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Skrzyżowanie 
na okrągło

8 sierpnia na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej - Wyzwolenia - Sybi
raków zmieniona została organizacja ruchu. Dotychczas działała 
tam sygnalizacja świetlna, ale po przebudowie Rybnikowi przybę
dzie ósme już rondo. Nowe rozwiązanie pozwoli udrożnić ruch z kie
runku ul. Sybiraków i ul. Mikołowskiej do centrum oraz zwiększy 
bezpieczeństwo ruchu.

drogowego, pozwoliło uniknąć ko
nieczności przebudowy całej infra
struktury podziemnej, dzięki czemu 
koszty są kilkakrotnie niższe.

Generalnym wykonawcą robót jest 
Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg. Budowa ronda potrwa do 14 
sierpnia. Ponieważ w związku z tym 
wystąpią utrudnienia w ruchu, kierow
cy proszeni są o zachowanie ostrożno
ści i obserwowanie ustawionego na 
czas robót oznakowania.

Jednocześnie Wydział Komunikacji

Nowe rondo będzie gotowe juz we wtorek Zdj.:szoł

Obecna geometria skrzyżowania, 
szczególnie na kierunku od Wyzwole
nia w kierunku Katowic, sprawia kie
rowcom dużo problemów, szczególnie 
z właściwym odczytaniem przebiegu 
pierwszeństwa przejazdu, pomimo 
oznakowania pionowego i poziomego.

Zakres robót obejmuje odpowiednie 
ukształtowanie spadków podłużnych i 
poprzecznych, prawidłowe odwodnie
nie skrzyżowania. Wymienione też 
będą zniszczone krawężniki i położo
na nowa nawierzchnia.

Zaczynamy pracę o 6.30 i niestety 
musimy kończyć o 22.00. Niestety, bo 
mamy lampy i moglibyśmy pracować 
nocą, ale mieszkańcy skarżyli się na 
hałas - powiedział Krzysztof Śliż, je
den z dozorujących budowę.

Okręg wyspy centralnej ułożony zo
stał z elementów betonowych wykona
nych przez Peberow Rybnik, nato
miast środek został wypełniony ziemią

ziemią, tworząc typowy kopiec. Przyjęte 
rozwiązania pozwoliły znacznie obni
żyć koszty przebudowy. Ograniczenie 
zmian do obrębu istniejącego pasa

UM Rybnik pragnie tą drogą przepro
sić wszystkich użytkowników za utru
dnienia w ruchu i wynikające z tego 
faktu uciążliwości. /a/

Przeciw zagrożeniom
1 sierpnia w Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiolo

gicznej w Rybniku odbyło się trzecie już z kolei spotkanie 
przedstawicieli różnych instytucji państwowych i spo
łecznych miasta: Komisji Zdrowia i Komisji Oświaty 
przy Urzędzie Miasta, Policji, Kościoła, Delegatury Ku
ratorium Oświaty, Medycyny Szkolnej, PCK, Prokuratu
ry, Poradni AA, państwa H. M. Raków.

Inicjatorem spotkania była TSSE a 
celem wypracowanie wspólnej meto
dy przeciwdziałania głównym zagro
żeniom dla zdrowia dzieci i młodzie
ży jakie niesie alkoholizm, narkoma
nia i inne używki.

Zebrane grono postanowiło, aby w 
nadchodzącym roku szkolnym roz
szerzyć działania profilaktyczne o 
warsztaty terapeutyczne nie tylko dla 
nauczycieli, ale bezpośrednio dla 
dzieci i młodzieży. Specjaliści opra
cują w najbliższym czasie program 
szkoleń i spotkań.

D yrekcja TSSE zw róciła się do 
Pełnomocnika Wojewody d/s Roz
wiązywania Problemów A lkoholo
wych do Urzędu M iasta Rybnika a 
także do producentów i dystrybuto
rów napojów alkoholowych w mie
ście o pomoc finansową dla przepro
wadzenia tych działań. Częściowe 
pokrycie kosztów stanie się udziałem 
TSSE i Poradni Psychologiczno-Pe
dagogicznej.

Oprócz prelekcji i warsztatów w 
szkołach zostanie przeprowadzony 
konkurs literacki oraz plastyczny.

Term in przeprow adzenia tych 
działań w szkołach wyznaczony zo
stał na czas od 1 września do 30 li
stopada.

Przy wskazaniu policji, prokuratu
ry, delegatury KO wyznaczono 
w stępnie następujące szkoły, w

których przeprowadzone będą dzia
łania profilaktyczne: SP 17, 18, 16, 
31, 34, 26, LO I, II, IV, V, ZSZ Bo
guszowice Niedobczyce i Elektrow
nia, ZSB, ZSME, ZSE-U, Zespół 
Szkół Technicznych.

Owocem spotkań przedstawicieli 
wymienionych instytucji je s t rów
nież sformułowanie apelu skierowa
nego do Posłów  Ziemi Śląskiej, 
którego treść wyraża głębokie zanie
pokojenie wzrastającymi zagrożenia
mi młodych ludzi, wezwanie do sta
nowienia uczciwego prawa i dobrych 
modeli wychowawczych

Z ofia G olińska

K oncert niedzielny "Pod W ierzbą"
W niedzielę 13 sierpnia w godz. 16.00 - 18.00 wystąpi

Orkiestra Dęta KWK “Jankowice” pod dyrekcją Grzegorza Mańki

15 sierpnia Święto Wojska Polskiego
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybnik organizuje 

uroczyste obchody tego święta:
W szystkich m ieszkańców zapraszam y na Rynek w dniu 

14.08. na godz. 17, gdzie odbędzie się pokaz sprawności wyszkolenia 
pododdziałów desantowo - szturmowych. W imprezie weźmie też 
udział Miejska Orkiestra Dęta. Natomiast 15.08. o godz.  10.30 
w bazylice św. Antoniego odbędzie się uroczysta msza święta

Minister 
w Rybniku

W środę 9 sierpnia br. pomiędzy go
dziną 11.00 a 12.00 była z wizytą w 
Rybniku wiceminister sprawiedliwo
ści Janina SKÓRZEWSKA - ŁO
SIAK.

Odwiedziła w naszym mieście Sąd 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy

ul. Jankowickiej. Przede wszystkim 
jednak zapoznała się z zaawansowa
niem robót remontowych budynku 
rybnickiego sądu. Należy przypo
mnieć, że sąd a dawny zamek remon
towany jest od jesieni 1990 roku. W 
dniu wizyty minister Janina Skórzew
ska - Łoziak z rutynowymi wizytami 
zajechała również do sądów w Kato
wicach, Tychach i Gliwicach.

Gdzie wypoczywali?
Państwo Szczepanikowie: “W tym
roku niestety nie wyjechaliśmy nigdzie. 
Cały urlop spędziliśmy w domu. Wszy
stkie wyjazdy są niestety bardzo drogie i 
nie stać nas było na wczasy”.
Bożena i Stanisław: “Właśnie w tym 
tygodniu wyjeżdżamy na dwa tygodnie 
do Kątów Rybackich nad Zalew Wiśla
ny. Mamy nadzieję, że dopisze nam po
goda”.
Karolina Zasada: “W tym roku byłam 
pięć dni z tatą w Bieszczadach i pięć dni 
pod namiotem w Rudach. Teraz jeszcze 
jadę na obóz treningowy z Rybnickim 
Miejskim Klubem Sportowym”. 
Państwo Sroka: “W tym roku spędzili
śmy dwa tygodnie u znajomych w Ko
niakowie i tydzień w Chełmie Pomor
skim. Bardzo chwalimy sobie wczasy u 
znajomych. Jest tanio i sympatycznie”.

 W rześniowy bilet
| ju ż  wygrany

Darmowy bilet miesięczny komuni
kacji miejskiej na terenie Rybnika na 
wrzesień br. wylosowała Zdzisława 
Pakura, Rybnik 8 - Boguszowice, ul. 
Jastrzębska 17C.

Aby odebrać nagrodę trzeba zgłosić 
się wraz z dzisiejszym numerem “Ga
zety Rybnickiej” i dowodem osobi
stym do punktu sprzedaży biletów 
miesięcznych na dworcu PKS.

Piotr Struzik: “Byłem z kuzynem parę 
dni w Wiśle podczas Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej. Było fajnie, ale niestety 
bardzo drogo. Na więcej wyjazdów w 
tym roku mnie nie stać”.

Z ebrał: M arek Szołtysek

MIESIĘCZNY 
z A DARMO!

Wydrukowany poniżej kupon może 
być szansą na darmowy bilet miesięcz
ny komunikacji miejskiej na terenie 
Rybnika. Wystarczy go wyciąć i razem 
z wydrukowanym w poprzednim nume
rze oraz z tymi, które ukażą się w kolej
nych dwóch numerach nakleić na kartkę 
pocztową i wysłać na adres naszej redak
cji 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.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

GAZETA  
RYBNICKA

T Y G O D N IK  SA M O R Z Ą D O W Y
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BO SS w Izbie
Rybnicka Izba Handlowo - Przemy

słowa dzięki współpracy z Biurem 
Radcy Handlowego Rzeczypospolitej 
Polskiej w Montrealu jako jedyna w 
kraju nawiązała kontakt z kanadyjskim 
Federalnym Ministerstwem Przemy
słu. Dzięki niemu w najbliższym cza
sie Izba uzyska dostęp do systemu in
formacji o pismach BOSS /Business 
Opportunities Sourcing System/. Sy
stem zawiera informacje o kanadyj
skich producentach, firmach handlo
wych i usługowych, domach handlo
wych, architektach, konsultantach in
żynieryjno- technicznych, usługach 
komputerowych, agentach celnych, 
doradcach do spraw kierowania, agro
logach, firmach budowlanych i fir
mach z branży turystycznej.

System jest dostępny za pośrednic
twem sieci telefonicznej, modemu, pa
kietu komunikacyjnego SIMPC lub 
INFONET. Pozwala na przegląd bazy 
danych na ekranie komputera, druko
wanie etykietek adresowych wybranych

wybranych firm, kopiowanie wybranych in
formacji w formacie ASCII na twar
dych dyskach w celu ich dalszej 
obróbki /wprowadzenia do edytorów 
tekstu lub lokalnych baz danych/. Po
zwala również na wybieranie firm wg 
zadanego klucza - nazwy kodu poczto
wego, wartości sprzedaży alfabetycz
nie lub numerycznie w porządku ro
snącym lub malejącym. Ale przede 
wszystkim system skraca czas dostępu 
do informacji o firmach kanadyjskich.

BOSS istnieje również w wersji dru
kowanej. Kanadyjskie Federalne Mi
nisterstwo Przemysłu razem z firmą 
Tyrell Press wydało zestaw katalogów 
firm kanadyjskich pod nazwą 1995 
BOSS.

Udostępnienie danych systemu 
BOSS dla Rybnickiej Izby Przemysło
wo - Handlowej jest pewnego rodzaju 
promocją i eksperymentem. W Polsce 
znajomość firm kanadyjskich jest sła
ba, a dzięki BOSS-owi być może na
wiązanych zostanie wiele kontaktów.

/a/

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.

Światowy Zlot Harcerstwa 
z udziałem rybniczan

H arcerze  
w  Zegrzu

Od 3 do 15 sierpnia w Zegrzu pod War
szawą odbywa się Światowy Zlot Harcer
stwa Polskiego. Udział w nim biorą 2 dru
żyny i 6 drużynowych zuchowych z hufca 
w Rybniku. W ciągu roku brali oni udział

2

w rywalizacji w ramach programu “Moje 
ojczyzny”. Drużyny realizowały liczne za
dania i na podstawie raportu złożonego na
czelnikowi ZHP zostały zakwalifikowane 
do uczestnictwa w zlocie.

