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Arcybiskup Moskwy w  Rybniku

Pragnę Wam 
podziękować...

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz i pochodzący z Wielopola 
ksiądz Andrzej Morawski Zdj.: szoł

Arcybiskup
Tadeusz Kondrusiewicz

pochodzi z polskiej rodziny na 
Białorusi. Wychowywał się w 
czasach “świetności” ZSRR, kie
dy państwo to prowadziło total
ną ateizację swojego społeczeń
stwa. Księża wtedy ukrywali się 
bądź byli więzieni, a większość 
kościołów była pozamykana. 
Wiara przetrwała na tych tere
nach jedynie dzięki bohaterstwu 
wierzących oraz przez katechi
zację w rodzinie. Dzisiejszy arcy
biskup w młodości ukończył stu
dia inżynieryjne w Politechnice 
Leningradzkiej /dzisiaj Peters
burg/. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1971 roku, a 1989 
roku, już w czasach “pieriestroj
ki”, z rąk papieża Jana Pawła II 
w Rzymie przyjął święcenia bi
skupie i został skierowany na 
stolicę biskupią do Grodna na 
Białorusi. W 1991 roku został 
mianowany przez Stolicę Apo
stolską arcybiskupem Moskwy i 
jego duszpasterskiej opiece pod
legają wszyscy katolicy europej
skiej części Rosji.

Pierwszy raz arcybp. Kondrusiewicz 
przyjechał do Polski w 1991 roku, 
odwiedzając podczas dorocznej piel
grzymki mężczyzn Piekary Śląskie.

Wtedy również zabrał ze sobą czterech 
księży z diecezji katowickiej, którzy 
do dnia dzisiejszego pomagają mu w 

c.d. na stronie 2

W Niedobczycach

W ięcej gazu !
Nie potrzeba wiele - trochę dystansu 

i przejścia na sąsiednie wzgórza - żeby 
się przekonać, iż Niedobczyce leżą w 
niecce. Jej środkiem biegnie Nacyna i 
linia kolejowa do Rydułtów. Od za
chodu, południa i wschodu dzielnicę 
górniczych familoków, bloków oraz 
domków jednorodzinnych otaczają ko
palnie w Rydułtowach, Niewiadomiu, 
koksownia w Radlinie oraz miejscowa 
kopalnia “Rymer”. W tej niecce muszą 
nadmiernie osiadać niezdrowe pyły, 
do których zanieczyszczenia niesione 
z okręgu ostrawsko-karwińskiego w 
Czechach.

Od wczesnej jesieni do późnej wio
sny przeważające tutaj domy jednoro
dzinne są opalane mułem i szanse są 
niewielkie, aby dymy wyrzucane z ko
minów wiatry przeniosły gdzieś dalej. 
Mieszkańcy Niedobczyc duszą się od 
lat i nic dziwnego, że od lat postulo
wali gazyfikację dzielnicy. Nikt tego 
nigdy dokładnie nie badał - laboratoria

i uczeni służą ciągle raczej wielkiemu 
przemysłowi i odległym centralnym 
instytucjom. Ale ludzie czują, że w tej 
sytuacji samoczy
szczenie powietrza 
nad Niedobczycami 
byłoby ważnym kro
kiem do poprawienia 
jakości życia.

Refleksyjnie spo
glądamy na N iedo
bczyce od strony uli
cy Wrzosowej, gdzie 
trw ają prace przy 
układaniu gazowej 
sieci rozdzielczej z 
głównego rurociągu 
do prywatnych do
mostw. W te proble
my wprowadza mnie 
radny z Niedobczyc - 
Longin B ednorz - 
który w tym roku 
mógłby obchodzić

prywatny jubileusz dziesięciu lat sta
rań o gaz dla swojej dzielnicy. Mógł
by, gdyby nie fakt, że pierwsze pięć lat 
swojej społecznej pracy od 1985 do 
1990 roku uznaje za stracone. Mie
szkańców nie trzeba było namawiać: w 
tamtych latach, gdy gaz miał ceny kon
kurencyjne względem mułu, wszyscy

Trwają prace przy zakładaniu gazociągu przy 
ul. Wrzosowej w Niedobczycach

Koncert niedzielny "Pod Wierzbą
27 sierpnia, godz. 16.00 -18.00

* Grupa Jazzowa Czesława Gawlika
* chór "Seraf'
* Arkadiusz Dera - na co dzień kabaretowy 

towarzysz popularnej Pigwy

cieszyli się nadzieją uzyskania tańsze
go i czystszego źródła energii dla 
domu. Ale dla ówczesnych rządców 
Ratusza człowiek na własną rękę poro
zumiewający się z instytucjami, spro
wadzający do urzędu ekspertów był 
niewygodny dla niewydolnej, central
nie sterowanej administracji.

Sprawy z rurociągiem nabrały roz-

Agnieszka ŚCIESZKA z kółka plastycznego przy klubie “ENERGETYK” podczas 
pleneru w Rybniku malowała fragment zachodniej strony Rynku z Ratuszem.

Malowanie na Rynku
Od połowy sierpnia młodzież ucze

stnicząca w zajęciu kółka plastycznego 
działającego przy klubie “Energetyk” 
miała swoje malarskie sesje “wyjazdo
we” . Trzynastu młodych plastyków 
malowało w plenerze m.in. widoki w 
Rudach i w centrum Rybnika. W środę 
i w piątek 16 i 18 sierpnia można ich 
było zobaczyć na rybnickim Rynku. 
Przechodzący ludzie przystawali często

często obok malujących młodych ludzi, 
przyglądali się nawet dłużej, kiwając z 
podziwem głowami na widok powsta
jących prac olejnych. Z wielu prac na
malowanych podczas sierpniowego 
pleneru powstanie w Klubie “Energe
tyk” wystawa. Otwarcie jej nastąpi - 
ja k  poinform ow ała nas k ie ru jąca  
młodymi plastykami AGATA JERC 
- w sobotę 9 września. Zapraszamy.

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.

rozmachu dopiero za nowej, samorządo
wej władzy. W 1993 roku ruszyła bu
dowa dzielnicowej magistrali - od 
rozdzielni na Reymonta ulicami Wo
dzisławską i Niedobczycką do obecnej 
Witosa. Rok później główny rurociąg 
dotarł do ulicy Adamskiego - do cen
trum Niedobczyc nad Nacyną.

Łatwo powiedzieć: “dotarł”. Po dro
dze trzeba było pokonać wiele proble
mów np. natury własnościowej. Gdy w 
1993 roku właściciele czterech posesji 
przy ulicy Górnośląskiej nie zgodzili 
się na położenie kabla energetycznego 
dużej mocy w swoim gruncie - kabel 
położono pod chodnikiem, co zmusiło 
projektantów rurociągu z gazem do 
szukania dla niego nowej lokalizacji. 
W efekcie rura została położona 50 
metrów od głównej przelotowej arterii 

c.d. na stronie 3

na Małej Scenie Rybnickiej 
sobota 2 września 
od 20.00 do 2.00 
cena biletu 4 zł 

MIESIĘCZNY
ZA DARMO!

Wydrukowany poniżej kupon może 
być szansą na darmowy bilet miesięcz
ny komunikacji miejskiej na terenie 
Rybnika. Wystarczy go wyciąć i razem 
z wydrukowanymi w trzech poprze
dnich numerach nakleić na kartkę po
cztową i wysłać na adres naszej redakcji 
lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w 
terminie do 10 września.

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

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Pragnę  Wam  
p o d z ię k o w a ć . . .

c.d. ze strony 1
ewangelizacji Rosji. Okazuje się, że 
żadna diecezja świata nie przysłała do
tąd na misje do Rosji więcej kapła
nów. W tym roku arcybp Kondrusie
wicz ponownie przyjechał do Polski, 
gdzie tydzień przebywał w archidiece
zji katowickiej. Znów odwiedził Pie
kary, tym razem podczas dorocznej 
pielgrzymki kobiet, oraz Tychy, Kato
wice i Rybnik. W naszym mieście ks. 
arcybiskup gościł w ub. środę, a za
trzymał się na probostwie przy bazyli
ce św. Antoniego. Tutaj powitał go 
proboszcz parafii prałat ks. Alojzy 
Klon: Pierwsze spotkanie rybniczan z  
księdzem arcybiskupem Kondrusiewi
czem nastąpiło ju ż sześć lat temu. Wte
dy to, 20 października w 1989 roku, w

Rzymie przebywała pielgrzymka para
f i i  św. Antoniego. Uczestniczyliśmy 
tego dnia we mszy w bazylice waty
kańskiej, na której święcenia biskupie 
z rąk Ojca Świętego przyjmował nasz 
dzisiejszy Gość. Któż wtedy pomyślał, 
że spotkamy się ponownie w Rybniku/ 
.../.W  bazylice św. Antoniego o godz. 
18.30 arcybp Tadeusz Kondrusiewicz 
odprawił Mszę św. w intencji para
fian. Podczas kazania arcybiskup po
wiedział: Dla mnie to wielki zaszczyt 
modlić się w Rybniku w bazylice św. 
Antoniego, zwłaszcza w roku 800-le
cia urodzin tego świętego patrona  
wiary. Bo ta wiara na Wschodzie była 
okrutnie prześladowana. Będę się mo
dlił dzisiaj o umocnienie wiary tam w 
Rosji i tu w Rybniku. Pragnę również

Ronda - element spowalniający
Do redakcji “GR” dochodzą głosy 

od kierowców TiR-ów, którzy skarżą 
się na ronda. Twierdzą, że przejazd 
jest utrudniony, że muszą sporo “na
kręcić” się kierownicą, że obawiają 
się, że się “nie zmieszczą”. Wątpliwo
ści kierowców przekazane zostały do 
Wydziału Komunikacji UM. Odpo
wiedzi na wszystkie pytania udzielił 
naczelnik wydziału - Jerzy Wróbel.

Przy projektowaniu skrzyżowań mu
szą być spełnione cztery podstawowe 
wymagania. Dwa z nich to zachowanie

bezpieczeństwa ruchu i sprawny prze
bieg ruchu przez skrzyżowanie. Szcze
gólne znaczenie dla bezpieczeństwa 
ruchu ma prędkość pojazdów w rejo
nie skrzyżowania. Małe ronda samo
czynnie /z uwagi na odpowiednie 
ukształtowanie geometrii/ ograniczają 
prędkość przejazdu i dlatego należą do 
najbezpieczniejszych typów skrzyżo
wań. Za każdym razem przy projekto
waniu rybnickich rond zwracano 
szczególną uwagę na geometrię skrzy
żowania i promień skrętu samocho
dów. - Wybór pojazdu miarodajnego

do określenia wymiarów ronda zależy 
od położenia skrzyżowania, funkcji 
dróg, typu obszaru /zabudowany, nie
zabudowany/, natężenia ruchu i jego  
struktury /rodzaje i ilość pojazdów/ - 
powiedział Jerzy Wróbel.

Przy projektowaniu rond brano pod 
uwagę m.in. zestaw “pojazd z przycze
pą”, “ciągnik siodłowy z naczepą” czy 
“autobus przegubowy”, jako samocho
dy przejeżdżające przez ten typ skrzy
żowania. Przeprowadzono też badania 
przepustowości, sprawdzono przejezd

ność i dokonano 
oceny warunków w 
jakich przewidy
wany ruch więk
szych pojazdów 
będzie się odby
wał.

Oceniając wynik 
badań stwierdzono, 
że małe ronda za
pewniają przejezd
ność dla wszyst
kich typów poja
zdów dopuszczo
nych na zasadach 
ogólnych do ruchu. 

- Wszystkie ronda w Rybniku spełniają 
wymogi przewidziane dla tego typu 
skrzyżowań - podsumował Jerzy 
Wróbel.

Ponieważ jednak ronda są elementem 
spowalniającym ruch - nie będą zbytnio 
lubiane przez kierowców dużych cięża
rówek oraz tych, którzy preferują szybką 
jazdę i niezbyt intensywne kręcenie ko
łem kierownicy.

