich dzień zaczyna się inaczej - naj
pierw  pobudka i w spólna m odlitw a, 
potem  gim nastyka, sprzątanie, śnia
danie. Resztę dnia między posiłkam i 
spędzają  na w ycieczkach i basenie. 
W ieczoram i o g ląd a ją  bajk i i film y 
histo ryczne, albo baw ią  się na dyskotekach

Kina
“APOLLO”

4 sierpnia, godz. 17.00, 19.00; 5 
sierpnia, godz. 16.00; 6 sierpnia, 
godz. 19.00; 7-10 sierpnia, godz. 
17.00 -”JA CIĘ KOCHAM , A TY 
ŚPISZ”, prod. USA 
4 sierpnia, godz. 21.00; 5 sierpnia, 
godz. 18.00; 6 sierpnia, godz. 17.00, 
21.00; 7 - 1 0  sierpnia, godz. 19.00 - 
“N O W Y  K OSZM A R W ESA CRA
VENA”, prod. USA

“WRZOS” Niedobczyce 
8 sierpnia, godz. 17.00 - “UWOLNIĆ 
ORKĘ”, prod. USA

Motyw ten znajduje się na zachodniej ścianie, niedaleko głównego wejścia 
do bazyliki św. Antoniego. Są to sygnatury cegielni, z jakich pochodziła ce
gła wykorzystywana w początkach naszego wieku do budowy tej pięknej 
neogotyckiej świątyni.

dysko tekach . - W domu też oglądamy 
wideo, ale wy macie lepsze filmy. U 
nas są te co wyszły z mody, np. 
“R am bo” - m ów i Michał. O statn i 
tydzień m ają spędzić w polskich ro
dzinach. Ale nie są  zbyt zadowoleni. 
Wolelibyśmy zostać tutaj, bo tu ju ż  
wszystko znamy - m ówi Igor. D la 
nich wyjazd tutaj też był pew ną for
m ą nagrody  - po jech a li n a jlep si i 
najgrzeczniejsi.

D zieci z Borszczowa, Zaleszczyk i 
B obrki c ie szą  się ju ż  z w yjazdu do 
dom u. N ie d latego  że im się tu  nie 
podobało. U zbierało im się tyle w ra
żeń, że nie m ogą doczekać się po
w rotu , aby w szystko  opow iedzieć. 
Bardzo chętnie p rzy jadą do K am ie
nia za rok. - Bo to takie wesołe mia
sto - m ówi Ju lia . W ielu z n ich  za
przyjaźniło się z rówieśnikam i z pół
kolonii, m ieszkającymi na kempingu 
Cyganami. - Ten wyjazd był dla wie
lu jedyną  okazją spędzenia wakacji 
poza domem. Gdyby zostali - poma
galiby przez dwa miesiące w gospo
darstwie - pow iedziała Ludm iła Su
cha. - Im się tu podobało szczególnie 
dlatego, że nie musieli za nic płacić. 
Jesteśm y naprawdę bardzo za to 
wdzięczni. Wszyscy traktowali nas 
bardzo serdecznie. Byliśmy przecież 
u prezydentów dwóch miast. To wiel
ki zaszczyt dla nas. Na Ukrainie nikt 
by się nie przejmował jakąś kolonią 
dzieci.

1 s ie rp n ia  do K am ien ia  p rzy
jecha ła  32-osobow a grupa dzieci ze 
Lwowa. T rafiły  tutaj rów nież przez 
Jerzego G ardynika i Józefa Śliwkę. 
C hociaż ich zasługi są  niew ątpliw e, 
n ie  dosz łoby  do tych  w akac ji, ja k  
rów n ież  p ó łk o lo n ii d la dziec i p o l
skich , gdyby nie sponsorzy, którzy 
zasilili letnie konto bawiąc się już  w 
styczniu na organizowanym  specjal
nie na ten cel balu charytatywnym.

Pom ysłodaw cy darm owych w aka
cji dziękują w szystkim  uczestnikom  
balu, w szczególności firmom: Partn

ers, Insbud, Grambud, Raciborskiej 
Hurtowni M ateriałów  Przem ysłowo- 
B udow lanych , E n erg o -In w est, AP 
Żory, FUSIT, pani Fojcik, Krystynie 
Stokołosie, panu Goł - w łaścicielowi 
firm y G aw im ex o raz  R yszardow i 
Rynkowskiem u, który charytatywnie 
śp iew ał. D zięk u ją  rów nież firm om  
pom agającym  ju ż  podczas kolonii: 
P eberow  za przyw óz i R yfam ie za 
odw iezienie dzieci ze Stanisławowa, 
M iędzygm innem u Z w iązkow i K o
munikacyjnem u z Jastrzębia za prze
wozy do Rybnika, dyrektorow i TZR 
za zo rganizow anie seansów  film o
wych, dyrekcji W esołego M iasteczka 
z Chorzowa za możliwość bezpłatne
go korzystania z karuzeli, Jadwidze 
P aw las za  b ezp ła tne  d ostarczan ie  
c ia s ta  o raz rodzinom  z parafii św. 
A n ton iego  za p rzy jęc ie  dziec i w 
swoich domach.

Aneta Twaróg

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz
W ystaw a 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/

Dyskoteki
Restauracja “Olimpia” - Kamień 
Piątek, 4 sierpnia, od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 
Sobota, 5 sierpnia, od 20.00 do 2.00 
Kino “Apollo”
Sobota, 5 sierpnia, od 20.00 do 2.00

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Wędrowne ptakiAbecadło
Rzeczy

Śląskich
R z e c z y  Ś l ą s k i c h

U źródła każdego ruchu społecznego, 
religijnego czy młodzieżowego leży za
wsze poczucie sytuacji kryzysow ej. 
Musi się ono jednak stać udziałem wy
starczająco wielu ludzi, aby ruch mógł 
się narodzić. A u schyłku XIX wieku 
sytuacja kryzysowa była w Europie rze
czą pow szechną. D oprow adziła ona 
również do wybuchu pierwszej wojny 
światowej w 1914 roku. Ale przede 
wszystkim przełom XIX i XX wieku to 
kryzys filozofii człowieka, pojmowania 
jednostki. Człowiek w systemie warto
ści filozofii końca XIX w ieku ze
pchnięty był na dalszy plan przez po
wszechnie panujący wtedy ideał postę
pu, racjonalne postrzeganie dziejów i 
użytkowe traktowanie wszelkich prze
jawów ludzkiej działalności, również 
nauki, sztuki, a nawet religii. Nastrój 
fin de siecle’u obecny był również w 
społeczeństwie najprężniej rozwijają
cego się państwa europejskiego - Ce
sarstwa Niemieckiego. Do ówczesnych 
wilhelmijskich Niemiec należał wtedy 
również Śląsk.

