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Rocznica W rześnia 1939

Jeden z ostatnich...
Żołnierze września. Rozproszeni po wojnie, jedni w 

kraju, inni za jego granicami, jednakowo mocno mają 
w pamięci tamte dni. Bezpośrednich świadków wrze
śniowych zmagań jest coraz mniej, a my, ich potomko
wie, mamy coraz mniej czasu, by u samych źródeł do
wiedzieć się jak było naprawdę.

Bolesława Gozdka został zakwatero
wany w rejonie stanowisk bojowych 
na przedmieściu Rybnika zwanym 
Marokiem, około kilometra w linii 
prostej od wzgórza cmentarnego, 
którego bronił 2 Pluton i reszta kom
panii. Przez cały sierpień placówki i 
czujki zajmowały stanowiska każdej

Cieszy więc wizyta w na
szym mieście, i to tuż przed 
wrześniową rocznicą, jedne
go z osta tn ich  żyjących 
obrońców Rybnika we wrze
śniu 1939 roku, K aw alera 
Orderu Virtuti M ilitari, ma
jo ra  w stan ie  spoczynku 
Bolesława GOZDKA.

Urodzony w Sadku - Szy
dłowcu k/ Radomia w 1917 
roku, po ukończeniu Szkoły 
Podchorążych Piechoty w 
Ostrowie Mazowieckim Bole
sław Gozdek w połowie lipca 
1939 roku znalazł się w stacjo
nującym w Rybniku 75 p. p. 
23 Górnośląskiej Dywizji Pie
choty, gdzie wkrótce objął do
wództwo 1 Plutonu 3 Kompa
nii porucznika Stanisława 
Nogi. Po dwóch tygodniach 
dowódca batalionu mjr Wła
dysław Mażewski odkomen
derował B. Gozdka do 1 Kom
panii na dowódcę 1 Plutonu. 
Dowódca kompanii, która sta
nowić miała pierw szą linię 
obrony, był kapitan Jan Ko
tucz. Po mobilizacji kompania 
przeniosła się z koszar do 
miejscowej szkoły, a pluton

nocy, a wydzielony batalion na 
dość odległym południowym 
przedpolu 23 Dywizji Piechoty 
był permanentnie w pogotowiu w 
celu wsparcia straży granicznej 
ze względu na stale powtarzające 
się napady Niemców na jej pla
cówki. Przez cały sierpień bata
lion intensywnie pracował nad
umocnieniem przedpola.

*  *  *

Atak niemiecki na Ziemię 
Rybnicką poprzedzony szere
giem ataków dywersyjno-sabo
tażowych o charakterze prowo
kacyjnym nie był więc zasko
czeniem. Dlatego też polskie 
dowództwo już w sierpniu roz
poczęło przygotowania obron
ne na głównych liniach obrony, 
to jest na odcinku najbardziej 
wysuniętym na zachód - na 
Maroku i wzgórzu cmentar
nym, na którym spodziewano 
się głównego natarcia niemiec
kiego z kierunku Raciborza i 
Chwałęcic. W  tym celu po po
łudniowej stronie szosy prowa
dzącej z Suminy na Maroko 
został wybudowany przez sa
perów silny żelbetonowy 

c.d. na stronie 3

Podkopany Urząd Miasta
Nie zostały po

twierdzone domysły 
niektórych rybni
czan, że wykopy wo
kół Urzędu M iasta 
służą poszukiwaniu 
skarbu, który wzbo
gaciłby miejską szka
tułę. Przyczyna jest 
bardziej prozaiczna. 
W piwnicach zauwa
żono po prostu w il
goć, a w jej następ
stwie grzyb. Ponie
waż izolacja ścian od 
środka nie dawała 
pożądanych rezulta
tów, postanowiono 
odsłonić fundamenty

i zbadać przyczyny zawilgocenia. 
Okazało się, że na krótkim odcinku 
dość głęboko pod powierzchnią ziemi, 
znajduje się aż 6 niezbyt dokładnie 
dawno temu zamurowanych okienek 
piwnicznych. Miejsca te nie były otyn
kowane ani zaizolowane, i przez nie 
właśnie przesiąkały wody opadowe. 
Specjalistyczne przedsiębiorstwo uzu
pełniło zmurszałe cegły, zamurowane 
otwory okienne zaizolowano odpowie
dnim środkiem impregnującym i do
datkowo specjalną folią, która nie po
zwala przedostać się wodzie, a umożli
wia “oddychanie” murów. Wykonaw
cy zdziwieni byli głębokością funda
mentów zabytkowego już budynku. 
Prace mają zostać zakończone w naj
bliższym czasie. /r/

W ramach I Wodzisławskich Dni Koszykówki
na stadionie MOSiR “Centrum” w Wodzisławiu 

w piątek 8 września o godz. 19.00 wystąpi

“Budka Suflera”.
Na dwie pierwsze osoby, które zgłoszą się w naszej 

redakcji dziś tj. w piątek 1 września z aktualnym numerem 
“Gazety Rybnickiej” czekają przekazane przez 

organizatorów dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert.
Zapraszamy.

Dla dzieci i nastolatków skończy się dziś czas wakacyjnego leniu
chowania i trzeba będzie wrócić w szkolne mury. Jedną z pierwszo
klasistek, która z tytą wypełnioną słodyczami przekroczy po raz 
pierwszy szkolne mury jest Karolinka Omilanowska, która uczyć 
się będzie w S P  12 w Zebrzydowicach. Życzymy jej samych szóstek i 
wielu nowych koleżanek i kolegów.

