
Prezydent Józef Makosz z nowym komendantem WKU ppłk. Andrzejem Dulem

Komandosi na Rynku
Główne uroczystości w Rybniku z 

okazji D nia W ojska  Polskiego, ob
chodzone 15 sierpnia po raz trzeci w 
powojennej Polsce, odbyły się w bazy
lice św. Antoniego. Tu o godz. 10.30 
odpraw iona została  uroczysta m sza 
św ięta, także w in tencji żołn ierzy , 
którzy 75 lat temu uczetniczyli w Bi
twie Warszawskiej.

Dzień wcześniej natomiast, po prze
marszu spod budynku Wojskowej Ko
mendy Uzupełnień, w którym uczest
niczyła też M iejska O rkiestra Dęta, 
u roczystości odbyły się na Rynku. 
Przem ówieniem  rozpoczął je  prezy
dent Jó ze f M akosz. Przy tej okazji 
przedstaw iony też został nowy W oj
skowy Komendant Uzupełnień - ppłk 
Andrzej Dul.

Prawdziwe emocje wzbudził jednak

pokaz w yszkolenia zaprezentow any 
przez żołnierzy z 18. Batalionu Sztur
mowo-Desantowego z Bielska-Białej. 
Chociaż początkowo wszystkich ogłu
szyły wystrzały i wybuchające petardy, 
to umiejętności żołnierzy zachwyciły 
widzów. Komandosi prezentowali ele
menty walki wręcz, sposoby obezwła
dnieania napastnika, ale też popisywa
li się roztrzaskiw aniem  na partnerze 
palących się drewnianych desek, czy 
rozbijaniem ręką ułożonych w stos da
chówek. Największe brawa zebrał jed
nak żołnierz, który płytki rozbijał gło
wą. Wszystkim natomiast najbardziej 
u tkw ił w pam ięci kom andos, który 
ciężkim młotem tłukł betonowe płyty 
ułożone na leżących kolegach.

Cały pokaz nie trwał dłużej niż pół 
godziny, ale wywarł mocne wrażenie.

/a /
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K arol Syrek urodził się jeszcze w 
ubiegłym stuleciu w Michałkowicach, 
w dzisiejszej dzielnicy Jankowic. Było 
to 17 sierpnia 1895 roku. Po ukończe
niu tam tejszej szkoły pow szechnej 
jako piętnastoletni młodzieniec zatru
dnił się w nowootwartej wtedy kopalni 
księcia Donnersmarcka w Chwałowi
cach. Pod ziem ią pracował jednak za
ledwie pięć lat, gdyż jak  wszyscy Ślą
zacy został pow ołany do arm ii n ie
m ieckiej na fronty pierw szej w ojny 
światowej /1914 - 1918/. W alczył w 
Rosji a później na froncie zachodnim, 
w rejonie najcięższych starć pod Ver
dun. Jego brat zginął wtedy podczas 
przeprawy przez Ren zaś on sam zo
stał ranny w  rękę. Odesłano go wów
czas w rodzinne strony, do szpitala św. 
Juliusza w Rybniku. Tu doczekał koń
ca pierwszej wojny światowej.

Życie na chwilę wróciło wtedy do 
normy. Karol Syrek znowu pracował 
w kopalni w Chwałowicach a w 1919 
ożenił się z panną B ronisław ą w Ra
dziejowie, gdzie osiadł i wybudował 
dom. Krótko jednak trwała powojenna 
sielanka. Karol Syrek w 1919 roku za
ciągnął się do pierwszego pow stania 
śląskiego, podobnie zrobił w dwóch 
następnych zryw ach narodow ych w 
1920 i 1921 roku. Walczył na terenie 
Rybnika, Raciborza oraz w ciężkich 
bojach pod G órą św. Anny. Jako po
wstaniec wrócił do domu i znów roz
począł pracę w Chwałowicach. W ko
palnianych chodnikach przez 50 lat

C zesław a M alik  - ”W tym roku 
urlop spędzam w częściach. Byłam już 
10 dni w Koniakowie, na prywatnych 
kwaterach. We wrześniu wybieram się 
natomiast na 10-dniową wycieczkę na 
Lazurowe Wybrzeże.”

W anda Ryszka - “Cały lipiec mia
łam wolny, ale tylko część urlopu spę
dziłam  poza domem. O dw iedziłam  
w ieś i sw oje rodzinne strony. Było 
bardzo przyjem nie. Resztę wolnych 
dni spędziłam w domu, w ogródku. Ja 
raczej nie należę do typowych urlopo
wiczów”.

Zbigniew K alw at - “Niestety w tym 
roku nie miałem urlopu. Cały czas pra
cowałem, tylko rodzina wypoczywała” 

A leksander C zekański - “Jeszcze w 
tym roku nigdzie nie byłem, ale mam 
zam iar pojechać z kolegam i w B ie
szczady. Mamy tam domek, spać więc 
jest gdzie i mamy tylko nadzieję że do
pisze nam pogoda.”

będzie m ożna przesłuchać na m iejscu. 
EM PiK organizowany je s t jako klub 
samoobsługowy, ale zainstalowany sy
stem  zabezpieczający ma chronić 
przed złodziejami.

W łaścicielem sieci salonów EMPiK 
jest obecnie prywatna spółka.

W dniu otwarcia odbywać się będzie 
loteria, w trakcie której będzie można 
wygrać książki oraz nowości płytowe i 
kasetowe. /a/

MIESIĘCZNY
ZA DARMO!

Wydrukowany poniżej kupon może 
być szansą na darm owy bilet miesięcz
ny kom unikacji m iejskiej na terenie 
Rybnika. Wystarczy go wyciąć i razem 
z wydrukowanymi w dwóch poprze
dnich numerach oraz z tym, który ukaże 
się w kolejnym numerze nakleić na kart
kę pocztową i wysłać na adres naszej re
dakcji lub wrzucić do “żółtych skrzy
nek” w term inie do 10 września.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a 
nagrodą będzie DARM OW Y B ILET 
M IE SIĘ C Z N Y  K O M U N IK A C JI 
M IE JS K IE J NA TEREN IE RYBNI
KA NA PAŹDZIERNIK.

Karol Syrek z Radziejowa ukończył sto lat!

Nowa nawierzchnia

Urodził się w 1895 roku!

W pierwszym tygodniu sierpnia br. 
obok świateł przy ulicy Powstańców

rozpoczęte  zostały  prace ziem ne. 
W zdłuż ulicy Łony i Gliwickiej zwę

żono drogę a ruchem 
kierowano przez za
montowanie specjal
nej sygnalizacji świe
tlnej regulującej na 
tym odcinku naprze
m iennie ruch jedno
kierunkowy. Jak do
w iedzieliśm y się w 
Wydziale Komunika
cji UM prace te pro
w adziło  Rejonow e 
P r z e d s ię b io r s tw o  
Wodociągów i Kana
lizacji na zlecenie 
władz Rybnika. Wy
m ieniano tam  ciągi 
wodne w zdłuż ulicy 
Łony pom iędzy u li
cami Pow stańców  a 
Kraszewskiego. W i
doczne na zdjęciu 
prace m usiały być 
wykonane przed po
łożeniem  nowej na
wierzchni asfaltowej, 
która w ylew ana jes t 
ju ż  system atycznie 
na całej ulicy 3 Maja 
i Łony.

T ekst i zdj. : szoł
Rozkopana część Rybnika. Prace posuwają się 

bardzo szybko

przeszedł wszystkie szczeble górnicze
go fachu, od zwykłego pomagiera po 
sztygara oddziałowego. Krótko przed 
em eryturą był również głównym dys
pozytorem. Stulatek zapytany jak oce
nia czasy przedwojenne czyli “jak  to 
było za staryj Polski” odpowiedział: 
Przed wojną było dobrze a potem ju ż  
nie...
Potem wybuchła druga wojna świato
wa. Karol Syrek wiedział, że powstańcy 
śląscy są na czarnej liście gończej hitle
rowców, więc 1 września 1939 roku 
uciekł na wschodnie tereny Polski. Tam 
jednak zastał go front sowiecki, więc 
zdecydował się wracać do Radziejowa. 
Niemcy jednak natychmiast dowiedzieli 
się o powrocie “wroga Rzeszy” i został 
aresztowany. Krótko przetrzymywany 
był na posterunku policyjnym w Niedo
bczycach a następnie gestapo przewio
zło go do więzienia w lochach rybnickie
go sądu. Siedział tam od jesieni 1939 do 
wiosny 1940 roku. Był przesłuchiwany i 
bity. O swoich katach nie wyraża się te
raz inaczej jak “te pierońskie gestapo! ” 
Z Rybnika hitlerowcy wywieźli go do 
Schatzler w Czechach, gdzie pracował w 
obozie koncentracyjnym przy tam tej
szej fabryce pocisków artyleryjskich.

Karol Syrek z Radziejowa podczas 
swoich stu lat życia przeżył dwie 
wojny światowe, trzy powstania ślą
skie i komunizm

Po w ojnie szczęśliw ie w rócił do 
domu i znów podjął pracę w chwało
w ickiej kopalni. Do pracy chodził 
“piechty abo na kole i nigdy niy przy
szołech tam niyskoro ”. I tak aż do 

c.d. na stronie 3

Sonda Gazety Rybnickiej

Gdzie
wypoczywali?

E M PIK
otw arty!

W sobotę 19 sierpn ia  w godzinach 
9.00 - 13.00 o tw arty  będzie ponow 
nie E M PiK  przy ulicy Sobieskiego.

Nie je s t to jednak  klub sprzed lat, 
chociaż nawiązywać będzie do tradycji 
dawnych EMPiK-ów. Podobnych sa
lonów  je s t tylko 7 w całej Polsce. 
M ają jednakowy wystrój i zaopatrze
nie.

W rybnickim  klubie będzie można 
kupować gazety i czasopism a, filmy 
wideo. Oferowane kasety i płyty będzie

Państw o  B ad u ra  - “Mąż niedługo 
jedzie do sanatorium , poza tym spę
dziliśm y w akacje w domu. Jesteśm y 
już starsi, nie stać nas na drogie wcza
sy” .

A gnieszka A dam ow icz - “ W tym
roku skończyłam Uniwersytet Jagiel
loński, filologię angielską, ale inten
sywnie uczę się niemieckiego. Dlatego 
m iesiąc spędziłam  w M onachium na 
kursie językowym. Jak co roku poje
chałam też z rodziną do Sopotu. Mie
szkaliśmy w bardzo ładnym miejscu i 
pogoda też dopisała. Bardzo przyjem
ne miałam tegoroczne wakacje”.

Z ebrała: /a /
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Zarząd Miasta informuje
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.

Ogródek przy Żużlowej
W Miejskim Ośrodku Pomocy Spo

łecznej na ulicy Żużlow ej ju ż  na 
pierwszy rzut oka widać rękę dobrego 
gospodarza. W ielokrotnie pisaliśm y 
już o tym miejscu, zarówno na początku

ku, kiedy dom ten urządzano, ja k  i 
później, np. przy okazji wystawianych 
tam podczas ubiegłorocznych św iąt 
Bożego N arodzenia jasełek. W ostat
nich dniach natom iast przed ośrod
kiem założony został mały ogródek z 
oczkiem wodnym. To piękne miejsce

mogło powstać dzięki uprzejmości fir
my ENERGO-INWEST, która sponso
rowała nie tylko wykonanie prac ogro
dniczych wraz z zakupieniem potrzeb
nych m ateriałów , ale rów nież zobo

wiązała się do dbania 
na bieżąco o wygląd 
tego małego skweru. 
A jak  pięknie to zo
stało zrobione, może
my zobaczyć na 
umieszczonym obok 
zdjęciu. D la up ięk
szenia otoczenia tego 
ośrodka robi się jed
nak w ięcej. Na jego 
zapleczu zakładany 
je s t podobny skw e
rek. Miejsce do spa
cerowania będzie tam 

w yłożone kształtką, będą  kw iaty, 
k rzaczk i i ław ki. Sponsoram i tych 
prac, które planuje się zakończyć we 
w rześn iu , je s t  rów n ież  E N E R G O - 
IN W EST oraz UTEX, a także w iele 
innych firm.

T ekst i zdjęcia: szoł

U tk w ił  
p o d  m o s te m

W czw artek 10 sierpnia br. około 
godziny 18.00 pod wiaduktem kolejo
wym w poprzek ulicy Chwałowickiej 
utkw iła duża koparka. Samochód ja
dąc od strony miasta wjechał pod w ia
dukt do połow y i ze w zględu na po
chyłość drogi zaczepił “łyżką” o stalo
w ą konstrukcję.
Spow odow ało to 
kilkuminutowy ko
rek, zanim kierow
cy wycofali pojazd 
i ruszyli w prze
ciw nym  kierunku.
Z darzenie to było 
ew identnym  prze
kroczeniem przepi
sów drogow ych, 
gdyż przed w ia
duktem  je s t znak 
dopuszczający  do 
przejazdu  sam o
chody o maksymal
nej w ysokości 3,4 
metra, zaś ten samochód był przynaj
mniej o 50 centymetrów wyższy. Kie
rowcy jednak zaryzykowali, wiedząc 
że znaki ograniczenia wysokości mają 
zawsze pewną tolerancję, dochodzącą 
naw et do k ilkudziesięciu  cen tym e
trów. I rzeczywiście przy wjeździe samochód

samochód się zmieścił, ale ze względu 
na pochyłość jezdni miejsca zabrakło 
przy wyjeździe.