Kryzys przełomu wieków zrodził w 
Niemczech wiele ruchów społecznych. 
Zrzeszali się robotnicy, młodzież rze
mieślnicza, ruchy religijne tworzył ko
ściół katolicki i protestancki oraz szko
ły i organizacje zaw odowe. K oniec 
wieku zrodził rów nież w w ielkich 
N iem czech ideę “w ędrow nych p ta
ków” . Za datę narodzin tego ruchu 
m łodzieżow ego przyjm uje się po
w szechnie 1896 rok. W niew ielkim  
miasteczku Stegliz, leżącym wówczas 
nieopodal gwałtownie rozwijającego

się Berlina, istniało gimnazjum huma
nistyczne. Zajęcia ze stenografii pro
wadził tam młody student Hoffmann, 
który dla grupki swoich uczniów orga
nizował niedzielne wycieczki po naj
bliższej okolicy. Z czasem  te jedno
dniowe wycieczki przekształciły się w 
kilkunastodniowe wakacyjne wędrówki 
po górach Harzu czy dolinie Renu.
I tak k ilkunastoosobow a grupa 
uczniów dała początek ruchowi “wędrownych

wędrownych ptaków ”. Początkowo nie
wiele osób wiedziało o istnieniu garstki 
m iłośników  w ycieczek bez nadzoru 
szkoły i rodziców. M łodzież jednak  
między sobą szybko przekazywała in
formacje i jeden drugiego zarażał pasją 
wędrowania. Ruch ten w bardzo krótkim

krótkim czasie ogarnął młodzież gimnazjal
ną z terenów ówczesnych Niemiec, Au
strii i Szwajcarii. Ideą był nawrót do ro
mantycznej w izji wędrowca, średno
wiecznego żaka, bachanta pielgrzymu
jącego po Europie. Przy okazji “w ę
drowne ptaki” akcentowały i rozwijały 
także indyw idualizm  jednostk i oraz 
wrażliwość na piękno świata, których 
to elem entów  brakow ało w scjenty
stycznej w izji św iata końca wieku.

Organizatorzy, którymi byli najczęściej 
aktywni gim nazjaliści bądź studenci, 
widzieli w swej działalności społeczną 
misję wszczepienia młodzieży chęci do 
wędrowania, wykorzystanie wolnych 
godzin na wspólne wycieczki, budzenie 
wrażliwości na przyrodę, przeciwdziałanie

przeciwdziałanie uszczerbkom na ciele i na duszy 
jakie przynosi wieczne siedzenie 
w domu, próżnowanie, alkohol i niko
tyna, nie mówiąc już o najgorszym - pi
sano o “wędrownych ptakach” na po
czątku naszego stulecia.

Na wycieczki wyruszano przy każdej 
nadarzającej się okazji. Obowiązywały 
jednak pewne zasady: Najpierw powi
nien wędrowny ptak poznać rodzinną 
miejscowość i je j najbliższe okolice, by 
następnie przemierzać odleglejsze kra
jobrazy. Ruch przyciągał młodzież nie 
tylko poprzez rom antyczną ideę w ę
drowca. Magnesem był sam widok wę
drujących po drogach. Spotykał się też 
z powszechnym przyjęciem przez mło
dzież z m ałych m iast i m iasteczek. 
“W ędrow nym i p takam i” zostaw ali 
głównie gimnazjaliści w wieku od 12 
do 19 lat, żyjący w środowiskach drob
nomieszczańskich. Poszczególne grupy 
liczyły zwykle od 7 do 20 członków. 
Większe należały do wyjątków. Twier
dzono bow iem , że zbyt duża liczba 
członków  uniem ożliw ia naw iązanie 
praw dziw ych przyjaźni. Z “w ędrow
nych ptaków ” starano się czasam i 
stw orzyć organizację m łodzieżow ą, 
lecz w swej m asow ości ruch ten był 
zjaw iskiem  spontanicznym . B yła to 
moda na wędrowanie traktowana przez 
gimnazjalistów jako sposób życia i dro
ga do kształtowania swojej osobowo
ści.

Sama nazwa “wędrowne ptaki”, co 
po niem iecku brzmi “W andervógel”, 
zaczerpnięta została ze stro f rom an
tycznego poety Józefa von Eichendorf
fa, opiew ającego w swej tw órczości 
szum lasu, szm er strum ieni, ciche 
zmierzchy i dalekie podróże. Oto ory
ginalny fragment wiersza, który zain
spirow ał powstanie ruchu: “Wer hat 
such Wandervógel /.../, a który w tłu
maczeniu własnym brzmi:

Kto wam ptaki wędrowne 
Dał te dary cudowne,

Byście ziemię z morzami 
Oblatały skrzydłami,

Gna was w południa strony 
W palmowy gaj ocieniony,

Na północ was zaniesie 
Przysiąść w lipowym lesie/.../

Ze Śląskiem zjawisko “wędrownych 
p taków ” łączy nie tylko postać n ie
m ieckojęzycznego poety Józefa E i
chendorffa z Łubow ic pod R acibo
rzem. Można przypuszczać, że w tych 
śląskich miastach, w  których były nie
mieckie gimnazja, również rozwijał się 
ten ruch. Był on bowiem tak powszech
ny, że najprawdopodobniej dotarł na 
ów czesne w schodnie kresy wielkich 
Niemiec, do gimnazjów w Katowicach, 
Bytomiu, Gliwicach czy w Opolu. Od 
1908 roku w Rybniku z wyższej szkoły 
dla chłopców  utw orzono gim nazjum 
państw ow e. Tam, uczono także n ie
mieckiej literatury. Zapewne więc rów
nież dawni rybniczanie spotkali się ze 
strofam i E ichendorffa. Zastanaw iać 
może, czy śląskie “wędrowne ptaki” 
w yw odziły się w yłącznie spośród 
uczniów z rodzin niemieckich czy rów
nież z polskich. Wyjaśnienie tego da
wałoby bowiem obraz charakteru ruchu 
na kresach wschodnich. Można byłoby 
stwierdzić, czy przyjął on charakter na
cjonalistyczny, niemiecki, czy pozostał 
jedynie ruchem wędrowców. Niestety 
nie ma na ten temat opracowania.

Piękne idee “wędrownych ptaków” 
zakończyły swój żyw ot w połow ie 
1914 roku. Rozpoczęta wtedy pierwsza 
wojna światowa wprowadziła wędrow
ców w okopy. Po wojnie natomiast na
stał czas nacjonalizm ów, sprzyjający 
bardziej maszerowaniu niż wędrowa
niu.

M arek S zołtysek

Na zdjęciu /1 9 1 3r./ widzimy uczniów rybnickiego gimnazjum podczas wyciecz
ki za miasto. Ciekawe czy oni bądź ich szkolni koledzy byli pod wrażeniem ruchu 
“wędrownych ptaków”?