Inauguracja
nowego roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego odbędzie 
się 4 września w Szkole Podstawowej nr 
13 w Chwałowicach i połączona będzie 
z oddaniem nowego segmentu. Na uroc
zystości obecni będą przyjaciele chwał
owickiej i rybnickiej oświaty, razem z 
wykonawcą - firmą Peberow. Dzień

później natomiast na uroczystej konfe
rencji inaugurującej rok szkolny 1995/96 
obecni będą przedstawiciele oświaty - dy
rektorzy szkół podstawowych i ponad
podstawowych, społecznych i prywat
nych, placówek szkolno-wychowaw
czych i Zarządu Miasta.

N ow y rok  szkolny
witam y w rytmie

D ISC O  PO LO  !
Zarząd Szkół i Przedszkoli w Rybniku oraz MOSiR 

zaprasza młodzież
w niedzielę 3 września br. o godz. 16.00 na Rynek,

gdzie wystąpią czołowi
wykonawcy popularnej muzyki DISCO POLO:

Kasia Lesing, Bad Magie, After Life, Mr Ghana, Daniel i Ice Machine

Dla wszystkich, którzy mają chęć utrwalić swoje wakacyjne 
przeżycia na papierze ogłaszamy

WIELKI KONKURS W A K A C Y J N Y

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.

MIESIĘCZNY Z A  D A R M O !
Wydrukowany obok kupon może być 

szansą na darmowy bilet miesięczny 
komunikacji miejskiej na terenie Ryb
nika. Wystarczy go wyciąć i razem z ku
ponami drukowanymi w kolejnych 
wrześniowych numerach "GR", nakleić 
na kartkę pocztową i wysłać na adres na
szej redakcji lub wrzucić do “żółtych 
skrzynek” w terminie do 10 paździer
nika.

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

MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA LISTOPAD.

imię i nazwisko

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1

Zd
j.:

 s
zo

ł

Bolesław Gozdek składa hołd na rybnickim cmentarzu 
swoim poległym towarzyszom walki; obok dyrektorka 
Muzeum G. Grabowska



Konkurs “Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO”

Do świnki czy na książeczkę?
Zakończona została kolejna edy

cja konkursu oszczędnego gospo
darow an ia  pod hasłem  “Dziś  
oszczędzam  w SKO - jutro  w 
PKO” organizowanego przez PKO 
Bank Państwowy przy w spółudzia
le M inisterstw a Edukacji N arodo
wej i ZHP, a p rze
znaczony  d la 
uczniów  szkół, w 
k tó rych  d z ia ła ją  
szkolne K asy
Oszczędności PKO 
BP. Celem konkur
su by ło , ja k  co 
roku, wyrobienie w 
m łodzieży nawyku 
ś w i a d o m e g o  
oszczędzania , w y
zw olenia in ic ja ty
wy i pomysłowości 
w sam odzielnym  
w y p raco w y w an iu  
dochodów, a także 
p rzygo tow an ie  do 
korzystania z usług 
banku.

W kategorii  
szkół do 500 
uczniów najlepsze  
wyniki w w o je
wództwie katowickim  uzyskała  
Szkoła Podstaw ow a nr 29 w 
Rybniku - G olejowie,  w której  
opiekunką Szkolnej Kasy  
O szczędności jest  Irena K ur
pierz. Przypomnijm y, że szkoła ta 
od kilku lat utrzym uje się w czo
łówce najefektywniej oszczędzają
cych. Przed dwoma laty była rów
nież najlepsza w swojej kategorii 
w w ojew ództw ie, a przed rokiem  
za ję ła  m ie jsce  trze c ie , uzyskała  
także wyróżnienie na szczeblu kra
jow ym  konkursu . W m inionym  
roku szkolnym  dzieci z G olejowa 
zaoszczędziły prawie 320 mln sta
rych zł, przypadło więc po ponad 
900 tys. “na głow ę”, a dodać trze
ba, że oszczędza tu 100 proc. dzie
ci, zaś wkłady wzrosły o 93,3 pro
cent!

- D zieci muszą mieć motywacją do 
oszczędzania  i ja k iś  cel na hory
zoncie. W naszej szko le odsetki z 
lokat terminowych, na których zło
żone są o szczędzane p ie n ią d ze  
przeznaczam y na dofinansow anie  
wycieczek, w tym tej na ja trakcyjniejszej

najatrakcyjniejszej - nad morze. D zięki udzia
łowi w konkursie i wysokim nagro
dom szkoła wzbogaciła się m.in. o 
kolorowy telew izor i odtwarzacz - 
mówi Irena K urpierz. - Cieszym y  
się , że będziem y reprezen tow ać  
nasze w o jew ództw o na szczeb lu  
krajowym...

Z terenu działania oddziału PKO 
Rybnik dobrze w ypadły też w ry
w alizac ji SP1, SP24 w P opie lo
wie, SP7, SP w Rybniku - Janko
w icach, a także szkoły  z Żor - 
R oju, D ęb ieńska i L eszczyn  - 
Czerw ionki i K obielic. P ieniężne 
nagrody zespołow e dla szkół, na
grody dla opiekunów oraz nagrody 
indyw idualne dla w yróżniających 
się uczniów  a także dyplomy w rę
czyła opiekunom  kół SKO dyrek
to rka  rybn ick iego  oddzia łu  PKP

BP Stefania Cichecka.
W uroczystym spotkaniu z tej oka
zji udział w zięła rów nież prow a
dząca akcję z ram ienia banku Ja
dwiga Jemielity oraz przedstaw i
c ie lka  de lega tu ry  K uratorium  
Oświaty w Rybniku, w izytator Jo
lanta Myszor.