Jednocześnie kończą się prace projek
towe nad budową obwodnicy wokół 
Rybnika. Nie jest powiedziane jednak, 
że nie znajdą się na niej ronda. /a/

Bliżej Internetu * *

Najnowsze rybnickie rondo na skrzyżowaniu ulic 
Mikołowskiej - Wyzwolenia - Sybiraków Zdj.:szoł

W sieci... komputerowej
Internet - to sieć komputerowa o zasię
gu światowym, a nawet jak twierdzą 
znawcy problemu, to zjawisko społecz
ne, które sprawiło, że ludzie na całym 
świecie są w stanie wspólnie pracować, 
uczyć się i bawić.

Urząd Miasta Żory oraz firmy Nexter 
International Ltd. z Katowic m ają 
zamiar uruchomić w tym mieście wę
zeł sieci Internet, do której podłączyć 
mogą swoje komputery również firmy 
czy osoby prywatne z Rybnika. Organi
zatorzy przedsięwzięcia zapewniają, że 
korzyści jakie daje dostęp do Internetu 
są ogromne:
* bezpłatna ogólnoświatowa korespon
dencja elektroniczna
* możliwość reklamy oferty firmy bez 
dodatkowych opłat
* stałe, darmowe połączenie z filiami w 
kraju i za granicą
* nielimitowany dostęp do informacji, 
baz danych

* elektroniczna droga dostępu dla za
mówień lub zleceń od klientów
* transfer plików np. programów, faxów, 
danych bez opłat, limitów
* zdalna praca w biurze z dowolnego 
miejsca na Ziemi
* integracja z lokalnymi sieciami kom
puterowymi firmy

Aby skorzystać z tych usług należy pos
iadać komputer, modem /fax i linię tele

foniczną. Koszt instalacji wynosi 150 zł, 
tyleż samo miesięczny abonament. 
Szkoły pokrywają tylko koszt instalacji.

Zainteresowani dostępem do sieci In
ternet powinni skontaktować się z infor
matykiem Urzędu M iasta w Żorach 
M arkiem  Tynieckim - tel. 341-981, 
wewn. 132, fax 342-438 lub firmą Ne
xtar w Katowicach tel. 586-006, 586- 
007, fax 588-209.

Termin zgłoszeń - 30 sierpnia br.
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podziękować, że syn Waszej Ziemi 
ksiądz Andrzej Morawski pracuje ze 
mną tam w Rosji/.../ Ksiądz Morawski 
towarzyszył arcybiskupowi podczas 
jego całej podróży po Polsce, był rów
nież obecny na środowej Mszy świę
tej. Kapłan ten pochodzi z Wielopola. 
Przed trzema laty wyjechał do pracy 
do Rosji i pracuje u boku arcybiskupa 
Kondrusiewicza jako proboszcz kate
dry katolickiej pod wezw. świętych 
Piotra i Pawła w Moskwie. Ksiądz An
drzej Morawski pod koniec listopada 
br. przyjedzie do rodzinnego Wielopo
la na urlop i obiecał udzielić wtedy na
szej gazecie wywiadu.

Wróćmy jednak do kazania arcybi
skupa Kondrusiewicza, który w kilku 
słowach starał się przedstawić sytua
cję Kościoła w Rosji. - Obok prawo
sławia egzystuje w Rosji również kato
licyzm. Katolicyzm do Rosji przynieśli 
zesłańcy polityczni z dawnej Polski i 
Litwy z czasów zaborów oraz emi
granci z Niemiec, których chętnie 
przyjmowali carowie Rosji, zwłaszcza 
w XVIII wieku. Do czasów rewolucji 
komunistycznej w 1917 roku w euro
pejskiej części Rosji było 150 kościo
łów katolickich, zaś po rewolucji po
zostawiono jedynie dwa. Resztę poza
mykano, zamieniono na magazyny 
bądź wyburzono. Wiara jednak prze
trwała. Ludzie modlili się po domach, 
a w kościołach, które przetrwały bez 
kapłanów spotykano się w niedzielę i

kościelnych - parking ten jest dla wier
nych przyjeżdżających na msze św., jed
nak z punktu widzenia Urzędu Miasta - 
z miejsca tego korzystają podatnicy, 
obywatele miasta. Stąd właśnie współ
praca obu stron. Jedna dała teren, druga 
utwardziła nawierzchnię i wszyscy użyt
kownicy są zadowoleni. Parking ten był 
już wstępnie gotowy w niedzielę 30 lipca

 Telefony do redakcji

H all banku PKO przy ul. Białych  
pęka ł w szwach, ludzie praw ie du
sili się w upale, a okienka obsługi
wane były tylko  p rze z  2 ka s jerk i  
p lu s  je d n ą  osobę po tw ierdza jącą  
czeki - mówi nasz Czytelnik, który 
k ilka razy w m iesiącu  zm uszony 
jest do odw iedzania tego przybyt
ku.
- Jestem  oburzony, to są p rzec ież  
praw dziw e kpiny z klientów, n iko
go z obsług i ta sy tuacja  nie “ru
s z y ła ”, zresztą  p rzy  okazji m ojej 
kolejnej w izyty w tym banku było  
podobnie - tłum ludzi i dwa czynne 
okienka. Przecież ludzie mają p ra
wo w godziw ych  w arunkach  p o
brać swoje pieniądze...
Jakże inaczej wygląda obsługa w 
PZU  na Wieniawskiego. Kiedy ty l
ko zgrom adziło  się  w ięcej p e te n 
tów, uruchomiono od razu dodat
kowe stanow iska ... - dodaje nasz 
Czytelnik.

odmawiano różaniec. Tak było latami. 
I  tak na przykład w kościele farnym w 
Grodnie przez 28 lat nie było kapłana. 
Ludzie zaś tak przywykli do modlitwy 
różańcowej w niedzielę, że niektórzy 
jeszcze do dnia dzisiejszego uważają 
to jako niedzielny obowiązek i spowia
dają się, gdy tego nie odprawili.

Po Mszy św. w bazylice ks. arcybi
skup udał się do Wielopola, skąd na
stępnego dnia rano po odprawieniu w 
tamtejszym kościele Mszy św. wyje
chał w drogę powrotną do Rosji.

T ekst i zdj.: M arek Szołtysek

Farski festyn 
w Boguszowicach
Z inicjatywy Katolickiego Stowarzy

szenia Młodzieży, a przy współudziale 
Rady Dzielnicy, harcerzy, młodzieży 
oazowej, a także niezrzeszonej w so
botę 26 sierpnia w boguszowickiej 
parafii pod wezw. Najświętszego Ser
ca Pana Jezusa odbędzie się farski fe
styn. Zanim jego uczestnicy przejdą 
do ogrodu za probostwem, gdzie fe
styn będzie miał miejsce, odbędzie się 
uroczyste poświęcenie ufundowanej 
przez miasto tablicy pamiątkowej w 
miejscu starego kościółka przeniesio
nego do Ligoty k. Rybnika. Festyn, 
którego początek zapowiedziano na 
godz. 15.00 potrwa do 22.00.

 Z życia wzięte 
D IS C O -

P O L S K A
Jest Mało - i Wielko - ale szerokim 

masom najbardziej jest znana - Disco- 
Polska!

Znajduje się wszędzie, a składają się 
na nią grające, a raczej koszmarnie du
dniące ulice, targi, sklepy, plaże itp. 
Nigdzie chwili wytchnienia i spokoju. 
Robiąc zakupy na targu w pobliżu stoisk 
z kasetami trudno opanować nerwy i za
chować spokój, słysząc uporczywe ja k  
młot w kuźni walenie, okraszone jeszcze 
bardziej głupimi wersetami. Szkoda, że 
tak wielki odsetek polskiej młodzieży 
odznacza się tak żałosnym gustem.

Ale istnieją też jeszcze inne przejawy 
discomanii. Jednym z nich jest zjawisko 
“głuchych Włochów ” /nazwa własna/. 
Poznałam je  kilka lat temu, kiedy spę
dzałam wakacje w Italii Słonecznej i 
głośnej. W małej, wypoczynkowej miej
scowości rzadkością był samochód z kli
matyzacją. Dlatego kierowcy chłodzili 
się otwierając wszystkie szyby w autach. 
Nie ograniczali natomiast poziomu de
cybeli wewnątrz. Efekt był taki, że naj
pierw słychać było muzykę, a dopiero po 
kilkunastu sekundach pojawiało się je j 
źródło, czyli samochód. Zjawisko to wy
jątkowo szybko przyjęło się w naszym 
kraju.

Taki na przykład fia t 126 potrafi po
mieścić w swym wnętrzu nowe 8 głośni
ków /sama policzyłam/, a widziałam na
wet takiego muzyka, co cały dach malu
cha miał wyposażony w głośniki. Co in
nego krążowniki szos z Zachodu.

Młody rodak przyjedzie do kraju i wia
domo - ma być nie tylko widać czego się 
dorobił, ale i słychać.

Ale mówiąc poważnie - takie granie 
stwarza niebezpieczeństwo dla kierow
ców i dla uczestników ruchu - zarówno 
zmotoryzowanych, jak  i pieszych.

W każdym razie słysząc tę “muzykę ” 
rozumie się po latach przebój Formacji 
Nieżywych Schabuff “A gdybym był 
młotkowym... ” Z .G ./a/

Parking przy kościele
We wtorkowe 

święto 15 sierpnia po 
wszystkich mszach 
św. w bazylice św.
Antoniego w “ogło
szeniach duszpaster
skich” odczytano 
podziękowanie dla 
władz miasta za 
utwardzenie na
wierzchni parkingu 
na placu kościelnym.
W miejscu tym wyrównano teren i wyło
żono go szarą trylinką z czerwonymi ce
głami na liniach wskazujących sposób 
parkowania. Z punktu widzenia spraw

lipca br., kiedy pod bazyliką w święto św. 
Krzysztofa, patrona podróżników i kie
rowców, święcono samochody. szoł

Remont kapitalny ulic w centrum Rybnika

Zmiana tras linii autobusowych
W związku z planowanym remontem kapitalnym ulic Gliwicka, Łony, Pl. Wolności, 3 

Maja zachodzi konieczność okresowego wyłączenia tych ulic z ruchu kołowego w okresie od 
10 do 31 sierpnia 1995 r. Od 10 do 15 sierpnia nieczynny będzie 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 przystanek au
tobusowy na Pl. Wolności. Zmieniony zostanie także przebieg linii autobusowych.
I tak linie kursujące od przystanku “Kotucza Polmozbyt” do “Pl. Wolności” kursować będą 
trasą objazdową:
od “Kotucza Polmozbyt” ul. Wyzwolenia, Sybiraków /Łącznik/, Powstańców, Kościu
szki, 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, do
tyczy linii 441, 582.

Linie kursujące od przystanku “Dw. PKP - Pl. Wolności do “Kotucza Polmozbyt” i “Gli
wicka Szpital” kursować będą trasą objazdową: od Dw. PKP ul. Kościuszki, Powstańców, 
Więźniów Politycznych, Piasta, Gliwicką do Ronda z Kotucza i dalej po trasie dotyczy li
nii 441,443,581,582,583,584,585,592,593,597,599 - zamiennie za Pl. Wolności wyzna
czony będzie przystanek przy ul. Piasta.

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. Mikolowskiej 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, Raciborską, Hallera, 
Miejską, Jankowicką, Armii Krajowej, Piłsudskiego do Dw. PKP i dalej po trasie dot. li
nii 588,590. Autobusy linii 588, 590 nie obsłużą przystanku “Kotucza Polmozbyt”, zamien
nie za Pl. Wolności obsługiwany będzie przystanek “Sąd”.