Nie zamontowano w tym miejscu je
szcze specjalnego ogranicznika wyso
kości, jak i od ponad roku stoi koło 
wiaduktu przy ul. Mikołowskiej. Wy
dział Komunikacji U. M. poinform o
wał że na ulicy Chwałowickiej istnieje 
trudność w zam ontow aniu takiego 
urządzenia ze względu na brak miejsca 
na jego zainstalowanie. Potrzebne jest

bowiem takie rozw iązanie drogowe, 
by dać kierowcom  za dużych sam o
chodów  możliwość zawrócenia bądź 
objazdu. N ajprościej byłoby jednak, 
gdyby kierowcy zwyczajnie patrzyli na 
znaki i stosowali się do przepisów dro
gowych. TEKST I ZDJ.: SZOŁ

Zbagatelizowanie znaku spowodowało korek na drodze

Przy skrzyżow aniu ulic K otucza i 
Budowlanych do końca czerwca 1996 
roku powstanie duża stacja benzyno
wa.

K ilka tygodni tem u Urząd M iasta 
Rybnika ogłosił nieograniczony prze
targ na kupno wyznaczonego terenu. 
Już od dawna działka przygotowywa
na była pod usługi kom unikacyjne. 
Wykonano pomiary i sporządzono do
kum entację geodezyjną. W artość 
gruntu wyszacowana została przez bie
głego na prawie 145 tys. zł. Do pierw
szej części przetargu przystąpiło  8 
firm: G intowt, Leta, Am oco, BP, 
Shell, Statoil, DEA i Aral. Wszystkie 
spełniły wstępne warunki przedstawia
jąc  zam ierzenia i w stępne projekty. 
Wszystkie firmy przedłożyły również 
promesy potrzebne przy wykupie pol
skiego gruntu przez zagraniczną firmę.

Do drugiego etapu przetargu, czyli 
licytacji przystąpiło już siedmiu kon
trahentów. Bez podania przyczyny wy-

Śladem naszych publikacji

Śmieci 
- dogrywka

O problem ach z wywozem śmieci 
pisano na łamach “GR” wielokrotnie. 
Okazało się jednak, że sprawa ciągle 
jeszcze nie została do końca wyjaśnio
na i w każdym tygodniu przychodziły 
listy w tej sprawie.

Ostatecznie w Urzędzie Miasta zde
cydow ano, że T ransgór i ZEF przy 
przejęciu od 1 września od RSK części 
obowiązków wykupi również dzierża
wione przez mieszkańców  kubły. W 
ten sposób użytkow nicy dalej będą  
mogli wnosić jedynie opłatę za dzier
żawę, a nie muszą natomiast wykupy
wać pojemników na własność. Te kubły

T e le fo n y  do r e d a k c j i

Do redakcji “GR” zadzwoniła czy
te ln iczka  oburzona postępow aniem  
sprzedawcy w Barze Centralnym z ul. 
Sobieskiego. Dwa tygodnie temu za
mówiła sobie na wyjazd dwa pieczone 
kurczaki. W tym samym dniu /piątek/ 
wpłaciła też zaliczkę w wysokości 10 
zł. Ponieważ wyjazd przesunął się, w 
dniu odbioru, tj. w sobotę zaraz rano 
przyszła  do Baru C entralnego, aby 
przełożyć zamówienie na kolejny ty
dzień.

Nie pomogły jej prośby ani tłum a
czenie - sprzedaw ca w sposób aro 
gancki odmówił jakiejkolwiek rozmo
wy na ten temat. Nie chciał rów nież 
oddać wpłaconej zaliczki. Czytelnicz
ka zaproponow ała, że za pieniądze 
kupi coś w sklepie będącym częścią tej 
samej firmy - ale to również nie zado
w oliło sprzedawcy. Twierdził on, że 
dokonał już zamówienia i rezygnacja z 
kurczaków  spowoduje straty. Na nic 
zdały się tłumaczenia, że odbiór miał 
nastąpić po południu, że mięso jeszcze 
nie zostało upieczone, a osoba poprze
dzająca czytelniczkę w kolejce zwięk
szyła z kolei swoje zamówienie. Więc 
teoretycznie kurczaki już znalazły na
bywcę.

Redakcja “GR” ma nadzieję, że w ła
ściciel Baru Centralnego ze zrozumie
niem  przyjm ie te uwagi o swoim  
sprzedawcy i wyciągnie w stosunku do 
niego konsekwencje.

Mamy nadzieję, że to tylko przejaw 
głupoty sprzedawcy i brak wychowania - 
a to można w końcu zmienić. Albo przez 
naukę dobrych obyczajów, albo przez 
zastąpienie tego sprzedawcy innym. Nie 
podejrzewamy nawet, że za tą  sprawą 
kryją się tak szkodliwe działania, jak za
tajanie przed fiskusem faktycznych 
obrotów baru. Bo przecież towaru zama
wianego i tak nikt nie sprawdzi.

cofała się Gintowt. Podczas licytacji 
ustalono minimalne postąpienie na 10 
tys. zł, wychodząc od ceny szacunko
wej. Padło ponad 100 uderzeń m łotkiem

młotkiem, a ostatecznie przetarg wygrała 
niem iecka firm a A ral płacąc 2005 
tys.zł. Jednocześnie zobowiązała się, 
że w ciągu miesiąca wpłaci deklarowa
ną kwotę. 4 sierpnia zaw arta została 
umowa notarialna i Aral zobowiązał 
się, że do końca czerw ca 1996 roku 
wybuduje cały kompleks. Oprócz sta
cji benzynow ej pow stanie rów nież 
m yjnia, w arsztat, sklep z częściam i 
oraz sklep spożywczy i bar.

Ponieważ zainteresowanie przetar
giem było duże, Urząd Miasta przygo
towuje kolejne działki z myślą o inwe
storach. Wkrótce wystawione zostaną 
na sprzedaż grunty: przy skrzyżowa
niu K otucza i Zebrzydowickiej, Rey
m onta i W odzisław skiej, G liw ickiej 
oraz budynek i teren przy Hallera. /a/

kubły, które uznane zostaną za nie nada
jące się do eksploatacji odpowiedzial
na za nie firma wymieni na nowe.

W najbliższym  czasie nie będzie 
rów nież różnic w cenie usług Trans
góru i ZEF-u względem RSK. Podczas 
następnych  m iesięcy cenę jednak  
kształtować będzie rynek. Miasto po
zostawiło sobie najnowszy sprzęt, 2-3 
letnie samochody, i obsługiwać będzie 
dalej teren sobie podległy. Jeżeli jed
nak sytuacja zmusi je  do obsługi całe
go m iasta - Rybnickie Służby Komu
nalne są  do tego przygotowane. Nie 
zmienił się natomiast teren obsługiwa
ny przez prywatną firmę EKO. /a/

 Z  życia wzięte 

Poczta i bank 
jak błyskawice

Ciągle wszyscy narzekają na usłu
gi pocztow e, a ja  pow iem  inaczej - 
p o cz ta  d z ia ła  ja k  b ły skaw ica . D la 
przykładu - bank przysyła przez po
cztę  na ad res dom ow y książeczkę  
czekow ą, p o cz ta  p rzez  lis to n o sza  
przynosi do dom u, ale ad resata  nie 
zastaje bo adresat na urlopie. P rzy
nosi więc jeszcze do drzwi dwa aw i
za ponaglające, po czym książeczkę 
w ciągu tygodnia odsy ła  do banku. 
A dresat po urlop ie  w raca, w idzi w 
skrzynce zaw iadom ienia, chce pod
jąć przesyłkę a przesyłka ju ż  w ban
ku. W ypłatę  chce podjąć z kon ta  
więc spieszy do banku, a bank - ope
ratywny - ju ż  książeczkę pocztą po
now nie w ysła ł. Z zia jany  p o u rlp o
w icz biegnie do domu, żeby jeszcze 
listonosza w domu dopaść - ale listo
nosz szybszy  - aw izo w d rzw iach , 
ju ż  zdążył zostaw ić. Człow iek więc 
biegnie na pocztę, ale okazuje się, że 
poczm istrz jeszcze  na obchodzie, a 
naszą przesyłkę ma niestety ze sobą. 
T rzeba  w ięc albo poczekać , albo 
przy jść  je szcze  raz w ieczorem . Po 
18.00 na poczcie w kolejce jeszcze  
się odsto i i w reszcie pourlopow icz 
ma sw oją książeczką czekową. A że 
chce ca łą  w ypłatę pobrać, to na po
czcie nie może i musi - do banku.

Braw o urzędy i insty tucje. N are
szcie szybkie usługi i k lient się c ie
szy. Z.G .

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.

Aral wybuduje stację benzynową
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W rybnickich lasach

Korniki, wydra i... bobry
Dyrekcja Lasów Państwowych w War
szawie. Część dochodów Nadleśnictwa 
Dyrekcja Regionalna przekazuje na po
trzeby nadleśnictw deficytowych na tere
nie jej podległym.

Gospodarka łowiecka w rybnickich la
sach jest prowadzona przez 16 kół ło
wieckich, w dzierżawionych przez nie 
od Nadleśnictwa 19 obwodach. Plany 
łowieckie są ustalane w porozumieniu z 
leśniczymi, którzy co roku w lutym i 
marcu przeprowadzają inwentaryzację

Kiedyś z tych 
sadzonek 
wyrosną 

piękne drzewa

Od granicy państwa po Gliwice oraz 
od Rud, Stodół i Stanic po Orzesze i 
Żory rozciąga się teren, na którym Nad
leśnictwo Rybnik nadzoruje 16200 hek
tarów lasów państwowych i 2500 hekta
rów lasów prywatnych. O zagrożeniu la
sów pożarami lub jego braku decyduje 
wiosna - twierdzi nadleśniczy Andrzej 
Kuca. A tegoroczna wiosna była wilgot
na czy - w  porównaniu do lat poprze
dnich - wręcz mokra. To zdecydowało, 
że w bieżącym roku na terenach leśnych 
podległych Nadleśnictwu wybuchło tyl
ko dziewięć stosunkowo niegroźnych 
pożarów, a i straty były niewielkie - nie 
przekroczyły bowiem 20000 /nowych/ 
złotych. Dla porównania: w 1993 roku 
miały tu miejsce 42 pożary, w 1994 roku
- 29 pożarów.

W tej sytuacji nie było potrzeby wpro
wadzania zakazu wstępu do lasów - są 
one otwarte dla ludzi, mimo że ich wil
gotność w lipcu spadła do 10 procent. 
Stąd wzięły się decyzje w strzym ania 
urlopów dla pracowników służby leśnej, 
całkowitego zakazu używ ania ognia 
przy pracach leśnych. T rw ają dyżury 
punktu dyspozycyjnego Nadleśnictwa, 
patrole naziemne i powietrzne - od rana 
do zmierzchu, gdy pozwala na to pogo
da. Codziennie napływ ają prognozy z 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Kato
wicach z informacjami na temat stopnia 
wilgotności i zagrożenia pożarowego. 
Stały punkt pomiarów znajduje się w 
miejscowości Kobiór.

Nie brakuje innych problemów. Lasy 
pod Syrynią są zagrożone przez korniki. 
Upalne lata osłabiły bory świerkowe, 
które już samodzielnie nie potrafią się 
bronić przed groźnymi szkodnikami wy
jadającymi miazgę drzewną. Zagrożone 
zniszczeniem drzewa trzeba wyciąć. 
Plan wyrębów rocznych drzewostanów 
nadających się do ścinki, wynikających z 
konieczności hodowlanych oraz pielę
gnacyjnych wynosi 32200 metrów sze
ściennych rocznie. Rok temu i w roku 
bieżącym - ze względu na klęskę kornika
- został i będzie przekroczony. Przewaga 
cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych ma i 
ten uboczny skutek, że nadleśnictwo 
obecnie przynosi dochody.

Za wyrębem
świerków idą nowe nasadzenia lasu. 
Świerk, jako twór sztuczny na żyznych 
terenach, jest w dużej części zastępowa
ny bukiem i jodłą. Sadzonki pochodzą 
ze szkółek leśnych, m.in. z Grabowni i 
Paruszowca. W nowy las /już nie bór jak 
dawniej/ zmieni się drogą naturalnej i 
wspomaganej przez leśników selekcji 
zaledwie 5 procent zasadzonych począt
kowo drzewek. Ale nie wszyscy z nas 
będą mogli to sprawdzić, gdyż horyzont 
czasowy prac leśnych często przekracza 
przeciętny czas trwania ludzkiego życia.

Część dochodów Nadleśnictwa pozo
staje na miejscu. Dzięki nim wyremon
towano jego siedzibę z zewnątrz /dachy i 
elewacje/, a wewnątrz wymieniono in
stalację telefoniczną i przygotowano in
stalację komputerową. Czekają tylko na 
komputery, które sfinansuje Generalna

zwierzyny łownej. Myśliwi nie mogą na
rzekać na brak celów: ostatnimi laty 
przybyło u nas saren, kozłów i zajęcy.