Ideę o szczędzan ia  staram y się  
wpajać naw et najm łodszym  d zie
ciom - po w ied z ia ła  op iekunka 
K oła SKO w SP w Jankow icach  

Irena Szal. - Już  
w dniu kiedy  
p ierw szo k la s is ta  
przekracza  p rog i 
nasze j szko ły  po  
raz pierw szy i zo
sta je  pasow any  
na ucznia, o trzy
muje w upominku 
książeczkę SKO z 
wkładem  50 tys. 
sta rych  zło tych , 
u f u n d o w a n y m  
p rze z  K om ite t 
R o d zic ie lsk i. To 
pow inno  za c h ę
cać do da lszego  
oszczędzania.

O rgan izato rzy  
konkursu  za p ra
sz a ją  do udzia łu  
w następnej edy
cji konkursu , 
który rozpocznie 

się 11 w rześnia 1995 roku, a po
trwa do września 1996 r. Zgłosze
nia można składać do 17 listopa
da br.
Przy ocenie wyników będą brane 
pod uw agę m .in.: pow szechność 
oszczędzan ia , średn ia  w kładów , 
formy działalności gospodarczej i 
p rzedsiębiorczość w organizow a
niu źródeł dochodu - np. zbiórka 
surowców wtórnych, formy popu
laryzacji wśród młodzieży wiedzy 
ekonom icznej. Oceniona zostanie 
także k ron ika w ydarzeń zw iąza
nych z konkursem , do której p ro
wadzenia udział w konkursie zobo
wiązuje. Dzieciom pozostaje zatem 
zam iana skarbonek  - św inek na 
książeczki SKO. Bo to się po pro
stu opłaca...

/r/

Dyplom za największe osiągnięcia w uczniowskim  oszczędzaniu z rąk 
dyrektorki PKO PB S te fan ii Cicheckiej (z prawej) odbiera opiekunka  
SKO SP  29 w Golejowie Irena Kurpierz. Z  lewej wizytator delegatury Ku
ratorium Oświaty w Rybniku Jolanta Myszor. Zdj.: szoł

Na wakacjach w... pracy?
W ielu m łodych ludzi z naszego 

m iasta, jak  co roku, stanęło przed 
wakacyjnym dylematem: wypoczy
wać czy pracować? Ci, którzy zdecy
dowali się na “słodkie nicnierobie
nie” , mogli w zależności od stanu 
kieszeni rodziców korzystać z uro
ków zagranicznych wojaży, wędro
wać po kraju lub też po prostu zostać 
w mieście, jeżdżąc na rowerze, tań
cząc w dyskotekach czy w reszcie 
spędzić upalne dni przy fontannie na 
tak ostatnio popularnym rybnickim 
Rynku.

Znacznie trudniejsza była sytuacja 
tych, którzy pragnęli dorobić sobie 
co nieco do niewielkiego kieszonko
wego, zarobić na wymarzony rower 
czy kilkudniowy pobyt w górach na 
zakończenie wakacji. Jedynym wyj
ściem pozostało skorzystanie z ofert 
Ochotniczego Hufca Pracy albo szu
kanie na własną rękę możliwości za
trudnienia się na kilka tygodni, na 
przykład przy zbiorze owoców.

Tymczasem oferta pracy sezono
wej w Rejonowym Biurze Pracy w 
Rybniku przedstawiała się tego lata 
nadzwyczaj ubogo. Dział Pośrednic
twa i Poradnictw a dysponow ał w 
ostatnim  czasie zaledwie kilkom a 
propozycjam i, w większości przy
padków dla chłopców. Najczęściej 
miała to być praca fizyczna, na bu
dowie lub w cegielni. Dla dziewcząt

natomiast były trzy miejsca w pralni 
i jedno przy zgrzewaniu woreczków 
foliowych. Mimo iż nie jest to praca 
o jakiej się marzy - chętnych nie bra
kowało. Poważnym ograniczeniem  
stawianym młodzieży przez poten
cjalnych pracodawców była często 
konieczność ukończenia 18 lat, pod
czas gdy średnia wieku starających 
się o pracę sezonową waha się w gra
nicach 16-18 lat. Nie było w tym 
roku ofert wyjazdowych ani /co naj
dziw niejsze/ tradycyjnych zbiórek 
owoców. Zresztą sadownicy i ogro
dnicy nie m usieli zgłaszać ofert w 
Biurze Pracy, bo i tak mogli liczyć, 
że wśród młodych “z sąsiedztwa” nie 
zabraknie chętnych do pracy. Nie 
było też ofert doraźnego prowadze
nia stoisk z lodami czy napojam i 
chłodzącymi, zamiast tego były nie 
cieszące się specjalnym zaintereso
waniem propozycje pracy w rekla
mie, sprowadzające się do zbierania 
wśród firm zamówień na druk ogło
szeń.

Cóż więc miały począć rwące się 
do pracy małolaty? Tym, których nie 
zraziły bezskuteczne wizyty w Biu
rze Pracy, pozostało chyba tylko sa
m odzielne przem ierzanie sklepów, 
punktów  usługow ych czy pryw at
nych firm, z nadzieją, że a nuż po
trzebny będzie gdzieś młodzieńczy 
zapał do pracy czy deklarow ane

umiejętności... Jakimś wyjściem mog
ło się też okazać przyjęcie na pe

wien czas akwizycji lub kolportaż 
gazet i ulotek. Zarobić, spełniając 
jednocześnie dobry uczynek, można 
było myjąc okna starszym sąsiadom 
albo pilnując dzieci znajomych z na
przeciwka. Krótko mówiąc dla chcą
cego nic trudnego.