Sztandar Polski
G azet a R yb n ic k a  

70 lat tem u "S z tan d ar Polski i G azeta R ybnicka" 
donosiły od 4 do 10 sierpnia 1925 roku

- P i s z ą  nam : K lęskę bezrobocia  
w  m ie śc ie  n a szem  p o w ię k sz a  ta  

oko liczność , że najw iększe  p rzed
s ię b io rs tw o  m ia s ta  n a szeg o , g a r
barn ia  pp. Ż urków  /daw niej H aase/ 
ju ż  od d łu ż s z e g o  c z a su  j e s t  n ie
czynna. N ie bez w iny pp. Ż urków  
sam ych nad p rzedsięb io rstw em  za
w ieszono  w styczn iu  nadzó r sądo
wy, który  obecnie  zdjęto . N astąp i
ła  ug o d a  z w ie rz y c ie la m i, k tó rzy  
uzyskali 50 procen t sw oich należy
to ś c i, w y n o szący ch  p rz e sz ło  800 
tysięcy  zło tych . U goda poch łonę ła  
jednak  w szelk ie  zapasy i w szelk ie  
środki obro tow e p rzedsięb io rstw a , 
a co ugoda n ie p o ch ło n ę ła , to p o
szło na ko sz ta  nadzo ru  sądow ego. 
Sam zaw iadow ca z ram ien ia  sądu, 
p. B oehm , za sw oją  pracę od stycz
n ia  do teg o  c z a su  p o lic z y ł so b ie  
p rzesz ło  37 tysięcy  z ło tych , adw o
kaci w z ię li ró w n ież  razem  k ilk a
dziesią t ty sięcy  / .../

W E S O Ł Y  K Ą C IK  
W  sezon ie  k ąp ie lo w y m .

- P roszę przypiąć ten  num er do ko
stjum u kąpielow ego .
- Poco?
- To k o n ieczn e . P rzec ież  m usim y 
po czem ś rozpoznaw ać top ielców .

P ro fe so rsk i w y b ó r.
- M iałeś w ydać córkę za p ro feso ra  
X... Czy ju ż  był ślub?
- W ystaw  sob ie ... rzecz  w zię ła  fa 
ta ln y  o b ró t. R o b iłe m  w sz y s tk o ,

żeby  m u się  u nas po d o b ało . S ły 
sza łem , że je s t  sm akoszem , w ięc  
p rz y ją łe m  d o sk o n a łą  k u c h a rk ę , 
rzeczyw iśc ie  św ietną, w yjątkow ą.
- No i co?
- No i ożen ił się z kucharką.

P o d czas in sp ek c ji.
- C hłopcy! czy kto z w as m a jak ie  
zażalen ie?
- M oże pan pu łkow nik  zechce sko
sztow ać tego?
- D awaj! Hm, doskonała  zupa.
- A kucharz  pow iada, że to kaw a.

W ym ów ka.
Sędzia: I zab iłeś kob ie tę  d la  s ied
m iu zło tych! Czy nie w styd ci? 
P rz e c ie ż  to n ie s ta rczy  naw et d la  
adw okata.

C h y b a  sam .
- Pójdę z p an ią  na koniec św iata!
- Ze m ną? Ż ałuję bardzo. Idę, n ie 
ste ty , w przeciw nym  kierunku.

N a lek c ji zoo log ii.
- W y m ień  mi p ta k a , k tó ry  m a 
skrzydła , a nie fruw a?
- Z dechły  w róbel.

Ogłoszenie.
Skład z pom ieszkan iem , stosow ny 
d la  s io d ła rza , fry z je ra  lub szew ca 
z a ra z  do w y n a ję c ia  w R a d o sz o
w ach W ielkich .
W iad o m o ść  w ad m in . S z tan d . 
Polsk . pod nr. 387

Oświadczenie
Związku

Górnośląskiego
W czwartek 15 lipca 1920 roku 

w W arszaw ie zebrał się Sejm RP. 
Obrady toczyły się w atmosferze zagro
żenia sowieckiego, gdyż Armia Czer
wona zbliżała się do stolicy. Był to czas 
wojny polsko-sowieckiej /1919-1921/. 
Głównym tematem obrad sejmowych 
była ustawa o reformie rolnej, którą w 
obliczu poważnego zagrożenia zewnę
trznego i dla przyciągnięcia chłopów 
do wojska, posłowie uchwalili jedno
głośnie. Tego samego dnia sejm przyjął 
ustawę konstytucyjną zawierającą Sta
tut Organiczny Województwa Śląskie
go. Decyzja ta była brzemienna w skut
ki i zaowocowała między innymi przy
łączeniem  części Górnego Śląska do 
R zeczpospolitej Polskiej. U staw a ta 
dała też podw aliny pod późniejszy 
szybki rozwój Województwa Śląskiego 
jako  w ojew ództw a autonom icznego 
czyli samorządnego.

W Katowicach w niedzielę 16 lipca 
.1995 roku w 75. rocznicę uchwalenia 
tej ważnej dla Śląska ustawy, Zarząd 
Związku Górnośląskiego wydał na ten 
temat oświadczenie, w którym czyta
my: “/.../Domagamy się zamieszczenia 
w tworzonej Konstytucji zapisu, że Pol
ska je s t jednolitym państwem samo
rządnych regionów, co odpowiada eu
ropejskim standardom zarządzania 
społeczeństw obywatelskich

/szoł/

Piękno siedzi w ... szczegółach

Dzisiaj pytanie dla bardzo spostrzegawczych obserwatorów Rybnika. Gdzie znaj
duje się uchwycony na fotografii motyw? Dla ułatwienia podpowiemy, że budow
la ta swoje główne wejście usytuowane ma od strony zachodniej. Prawidłowej od
powiedzi proszę szukać na stronie 4. szoł

Zaprosili nas...
M uzeum  Śląskie w K atow icach na 
otwarcie wystaw:

* malarstwa Olgierda Bierwiaczonka - 
31 sierpnia br. o godz. 15.00
* 100 lat “Sokoła” na Górnym Śląsku - 
18 sierpnia br. o godz. 13.00

do sal w ystaw ow ych w K atow icach 
przy Al. W. Korfantego 3

 Dziękujemy 
... za pozdrowienia z Hiszpanii przesła
ne przez czyteln ików  z H am burga - 
Halinę i Roberta Wieków

Dla Pani Stefanii SALAMON
z okazji urodzin najserdeczniejsze 

życzenia od córki Bogumiły, zięcia
Józefa, wnuków  M artyny  i Pawła.

* * *

Pani D anucie M AZUR 
i jej córce Iwonie najserdeczniejsze 

życzenia urodzinowe składają 
W SZYSCY GOŚCIE,

W  K TÓ R Y C H  TO W A RZY STW IE 
W  ŚW IĄ TECZNY CH  DLA WAS 

DNIACH SIĘ ZN A JD ZIEC IE.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5

DRZEWKO ŻYCZEŃ



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
RYBNIK, UL. 3 MAJA 12

o g ł a s z a
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE 

REMONTÓW KAPITALNYCH DACHÓW BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH NA TERENIE MIASTA RYBNIKA:

1. ul. Bogusławskiego 22 Rybnik - Boguszowice
2. ul. Bogusławskiego 6 Rybnik - Boguszowice
3. ul. Bogusławskiego 8 Rybnik - Boguszowice
4. ul. Grażyńskiego 2 Rybnik - Boguszowice

Przetarg odbędzie się dnia 10.08.1995 r. o godz. 10.00 w budynku ZGM 
przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku. W dniu 7.08.1995 r. w dziale technicznym  
ZGM-u pokój nr 13 będzie można odebrać dokumentację dotyczącą w/w robót. 
Oferta powinna zawierać kalkulację cenową, zgodnie z dokumentacją, termin 
wykonania robót, referencje, dokumenty pozwalające stwierdzić wiarygodność 
ekonomiczną, techniczną oraz źródła zakupu materiałów. Oferty w zaklejonych 
i opieczętowanych kopertach należy składać w sekretariacie ZGM-u najpóźniej 
do godz. 9.00 w dniu 10.08.1995 r. Zakład zastrzega sobie możliwość niekorzy
stania z ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PILNIE SZUKAM MIESZKANIA M-4
/może być do remontu/ w cenie 250 mln zł.