Po latach nieobecności na nasze tereny 
wróciła ściśle chroniona wydra, o czym 
poinformowane zostały Akademie Rol
nicze w Krakowie i Poznaniu. Profesor 
Graczyk z Poznania sprowadził na rzeki 
Suminkę, Rudę, Bierawkę oraz nad 
Odrę w Bukowie bobry aż z Suwal
szczyzny. Wszystko wskazuje na to, że 
to sympatyczne zwierzę dobrze się zado
mowi w dorzeczu Odry. Ten ściśle chro
niony roślinożerca, prowadzący rodzin
ny tryb życia, zaczyna się u nas, na Ślą
sku, rozmnażać. Może to sygnał, że i 
młode pokolenie Ślązaków znajdzie kie
dyś u siebie sprzyjające warunki do roz
woju?

/gw/ 
Zdj. szoł

Dzieci wrócą 
do odnowionych budynków

Prawie we wszystkich szkołach podstawowych 
i przedszkolach w czasie wakacji odbywają się 
remonty.

Remonty w szkołach

W sześciu przedszkolach w ciągu 
roku pogorszył się stan dachów. Dlate
go teraz prowadzone są prace związa
ne z ich remontem i konserwacją. Do 
wielu placówek Urząd Miasta przeka
zał środki finansowe przeznaczone na 
zakup farb do m alow ania sto larki 
okiennej, ogrodzeń i zakup sprzętu za
baw ow ego. Te drobne konserw acje 
przedszkola wykonają we własnym za
kresie.

W pięciu placówkach prowadzone 
prace m ają szerszy zasięg. W 26 
oprócz odnowienia elewacji i malowa
nia dachu przeprowdzono remont ko
minów i trzonu kuchennego, 36 podłą
czono do istniejącej sieci centralnego 
ogrzew ania m odernizując jednocze
śnie sieć wewnętrzną. W 27 pomalo
wano sale zajęć i blok kuchenny. Pra
ce prowadzone w dwóch przedszko
lach nie m ają wiele wspólnego z re
montem , p rzebudow ą czy odnaw ia
niem, w placówkach n r  1 i 9 opraco
wuje się bowiem dokumentację tech
niczną na podłączenie do istniejącego 
ciepłociągu celem likwidacji zanieczy
szczeń niskiej emisji.

Tylko w dwóch szkołach podstawo

podstawowych nie prowadzi się większych ro
bót. Remonty były przeprowadzone w 
latach poprzednich, a stan szkół nie 
uległ pogorszeniu.
W czterech placówkach Urząd Miasta 
prowadzi inwestycje. SP 3 od dwu lat 
rozbudow yw ana je s t o salę gim na
styczną, w SP 13 rozbudowuje się cały 
budynek, również o zaplecze kuchen
ne i stołówkę. Przeniesiono także ga
binet dyrektora i sekretariat. W SP 29 
w ubiegłym roku oddana została sala 
gim nastyczna, natom iast teraz zago
spodarow ano plac, w ykonano jego  
oświetlenie i utwardzenie. Ostatnia in
westycja dotyczy szkoły 33. Tu wyko
nano boiska oraz częściowo pomalo
wano budynek, sale i zaplecze kuchen
ne.

W wielu szkołach odnawiane są sale 
lekcyjne i korytarze. W SP 6 prowa
dzony je s t rem ont i m alow anie po
wierzchni zaplecza kuchennego, w SP 
8 maluje się korytarze, w SP 20 ,21 ,30  
i 31 pomalowano sale i korytarze, a w 
SP 23 oprócz malowania ścian cykli
nowano i malowano parkiety. Remont 
sal wykonano w SP 32. W szkole 27 
naprawiono dach, rynny i rury sportowe

sportowe, a w 19 oprócz odnowienia pokry
cia dachowego wykonano remont in
stalacji elektrycznej. Wymianę stolarki 
okiennej i m alow anie w ykonano w 
SP4, SP3 i SP7. W szkołach nr 15 i 17 
rem ontowano sanitariaty, a budynek 
SP 16 podłączono do instalacji sanitar
nej. Ogrodzenie naprawiono w SP2, 
12 i 28. W SP 12 dodatkowo wykona
no ośw ietlenie zew nętrzne oraz re
m ont sali gim nastycznej, a w SP 28 
w yposażono boiska sportow e i czę
ściow o pom alow ano szkołę. Drzwi 
wejściowe wymieniono w SP14, a w 
SP1 oprócz napraw y schodów  w ej
ściowych, zaadaptowano pomieszcze
nia na bibliotekę i wyremontowano in
stalację wodno-kanalizacyjną.

Wejście do szkoły utwardzono kost
ką  brukow ą w SP25 i SP 10. W tej 
ostatniej częściowo pomalowano też 
sale. R em ont kapitalny sali gim na
stycznej przeprowadzono w SP24, a w 
SP9 ocieplanie jej ściany. Naprawę in
stalacji centralnego ogrzewania i wy
mianę instalacji elektrycznej wraz z 
drobną przebudową i malowaniem po
mieszczeń wykonano w SP11.

W ostatn ich  dw óch placów kach 
prowadzone były prace na terenie wo
kół budynku. W SP34 zamontowano 
“piłkołapy” nad ogrodzeniem boiska 
od strony posesji pryw atnych, a w 
SP35 wykonano boiska z kostki bru
kowej i pierwszą tego typu bieżnię ze 
skocznią.

Przeprow adzone w placów kach 
usprawnienia pochłonęły sporą sumę 
pieniędzy. Oby tylko główni użytkow
nicy - uczniowie - uszanowali je  nie 
tylko w pierwszych dniach nauki.

A neta T waróg

Nowy akademik Politechniki
b ędą  m ieszkać  w dw óch ak ad em i
kach . D o d z ie rż a w io n e g o  do te j 
pory  od R yfam y jed n eg o  budynku 
d o szed ł k o le jn y . I w now ym  roku  
ak a d e m ic k im  p o d w o i s ię  lic z b a  
m iejsc.

D o tychczas P o litech n ik a  dyspo
now ała  33 m iejscam i w byłym  in
te rn ac ie  d z ierżaw ionym  od R yfa
my. P on iew aż w R ybniku  stud iu je  
w iele osób z innych m iast, np. C ie
szy n a , Ż yw ca , O s tro w ca  Ś w ię to
k rz y s k ie g o , P rz e m y ś la , S an o k a , 
w ie lu  s tu d en tó w  m u sia ło  na w ła
sn ą  rękę szukać  sob ie  z ak w a te ro
w a n ia . O p rz y z n a n iu  m ie js c a  w 
akadem iku  decydow ała  od leg łość i 
czas do jazdu  do R ybnika, jak  rów
n ież  dochody  na cz ło n k a  rodziny . 
Podczas w akacji p rzygotow yw any 
je s t d rugi akadem ik. N a 15 la t w ydzierżawiony

tam remont kapitalny. Ale za to w 
chwili oddania będą glazury w sa
nitariatach i nowe meble we wszy
stkich pokojach. Wymieniona też 
zostanie instalacja elektrycz
na. Całość prac nadzoruje zastępca 
dyrektora ds. administracyjno-eko
nomicznych Stefan Makosz. 
Podobnie jak to jest w istniejącym 
już akademiku, pokoje b ędą 3-oso
bowe, a na korytarzu wspólne sani
tariaty i kuchnie z lodówkami.

Dzięki przejęciu nowego budyn
ku Politechnice przybędzie 33 no
wych miejsc, ale to wciąż jeszcze  
zbyt mało. Co roku bowiem wnio
ski o przyznanie miejsca w akade
miku składa około 100 studentów. 
Dlatego dziekanat przyjmuje ofer
ty o wynajmowaniu pokojów czy 
małych mieszkań /a/

Wakacje w Chorwacji

Wciąż aktualne
“C ro a tia ” - jed y n e  po lsk ie  b iuro  

pod róży  o fe ru jące  w y łączn ie  w y
cieczki do C horw acji w ciąż prow a
dzi sw ą działalność. Jak dow iedzieli
śmy się, chociaż do jego  rybnickiej 
sied z ib y  p rzy ch o d z i co raz  m niej 
chętnych, bo w ciąż mimo trw ającej 
wojny na północy tego kraju istnieje 
m ożliw ość  w yk u p ien ia  u d z ia łu  w 
im p rezach  o rg an izo w an y ch  np. w 
Is tr ii, czy  na w yspach  A d ria tyku . 
W edług zapew nień personelu  b iura 
te m iejsca są  bezpieczne i m ożna je  
odw iedzać, mimo apelu skierow ane
go ostatnio przez polskiego m inistra 
spraw  zagran icznych , aby w ogóle 
unikać w yjazdów  do Chorwacji.

B iuro podróży je s t na bieżąco in
form ow ane o ruchach w ojsk w prost 
z am basady chorw ackiej w Z agrzebiu

Zagrzebiu. Według tych danych południe 
kraju jest na razie zupełnie bezpiecz
ne.

W przypadku wcześniejszej rezer
wacji pobytu w którymś z zagrożo
nych wojną chorwackich kurortów, 
chętni mają możliwość zamiany go 
na pobyt w innym miejscu. Istnieją 
jednak pewne problemy z komunika
cją w tych rejonach, ponieważ Pol
skie Linie Lotnicze LOT, z którymi 
współpracuje “Croatia”, ograniczyły 
liczbę połączeń do dwóch tygodnio
wo. Konieczny jest więc własny śro
dek transportu.

Turyści, którzy zechcą mimo 
wszystko powrócić do kraju przed 
zakończeniem imprezy, mogą liczyć 
na zwrot części kosztów wakacji.

/mia /

Urodził się w 1895 roku!

W dniu setnych urodzin 
najlepsze życzenia zacnemu 

Karolowi SYRKOWI 
z Radziejowa składa

“Gazeta Rybnicka”

c.d. ze strony 1

emerytury w 1960 roku. Jednak praca 
na kopalni nie była oczywiście jego je
dynym  zajęciem . O prócz zw ykłych 
prac domowych udzielał się również 
społecznie. Był przez długie lata rad
nym w gminie Niedobczyce, do której 
do 1975 roku należał Radziejów, oraz 
działał w Parafialnej Radzie Duszpa
sterskiej.

K arol Syrek od w ielu  lat, dzięki 
swojemu prawemu charakterowi, pra
cow itości i pogodzie ducha je s t po
wszechnie szanowanym obywatelem 
w środowisku, w którym żył i praco
wał - w Radziejowie, Popielowie, N ie
dobczycach czy C hw ałow icach. W 
ciep łych  słow ach  w yraża się o nim  
proboszcz jeg o  parafii ks. Ludw ik 
Wrzoł. W kwietniu br. stulatka odwie
dził również biskup Gerard Bernacko, 
sufragan katowicki. Natomiast w tym

tygodniu Karol Syrek wraz z całą ro
dziną i przyjaciółmi obchodził swoje 
setne urodziny. W poniedziałek 14 
sierpnia w imieniu wszystkich rybni
czan życzenia stuletniem obywatelowi 
miasta złożył prezydent Józef Ma
kosz. We wtorek 15 sierpnia w święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w kościele Trójcy Przenajświęt
szej w Popielowie /do której to parafii 
należy jego rodzinny Radziejów/ zo
stała o godzinie 11.00 w intencji jubi
lata odprawiona msza św. Następnie w 
restauracji “Radziejowianka” odbyło 
się przyjęcie dla ponad 60 gości.

Kilka dni przed urodzinowymi uro
czystościami, w czwartek 10 sierpnia 
w domu pana Karola przy ulicy Spół
dzielczej w Radziejowie została zorga
nizowana mała konferencja prasowa z 
udziałem dziennikarzy trzech rybnic
kich gazet. Zadaliśmy wtedy jubilato
wi kilka pytań:
“GR”: Co należy robić aby tak długo
żyć?
Pan Karol: Czasami sie wypić, zaku
rzić, zjeść i nie martwić sie za dużo 
“GR”: W urodziny goście zaśpiewają 
panu “Dwieście lat...”
Pan Karol: Już bych niy chcioł tak 
dugo żyć!
“GR”: Pamięta pan przedwojenną 
“Gazetę Rybnicką”?
Pan Karol: Ja, pamiyntom, tako gaze
ta była, ale “Nowin ” wtedy niy było...

T ekst i zdj.: 
M arek Szołtysek

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 3

Od p a ź d z ie rn ik a  s tu d en c i C en
trum  K s z ta łc e n ia  In ż y n ie rsk ie g o  
P o li te c h n ik i Ś lą sk ie j w R y b n ik u

wydzierżawiony został od Ryfamy 
kolejny budynek - dawny hotel ro
botniczy. Teraz prowadzony jest

DRZEWKO ŻYCZEŃ



Ich dzień zawsze przebiega tak samo. Do 
Katowic przyjeżdżają pociągiem z Często
chowy. Na dworcu są już przed siódmą. Do 
odjazdu następnego pociągu mają jeszcze 
pół godziny. Spędzają je przed perfumerią 
W zasadzie jedna tam stoi i czeka na tą dru
gą. Potem chwilę przed odjazdem zjawiają 
się na peronie, zawsze w tym samym miej
scu.