Mimo wszystko, bardzo szkoda, że 
skończyły się już czasy grupowych 
wyjazdów na truskawki czy pomido
ry, z których wracało się bogatszym 
nie tylko o kilka banknotów, ale też 
o piękną opaleniznę, nowych przyja
ciół czy doznania estetyczne typu - 
kontemplacja krajobrazów w czasie 
przerwy obiadowej...

L u c y n a  T y l

MOSiR
dziękuje

"Gwarancji"
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre
acji w Rybniku - Kamieniu dzię
kuje firm ie detek tyw istycznej 
“G w arancja” z R ybnika za p rze
prow adzenie skutecznej akcji, w 
wyniku której złapano spraw ców  
licznych włamań i bezmyślnego ni
szczenia m ienia domków cam pin
gowych znajdujących się na te re
nie Ośrodka.
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L isty  d o  redakcj i  
Anonimy do kosza

Nasza redakcja otrzymuje wiele li
stów, w których Czytelnicy dzielą 
się z nami swoimi spostrzeżeniami, a 
także troskami i radościam i, poru
szają ważne dla m iasta problem y. 
Niekiedy chwalą, częściej ganią po
czynania władz, bo przecież to nie
zadowolenie najbardziej mobilizuje 
do chwycenia za pióro. Stało się nie
omal regułą, że listy podkreślające 
pozytywne aspekty życia w naszym 
mieście podpisywane są imieniem i 
nazwiskiem, zaś krytyczne są anoni
mami. Bardziej wyrafinowana forma 
anonimu to podpisanie listu fikcyj
nym nazwiskiem i dodanie dla uwia
rygodnienia również fikcyjnego ad
resu - takie też przychodzą. Nie bę
dziemy wnikać dlaczego tak się dzie
je, bo wyjaśnienie tego zjawiska leży 
zapewne w kompetencjach psycholo
ga, ale dla nas sprawa jest prosta - 
anonimy wędrują do kosza. A szko
da, bo pewnie niejedną poruszoną w 
nich sprawę dałoby się załatw ić, 
gdyby autor miał odwagę się podpi
sać. Tym bardziej, że zawsze może 
sobie zastrzec, by nazwisko pozosta
ło tylko do wiadomości redakcji.

Do napisania powyższego skłonił 
nas list poruszający parę problemów

 Z życia wzięte 
W gipsie, 

na rękach
Gdyby przydarzyło się komuś zła

mać kończynę, a co, nie daj Boże, 
dwie, i to górną i dolną po tej samej 
stronie ciała, to niech z sobą do g i
psowni w Przychodni Górniczej w Bo
guszowicach zabiera atletę, który na 
rękach zaniósłby do auta. Nie ma tam 
żadnego wózka inwalidzkiego, a opi
sany powyżej obrazek oglądałam na 
własne oczy w dniu 2 sierpnia w tejże 
przychodni. Poszkodowaną była ko
bieta, która w żaden sposób nie była w 
stanie doskakać przez długi korytarz i 
schody na zewnątrz budynku i tylko 
męska krzepa je j męża sprawiła, że na 
rękach ją  doniósł do auta. Przykry 
obrazek. Obojętny dla pracowników i 
kierownictwa tejże przychodni.

Z.G.

dzielnicy “N owiny” . N iestety, nie 
możemy i nie chcemy polemizować z 
osobą nam nieznaną. Póki co 
spróbujemy dotrzeć do faktów, które 
są w liście opisane, sprawdzić jego 
w iarygodność i pomóc problem y 
rozwiązać. Tyle możemy obiecać.

Ir

K o n i e c  r e m o n t u
Niecodzienny widok pustego przy

stanku przy Pl. Wolności na zdjęciu 
wykonanym w czasie trwania kapital
nego remontu ulic w centrum Rybnika 
to już historia. Od 29 sierpnia przy

przystanki, w tym również ten przy ul. 3 
Maja nieopodal “Urszulanek” s ą  już 
czynne.

Ponieważ nadal jednak będą trwały 
remonty chodników, mogą wystąpić 

utrudnienia w ruchu 
pieszym.

Ze względu na 
zwiększoną z tego 
powodu liczbę pie
szych na ulicach, za
leca się korzystanie z 
oznaczonych doja
zdów do centrum. 
Wszystkie prace po
winne zostać zakoń
czone do końca przy
szłego tygodnia.

/r/

Nie ma pobocza
Już od dwóch lat utwardzona jest 

ulica Wielopolska. Ciągnie się ona la
sem wzdłuż rzeki Rudy i łączy ulicę 
Mikołowską z Gliwicką. Droga ta zo
stała wyasfaltowana z myślą o odcią
żeniu ulicy Wyzwolenia. Nie można 
jednak na razie usta
wić znaku nakazu 
kierującego obowiąz
kowo cały ciężki 
transport w ulicę 
Wielopolską. Jest to 
związane z polityką 
drogową w Polsce, z 
podziałem dróg na 
państwowe, woje
wódzkie... Żory na 
podobne zezwolenie 
puszczenia ruchu 
ciężkiego poza mia
stem czekają  już od 
dobrych kilku lat.