Tel. 213-85 od 10.00 - 17.00

Młodzieżowy 
Dom Kultury

ogłasza

konkurs dla 
prezenterów 

dyskotekowych
22.08.1995 roku, godz. 17.30

- ce lem  k onku rsu  je s t  w y ło n ien ie  
prezenterów  do stałej w spółpracy 
z MDK.

P isem ne zg ło szen ia  zaw ie ra jące : 
dane p erso n a ln e , in fo rm acje  o do 
tychczasow ej pracy  w ch arak te rze  
p rezen tera  ew en tualn ie  kserokopię  
posiadanych upraw nień należy z ło 
żyć w sek re tariac ie  M DK, ul. B ro
niewskiego 23,
tel. 24-088 do 18 sierpnia br.

W dniu konkursu:
16.00 - 17.30 zapoznanie ze sp rzę
tem, 17.30 przesłuchania.
Każdy uczestnik pow inien przygoto
wać 15-30 min. programu.

Kronika policyjna

Bomby nie znaleźli
W poniedziałek 24 lipca br. o godzinie 

16.20 właścicielka zakładu rzemieślnicze
go przy ulicy Krzywej 
w Rybniku zgłosiła policji, iż dostała wia
domość o podłożeniu bomby w jej mie
szkaniu. Na miejsce została wysłana grupa 
policjantów z psem. Po dokładnym prze
szukaniu miejsca nie ujawniono żadnych 
materiałów wybuchowych. Ktoś znów za
fundował sobie kosztowną złośliwość bądź 
wątpliwy żart.

Zabił ojca
We wtorek 25 lipca podczas libacji alko

holowej w jednej z rodzin w Czerwionce 
mężczyzna ugodził nożem kuchennym w 
brzuch swojego ojca. Poszkodowany na 
skutek zadanego mu ciosu zmarł w szpita
lu. Sprawcę zatrzymała policja. 

Włamanie za 6 zł
Do jednego z rybnickich mieszkań przy 

ulicy Krzyżowej we wtorek 25 lipca wła
mał się nieznany sprawca. Po wejściu do 
środka przy pomocy dopasowanego klucza 
skradł telewizor czarno-biały, torebkę i 
obrus. Straty wyniosły 150 złotych. Nato
miast w środę 26 lipca złodziej po wyłama
niu drzwi wejściowych wkradł się do mie
szkania przy ulicy Saint Vallier. Po spene
trowaniu pomieszczeń intruz skradł papie
rosy o wartości 6 złotych.

Skradli mercedesa
W środę 15 lipca około godziny 2.00 w 

nocy spod bloku przy ulicy Zgrzebnioka w 
Rybniku nieznany sprawca skradł wiśnio
wy samochód dostawczy marki Mercedes 
210. Samochód był wart 30 tysięcy złotych.

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług 
Pogrzebowych 

ul. Rudzka 70 b
/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

oferu je następujące usługi:
* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien
* kosmetykę, ubranie

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

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

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

Znowu rowery
W ostatnich dniach znów skradziono kilka 
rowerów. W czwartek 20 lipca skradziono 
rower przy ulicy Mikołowskiej o wartości 
500 złotych zaś w tydzień później 27 lipca 
z piwnicy przy ulicy Kościuszki zabrano 
rower “Jubilat” wart 300 złotych. Tego sa
mego dnia zniknął też rower za 500 złotych 
z niedalekiej Pstrążnej.

Schwytany w pościgu 
W czwartek w nocy 27 lipca o godzinie 

3.25 rybnicka policja po pościgu na ulicy 
Chabrowej zatrzymała uciekającego opla 
recorda. W samochodzie znajdowali się 
sprawcy i łup kradzieży, jakiej dokonano 
na osiedlu Nowiny. Okradli tam taksówkę 
mercedesa z CB-radia z osprzętem.

Znowu “Ruchy”
Kioski “Ruchu” są wciąż systematycznie 

okradane. Złodzieje zabierają z nich prze
ważnie papierosy i środki chemiczne. I tak 
w poniedziałek 24 lipca wybito szybę w 
kiosku przy ul. Górniczej. Następna kra
dzież w kiosku miała miejsce w środę 26 
lipca przy ulicy Stalowej a w czwartek 27 
lipca w nocy o godzinie 3.10 okradziono 
kiosk w Kamieniu.

Dziecko pod kołami 
W niedzielę 30 lipca przy ulicy Kilińskie

go na jezdnię wbiegł nagle siedmioletni 
chłopak. Najechał na niego fiat 126 p. Na 
szczęście poszkodowany doznał tylko ura
zu głowy.
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WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

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

100,3 MHz

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

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

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

(0-36) 15-42-22

Kradną
chodniki!

Chodniki przy n iektórych ulicach 
notorycznie okradane są  z płyt i ko
stek. Nierzadko zdarza się, że w dzień 
są układane, a nocą znikają. Robotnicy 
nie nadążają z uzupełnianiem  ciągle 
ginących kostek, a koszt jednego dep
taka wielokrotnie rośnie. Nawet stare 
płyty kuszą złodziei.

Najczęściej kradzione materiały wy
korzystywane są przez właścicieli pry
watnych posesji, do wykładania ście
żek czy wjazdów do garażu. Nigdy bo
wiem nie ubywa płytek czy kostek w 
większych ilościach św iadczących o 
sprzedawaniu ich dla zysku.

W U rzędzie M iasta podjęto  w 
zw iązku z tym decyzję, że w n ie
których m iejscach brakujące kostki 
uzupełniane będą asfaltem. N a ulicy 
Kuźnickiej i W ielopolskiej, gdzie re
gularnie do tej pory uzupełniano kost
kę i notorycznie były kradzieże - teraz 
każdy ubytek wypełniany będzie asfal
tem. Natomiast na rondzie Gliwickiej i 
Kotucza na razie dalej ułożona zosta
nie kostka, a na Raciborskiej pod wia
duktem  - dziury uzupełnione będą  
płytkami. /a/

Zuchwała kradzież
We wtorek 25 lipca w sklepie ogólnospo

żywczym w Boguszowicach miała miejsce 
zuchwała kradzież 700 złotych. Dzięki na
tychmiastowym czynnościom pościgowym 
policjanci schwytali sprawców, którymi 
okazali się dwaj nieletni bracia w wieku 13 
i 14 lat. Po przesłuchaniu przez policję, zło
dziei przekazano rodzicom.