Codziennie dwie kobiety 
pokonują drogę od swojej 
miejscowości do Rybnika.
Wieczorem - odwrotnie.
Punktualnie o siódmej przy
chodzą ostatnim, lewym 
wejściem na peron, aby wsiąść do pociągu 
7.07. do Raciborza. Zawsze wchodzą do 
pierwszego wagonu i siadają w przejściu. 
Wchodząc do pociągu blondynka codzien
nie mówi: “ale tu nisko”. Ich podróże są 
wręcz rytualne.

Każdego dnia wyglądają prawie tak 
samo. Wyższa - blondynka ma coś czer
wonego - spodnie, spódnicę. Zawsze czar
ne getry albo podkolanówki i szary sweter. 
Włosy czasami ma spięte dziecięcymi spin
kami. Niższa - brunetka nigdy nie modyfi
kuje swojego stroju - zawsze ma szczelnie 
zapięty brązowy krótki płaszcz. Trudno po
wiedzieć w jakim są wieku. Blondynka jest 
szczupła, wyższa od brunetki. Ta ostatnia 
natomiast jest starsza, a jej włosy wydają 
się być farbowane. Obserwując je z boku 
można by powiedzieć, że to matka z córką 
Obie kobiety mają ze sobą po dwie rekla
mówki. Jedna płaska - widać z niej składa
ny, turystyczny taboret, druga jest wyraźnie 
wypchana

Na dworcu w Katowicach wiele ze sobą 
nie rozmawiają na peronie milkną jeszcze 
bardziej. Nadrabiają za to w pociągu. 
Pierwszą rzeczą jaką robią w czasie 
podróży jest przebieranie się. Blondynka 
najpierw robi generalny remanent w wy
pchanej reklamówce, a potem idzie do toa
lety. Wychodzi po kilkunastu minutach 
ubrana w cienką bluzkę w paski i czarną

wysłużoną spódnicę. Potem kolej na bru
netkę - ona nie zabawia długo. Trudno też 
zobaczyć jakiekolwiek zmiany w ubiorze, 
bo płaszcz dalej pozostawia szczelnie za
pięty.

Teraz kolej na kolejny generalny rema
nent. Blondynka jest nerwową przekłada 
rzeczy z jednej kupki na drugą na prze

Żebrać każdy może
mian wkłada i wyciąga różne ubiory z re
klamówki. Gdy już  się z tym upora, 
przychodzi czas na posiłek. Jedzą obie to 
samo - to co przyniosła blondynka - buł
ki, jagody. Rozm aw iają o jedzeniu, 
zdrowiu. W zasadzie brunetka odpowia
da półsłówkami i na ogół do wszystkie
go nastawiona jest negatywnie.

W połowie drogi, 
gdzieś tak koło 
Orzesza, przycho
dzi czas na m aki
jaż. B londynka 
rozkłada przed 
sobą kosmetyczkę, 
lusterko i kilkana
ście minut zajmuje 
jej czesanie w ło
sów, potem z rów
ną precyzją zajmu
je się twarzą. Brunetka w zasadzie igno
ruje lusterko poza poprawieniem w nim 
włosów i założeniem okularów z nie
zwykle grubymi szkłami. Jeszcze przed 
Rybnikiem kolejny remanent w rekla
mówkach i po wjeździe pociągu na dwo
rzec wysiadają z niego dwie obce dla 
siebie osoby.

W Rybniku kobiety udają  że się nie 
znają. Idą co prawda w tym samym kie
runku, z jednakowymi reklamówkami, 
ale zachowują względem siebie kilkumetrową

m etrow ą odległość. Jeżeli prowadzi 
blondynka - w yprzedza wszystkich 
podróżnych. Bardzo szybkim truchtem 
pierwsza wychodzi z dworca i cały czas 
nerwowo ogląda się za siebie. Brunetka 
ma inną taktykę - przepuszcza innych, 
stara się wmieszać w tłum i rzadko pa
trzy za towarzyszką.

Zawsze po
konują tę 
sam ą trasę. 
N a j p i e r w 
Wieniawskie
go, potem 3 
Maja. W dół 

koło “Hermesu”, Zamkową przez rynek 
na Sobieskiego. Koło Apteki pod Lwem 
zostaje blondynka, dalej brunetka idzie 
sama. Blondynka wyciąga z reklamówki 
krzesełko, rozkłada je i przed sobą sta
wia lusterko. Poprawia makijaż. Trudno 
powiedzieć co właściwie robi ze swoją 
tw arzą ale czerwień skóry i sińce pod 

oczami ma po
tem im ponującePrzed siedem nastą obie kobiety 

pakują swoje rzeczy do reklamówek 
i znów udając, że się nie znają, idą 
na dworzec. Jak na osobę z chorą 
nerką blondynka utrzym uje dość 
szybkie tempo. Brunetka, która je
szcze przed chwilą była niewidoma 
- teraz bez okularów też radzi sobie 
całkiem nieźle.

Obserwacje
Pornos

ocenzurowany
Rzecz będzie dotyczyć tzw. pism po

rnograficznych. Z pew nośc ią  m ają  
więcej przeciw ników  niż  zw olenni
ków, ale n ik t p rzeciw ko nim  ostrej 
kampanii raczej nie prowadzi. Raz na 
jakiś czas zdarzają się co prawda telewizyjne

" Ubrane" panie nawet dobrze 
prezentują się przy magazynach z 

dziećmi

wizyjne lub kościelne dyskusje, ale za 
padającym i słow am i nie id ą  żadne 
konkretne działania. Jest jednak wyją
tek - i to w Rybniku.

W kiosku na ul. Korfantego zaopa
trzyć się m ożna w rozm aite gazety i 
czasopisma. Te najciekawsze przycią
gają wzrok już z wystawy. Jest wśród 
nich np. “Twoje dziecko”, “Kuchnia”, 
ale też “Cats” czy “Peep show”. Nikt 
nie widzi dysonansu, jak i tw orzy się 
poprzez wywieszanie na szybie wysta
wowej obok siebie wymienionych gazet

zet. W łaściciel nie ma też specjalnie 
w yrzutów  sum ienia, d latego, że tak 
“niesm acznym i” czasopism am i han
dluje. Natomiast szefowi /lub szefom/ 
wyraźnie przeszkadza prezentowana w 
nich golizna. Gazety w ywieszone na 
szybie w ystaw ow ej p rzechodzą  bo
wiem w cześniej przez cenzurę. M i
sternie wyciętymi paskami papieru za
słonięte zostają naturalne wdzięki pań.

Może to i lepiej, po co ktoś przecho
dząc ulicą ma patrzeć na goliznę, czer
wienić się i demoralizować. Ale z dru
giej strony, co to za reklama, która to 
czym ma przyciągać ma niewidoczne. 
Prościej by było starym sposobem wy
wiesić kartkę z napisem dziś w sprze
daży i przestać się stresować.

N a jb a rd zie j  
dosta ło  s ię  
k ierow com

N iespodziankę m ieli w szyscy, 
którym przyszło pracować 14 sierpnia. 
W ybrali się bowiem jak  w każdy po
niedziałek na przystanki, aby dojechać 
do kopalń czy sklepów i ...utknęli tam 
na dobre. Autobusy komunikacji miej
skiej bowiem nie jeździły jak  zwykle, 
ale według rozkładu na dni świątecz
ne. W iele osób m usiało dojechać na 
ranną  zm ianę i n iestety  nie m iało 
czym. N a przystankach przybyw ało 
ciągle ludzi. Większość prześcigała się 
w przekleństwach. W żadnym miejscu 
nie w isiał bowiem kom unikat infor
mujący o zmianie rozkładu. Nawet w 
dyspozytorni nikt nie odbierał telefo
nu. Wszystkie przekleństwa ostatecz
nie lądow ały  na k ierow cach  długo 
oczekiwanych autobusów. Tego dnia 
dostało im się za wszystkie czasy.

Tym, którzy musieli pracować, ty
dzień nie zaczął się szczęśliwie. A wy
starczyłoby jedno ogłoszenie. /a/

ce. Sweter cho
wa do drugiej 
reklamówki. Na 
głowę zakłada 
białą, dużą 
czapkę. Siada 
na stołku. Z re
klamówki wyj
muje też kartkę.
Trzyma ją  przed 

sobą, razem z małym pudełkiem. Na tek
turce napisała - Mam chorą nerką - zbie
ram na operację.
Wyżej brunetka też rozkłada swój stołek 
i siada trzymając przed sobą podobną 
kartkę i pudełko. Jej tabliczka głosi -Je
stem niewidoma, zbieram na operację 
oczu.

Ofiarodawcy zatrzymują się przy nich 
dość często. Niektórzy rozmawiają, inni 
tylko wrzucą coś do pudełka. Stale prze
chodzący tędy mieszkańcy znają je już 
od ponad pół roku. Do południa dzień 
mija spokojnie. Po trzynastej - w mo
mencie, gdy na Sobieskiego zaczyna się 
spory ruch - blondynka przenosi się na 
przeciwną stronę ulicy, albo jeszcze wy
żej - koło Kodaka. Już nie siedzi na stoł
ku, ale stoi, a w zasadzie chwieje się co 
raz wznosząc oczy ku niebu. Wygląda 
jak cierpiętnica. Brunetka wyżej siedzi

Festyn w Dniu Energetyka
W sobotę 12 sierpnia z okazji 

“Dnia Energetyka ’95 “ “KLUB 
ENERGETYK” zorganizował fe
styn w Ośrodku Sportów Wodnych i 
Rekreacji w Chwałęcicach.

Ludmiła z zespołu "Słodki Grom " z Ukrainy podczas 
tańca akrobatycznego

ze spuszczoną głową. Kiedy jednak pa
trzy przed siebie, nadzwyczaj często wo
dzi oczami za przechodzącymi ludźmi.

Przed siedemnastą obie kobiety pakują 
swoje rzeczy do reklamówek i znów 
udając, że się nie znają idą na dworzec. Jak 
na osobę z chorą nerką blondynka utrzy
muje dość szybkie tempo. Brunetką która 
jeszcze przed chwilą była niewidoma - te
raz bez okularów też radzi sobie całkiem 
nieźle.

Na dworzec do Rybnika przychodzą 
osobno i spotykają się dopiero przy kio
sku ze słodyczami na peronie. Tu kupu
ją  sobie coś do jedzenia lub picia - sło
dycze, sok w kartoniku. Wsiadają w po
ciąg do Katowic 17.25. W czasie jazdy 
ponownie się przebierają. Blondynka 
znów ma coś czerwonego i szary sweter, 
albo bluzkę w paski. Brunetka pozbywa 
się brązowego płaszcza. Ostatnio wysia
dła w kwiecistej, letniej sukience.

W Katowicach niestety nie mają tak 
dużo czasu jak rano. Przesiadają się od 
razu do pociąg do Częstochowy. Śpieszą 
się z wypchanymi reklamówkami. W 
końcu teraz muszą jeszcze unieść uzbie
rane pieniądze.

A neta T waróg
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 za p r a s za m y  DO w s pó ln ej Z A B A W Y !
Ten kto prawidłowo odpowie na pytanie, może wziąć udział w losowaniu 

atrakcyjnej nagrody. Jest nią zestaw cebul liliowców i tulipanów, o łącznej
wartości 15 zł.

Nagroda ufundowana została przez Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów
działający przy Teatrze Ziemi Rybnickiej.

A więc: Jak nazywają się kwiaty przedstawione na zdjęciu i gdzie się 
znajdują? Odpowiedzi prosimy nadsyłać na nasz adres lub wrzucać 

do “żółtej skrzynki” /Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.

Motyw ten znajduje się nad oknem kamienicy przy ulicy Powstańców 1 
usytuowanej na rogu ulic Powstańców i Gliwickiej. Przechodząc tam 
spójrzmy, by nasycić oko pięknym szczegółem, i sprawdźmy przy okazji 
czy siedzący w gnieździe gołąb doczekał się już potomstwa.

Im preza rozpoczęła się o godzinie 
15.00 koncertem orkiestry dętej KWK 
“K rup ińsk i” oraz pokazem  skoków  
spadochronowych, a potem już jedna 

atrakcja goniła drugą. 
Był “D rozda Show” 
oraz pokazy iluzji, 
m agii, w ystępow ali 
parodyści, piosenka
rze, tancerze, humo
ryści i tea tr u liczny 
ze “Studio Mobile” z 
Krakowa. Około go
dziny 19.00 wystąpi
ła śląska kapela 
podw órkow a “ W a
lyncioki” oraz rozpo
czął się pokaz lotu 
balonem . Było też 
m nóstw o pom niej
szych atrakcji - prze
jażdżki konne, regaty 
żeglarskie, p rze

jażdżki łodzią  m oto row ą zawody w 
siatkówkę, tenisa stołowego i badmin
tona, loty modeli zdalnie sterowanych. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
również konkurs na dmuchanie balonu 
czy picie napoju z puszki na czas. W 
konkursach tych uczestniczyli dorośli 
wraz z dziećmi. Ambicje dorosłych tak 
podgrzały atmosferę konkursu, że nie
którzy z nerwów nie potrafili praw i
dłowo otworzyć puszki. Jeszcze inni 
większość napoju wylewali na siebie. 
Pasjonujące były rów nież konkursy 
plastyczne dla dzieci. Farbą plakatową 
na papierze malowano na te m a t: “Las 
na nas patrzy” zaś kredą na asfaltowej 
naw ierzchni rysowano “Zw ierzęta z 
bajek” . O godzinie 20.00 rozpoczęła 
się zabaw a taneczna zakończona po 
godzinie 22.00.