W Zegrzu Rybnik reprezentują Wikingo
wie i Stalowi. Będą musieli przedstawić 
swoje środowisko, tradycje, obyczaje, stro
je. Oprócz tego drużyna Wikingów przy
gotuje bieg na orientację, a Stalowi festiwal 
piosenki.

W zlocie uczestniczy 7 tys. harcerzy i 
skautów z całego świata.

/a/

Z inicjatywy Zarządu M iasta na 
cm entarzu  w R ybniku budow any 
jest obelisk ku czci poległych poza 
granicami kraju. Przede wszystkim 
pomnik powstanie z m yślą o Pola
kach zam ordow anych w K atyniu,

O staszkow ie czy M iednoje , ale 
rów nież tych w szystk ich , którzy  
nie m ają swojego grobu.

Obelisk w kształcie łuku ze sta
lowym krzyżem  um ieszczonym  w 
środku wykonany jest z bloków be
tonow ych. W ykładany on będzie 
następn ie  o k ład z in ą  kam ienną w 
kształcie cegiełek. Po obu stronach 
k rzyża pozostaw ione będą dwie 
w nęki, w których wszyscy chętni 
m ogą um ieścić pam iątkow ą tab li
cę, in fo rm ującą o śm ierci osoby, 
k tó ra nie ma sw ojego grobu. Po
zw olenia na w m urow anie tab licy  
będą udzielane w U rzędzie M iej
skim.
Chcemy uniknąć chaosu. Wmuro
wane tabliczki pow inny mieć je d
nakowe wymiary i być wykonane z 
podobnych  m ateria łów  - pow ie
działa Zofia K ułach z W ydziału  
O chrony Środow iska. - D latego

chcemy aby wcześniej konsultowa
no się z nami.

Koszty wykonania i wmurowania 
indyw idualnych  tab lic  ponosić 
będą osoby składające o to w nio
ski.

O belisk będzie miał długość 15 
m etrów . B ędą na nim rów nież 
umieszczone dwie tablice odlane z 
brązu. Jedna z n ich  p rzed staw ia  
znaczek katyński, a druga w izeru
nek katyńskiej Matki Boskiej. Pro
jek ty  obu tab lic  w ykonał a rty sta  
plastyk z Katowic Bogdan Cygan.

Na pomniku umieszczony też zo
stanie napis: “Pamięci tych którzy 
spoczęli w obcej ziem i, oraz tych  
którzy grobów nie m a ją ”.

Otoczenie obelisku zostanie wy
łożone kostką, na łuku wyznaczone 
będą m iejsca na znicze, a całość 
uzupełniona zostanie zielenią.

P ro jek t pom nika opracow ała  
Hanna W ieczorek, pracownica Za
rządu Zieleni M iejskiej, a uroczy
ste pośw ięcenie i otw arcie p lano
wane je s t  na p ie rw szą  dekadę 
września.

/a/

Pamięci Tych 
z  Katynia...

"Rybnik" w kwiatach

Na skarpie przed Teatrem Ziemi 
Rybnickiej od wiosny br. widnieje na
pis " Rybnik ’95” wykonany z roślin 
dywanowych. Dekorację zrobiono w 
miejscu, gdzie w maju prowadzone 
były wykopy wodociągowe, więc 
przed wsadzeniem roślin nie musiano 
nawet zdzierać trawy. Litery w kolorze 
bordo ułożone są z iresyny, zaś szare 
tło z cynerarii starzec. Na pomysł ta
kiego właśnie układu kwiatowego 
wpadła pani ANNA STOSIO z Zarządu

rządu Zieleni Miejskiej. Powiedziała 
ona naszej Gazecie, iż przejeżdżając 
przez Polskę często nie może się zo
rientować w jakiej znajduje się miej
scowości. Dlatego właśnie w Rybniku 
zainicjowała ten napis z kwiatów. 
Zniknie on jednak na przełomie paź
dziernika i listopada, gdyż te typowo 
letnie rośliny będą zimowały w szklar
niach Zieleni Miejskiej w Rybniku.

T ekst i zdj.: 
Szoł

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.

Z  ż y c i a  w z i ę t e

Sprzedawać 
każdy może

Że śpiewać, to się zgadzam. Co do 
sprzedaży, a ściślej handlu artykułami 
żywnościowymi zdanie mam niestety 
inne. Są przepisy regulujące ten pro
blem, ale praktyka wyprzedza i omija 
wszystko co się da. Otóż załóżmy, że 
handlowiec dostaje zezwolenie na han
del obwoźny. Jeździ na giełdę, do hur
towni, towar zakupuje, a na targu sprze
daje. Klient zadowolony, bo niby wy
brać może /no, niechby tylko spróbował 
dotknąć pomidora czy owocu na straga
nie!/ i niby to zawsze na targu taniej niż 
w sklepach.

Sklepy posiadają odpowiednie zaple
cze magazynowe, w którym muszą być 
przestrzegane zasady higieny, do 
których to wgląd mają inspektorzy Sane
pidu /no, choćby czasami/. A co się dzie
je  z niesprzedanym towarem obwoźnego 
handlarza? No, tego to już niestety nikt 
nie sprawdza. Ja widzę tylko to, co dzie
je  się z towarem handlarza z bloku. Otóż 
po targu reszta towaru znoszona jest do 
piwnicy, a rano znów na brudne auto, 
które musi właściciel uruchamiać przez 
kilka /a zimą nawet kilkanaście/ minut, a 
spaliny buchają wszelkimi otworami. Do 
wewnątrz auta także, tak, żeby i ołowiu 
zielenina mogła nałapać.

Pytać o warunki higieniczne w bloko
wych piwnicach byłoby po prostu śmie
szne. Dobrze jak  są koty /choć i zapachy 
po nich nienajlepsze/, ale w zasadzie 
mieszkają tu sobie spokojnie myszki, 
szczury i wszelkiej maści robactwo, 
które jak  zrobi sobie rundkę po banan
kach i brzoskwinkach, to aż ślinka ciek
nie.

Smacznego!
______ ___________________Z.G.

Dodatkowe
egzaminy

W dniach 24 i 25 sierpnia o godz. 
9.00 odbędą się dodatkowe egzaminy 
wstępne do szkół średnich. W samym 
Rybniku pozostało jeszcze 40 wolnych 
miejsc - 20 w V LO, 10 w Technikum 
Spożywczym i 10 w Liceum Rolni
czym. W siedzibie V LO /budynek Li
ceum Medycznego/ przeprowadzone 
zostaną egzaminy do wymienionych 
szkół w Rybniku, a także do III LO w 
Żorach i LO w Czerwionce, gdzie po
zostało jeszcze odpowiednio 20 i 15 
wolnych miejsc.

Natomiast w siedzibie III LO w Wo
dzisławiu przy ul. Wyszyńskiego bę
dzie można jeszcze składać egzaminy 
do wymienionego liceum i III LO w 
Jastrzębiu. W Wodzisławiu jest je
szcze 15, a w Jastrzębiu 20 miejsc.

Pytania i zadania egzaminacyjne 
opracowuje dla wszystkich szkół Ku
ratorium Oświaty w Katowicach.

Zapisy w wymienionych szkołach od 
17.07. do 18.08.1995 r. /a/

Woda tylko 
z beczkowozów

W środę 9 sierpnia część mieszkańców 
Rybnika, m.in. ulicy Sobieskiego od rana 
do godz. 16.00 pozbawiona była wody. 
Powodem było przełączenie sieci 
wodnej przy ul. Powstańców wykona
ne przy okazji renowacji nawierzchni 
sąsiednich ulic.

Żeby umyć się czy nawet zagotować 
wodę na herbatę mieszkańcy musieli 
pofatygować się z wiaderkami do 
beczkowozów, które co godzinę do
woziły wodę do różnych punktów 
dzielnicy. /a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Wakacje
dla zdecydowanych

Dla tych, którzy w ciągu kilku dni czy godzin zdecydują 
się na wakacyjny wyjazd, niektóre biura podróży oferu
ją ciekawe imprezy, za cenę nawet o połowę mniejszą.

Ten kto podróżuje po świecie, na pew
no zetknął się z określeniem “last minu
te”. Rzecz dotyczy wyjazdów - najczę
ściej wycieczek i wczasów organizowa
nych w sezonie wakacyjnym. Niewątpli
wym plusem ofert prezentowanych w 
systemie “last minute” czyli “na ostatnią 
chwilę” jest koszt. Bonifikaty na usługi 
wykupywane w tym trybie sięgają nawet 
30-50 procent. Minusem, dla niektórych, 
jest konieczność podjęcia szybkiej decy
zji. Na wyjazd trzeba się zdecydować w 
ciągu tygodnia, kilku dni, a nawet kilku 
godzin przed rozpoczęciem imprezy.

System “last minute”, niezwykle popu
larny na Zachodzie, zyskał sobie praw
dziwych entuzjastów. Niektórzy, dyspo
nujący swobodnie wolnym czasem, “po
lują” na oferty z ostatniej chwili.

Chociaż w Polsce w wielu biurach 
podróży ciągle jeszcze najważniejsza 
jest wysoka cena usług, powoli system 
“last minute” zaczyna funkcjonować. W 
większych miastach stosuje się go raczej

jako formę reklamy, dla przyciągnięcia 
przyszłych stałych klientów. Obniżenie 
kosztów w większości przypadków nie 
oznacza dopłacania do turystów decydu
jących się w ostatniej chwili. Najczęściej 
jest to po prostu sprzedaż bez zysku.

Niewiele jednak osób wie o takich pro
pozycjach, a i nieliczne biura podróży 
decydują się na wprowadzanie nowości.

Nie spotkałam się z taką ofertą - po
wiedziała pracownica Biura Podróży 
“Voyager”. - Nigdy nie zdarzyła się sy
tuacja, w której trzeba by było obniżać 
koszty imprezy.

Niektóre biura podróży prowadzące 
stałe przewozy do różnych krajów euro
pejskich stosują stałe ulgi bez względu 
na liczbę osób i czas podjęcia decyzji.
W przewozach do Niemiec czy Londynu 
mamy stałe ulgi dla młodzieży szkolnej, 
dzieci do lat 12 i osób powyżej lat 60 - 
powiedziała Teresa Mielimąka z Biura 
Usług Turystycznych “Pinior”. -Wszy
stkie miejsca są wykupione najczęściej 
na 2 tygodnie przed wyjazdem, więc na 
brak chętnych nie możemy narzekać. 
Stosujemy ulgi przy przewozach do Nie
miec dla dzieci do lat 10 - wyjaśnia Lucyna

Lucyna Zając z Biura Podróży “Ka
sper”. - Jeżeli ktoś korzystał ju ż  dwu
krotnie z naszych usług, przy trzecim ra
zie również udzielamy mu bonifikaty. Te 
ulgi sięgają 30 zł.

Wiele biur podróży pośredniczy w 
sprzedaży ofert rozmaitych organizato
rów. Sprawny system wymiany informa
cji o wolnych miejscach byłby zdecydo
wanym sojusznikiem przy ofertach “last 
minute”. Na razie go jednak nie ma, dla
tego ulgi jeżeli już są, dotyczą imprez, 
których organizatorem jest oferujące je 
biuro podróży.
Jesteśmy pośrednikami w sprzedaży roz
maitych imprez - mówi Barbara Surma 
z PTTK. - Jeżeli inni organizatorzy nie 
proponują ulg, nie możemy za nich de
cydować. Jeżeli jednak proponujemy im
prezę własną, organizowaną przez nas, 
dla osób decydujących się tydzień przed 
wyjazdem stosujemy 10-procentową ob
niżkę ceny.