Ale ulica W ielopolska nie jest je
szcze przygotowana na duże zagę
szczenie ruchu. Droga ta bowiem na 
całej swojej długości nie ma żadnego 
pobocza, ani miękkiego ani twardego. 
Tam po prostu kończy się asfaltowa 
nawierzchnia i zaczyna się rów, bądź 
w najlepszym razie skarpa i zarośla. 
Jeżdżenie na rowerze, a zwłaszcza 
chodzenie w tym miejscu, jest niebez
pieczne. O spacerowaniu zaś wcale nie 
może być mowy. I pomyśleć tylko, że 
jeszcze dwa lata temu była tam spokojna

na leśna dróżka, idealna na spacery i 
rowerowe przejażdżki.

Wydział Komunikacji UM w Rybni
ku poinformował, że w wielu punk
tach naszego miasta jest o wiele bar
dziej natężony ruch pieszy, i najpierw

tam planuje się wybudowanie chodni
ków. Tak to już niestety w naszej rze
czywistości jest - możliwości finanso
we miasta nie pozwalają na natych
miastową, równoczesną realizację 
wszystkich planowanych i potrzeb
nych zmian. Na razie więc idąc ulicą 
Wielopolską, zwłaszcza pierwszym jej 
odcinkiem od strony ul. Mikołowskiej, 
uważajmy na zakrętach na mijające się 
samochody. Dla pieszych może wtedy 
zabraknąć miejsca.
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Jeden z ostatnich...
c.d. ze strony 1
schron na ckm, zaś po stronie pół
nocnej tej samej szosy na odcinku 
200 m założono miny oraz pojedyn
czy drut kolczasty ciągnący się od 
tej szosy aż po następny punkt opo
ru znajdujący się na wzgórzu cmen
tarnym. Na przedpolu przeprowa
dzono zalewy i zasieki w lesie. Do 
obrony odcinka Maroko skierowano 
właśnie Bolesława Gozdka, zaś 
obronę wzgórza cmentarnego po
wierzono kpt. J. Kotuczowi, dowód
cy 1 Kompanii.

Źródła historyczne zbyt mało 
mówią o obronie najbardziej wysu
niętego na zachód odcinka dzielnicy 
Maroko. Major Bolesław Gozdek, 
wówczas w randze podporucznika, 
tak opisuje te wydarzenia: Ja jako 
dowódca 1 Plutonu objąłem odcinek 
Maroko. Na lewo ode mnie była 1 
Komp. ON, do mojego plutonu zo
stały przydzielone: 1 działko 
ppanc., 2 ckm: 1 w schronie, 1 w 
domu /wybita dziura w ścianie, 1 
rusznica ppanc., 7 sekcja granatni
ków rkm i ckm: amunicja przeciw
pancerna. Przy mnie został również 
dowódca plut. ckm, ppor. rez. J. 
Sznajder; spokojny, zrównoważony, 
rozsądny i doskonały żołnierz. Żoł
nierze: służba czynna z  domieszką 
powołanej mobilizacją rezerwy.

1 września 1939 r., około godz. 
4.45 z  kierunku Chwałęcic słychać 
było głośne wybuchy ognia artyleryj
skiego. Jednocześnie na dość niskim 
pułapie nadciągnęły samoloty nie
przyjaciela. Krótkie słowa zachęty i 
rozpoczyna się zajmowanie stano
wisk. Sprawdzam z ppor. Rudaw
skim załogę ckm w schronie. Działko 
ppanc. umieszczam w kierunku 
Orzepowic, rusznicę ppanc. wzdłuż 
szosy. Jednocześnie pchr. Sznajder 
z wzmocnioną drużyną, odchodzi 
do domów położonych w dolince 
między Marokiem a cmentarzem. 
Jesteśmy gotowi. Około 5.30 stojąc 
na szosie zatrzymuję strażnika gra
nicznego boso i bez karabinu, który 
melduje mi, że czołgi niemieckie 
przekroczyły granicę. Odsyłam go 
do batalionu. Około godz. ó .00 zo
staje położony silny ogień artylerii 
nieprzyjaciela na Maroko i cmen
tarz. Widzę duży ruch niemieckich 
pojazdów mechanicznych na skraju 
lasu Zebrzydowice - Orzepowice, 
odległość około 800 m od Maroka. 
Zauważam również ruch czołgów  
niemieckich na zaminowanej przez 
nas szosie z  kierunku Sumina - Jej
kowice - Zebrzydowice - cegielnia. 
Daję rozkaz działku p. pancernemu 
otwarcia ognia na czołgi nieprzyja
ciela wysuwające się z  lasu zebrzy
dowickiego, wprost na drużynę 
pchor. Sznajdera. Połączenie telefo
niczne zostaje przerwane. Przez lor
netkę widzę, że obrona na cmenta
rzu działa, widzę też śmierć pchr. 
Sznajdera przy zmianie stanowiska 
rkm-u. Artyleria nieprzyjaciela strze
la ogniem bezpośrednim na Maro
ko. Jeden z  pocisków zmiata z  pod
dasza domu całą obsługę mojego 
rkm-u. Czołgi prą nie szosą, ale po
lami po dwóch stronach Maroka. 
Dwa domy na moim przedpolu /  
około 150 m / zostały zapalone i 
przy nich tuż przed minami zatrzy
mały się dwa czołgi niemieckie do 
których strzelała moja rusznica. Z  
relacji miejscowej ludności będąc w 
Rybniku w 1970 r. dowiedziałem 
się, że czołgi te zostały zniszczone - 
nie jestem pewien czy minami, czy 
rusznicą, a może jednym i drugim. 
Zapalenia czołgów nieprzyjaciela 
przez działko z  Maroka dodało żoł
nierzom odwagi do walki: w pewnym

pewnym momencie działko ppanc. za
cięło się, osobiście próbuję otworzyć 
zamek butem, nie wychodzi, wydaję 
rozkaz działonowemu odprowadzić 
działko do tyłu. Jak on to zrobił nie 
wiadomo - ale to jedyne działko ba
talionu naprawione, które pomagało 
nam w walce z  Niemcami aż do To
maszowa Lubelskiego. Za czołgami 
ze skraju lasu wyszła do natarcia 
piechota nieprzyjaciela dostając się 
w krzyżowy ogień ckm, ze schronu, 
r.k.m. oraz strzelców. Natarcie posuwało