Festyn podobał się chyba w szyst
kim. Wielość atrakcji jakie czekały w 
Chwałęcicach na gości św iadczyła o 
dobrej organizacji.

TEKST I ZDJ.:
M arek S zołtysek

F e s t y n  
w Niedobczycach
Dom Kul tury w N iedobczycach 19 

sierpnia o godz. 16.00 zaprasza wszy
stkich na festyn dzielnicowy do pobli
skiego parku.

Oprócz licznych konkursów i zabaw 
dla dzieci wystąpią dwie grupy rocko
we - Fizyczni i Rodney. Grać też bę
dzie kapela “Kowole” i wystąpi zespół 
taneczny "Uśmiech" działający przy 
Domu Kultury. /a/

L a to
w  b ib lio te c e

Jeszcze dzisiaj dzieci pozostające 
w m ieście m ogą m iło spędzić czas 
uczestnicząc w zabawach w Bibliote
ce M iejskiej. O godz. 11.00 rozpo
czyna się bow iem  gra pt. “G rzybo
bran ie” . Przedostatni tydzień sierp
nia je s t niestety ostatnim  tygodniem  
zabaw  organizow anych przez D ział 
W ypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i 
M łodzieży. A le od p o n iedz ia łku  
można jeszcze uczestniczyć w nastę
pujących grach:
21.08. godz. 11.00 “W ciem nościach 
do celu” - zabawa ruchow a
22.08. godz. 15.00 Film  w ideo “Te 
nieznośne zw ierzaki”
23.08. godz. 11.00 K rzyżów ka w a
kacyjna
25.08. godz. 11.00 Czy um iesz zna
leźć się w trudnej sytuacji - psycho
test
28.08. godz. 11.00 Konkurs na zna
jom ość  ty tu łów  i au to rów  książek  
przygodowych i przyrodniczych.

/a/

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



AbecadłoRzeczy Śląskich

Rzeczy
Śląskich

“H a j d a ” 
na “ Kozich Górach

Pod koniec XIX w ieku nad N acy
ną między dzisie jszą u licą  H allera a 
R aciborską m ieściła  się w Rybniku 
wielka fabryka skór. D zisiaj w m iej
scu tym  znajdu je  się park ing  nr 1. 
P ierw szą  znaną  fabrykę skór w na
szym  m ieście  założy ł 23 lis to p ad a  
1766 roku Jakub Fabisch. Jego ro
d z ina  p row adziła  tę fabrykę p rzez  
155 lat. W idocznie jed n ak  któryś z 
potom ków Jakuba Fabischa nie miał 
syna i fabryka przeszła w ręce córki, 
k tó ra  po m ężu p rzy ję ła  nazw isko  
Haase. N ie znam y niestety  dok ład
nej daty przem ianow ania fabryki, są
dzim y jed n ak , że sta ło  się to n ie  
później n iż  w połow ie X IX  w ieku. 
W tedy bow iem  rodzina H aase była 
tak zamożna, szanow ana i znana, że 
jej przedstaw iciele sięgnęli po m iej
sce w radzie m iasta Rybnika. P ierw
szy radny  z tej rodziny  to Ferdy
nand Haase, który funkcję rybn ic
kiego  ra jcy  p e łn ił w la tach  1861- 
1888. U rząd ten  przypadło  mu p ia
stować za rządów  dwóch rybnickich 
b u rm istrzów : F e rdynanda  F ritze  i 
R oberta Fuchsa. N atom iast od 1888 
do 1918 w radzie m iasta Rybnika za
siadało już  dw óch synów Ferdynan
da, Juliusz, który przejął po ojcu fa
brykę skór, oraz Feliks, który ukoń
czył studia m edyczne i został leka
rzem.

H is to ria , k tó rą  chcem y op o w ie
dzieć ro zeg ra ła  się na p rze łom ie  
roku 1887-1888 roku. B ył to czas 
now ych w yborów  do rady  m iasta  
Rybnika. O m iejsce w niej - konty
nuując działalność ojca - ubiegał się

w łaściciel fabryki Juliusz H aase. W 
tym czasie w fabryce Hassego doszło 
do n ieszczęśliw ego w ypadku, pod
czas k tó rego  k ilku  p raco w n ik ó w  
straciło życie, niektórzy też odnieśli 
trwałe kalectwa. W tej skom plikowa
nej “przedw yborczej” i “powypadko
w ej” sytuacji Juliusz Haase jako  zadośćuczynienie

Być może ta nowa kawiarnia przyczyni się do ożywienia 
życia kulturalnego w tym największym i najstarszym  
parku miejskim w Rybniku. Na zdjęciu widzimy uszko
dzoną ju ż dzisiaj dawną fontannę , którą obsadzono 
kwiatami. W parku tym były też dawniej dwie figury. 
Może ktoś pamięta co one przedstawiały i gdzie były zlo
kalizowane?

zadośćuczynienie po tragicznych w y
darzeniach oraz dla przysłużenia się 
miastu postanowił ofiarować obywa
telom Rybnika część swoich gruntów 
z przeznaczeniem  na park. Oficjalne 
darowanie 1,2 hektara ziemi nastąpi
ło 12 stycznia 1888 roku. Akt ten dał 
p o czą tek  s tw orzen iu  w R ybniku  
pierw szego parku m iejskiego. M ia
sto dodało później n ieco ziem i, po
budowano alejki, ławki i mały am fiteatr

Sztandar Polsk i
G azeta R ybnicka 

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 18 do 24 sierpnia 1925 roku

- W zrastająca nędza powiększa także 
zbrodniczość. W idzimy to w naszym 
powiecie, w którym mnożą się napady. 
N iema dnia, w którym nie zanotowa
noby jeśli nie dokonanego, to usiłowa
nego napadu.

- Mimo zapowiedzi, że rząd nie dopu
ści do zam ykania kopalń na Śląsku, 
jednak kopalnia chwałowicka została 
zamknięta. Nie pomogły kroki, poczy
nione przez posła Kwiatkowskiego w 
urzędzie górniczym  w R ybniku i 
wprost u ministra przemysłu i handlu 
Klarnera, choć min. Klamer zapewniał 
posła K w iatkow skiego, że podziela  
jego zdanie, iż kopalnie wobec pomo
cy rządowej należy wszystkie u trzy
mać w ruchu. Widocznie nacisk praco
dawców i perswazje były silniejsze od 
przekonań p. m inistra. N ie pom ogła 
wobec tego także interwencja pos. Stę
ślickiej u komisarza demobilizacyjne
go w Katowicach. - Stwierdzamy, że 
wobec tej tragedji robotniczej nie uka
zał się ani jeden komunikat urzędowy, 
który w ytłom aczyłby stanow isko 
władz, a przecież od ich zezw olenia 
zależało zamknięcie kopalni. Jak się 
dowiadujemy, wniósł p. poseł Kwiat
kowski interpelację w tej sprawie w 
Sejmie, która niestety wobec zamknię
cia Sejmu wpłynie na porządek dzien
ny dopiero pod koniec września.

Sm utek zapanow ał w C hw ałow i
cach, w których i tak ludność cierpiała 
w iększe jak  gdzie indziej ubóstwo i 
najniższe miała zarobki. Chleb straciło

około 2000 robotników , a tylko 180 
utrzymuje w ruchu elektryczną centra
lę i pumpy.

- /E cha kom unistyczne w R ybniku/ 
Robotnik K. z Rybnika w rozmowach 
sw ych w ypow iedział m .in. zdanie: 
“Rząd obalimy, wojsko rozbroimy, a 
potem dopiero będzie dobrze!” - Kilku 
jego słuchaczy, mających większe po
czucie obywatelskie od p. K., oddali 
go w ręce policji, która się nim zaopie
kowała.

WESOŁY KĄCIK 

Pesymiści

- Ej, panie, dziś ten tylko szczęśliwy, 
co się nie urodził.
- Tak, ale dużo pan zna takich?.. Może 
jednego, dwóch najwyżej.

Złote rybki

- M arjanno, dlaczego nie zm ieniłaś 
wody złotym rybkom?
- Bo, proszę pani, one jeszcze tej nie 
wypiły.

- Jakże pani dziedziczce podobało się 
moje kazanie o zepsuciu w wielkich 
miastach?
- Bardzo, księże proboszczu. Zaraz w 
przyszłym tygodniu jadę na miesiąc do 
Warszawy.

te a tr  o raz  postaw iono  fon tannę i 
dwie figury. A le przede w szystkim  
posadzono drzewa, krzewy i kwiaty.

Park ten mieścił się na wzgórzu po 
prawej stronie drogi prow adzącej z 
R ybnika do C hw ałow ic. O fic ja ln ie  
miejsce to nazywało się “Park M iej
sk i” , jednak  potocznie ludzie nazy

w ali go “K ozie  
Góry”, chociaż na
zwa ta dotyczy tere
nu o wiele większe
go niż powierzchnia 
parku. Bardziej jed
nak przyjęło się na
zywanie parku “Ha
asenheide”, co lu
dzie jednak  upra
szcza li m ów iąc 
np. “ ida na H aj
da” bądź “byłech 
na H azy n h a j
d z ie ” . P ie rw sza  
p o to czn a  nazw a 
“Kozie G óry” /co 
p isano  daw niej 
“ K o z i e g ó r y ” / 
w s k a z y w a ła b y , 
że ch o c iaż  fo r
malnie w łaścicie

lem tych terenów  przed 1888 rokiem 
była rodzina Haase, to jednak na nie
użytkach tych okoliczni m ieszkańcy 
wypasali sobie kozy. N atom iast n ie
miecka nazwa mieści w sobie nazw i
sko “H aase” oraz rzeczow nik “H ei
de” , który znaczy dokładnie “w rzo
sowisko”, “step” . Jednak w rozum ie
niu dawnych rybniczan i ludzi z oko
licznych  m ie jscow ośc i “h e id a ” to 
łąka, ugór, zapuszczone  p o le .... 
Mówi się naw et o n ieuporządkow a
nej posesji dom u, że je s t to “ staro

h a jd a” . M ożna za
tem “H aasenheide” 
przetłum aczyć jako 
“W rzosowiska Haa
seg o ” , “Ł ąka H aa
seg o ” , .... a n a jle
piej tego nie tłum a
czyć, gdyż od la t 
wyraz “hazynhajda” 
z po lską  końców ką 
zasłużył ju ż  sobie w 
ry bn ick ie j gw arze 
na honorow e oby
watelstwo.

Teren “hazynhaj
d y ” w m om encie  
darow an ia  go m ia
stu nie był zad rze
wiony, lecz jedynie  
dziko porośnięty n iską roślinnością, 
przede w szystk im  traw ą. O n ie z a
drzew ien iu  tego terenu  p rzekonuje  
nas rów n ież  w arunek  ja k i Ju liu sz  
Haase postaw ił burm istrzow i R ober
tow i Fuchsow i na okoliczność sw o
jej darowizny. Chciał on - o czym in
formuje nas A rtur T runkhardt w do
datku  do “D zie jów  M iasta  R y b n i
ka ...” - by teren  ten został “zadrze
wiony i oddany obywatelom miasta 
jako promenada do użytku”. Tak się 
też stało. Park w tym m iejscu prze
trw ał do dnia dzisie jszego  i je s t on 
najw iększym  park iem  w naszym  
mieście. Jego roślinność tworzy w ie
le ga tunków  drzew , w tym  p rzede  
w szystkim  stare lipy, jes iony  i buki 
o raz  dęby, p am ię ta jące  być m oże 
spacery daw nych rybniczan a w śród 
n ich  rów n ież  rodzinę  fundato rów . 
Rodzina H aase po pierw szej w ojnie 
św iatow ej, kiedy ju ż  było jasne , że 
część Górnego Śląska w raz z Rybni
kiem  p rze jd z ie  w g ran ice  P o lsk i, 
sprzedała w 1921 roku swój m ajątek 
wraz z fabryką skór braciom Żurek. I 
od tej pory o rodzinie Haase nic nie 
wiemy. Może wyjechali do N iem iec? 
Może ktoś na ten tem at wie w ięcej?

Kawiarnię “H ajda” na “Kozich Górach” otwarto 1 
sierpnia br. Można tam kupić napoje, piwo, można coś 
zjeść. Właściciele planują w przyszłości organizować 
tam festyny, koncerty i pieczenie kiełbasek

Prosim y o kontakt!
Od jesieni 1994 roku “na szczycie” 

K ozich  G ór przy ulicy C hw ałow ic
kiej prow adzone były prace budow
lane. K iedy w io sn ą  robo ta  ruszy ła  
szybciej, m ożna się było dom yślić, 
że w miejscu tym pow stanie kaw iar
nia. R zeczyw iście, stanął tam bardzo 
sym patyczny budynek, obok którego 
je s t też  piaskow nica, huśtaw ka oraz 
m iejsce na duży rożen. Okolica w iel
kiego parku daje tej kawiarni bardzo 
c iekaw e o to czen ie . N a jc iek aw sza  
jed n ak  z naszego  punk tu  w idzen ia  
je s t nazw a tej kaw iarn i: “H ajda”, 
która je s t gw arow ą form ą dawnej na
zw y tego  m ie jsca  “H aasen h e id e” . 
G ratulujem y w ięc je j w łaścicielom , 
ro d z in ie  H ejm o i K uchc ik , że p o
przez  nazw ę sw ojej parkow ej ka
wiarni przyczynili się do upow szech
nienia i utrwalenia fragmentu historii 
naszego m iasta. Ta now a kaw iarnia 
je s t też kontynuatorką budki z napo
jam i, k tóra  s ta ła  w tym  m iejscu  od 
lat m iędzywojennych do około 1965 
roku.