Włamanie do szkoły 
W sobotę 29 lipca w godzinach wieczor

nych nieznani sprawcy włamali się do bu
dynku Szkoły Zawodowej przy “Ryfamie” 
na ulicy Chrobrego. Złodzieje dostali się do 
środka przy pomocy dopasowanego klucza 
i zabrali magnetowid i gotówkę o wartości 
800 złotych. Szoł

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 4 do 10 sierpnia, Apteka Zdrowie, 
ul. Kościuszki 64, Rybnik, tel. 26-626

e k spr e ss
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 6 zł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

•  1 c m 2 - 0 ,80  zł
•  1 słow o - 0 ,5 0  zł 

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

...u NAS szybko
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
M ię s o schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 8,86 10,20 13,08 7,02
Jastef, Raciborska 22 8,70 9,80 12,60 6,70
TARG 8 ,8 0 -8 ,9 0 10,00-10,80 13,00 7 ,10 -7 ,70

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki
młode

"Smakosz" Korfantego 3,30 3,50 - -

M iejska 2 3,00 4,00 1,40 0,40
TARG 2,20 3,00 0,80-1,00 0,25-0,50

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka

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

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

TA R G 227g 1,50 1,75 0,15- 1,80 0 ,83 -0 ,97

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

J a n  N o g a 230,00\237,00 165,00\171,00 8,50\9,15 47,00\----
Delikatesy, ul. Miejska 234,00\237,00 168,00\171,00 8,909,20 48,00\49,50
G allux, R y n e k 234,00237,00 168,00\171,00 9,00\9,15 48,0049,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ



 Piłka nożna   Piłka nożna 
I LIGA PIŁKI NOŻNEJ W RYBNIKU
Spotkali się prezesi wszystkich p ił

karskich klubów w Rybniku. Po kilku
minutowej rozmowie jednomyślnie po
stanowili stworzyć silną drużynę piłki 
nożnej w Rybniku, która w ciągu pięciu 
lat znajdzie się w gronie najwyższej ligi 
polskiej. Na to samo spotkanie przyby
li przedstawiciele trzech znaczących in
stytucji w Rybniku: kopalni, elektrowni 
i gminy.

Projekt był prosty: Najwyżej stojąca 
w hierarchii piłkarskiej w Rybniku dru
żyna Rymera została wybrana jako  
wiodący klub piłkarski w mieście. 
Pierwsza drużyna (przyszły potencjal
ny pierwszoligowiec) zostaje przenie
siona na Stadion Miejski w Rybniku i 
tam będzie rozgrywać mecze. Drużyna 
zmieni nazwę i przyjmie dumny szyld  
KS “KOP-EL ” RYBNIK.

Rola pozostałych klubów jest równie 
odpowiedzialna. Lokalne społeczności 
(czyt. kibice) i działacze klubowi rezy
gnują z ambitnych planów swoich dru
żyn i cała praca szkoleniowa zostaje 
podporządkowana “KOP-EL-owi". Za
wodnicy, którzy nie znajdą się w kręgu 
zainteresowań trenerów z “KOP-EL-a” 
mogą kontynuować swoją amatorską 
karierę zawodniczą w lokalnych (dziel
nicowych) klubach.

A co na to znaczące instytucje Rybni
ka? Ku zaskoczeniu prezesów zaapro
bowali projekt naszych działaczy: sze
fowie kopalni i elektrowni biorą na sie
bie ciężar utrzymania pierwszego (za
wodowego) zespołu a sze f gminy zde
klarował się finansować szkolenie mło
dzieży do wieku juniora i, co najważ
niejsze, przygotować i utrzymywać Sta
dion Miejski oraz wspomagać utrzyma
nie boisk w dzielnicach. Wszyscy poda
li sobie ręce.
...i sen został przerwany. Budzik wrze
szczał wniebogłosy.
Dzisiaj poniedziałek. Znowu trzeba iść 
do roboty. Piękny sen, szkoda, że niere
alny - chyba to wynik ciężko strawnej 
kolacji.
Pięknie je s t pomarzyć, widzieć tłumy 
na stadionie i owacje zachwyconych 
rybniczan po zwycięstwie nad ASPN  
“Legią ” Warszawa w inauguracyjnym 
meczu I  Ligi Piłki Nożnej w sierpniu ... 
roku.

nor-VOX

Od redakcji: I co Wy na to - kibice, 
działacze? Otwieramy na łamach gaze
ty dyskusję i wymianę spostrzeżeń na 
podany temat. Czekamy na listy.

Siatkówka i__ plażowa___J
Kolejne
mecze

W ostatnią niedzielę lipca na kąpieli
sku “Ruda” rozegrany został kolejny 
Turniej w Siatkówce Plażowej z cyklu 
Grand Prix. Zwycięzcy poprzednich 
rozgrywek - drużyna “Czarnych koni” z 
Żor tym razem została pokonana przez 
zajmujące drugie miejsce “Kaczory” / 
Adam Łyczko, Jarosław Maciończyk 
i Jacek Ruszkiewicz/ Drugie miejsce 
zajęli niedawni zwycięzcy - “Czarne 
Konie” /Wojciech Kasperski, Marek 
Budzik, Marek Staniczek/.

W klasyfikacji generalnej po czterech 
turniejach największą liczbę punktów 
/30 / uzyskali : Łukasz Lip, Łukasz 

Majenta, Sebastian Łyczko, Marek 
Budzik, Wojciech Kasperski.

Kolejny turniej - w niedzielę. Zapisy 
od 14.00, początek gier o 14.30. Zespo
ły grają w składach trzyosobowych, eli
minacje do finałów prowadzone są 
w grupach systemem każdy z każdym, 
a finały /osiem najlepszych zespołów/ - 
pucharowych. 24 najlepszych zawodni
ków zostanie zaproszonych na Turniej 
Finałowy 3 września. /a/

Szachy
Monika na 

mistrzostwach

WOPR-owcy czuwają
Przygotowania do sezonu pływackiego ratownicy 

Oddziału WOPR-u w Rybniku rozpoczęli już w 
styczniu br.

Polski Związek Szachowy powołał 
Monikę Bobrowską, szachistkę z 
RMKS-u Rybnik jako reprezentantkę 
Polski na mistrzostwa świata do 20 lat. 
Rozegrane one zostaną w dniach 23.09 
- 8.10.1995 r. w H alle a. d. Salle w 
Niemczech.

Razem z M oniką Bobrowską powo
łany został również Robert Kempiński 
z Gedanii Gdańsk. Decyzja PZ Szach 
podjęta została zgodnie z “Regulami
nem pow oływ ania kadry narodow ej 
oraz zasad i warunków reprezentowa
nia barw  narodow ych w Polskim  
Związku Szachowym”, a z zawodnika
mi wyjedzie też trener. /a/

D użą frekw encją  c ieszy ł się kurs 
na m łodszego  ra to w n ik a , k tó ry  w 
tym  roku  uko ń czy ły  aż 54 osoby . 
M łodszy ra tow nik , aby zdać egza
m in, m usi p rzep łynąć 50 m etrów  w 
czasie poniżej 45 sekund, pokonać 
dystans m inim um  1500 m etrów , 
w tym  200 m e tró w  na g rz b ie c ie . 
W ym aga się od n iego um iejętności 
n u rk o w a n ia  na d y s ta n s ie  co n a j
m niej 25 m etrów , dw óch rodzajów  
skoków  ra to w n iczy ch , h o lo w an ia  
p ięc iom a sposobam i i w iosłow an ia  
łó d k ą  dw om a sp o so b am i. W ym a
g an a  j e s t  u m ie ję tn o ść  pom ocy  w

nagłych w ypadkach, po legająca  na 
p rzyw racan iu  o sob ie  w ydoby te j z 
wody oddechu, k rążen ia  krw i oraz 
św iadom ości. K urs na m łodszego  
ratow nika trw ał 45 godzin , a na ra
to w n ik a  w odnego  85 g o d z in . T en 
o s ta tn i, gdzie  w ym ogi s ą  o w ie le  
w yższe , u k o ń czy ło  na k ą p ie lisk u  
“R uda” ty lko  12 osób.