W niektórych biurach podróży, choć 
jeszcze imprez w typo
wym systemie “last mi
nute” nie można zna
leźć, to jednak są po
czątki ofert dla decydu
jących się w ostatniej 
chwili. Jest to raczej 
oferta specjalna, propo
nowana przy okazji 
normalnych, ale czasu 
na decyzję pozostaje 
również niewiele.

Oferujemy na przy
kład wypoczynek dwu
tygodniowy na Major
ce z przelotem, w hote
lu z basenem za 17 mln 
st. złotych - wymienia 
Ewelina Dudzik z 
Biura Podróży 
“Max”. - W tej samej 
cenie jest również 2-ty
godniowy pobyt na Ri
wierze Tureckiej, rów
nież z przelotem i za
kwaterowaniem w ho
telu 3-gwiazdkowym. 
Pobyt na Krecie na 
tych samych warun
kach - 1 3  mln st. z ł. 

Wyspy Kanaryjskie są już droższe - ok. 
20 mln st. zł.

Jak te ceny odnoszą się do wyjazdów 
załatwianych w normalnym trybie? 
Koszt tej samej imprezy wtedy nie scho
dzi poniżej 18 mln st. zł za tygodniowy 
pobyt - wyjaśnia Ewelina Dudzik.

Obniżenie ceny wyjazdów stało się 
również możliwe dzięki współpracy z 
Czechami. Nasze biuro podróży odwozi 
turystów do Pragi i stamtąd odlatują sa
molotami do miejsca przeznaczenia. 
Podobnie w drugą stronę - dolatują do 
Pragi - my przywozimy ich do Rybnika - 
mówi pracownica Biura Podróży 
“Max”.
- Wszystko jest wliczone już w koszt im
prezy.

Dla niektórych więc opłacalne jest po
szukiwanie nowych współpracowników 
i szukanie innych form reklamy i zdoby
wania klientów. Innym ciągle jeszcze nic 
się nie opłaca. Bo "lepiej wysłać na 
przykład 20 osób i na nich zyskać, niż 
dołożyć pięć do kompletu za mniejszą 
cenę i do tych pięciu dokładać ” - jak 
wyjaśniła pracownica Biura Podróży 
“Voyager”. A neta T waróg

Na co się tu zdecydować w ostatniej chwili? Zdj.arch.

Autostopem na wakacje

Z litości lub 
dla towarzystwa

Wydawałoby się, że czasy 
podróżowania autostopem dawno 
już minęły. Co prawda wiele osób 
korzysta z podwiezień na krótkim 
dystansie, gdy ucieka im autobus, a 
następny dopiero za godzinę, jednak 
na wakacje z książeczką autostopu 
nie wybierają się tłumy. Nie można 
jednak powiedzieć, że czasy autosto
powiczów bezpowrotnie minęły. 
Chyba już z przyzwyczajenia zamówi
łam w tym roku 120 książeczek auto
stopu - powiedziała Brygida Jasny z 
PTTK w Rybniku. - I  tak szybko się 
rozeszły, że musiałam prosić o następ
ny pakiet.

W poprzednich latach podróżowanie 
autostopem straciło wielu sympaty
ków. Wiele osób kupiło właśnie samo
chody czy rowery. Nastolatków nie 
stać na wakacyjne wyjazdy. Ale od kil
ku lat książeczka autostopu daje nowe 
możliwości podróżowania po Europie.

Połowa osób, które kupiły książecz
ki, deklarowała wyjazd do Francji i 
Włoch przez Niemcy - powiedziała 
Brygida Jasny. - Tam podobno o wiele 
chętniej zatrzymują się samochody. Ta 
druga połowa chciała dostać się nad 
morze i Mazury.

Czasami jednak jest to podróż w nie
znane - mówi pracowniczka PTTK. - 
Po prostu jadą  tam, gdzie ktoś ich

akurat zabierze. Ci co chcieli trafić na 
Mazury, najpierw lądują np. w Świno
ujściu.

Autostop stracił też dużo na swej po
pularności poprzez ryzyko związane z 
tą formą podróżowania. Boją się tury
ści /zwłaszcza dziewczęta/, że trafią na

nieuczciwego kierowcę. Boją się rów
nież kierowcy, kiedy zatrzymują ich na 
drodze dwaj wyrośnięci 18-latkowie.

Ryzyko zawsze jest, dopóki są różne 
charaktery ludzkie - mówi Brygida Ja
sny. -A le są to obawy obustronne. Nie 
można powiedzieć, żeby większe ryzy
ko ponosili kierowcy, czy turyści.

W pewnym stopniu ryzyko zmniej
sza właśnie książeczka autostopu. Są 
w niej wszystkie dane podróżnego. 
Kopia tych informacji wraz z deklaro
waną trasą pozostaje w rejestrze od
działu PTTK wydającego książeczkę, 
ale również wysyłana jest do Warsza
wy. W każdej chwili więc można 
sprawdzić posiadacza dokumentu.

Osoby zaopatrujące się w książeczki 
automatycznie otrzymują też ubezpie
czenie od nieszczęśliwych wypadków.

Autostopowiczem zostać może każ
dy, kto ukończył 17 lat. Osoby które 
nie ukończyły 17 lat, ale mają powyżej 
15, mogą podróżować w grupach 3 - 
6-osobowych pod opieką dorosłego.

Najczęściej książeczki kupują 17 - 
18-latkowie i studenci - mówi Brygida 
Jasny. - Rzadko trafia się ktoś, kto 
przekroczył 25 lat. Ale kilka lat temu 
mieliśmy tu małżeństwo z 10-letnim 
synkiem.

Najczęściej podróżują w grupach - 
kilkoro chłopców, kilka dziewcząt lub 
mieszanych. Sami jeżdżą starsi do
świadczeni autostopowicze. W tym 
roku czterech nastolatków pojechało w 
ten sposób do Kołobrzegu. Będą wra
cać na zabranych ze sobą rowerach. 
Książeczka autostopu ważna jest tylko 
od maja do września. Daje też pewne 
przywileje kierowcy. Nie może on co 
prawda żądać jakiejkolwiek opłaty za 
podwiezienie, ale autostopowicz ma 
specjalne kupony z wydrukowaną licz
bą kilometrów - od 20 do 80, które 
wypełnia i wręcza kierowcy. On nato
miast przesyła je pod wskazany adres. 
Kupony biorą udział w losowaniu na
gród, a wygrać można m.in. zagranicz
ną wycieczkę dla dwóch osób.

Kiedyś były jeszcze nagrody dla 
tych, którzy zebrali najwięcej kupo
nów - wspomina Brygida Jasny.
O to, dlaczego kierowcy zabierają au
tostopowiczów, trzeba by pytać każde
go z osobna. Ale jak mówią sami 
podróżni, często z litości lub dla towa
rzystwa, jeśli jadą sami w długą trasę.

A neta T waróg

Autostopem tanio, wesoło i z przygodami Zdj.:Szoł

Praktyczne "kolonie"
Poradnia Psychologiczno-Pedago

giczna w Rybniku była organizatorem 
zajęć profilaktyczno-terapeutycznych 
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 
Zajęcia odbywały się w ramach wypo
czynku letniego i trwały od 31 lipca do 
5 sierpnia. Codziennie 28 dzieci uczestniczyło

uczestniczyło w ćwiczeniach bioenerge
tycznych, treningach zachowań aser
tywnych i twórczego myślenia. Oprócz 
tego prowadzący proponowali różne 
formy ekspresji twórczej, takie jak

psychodrama czy arteterapia /terapia 
poprzez rysunek/.

Nie zapomniano również o grach i 
zabawach. Dzieci brały udział w zaję
ciach na basenie i na boisku. Odwie
dziły też ośrodek konny w Stodołach, 
gdzie nie tylko uczyły się jeździć, ale 

też poznały sposoby 
pielęgnacji zwierząt. 
Drugie zajęcia w te
renie odbywały się na 
zalewie. Tu uczestni
cy kolonii wysłuchali 
prelekcji instruktora 
na temat żeglugi. Nie 
mogło zabraknąć 
czasu na zajęcia 
praktyczne - Klub 
Żeglarski Koga zor
ganizował specjalnie 
dla dzieci rejs na ża
glówkach oraz ogni
sko.

Zorganizowanie 
zajęć możliwe było 
dzięki sponsorom: 
P rz e d s ię b io rs tw u  

Transportu Kolejowego i Gospodarki 
Kamieniem S.A. w Rybniku-Kłokoci
nie, państwu M. i A. Woźniczkom, 
Klubowi Żeglarskiemu Koga przy 
KWK "Chwałowice" , panu W. Sałacie

Można było też pojeździć konno

Sałacie i RKS-owi Energetyk.
Dla uczestników zajęcia były bez

płatne, a brały w nich udział dzieci 
kwalifikowane przez pedagogów 
szkolnych. Ćwiczenia prowadzone w 
trakcie zajęć miały na celu zapoznanie 
dzieci z różnymi technikami relaksu i 
uczenia się, rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 
uczyły rozładowania napięć emocjo
nalnych w sposób społecznie akcepto
wany. Dla części dzieci kolonie były 
przedłużeniem zajęć, w których ucze
stniczą w ciągu roku szkolnego. Dla 
wielu była to również jedyna zorgani
zowana forma spędzenia wolnego cza
su.

/a/

Grupa dzieci przed rejsem na rybnickim zalewie
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Do Częstochowy na wózku!
D o  C z ę s t o c h o w y  n a  w ó z k u !

Piękno siedzi w ... szczegółach

Publikow any 
dzisiaj detal moż
na zobaczyć na 
rybnickim  Rynku 
na wysokości oko
ło czterech me
trów. Jest to jeden 
z dwóch lwich py
sków, których 
wielkość nie prze
kracza 20 centy
metrów. Na jakiej 
budowli um ie
szczona jest ta 
sztukateria? P ra
widłowej odpo
wiedzi proszę szu
kać na tej samej 
stronie.

/zdj. szoł/

W środę 2 sierpnia o godzinie 8.00 
mszą św. w bazylice św. Antoniego 
rozpoczęła się 50. Rybnicka Piesza 
Pielgrzymka do Częstochowy. Do celu 
pielgrzymi dotarli w sobotę po połu
dniu. Przed Częstochową do piel
grzymki dołączył ordynariusz kato
wicki arcybiskup Damian Zimoń oraz 
miejska orkiestra dęta pod batutą Ma
riana Wolnego. I tak wspólnie, na cze
le z orkiestrą, pięćdziesiąta rybnicka 
pielgrzymka weszła na Jasną Górę o 
godz. 14.00. Dwadzieścia minut 
później pielgrzymi uczestniczyli już 
we mszy św. przed obrazem Czarnej 
Madonny. W niedzielę 6 sierpnia 
wrócili pociągiem do domu.

Na Paruszowiec pociąg wjechał kil
ka minut przed godziną siedemnastą. 
Na ulicy Mikołowskiej zaczęła się po
nownie formować grupa do przemar
szu. Podczas tego krótkiego postoju 
zapytaliśmy o wrażenia z pielgrzymki 
jednego z jej organizatorów Kazimie
rza Bergera. Dowiedzieliśmy się, że 
całe przedsięwzięcie się udało, i że 
wśród 3200 pielgrzymów nie doszło 
do żadnego nieszczęśliwego wypadku. 
Były oczywiście obtarcia naskórka na 
stopach, odmawiały posłuszeństwa 
mięśnie nóg, pod
czas deszczu lu
dzie przemakali i 
lekko się przezię
biali.