Rybnik /Żory/ Kobiór, a przeskoczyć ją 
na północ w nocy - co też uczynił. 
Tak w swoich wspomnieniach opisu
je major B. Gozdek zakończony 
pierwszy dzień wojny: Ze wszystkich 
stron widać łuny i pożary. Wycofa
nie c.k.m-ów z  Maroka było niemoż
liwością. Wyprowadziłem poza  
Żory około 50 procent stanu mojego 
plutonu. Zachodzi słońce, robi się 
szaro, pod przykrywką zmroku 
przeskakuję przez kolumnę niemiec
ką przez szosę na północ w stronę 
lasu. W  tym pierwszym dniu wojny 
nabrałem pełnego zaufania do żoł
nierzy, każdy z  nich dawał z  siebie 
wszystko, dociągnął swoje możliwości

Do naszej redakcji Bolesław Gozdek przybył w towarzystwie 
Genowefy Grabowskiej i wiceprezydenta Jerzego Koguta

posuwało się bardzo wolno. Piechota 
niemiecka zapadła się przed poje
dynczym drutem kolczastym w odle
głości około 150 m przed skrajem 
obrony Maroko - przygnieciona 
ogniem nie ruszyła się. Maroko zo
stało odcięte czołgami od całego ba
talionu znajdującego się w północ
nej części Rybnika. Odcięcie to unie
możliwiało w nawiązaniu łączności 
z  dowódcą komp. na wzgórzu 
cmentarza.

Około godz. 11.30 cały Rybnik, z 
wyjątkiem wysuniętego za zachód 
Maroka został zajęty przez Niem
ców. Ppor. Bolesław Gozdek po zo
rientowaniu się, że cmentarz nie jest 
ostrzeliwany, oraz nie widząc żad
nej walki na jego lewym skrzydle 
zdecydował się wycofać wraz z żoł
nierzami południowymi przedmie
ściami Rybnika przez Meksyk na 
Gotartowice, Żory. Jednocześnie 
zlecił ppor. Rudawskiemu udanie się 
do schronu z c.k.m., do którego 
strzelał od tyłu czołg nieprzyjaciela 
znajdujący się na polu między Ma
rokiem a szosą prowadzącą z Rzu
chowa do Rybnika. Wykonując po
lecenie ppor. Rudawski zginął prze
skakując szosę na Maroku. W  cza
sie ściągania ze stanowisk żołnierzy 
osłabł ogień i tym samym zmniejszy
ła się czujność wroga. Załoga czoł
gu myśląc, że obrona Maroka zosta
ła zakończona, otworzyła klapę i 
zaczęła wychodzić z czołgu. W  tej 
samej chwili ppor. B. Gozdek otwo
rzył ogień z r.k.m., a granatnicy 
ostrzelali czołg. Załoga rozbiegła 
się po polu ziemniaczanym, zapew
ne niektórzy zostali zabici lub ranni, 
a obrońcom dało to możliwość wy
cofania się. Akcja ta miała miejsce 
między godz. 12.00 - 13.00 Wyco
fywanie nastąpiło laskami po połu
dniowej stronie szosy Rybnik/Żory. - 
Gdyby batalion w Rybniku miał 50 
działek ppanc. zamiast 3 i zamiast 
1 baterii w Żorach wspierającej Ma
roko przynajmniej 3 baterie na 
przedpolu Maroko - cmentarz ryb
nicki, czołgi i zmotoryzowana pie
chota niemiecka Rybnika - Maroka 
by nie przeszła - relacjonuje B. Go
zdek. Nie będąc rybniczaninem, 
wykorzystał on znajomość okolicy 
swoich żołnierzy. Zdecydował się w 
ciągu dnia wycofać się jak najdalej 
na wschód i jak najbliżej szosy Rybnik

możliwości do kresu. Sam, chociaż byłem już 
po służbie w Pułku Manewrowym  
Szkoły Podchorążych Piechoty, wy
trenowany i o dużym zapasie sił, 
czułem duże zmęczenie. Dla tych 
strzelców, którzy doszli ze mną do 
lasu po północnej stronie szosy Ryb
nik, Żory., czuję pełny szacunek i 
podziw.

Po krótkim nocnym odpoczynku z  
pomocą żołnierza Ślązaka i busoli 
przed samym Kobiorem, przed połu
dniem 2-go września spotkałem plu
ton ppanc batalionu. Batalion omijał

Bieruń Stary ze względu na powysa
dzane mosty na kanale od strony 
zachodniej. Razem z  dowódcą plu
tonu ppanc. chcemy rozpoznać oso
biście jeden z  tych mostów. Na most 
ten nadjeżdża mjr Wł. Mażewski - 
dowódca batalionu i daje mi rozkaz 
objęcia dowodzenia przetrzebionej 
w walce w Rybniku I Kompanii, po
nieważ dowódca tej jednostki kkpt. 
Jan Kotucz zapewne zginął w Rybni
ku /po wojnie zostało stwierdzone, 
że był on wzięty do niewoli na polu 
walki 1.9.1939 r. i stracony przez 
Niemców 6 września 1939 r. / . . . /  
Dnia 3 września rano na rozkaz do
łączyłem z  powrotem do macierzy
stego batalionu/.../ który bez więk
szych walk wycofywał się na Kra
ków.