Linie E-3 i 594 w okresie od 10 do 31 sierpnia br. kończyć będą kursy na dworcu au
tobusowym 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.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zamysłów

Róbmy swoje... drogi
Zamysłów jest dzielnicą bliższą cen

trum Rybnika niż np. Boguszowice 
czy Niedobczyce, ale panująca tam at
mosfera jest prawdziwie wiejska. To 
chyba dobrze, bo minęła już moda na 
mieszkanie w mieście i każdy ceni so
bie odrobinę spokoju, z dala od uciąż
liwego zgiełku śródmieścia. Cechą Za
mysłowa jest też duża liczba dróg i 
dróżek, które wiją się po terenie tej 
rozległej dzielnicy. Drogi te często nie 
mają jeszcze nazwy i określa się je po
tocznie: “boczna ulicy Witosa”, “bocz
na Polnej” czy “boczna Dolnej”. 
Sprawa nowego nazewnictwa ulic w 
Zamysłowie to robota na przyszłe lata 
- powiedział W ładysław  Tom czak, 
przewodniczący Rady Dzielnicy w Za
mysłowie. - Najpierw musimy osta
tecznie ustalić gdzie i jaka droga bę
dzie biegła a potem możemy się za
brać za ich nazewnictwo. W przeciw
nym wypadku możemy spowodować 
jedynie bałagan. Ważniejsze jednak  
wydaje się utwardzenie dróg, których 
w naszej dzielnicy nie brakuje.

W tym roku mieszkańcy Zamysłowa 
wykonają sobie sami około kilometra 
dróg. Oczywiście bez pomocy Urzędu 
Miasta i zaangażowania przewodni
czącego nie byłoby to możliwe, ale 
głównym wykonawcą są sami ludzie 
mieszkający przy utwardzanych dro
gach. Nawierzchnie te utwardza się 
przez ułożenie kostki betonowej na 
podłożu piaskowym. Na wiosnę br. 
mieszkańcy Zamysłowa w ciągu tygo
dnia utwardzili 130 metrów drogi koło

kościoła parafialnego pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny. Później, w sześć tygodni 
utwardzono 600 metrów ulicy Polnej 
od strony ulicy Witosa. Obecnie trwa
ją  prace przy bocznej drodze od ulicy

Dolnej. Mieszkający tam ludzie planu
ją  zakończenie robót do końca sierp
nia. Spontanicznie wyłonionym kie
rownikiem tej społecznej inicjatywy 
jest Albin Małek:
- Utwardzana przez nas droga ma 

cztery metry szerokości i 260 metrów

długości. Każdego dnia układamy je j  
15 do 20 metrów bieżących. Chcemy, 
aby ju ż  pierwszego września nasze 
dzieci szły do szkoły porządną drogą - 
mówi. Pracujący przy drodze sąsiedzi 
po skończonej robocie planują wspól
ną imprezę uświetniającą otwarcie no
wej nawierzchni. Będzie pieczenie 
kiełbasy, piwo i inne smakołyki. Prze
wodniczący Rady Dzielnicy w Zamy
słowie Władysław Tomczak oblicza, 
że przydzielonej mu przez władze miasta

miasta kostki betonowej zostanie jeszcze 
na około 40 metrów drogi. Tak więc w 
tym roku w Zamysłowie powstanie je
szcze kawałek drogi. Są też plany na 
rok następny.

T ekst i zdj.: szoł

Więcej 
gazu !

c.d. ze strony 3 

dzielnicy.
Dzisiaj mieszkańcy północnych 

obrzeży Niedobczyc mają już gaz w 
obrębie własnych posesji. Składali się 
na budowę sieci doprowadzającej gaz 
do domostw w proporcjach: 30 pro
cent - mieszkańcy, 70 procent - budżet 
miasta. Za rok 1995 składka m ie
szkańców posesji za doprowadzenie 
gazu wynosiła 5 milionów starych zło
tych. W roku przyszłym może się 
podwoić. Niektórzy, jak Henryk Ćwię
czek przy ul. Witosa 44, opłacili sobie 
koszty podłączenia sieci, licznika i ku
chenki. Z ich wyliczeń wynika, że na 
gazie opłaca się gotować, ale wykorzy
stywanie go do podgrzewania wody do 
kąpieli /+ koszty piecyka/ czy ogrze
wania całego domu / + koszty pieca/ 
jest mało lub w ogóle nieopłacalne w 
porównaniu z ceną węgla i mułu. Dla
tego dla niektórych mieszkańców ul. 
Witosa przygoda z gazem skończyła 
się na... końcówce rury wystającej w 
ogródku przed domem. Co prawda 
nikt nie narzeka: zawsze to jedno 
źródło energii w domu więcej. Ale ko
niunktura się zmieniła: gaz zdrożał. Po 
latach dotarł do domostw, ale ogólny 
zapał gdzieś się ulotnił.

W roku bieżącym jedyna inwesty
cja gazowa w mieście otrzymała na 
swoje potrzeby 2 miliardy starych zło
tych z budżetu Rybnika. Za te pienią
dze zostanie doprowadzony gaz do 
domów przy ulicach W rzosowej i 
Leszczyńskiego. Być może zostanie

Mieszkańcy bocznej drogi od ulicy Dolnej w Zamysłowie podczas spo
łecznej pracy przy utwardzaniu nawierzchni. Od lewej: Stanisław Kubi
ca, dwaj pomagający chłopcy: Artur i Adrian oraz Zbigniew Sochacki i 
szef Albin Małek.

Trzy tygodnie spędzone 
w cudzych autach

Podróż zaczęła się tradycyjnie. Po prostu wsiedli w pociąg do 
Zgorzelca. Na miejsce dotarli o 4 rano. Pieszo przeszli przez gra
nicę i przy wyjeździe zaczęli “łapać” samochody jadące do Dre
zna. Na plecach mieli duże, mocno wypakowane plecaki. Pierw
szy samochód zatrzymał się bardzo szybko. Niemiec, w podróży 
do Drezna. Zabrał ich bez długiego proszenia. Po jakimś czasie 
okazało się, że pomylił drogę i jechał na Cottbus. Gdy zawracał 
zepsuła mu się skrzynia biegów. Postanowili wrócić na wyjazd z 
granicy. Pieszo z namiotami i wypchanymi plecakami szli 120 
kilometrów.

Podróż
Augustyn Grott ze swoją dziewczyną 
Agnieszką spędzili tegoroczne waka
cje podróżując autostopem do Francji. 
Już w Polsce przygotowali specjalną 
tekturkę, na którą przypinali kartki z 
napisanymi nazwami miast, do których 
chcieli się dostać. Teoretycznie byli 
przygotowani doskonale, bo siostra 
Augustyna wcześniej jeździła autosto
pem i bratu przekazała swoje spostrze
żenia. Do plecaków zabrali niezbędne 
rzeczy, śpiwór, namiot, dużo jedzenia.

Przy granicy znów szybko udało im 
się zatrzymać samochód. Tym razem 
byli to Polacy. Myśleli, że jesteśm y  
Niemcami i będziemy pilotować ich do 
Drezna. Ale chociaż nie znaliśmy dro
gi - zabrali nas - powiedział Augu
styn. - Dojechaliśmy pod Ulm.

Tu spotkali też innych Polaków, 
którzy podobnie jak oni wybierali się 
autostopem zwiedzając Europę. Z par
kingu zabrał ich Hiszpan jadący TiR-
em. Jechał do Lyonu i Augustyn bar
dzo chciał zabrać się już z nim do 
Francji. Kierowca chciał jednak wziąć 
tylko jedną osobę i tylko do Stutgartu. 
Twierdził, że przepisy francuskie za
braniają przewożenia trzech osób w 
szoferce. Udało im się jednak przeko
nać go do zabrania obojga. W czasie 
jazdy Agnieszka sporo z nim rozma
wiała - mówi Augustyn - opowiadał o 
swoich dzieciach, zwierzętach. Hi
szpanowi spodobali się pasażerowie, 
tak, że nawet przewiózł ich przez gra
nicę i wysiedli dopiero na parkingu we 
Francji. Tu spędzili noc. Rano do bra
mek autostrady dowiózł ich Arab, po
tem zabrał dyrektor jakiejś firmy.

Na kolejnym rozjeździe znaleźli się 
w mercedesie, razem z małżeństwem. 
Kierowca był zawodowym żołnie
rzem. Oboje z żoną byli Francuzami, 
ale właśnie przeprowadzali się do Ba
den-Baden, bo w Niemczech były niższe

mieli sporo przyjaciół. Z nimi Augu
styn i Agnieszka przejechali ok. 350 
km. Po drodze, na parkingu małżeń
stwo zaprosiło ich na krótki posiłek. 
Wysłaliśmy im kartkę z pozdrowienia
mi z festiwalu - powiedział Augustyn.

Na rozjeździe za Lyonem utknęli na 
0,5 godziny. Zabrał ich citroenem ge
nealogista - poszukiwacz spadkobier
ców różnych ludzi. W całej Francji 
jest tylko 200 ludzi z taką profesją. 
Sam jechał do Clermont - Ferrand, ale 
gdy przybyli na miejsce, ocenił czas 
podróży i odwiózł ich już do samego 
Gannat - celu ich drogi. Genealogista 
okazał się przy okazji artystą - parody
stą. Zostawił im telefon i zaproszenie 
na swój show. Gdy wracali - chętnie z 
tego skorzystali.

lipca i sierpnia jest głośno na całym 
świecie. Wszystko to za sprawą Jeana 
Roche’a, głównego organizatora Mię
dzynarodowego Festiwalu Zespołów 
Folklorystycznych. Na początku, kil
ka lat temu Roche stworzył w mia
steczku zespół folklorystyczny i od 
niego wszystko się zaczęło. Teraz jeź
dził po świecie i zapraszał do Gannat 
różne zespoły. Wystąpić we Francji 
można tylko raz, za to jest to wielkie 
wyróżnienie. Roche ma szczególne 
powiązania z Polską, a zwłaszcza z 
Zakopanem. Będąc przed laty w mie
ście tak się nim zachwycił, że przyjeż
dża tu co roku i zaprasza też każdego 
lata do Gannat kogoś z Zakopane
go. Teraz byli uczniowie liceum pla
stycznego, którzy wykorzystali piękne 
otoczenie jako okazję do zorganizowa
nia pleneru artystycznego.

Festiwal w porównaniu do różnych

imprez w Polsce, jest przedsięwzię
ciem dość dziwnym, gdyż sam się fi
nansuje - za wszystko trzeba płacić - 
mówi Augustyn. - Bilety na występy 
wieczorne, popołudniowe, foldery, 
maskotki... Każdy zespół może też za
rabiać dla siebie. Wokół namiotu festi
walowego ustawione były stoiska, na 
których artyści mogli sprzedawać 
ozdoby czy pamiątki charakterystycz
ne dla swojego kraju czy regionu. Były 
na przykład p lecaki z  Gwatemali, 
ręcznie robione turbany z Indii - łącz
nie z instrukcją ja k  je  zakładać - mówi 
Augustyn. Program festiwalu był pe
łen atrakcji. Poszczególne zespoły 
uczyły tańca, można było oglądać wy
stępy kabaretowe w specjalnie wybu
dowanym na potrzeby festiwalu Domu 
Folkloru. Jedną z większych niespo
dzianek była natomiast możliwość zje
dzenia kolacji przygotowanej przez 
zespoły. Co wieczór można było ra
czyć się potrawą z innej części świata.

Przy organizacji festiwalu pracuje 
bardzo wielu wolontariuszy - mówi 
Augustyn - chociaż kieruje wszystkim 
Jean Roche, bo do pomocy ma około 
400 ochotników. Pomagają w zamian 
za darmowe uczestnictwo we wszyst
kich imprezach.

Powrót
Festiwal trwał 12 dni. Po jego zakoń
czeniu Augustyn i Agnieszka postano
wili odwiedzić jeszcze kilka miejsc. 
Byli w Taizé, skąd zabrała ich w dro
dze powrotnej 80-letnia babcia prowa
dząca najnowszy model citroena XM. 
Odwiedzili też Cluny, gdzie kiedyś 
stał największy kościół w Europie.