O becn ie  - in fo rm u je  Jerzy La
zar, ra tow nik  prow adzący k ąp ie li
sko “ R u d a ” , z w iązan y  z n im  od 
1974 roku - o bezpieczeństw o osób 
na kąp ie lisku  m iejskim  dba trzech  
ra to w n ik ó w  w odnych  o raz  trz e c h

 Kolarstwo  Kolarstwo   Kolarstwo

Triumf Romanika i V ictorii
Kolejnym sukcesem zakończył się 

Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
“Karkonosze Tour”. Trzecia edycja 
tego wyścigu zakończyła się kolejnym 
triumfem indywidualnym Radosława 
Romanika /EB Victoria Rybnik/ oraz 
trzecim  zw ycięstw em  drużynow ym  
Victorii. Rzadko zdarza się, aby tak po
ważna impreza wieloetapowa /po Tour 
de Pologne i W yścigu “Solidarności” 
jest to trzeci wyścig wieloetapowy pod 
względem prestiżu w Polsce/ była zdo
minowana przez jednego zawodnika i 
jeden zespół klubowy. R. Romanik tym 
samym powetował sobie niepowodze
nie z Górskich M istrzostw  Polski, na 
których, będąc jednym z faworytów, z 
powodu dolegliw ości żołądkow ych 
musiał się wycofać.

O trudnościach wyścigu w Karkono
szach świadczy fakt, iż na 90 startują
cych zawodników z Polski, Białorusi, 
Niemiec, Holandii, nowej Jugosławii i 
Rosji ukończyło zaledwie 44. Przyczy
ną tego był przede wszystkim fakt, że 
uczestnicy mieli do pokonania wiele 
górskich przełęczy, m.in. Palczyk, Wa
lim, Srebrną Górę, W oliborm , N ie
dźwiedzią, Jugowską, Sokolą, Szklar
ską Porębę, Bolków, ale również uciąż
liwy upał i zbyt słabe przygotowanie

pozostałych.
O losach w yścigu zadecydow ała 

śmiała akcja czwórki zawodników na II 
etapie - Rom anika, P iw ow arskiego, 
Czopka z EB Victorii Rybnik i Toma
sza K łoczki z W eltouru Sosnow iec, 
którzy pokonali czołówkę polskich ko
larzy i ekipy zagraniczne przyjeżdżając 
na metę etapu z przew agą 5’41" nad 
następnymi zawodnikami. Tym samym 
zawodnicy Victorii udowodnili swoją 
supremację w peletonie szosowym bie
żącego sezonu kolarskiego /pomimo 
dalszej absencji startowej lidera zespo
łu Dariusza Baranowskiego/, a po tym 
w yścigu zgrom adzili w C hallenge’u 
Polskiego Związku Kolarskiego 2672 
pkt. wyprzedzając następne zespoły o 
przeszło 1500 pkt.
Wyniki III Międzynarodowego Wyści
gu Kolarskiego “Karkonosze Tour” :
I etap - Paweł Czopek - IV miejsce
II etap - Radosław Romanik -  I miejsce 
Tomasz Kłoczko - II miejsce 
Grzegorz Piwowarski - III miejsce 
Paweł Czopek - IV miejsce 
Zbigniew Kaźmierczak - VI miejsce
III etap - na 200 m etrów przed m etą 
nastąpiła kraksa, w której uczestniczył 
lider imprezy R. Romanik. W tym eta
pie, jak  i w pierwszym zwyciężyli Holendrzy

Holendrzy
IV - etap - R. Romanik - VI miejsce 
P. Czopek - VII miejsce
V etap - R. Romanik - II miejsce 
Zb. Kaźmierczak - VII miejsce
VI etap - R. Romanik - I miejsce 28" 
przed peletonem, z którego na 2. pozy
cji finiszował Zb. Kaźmierczak zajmu
jąc 3. pozycję w etapie
VII etap - cały zespół V ictorii bronił 
sw oich pozycji nie angażując się w 
końcówkę etapu
Klasyfikacja końcowa: 
indywidualna - I miejsce - Radosław  
Romanik
II miejsce - Tomasz Kłoczko - 2 ’02" 
straty
III m iejsce - Paweł Czopek - 2 ’00" 
straty
IV miejsce Grzegorz Piwowarski 
IX miejsce - Zbigniew Kaźmierczak 
drużynow o - I m iejsce EB V ictoria  
Rybnik
II miejsce - Holandia - 20’14" straty
III miejsce - Białoruś - 29’39" straty 
górska - I miejsce Zbigniew Kaźmier
czak EB Victoria Rybnik 
punktowa -  I miejsce Igor Patenko Bia
łoruś
aktywnych -  I miejsce - Tomasz Kłocz
ko Weltour Sosnowiec 
sprinterska - I miejsce Paweł Czopek 
EB Victoria Rybnik

K a w i a r e n k i ...

Naturalna klimatyzacja ulicznych kawiarenek 
pomaga odpocząć i posilić się

Określenie, jakiego użył 
pewien będący z wizytą w 
Rybniku cudzoziemiec, że 
centrum  naszego m iasta 
wygląda jak bombonierka 
jest może przesadzone, ale 
to prawda że mamy kilka 
miejsc, na których można 
“zawiesić oko”. Nie wszy
stkie jednak ładne miasta 
m ają duszę, bo dusza to 
ludzie, a nie mury. Mury 
mogą co najwyżej pomóc. 
N iew ątpliw ie duszę ma 
Kraków i on mógłby być 
dla wszystkich miast dys
ponujących Rynkiem przykładem, jak  
m ożna go zagospodarow ać i “uczło
w ieczyć” . Ludzie z natury swojej są 
ciekawi ludzi i cóż może być przyje
mniejszego niż siedzenie w letniej ka
wiarni, sączenie zimnego napoju 
i przyglądanie się bliźnim? A temu słu
żą przede wszystkim letnie kawiarnie - 
ogródki, których w Rybniku jak  na le
karstwo. Pojawiło się wprawdzie kilka 
jaskółek, jak choćby stoliczki przed ba
rem serwującym  hot dogi na Rynku, 
czy przed Barem Centralnym przy So
bieskiego, ale nie czynią one jeszcze 
wiosny. M arzenie, by kilku handlowców

ra to w n ik ó w  m ło d sz y c h . H enryk  
W ołkow - cz łonek  zarządu  G łów
nego i w icep rezes  Z arząd u  W oje
w ódzkiego W O PR, in s tru k to r ku r
sów  ratow niczych  w R ybniku  - po
m aga tu  co tydzień . P om ocą na co 
d z ie ń  s łu ży  s p ę d z a ją c y  tu  u rlo p  
Marek W ziętek, a z m łodszych ra
tow n ik ó w : A leksander D udzic - 
p racu jący  spo łeczn ie  od począ tku  
sezo n u , K rzyszto f G rzenia - na 
basen ie  w C hw ałow icach , Łukasz 
Lewandowski - n a jszy b szy  te g o
roczny  k u rsan t o raz  Jarosław  
Duda. C z te re j W O P R -o w cy , 
k tó rzy  d o p ie ro  p rz y g o to w u ją  się  
do pracy  ra to w n ik a , p e łn ią  tu  dy
żu ry  p rz e z  ca ły  sezo n . P o z o s ta li  
m ło d s i ra to w n ic y  o d p ra c o w u ją  
swój kurs na basenach  m iejsk ich  w 
C h w ało w icach , K am ien iu  i P a ru
szow cu.