* * *

Pow yższą relację z w ydarzeń 1 
września 1939 roku opracowała Re
nata Paryzek z Muzeum w Rybniku 
na podstawie przekazanych tej pla
cówce przez Bolesława Gozdka ma
teriałów.

Po kapitulacji pod Tomaszowem 
Lubelskim 20 w rześnia 1939 roku 
Bolesław Gozdek dostał się do nie
woli. Początek maja 1945 roku za
stał go w oflagu w Murnau. Od lipca 
tegoż roku do sierpnia 1946 roku 
służył jeszcze w II korpusie we Wło
szech, by ostatecznie pozostać na 
stałe w Wielkiej Brytanii. Tam ukoń
czył studia w zakresie zarządzania 
poznając m.in. ekonom ię, prawo 
handlowe angielskie i międzynaro
dowe i księgowość. Przez wiele lat 
pracował w brytyjskim  przemyśle, 
był członkiem wielu stowarzyszeń 
handlowych i przemysłowych. Dzia
łał również w organizacjach komba
tanckich środowiska emigracyjnego, 
a od 1989 roku przewodniczył N a
czelnej Radzie Instytutu Józefa Pił
sudskiego w Londynie. Był w spół
twórcą a w latach 1974 - 76 przewo
dniczącym Polskiego Ośrodka Spo
łeczno-Kulturalnego w tym mieście,

działał w Zjednoczeniu Polskim w 
W ielkiej Brytanii i Towarzystwie 
Popierania Nauki Polskiej. Człowiek 
o szerokich horyzontach, posługują
cy się ośmioma językami, nawiązał 
w 1992 roku kontakt z Wojskowym 
Instytutem Historycznym, gdzie zło
żył materiały, które będą mogły być 
wykorzystane przez historyków zaj
mujących się dziejami ojczystymi.

W ciągu ostatnich 25 lat Bolesław 
Gozdek odwiedził Polskę czterokrot
nie. Nigdy nie zapomniał o swoich 
poległych w 1939 roku towarzyszach 
walki, składając im hołd na rybnic
kim cmentarzu. W roku 1970 pobytu 
spotkał się ze swoim byłym dowódcą 
Władysławem Mażewskim.

W czasie swojego ostatniego po
bytu w kraju złożył przed kilkoma 
dniami wizytę w Muzeum w Rybni
ku, gdzie pragnie złożyć swój Srebr
ny Krzyż Virtuti Militari. Interesując 
się nadal tematyką wrześniową, po
czynił też szereg uwag dotyczących 
“Księgi wrześniowej chwały pułków  
śląskich” autorstwa Jana Przemszy - 
Zielińskiego, odsłaniając wiele nie
znanych dotąd epizodów, dotyczą
cych również obrony Rybnika. Rela
cja z walk o obronę Rybnika złożona 
w rybnickim Muzeum oraz uwagi do 
książki Zielińskiego rzucają nowe 
światło na te wydarzenia, o których 
warto pamiętać nie tylko z okazji ko
lejnych rocznic.

Swój pobyt w Rybniku Bolesław 
Gozdek zakończył w izytą w U rzę
dzie Miasta, gdzie przyjął go wice
prezydent Jerzy Kogut. Był również 
gościem naszej redakcji i ponownie 
Muzeum, by w towarzystwie dyrek
tor G. Grabowskiej raz jeszcze, w 
przededniu wrześniowej rocznicy, 
złożyć kwiaty na grobach żołnierzy 
poległych w 1939 roku.

W. R óżańska 
R. P aryzek 

Z djęcia: Z b. Solarski

Boguszowice

Festyn w farskim ogrodzie
W ubiegłą sobotę 26 sierpnia w sta

rej części Boguszowic odbył się trzeci 
Festyn Farny. Zorganizowany on zo
stał przez tamtejsze Katolickie Stowa
rzyszenie Młodzieży, harcerzy, mło
dzież oazową, pomagali też przedsta
wiciele Rady Dzielnicy i wiele innych 
osób, jednak nic nie powstałoby bez 
gospodarskiego zaangażowania ks. 
proboszcza Stanisława Gańczorza. 
Otwarcie festynu nastąpiło na skwerze 
obok probostwa, gdzie stał dawniej 
stary drewniany kościół pod wezwaniem

Sedlaczka a przeniesiony w 1976 roku 
do Ligockiej Kuźni ”. Odsłonięcia do
konali przewodnicząca Rady Miasta 
Urszula Szynol i wiceprezydent Jerzy 
Kogut, zaś proboszcz boguszowickiej 
parafii ks. Stanisław Gańczorz obelisk 
poświęcił. Krótkie przemówienie wy
głosił też Jan M ura, radny i przewo
dniczący Rady Dzielnicy Boguszowi
ce. Mówił o znaczeniu pamiątek prze
szłości w utożsamianiu się człowieka z 
własną Małą Ojczyzną. Powiedział też : 
- Proszę wszystkich, a

wezwaniem św. 
W aw rzyńca, 
przeniesiony 
w 1975 roku 
do Ligockiej 
Kuźni. W tym 
historycznym 
miejscu w 
u r o c z y s t y  
sposób odsło
nięto granito
wy obelisk 
dwumetrowej 
wysokości z 
p am ią tk o w ą 
tablicą, na 
której widnie
je napis “W 
tym miejscu 
stał drewnia
ny kościół pod  
w e z w a n i e m  
iw. Wawrzyń
ca, zbudowa
ny w 1717 
przez Jakuba