Z Macon Augustyna i Agnieszkę za
brali Niemcy. Już czterech siedziało w 
golfie, a mimo to chętnie ich podwie
źli. Na kolejnym zjeździe mieli 40 mi
nut postoju. Wreszcie zatrzymała się

położona sieć rozdzielcza wzdłuż 
głównej magistrali przy ulicy Niedo
bczyckiej - i to wszystko. Inwestycja 
zatrzyma się tuż przed o wiele gęściej 
zabudowanymi ulicami Wołodyjow
skiego, Zagłoby i ich przecznicami, do 
następnego przydziału środków z 
przyszłorocznego budżetu. Północna 
część centrum Niedobczyc czeka na 
gaz - twierdzi Longin Bednorz. Tempo 
prac mogłoby być szybsze, gdyby za
rezerwowano na nie więcej środków. 
Niedobczycki radny postulował o 9 
miliardów na rok bieżący - uzyskał tyl
ko dwa!

Kolejne lata pracy nad gazową inwe
stycją w Niedobczycach przyniosą kil
ka ważnych decyzji: kiedy ruszy ruro
ciąg w kierunku osiedla przy ulicy 
Hetmańskiej ? Kiedy główna magistra
la gazowa przekroczy Nacynę w kie
runku domów na starym osiedlu górni
czym? A może rozbudowywana będzie 
sieć gazowa od strony Radlina, z 
której korzystają już niektóre domy 
prywatne przy ulicy Odległej oraz 
osiedle “Wrębowa”? I najważniejsze: 
czy mieszkańcy kopalnianych w więk
szości bloków będą chcieli pokryć ko
szty instalacji, która pozwoli im lżej 
oddychać, ale obciąży kieszeń?

Żona często mi mówi: “Po co ci to? 
Że też ci się chce za tym chodzić! - 
mówi Longin Bednorz. A Niedobczyce 
to 67 ulic. I  nie chciałbym, żeby ich 
gazyfikacja trwała przez kolejne dzie
sięciolecia. W Europie Zachodniej gaz 
je s t traktowany obecnie jako najbar
dziej opłacalne źródło energii - przed  
olejem opalowym, prądem elektrycz
nym i na końcu węglem. Może ju ż  nie
długo przyjdzie czas, że zacznie nam 
się opłacać korzystanie z  czystszej 
ekologicznie energii.

G rzegorz W alczak 

Z djęcia: M arek Szołtysek

ciężarówka. Ponad 300 km przejecha
li z Hiszpanem. Był wesoły, chętnie 
opowiadał o sobie. Mieszkał z żoną w 
Hiszpanii, ale pracował w Niemczech. 
Wieczorem dojechali na parking przy 
fabryce. Utknęli tam na dobre. Do au
tostrady było daleko, a kierowca do 
rana spał. Poszli pieszo do najbliższej 
drogi. Stali tam godzinę, aż jakaś ko
bieta podwiozła ich na parking przy 
autostradzie. Tu chcieli chwilę odpo
cząć, ale gdy tylko położyli plecaki i 
usiedli na trawie, zatrzymał się obok 
TiR. Kierowca zapytał, czy chcemy je
chać do Polski. Na taką okazję nawet 
nie liczyliśmy - mówi Augustyn.

Gdy wsiedli okazało się, że Polak 
wiezie już jednego autostopowicza. 
Zabrał go w Cieszynie, bo chciał je
chał do Włoch. Że TiR miał trasę aku
rat w tamtą stronę - było im weselej we 
dwóch. Ale gdy dojechali, chłopak 
stwierdził, że nie ma wystarczająco 
dużo pieniędzy, aby zostać, i wrócił z 
kierowcą. Po drodze zabrali jeszcze 
Augustyna i Agnieszkę. Jechali prawie 
całą noc. Rano byli na granicy w Zgo
rzelcu. Niestety, kierowca miał kłopo
ty z odprawą i musieli wracać na inne 
przejście graniczne - do Sieniawki. Tu 
przejechali bez problemów.

W Polsce przesiedli się do BMW. 
Ten ostatni etap podróży był najbar
dziej nerwowy - mówi Augustyn. - Je
chaliśym późnym wieczorem z prędko
ścią ponad 150 km na godzinę, kręty
mi, wąskimi, pełnymi dziur drogami. 
Ale dojechali. Już w nocy byli u babci 
Agnieszki. Wrażeń starczy im aż do 
następnych wakacji. Gdzie pojadą za 
rok - jeszcze nie wiedzą, ale mają już 
środek lokomocji jakim będą podróżo
wać - cudze samochody, czyli auto
stopem.

A neta T waróg

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

niższe podatki. Zonie też podobały się 
przeprowadzki - robili to regularnie co 
4 lata. W ten sposób w wielu miastach

Festiwal
O Gannat, miasteczku liczącym 10 tys. 
mieszkańców, co roku na przełomie



Festyn z prapremierą
W sobotę 19 sierpnia w parku 

w Niedobczycach odbył się fe
styn dzielnicowy zorganizowa
ny przez tamtejszy Dom Kultu
ry.

Mimo, że w ten sobotni wieczór po
goda się popsuła, zachmurzyło się i 
“straszyło deszczem”, zabawa trwała 
od godziny 16.00 do zmierzchu, kie
dy rozpadało się już  na dobre. Na 
początku publiczność w ysłuchała 
wiązanki popularnych piosenek w 
wykonaniu Wiktora Kowola z akom
paniamentem gitary i organów elek
tronicznych. Dalej już były konkursy 
plastyczne dla dzieci, wybory miss 
lata, występ śląskiej kapeli podwór
kowej pięciu braci Kowol oraz kon
cert zespołu rockowego Rodney. 
Największym wydarzeniem tego festynu

festynu był jednak dwudziestominuto
wy występ M AJORETEK czyli 
Form acji Tanecznej przy M iej
skiej Orkiestrze Dętej w Rybniku.
Zespół ten powstał w kwietniu br. i

działa przy Domu Kultury w Niedo
bczycach pod kierunkiem pani cho
reograf Ireny Bernackiej. Właśnie 
udział tego zespołu na sobotnim fe
stynie był pierwszym  publicznym  
występem tej grupy, która pomyśla
na jest jako integralna część M iej
skiej Orkiestry Dętej. Jako całość 
“dęciaków” i tańczące dziewczyny - 
majoretki nie raz jeszcze będziemy 
oglądać na rybnickich ulicach pod
czas festynów i oficjalnych uroczy
stości.

T ekst i zdj.: Szoł

Majoretki czyli Formacja Taneczna Miejskiej Orkiestry Dętej pierwszy raz 
wystąpiły publicznie o godzinie 17.00 na festynie w Niedobczycach. Zdjęcie to 
zostało wykonane na chwilę przed występem. Dziewczyny mają na sobie zu
pełnie nowe stroje, które na kwadrans przed występem włożyły pierwszy raz 
po przywiezieniu ich od krawcowej

Kronika dzielnicy Smolna

Dedykowane Rozalkom
Cudze kraje zwiedzaj, oglądaj i ba

daj, Swoją Ojczyznę ukochaj, tu żyj, 
pracuj, umieraj!

Te słowa, widniejące na pierwszej 
stronie Kroniki Rybnickiej Franciszka 
Idzikowskiego i Artura Trunkhardta 
posłużyły za motto “Kroniki gminy 
Sm olna”, od 1907 
roku dzielnicy Ryb
nika, którą opraco
wał dziś emeryt, 
kiedyś spółdzielca i 
członek władz miej
skich Rybnika,
Longin Musiolik.
Do motta nawiązuje 
również nadtytuł 
opracowania: “Na
sza mała Ojczyzna”.
Autor opracowania 
na Smolnej się uro
dził, i do dziś ta 
dzielnica jest jego 
m ałą ojczyzną. Jej 
dziejami intereso
wał się od lat: zbie
rał materiały, korzy
stając z gotowych 
już opracowań, ale 
także z kronik szko
ły, parafii, organizacji społecznych, 
dotarł do zasobów archiwalnych kurii i 
prowincjatu w Panewnikach, rozma
wiał ze starymi ludźmi, uważnie słu
chał opowieści matki, która nie docze
kała, niestety, wydania książki, umie
rając w ub. roku w wieku 96 lat...

Opracowane w formie maszynopisu 
materiały L. M usiolik pokazał o.

Oskarowi z Fundacji “Signum Ma
gnum”, który zapalił się do pomysłu 
wydania ich drukiem. Dzięki wydaw
nictwu fundacji, które przygotowało 
skład komputerowy i opracowanie gra
ficzne, a także dzięki kilku sponsorom, 
kronika ujrzała światło dzienne.

L. Musiolik przedstawił, oprócz da
nych typowo geograficznych i ogólne

go rysu historycz
nego, dokładne 
dzieje Smolnej jako 
gminy do 1907 
roku, a także jako 
dzielnicy Rybnika 
do 1990 roku. 
Opracowanie jest 
bogato ilustrowane 
fotografiami, foto
kopiami dokumen
tów, rycinami, gra
fikami i stanowić 
będzie na pewno 
cenną pozycję dla 
ludzi, którym bli
skie są małe ojczy
zny. Dla zmniejsze
nia i tak sporych 
już kosztów, książ
ka rozprowadzana 
będzie w kościo

łach po mszach św.
Autor zadedykował swoją prozę 

Dwóm Rozalkom: Matce i Babci Roza
lii Biegeszowej, Ślązaczkom i gorącym 
patriotkom, spłacając niejako dług za 
to, że swoim życiem dawały przykład  
ukochania swojej ‘‘małej Ojczyzny".

/r/

NASZA
MAŁA OJCZYZNA

KRONIKA 
GMINY SMOLNA 

od 1907 roku dzielnicy Rybnika

4

Cztery
godziny
muzyki!

I to muzyki różnego rodzaju, by 
słuchaczy nie zamęczyć i by każdy 
znalazł coś dla siebie. Takie zało
żenie patronow ało  pom ysłow i 
stworzenia “sezonowej” grupy mu
zyków wywodzących się z rybnic
kiego środow iska. Na pom ysł 
wpadł Jacek N iedziela , a p od
chwycili go: Andrzej Trefon /g i
tara, vocal (!)/, Marek Schweizer 
/vocal, git. akust./, Bogdan R u
miak /git. e l./, Jarosław Hanik / 
instr. klaw./, Tomasz Osiecki /git. 
bas./, Jerzy “K ali” W englarzy / 
perkusja /. Śpiewać będzie Daria  
W ieczorek, a pomysłodawca Jacek 
N ied z ie la  zagra oczyw iście na 
kontrabasie, ale i na ... gitarze ba
sowej.

Oni to właśnie w ystąpią już dziś 
tj. 25 sierpnia o 17.30 w K lubie 
DEX przy ul. W andy. B ędzie 
można posłuchać jazzu, rocka, mu
zyki country i poezji śpiewanej.

Grupa wystąpi także 3 w rześnia 
w M iejskim Ośrodku Sportu i Re
kreacji w Kamieniu. Zaplanowano 
także koncerty w Wodzisławiu.

/r/

MOSiR
oraz Zarząd Szkół 

i Przedszkoli w Rybniku 
zaprasza młodzież 

w niedzielę 3 września br. 
na Rynek, 

gdzie o godz. 16.00 
wystąpią czołowi 

wykonawcy popularnej
muzyki DISCO POLO. 

Koncert zorganizowano 
z okazji powitania roku 

szkolnego

Piękno siedzi w ... szczegółach

Prezentowany dzisiaj szczegół to ro
kokowa płaskorzeźba z motywami ro
ślinnymi i tak charakterystycznym dla 
tego stylu aniołkiem. Płaskorzeźba ta 
o powierzchni około pół metra kwa
dratowego stanowi jeden z najładniejszych

najładniejszych elementów sztuki dekoracyjnej 
rybnickich kamienic. W którym miej
scu, na jakiej ulicy znajduje się tak 
udekorowana budowla? Odpowiedzi 
proszę szukać na tej samej stronie.

szoł

F e s tyn  z okaz ji 15. ro cz n icy  NSZZ "S o lid a rn o ś ć "

Wygraj cinquecento!
Z  okazji 15. rocznicy powstania 
NSZZ “Solidarność” 2 września br. 
w Rybniku - Kamieniu odbędzie się 
festyn. W programie m.in. wielka lo
teria fantowa, w której główną wygra
ną będzie fiat cinquecento a także wie
le innych równie atrakcyjnych nagród. 
Festyn uatrakcyjni koncert piosenki 
“DISKO POLO” występy orkiestr gór
niczych, kabaretów “PIGW A”, “3 
Ofiary” oraz Janusza Rewińskiego a 
także zespołu “Piersi”.