/gw/

handlowców z lokalami na Rynku zmieniło się 
w gastronom ów , jak  na razie się nie 
spełnia. M oże odstrasza ich ryzyko 
“przebranżow ienia” , może kapryśna 
niekiedy aura, może jeszcze co inne
go... Faktem jest, że podobnych inicja
tyw  brakuje, ale w dzisiejszych cza
sach, kiedy skończyło się odgórne pla
nowanie, trudno właścicielom coś na
rzucić. Poczekamy do następnego lata.

Z okazji zdobycia pierwszego 
kompletu punktów przez młodego 

i utalentowanego 
Rybnickiego żużlowca 
Mariusza Węgrzyka, 

następnych kompletów samych 
zwycięstw i sukcesów, długiej, 
szczęśliwej, bezpiecznej kariery 

sportowej oraz wszystkiego 
najlepszego w życiu osobistym życzą: 

Rajmund Fuchs i grupa kibiców z 
Zamysłowa. 

P.S.
Dodatkowe życzenia 

dla ojca Mariusza 
pana Andrzeja Węgrzyka, 

byłego żużlowca, aby tak dalej udanie 
i skutecznie kierował karierą 

i postępami swego syna 
a naszego pupila.

Rozpoznaj się 
na zdjęciu!

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym w środę 2 sierpnia 
podczas pożegnania rybnickiej pielgrzymki do Częstochowy i zgłosi się w na
szej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie fotografię oraz drobny prezent. 
Będzie to litr 100-procentowego soku owocowego. Przyda się na upały. Zapra
szamy do zabawy!

W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez panią Zofię ADAM
CZYK mieszkającą w Rybniku przy ulicy Łokietka.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 / dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00. /zdj.: szoł/
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Zdjęcie
z albumu czytelników

W naszym 
konkursie 
zwyciężyło 

zdjęcie Michali
ny Bednorz z 
numeru 29 

"GR" z 21 lipca 
pt. "Główka 

Tomka"
Zapraszamy naszych 

Czytelników do 
wspólnego oglądania 
zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redakcji z 
ciekawym zdjęciem, 
które po skopiowaniu 
natychmiast zwróci
my. /Można też wrzu
cić je do naszych 
"żółtych skrzynek"/.
Raz w miesiącu au
tora najsympatycz
niejszego lub naj
bardziej "odjazdo
wego" zdjęcia firma 
"EKSPRES FUJI",
Rybnik, ul. Reja 2, 
nagrodzi bezpłat
nym wywołaniem i 
wykonaniem odbitek 
z rolki filmu.

EKSPRES FILM
Ekspresowe wywoływanie 

wszystkich rodzajów 
filmów w 1/2 godziny

Rybnik, ul. Łony 2 
(kolo świateł)

Nagrodę
w wysokości 10 zł 

+ bezpłatne 
wywołanie filmu 
i darmową kartę 

stałego klienta 
uprawniającą do 
10-procentowej 

zniżki przy 
korzystaniu z 

usług ufundował 
EKSPRES FILM

BARAN - 21.03. - 20.04. - Tydzień relaksowy i spokojny, nie pozwól jednak, by 
cała Twoja energia pozostała w uśpieniu, bo możesz przegapić sprawą, na której 
Ci zależy. Jej załatwianie odbędzie się w atmosferze życzliwości i zrozumienia.
BYK - 21.04. - 20.05. - Mimo letniej kanikuły dla Ciebie wakacje jeszcze nie nade
szły i sporo może się zdarzyć. Będziesz jednak nastawiony na pozytywne myślenie 
i nic Cię nie zaskoczy. Nawet najazd niezapowiedzianych gości.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Wyjątkowo dobry kontakt ze starszymi osobami, 
których doświadczenia ogromnie Ci się przydadzą. Minie niewiele czasu, a ju ż  
będziesz miał okazję je  wykorzystać.
RAK - 22.06. - 22.07. - Unikaj sporów i dyskusji, które mogłyby Cię odwieść od 
realizacji zaplanowanego ju ż  przedsięwzięcia. Niczego to nie zmieni, a niepo
trzebnie Cię rozdrażni i zmniejszy Twój potencjał energetyczny...
L EW  - 23.07. - 23.08. - Licz się ze sporymi wydatkami, a nawet stratami finanso
wymi. Nie będzie to jeszcze katastrofa, ale ostrzeżenie, że może trzeba zaprzestać 
dotychczasowej działalności i zmienić zajęcie.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Kończy się czas niepewności, pokrzyżowanych planów 
i trudności, szczególnie rodzinnych. Wyznaczyłeś sobie cel, który teraz, w sprzyja
jących okolicznościach, możesz realizować bez obawy o rezultat.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Razem ze spotkaną dawno nie widzianą osobą spłynie 
na Ciebie fala sentymentalnych wspomnień, które podsycone będą romantycznymi 
okolicznościami. Pamiętaj jednak, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Pomyślne wydarzenia jakie Cię czekają mogą być dla 
Ciebie sporą niespodzianką. Nie przypuszczałeś bowiem, że ludzie, których spotkałeś 
dawno temu mogą odegrać w Twoim życiu tak pozytywną rolę. A jednak! 
STRZELEC - 23.11 - 21.12. - Szczęście i powodzenie czekają na Ciebie... ale da
leko od domu. Warto jednak podjąć nawet najdłuższą podróż, bo wszystkie je j tru
dy zostaną zrekompensowane.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Twoja osoba znajdzie się w centrum zaintere
sowania ważnego gremium. Od wrażenia jakie wywrzesz na tych osobach może 
zależeć Twoja przyszłość.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Wyjątkowo dobra kondycja psychofizyczna pozwoli 
Ci doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia długo ciągnącej się i irytującej 
sprawy. Na urlop wyjedziesz już bez tego obciążenia.
RYB Y - 20.02. - 20.03. - Wypoczywając pozostawiaj w domu smutne myśli i nie 
zaprzątaj sobie głowy minionymi niepowodzeniami. Za sprawą dobrych przypad
ków okoliczności zmienią się na lepsze.