O godzinie 
17.15 pątnicy roz
poczęli ostatni 
etap pielgrzymki. 
Na czele szła znowu
znowu orkiestra. Po
drodze do bazyliki 
w Antoniego 
pielgrzymów wita
no kwiatami, niektórzy

50. Rybnicka Pielgrzymka do Częstochowy

Żeby orkiestra szła zawsze!

Obserwując pielgrzymów 50. Ryb
nickiej Pielgrzymki do Częstochowy 
zauważyłem przede wszystkim ludzi 
młodych. Jednak przyglądając się bli
żej 3200-osobowej grupie pątników  
dostrzegłem też ludzi starszych i cho
rych. Było kilka osób na wózkach in
walidzkich. Jednym z nich był młody 
człowiek w otoczeniu grupy młodzieży. 
Spostrzegłem go tuż po zakończeniu 
pielgrzymki pod bazyliką św. Antonie
go. Spytałem dyskretnie chłopca, czy 
życzyłby sobie, by jego zdjęcie ukazało

się w “Gazecie Rybnickiej ”. Bardzo 
chętnie się zgodził. Był bardzo rado
sny, uśmiechnięty. Okazało się, że Le
szek PIKSA pochodzi z Chwałowic i 
ta pielgrzymka na wózku inwalidzkim 
jest ju ż  jego dziesiątą pielgrzymką. To 
przecież niesamowite, wielkie osią
gnięcie. To wielkie przeżycie religijne 
ale również wielka ofiara i wspaniała 
przygoda. Tak więc Leszek również 
obchodził w tym roku jubileuszow ą  
pielgrzymkę. Do Częstochowy wędruje 
dzięki uprzejmości i ofiarności rodziny

którzy na powitanie 
dostali napoje chło
dzące. Prawie każdy 
czekał na swoją ro
dzinę lub znajomych. 
Po dojściu do bazyli
ki wszyscy weszli do 
kościoła na krótkie 
nabożeństwo. Na ko
niec do zebranych 
przemówił ks. pro
boszcz prałat Alojzy 
Klon dziękując wszy
stkim, którzy przy
czynili się do zorga
nizowania piel
grzymki. Po nim kil
ka słów dodał głów
ny kierownik piel
grzymki ks. dziekan 
Henryk Jośko, 
podziękował on je 
szcze raz władzom 
miasta, zwłaszcza za

Leszek Piksa z Chwałowic w tym roku po raz dzie
siąty uczestniczył na wózku inwalidzkim w pielgrzym
ce z Rybnika do Częstochowy. Pomagały mu m.in. 
stojące od lewej: Marzena Wuwer, Magdalena Sm e
lik i Agnieszka Tkocz.

i przyjaciół. Kiedy 
robiłem mu zdjęcie w 
towarzystwie trzech 
dziewczyn, Leszek 
poprosił, by w Gaze
cie koniecznie wspo
mnieć nieobecnych 
tam kolegów i kole
żanki, którzy również 
pomagali mu w piel
grzymowaniu pcha
ją c  wózek. A pom a
gała mu Kasia, Ewa, 
Beata , D anusia ,
Czesław , Gienek,
M ichał i inni, rów
nież obecne na zdję
ciu osoby mieszkają
ce poza Rybnikiem, w 
Turzy i Go dowie.

Na przyszłość 
"Gazeta Rybnicka" 
życzy Leszkowi bar
dzo dobrej kondycji 
w kilkudziesięciu ko
lejnych pielgrzym
kach do Częstochowy 
na Jasną Górę.

TEKST I ZDJ.:
M arek Szołtysek

Po powrocie do Rybnika pociągiem  
lub autobusam i pielgrzym i, koło 
dworca na Paruszowcu ponow nie  
uformowani w procesję, ruszyli do 
bazyliki św. Antoniego, skąd pięć dni 
wcześniej wychodzili na Jasną Górę

wysłanie z pielgrzymką miejskiej 
orkiestry dętej, i poprosił publicznie, 
żeby ju ż  teraz orkiestra szła zawsze w 
rybnickich pielgrzymkach do Często
chowy. T ekst i zdj.:

M arek Szołtysek

Dzieci były 
zadowolone
Przez cały lipiec w Domu Kultury w 

Chwałowicach odbywały się zajęcia, 
gry i zabawy pod hasłem “Lato w mie
ście” dla dzieci pozostających w 
domu.

W ramach tej akcji odbyły się kon
kursy plastyczne, w tym na temat 
“Moja Ojczyzna”, turniej szachowy, 
konkurs fotograficzny - rozstrzygnięty 
pod koniec miesiąca na baliku zamy
kającym całą akcję.

Dzięki kopalni Chwałowice, która 
udostępniła autokary, dzieci uczestni
czyły też w czterech wycieczkach: do 
Podlesic - Niegowej, Brennej, na Ku
balonkę i Jurę Krakowsko-Często
chowską. Podczas ubiegłorocznej ak
cji “Lato w mieście” uczestnicy zwie
dzali Ziemię Opolską, a na przyszły 
rok planowane są wycieczki po Ziemi 
Cieszyńskiej.

Kopalnia pomogła też przy zakupie 
nagród w licznych konkursach.

/a/

Festyn w Chwałęcicach
Wiele atrakcji zapowiada Klub 

Energetyka - Dział Socjalny Elektrow
ni Rybnik - organizator festynu w 
Chwałęcicach. 12 sierpnia od 15 do 22 
w Ośrodku Sportów Wodnych i Re
kreacji będzie można posłuchać orkie
stry dętej KWK "Krupiński" i śląskiej 
kapeli podwórkowej “W alyncioki”. 
Przez godzinę bawić wszystkich bę
dzie Tadeusz Drozda, a swój rozryw
kowy program przedstawi również Va
rietes z Krakowa i Teatr Studio Mobi
le.

Wieczorem natomiast rozpocznie się 
zabawa taneczna. Oprócz tego plano
wane są pokazy lotu balonu i skoków

spadochronowych.
Przed południem natomiast na zale

wie rozegrane zostaną regaty żeglar
skie w klasie Omega o beczkę piwa i 
regaty RKS Energetyk w klasie Optym

ist.
Jak zwykle będzie można skorzystać 

z przejażdżki łodzią motorową Con
rad, końmi i bryczką, uczestniczyć w 
konkursach sportowych i plastycznych 
oraz podziwiać tor przeszkód modeli 
zdalnie sterowanych.

Uruchomiona będzie też specjalna 
linia autobusowa przywożąca chęt
nych do Chwałęcic z przystanku przy 
elektrowni. /a/

L a t o  
w bibliotece

Poprzedni tydzień w Bibliotece 
Miejskiej zakończył się “Grą w wisiel
ca”. W kolejnych dniach, jak zwykle, 
chętni mogli bawić się i oglądać filmy 
video. Jeszcze w dniu dzisiejszym bi
blioteka zaprasza wszystkich o godz. 
11.00 na “Krzyżówkę na lato”. A ko
lejny tydzień przyniesie następujące 
propozycje:

14.08. godz. 11.00 - Odgadnij kto jest 
autorem znanych ci książek przygodo
wych
15.08. godz. 15.00 - Film wideo “Czy 
to Zoo”
16.08. godz. 11.00 - Szybkie myślenie
18.08. godz. 11.00 - Grzybobranie

/a/

Parada mody 
i gwiazd estrady
12 sierpnia w Teatrze Ziemi Rybnic

kiej odbędzie się trzygodzinne wido
wisko “Parada mody i gwiazd estra
dy”. Na scenie widzowie podziwiać 
będą m.in. dziewczęta zakwalifikowa
ne do finału wyborów Miss Wakacji 
’95 w Ustroniu. Do udziału w programie

programie zaproszona została również Ja
dwiga Flank - ubiegłoroczna Miss Pol
ski.

Wystąpią też Gabi - popularna pio
senkarka country z Czech, Agata Biały 
- laureatka I nagrody na Festiwalu Pio
senki Studenckiej w Krakowie, Jacek 
Lech i Zespół Old Metropolitan Band 
z Krakowa. Całą imprezę poprowadzi 
Tadeusz Drozda.

/a/

Motyw ten znajduje się nad wejściem do kamienicy na południowej stro
nie Rynku z numerem 13. Dzisiaj mieści się tam Bank.

“APOLLO”
11 sierpnia, godz. 17.00, 19.00, 
21.00; 12 sierpnia, godz. 16.00,
18.00; 13 -  15 sierpnia, godz. 17.00,
19.00, 21.00; 16 - 17 sierpnia, godz.
17.00, 19.00 - “JA CIĘ KOCHAM, A 
TY ŚPISZ”, prod. USA 
“PREMIEROWE” przy TZR
16 - 17 sierpnia, godz. 17.00, 19.15 - 
“CÓRKA D’ARTAGNANA”, prod. 
franc., cena 4,50 zł

Estrada
Teatr Ziemi Rybnickiej 
Sobota, 12 sierpnia, godz. 19.00 - 
“PARADA URODY I GWIAZD 
ESTRADY: 3-godzinne widowisko z 
udziałem Old Metroplitan Band, Ta
deusza Drozdy i in. oraz miss Polo
nia ’95 i 14 finalistek wyborów Miss 
Wakacji ’95; w programie m.in. wy
bory miss publiczności, cena 10 zł

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz
Wystawa stała pt. “RYBNIK - MOJE 
MIASTO”, czynna /z wyj. poniedział
ków/ od 10.00 do 14.00, w środy od 
10.00 do 18.00, w niedziele od 14.00 
do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Dyskoteki
Dyskoteki

Restauracja “Olimpia” - Kamień 
Piątek, 11 sierpnia, od 20.00 do 2.00 
Kino “Apollo”
Sobota, 12 sierpnia, od 20.00 do 2.00

/gw/

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Kina



Rybnik w 1937 roku

Plan centrum Rybnika z 1937 roku. Został wydany w Katowicach. Przy 
jego rysowaniu popełniono kilka drobnych błędów np. zrobiono niekształt
ny Rynek czy ulicę nazwano błędnie “Zebrzydowską”. Z  mapy tej można się 
jednak wiele dowiedzieć o naszym mieście sprzed lat, np. że dzisiejsza ulica 
Wyzwolenia nazywała się wtedy “Nowa” a “Chrobrego” - “Gimnazjalna”.