Losy loterii są dostępne dla wszyst
kich, nie tylko członków NSZZ “Solidarność

Solidarność”. Sprzedaż losów prowadzą 
komisje zakładowe NSZZ “Solidar
ność” wszystkich 7 kopalń Rybnickiej 
Spółki Węglowej. Poszczególne ko
palnie zapewniają transport do Kamie
nia.

Zapraszamy.
MOSiR w Rybniku - Kamieniu in

formuje wszystkich chętnych o możli
wości handlu na terenie ośrodka w 
dniu festynu. Zezwolenia na handel 
wydawane będą w Hotelu “OLIMPIA” 
od poniedziałku do piątku w godz. od. 
8.00 - do 14.00.

 Pozdrawiają nas...

* z obozu sportowego w Nysie koszy
karze MKKS Rybnik
* z pobytu na obozie u stóp Małej Fa
try uczennice i uczniowie Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
wraz z opiekunką Anną Pojdą

* uczestnicy obozu Ekologiczno-Tera
peutycznego “Weto” w Pokrzywnej 
zorganizowanego przy Poradnię Psy
chologiczno-Pedagogiczną z Rybnika 
i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży 
w Warszawie 

Dziękujemy!

K i n a
“APOLLO”
25 sierpnia i 27 - 31 sierpnia, godz.
18.00, 20.00; 26 sierpnia, godz.
16.00, 18.00 - “BAD BOYS”, prod. 
USA
“PREMIEROWE” przy TZR 
25 sierpnia, godz. 17.00, 19.15; 26 - 
27 sierpnia, godz. 11.00; 28 - 31 
sierpnia, godz. 17.00, 19.15, “CON
GO”, prod. USA, cena 5 zł

Estrady
Teatr Ziemi Rybnickiej 
26 sierpnia, godz. 17.30, 20.00; 27 
sierpnia, godz. 17.00, 20.00, Spektakl 
rewiowy Małgorzaty Potockiej pt. 
“Rewia, rewia, rewia” z udziałem gru
py baletowej “Sabat” i innych

Wystawy 

Motyw ten znajduje się w tympanonie nad kilkunastoma oknami restau
racji “Świerklaniec”, usytuowanej na rogu ulicy Sobieskiego i św. Jana.

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 
Restauracja “Olimpia” - Kamień 
Piątek, 25 sierpnia, od 20.00 do 2.00 
Kino “Apollo”
Sobota, 26 sierpnia, od 20.00 do 2.00

/gw/

No wy
K ONK URS

 ZAPRASZAMY DO wspólnej Z A B A W Y !
Tym razem konkurs dwuczęściowy. Aby wziąć udział w losowaniu atrakcyj

nej nagrody, trzeba prawidłowo odpowiedzieć na podane niżej pytania i dodat
kowo odgadnąć jakie kwiaty prezentujemy na zdjęciach.
Pytanie 1 - Kiedy kwitną irysy amerykańskie?
Pytanie 2 - Kiedy przesadzamy irysy amerykańskie?
Pytanie 3 - W jaki sposób rozmnażamy irysy amerykańskie?

Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosowane będą dwie nagro
dy: zestawy cebul tulipanów i kłącza irysów, o łącznej wartości 15,00 zł.

Nagrody ufundował Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów działający przy 
Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na nasz adres lub wrzucać do “żółtej 
skrzynki” /Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Polska jest jak
Rzecz o Maksymilianie Basiście

Maksymilian Basista uznany jest przez wielu za postać wy
bitną, prawie legendarną. Pragniemy przypomnieć jego działal
ność, zwłaszcza tę z sierpnia 1939 roku, kiedy w obliczu zbliżają
cej się groźby drugiej wojny światowej odważnie i z wiarą proro
kował za Polską.

Ten stary dąb rosnący przy ulicy Żołędzio
wej w Rybniku wspaniale ilustruje słowa 
Maksymiliana Basisty, który w ostatnim  
dniu pokoju przed wybuchem drugiej wojny 
światowej porównał polskość Śląska do wie
kowego dębu, którego nikt nie wyrwie

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
R z e c z y  Ś l ą s k i c h

Maksymilian urodził się w 1883 
roku w Górkach w dawnym powiecie 
rybnickim. Pochodził z rodziny chłop
skiej i kiedy skończył 16 lat wyjechał 
na zachód Niemiec w poszukiwaniu 
pracy. Znalazł ją  w kopalniach West
falii, gdzie jako górnik pracował w la
tach 1899 - 1906. Tam, na obczyźnie, 
daleko od rodzinnego Śląska, młody 
Maksymilian staje się gorącym patrio
tą. Wśród polskich górników w West
falii, zwanych “westfalokami”, działa 
w Towarzystwie Oświatowym im. św. 
Barbary. Tam też zapoznaje się z no
wopowstałym ruchem “Eleusis”, czy
niącym starania na rzecz odrodzenia 
narodowego Polaków we wszystkich 
zaborach. Wraz z kolegami czyta pol
skie książki, śpiewa polskie pieśni lu
dowe i narodowe. Kierownictwo kółka 
“Eleusis”, widząc wyjątkową pracowi
tość i zdolności młodego Maksymilia
na, wysyła go do Krakowa na kursy 
handlu, drukarstwa i księgarstwa. Po 
czterech latach intensywnej pracy i na
uki Maksymilian Basista wraca z Kra
kowa na Górny Śląsk i  w 1910 roku 
osiada w Rybniku. Otwiera tu pierw
szą w powiecie “Księgarnię Polską” w 
kamienicy przy ulicy Kościelnej pod 
numerem dziesiątym. Jego księgarnia 
jest nie tylko sklepem z książkami, ale 
prawdziwą instytucją oświatową. Wy
bucha jednak pierwsza wojna świato
wa i w 1914 roku Maksymilian został 
powołany do niemieckiej armii. Pod
czas walk odniósł ciężkie rany i uzna
no go za niezdolnego do służby woj
skowej. Nie pozwolono mu jednak za
mieszkać w Rybniku i jako “szkodliwy 
element polski” skierowano go na 
przymusowy pobyt w Estonii, kontro
lowanej wtedy przez armię niemiecką. 
Kiedy jednak wojna miała się ku koń
cowi, a w świecie coraz głośniej 
mówiło się o odrodzeniu państwa pol
skiego, M aksymilian w 1918 roku

uciekł z Estonii i wrócił do Rybnika. 
Tu natychmiast zajął się agitowaniem 
na rzecz przyłączenia Śląska do Pol
ski. Za to przez władze niemieckie zo
stał aresztowany i skazany na 9 mie
sięcy więzienia. Udało mu się jednak 
uciec - ukrywał się w Piotrowicach,

gdzie został członkiem dowództwa 
górnośląskiej Polskiej Organizacji 
W ojskowej, przyjmując pseudonim 
“Klin”. W sierpniu 1919 roku Maksy
milian walczył w pierwszym powsta
niu śląskim na terenie powiatu rybnic
kiego. Zaś później pracował na rzecz 
kampanii plebiscytowej i założył Pol
ski Komitet Plebiscytowy na Miasto 
Rybnik, który mieścił się w kamienicy 
przy ulicy Św. Jana. W tym przedplebiscytowym

przedplebiscytowym okresie Maksymilian Ba
sista założył wiele towarzystw śpiewa
czych, przemawiał na festynach, aka
demiach i zjazdach. Pisał również ar
tykuły prasowe, w których opowiadał 
się za przyłączeniem Śląska do Polski. 
Od 1919 roku współpracował ze

“Sztandarem Polskim i Gazetą Ryb
nicką”, które to czasopismo właśnie 
pojawiło się na rybnickim rynku pra
sowym. Taką akcję propagandową na 
rzecz Polski Basista prowadził aż do 
trzeciego powstania śląskiego w 1921 
roku, po którym część Górnego Śląska 
przyłączono do Polski. Był to również 
osobisty sukces Maksymiliana Basi
sty, który nie zaprzestał jednak swojej 
społecznej działalności. Można w niej 
teraz wyróżnić dwa główne nurty -

praca w Radzie Miasta Rybnika 
oraz działalność księgarska i 
wydawnicza. We władzach mia
sta działał cały okres między
wojenny. Na początku, już od 
1922 do 1934 roku był przewo
dniczącym Rady Miasta Rybni
ka, a od 1934 do 1939 roku wi
ceburmistrzem i prawą ręką 
burmistrza Władysława Webe
ra. Wielu rybniczan pamięta, 
jak podczas chwilowej nieobec
ności bądź urlopu burmistrza 
Webera, w ważnych sprawach 
urzędnicy z magistratu przyno
sili Basiście do księgami pisma 
do podpisu bądź wołali go do 
urzędu. Maksymilian Basista 
popierał marszałka Piłsudskie
go i był uznawany za człowieka 
sanacji. Z tych też powodów 
pogorszyły się jego stosunki z 
rybnicką praw icą i zerwał z 
“Gazetą Rybnicką”, której wła
ścicielem był człowiek prawicy Mi
chał Kwiatkowski. Drugim nurtem 
działalności Maksymiliana Basisty po
została praca w księgami. Sprzedawał 
tam książki, ale również zorganizował 
Towarzystwo Czytelni Ludowych, To
warzystwo Młodzieży Polskiej czy To
warzystwo Śpiewu “Seraf”. Basista 
był również wydawcą książek, oko
licznościowych publikacji oraz kartek 
pocztowych ze zdjęciami Rybnika.

Omawiając działalność Maksymilia
na Basisty nie można pominąć innych 
znanych postaci z jego rodziny. Żona 
Maksymiliana, Maria Basistowa była 
bardzo żarliwą działaczką katolickich 
towarzystw kobiecych. Basistowie 
mieli też dwoje dzieci - Marię i Mie
czysława. Syn uczył się przed wojną w 
szkole dyplomatycznej w Warszawie, 
lecz wojna przerwała jego karierę i 
zmusiła do wyjazdu z kraju. Jego cie
kawym życiorysem zajmiemy się w 
następnym tygodniu.

Przełomem w życiu rodziny Basi

Basistów był 1939 rok. W ostatnim dniu 
pokoju w czwartek 31 sierpnia na ryb
nickim Rynku Maksymilian Basista 
przemawiał ostatni raz publicznie. Po
przez swoje słowa chciał obudzić w 
ludziach nadzieję i dodać im otuchy. 
Mówił: Polska je s t ja k  wiekowy dąb, 
który silnie wrósł korzeniami w ziemię 
i nikt go nie wyrwie. Dlatego nie musi
my się bać jakiegoś tam Hitlera... Na
stępnego dnia - jak na ironię - kilka 
minut po godzinie ósmej niemieccy 
żołnierze zdobyli już Rybnik. Mieczy
sław Basista nie chciał opuścić Rybni
ka. Dopiero znajomi prawie na siłę 
wciągnęli go do samochodu i wywieźli 
poza miasto. Cztery lata ukrywał się w 
podkrakowskiej wsi, jednak w 1943 
roku został aresztowany i więziony w 
obozach pracy w Oświęcimiu i w Ba
warii. Po wojnie powrócił do Rybnika, 
gdzie dalej do 1949 roku prowadził 
księgarnię. Dożywszy 84 lat zmarł w 
1967 roku. Pochowano go na cmenta
rzu w Rybniku. M arek Szołtysek

Maksymilian Basista /1883-1967/, księgarz, wydawca, działacz narodowy, 
radny, wiceburmistrz, więzień obozów... Jedna z wielkich osobowości Ryb
nika

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 25 do 31 sierpnia 1925 roku

- /300-cie istn ien ia  W olnego Ce
chu R zeźników  i W ędl in iarzy  w 
Rybniku/. Wolny Cech Rzeźników 
i W ędliniarzy w Rybniku obchodzi 
w dniu 30 b.m. u roczystość 300- 
letniego jub ileuszu  swego is tn ie
nia. W czasie Mszy św. w kościele 
śpiew ał będzie chór m ęski cechu 
rzeźnickiego z Królewskie Huty. 
PARUSZOW IEC. S taran iem  ks. 
Jarząbka, dyr. D ziecięstw a Jezus 
odbyła się ubiegłej n iedzie li w y
cieczka dzieci z R ybnika, P aru
szow ca i okolicy  do ogrodu p. 
M ajnusza. Podczas dek lam acji i 
obrazów  ze śpiew em  sala w ielka 
wypełniona była po brzegi poczem 
rozbaw iona dziatw a zap e łn iła  
ogród, baw iąc się rad o śn ie , ale 
przykładnie. D ziatw ę odw iedzili 
ks. proboszcz Reginek, ks. ks. M i
sjonarze, p. B asista , p. poseł 
Kwiatkowski i inni.