T ekst i zdj.: 
M arek S zołtysek

Piękno siedzi w ... szczegółach
Prezentow any dzi

siaj szczegół to w y
rzeźbiona głowa męż
czyzny z brodą, w heł
m ie, podobnego do 
greckiego hoplity. 
Znajduje się ona nad 
oknem jednego z bu
dynków  przy ulicy... 
No w łaśnie, p rzy  
której ulicy? P raw i
dłowej odpow iedzi 
prosim y szukać na 
czwartej stronie. Jeże
li nie wiemy gdzie ten 
motyw się znajduje, to 
pow inniśm y z hono
rem przyznać większą 
spostrzegawczość go
łębiowi, który nie tyl
ko w ypatrzył surowe 
spojrzenie kamiennej 
głow y, ale rów nież 
uwił sobie w tym ru
chliw ym  m iejscu 
gniazdo.

SZOŁ

Pozdrawiają nas...

* Nieco ochłody znad pięknych augu
stowskich jezior  przesłała naszej redakcji
redakcji

Urszula Szynol z mężem

* Serdeczne pozdrowienia ze wspa
niałych wakacji dla wszystkich, którzy 
pracują, abym ja  tu mogła się obijać i 
o niczym nie myśleć przesyła

Edyta

S e m in a r iu m  
na tem at w ek sli

Rybnicka Izba Przemysłowo-Handlo
wa jest organizatorem seminarium na te
mat “Obrót wekslami”. Podczas trwania 
zajęć wyjaśnione zostanie pojęcie oraz 
rodzaje, przyjęcie, pożyczenie, płatność, 
wypełnianie weksli.
Seminarium odbędzie się 21 sierpnia, a 
prowadzić je będzie Arkadiusz Fojcik.

Natomiast na początek września pla
nowane jest spotkanie z przedstawicie
lem PIH z Katowic, który omawiać będzie

Kina
“APOLLO”, godz. 17.00, 19.45; 19 
sierpnia, godz. 17.00; 20 sierpnia, godz. 
19.00 - “PULP FICTION”, prod. USA, 20 
sierpnia, godz. 17.00 - “BAD BOYS”, 
prod. USA
“PREMIEROWE” przy TZR 
18 - 20 sierpnia, godz. 17.00, 19.15 - 
“CÓRKA D’ARTAGNANA”, prod. 
fr anc., cena 4,50 zł
2 1 - 2 4  sierpnia, godz. 17.00, 19.15 - 
“CONGO”, prod. USA, cena 5,00 zł

W ystaw y
Muzeum - Stary Ratusz 

Wytawa stała pt. “Rybnik - moje miasto”
- czynna /z wyj. poniedziałków/ 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, 18 sierpnia, od 20.00 do 2.00 
Kino “Apollo”
Sobota, 19 sierpnia, od 20.00 do 2.00

W iz y ta
W środę o 18.30 w bazylice św. Antonie

go mszę odprawi metropolita moskiewski 
Tadeusz Kondrusiewicz. Po nabożeń
stwie podczas spotkania będzie okazja do 
rozmowy z gościem. Metropolita mo
skiewski przyjeżdża do Katowic aby ucze
stniczyć w pielgrzymce kobiet do Piekar, 
gdzie wygłosi kazanie.

będzie aktualny stan prawny w sprawie 
szczegółowych warunków zawierania i 
wykonywania umów sprzedaży rzeczy 
ruchomych z udziałem konsumentów.

/a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 5



WYCENA NIERUCHOMOŚCIZarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ 
CZYNSZU ZA 1 M2 POWIERZCHNI LOKALI UŻYTKOWYCH NA 

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ:

Lp. Usytuowanie Pow. lokalu Wizja Godz. Stawka wyjściowa Wadiu 
lokalu w m2 w dniu w wys. zł za 1 m2

1. ul. Raciborska 24 44,0 31.08.95 9 -  11 11,0 500,00
2. ul. Raciborska 20 16,0 31.08.95 9 -  11 4,5 500,00

Do stawki niniejszego czynszu za 1 m2 naliczony zostanie obow iązujący
podatek VAT w wysokości 22 procent.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 254-344.
Przetarg odbędzie się 4 września 1995 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 7 , I piętro 
budynku UM Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
W adium  należy w płacić w kasie U rzędu M iasta Rybnika najpóźniej w dniu 
przetargu do godz. 9.30.
Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne przetargu w wys. 15,0 zł za 1 
lokal. Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który 
jest do wglądu w Wydziale Lokalowym UM Rybnika przy ul. 3 Maja 12. 
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania
przyczyny. ________________

Zarząd Miasta informuje, że zostaną przeprowadzone 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW LUDOWYCH DO SĄDU 
WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH DO ORZEKANIA W SPRA

WACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydatów na ławników mogą zgła
szać organy administracji państwowej oraz związki zawodowe działające w 
naszym mieście.
Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
- obywatelstwo polskie i korzystanie z pełni praw cywilnych i publicznych,
- nieskazitelny charakter,
- ukończone 26 lat,
- zatrudnienie lub zamieszkanie w Rybniku co najmniej od roku,
- obeznanie z problematyką spraw pracowniczych, celami ubezpieczenia i po
trzebami osób ubezpieczonych.
Kandydatury należy zgłaszać w terminie do dnia 8 września br. na adres: Urząd 
Miasta Rybnik, Biuro Obsługi Rady, 44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 2.

SPÓŁKA CYWILNA 
“ e K O “

Rybnik, ul. Kościuszki 24

 O d  czterech lat 
* wywozi śmieci,
*sprzedaje lub dzierżawi pojemniki, 
oczyszcza szamba.
*Usługi wykonujemy solidnie i termi

nowo.
USŁUGI M O ŻN A ZLEC AĆ  RÓW NIEŻ TELEFO N IC ZN IE

 na nr 236-73 

Punkt sprzedaży drzewek i krzewów 
ozdobnych i owocowych 

Rybnik,
ul. Zebrzydowicka 92 /za rondem/ 

tel. 22-616

poleca:

-  krzewy ozdobne iglaste i liściaste 
w szerokim wyborze

-  krzewy owocowe
- drzewka owocowe w kontenerach
- ziemię kwiatową
-  torf
-  korę mieloną.

Punkt sprzedaży czynny jest
od poniedziałku do soboty w godz. od 9.00 do 18.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

6

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

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług 
Pogrzebowych 

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

oferuje 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

Kronika policyjna
K r o n i k a  p o l i c y j n a

Okradziono PKP
W pierwszy weekend sierpnia na te

renie KW K “Jankow ice” nieznani 
sprawcy włamali się dopasowując klu
cze do pomieszczeń biurowych tamtej
szej Ekspedycji K olejow ej. Skradli 
tam z metalowej kasetki gotówkę oraz 
kalkulator o łącznej wartości 567 zło
tych na szkodę Oddziału Towarowego 
PKP w Rybniku.

Złodziej czyścioch 
W nocy z niedzieli na poniedziałek 

6/7 sierpnia nieznany sprawca włamał 
się do przedszkola nr 1 przy ulicy Ko
ściuszki. Złodziej w szedł do środka 
przez otwór w ejściowy w dachu, za
bierając na szkodę przedszkola artyku
ły chemiczne o wartości 120 złotych.

Złodzieje sprzętu RTV 
W barze “Wojtek” na ul. Kard. Ko

minka w poniedziałek 7 sierpnia nie
znany spraw ca po w ybiciu szyby w 
oknie wystawowym wykradł ze środka 
lokalu alkohole i sprzęt RTV o warto
ści 5 tysięcy złotych. N atom iast w 
czwartek 10 sierpnia 16-letni mieszka
niec Bytomia włamał się do jednego z 
mieszkań w Jejkowicach, skąd skradł 
wideo o wartości 200 złotych. Poszko
dow ana rodzina poinform ow ała je d
nak natychmiast policję, która po po
ścigu schw ytała złodzieja wraz z łu
pem.

Autem na ryby
W czwartek 10 sierpnia o godzinie 

23.30 w Rzuchowie przy ul. Rybnic
kiej obok baru “Łapacz”, 23-letni kie
row ca samochodu tavria wpadł wraz 
ze swym pojazdem do pobliskiego sta
wu rybnego. Kierowca był nietrzeźwy 
i policja sporządziła wniosek do kole
gium za spowodowanie kolizji.

Ujawnienie zwłok 
W środę 9 sierpnia o godzinie 20.25

W razie  p o t rze by
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 18 do 24 sierpnia, Apteka, Rybnik 
Boguszowice ul. Patriotów 11 , Rybnik, tel. 20-364

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 z ł ,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

...U NAS  
S ZY B K O  
I TANIO

• 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

pracow nik Pogotow ia Ratunkow ego 
poinform ow ał policję o u jaw nieniu  
zwłok mężczyzny, który zmarł we wła
snym m ieszkaniu  pom iędzy 2 a 3 
sierpnia br. Na miejscu nie stwierdzo
no działania osób trzecich a zwłoki za
bezpieczono w prosektorium w Orze
powicach.

Złodzieje u “Charlliego”
W nocy ze środy na czwartek 9/10 

sierpnia nieznani sprawcy włamali się 
wybijając szybę do pomieszczeń mie
szkalnych w budynku baru “Charllie” 
na ulicy Sławików, skąd skradli firany, 
ręczniki i koniaki “N apoleon” . Dalej 
w yw ażyli drzw i od zaplecza baru  i 
skradli dwie skrzynki piwa EB i Roger 
o łącznej wartości 300 złotych.

Pościg
We wtorek 8 sierpnia na ulicy Raci

borskiej skradziono rower sportowy. 
W łaściciel jednak dojrzał uciekające
go złodzieja i rzucił się w pościg. Zło
dziej został złapany. Był nim 14-letni 
chłopak mieszkający przy niedalekiej 
ulicy Chabrowej.

Rabunek na Hallera 
We w torek 8 sierpn ia  o godzinie 

10.00 mieszkanka Rybnika w racała z

zakupów  do domu. Podbiegł do niej 
chłopak w wieku 13 - 15 lat i wyrwał 
jej reklamówkę z portfelem a następ
nie w raz z dwom a kolegam i uciekł, 
porzucając po drodze pustą torbę. W 
skradzionym  portfelu  było 560 zło
tych.

Czeki zrealizowano
Również we wtorek 8 sierpnia mie

szkanka Rybnika zgłosiła na policji, że 
w niew yjaśnionych okolicznościach 
zgubiła dwa czeki bankowe. Czeki te 
na sumę 515,96 złotych zostały w na
stępstw ie zrealizow ane na nazw iska 
osób znanych rybnickiej policji.

Złodziej w “Hermesie”
We wtorek 8 sierpnia sprzedawczy

nie “H erm esu” złapały  na gorącym  
uczynku złodzieja, który kradł artyku
ły spożyw cze o w artości 46,98 zło
tych. Sprawcę kradzieży przekazano 
policji.

105 metrów kabla
Z n iedzieli na poniedziałek  6/7 

sierpnia nieznany sprawca skradł w 
Przedsiębiorstw ie Remontowo - Bu
dowlanym w Rybniku 105 metrów ka
bla alum iniowego wartego 4370 zło
tych.

szoł
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We wtorek, 15 sierpnia, żużlowcy Ryb
nickiego Klubu Motorowego podejmo
wali na własnym torze zespół lidera II 
ligi - “Start” Gniezno. W dniu zawodów 
przed południem w Rybniku padał ulew
ny deszcz i tor był grząski. Gospodarze 
zupełnie nie potrafili poradzić sobie na 
takiej nawierzchni i przegrali wysoko - 
33 : 57. Punkty dla RKM-u zdobyli: A. 
Skupień 7 /1 ,1 ,1 ,2 ,2 ,0 / , A. Musiolik 0 
/0, 0/, K. Fliegert 1 /d, 1/, E. Tudzież 5 
/3, 1, 0, 0, 1/, M. Dugard 17 /2, 3, 3, 3, 

3,3/, E. Sosna 3 /0, 3 ,0 ,0 /, M. Węgrzyk 
0 /d, 0, 0/, D. Fliegert 0 /0, 0/.

Mecz nie był pasjonującym widowi
skiem. Mokra nawierzchnia toru sprawi
ła, że zawodnicy bardziej myśleli o bez
piecznym dojechaniu do mety, niż o 
zdobywaniu punktów. Przewaga druży
ny “Startu” była w całych zawodach 
olbrzymia. Goście wygrali w stosunku 
5 : 1 aż 6 wyścigów. Rybniczanie zdoła
li zwyciężyć zespołowo tylko w jednym 
biegu. Przyczyny słabej postawy zespołu 
RKM-u leżą w braku bojowości, ambicji 
oraz słabej kondycji fizycznej. Rybni
czanie nie podejmowali ryzyka związa
nego z wyprzedzaniem rywali na dystan
sie. Woleli asekuracyjną jazdę z tyłu

stawki. N atom iast w wyścigach, w 
których gospodarze po starcie zajmowa
li dobre pozycje, na metę zwykle przy
jeżdżali na dalszych miejscach, gdyż po 
dwóch okrążeniach brakowało im siły, 
aby utrzymać do końca prowadzenie.