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Abecadło Rzeczy Śląskich

W naszych kioskach i księgarniach 
można dzisiaj kupić aktualny “Plan 
Rybnika”, wydany przez Przedsiębior
stwo Geodezyjno-Kartograficzne w 
Katowicach. Oprócz samej mapy pu
blikacja zawiera krótką historię mia
sta, spis ulic oraz adresy szkół, kościo
łów, urzędów i innych najważniej
szych instytucji i przedsiębiorstw. Dzi
siaj taka mapa ma dla nas wyłącznie 
znaczenie użytkowe, ale za pięćdzie
siąt czy sto lat będzie to poważne 
źródło historyczne do poznania dzie
jów Rybnika. Podobną wartość mają 
dla nas stare mapy Rybnika. Niestety 
nie zachowało się ich zbyt dużo. Jedna 
z takich publikacji pochodzi z 1937 
roku. Jest to wydany w Katowicach 
“Przewodnik po Województwie Ślą
skim” pióra Stanisława Berezowskie
go. Publikacja ta na stronach 332-328 
zajmuje się właśnie Rybnikiem. Zrób
my więc sobie przechadzkę po Rybni
ku końca lat trzydziestych:

Rybnik. Gmina miejska, siedziba  
władz powiatowych. Wysokość około 
230-280 metrów n.p.m. Miasto posia
da 23.046 mieszkańców a w tym 5,5 
procent Niemców oraz 1 procent Ży
dów. W Rybniku 92,5 procent mie
szkańców jest wyznania katolickiego. 
Gmina ewangelicka zaś liczy w Rybni
ku 380 wyznawców a ich kościół wraz 
z cmentarzem znajduje się przy ulicy 
Grażyńskiego /dzisiaj ul. Miejska/. 
Mieszkańcy zatrudnieni są w górnic
twie i przemyśle -48,3 proc., w handlu 
- 8 proc., w komunikacji -13,5 proc. i

w innych miejscach - 28 proc. W Ryb
niku znajduje się stacja kolejowa 
wraz z restauracją na linii Katowice- 
Sumina z odgałęzieniem do Wodzisła
wia i Żor natomiast autobusy kursują 
na trasie do Wodzisławia, Pszowa i 
Raciborza. NAJWAŻNIEJSZE URZĘ
DY: Starostwo i Wydział Powiatowy - 
ul. 3 Maja. Powiat rybnicki liczy 
231.271 mieszkańców i ma powierzch
nię 890,15 km2, składa się z 114 gmin

wiejskich i 3 gmin miejskich: Rybnik, 
Wodzisław Śląski i Żory. Władze miej
skie czyli Magistrat znajduje się przy 
ul. Gimnazjalnej /dzisiaj Chrobrego/. 
W mieście znajduje się również: Sąd 
Okręgowy, Inspektorat Straży Gra
nicznej, Urząd Skarbowy oraz Poczta 
z telefonem i telegrafem. Jest też elek
trownia, gazownia, wodociągi, kanali
zacje i rzeźnia miejska. HOTELE: 
"Świerklaniec ” - ul. Sobieskiego 9

/pokoje od 3 zł, restauracja, koncerty/, 
“Hotel Polski ” - ul. Korfantego 2 /poko

je  od 3 zł, restauracja, garaże/, “Hotel 
Śląski ” - róg ulic Hallera i Raciborskiej. 
STACJE BENZYNOWE I  GARAŻE / 
czyli naprawa samochodów/: W. Kamy
czek - ul.Chwałowicka 1, Plinta - ul. 
Kościuszki, J. Wieczorek - ul. Hutni
cza 16. PRZECHOWALNIE I  NAPRA
WY ROWERÓW: A. Prus - ul. Sobie
skiego 28, A. Morawiec - ul. Rynkowa 
5. RESTAURACJE: “Winiarnia Pogo
d a ” - ul. Sobieskiego 4, Nowak - ul. 
Kościelna, “Apollo” - ul. Grażyńskie
go, Scholz - ul. Raciborska. BANKI: 
Miejska Komunalna Kasa Oszczędno
ści - Pl. Wolności 1, Powiatowa Ko
munalna Kasa Oszczędności - ul. 3 
Maja 11, Bank Ludowy - Rynek 10, 
Bank Procederowy - ul. Korfantego. 
KSIĘGARNIE: Robert Barwik - Pl. 
Wolności 4, “Księgarnia Polska ” Ma
ksymilian Basista - ul. Kościelna 11, 
“Polonia ” księgarnia z drukarnią - ul. 
Zamkowa 8. CZASOPISMA: “Sztan
dar Polski i Gazeta Rybnicka ” /3 razy 
tygodniowo/ - ul. Boczna Łony /dzisiaj 
ul. Kraszewskiego/, “Katholische 
Volkszeitung” /6  razy tygodniowo/ - 
ul. Sobieskiego 1, wychodzi też kwar
talnik “Ziemia Rybnicka”. SZKOŁY: 
Jest w Rybniku 6 szkół powszechnych 
polskich i dwie niemieckie oraz szkoła 
dla psychicznie upośledzonych, Pań
stwowe Gimnazjum Męskie, Prywatne 
Gimnazjum Żeńskie, wyższa szkoła z 
niemieckim językiem  wykładowym, 
szkoła rolnicza, handlowa, przysposo
bienia kupieckiego, Prywatne Semina
rium Nauczycielskie, Rzemieślnicze i 
Gospodyń Domowych oraz Szkoła 
Przemysłowo Handlowa. TEATR: Wy
stępy gościnne Teatru Polskiego z Ka
towic. INSTYTUCJE KULTURALNO- 
OŚWIATOWE: Uniwersytet Po
wszechny, Towarzystwo Czytelń Ludowych

Ludowych, Czytelnia Strzelecka. KINA: 
“Apollo ” - ul. Grażyńskiego, “Bał
tyk” - ul. Grażyńskiego i “H elios” - 
Pl. Wolności. SPORT: 3 sale gimna
styczne, 2 boiska, pływalnia, strzelni
ca, ślizgawka, przystań wioślarska, te
reny szybowcowe i stadion sportowy w 
budowie. TARGI: małe w środy i so
boty, wielkie na bydło i konie w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca.

Autor cytowanego przewodnika pu
blikuje też herb Rybnika i plan cen
trum, w którym można jednak znaleźć 
pewne rozbieżności dotyczące np. 
kształtu Rynku. Nieścisłości są również 
we fragmencie tekstu proponującym 
przechadzki po mieście i zwiedzenie 
m.in. kościoła św. Bartłomieja /?/.
W książce tej znajdziemy również 
krótką historię Rybnika od X wieku po 
czasy “współczesne” czyli międzywo
jenne. I tak w latach trzydziestych na
szego stulecia autor przewodnika cha
rakteryzuje Rybnik: Za czasów po l
skich czyli od 1922 roku miasto rozwi
ja  się nadal bardzo szybko. Rośnie 
jego znaczenie jako centrum przemy
słowego, w okolicznych gminach sku
piają  się kopalnie węgla, mające 
przed sobą duże możliwości rozwoju. 
Samo miasto posiada piękne położe
nie, od północnego wschodu sąsiaduje 
z dużą połacią lasów, od południowe
go zachodu z obszarem wzgórz, posia
da piękny park, dużo skwerów i ziele
ni. Należy również powiedzieć, że au
tor przewodnika zaklasyfikował po
wiat rybnicki do tzw. Śląska Zielone
go. Warto może dzisiaj podchwycić 
ten termin, nie jednak jako kolejną pu
stą nazwę naszej szarej codzienności 
lecz jako zadanie na przyszłość, jako 
cel naszej polityki ekologicznej.

M arek Szołtysek

Sztandar Polski
G azeta Rybnicka

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 4 do 10 sierpnia 1925 roku

Aresztowani włamywacze, którzy to 
rozbili kasę kolejową i skradli około 
30 tysięcy złotych, nazywają się Maj
wald i Jędrzejczyk. Jeden ma lat 19, 
drugi 21. Żyli sobie przez cały czas w 
Rybniku używając życia. Nie praco
wali i bawili się z przyjaciółkami, 
którym sprawiali kosztowne podarun
ki w postaci złotych bransoletek, ze
garków, bucików i bielizny. Niemniej 
dobrze zaopatrywali sami siebie. 
Zwróciło to uwagę, gdyż bez pracy 
dziś dostatnio żyć nikt nie może. Śle
dzono złodziej i przez pewien czas, a w 
sobotę przystąpiono do aresztowania. 
Po twarzach obydwóch włamywaczy 
znać dobre czasy, jakich przez szereg 
tygodni używali. Czują się tak dobrze, 
że chwilami nawet się uśmiechają. 
Gdzie reszta pieniędzy się podziała, 
zdradzić nie chcą. Twierdzą, że zako
pali je w piwnicy, skąd nieznani zło
dzieje im je skradli. Policja ma wszak
że nadzieję, że dojdzie po nitce do 
kłębka.

- /Nowe miotły/ Rodowity Rybnicza
nin z radością niezmierną musi skon
statować że w ostatnim czasie wygląd 
ulic cośniecoś się poprawił. Doświad
czeni przypuszczają, że Magistrat na
szego miasta, zawsze hojny i tym ra
zem nie poskąpił wydatku na nowe 
miotły. Więc póki miotły będą nowe, 
miejmy nadzieję, że odróżnimy z ła
twością ulicę zamiecioną od nieczy
szczonej!

- /Ulgi za przyjazd koleją dla pątni
ków/. Pątnicy, udający się do Wielkich 
Piekar z okazji koronacji cudownego

obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, 
mogą korzystać z przewidzianej w 
części II rodz. I, dział taryfy osobowej 
ulgi, ustalającej 33 procent zniżki od 
cen normalnych przy przejazdach 
swych Polskiemi Kolejami Państwo
wemi do stacji Szarlej i z powrotem 
bez względu na odległość w wagonach 
klasy III, II lub I pociągów osobowych 
lub mieszanych.

Ogłoszenia

Okazyjna sprzedaż!
W Rybniku w centrum miasta są do 
sprzedania 2 domy z wolnemi ubika
cjami i budynki nadające się na jaką
kolwiek fabrykę, oraz parcela budow
lana przy ulicy Rudzkiej. Zgłoszenia 
przejmuje firma Bracia Żurek, Rybnik, 
Raciborska 7

***
Ogród Koncertowy “POLONJA” wł. 
J. Mandrysz Rybnik 
W sobotę, 15 bm /Święto Matki Bo
skiej/
o godzinie 4 po południu 
wielki koncert
umundurowanej orkiestry Straży Po
żarnej - Dyr. Szulce.
W niedzielę 16 bm o godzinie 4 po 
poł. i 8 wiecz.
2 artyst. koncerty
światowo znanej orkiestry Huty Bail
dona - Dyr. Biskup,
Znana wyborna kuchnia, dobre piwa, 
ogród duży i cienisty.
Jaknajuprzejmiej zaprasza 
Gospodarz

Osiedle “Wierzbowa” 
w  bu dow ie

W czwartek 8 grudnia 1994 roku na 
Małej Scenie miało miejsce pierwsze 
spotkanie inicjujące przedsięwzięcie 
budowy nowego osiedla domków jed
norodzinnych w Rybniku. Do całego 
zdarzenia doszło dzięki inicjatywie 
Amerykańskiej Fundacji Spółdziel
czości Mieszkaniowej /CHF - skrót w 
języku angielskim/, władze miasta na
tomiast pomogły w powstaniu na tere
nie Rybnika Agencji Wspierania Ini
cjatyw Mieszkaniowych /AWIM/. Na 
czele AWIM-u stanęła Róża Korbel.

Następne spotkanie w sprawie budo
wy nowego osiedla odbyło się we wto
rek 20 grudnia 1994 roku w Miejskiej 
Bibliotece przy ulicy Szafranka. Ofi
cjalnie została wtedy utworzona spół
dzielnia mieszkaniowa, która od ulicy, 
przy której powstanie przyszłe osiedle, 
przyjęła nazwę “W ierzbowa”. Tego 
dnia powołano również zarząd i radę 
nadzorczą przyszłej spółdzielni. Po
czątkowo osiedle składające się z oko
ło 100 domków planowano oddać w 
rekordowo szybkim czasie - do gru
dnia 1995 roku. Jednak z powodów 
niezależnych od CHF, AWIM-u czy 
samej spółdzielni, perspektywa się od
daliła. Niemały wpływ na taki stan 
rzeczy miała tragiczna śmierć inicjato
ra budowy całego osiedla pana Krzysztofa

Skradziono
mi 2 pierścionki: ślubny, znaczony 
H.B. 10.XI.1904 i pierścionek z bry
lantem. - Łaskaw znalazca zechce 
zwrócić pod adresem: Rakowska Ryb
nik, ul. Żorska, za dobrem wynagro
dzeniem.