Ogłoszenia

ruchu. Potrzeba 6 do 8 tysięcy zł. 
Wiadomość:
Fr. Pepke, Kartuzy /Pomorze/. 

Wesoły kącik
- Byłem na odczycie profesora X... 
Doskonale mówił. Cztery razy bu
dziły mnie oklaski.

* * *

O szczędny p ac jen t z jaw ia  się u 
znakomitego lekarza, pobierające
go za p ierw szą w izytę 30 zł, a za 
następne po 10 zł. Chcąc uniknąć 
kosztu chory w ita doktora słow a
mi:
- Dzień dobry! Znów jestem  u pana 
konsyljarza.
L ekarz p rzyg ląda się chorem u, 
którego nigdy nie w idział i nagle 
się odzywa:
- Aha, prawda! Doskonale pan wy
gląda. - Niech pan dalej zażywa to, 
co poprzednio zapisałem.

* * *

Dzierżawa ogrodnictwa. 
O grodnictw o bez konkurencji od 
zaraz do w ydzierżaw ienia. 5 c ie 
p larń , 225 okien inspektow ych w

- Panie S ilberste in , nie mogę żyć 
bez pańskiej córki.
- Wiem, wiem... pan hrabia ma już 
wszędzie kredyt zamknięty.

Na Sesji ONZ 
- czas wolny od obrad

W jednym z poprzednich numerów 
Gazety informowaliśmy o wyróżnieniu 
jakie spotkało Rybnicką Spółkę Węglo
wą. Pracownik Spółki Andrzej Buchta 
uczestniczył w obradach organizowanej 
pod auspicjami ONZ 82 .Sesji Międzynarodowej

narodowej Organizacji Pracy na pra
wach tytularnego członka Komitetu d/s 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
Górnictwie.

Relacje zdane, sprawozdania i doku
menty złożone. Porozmawiajmy więc o 
Pańskim pobycie w Genewie “na luzie”, 
wakacyjnie - proponujemy Andrzejowi 
Buchcie.
GR: - Genewa to chyba piękne miasto? 
A.B.: - Bardzo ładne, ale nie ma zbyt

wielu atrakcji turystycznych. To przede 
wszystkim miasto urzędników. W wielu 
międzynarodowych instytucjach takich 
jak ONZ, Międzynarodowa Organizacja 
Pracy czy Światowa Organizacja Zdro
wia pracuje kilkanaście tysięcy osób z 

wielu krajów 
świata i daje 
się zauważyć, 
że miasto z 
tego żyje. 
Dosłownie i 
w przenośni. 
S zw ajc a ria  
jest pań
stwem dro
gim a Kanton 
Genewa to 
p ra w d o p o
dobnie naj
droższy “re
jon” Europy. 
Dlatego też 

wszystkim udającym się do Genewy po
lecam spacer bulwarami wokół Jeziora 
Genewskiego, zdjęcie na nabrzeżu Jar
din Aglais z fontanną w tle, a następnie 
kolację we ... Francji. W czasie kilku ty
godni trwania Sesji mieszkałem po stro
nie francuskiej. Australijczyków, Skan
dynawów czy Anglików również nie od
straszała konieczność kilkuakrotnego 
dziennie przekraczania granicy, tym bar
dziej, że dojazd do centrum Genewy zaj
mował nie więcej niż kwadrans. Życie

we Francji było po prostu kilkakrotnie 
tańsze.
- Po całodziennych obradach wracał 
Pan do...
- Ferney-Voltaire - małego miasteczka, z 
niezliczoną liczbą typowych dla Francji 
kawiarenek, mnóstwem kwiatów i wą
skich uliczek. Po dniu spędzonym po
śród różnojęzycznego tłumu pracowni
ków w budynkach byłej Ligi Narodów, 
tam można było odpocząć. Wieczorami 
“tymczasowi mieszkańcy” miasteczka 
spotykali się na kolacji w kawiarence 
“La Patriarche”. Do stałych gości kawia
renki należeli Andrzej Wilk - Prezydent 
Konfederacji Pracodawców w Polsce i 
Ewa Spychalska - Przewodnicząca 
OPZZ.
- Szwajcaria kojarzy nam się z zegarka
mi i serem, Alpami i czekoladą.
- Może trochę o serze. W samej Szwaj
carii znajduje się ponad 700 wytwórni 
sera, głównie w dolinie Emmental, skąd 
wziął nazwę najsłynniejszy z nich. 
Przyjrzenie się jak produkowany jest ser, 
poznanie “tajemnicy dziury w serze” to 
atrakcja porównywalna do wizyty w wy
twórni szampana we Francji czy w bro
warze w Holandii.
... i trochę o Alpach ...
- W ciągu 1,5 godziny dotrzeć można 
samochodem z Genewy do Chamonix. 
Po spacerze warto wyjechać kolejkami 
na szczyt Aiguille du Midi, obejrzeć pa
noramę Alp, stanąć oko w oko z królew
skim Mont Blanc. Oprócz aparatu foto
graficznego należy zabrać kurtkę. W 
Chamonix temperatura sięgała 30 stop
ni, na górze, na wysokości ponad 4000 
m, było minus 10 stopni.

Rozmawiała : A leksandra Z ejer

Andrzej Buchta w alpejskiej wiosce Les Diablerets co się 
tłumaczy ponoć na Diabełkowo

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5

Sztandar Polski



Zarząd 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 n iniejszego czynszu za 1 m2 naliczony zostanie  
obowiązujący podatek VAT w wysokości 22 procent.
Bliższych informacji udziela Naczelnik W ydziału Lokalowego Urzędu 
M iasta Rybnika, tel. 24-168 lub 253-44.
Przetarg odbędzie się 4 września 1995 r. o godz. 10.00 w sali nr 37, I 
piętro budynku UM Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta 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 W ydziale Lokalowym UM Rybnika 
przy ul. 3 Maja 12.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez 
podania przyczyny.

Ważne dla miłośników zwierząt
Urząd Miasta Rybnika informuje, 

że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku

Terenowy Punkt Zatrzymań dla bezdomnych zwierząt.
Istnieje możliwość przekazania zatrzymanych psów bezpańskich 

lub poszkodowanych 
w wypadkach ulicznych.

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

silesia RYBNIK
1753

RYBNICKIE ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH 
“HUTA SILESIA”

poszukują pracowników:

* Głównego Specjalisty d/s Marketingu i Sprzedaży
Od kandydata oczekujemy:
- wykształcenia wyższego
- znajomości zagadnień gospodarki rynkowej i sprzedaży
- operatywności i dyspozycyjności
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem
* Specjalistów przeróbki plastycznej i obróbki skrawaniem -
na stanowiska technologów i konstruktorów,
* Ekonomistów z wyższym wykształceniem.

Pisemne oferty należy składać w Dziale Kadr i Szkolenia RZWM “Huta 
Silesia” 44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa, 

tel. 27551-2 wewn. 2339

Ogłoszenia drobne
PRACA dla

- murarzy, tynkarzy, kafelkarzy
- instalatorów wod. - kan.
- spawaczy gazowych
ADAR, ul. Pełczyńskiego 5 
Rybnik-Zamysłów - tel. 25-656

ADAR
* wykonuje kompleksowe 

remonty łazienek 
w dowolnie wybranych 

systemach, instaluje 
urządzenia ogrzewcze 
oraz wod.-kan., gaz., 
plastik, miedź, ocynk, 

a także murarskie.
Tel. 25-656 ul. Pełczyńskiego 5,

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616
BEZPŁATNE 

PORADY PRAWNIKA 
w "Gazecie Rybnickiej"
W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

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

bezpłatnie porad

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

Kawiarnia

RONDO

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

tzw. “KULOK”
Rybnik, ul. Wysoka /Dom Rzemiosła/

zaprasza na
relaksową kawę, drinki, 

dania barowe, piwo.
Organizujemy tanio wesela 

oraz imprezy okolicznościowe 
do 250 osób.

100,3 MHz

 Tel. 26-179 czynny od 9.00 do 22.00 Vanessa RADIO
D zia ł R eklam y i P rom o c ji 
Racibórz, Pl. D w orcow y 16
te l ./ fax  (0 -3 6 )  15-45-8 2 

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

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

(0-36) 15-42-22

W raz ie  p o t r z e b y
TELEFONY ALARMOWE 

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 25 do 31 sierpnia, Apteka Pod 
Lwem, ul. Sobieskiego 4, Rybnik, tel. 22-806

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"

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

• 1 cm2 - 0.80 zł
• 1 słowo - 0.50 zł

w artykułach sponsorowanych
• 1/4 strony - 150 zł

...U NASSZYBKO
I TANIO• 1/2 strony - 270 zł

• 3/4 strony - 350 zł
• 1 strona - 500 zł

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

PIO TR O W SK I 9,40 10,44 14,39 7,55
Jastef, Raciborska 22 9,00 — 13,00 7,20
TA R G 9 ,00 -9 ,4 0 10,90-11,60 13,00-14,00 7,70 - 7,90

Owoce/Warzywa pomidory ogórki marchewka ziemniaki

Raciborska 1,20 1,38 0,50 0,30
M ie jska  2 1,30 0,90 0,70 0,35
TA R G 0 ,8 0 -0 ,9 0 0 ,12 -0 ,5 0 0 ,40 -0 ,8 0 0,30

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

Rynkowy 200g -1 ,50 1,80 0,20 1,00
Jan N o g a 200g -1 ,45 1,90 0,20 1,00
TA R G 2 2 7 g -1,65 1 ,70 -1 ,80 0 ,1 4 -0 ,2 0 0 ,85 -1 ,0 0

Waluty 100
dolarów

100
marek

100  koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 243,00/247,00 164,00/167,00 8,80/9,10 47,50/49,00
Delikatesy, ul. Miejska 234,00/247,00 164,00/167,00 8,80/9,10 47,50/49,00
G a llu x , Rynek 244,00/247,50 164,00/167,00 8,70/9,10 47,50/49,00
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sklep "Hadar" 
oznaczono 
ciemnym  

kwadratem

Sklep “HADAR"
poleca: łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova /klejone/  

oraz polipropylen /na zgrzewanie/ 
a takie miedziane. 

Polecamy takie 
łatwe w obsłudze i  montażu 

niezawodne
listwy grzejne z osprzętem! ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656



Wandal na chodniku
kierowcy, żeby zniszczyć czyjąś pracę i este
tyczny chodnik.

/a/

Na ulicy Janiego nie tak dawno po
bocze wyłożono nowymi kształtkami. 
Wyglądały dekoracyjnie i ładnie. Nie
stety, nie długo. Na po
boczu zatrzymała się 
bowiem ciężarówka.
Nacisk kilkunastu ton
spowodował nieodwra
calne szkody. Kształtki 
są porozbijane i powy
rywane. Aby pobocze 
odzyskało swój urok 
musi być od nowa uło
żone. A wystarczyło 
tylko kilkanaście minut 
bezmyślności kierowcy

Znak zlikwidować?
Rybnik należy do niewielkiej grupy 

najlepiej oznakowanych miast w woje
wództwie katowickim, a może i w ca
łej Polsce. Potwierdzi to nawet mało 
spostrzegawczy użytkownik dróg. 
Pięknie oznakowana jest również wi
doczna z drogi polana w Chwałęcicach 
nad zalewem, usytuowana około 500 
metrów za ośrodkiem “Kotwica”. Wy
dzielone i oznakowane jest tam miej
sce na parking, obok którego nad brze
giem można poleżeć na kocu i wypo
cząć. Na polance tej są również trzy

znaki zakazu kąpieli. Znaki te są duże, 
kolorowe i usytuowane w tak widocz
nym miejscu, że nikt kto znajdzie się 
w najbliższej okolicy nie może mieć 
wątpliwości, że “kąpiel wzbroniona”. 
Ile razy jednak przejeżdżam obok tego 
miejsca, widzę w tle tego znaku kąpią
cych się w zalewie ludzi. Są tam dzie
ci, młodzież, dorośli... a nawet psy. 
Komentarz zbyteczny...