Największych emocji dostarczył wy
ścig VII, w którym spotkali się zawodni
cy młodzieżowi. Po pasjonującej walce 
zwyciężył Eugeniusz Sosna z RKM-u, 
ale do końca musiał odpierać ataki Le
szka Sikorskiego i Krzysztofa Jabłoń
skiego.

Ozdobą wtorkowych zawodów były 
pojedynki Antonina Kaspera z Marti
nem Dugardem. Zawodnicy ci spotka
li się trzykrotnie - dwa razy triumfował 
Anglik, a raz Czech. Dugard był najlep
szym zawodnikiem tego meczu - zdobył 
w 6 startach 17 punktów. Jak zwykle im
ponował spokojem i skuteczną jazdą. 
Błoto na torze wcale mu nie przeszka
dzało.

Pozostali zawodnicy rybniccy po raz 
kolejny zawiedli. Trener Jerzy Gryt 
stwierdził, że chętnie pozostawiłby żuż
lowców, którzy od dłuższego czasu nie 
sprawdzają się w zawodach ligowych, 
poza składem, ale kontuzje młodzieżowców

W iele osób pow róciło  ju ż  z u rlo
pów, spora grupa nastolatków  nudzi 
się spędzając ostatnie tygodnie waka
cji w m ieście.

M łodzież najczęściej przesiaduje w 
kawiarniach, na Rynku, no i oczywi

ście jeżdżąc na rowerach. Nie wiadomo

mo dlaczego tak duża grupa rowerzy
stów upodobała sobie Rynek jako  
m iejsce do popisyw ania się swoim i 
umiejętnościami i wpadania przy oka
zji na przechodniów. M ożna polem i
zować oczyw iście o zale tach prze
jażdżki rowerowej w godzinach szczy
tu dookoła Rynku, ale podziwianie po 
raz setny tych samych wystaw sklepo
wych i potrącanie ludzi do przyjemno
ści nie należy.

Tymczasem istnieje możliwość połą
czenia przyjemności jazdy na rowerze 
z pożytecznością poznania nowych te
renów . Rok tem u została  w ydana 
książka opisująca oznakowane szlaki 
turystyczne Ziemi Rybnicko-W odzi
sław skiej. Podane tam trasy zostały 
przedstawione w ten sposób, że w kil

ku miejscach można przejażdżkę prze
rwać i wracać inną drogą, nie dojeż
dżając wcale do celu.

Są to co prawda szlaki przeznaczone 
dla turystyki pieszej, ale mogą z nich 
korzystać również miłośnicy rowerów. 
Sporym  udogodnieniem  je s t opis

podłoża. Daje on rowerzystom infor
macje o m ożliw ościach  przejazdu, 
utrudnieniach w czasie złej pogody, 
itp.

M ożna rów nież przy takich  prze
jażdżkach wzbogacić sw oją wiedzę i 
poznać historię najbliższego otocze
nia. Przew odnik proponuje na przy
kład wycieczkę “Szlakiem początków 
hutnictwa ROW ” - od Rybnika przez 
G otartow ice, Szczejkow ice do Żor, 
albo “Szlakiem M orza Rybnickiego” 
przez Chwałęcice, Stodoły, Golejów 
do Kamienia.

W rażeń na pewno z takich w ycie
czek nie zabraknie, przydadzą się rów
nież przy pisaniu szkolnych wypraco
wań o wakacjach.

/a/

R o w e r e m  -  na turystycznych szlakach

Naturalna
kaskada

W wielu cyw ilizowanych m iastach 
na świecie zamiast znaku ograniczenia 
prędkości pojazdów  w m iejscach 
szczególnego zagęszczenia ruchu oraz 
w starych i zabytkowych dzielnicach 
na nawierzchni drogi urządza się nie
wielkie poprzeczne wzniesienia, bru
zdy, nazywane też kaskadam i, które 
wymuszają na kierujących pojazdami

utrzymywanie bardzo małej prędkości. 
W takiej sytuacji przekraczanie dopu
szczalnej prędkości grozi rozpadnię
ciem się pojazdu! Kaskady takie doty
czą nie tylko samochodów, ale rów
nież rowerzystów oraz jeżdżących na 
wrotkach i deskorolkach.

W Rybniku można już  jednak spo
tkać prowizorycznie zrobioną kaskadę 
przy zjeździe na rondo z ulicy Chwa
łowickiej. Więcej natomiast jest u nas 
“naturalnych kaskad” spowodowanych 
korzeniam i drzew , które w ypychają 
asfaltowe nawierzchnie lub betonowe 

płytk i chodników . 
Jedna z nich znajduje 
się przy wyjeździe z 
parkingu przy KBO 
na ulicę 3 Maja koło 
dw orca PKS. “K a
skada” ta, spowodo
w ana n iszczącą  s iłą  
rozrastających się ko
rzeni rosnącej tam to
poli, w ym usza na 
k ierow cach zm niej
szenie prędkości 
podczas w łączania 
się do ruchu.

T ekst i zdjęcia: 
szołNaturalną kaskadę stworzyły korzenie topoli

Żużel
młodzieżowców nie pozwalają na razie na taki ma
newr.

Pewni miejsca w drużynie seniorzy nie 
wykazują w tej sytuacji żadnej chęci do 
walki, wiedząc, że chwilowo są ludźmi, 
których nie ma kto zastąpić, ale gdy tyl
ko kilku nowych adeptów szkółki zdo
będzie licencje, to kto wie...

Na razie rybnicki zespół zajmuje 6 
miejsce w tabeli II ligi. W najbliższą nie
dzielę, 20 sierpnia, RKM wyjeżdża na 
mecz z “Wandą” Kraków. Początek za
wodów o godz. 17.00. Kibice, którzy nie 
wyjadą na to spotkanie, będą mogli śle
dzić sytuację na krakowskim torze za 
pośrednictwem Radia “Vanessa” /FM- 
100,3 MHz/, które zapowiada przepro
wadzenie relacji z tego pojedynku.

Najbliższe zawody w Rybniku odbę
dą się w niedzielę, 27 sierpnia o godz. 
17.00. RKM spotka się w meczu XVI 
rozgrywek II ligi ze “Śląskiem” Świę
tochłowice.

Natomiast 26 sierpnia o godz. 16.00 
na “Skałce” w Świętochłowicach roze
grany zostanie tradycyjny Memoriał 
Red. Jana Ciszewskiego. Organizator 
tego turnieju, znany działacz żużlowy 
Robert Nawrocki zapewnił, że udział w 
zawodach potwierdzili już tak znani za
wodnicy, jak  aktualny indywidualny 
mistrz świata seniorów Tony Rickards
son, indywidualny mistrz świata junio
rów Jason Crump, najlepszy polski 
żużlowiec Tomasz Gollob oraz wielu 
innych dobrych zawodników, np. An
drzej Huszcza czy Rif Saitgariejew. 
Emocji zatem nie zabraknie i warto zare
zerwować sobie czas i pojechać do 
Świętochłowic. Jan Ciszewski jest do
brze znany starszym rybnickim kibicom, 
bo właśnie na stadionie przy ulicy Gli
wickiej rozpoczynał przed laty sw oją 
w ielką przygodę z mikrofonem. N ie
którzy do dziś pamiętają Jego głos i nie
pow tarzalną atmosferę, którą potrafił 
stworzyć na zawodach.

P iotr Szweda

Speedrower
dla każdego

 Rybnicki Klub Speedrowera zapra
sza wszystkich zainteresowanych 

 uprawianiem tego sportu na spotka
 nie, które odbędzie się 19 sierpnia 
 /sobota/ o godz. 11.00 na parkingu 
 żużlowym stadionu przy ul. Gliwic

kiej 72.

Szachy 
Festiwal Szachowy 

A u gu stów  ‘95
W ośrodku wypoczynkowym BPiS-u w 

Borkach k. Augustowa nad jeziorem Nec
ko jest rozgrywany każdego roku Między
narodowy Festiwal Szachowy, w którym 
startują czołowi szachiści naszego kraju i 
Litwy. Tegoroczna, siedemnasta już edycja 
zgromadziła na starcie szachistów z całej 
Polski. Rybnicka młodzież i dzieci aktyw
nie uczestniczyły w zabawach ruchowych 
na świeżym powietrzu, oraz brały udział w 
turniejach, symultanach, analizach partii, 
jak również imprezach towarzyszących. 
Największą atrakcją zawodów był start w 
turnieju głównym arcymistrza litewskiego 
Aloizasa Kreinysa startującego w druży
nie PRiBO - HAŃCZA Suwałki, który 
zdecydowanie wygrał turniej główny, bły
skawiczny oraz zwyciężył w symultanie z 
udziałem kilkunastu zawodników. Jedy
nym zawodnikiem, któremu udało się zremisować

Z okazji Dnia Piłkarza ’95 Międzyzakła
dowy Klub Sportowy “Rymer” z Niedo
bczyc organizuje dwa turnieje piłkarskie 
dla trampkarzy.

Pierwszy dla rocznika 1982 i młod
szych odbędzie się 12 września na sta
dionie w Niedobczycach ul. Górnoślą
ska /”na dole”/. Mecze rozgrywane będą 
w 2 grupach w systemie każdy z każdym, 2 
x 15 minut, a spotkania finałowe 2 x 2 0

T u rn iej
d la  tram p k arzy
min. Drużyna może składać się z 18 osób, a 
w czasie meczu może nastąpić wymiana 4 
zawodników. Organizatorzy przewidują 
nagrody dla 3 zespołów, oraz indywidualne 
dla najlepszego bramkarza, zawodnika i 
Strzelca. Zapewniają jednocześnie posiłek i 
napoje dla wszystkich drużyn. Telefonicz
ne lub pisemne potwierdzenie udziału w 
turnieju należy zgłosić do 25 sierpnia.

Natomiast 13 września o godz. 10 roz
pocznie się turniej piłkarski dla trampkarzy 
rocznika 1983,84 i młodszych. Rozgrywki 
toczyć się będą na boisku MKS-u /”u 
góry”/. System gry w grupach, każdy z każ
dym, a zwycięzcy grup rozegrają mecz o I 
miejsce i Puchar Prezesa MKS-u Rymer. 
Mecze trwać będą podobnie jak rozgrywki 
z poprzedniego dnia 2 x 1 5  minut i 2 x 20 
minut. Potwierdzenie udziału w tym turnie
ju należy zgłosić do 30 sierpnia. /a/

R ozpoznaj się na zdjęciu!

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym w ostatnią sobotę 
na festynie w Chwałęcicach i zgłosi się w naszej redakcji, otrzyma publikowa
ną 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 Marię Kawulę 
mieszkającą w Rybniku przy ul. Kościuszki.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/ i jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00. /foto szoł/

Szachy 
zremisować z arcymistrzem był 12-letni ryb
nicki szachista Jan Adamowski. W turnie
ju  młodzików o puchar Wytwórni Wody 
Mineralnej “Augustowianka” od startu 
prowadziła trójka utalentowanych zawo
dników RMKS Rybnik - Jan Adamow
ski, Maciej Chmieliński i Jakub Bednar
czuk. Turniej wygrał z dorobkiem 7,5 pkt 
/ z 9 partii/ Maciej Chmieliński.

W najliczniej obsadzonej grupie turnieju 
dzieci, gdzie rywalizowało 47 dziewczynek 
i chłopców do lat 10 wyróżniali się Marta 
i Krzysztof Szydłowscy, Krzysztof Gro
borz i brązowa medalistka tegorocznych 
mistrzostw Polski przedszkolaków Mag
dalena Kozieł. W końcowej punktacji naj
wyżej sklasyfikowany został Krzysztof 
Szydłowski 15 lokata/ który wypełnił normę 
na trzecią kategorię szachową Natomiast 
pozostali rybniczanie - juniorzy grając w 
centralnych turniejach seniorów /kobiet i 
mężczyzn/ poprawili swoje rankingi sza
chowe i uzyskali miejsca w drugiej dzie
siątce. Kazimierz Szydłowski

Zaw ody
konne

W dniach 25,26,27 sierpnia sekcja jeź
dziecka RKS “Energetyk’.’ organizuje stre
fowe zawody konne w skokach. Odby
wać się one będą w stadninie w Stodołach.

W piątek zawody rozpoczną się o godz.
13.00 konkursem klasy “L” z oceną stylu. 
Została ona wprowadzona cztery lata temu 
i już znacznie poprawiła prezencję jeźdźca 
i konia. Klasa “L” przeznaczona jest dla 
młodych koni a przeszkody umocowane są 
na wysokości 1 metra. Kolejne konkursy w 
klasach “P”, “C” i “N” odpowiadają star
szym koniom i wyższym przeszkodom.

W sobotę jazdy rozpoczną się o godz.
11.00 i przebiegać będą podobnie jak w 
dniu poprzednim. Natomiast w niedzielę o 
godz. 9.00 zmagania rozpoczną zawodnicy 
startujący w klasie “L” i “P”.
O godzinie 14.45 prezentować się będą 
wszystkie ekipy, a od 15.00 dalej przebie
gać będą zawody łącznie z głównym kon
kursem o Grand Prix.