Ulica Wierzbowa w Rybniku. Jak sama nazwa wska
zuje, rosną tam stare wierzby. Od drzew tych przyję
ła nazwę nie tylko ulica - od końca ubiegłego roku 
istnieje również Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wierz
bowa”, która przy tej ulicy prowadzi przygotowania 
pod budowę osiedla domków jednorodzinnych 
“Wierzbowa”.

Krzysztofa Raciborskiego.
W ostatnich dniach ważnym kro

kiem na drodze budowy nowego osie
dla był przetarg przeprowadzony w 
środę 2 sierpnia br. Wyłonił on spo
śród dziewięciu firm Rybnickie Przed
siębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

Inżynieryjnego, które do końca 1996 roku wyko
na na terenie przyszłego osiedla 
“Wierzbowa” kanalizację sanitarną i 
ściekową. Tego samego dnia Rybnik 
odwiedzili też przedstawiciele CHF z 
USA, którzy zapoznali się z zaawanso
waniem prac wokół budowy przyszłe

go osiedla. Wizyta ta, 
czy nawet swego ro
dzaju kontrola, zosta
ła jakby wywołana 
atmosferą dyskusji na 
amerykańskiej scenie 
politycznej, rewidu
jącą  zaangażowanie 
pieniędzy amerykań
skiego podatnika 
poza granicami USA. 
Amerykańscy goście, 
czyli pani Czachur
ska - Jones oraz Sła
wek Getka z zadowo
leniem jednak przyję
li rybnickie przedsię
wzięcie i amerykań
ski kapitał wspomoże 
linie kredytowe dla 
rybnickiej inicjaty
wy. Pozytywnie oce
niono również 
współpracę CHF, 
AWIM-u i władz 
miasta Rybnika.

Kolejnym krokiem 
do powstania osiedla 
był przetarg na sprze
daż działek budowla
nych pod pierwszych 
15 domków, który 
odbył się w ubiegły 
piątek 4 sierpnia. 
Tak więc osiedle 
“Wierzbowa” z pla

nów na papierze przeobraża się powo
li w rzeczywistość. O kolejnych eta
pach budowy będziemy informowali 
systematycznie na naszych łamach.

TEKST I ZDJ.:
M arek Szołtysek

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5

Rybnik



WYCENA NIERUCHOMOŚCIZarząd Miasta informuje J
ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 

przedłuża do 20 sierpnia termin składania ofert 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 aka
demickiego
- 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 
potwierdzające 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 20 sierpnia 1995 roku w zapieczętowa
nej kopercie z napisem “Konkurs na dyrektora” w Miejskim Zarządzie 
Szkół i Przedszkoli w Rybniku ul. 3 Maja 2 7 , I piętro, pokój 5.
O dokładnym terminie osoby zainteresowane zostaną powiadomione indywidu
alnie.

RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE
44-201 RYBNIK UL. JANKOWICKA 41 

tel. fax: /0-36/ 21221, TEL. 23058-59

Rybnickie Służby Komunalne informują mieszkańców Miasta Rybnika, 
że od dnia 1.09.1995 r. wywozu nieczystości stałych /śmieci/ dokonywali 
będą w poszczególnych Dzielnicach następujący przewoźnicy:

1. PTS “Transgór” SA z siedzibą w Rybniku ul. Jankowicka 9
Dzielnice: Chwałęcice, Kamień, Orzepowice, Północ, Popielów, Radziejów, Sto
doły, Smolna, Śródmieście, Zamysłów i Zebrzydowice

2. Firma Usług Komunalnych “ZEF” s.c. z siedzibą w Rybniku ul. Rzeczna 
Dzielnice: Gotartowice, Golejów, Grabownia, Ligota - Ligocka Kuźnia, Paruszo
wiec - Piaski, Rybnicka Kuźnia, Kłokocin i Wielopole.

3. Rybnickie Służby Komunalne z siedzibą w Rybniku ul. Jankowicka 41 
Dzielnice: Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Meksyk oraz z wszystkich 
Dzielnic kontenery o pojemności 6,5 - 10,00 m sześć. RSK informują również, że 
można dokonać wykupu na własność dzierżawionych dotychczas pojemników 
110 l i 1100 l za poniższe kwoty:

- pojemnik 110 l. - 8,00 zł 
- pojemnik 1100 l. - 50,00 zł

Kronika policyjna 

Kradzież na dworcu
W nocy z 30 na 31 lipca br. w holu 

dworca PKS nieznani sprawcy włama
li się do zlokalizowanego tam sklepiku 
muzycznego. Złodzieje dostali się do 
środka przy pomocy dopasowanych 
kluczy i zabrali płyty kompaktowe, na
grane kasety wideo, budziki i zegarki 
ręczne oraz odtwarzacz kompaktowy. 
Straty wyniosły 5 tysięcy złotych.

Znowu rowery
W sobotę 29 lipca br. przy ulicy 

Morcinka skradziono rower “Teiwo - 
bike”, który kosztował 620 złotych. W 
nocy z 30 na 31 lipca skradziono ro
wer górski z piwnicy przy ulicy Ma
ksymiliana wart 445 złotych. Podob
nej kradzieży roweru górskiego doko
nano w czwartek 3 sierpnia w mie
szkaniu przy ulicy Kilińskiego.

Nie ma komputera 
Z terenu pewnej firmy przy ulicy Sy

gnały w Rybniku nieznany sprawca 
skradł komputer IBM z monitorem 
wart 1600 złotych. Złodziej pomiędzy 
28 a 31 lipca dostał się do jednej z 
tamtej szych hal wybijając szybę w 
oknie.

Ciężarówki też kradną
Pomiędzy 29 a 31 lipca br. nieznany 

sprawca włamał się do koparki lino
wej, znajdującej się na terenie osadni
ków mułowych KWK Jankowice. 
Skradziono wtedy dwa akumulatory 
oraz 5 litrów oleju o wartości 510 zło
tych. Straty poniosła firma “Trans- 
kop”. Jednak o wiele większej kradzie
ży dokonano na terenie bazy Trans- 
ROW w Rybniku, gdzie właścicielowi

prywatnego transportu samochodowe
go skradziono w środę 2 sierpnia sa
mochód ciężarowy - cementowóz. Po
jazd ten miał wartość 25 tysięcy zło
tych.

Znowu kioski
W ubiegłym tygodniu znów poszko

dowane zostały kioski “Ruchu” . W 
poniedziałek 31 lipca w kiosku przy 
ulicy Lompy wybito szybę i spowodo
wano straty oszacowane na 100 zło
tych. Zaś w nocy z 4 na 5 sierpnia 
okradziono kiosk przy ulicy Racibor
skiej, gdzie nieznani sprawcy nakradli 
papierosów i artykułów drogeryjnych 
za sumę dwóch tysięcy złotych.

Zaginięcia
Rybnicka policja została powiado

miona, że w niedzielę 30 lipca około 
godziny 17.00 wyszły z domu i do tej 
pory nie powróciły dwie czternastolet
nie dziewczyny, Monika i Agnieszka.

Złodziej czy wandal?
W piątek 4 sierpnia o godzinie 0.30 

patrol Straży Miejskiej zatrzymał po 
pościgu osobnika, który wybił szybę 
wystawową w sklepie sportowym przy 
ulicy Rynkowej. Szyba taka kosztuje 
80 złotych.

Sarna pod kołami
Prawdziwego pecha miał kierowca 

fiata 126 p, który w czwartek 3 sierp
nia około godziny 21.00 zderzył się z 
samą. Do nieszczęśliwego wypadku, i 
zbicia karoserii malucha, doszło w 
Jankowicach na skrzyżowaniu ulicy 
Świerklańskiej z Nową.

Późne zgłoszenie
Dopiero w piątek 4 sierpnia na ko

mendzie rybnickiej policji zgłoszono, 
że podczas nieobecności w domu, po
między 5 i 8 lipca dokonano kradzieży 
w mieszkaniu przy ulicy Sławików.

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

D zia ł Reklam y i P rom ocji 
Racibórz:, Pl. Dworcowy 16 
te l./fax  (0 -3 6 )  15-45-8 2 

Rybnik, Rynek 6  
te l.  ( 0 - 3 6 )  2 3 -9 7 5

Redakcja radia 
te l. (0 -3 6 )  15-42-21 

(0 -3 6 ) 15-42-22

 TELEFONICZNA 
AGENCJA INFORMACYJNA

511 8 7 0  
511 8 6 5  
511 8 6 4

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 ze ty  R ybn ick ie j 

 z  osta tn ich 7  d n i 

Gabinet internistyczny
Grażyna POTERA

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

Rybnik, ul. Św. Jana 5  -  I piętro 
wtorki, piątki 15.30 -16.30 
wizyty domowe - tel. 26-883

Nieznany sprawca dostał się do środka 
używając dopasowanego klucza i za
brał 262 dolary amerykańskie i złotą 
biżuterię. Straty oszacowano na około 
1500 złotych.

Wybili szyby
W nocy z 3 na 4 sierpnia nieznani 

sprawcy wybili sześć szyb w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 15 przy ulicy 
Rybackiej. Spowodowano w ten spo
sób straty na sumę 60 złotych.

Zgon na wysypisku 
W sobotę 5 sierpnia na wysypisku 

śmieci przy ulicy Kolberga w Bogu
szowicach zasłabł a następnie zmarł 
stały zbieracz z tamtejszego wysypi
ska. Ten 46-letni mężczyzna nie miał 
stałego miejsca zamieszkania. Policja 
nie stwierdziła na miejscu działania 
osób trzecich. Odszukano żonę zmar
łego, która zobowiązała się zająć po
chówkiem zmarłego nagle męża.

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 11 do 17 sierpnia, Apteka Św. 
Antoniego, ul. Raciborska 4 , Rybnik, tel. 23-537

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 6 zł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

• 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
M ięso sch a b

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

PIOTROW SKI 8,86 10,20 13,08 7,02

Jastef, Raciborska 22 8,70 9,40 12,60 6,70
TA RG 8 ,8 0 -9 ,0 0 9,70-10,30 12,70 7 ,10-7 ,80

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki
m łode

R a c ib o r s k a  15 N i e c z y n n e  d o  18  s ie r p n ia

M ie jsk a  2 2,50 4,00 1,00 0,40

T A R G 3,00 3,00 0,80 0,25-0,40

S p o żyw cze m asło cukier jajko m ąka

R y n k o w y 227g 1,60 1,80 0,20 1,00

J a n  N o g a 227g 1,60 1,90 0,20 1,00

T A R G 227g 1,65 1,70-1,80 0 ,1 5 -1 ,9 0 0,85- 1,00

W aluty 100
dolarów

100
m arek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  "Duży" 235,00238,50 167,00\170,00 8,95\9,20 49,00\49,50
Delikatesy, ul. Miejska 235,00\238,50 167,00\170,00 9,009,20 48,00\49,50
G allux , R y n e k 235,00\238,50 167,00\170,00 8,95\9,20 48,5049,50

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"



Kolarstwo Kolarstwo

Medal na torze
Zespół kolarski “EB” Victoria Ryb

nik, lider w kolarstwie szosowym w 
sezonie ’95, rozszerza swoje sukcesy 
również na kolarstwo torowe. W 
odbytych w dniach 28-30 lipca toro
wych mistrzostwach Polski bardzo do
brze wypadł start triumfatora tego
rocznego wyścigu “Solidarności” A r
tu ra  Krasińskiego. Zdobył on brązo
wy medal w wyścigu dystansowym na 
40 km i był czwarty na 4000 m na do
chodzenie. Start Artura Krasińskiego 
dodał niewątpliwie kolorytu szczeciń
skim mistrzostwom i pokrzyżował pla
ny kilku najlepszym polskim torow
com. Sukces kolarza “EB” Victorii 
Rybnik jest pierwszym /na torze/ me
dalowym osiągnięciem w historii Klu
bu Rybnickiego.