TEKST I ZDJ.: SZOŁ

Kronika policyjna 

Włamanie do “Ani”
W nocy z 13 na 14 sierpnia nieznany 
sprawca włamał się do baru “Ania” 
przy ul. Orzepowickiej. Złodziej 
wszedł do środka poprzez wybicie szy
by w oknie i skradł papierosy i słody
cze. Straty ustalają pracownicy po
szkodowanego lokalu.

Kradzież na sportowo 
Właściciel sklepu sportowego przy ul. 
Sobieskiego 4 powiadomił rybnicką 
policję, że w okresie od 12 - 14 sierp
nia br. nieznany sprawca włamał się 
“na pasówkę” do jego sklepu. Złodziej 
skradł łyżworolki, buty sportowe, piłki 
tenisowe, kurtki ortalionowe, dresy, 
śpiwór turystyczny o łącznej wartości 
2 tys. zł.

Wandalizm w szkole
Sekretarka Szkoły Podstawowej nr 11 
przy ul. Hibnera zgłosiła w komendzie 
policji, że w poniedziałek 14 sierpnia 
około godz. 12.30 dwaj znani w szko
le nieletni chłopcy weszli na teren re
montowanego budynku szkolnego. 
Korzystając z pozostawionych na ko
rytarzu pojemników z farbami i rozpu
szczalnikami, wysmarowali farbą 
część ścian i framugę drzwi jednego z 
pomalowanych pomieszczeń. Następ
nie rozlali rozpuszczalnik na wykła
dzinę klatki schodowej i podpalili. W

wyniku podpalenia okopceniu uległa 
dodatkowo świeżo pomalowana ściana 
klatki schodowej. Spłonęła też część 
wykładziny podłogowej. Straty w usta
leniu.

Ciągle kradną rowery
W poniedziałek 14 sierpnia o godz.
14.00 spod sklepu “Świetlik” przy 
rynku nieznany sprawca skradł rower 
górski “Sexon” wartości 540 zł. Zaś w 
środę 16 sierpnia pomiędzy godz. 
21.15 a 21.45 skradziono rower spod 
bloku na ul. Dąbrówki. Właściciel po
niósł stratę w wys. 500 zł. Podobnej 
kradzieży roweru “Skorpion” za 600 zł 
dokonano również w Boguszowicach 
w sobotę 19 sierpnia.

Groził strażnikowi miasta 
We wtorek 15 sierpnia około godz.

23.00 na ul. Mikołowskiej funkcjona
riusz Straży Miejskiej legitymował pi
janego mężczyznę mającego ze sobą 
groźnego psa bez smyczy i kagańca. 
Legitymowany stawiał opór szarpiąc 
mundur służbowy oraz groził strażni
kowi śmiercią, chcąc w ten sposób 
zmusić go do zaniechania czynności 
służbowych. Sporządzono raport poli
cyjny.

Zatrucie alkoholem
W środę 16 sierpnia lekarz pogotowia 
ratunkowego w Rybniku powiadomił 
policję o dwóch ciężkich zatruciach 
alkoholem. Jeden z mężczyzn zmarł, 
zaś drugi leczony jest w klinice w Za
brzu. Po wyjaśnieniu okazało się, że

 Kolarstwo 

EB VICTORIA 
Rybnik 

w czołówce
Polski Związek Kolarski ogłosił 

punktację indyw idualną oraz dru
żynową obejm ującą wyścigi p rze
prow adzone do 15 s ie rp n ia  tego 
roku.

W klasyfikacji indywidualnej w 
pierw szej dwunastce znalazło się 
aż 12 zaw odników  rybn ick iego  
klubu EB VICTORIA: /2./Tom asz 
Baranowski - /650 pkt./, /3 ./ Ra
dosław Romanik - /644 pkt./, /6./ 
Zbigniew Rudyk - /376 pkt./, /7 ./ 
Artur Krasiński - /367 pkt./, /11./ 
Grzegorz Piwowarski - /320 pkt./, 
/12./ Paweł Czopek - /305 pkt./ 

Z bigniew  K aźm ierczak  za ją ł 
miejsce 22.

Drużynowo Zespół EB VICTO
RIA Rybnik zdecydowanie klasy
fikację wygrał, grom adząc 2857 
pkt., w yprzedzając 17 innych  
drużyn.

Tenis

Tenis stołowy 
w “Harcówce”
Klub “H arcówka” w Rybniku- 

L igocie organ izuje 28 sierp n ia  
Turniej Tenisa Stołowego. Zawo
dy odbyw ać się będ ą  od godz. 
10.00, a uczestniczyć mogą dzieci 
w wieku 7 - 1 5  lat.

Chętni proszeni są o zgłaszanie 
się dzień  w cześn iej. N ajlepsi 
otrzym ają atrakcyjne nagrody, ale 
wszyscy uczestnicy dostaną nagro
dy pocieszenia.

Turniej organizowany jest na za
kończenie akcji wakacyjnej. Przez 
cały sierpień  odbywały się tu bo
wiem gry i zabawy ruchowe, zaję
cia muzyczne i plastyczne.

/a/

dzień wcześniej ludzie ci znaleźli na 
wysypisku śmieci butelkę z nieznaną 
jeszcze policji ani lekarzom cieczą 
sporządzoną na bazie alkoholu. Znale
ziony “alkohol” mężczyźni wypili, co 
skończyło się tragicznie.

Złodzieje drutu
Kierownik Robót Mieszkaniowych 
“ELROW” w Rybniku zgłosił, że po
między 11 a 16 sierpnia okradziono 
ich magazyn w Jankowicach przy ul. 
Pisakowej. Złodzieje zabrali ciągarkę 
łańcuchową, osadzak i “popularny 
wśród złodziei” miedziany kabel elek
tryczny o łącznej wartości 7 tys. zł. 
Podobny złodziejski proceder został 
wykryty przez zmotoryzowany patrol 
policji, który w poniedziałek 21 sierp
nia o godz. 1.00 zatrzymał po pościgu 
ładę z trzema nieletnimi. Młodzi lu
dzie byli sprawcami kradzieży drutu 
miedzianego i 30 litrów oleju silniko
wego z elektrowozów stojących na 
bocznicy kolejowej PKP Towarowa w 
Niedobczycach. Szkody ustala policja, 
a sprawców osadzono w areszcie.

Sklep na Św. Jana 
Na ul. Św. Jana znajduje się sklep ze 
sprzętem komputerowym. W nocy z 
16 na 17 sierpnia został on okradzio
ny. Sprawcy weszli do środka po wy
ważeniu drzwi od strony zaplecza po 
czym ukradli dyskietki, skanery i my
szki komputerowe o łącznej wartości 
około 8 tys. zł.

/szoł/

Ż u ż e l Ż u ż e l

Kolejna porażka RKM-u
Ubiegła niedziela nie okazała się 

szczęśliwa dla żużlowców Rybnickie
go Klubu Motorowego. W rozegra
nym w Krakowie meczu II ligi żużlo
wej rybniczanie ulegli zespołowi 
“Wandy - Realbud” 39 : 51. Punkty 
dla RKM-u zdobyli: P. Vandirek 5/1, 
3, d, 1/, A. Musiolik 1 /d, 1/, K. Flie
gert 11 /3, 0, 3, 2, 2, 1/, E. Tudzież 0 
/0, 0, 0/, A. Skupień 10/2, 1,3, 1, 3/, 
E. Sosna 3 /l,  1, 1/, M. Węgrzyk 4 /l,  
2, 1/, D. Fliegert 5 /0, 3, 0, 2/.

Rybniccy żużlowcy po przegranym 
meczu ze “Startem” Gniezno twierdzi
li, że mokry i grząski tor uniemożliwił 
im zaprezentowanie pełnej gamy swo
ich umiejętności. Tor w Krakowie był 
suchy i twardy - niewiele to jednak 
rybniczanin pomogło. W spotkaniu z 
“Wandą” RKM wygrał zespołowo za
ledwie 3 wyścigi. Przewaga gospoda
rzy w tym meczu była bardzo widocz
na. W drużynie rybnickiej po dłuższej 
przerwie, spowodowanej kontuzją rąk, 
wystąpił Czech Petr Vandirek. Nie 
jest on jeszcze w pełni sił, ciągle bie
rze udział w ćwiczeniach rehabilitacyj
nych, ale zaprezentował się całkiem 
poprawnie. Dobrze wypadli Krzysztof 
Fliegert i Antoni Skupień, a po raz 
kolejny zawiódł Eugeniusz Tudzież. 
Czyżby oszczędzał siły i motocykle 
przed czekającymi go jesienią wystę
pami na cyklu turniejów w Republice 
Południowej Afryki?

Drużyna RKM-u przeżywa wyraźny 
spadek formy. Rybniczanie zajmują

nadal 6. miejsce w tabeli II ligi, ale 
wyprzedzają tylko bardzo słabe zespo
ły JAG-u Łódź, “Śląska” Świętochło
wice, KKŻ-u Krosno i opolskiego 
“CemW ap-u”. Kiepska postawa 
RKM-u w tegorocznych rozgrywkach 
może sprawić, że od drużyny odwrócą 
się i kibice i sponsorzy. Może to po
ciągnąć za sobą konieczność wycofa
nia drużyny z rozgrywek. Żużel jest 
sportem bardzo kosztownym i trzeba 
zdawać sobie sprawę z tego, że żaden 
klub nie jest w stanie utrzymać się je
dynie z wpływów za bilety wstępu.

Rybniczanie zapewne odbudują nad
szarpniętą reputację w ostatnich kolej
kach tegorocznych rozgrywek ligo
wych. Spotkają się bowiem z drużyna
mi zamykającymi tabelę. W trzech 
spotkaniach powinni zdobyć komplet 
punktów.

W najbliższą niedzielę 27 
sierpnia o godz. 17.00 rybnicza
nie podejmować będą na wła
snym torze zespół “Śląska” Świę
tochłowice.

Mecz zapowiada się niezwykle inte
resująco. Zbliżona klasa sportowa ry
wali gwarantuje, że emocji na torze nie 
zabraknie.

Natomiast w sobotę, 26 sierpnia o 
godz. 16.00 na “Skałce” w Święto
chłowicach światowa czołówka we
źmie udział w Memoriale Red. Jana 
Ciszewskiego. Ten turniej naprawdę 
warto zobaczyć.

Piotr Szweda

Rybniczanie na zawodach 
w Sopocie

W Sopocie w dniach 18-20 sierpnia 
odbywały się zawody konne - Mistrzo
stwa Polski Juniorów Młodszych. 
Uczestniczyły w nich dzieci w wieku 
12-15 lat. W ramach mistrzostw roze
grano trzy konkurencje - ujeżdżenia, 
skoków oraz wszechstronny konkurs 
konia wierzchowego. W dwóch pierw
szych startowali zawodnicy RKS 
“Energetyk”.

W konkurencji skoków brało udział 
27 uczestników, a rybniczanie Piotr 
Chrzanowski i Karina Marcol zajęli 
odpowiednio miejsca 15. i 18.