Zawody są otwarte dla wszystkich, a 
główną nagrodą jest 10 mln starych zło
tych. Organizatorzy spodziewają się wielu 
uczestników z całego kraju.

Tego typu konkursy konne organizowane 
są przy okazji Dnia Energetyka od prawie 
17 lat. /a/

Na Mikołowskiej 
schwytali złodzieja!

Dziękujemy 
dwóm panom!

Koło bazyliki św. Antoniego przy ulicy 
Mikołowskiej znajduje się sklep ogólno
metalowy. W ubiegły piątek 11 sierpnia br. 
o godzinie 16.45 czyli na kwadrans przed 
zamknięciem do sklepu wszedł młody 
chłopak w wieku około 15 lat. Wszedł tam 
z zamiarem obrabowania sklepowej kasy. 
Wcześniej musiał on to miejsce bacznie ob
serwować i zorientował się, że pod wieczór 
w kasie jest całodniowy utarg. Wykorzy
stując chwilę nieuwagi sprzedawców na
chylił się nad ladą otworzył szufladę kaso
w ą chwycił całą garść banknotów o dużym 
nominale i wybiegł ze sklepu. Sprzedawcy 
podnieśli alarm i za złodziejem pobiegli 
dwaj panowie, którzy akurat robili w tym 
sklepie zakupy. Po krótkiej pogoni złodzie
ja  schwytano i obezwładniono a z jego kie
szeni wyciągnięto siłą zwitek skradzionych 
banknotów. Następnie zawiadomiono poli
cję.

Panie, które są sprzedawczyniami we 
wspomnianym sklepie za pośrednictwem 
“Gazety Rybnickiej” dziękują dwóm pa
nom, którzy schwytali złodzieja i pieniądze 
odnieśli do sklepu.

tekst: szoł
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Porażka z liderem
Żużel Żużel



Na torgu idzie przyuważyć, ja k  
niykere gospodarne babki zaczyna
jo m ju ż poleku forantować na zima. 
Jak leci, skupujom owoce do zapra
wianio i ogórki z koprym i chrzo
nym do kiszynio.

Starka prawiyli, że downij ham
strowanie zaczynało sie już wczas na 
wiosna. Cołke familije chodziyly do 
lasu na zioła, żeby w zima boło co 
pić. Ruski tyj pijało sie ino przi 
świyńcie abo p rzy jak im ś fajerze. 
Srywali liście z malin, z łostrynżyn i 
z jagodzin. Wszystko rozkłodało sie 
na górze na papiór do wysuszynio. 
W ekstra tytkach boł nasuszony tyj 
na leczynie, taki jak  kwiotki z dziy
wanny, skrzip, czorny bez i lipa. Ke
rymu niy chciało sie deptać po lesie 
za ziołami, to móg je  kupić łod goro
lek. Łone chodziyły  łod chałpy do 
chałpy, sprzedowały  fyrloczki i drze
wiane karytki z konikami a w trow
nicy na plecach miały lecy jake tyje.

Terozki gorolki już niy chodzom, 
lasy nasze som zamaraszone, a góry 
do suszynio ziół tyż we familokach 
niy ma. Wól niy wól trza droge tyje 
ziołowe w sklepie kupować.

Ogórków tyż już starka niy kiszom 
jak  downij w beczce, ino w krałzach. 
Pywnica je s t tako malutko, że co 
rubszy mo biyda sie do nij wcisnońć, 
a co dzieprym beczka wkulać. 
Okrom tyj komedyji, w piwnicach 
hałzyrujom szczury i strach pomy
śleć, jakby kery z nich yntka do 
beczki zrobioł.

Downij, jak  lasy boły jeszcze wo
nioncymi lasami, cołke procesyje 
ciongły z kiblami i konewkami na 
jagody. Bajtlom trza boło co chwila 
badać języki, czy aby niy som za 
czorne. Dziecka wolały zbiyrać jago
dy do swojigo dziurawego gorczka i 
bez tóż w jejich półlitroczkach nic 
niy przybywało.

Potym jagody warzyło sie na bla
sze we wielim banioku i gorke wly
wało do flaszek patyntówek. Boł s 
tego dobry kompot abo zołza ku 
buchtom na parze.

Starki dycko na śmiych biere, jak  
kery spomino jagody. Do mojij 
Mamy, kero wtedy boła jescze fre l
kom, prziszoł roz jedyn karlus na zo
lyty. Boł jak iś klipiaty, siedziol ani 
jako heja i fanzolół trzi po trzi. Star
ka myśleli, że go isto musi suszyć w 
karku łod tyj jałowyj godki i kozali 
moji Mamie poczynstować go kom
potym z jagód. Kej Mama łotworzyła 
jedna patyntówka, to ino strzelyło, 
bo jagody boły zgerowane. Boroka 
dziołcha niy wiedziała, co s tom fla
szkom poczońć. Krynciyła się w kół
ko a jagody strzylały ani s karabinu 
Kałasznikowa. Cołko kuchnia boła 
modro łod jagód a starka i zolytnik 
wyglondali ani dwa smerfy. Synek 
miol isto dość zolytowanio, bo wypa
rzół i już wiyncyj sie niy pokozoł.

Bez wojna, okrom jagód, kożdy 
pyrszczół tyż na blasze syrop z ćwikli 
cukrowyj. Wyszojrowane szojerbir
stom /szczotkom/ i pokrote musiały 
tak długo bulgotać w banioku, aż sie 
s nich zrobiół gynsty, czorny malc. 
Syrop wlywało sie do krałzów. Kożdy 
ważół mocka tego syropu, bo ło ink
sze smarowidło boło bez wojna 
ciynżko. Starce nojbardzij smako
wały placki z kartofli pieczone na 
blasze i posmarowane tym syropym.

 Edek

Poziomo: Al kłamstw lub potrawa, B/ kojarzy się z kagan
kiem, C/ na niego skok, D/ niedobrze, gdy płoną w lesie, E/ 
piłkarz go ubiera gdy na trening się wybiera, F/ dymmgła 
(przetłumacz na angielski), G/ czerwony w talerzu, H/ głuchy 
jak on, I/ wysokie buty, J/, par
Pionowo: 1/ gra pałeczkami, 2/ na scenie daje przedstawienie, 
3/ od Uralu do Atlantyku, 4/ owoc interesów, 5/ ramię wagi, 
6/ dookoła śruby, 7/ ostry pies, 8/ ulgę chorym sprawia /sklep 
i zabawa/, 9/ niejedną arię zawiera, 10/ sprzeczka z targiem 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: F-10, E-1,A-10,I-4,H-9; A-6,J- 
10,B-4,F-8,B-10,E-1, J-3; A-2,B-8,F-8; B-7; E-10,G-2,E-1,H- 
5
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty uka
zania się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzyn
ki”/Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 30 z hasłem “Najlepsze 
mienie czyste sumienie” otrzymuje Agata GOLIŃSKA, ul. 
Raciborska 64/14, 44-200 Rybnik
Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłosze
nia 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 30 nagrodę otrzymuje Urszula KARWOT, ul. Szybowcowa 
17 d, 44-251 Rybnik 9

BARAN  -  21.03. - 20.04. -  Poczujesz się wyzwolony z kłopotów i zmartwień, m.in. po
przez wyplątanie się z nieudanego związku. Los daje Ci szansę rozpoczęcia wszystkiego 
od nowa, od Ciebie będzie zależeć czy z tego skorzystasz.
BYK - 21.04. -  20.05. - Trzeba będzie się przystosować do szybkich zmian, pokonać nie
ufność. Stare przyzwyczajenia mogą być poważną przeszkodą w drodze do rozwoju, po
patrz na wszystko z większego dystansu...
BLIŹNIĘTA - 21.05. -  21.06. - Poczujesz przesyt kontaktami międzyludzkimi i to zarów
no w sferze prywatnej, jak  i w pracy. Drzwi domu i biura nie będą się zamykać, a Ty nie 
przestaniesz marzyć o chwili spokoju. W ciągu najbliższych dni nie ma szans na jego za
znanie...
RAK  -  22.06. -  22.07. - Szykują się zmiany, nim jednak sam włączysz się do działania, 
sprawdź w jakim one idą kierunku. Jeśli zgodnie z Twoimi założeniami - działaj, jeżeli 
nie - pozostań bierny. Nie będziesz potem miał pretensji sam do siebie.
LEW  -  23.07. - 23.08. -  Twoja nowa energia przyciągnie ludzi z rozmaitymi pomysłami, 
z których tylko część będzie sensowna. Musisz dokonać dość ostrej selekcji, jeżeli nie 
chcesz by efekty współpracy były korzystne tylko dla drugiej strony.
PANNA -  24.08. - 22.09. -  W końcu się uda - wyjedziesz na długo planowany odpoczy
nek. Żeby jednak był on efektywny, musisz zmienić całkowicie otoczenie i przełamać przy
zwyczajenie. Pomoże Ci w tym nowe środowisko i ciekawi ludzie, których spotkasz. 
WAGA - 23.09. -  23.10. - Nie musisz wcale zmieniać otoczenia, by spędzić atrakcyjnie 
tych parę wolnych dni. Posypią się zaproszenia na ciekawe imprezy na miejscu - u sąsia
dów, krewnych, w najbliższym ośrodku kultury. Korzystaj na zapas - potem może nastą
pić towarzyska posucha.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Nie otwieraj lepiej ust, bo każda wymiana zdań to prosta 
droga do awantury. Wszyscy mogą mieć pretensje do wszystkich, czuć się niedocenieni 
czy niedopieszczeni. Wykorzystaj ten czas do cichego robienia pieniędzy....
STRZELEC - 23.11 - 21.12. - Nie szykuj się do żadnych dłuższych wypraw, bo będziesz 
potrzebny tu i teraz. Bliska osoba oczekuje od Ciebie pomocy i rady, a zaufanie jakim Cię 
darzy może przynieść Ci prawdziwą satysfakcję.
KOZIOROŻEC - 22.12. -  20.01. - Ta sprawa przyniesie Ci mnóstwo doświadczeń, ale to 
będzie wszystko czego możesz oczekiwać. Pieniądze owszem, ale dopiero kiedy doświad
czenia te wykorzystasz w następnym przedsięwzięciu.
WODNIK -  21.01. - 19.03. - Najważniejsze dla Ciebie to szukanie złotego środka. Trze
ba będzie pogodzić zwaśnionych pracowników, wylać kubeł zimnej wody na głowę zbyt 
zapalonego do ryzykownego przedsięwzięcia wspólnika, wytłumaczyć rodzinie niefortun
ny pomysł. Dużo roboty....
RYBY - 20.02. - 20.03. - Twoje emocje wywołane nową sytuacją, w miarę je j  rozwijania 
się, powinny przygasnąć, wyjdzie Ci to tylko na dobre, bo tu akurat potrzebny jest spokój 
i opanowanie. Masz dobrego przewodnika, możesz mu zaufać i czuć się z nim bezpiecz
nie.EKSPRES FILM

Ekspresowe wywoływanie 
wszystkich rodzajów 
filmów w 1/2 godziny

z album u czyteln ik ów

R ybnik, u l. Łony 2 
(kolo św iateł)

Co w m ęskiej 
szafie p iszczy?
Jeżeli długo nie była przewietrzana, to 

może piszczeć np. mysz. Ale w odróż
nieniu od słabych kobietek, żaden męż
czyzna nawet okiem nie mru
gnie, kiedy przy otwarciu sza
fy mysz taka przeleci mu mię
dzy nogami. No, prawie ża
den... W każdym razie pomi
mo tego, że wielu panów uwa
ża, że szczytem elegancji let
niej w mieście są spodenki w 
palemki, prawda jest inna.
Modne są koszule bez kołnie
rzyka, zresztą one po prostu z 
mody nie wyszły, modne są 
koszule przezroczyste z cie
niutkiej bawełny /noszone bez 
podkoszulka!/, modne są pa
stelowe garnitury z kamizelką 
które da się rozebrać na części 
pierwsze i nosić osobno. Ma
rynarki są często bardzo wysoko Wróżka

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. W ystarczy 
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 "odjazdowego" zdjęcia firma "EKS
PRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wyko
naniem odbitek z rolki filmu.

Pies, który jeździł koleją. Zdj.: Hanny Piontek

wysoko zapięte, a więc klapki małe. Bardzo 
modnie jest nosić marynarkę jednokolo
row ą np. koloru czerwonego wina, na 
koszulę w podobnym kolorze, ale w inny 
rzucik. Nadal nosi się np. dłuższą ko

szulę / by było 
stylow o, po
winna być bez 
ko łn ierzyka/ i 
k ró tszą  kam i
zelkę. Nie trze
ba przypom inać
przypominać, że m ary
narki na lato są 
ze lnu, często 
bez podszew
ki, więc można 
w nich wytrzy
mać naw et w
n iek lim atyzo
wanych pomie
szczeniach.
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GAZETA RYBNICKA. Tygodnik samorządowy. Tytuł nawiązuje do pisma "S ztandar Polski 
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NASZ ADRES: 44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 28-825
Biuro czynne 9.00 - 17. 00
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Zdjęcie

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

5  m i n u t  ł a m a n i a  g ł o w yłamania głowy