Startujący w dniach 4 - 6  sierpnia 
zespół szosowy “EB” Victorii Rybnik 
na wyścigu etapowym w Austrii poka
zał, iż nie tylko w Polsce osiąga zna
czące sukcesy, ale również w konfron
tacji z zawodnikami Holandii, N iemiec

Niemiec, Czech, Danii, Austrii i Szwajca
rii potrafi uzyskiwać czołowe lokaty.
I etap - wyścig górski - 96 km 4. 
miejsce - Paweł Czopek
II etap - wyścig klasyczny - 170 km 
9. miejsce - Zbigniew Kaźmierczak
III etap - kryterium uliczne - 60 km 1. 
miejsce - Dariusz Baranowski, 9. miej
sce - Grzegorz Piwowarski, 10. miej
sce - Artur Krasiński 
Klasyfikacja generalna /na 160 startu
jących/
I. miejsce -Achmed Wolke - Niemcy 
8. miejsce - ZBigniew Kaźmierczak - 
Polska
II . miejsce - Grzegorz Piwowarski - 
Polska
Cieszy szczególnie fakt stopniowego 
powrotu do zdrowia i formy Dariusza 
Baranowskiego, którego kontuzja ko
lana i później wietrzna ospa wyelimi
nowały ze startów lipcowych. Następ
ny start zespołu “EB” Victorii Rybnik 
to Małopolski Wyścig Górski w Kry
nicy. A. M usiał

I liga - głos w dyskusji
W ubiegłym tygodniu w tym miejscu 

pojawił się tekst o przyszłości, czyli 
stworzeniu I ligowej drużyny piłki 
nożnej. Ponieważ był to materiał do 
dyskusji - nadeszły już pierwsze głosy 
w tej sprawie.
D yrektor Miejskiego Ośrodka Spo
rtu  i R ekreacji Józef ŚLIW KA
udzielił wyjaśnień dotyczących stadio
nu miejskiego. Poinformował, że dru
żyna Rymer już została wybrana przez 
MOSiR i jest gospodarzem głównej 
płyty boiska Stadionu.

Po przejęciu obiektu przez MOSiR 
ze środków inwestycyjnych miasta zo
stało wykonane przyłącze wody do 
murawy boiska, jak również renowacja 
płyty. Stadion będzie dalej etapowo

remontowany, ale najpierw trzeba cze
kać na ekspertyzy przyczyn osuwania 
się stopni trybun. Stadion przewidzia
ny jest do organizacji imprez sporto
wych z udziałem tysięcy kibiców i w 
związku z tym musi odpowiadać wszy
stkim światowym przepisom bezpie
czeństwa. Obecnie jednak pod wielo
ma względami ma istotne uchybienia 
w zakresie zagwarantowania bezpie
czeństwa kibica podczas trwania me
czu. Dyrektor MOSiR-u twierdzi też, 
że etapowy remont Stadionu Miejskie
go uwzględnia I Ligę Piłki Nożnej w 
Rybniku i wszystkie prace moderniza
cyjne są temu również podporządko
wane.

/a/

Jaki to sam ochód?

Zgadzam się z kibicem, który śni o 
pierwszoligowej drużynie piłki nożnej 
w Rybniku: pięknie je s t  pomarzyć. 
Śnią nam się wielkie imprezy, spekta
kularne sukcesy. Chcielibyśmy się 
chwalić przed gośćmi z Polski i zagra
nicy wspólnymi osiągnięciami. Jeżeli 
stać sąsiednie Rydułtowy na drugą 
ligę, to dlaczego Rybnika nie może 
być stać na pierwszą? /Są to marzenia 
podyktowane lokalną dumą i wiarą w 
to, że nasz region stać na więcej niżeli 
już mamy. Trudno im nie przyklasnąć. 
Trudno nie zgodzić się, że wiele do
brego mogłoby wyniknąć z połączenia 
rozproszonych - jak zdaje się sugero
wać ów kibic - sił największych lokal
nych instytucji.

Zanim dowiemy się, co sądzą o tym 
pomyśle przedstawiciele “kopalni, 
elektrowni i gminy” - kilka zdań na te
mat “przygotowania i utrzymywania 
stadionu miejskiego”. Każdy, kto ma 
oczy, widzi, jaki on jest zaniedbany - 
od lat niszczał i podupadał. Wiele zni
szczeń miało i ma przyczyny obiek
tywne; na przykład część korony musi 
zostać wyłączona z użytku, gdyż z nie
wiadomych przyczyn się zapada. Spra
wa jest poddawana ekspertyzie fa
chowców, którzy ustalą, co dalej.

Niszczeje mur otaczający obiekt. Na 
pociechę mamy informacje od dyrektora

Siatkówka 
plażowa

Tym razem  
wygrały 

"Kaczory"
6 sierpnia na kąpielisku “Ruda” 

odbył się kolejny Turniej w Siatków
ce Plażowej z cyklu G rand  Prix. 
Zwycięzcy poprzedniego turnieju, 
drużyna “Kaczorów” z Żor również w 
tym tygodniu utrzymała swoją pozy
cję. Zespół grał w składzie: Jarosław 
Maciończyk, Jacek Ruszkiewicz, a 
za Adama Łyczko wystawiony został 
Dariusz Lepich.

Na drugie miejsce awansowała dru
żyna “Mazuno”, tym razem grająca w 
dwójkę - Łukasz Lip i Łukasz Ma
jenta. Również o jedno miejsce wyżej 
przesunęła się TKKF Jastrząb /Jaro
sław M usiał, M arek  Somol i M a
riusz Kijonka/, który w ostatnią nie
dzielę zajął trzecie miejsce.

Z pierwszej trójki wyeliminowane 
zostały natomiast “Czarne konie”.

Kolejny turniej jak zwykle w nie
dzielę. Zapisy od 14.00, początek gier 
o 14.30. Zespoły grają w składach 
trzyosobowych, eliminacje do finałów 
prowadzone są w grupach systemem 
każdy z każdym, a finały /osiem naj
lepszych zespołów / - pucharowym. 24 
najlepszych zawodników zostanie za
proszonych na Turniej Finałowy 3 
września.

/a/

Weterani 
a grają!

Niedaleko naszej redakcji, na tyłach pizzerii przy ulicy Korfantego od pewne
go czasu zaparkowany jest bardzo ciekawy samochód. Dowcipny właściciel na 
karoserii swego pojazdu nakleił sobie symbol jednego z niemieckich samocho
dów. I  tylko zupełny ignorant w dziedzinie motoryzacji dałby sobie wmówić, że 
widzi BMW a n ie... Ciekawe czy tym pomysłem nie poczuliby się obrażeni kon
struktorzy tego samochodu. Jakiego?

Przewodnik czeka 
w Zakopanem

Pod hasłem “Przewodnik czeka” od
dział PTTK w Rybniku organizuje w 
dniach 25, 26, 27 sierpnia wycieczkę 
do Zakopanego na Tatrzańską Łomni
cę. Przejazd w obie strony autokarem,

a zakwaterowanie zapewnione jest w 
hotelu “Chałubiński” . Dodatkową 
atrakcją jest jednodniowy wypad na 
Słowację / trasa: Szczyrbskie Pleso - 
Smokowiec - Tatrzańska Łomnica/.

W tym samym czasie w Zakopanem 
odbywa się też Tydzień Kultury Ta
trzańskiej - z pewnością imprezy z nim 
związane urozmaicą wycieczkę.

/a/

Towarzyski turniej softballa dla we
teranów zorganizowano ostatnio w 
Boguszowicach. Do walki ze sobą 
stanęły trzy zespoły: Górnik Boguszo
wice, KWK “Jankowice” oraz repre
zentacja Polskiego Związku Baseballa 
i Softballa. Ci ostatni pokonali druży
nę KWK “Jankowice” 21:15 i Górnika 
Boguszowice 12:11 i zajęli pierwsze 
miejsce. Dzięki wygranemu meczowi z 
KWK “Jankowice” 14:11 na drugim 
miejscu znaleźli się gospodarze.

/a/

W okół stad ionu ...
dyrektora MOSiR-u, Józefa Śliwki, któremu 
stadion podlega, że już trwają prace 
nad poprawą jego wewnętrznych ele
wacji, oraz prace blacharskie. Najnow
sze inwestycje to założenie odgromni
ków na budynkach i trybunie stadionu 
oraz częściowy remont instalacji elek
trycznej. Jak widać, nie są to prace 
efektowne czy rzucające się w oczy, 
jednak są konieczne. Oczywiście, ni
kogo z nas - kibiców - marzycieli one 
nie zadowolą.

Mało tego: dla malkontentów będą

czekać wiele, wiele lat. Cóż, remont 
stadionu w Göteborgu kosztował 
Szwedów 34 miliony dolarów... Może 
nie musimy mieć tak wielkiego i pięk
nego jak Szwedzi, ale nawet dziesię
ciokrotnie mniejsza kwota to około 70 
miliardów starych złotych. Nie sądzę, 
żeby “kopalnia, elektrownia i gmina” 
były w stanie od ręki podołać takim 
wydatkom. A najpierw trzeba zainwe
stować, żeby otrzymać prawo do prze
prowadzenia imprezy światowej rangi, 
która pozwoliłaby na zwrot kosztów

nowe powody do narzekań, bowiem 
płyta główna stadionu na dwa lata bę
dzie całkowicie wyłączona z użytku. 
Trwa jej remont generalny - rekulty
wacja - na którą składa się szereg pra
cochłonnych czynności. Efekt, czyli 
uzyskanie nowej murawy, zdolnej 
przyjąć mecze drużyny Rymera, do
piero za dwa lata. Tymczasem młodzi 
piłkarze pomagają przy tych pracach, 
za co mogą nieodpłatnie trenować na 
bocznych boiskach obiektu.

Obok zamieszczamy zdjęcie zacho
dnioeuropejskiego stadionu w remon
cie. Kiedy w Rybniku doczekamy się 
podobnego? Znów trzeba zgodzić się z 
kibicem - marzycielem: na mecz z 
“Legią” Warszawa trzeba będzie poczekać

inwestycji.
Błędne koło? Niekoniecznie, skoro 

trwają prace nad projektem renowacji 
rybnickiego stadionu, który musi zo
stać dostosowany do nowych przepi
sów światowych federacji piłki nożnej 
i sportów motorowych. A że rzeczywi
stość skrzeczy? To prawda: według 
światowych przepisów bezpieczeń
stwa trybuny rybnickiego stadionu - 
jak prawie wszystkich w Polsce - 
nadają się tylko do rozbiórki. Pozosta
je czekać na zatwierdzenie nowego 
projektu i realizację jego ustaleń - sek
tor po sektorze, kawałek po kawałku. 
Zgodnie z przysłowiem: tak krawiec 
kraje, jak materii staje.

GRZEGORZ WALCZAK

R o zp o zn a j s ię  
na zd jęciu !

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym w niedzie
lę 6 sierpnia na Paruszowcu podczas powitania rybnickiej pielgrzymki 
z Częstochowy i zgłosi się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w 
gazecie fotografię oraz drobny prezent. Będzie to litr 100-procentowego 
soku owocowego. Przyda się na upały. Zapraszamy do zabawy!

W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez panią Reginę 
Sopała, mieszkającą w Rybniku przy ul. Św. Józefa.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście 
od ulicy Zamkowej lub Korfantego/ i jes t czynna codziennie oprócz so
bót i niedziel od 9.00 do 17.00.