Dużym sukcesem była natomiast 7. 
lokata Wiesława Piechy w konkuren
cji ujeżdżenia, w której startowało 62 
zawodników. - Jest to naprawdę wiel
ki sukces, bo w tego typu zmaganiach 
jako klub braliśmy udział po raz 
pierwszy, a trenujemy dopiero pó l 
roku - powiedział opiekun sekcji Hen
ryk Marcol. Dwoje innych rybnickich 
zawodników: Karina Marcol i Mi
chał Siedlaczek zajęli miejsca 20. i

Rozpoznaj się na zdjęciu!

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym w ostatni poniedzia
łek na ulicy Korfantego 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 Cecylię 
GRZONKA z ulicy Floriańskiej.

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. / zdj.: szoł/

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zdjęcie 
z album u czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opu
blikowaniu zwrócimy. /Można też wrzucić je do naszych "żółtych 
skrzynek"/. Raz w miesiącu autora najsympatyczniejszego lub 
najbardziej "odjazdowego" zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wyko
naniem odbitek z rolki filmu.

EKSP RES 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. - Nie planuj dłuższych wyjazdów, bo Twoja nieobecność w 
pracy może zostać dość podstępnie wykorzystana. Jeżeli dokładnie się rozejrzysz zo
rientujesz się nawet przez kogo...
BYK - 21.04. - 20.05. - Nieoczekiwanie znajdziesz się w samym środku spraw, które 
dotyczą Cię tylko pośrednio. Mimo tego trzeba będzie zająć jakieś stanowisko, co nie 
będzie łatwe...
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Twoim wrogiem jest rutyna i to zarówno w pracy, ja k  
i w życiu prywatnym. Niestety, w ciągu następnych kilku dni niewiele się zmieni, je 
żeli nie liczyć drobnego dowodu wdzięczności ze strony przyjaciół.
RAK  - 22.06. - 22.07. - Zmianom miejsc pobytu towarzyszyć będą zmiany nastroju, 
co wyczerpie Cię nieco psychicznie. Poczujesz się jednak bogatszy w nowe doświad
czenia, które będą w przyszłości procentować.
L EW  - 23.07. - 23.08. - Nie ufaj tylko szczęściu, lecz sam weź się za najpilniejsze 
sprawy. Już niedługo przybędzie Ci pomocnik, który Cię odciąży, ale którym trzeba 
będzie pokierować. Przygotuj zatem odpowiednie instrukcje.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Nie zawadzi trochę ostrożności wobec propozycji i kon
taktów jakie się teraz pojawią. Tym bardziej, że Twoja kondycja psychiczna nie jest 
najlepsza i możesz błędnie ocenić sytuację.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Poczujesz nieprzepartą ochotę na gruntowną zmianę sie
bie i otoczenia. Dzięki poszerzaniu przez szefów Twoich kompetencji, a co za tym i 
lepszej kondycji finansowej, marzenie to może się ziścić.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Problem, przed którym staniesz nie będzie łatwy do 
rozwiązania, ale oryginalne, dalekie od przyjętych norm, do niego podejście sprawi, 
że wszystko stanie się proste i łatwe.
STRZELEC 23.11 - 21.12. - Nie ma co liczyć na spokojne “dolce vita”. Wyjazd na 
wakacje sprawił, że na biurku piętrzą się niezałatwione sprawy. Szczególnie jedna 
przyprawi Cię o ból głowy. Ale energia, którą jesteś naładowany pomoże Ci prze
trwać.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Ten tydzień zrekompensuje Ci wszystkie poprze
dnie niepowodzenia. Do rozwiązywania problemów podejdziesz wyjątkowo twórczo, 
a efekty będą bazą do następnych osiągnięć...
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Przypadkowe spotkanie może przynieść nowe możliwo
ści realizacji Twoich pomysłów. Odłożone ad acta plany wrócą na biurko z korzyścią 
dla firmy i dla Ciebie osobiście.
R YB Y - 20.02. - 20.03. - Nie rozpoczynaj nowych przedsięwzięć, bo nie starczy Ci sił 
na ich realizację. Najlepiej byłoby przetrwać niezbyt twórczy okres gdzieś na bocz
nym torze, a w miarę odzyskiwania energii pojawić się w pierwszym rzędzie.

K obiecość  
i e legancja

Czy nam się to podoba 
czy nie, lato ma się ku 
końcowi. Światowe wy
rocznie mody już dawno 
wiedzą co będzie się no
sić je s ie n ią  i zimą, my 
zaś z n iecierpliw ością 
czekamy na pierwsze re
lacje z pokazów. I cóż się 
okazuje? Ano, zniknęła 
gdzieś baby-doll z lata, a 
pojaw iła się elegancka 
młoda kobieta w kostiu
mie, garniturze lub su
kience, które nie zatraciły 
kobiecych linii, ale nie są 
tak prowokujące jak let
nie ekstrawagancje.

Fatałachy z naszej szafy

W spólną w yróżniającą się cechą 
wszystkich kolekcji jest anonsowana 
już  wcześniej, a powszechna teraz 
długość w okolicy kolana, a nawet 

trochę za. Zmieniła 
ona sylw etkę, wy
dłuża ją  i pewnie 
szybko się przyjmie, 
bo je st bardzo ko
bieca. Wymaga ona 
kroju obcisłego, a 
więc trzeba będzie 
trochę powalczyć z 
nadm iernie rozbu
dowanymi biodrami 
i udami. Choć po 
intensywnym spo
rtowo lecie nie po
winno być p rob le
mów.

W różka

Poziomo: A / elektryczny lub zbrojny, B/ do odpierania w 
sądzie, C/ źródło mleka, D/ dzień, w którym kończy się ro
bota, E/ powiem szczerze - plus w charakterze, F/ część ka
pelusza, G/ języka nauczanie to jego zadanie, H/ probierz 
wiedzy ucznia, I/ narciarski lub z ziół, J/ patron zakocha
nych
Pionowo: 1/ zakazany, 2/ dla niego wypłata za przepraco
wane lata, 3/ można ją nieść i jej udzielić, 4/ przetapia meta
le, 5/ na stawie i oku, 6/ “kosztowna” szosa, 7/ grzebień na 
patyku, 8/ czasem w gębie, 9/ dziurawa cegła, 10/ daje cie
pło, gdy zimno
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po  
uporządkowaniu liter wg szyfru: C -3 ,I-4, G-1, I-3, B-5, F-7, 
H-4, G-8, F-7; D-5, B-10, A-5, J-8, C-4; F-9, H-6, D -7,I-4, H- 
8, B-10, C-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 
skrzynki”/Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 31 z hasłem “Nieobec
ny sam sobie szkodzi” otrzymuje Irena Hallorz, ul. Racibor
ska 30, 44-200 Rybnik
Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogło
szenia 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.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 31 nagrodę otrzymuje Robert Struff, 44-206 Rybnik 6, Zwy
cięstwa 2a/l

Wedle tego, co łojce prawiyli, miołech bez 
feryje jechać ino z ryczkom pod łóżko, a zaje
chołech isto dali, bo aż do Wiednia.
A boło tymu tak  Starce ju ż łod dowień do
wno zachciywało sie zwiedzić miasto walców, 
ale z rynty starzykowyj nijak niy stykało. Bez 
tóż, ja k  bez cufal wydarzół  im sie mały zoro
bek, zaczli pierzynym szporować. Starzyk no
przód buczeli pod fonsym, bo za uszporowane 
złotki chcieli kupić biksa farby i zokel w ku
chyni posztrajchować. Starka jednak niy dali 
sie zbamuncić. Łopłaciyli dwa place do Wie
dnia a starzykowi kupiyli dwie biksy farby, 
żeby niy buczoł. Radzi, że udało im sie chłop
ka ucholkać, dali mu program  wycieczki 
przeczytać. W starzyka choćby pieron trza
snoł jak przeczytali, że to Wiedeń dlo konyse
rów. Przeca na starość niy byda po Wiedniu 
lotać ani kot za pacharzinom a nóg tyż w lote
ryji niy wygrołech, padali. Skuli jejich upory, 
wól niy wól jo  musioł jechać, co mi sie wielce 
widziało.

Kupiyli starka trocha szylingów, nafolowa
li połne tasze futraży, wysztiglowali sie ani za 
reszpechtym jako amerykańsko turystka i w 
piontek ło ćmoku wyjechalimy autobusym ku 
granicy. Rajza nocom szło strzymać a celnicy 
tyż niy byli łochlani. Kej sie ino rozwidniyło, 
pośniodoł kożdy, żeby już we Wiedniu niy mi
trynżyć. Ło siodmej wyleźl imy przed łogrom
nym placym  Marii Teresy, kaj stoł je ji po
mnik. Cesarzowo zdała nom sie zdziepko ba
chrato, ale Austriacy jom  wielce szanowali. 
Mje podobały sie krzoki w tym parku, przi
strzygane ja k  bale a inksze ani kastroliki. 
Przez B ram a B oh aterów  p rze le c ie lim y  
H ofburg. Ł oczy w szyjscy w ytrzyszczali 
na te cuda architektoniczne i uszy szpicowa
li, aby ja k  nojwiyncyj spamiyntać. Co pora 
kroków mijalimy jakiś pomnik. Isto Austria
cy tyż downij chorowali na pomnikomania, 
jak  terozki Polocy.

I  tak my lotali w hicu, z jęzorami wywieszo
nymi, aż do drugij po połedniu. Kożdy boł tak 
urobiony i zmochany, że w hotelu zarozki 
prasknoł do f óry, ani niyboszczyk strucla. 
Pod wieczór, ju ż zdziepko spamiyntani, poje
chalimy na sławetny Prater. Jezderkusie, tela 
lecy jakich karasoli toch w życiu niy widzioł. 
Karnołech sie ale ino na achterbanie. Na ta
kim na kerym wszystkim łepy wisiały na dół i 
przewrócało nimi na bele jake komedyje, 
bych sie nigdy niy łopowożył siednońć

W niydziela rano zawioźłi nos na Kahlen
berg, kaj Sobieski doł wycisk tymu gizdowi 
Kara Mustafie. W kościele, w kerym przed bi
twom rzykoł nasz król, zebrało sie na polsko 
mszo fo l Poloków. Jak pod koniec zaśpiewa
liśmy Boże coś Polskę, to omało kościoła niy 
rozerwało. Po drodze do Schoenbrunn zwie
dzilimy kloszt ór cystersów w Heiligenkreuz, 
kościół w Leopoldsberg i Mayerling. Tam ce
sarzów syn R udolf zastrzelół siebie i swoja 
libsta Maria Vetsera.

Piykność cesorskigo pałacu w Schoen
brunn i parku wedle niego niy do sie tak ajn
fach łopisać, to trza widzieć. Cołki film  my 
tam wycykali Starka rzekli, że wolom jednak 
miyszkać we familoku. W takim łokropicznie 
wielim zomku musieliby cołki tydzień sie ze 
starzykym szukać. Pod wieczór autobus za
wióz nos do wsi winiorzy, Grinzing. Tyż boło 
piyknie i wyzgiernie. W winiarniach, zwa
nych heurigen podowali młode wino, muzy
kanci grali, nasi śpiywali a jedyn Francuz 
pozwyrtoł ze starkom na tancdili /na parkie
cie/. W poniedziałek boło juzaś lotanie po  
mieście. U Sachera torty żech niy jod, bo szy
lingów brakło. Alech widzioł, ja k  inkszym 
smakowała. Potym przez podziymne przejście 
znojdlimy sie na Kaertnerstrasse. Na dole w 
tunelu widziołech piyrwszy roz prawdziwych 
ćpunów. Mieli prawie tela lot, co jo, a niyke
rzy myni. Strasznie wyglondali, niy zapomna 
tego do końca życio. Jeszcze do samego wie
czora deptali my po  mieście, bo ciyngiym  
boło co do łoglondanio. Ale ja k  żech nare
szcie klapnoł w autobusie na zic, toch boł 
blank sflaczały, a po  łepie mi sie f órt same 
style chachmyńciły. Gotyk, późny gotyk, ba
rok, neobarok, biedermeier, styl romański, 
koryncki, secesja i inksze.

Na koniec musza Wom pedzieć, że Dunaj 
wcale niy jes t modry. Woda w nim jes t ino 
troszka czyściejszo j a k  w naszyj Rawie.

Edek
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