Anki...
A lato było piękne tego roku - może

my powtórzyć za poetą, mając na my
śli przynajmniej pierwszy wakacyjny 
m iesiąc. Ale zgodnie z porzekadłem  
Od świętej Anki zimne wieczory i ran
ki, czas już pomyśleć o czymś cieplej
szym na te właśnie, chłodniejsze pory 
dnia. Nie jes t to łatwe - ubierając się 
zbyt ciepło, w południe spłyniemy po
tem, zbyt cienko - wychodząc rankiem 
zmarzniemy. A więc co? Dobrą propo
zycją wydają się robione luźnym ście
giem lub ażurowe bawełniane swetry 
w kładane na cienką bluzkę, które w 
każdej chwili można zdjąć i zarzucić 
na ram iona lub przew iązać na b io
drach. Niezłym wyjściem są też wszel
kie kamizelki i kamizele, a także roz
pinane obszerne koszulow e bluzki, 
które w najgorszym wypadku, gdy zrobi

Od świętej

bi się gorąco, można upchnąć w tor
bie, zostając w czymś lżejszym włożo
nym pod spód.

Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze 
sporo pięknych, letnich dni, które tyl
ko z rana i z wieczora przypomną nam 
o nieuchronnej jesieni.

Wróżka

Poziomo'. A / dziadek asfaltu, B/ można je mieć w kimś, C/ jed
nostka długości w termometrze, D/ w rękach jubilera blasku 
nabiera, E/ z częścią Rosji i z częścią Turcji, F/ pod zapaśni
kiem, G/ sam na scenie daje przedstawienie, H/ impreza dla 
samochodów, I/ kojarzy się z kołem lub pogotowiem, J/ można 
do niego ruszyć
Pionowo: 1/ coś nie do pomyślenia, 2/ przedmiot w porzeczce, 
3/ najdłuższe u człowieka jest długie, 4/ dawny rozrusznik, 5/ 
skomle i merda ogonem, 6/ stolica mody i urody, 7/ waluta lub 
jakość, 8/ miejsce na portret, 9/ tam, gdzie jest zimno i sosny 
rosną, 10/ straszliwe zwierzę
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru:I-5,F-8,H-9,D-7, B-10,B-5,G-1, B- 
2,I-6;F-7,C-8,F-3,E-8,C-8,B-10; D-2,E-6,D-6,C-10,G-6,C-2; G- 
1,A-3,F-7,E-10,F-3,D-9,C-8,I-6
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukaza
nia się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach po
cztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki” / 
Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 28 z hasłem “Upartego 
nikt nie przekona” otrzymuje JANINA BEŃKO, ul. Raciborska 
12/6, 44-200 Rybnik.

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 prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda o wartości 20 zł, której sponso
rem jest pracownia Reklamy i Grafiki Użytkowej emArt w Rybniku, ul. Byłych Więźniów 
Politycznych, tel. 217-98.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 28 nagrodę otrzymuje GRZEGORZ KOBUS, 
ul. K. Kominka 23A/38, 44-217 Rybnik

Lipcowe upały - wrzesień doskonały, 
pado przysłowie z X X  w. Klasa forsiato lu
ftuje płuca w zagranicznych kurortach a 
lideroki z chudymi portmanyjami radzom 
sie jak umiom, żeby ta hicwela jakoś  
przetrzymać. Ślonzok boł dycko zarad
ny i zawdy ani kocik spadnie na cztyry 
łapy. Niy może mieć tego, co by chcioł, 
to chce tego, co może mieć. Za naszymi 
familokami jest wiele boisko, na kerym 
niy ino w fusbal sie kopie. Jest piykny 
kort tenisowy, idzie w kosza pociepać 
abo na murze w szlakbal pograć. Na 
świyżo ubityj rynbanie /bieżni/ fajnie sie 
pyndaluje na kole abo loto z kimś dlo 
zdrowio ło weta. Trowka w jednym  
miyjscu jest piyknie przystrzygano a 
pod stromami i przy krzokach jest wy
soko i miynko. Jak klara fest praży, na 
dekach przybronocąjom sie babki w bi
kini i w wielich hutach. Brakuje ino je
szcze jakiś pluskaczki, a bołby to richtik 
plac rekreacyjny. Ale bez pluskaczki tyż 
jest fajnie, bo łod biydy może kożdy sie 
giskanom abo szlałchym poloć.

W sobota i w niydziela przesiadujom 
na boisku aż do samego ćmoka cołke 
familije. Muzyczka z radyjka przygrywo 
a wószty z grilla woniajom, aże ślinka 
kapie. Jest tyż bar pod wierzbom, tako 
birsztuba bez szynkfasu /bufet/. Na
szych tyn bar sromotnie wnerwio, bo 
styjts już łod samego rana schodzom sie 
pod wierzba jacyś cudzi, kerzy majom 
pociong wielki do butelki. Siadajom na 
papyndeklach i z przysmyczonych pod 
parzom bojtli wyciongajom jabole, hal
by, piwsko i zagrycha. Niykerzy, choć 
jest wor, polom w tym swoim barze fa
jerka. Trza być ganc mechnionym! 
Haji isto niy robiom, ino fanzolom  
szmatlawo a bajtle sie tymu przyglon
dajom i przysłuchujom. Kej już som fo l 
aż po dekel naplompani, smoże ich spa
nie i lygajom pod krzoki. Czynsto je
szcze wczas rano jakeś szłapy spod 
krzoka wyłażom.

Jak nasi majom piknik na boisku, to 
ani jedyn papiórek po nich niy ostanie 
a po tych nabelontanych wolo sie pełno 
flaszek, szkła potrzaskanego i inkszych 
harpyńci. Naszym psom, jak  jyny po
czujom gorzołka, kudły sie jeżom 
i wnerwione szczekajom na cołki szkar
pyntel. Isto psy majom kupa lepsze po
czucie porzondku łod niykerych mun
durowych “stróżów”. Przychodzi cza
sym takich dwóch w uniformach na 
obchód, ale bar pod wierzbom ich wca
le ani ziombi ani parzy. Abo udowajom 
że nic niy widzom, abo niy chcom wi
dzieć. Za to widzom gynał ino nasze 
psioki, na kerych majom pierzyńsko 
biza, choć żodyn niy loto na somopas, 
ale robi runda po boisku ze swoim pa
nym. Jak psiok niy jest na lajnie i niy 
mo małlkorba /kaganiec/ to wlepiajom 
sztrofa abo niom straszom. A przeca 
psioczki tyż muszom sie kańś trocha 
polotać. Kwiotków na boisku niy po
trajtajom, bo ich tam niy ma, a marasu 
tyż niy robiom. Som tak wybildowane, 
że jak  muszom, to idom pod krzoki.

Wedle nos niy przystoi mundurowym 
lotać ani hycle po boisku i ściongać łod 
emerytów piniondze na benzyna, keryj, 
jak  godajom w telewizyji, im styjts bra
kuje. Kożdy płaci przeca za swoigo 
psioka srogi podatek i bez tóż psiokom 
sie tyż cosik noleży. Niy kożdego emery
ta styko skuli psioka kupić chałpa ze 
zegródkom, żeby mógł sie polotać. A co 
niyjednymu emerytowi na starość zo
stało, jyno pora rundów spacyrowanio 
po boisku ze swoim kumplym, psiokym.

Jak już isto kogo sztrofować, to noleż
ałoby tych z baru pod wierzbom, choć

by ino za garus, jaki po sobie zostawia
jom.

Edek
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