/ zd j .: szoł/
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Zdjęcie 
z album u czytelników

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

Strój na letnie upały. Zdj.:Benedykt Łukaszek

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. -  Gwiazdy premiować będą przede wszystkim Twoje działania 
finansowe, poświęć więc więcej czasu na dodatkowe prace. Oprócz pieniędzy przyniosą 
Ci one także satysfakcję. Okaże się, że umiesz więcej niż myśleli Twoi wrogowie...
BYK - 21.04. - 20.05. - Nic tak nie poprawia Ci humoru, jak  stabilna sytuacja uczucio
wa. Możesz liczyć na to, że w najbliższym czasie nie ulegnie ona zachwianiu, co będzie 
miało dobry wpływ na wszystkie inne sfery życia, które przypominają naczynia połączo
ne.
BLIŹNIĘTA -  21.05. - 21.06. - Twoja aktywność i kreatywny stosunek nawet do najpro
stszych czynności może być ucieczką przed komplikacjami życia emocjonalnego. Jego 
uporządkowanie może sprawić, że Twoje działania stracą impet i fantazję. Coś za coś? 
RAK  -  22.06. - 22.07. - Czas wyjątkowo sprzyjający wszelkiemu przemieszczaniu się. 
Zobaczysz wiele nowych rzeczy, doświadczysz wielu nowych uczuć. Z dala od domu za
kiełkuje w Tobie pomysł, który będziesz chciał po powrocie zaraz zrealizować.
LEW - 23.07. - 23.08. - Ile można było dla Ciebie zrobić, Twoi najbliżsi już zrobili. Ich 
aktywność wyraźnie spadnie, Tobie dając pole do popisu. Okaże się jednak, że praca, 
którą trzeba wykonać, różni się od Twoich o niej wyobrażeń - jest mniej twórcza, a bar
dziej prozaiczna.
PANNA - 24.08. -  22.09. - Obniżenie sprawności umysłowej i potrzeba samotności spra
wi, że dobrze poczujesz się tylko wśród ludzi, którzy nie stawiają Ci żadnych warunków i 
akceptują Cię nawet w gorszej dyspozycji. Najlepiej więc będzie zmniejszyć aktywność... 
WAGA - 23.09. - 23.10. - Może to będzie wakacyjny kurs, może stypendium, w każdym 
razie szykuj się do chłonięcia wiedzy. Będziesz to czynił w doborowym towarzystwie, a 
więc i nauka przychodzić będzie łatwiej. Zdobyte doświadczenia wykorzystasz na pewno. 
SKORPION  -  24.10. - 22.11. - Potrzebna będzie koncentracja i elastyczność, i to zarów
no w stosunku do cudzych jak  i własnych zamiarów. Nim cokolwiek przedsiębierzesz, roz
glądnij się dokoła, skonsultuj z fachowcem i dopiero wtedy podejmuj decyzję. 
STRZELEC - 23.11 - 21.12. - Zwróć baczną uwagę na wszystkie podpisywane dokumen
ty! Mogą one zawierać pułapkę zastawioną na Ciebie przez pamiętliwych współpracow
ników. Okaż potem wielkoduszność - stać Cię na to.
KOZIOROŻEC - 22.12. -  20.01. -  Nie obejdzie się bez życzliwej, bezinteresownej pomo
cy, nie stroń więc od ludzi. Jest kilka osób, które są Ci coś winne i teraz je s t najlepszy 
czas, by się o to upomnieć!
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Wiele energii może kosztować Cię naprawianie błędu, który 
popełniłeś oceniając ludzi mających odtąd należeć do Twojego zespołu. Będą to straty 
typu emocjonalnego, choć wolałbyś stracić w zamian trochę gotówki.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Od wzmożonej aktywności do agresji tylko jeden krok. Postaraj 
się go nie zrobić by nie zburzyć dosyć harmonijnie układającej się współpracy. W tej sy
tuacji będziesz potrzebował sojuszników, by przekonać “górę ” o swoich racjach.

K ró tk ie?
Długie?

Może trochę za późno o letniej gło
wie, ale przecież fryzurę zmienić moż
na w każdym momencie, niekoniecz
nie u progu lata czy przed samym wy
jazdem. To ostatnie nawet bym odra
dzała, bo nasza zrealizowana u fryzje
ra koncepcja może wcale nie 
być zbliżona do marzeń, i wy
jeżdżać będziemy bardzo 
sfrustrowane. Pomyślmy za
tem już o zbliżającej się pięk
nej polskiej jesieni, kiedy to 
wracamy do miasta, ale wcale 
nie wskakujemy jeszcze w je
sienne ciuchy i nie nakrywany 
głowy czapką. Nadal lanso
wane są fryzury krótkie, które 
najlepiej, co tu ukrywać, pre
zentują się przy włosach 
ciemnych, a także intensyw
nych rudych odcieniach. Wtedy

Wtedy wszelkie wyczesywane 
na policzki pazurki są do
brze widoczne. Minęły 
jednak czasy, że modna 
była jedna fryzura, a 
dziewczyny upodabniały 
się do siebie jak bli
źniaczki. Jeżeli szkoda
nam ściąć piękne długie 
blond włosy, któż nam w 
tym przeszkodzi?

W różka

Fatałachy z naszej szafy

Poziomo: A/ egzaminacyjne lub na budowie, B/ dęcie to 
jego zajęcie, C/ może kogoś prześladować, D/ składka 
na flaszkę, E/ koniec wytrzymałości, F/ business lub 
aero, G/ prasowa lub ochrony, H/ wstaje blady, I/ ulat
nia się, J/ wzrusza ziemię
Pionowo: 1/ marna resztka materiału, 2/ pomaga przy 
podnoszeniu samochodu, 3/ kalosz na boisku, 4/ czu
prynka pietruszki, 5/ może iść przy zielonym stoliku, 6/ 
bywa kurza, 7/ taki czarny ptak, 8/ żabi śmiech, 9/ ro
śnięcie wszerz, 10/ diabelska kawa 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: J-10, H-3, C-8, J-1, B-4, 
E-9, G-8, F-4, B-9; A-1, D-7, I-6; A-3, A-10, B-4, E-3, F- 
8; A-7, F-10, J-3, I-8, C-3, D-1, A-8 
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty 
ukazania się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na 
kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do na
szej “żółtej skrzynki”/Kościuszki 54 lub Korfantego 3. 
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 29 z hasłem “Księ
życ to srebrny dzban pełen tęsknot” otrzymuje Stefan 
Czyż, Dąbrówki 3D/33, 44-210 Rybnik 15.
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 prawi
dłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda o wartości 20 zł, której 
sponsorem jest pracownia Reklamy i Grafiki Użytkowej emArt w Rybniku, ul. Byłych 
Więźniów Politycznych, tel. 217-98.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 29 nagrodę otrzymuje Krystyna Siedlak, ul. Wiejska 72, 
44-246 Szczejkowice. ____________________________________________________

Kej my miastowi wylegujymy sie 
nad wodom i narzekomy na hicwela, 
siedloki i pamponie majom nadarto 
ze żniwami.
Dzisiok, kedy maszyny za ludzi ro
biom, niy uwidzi sie ju ż kośników na 
polu... Terozki, choćby siedlok mioł 
pole niy wiynksze łod małyj zegródki, 
woli najońć maszyny i kombajn a 
kosa powiesić na hoku. Nale s kosom 
czy bez, kożdy wiy, jak daleko i proc
no jest droga ziorka w ziymi do pe
cynka chleba na naszym stole. Mocka 
ludzi jednak niy woży  sie już tyj pro
cy, tego naszego chleba powszednie
go, kerego jest pełno w hasiokach i 
bele kaj pociepanego. Ino ci, kerzy 
przeżyli wojna i chude roki, majom 
kożdo sznita suchego chlebiczka wzo
cy i niy umiom spokopić, ja k  lekko 
zapomino sie ło biydzie.

Jo znom żniwa ino z telewizyji i z 
łosprowek starzyków. Ołma łod starki 
mieli wynajynte pół jutrzyny pola, na 
kerym przed końcym wojny mieli za
sioty reż. Piyrwsze żniwa po wojnie, 
jak  już swoje z pola zebrali, wynajyn
li sie do kupy ze swoimi dzieckami 
jako ubiyroczki do pamponia. Ciynż
ko to boło robota dlo bajtli. Ołpa już 
downo zemrzyli a chopcy jeszcze z 
wojny niy przyszli nazod. Bez tóż trza 
boło dziecka zaprzongnońć do ha
rówy.

Kosiorze przyszli już z naklepanymi 
w doma kosami, ale okrom tego na 
polu co chwila je  brusiyli na łosełce, 
aby boły  fe s t łostre. Łoselka mieli 
styjts przywieszono przy gurcie /pa
jerka. Trza być ganc mechnionym! 
czynio. Ubiroczki musiały sie pierzy
nym gibać, żeby za nimi nadonżyć. Ze 
rży robiyły wionzadła, kerymi łopasy
wały snopki. Słońce boło coroz wyżyj, 
plecy bolały sromotnie łod zginanio, 
rynce pożgane łod rży ale żodyn niy 
ustowoł w robocie. Pałza zrobiyła w 
połednie pampońka, ja k  na furze  
przywiozła jedzyni. Kożdy dostoł wie
li gorczek zimnyj kiszki i dwa rube 
fanty swojskigo chleba. Choć boł niy
posmarowany, kożdymu smakowoł 
ani nojlepszy kołocz. Pod wieczór du
gało sie snopki w koniki. Trza boło 
fest nim dugnońć, aby konika wiater 
niy przewróciół.
Ubiroczki dostały za robota do dom 
kożdo po trzy snopki, inkszyj zapłaty 
wtedy niy boło. Ale jak  sie zrobiyło 
ćma, dziecka poszły na raps i bodły z 
pola roz tela snopków. Przed familo
kym na plandece wysuszyli ołma 
snopki. Potym dopożaczali łod som
siadów pora cepów i juzaś z dziecka
mi zaczli młócić. Jak kery niy doł po
zór i równo cepym niy walół, to rypło 
go cepym bez palica. Łobmócóno sło
ma schowali do szopy na podścielanie 
gowiedzi a ziorna dokumyntnie prze
sioli łod p lyw ręcznie, tj. tak długo 
przesypywali żyto z kibla do kibla, aż 
wiater wydmuchoł wszystke plewy. 
Wyczyszczone zawoziyli ołma w mie
chu na wózku z dyszlym do młynorza. 
Wielo uciecha miała cołko familijo, 

jak z tyj mąki ołma zarobiyli ciasto w 
dziyżce, kere, przykryte białom hader
kom, zaczło rosnońć. Wyruszane i 
wyrobione na stole, podzielyło sie na 
słomionki, naklejyło kartki z mianym 
i zanosiyło do piekorza. Woń z upie
czonego chlebiczka rozchodzioł sie po 
cołkim pomiyszkaniu. Kożdy ino cze
koł, aż ołma zrobiom nożym krzyżyk 
na nim i zacznom sznitami dzielić. 
Taki chlyb, na kery samymu trza boło 
zarobić, smakowoł dubeltowo. Ale 
ołma sznity wydzielali, bo go musiało 
stykać na długo.

U nos po dzisiok żodyn niy wyciep
nie ani konska chleba. Starka robiom 
Z niego wodzionka abo piekom w bra
trule chlyb z chleba.

Edek
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tygodNIk samorządowy

GAZETA RYBNICKA. Tygodnik samorządowy. Tytuł nawiązuje do pisma "Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka” wydawanego w okresie międzywojennym przez Michała F. Kwiatkowskiego a redagowanego 
w latach 1927-1939 przez Ignacego Knapczyka. WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
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