Na wstępie festynu odsłonięto i poświęcono 
tablicę upamiętniającą miejsce, w którym stał 

drewniany kościółek pod wezw. św. Wawrzyńca
a r

Festyn odbył się w malowniczym ogrodzie 
farskim  w starej części Boguszowic 

zwłaszcza młodzież, korzystającą dzisiaj 
z tego skweru gdzie stał dawniej nasz 
stary kościół, by zachowywali się tu go
dnie /.../

Oficjalne otwarcie festynu odbywało 
się w ulewnym deszczu, ale najwytr
walsi boguszowiczanie nie zawiedli. 
Przybyła również orkiestra dęta kop. 
“Jankowice”, która ze skweru popro
wadziła zebranych do ogrodów far
nych za probostwem, gdzie rozpoczęła 
się prawdziwa festynowa zabawa. Po
prawiła się nawet pogoda, a kiedy za
świeciło słońce, do ogrodów przybyło 
wielu mieszkańców dzielnicy. Na fe
stynie jak to na festynie - były zabawy 
dla dzieci, lody, napoje, loteria fanto

wa, grała orkie
stra... Bardzo 
trafnie zostało 
wybrane nie
zwykle urocze 
miejsce festy
nu.

Kto bowiem 
nie widział je
szcze malowni
czego ogrodu 
farskiego, po
winien to zro

bić możliwie najszybciej. 
Zwłaszcza tę dolinę gdzie 
grała orkiestra, za którą na 
wzgórzu rosną wysokie 
drzewa i wznosi się wieża 
kościoła parafialnego pod 
wezwaniem Najświętsze
go Serca Pana Jezusa. Za
praszamy więc do odwie
dzenia Boguszowic. Może 
na okoliczność czwartego 
Festynu Farnego?

T ekst i zdj.: szoł

W TYM MIEJSCU STAŁ 
DREWNIANY KOŚCIÓŁ 
P. W. ŚW WAWRZYŃCA 
ZBUDOWANY W  1717 R 

PRZEZ JAKUBA SEDLACZKA 
A PRZENIESIONY W  1975 R 

DO LIGOCKIEJ KUŹNI.
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Air Show
Ponad 100 tys. osób zobaczyło podniebne akrobacje prezentowa

ne przez 55 maszyn podczas Międzynarodowych Pokazów Lotni
czych Air Show ’95 w Dęblinie.

Pokazy trwały dwa dni - 26 i 27 sierp
nia, a w niedzielę przybyli na nie m.in. 
premier Józef Oleksy, minister 
obrony narodowej Wojciech 
Okoński i szef sztabu gen. Tade
usz Wilecki.

Oprócz polskich pilotów za
prezentowali się również Francu
zi, Szwedzi, Anglicy, Słowacy.

Pokazy rozpoczynała walka 
powietrzna MIG-ów 23 z MIG-
ami 29. Prędkości osiągane przy 
przelotach były rzędu 500 - 600 
km/h, a powstały huk powodo
wał nie tylko drżenie ziemi, ale i 
włączenie wielu alarmów w za
parkowanych samochodach. Po
lacy prezentowali pilotaż indywi
dualny MIG-a 29, samolotu szkolno-bo
jowego Iryda, śmigłowca W-3 Sokół 
oraz PZL 130 “O rlik”. Pilotujący ten 
ostatni płk. pilot Zenon Winnicki pod
czas niedzielnego występu po kilku mi
nutach niestety przerwał lot. Nie zadzia
łały żadne /poza mocą/ wskaźniki pokła
dowe. Usterka jednak została usunięta i 
“O rlik” dokończył swój pokaz. Oprócz 
tego pilotaż grupowy wykonano na czte
rech śmigłowcach Mi 24, czterech samo
lotach MIG 29. Jedynym polskim zespo
łem akrobacyjnym była “Iskra” - ra
domski zespół dziewięciu Iskier powsta
ły już w 1969 roku.

Dużą atrakcją były pokazy wykonywa
ne przez cudzoziemców. Zaprezentował 
się m.in. francuski Mirage 2000 - samo
lot o kształcie delty, służący do uzyskiwania

wania przewagi w powietrzu, AJS Vig
gen w szwedzkich barwach - jedyna maszyna

Francuski samolot Mirage 2000 o kształcie delty

maszyna w kształcie kaczki. W konstrukcji 
Viggena ciekawostką jest silnik. Został 
specjalnie zbudowany przez Volvo i po
zwala na odwracanie ciągu. Daje to 
możliwość zatrzymania już na 500 me
trach, a prędkość od zera do 200 km/h 
osiąga w 7 sekund.
Szwedzi przedstawili jeszcze jeden uni
katowy samolot - transportowiec C-130 
Hercules z 1968 roku, najstarszy w Eu
ropie, pilotowany przez kpt. Boe Ander
sona.

Wspaniałe akrobacje przedstawił fran
cuski zespół Patruille de France latający 
ośmioma Alpha Jetami z liderem mjr. 
Williamem Kurtzem. Podczas swojego 
występu wykonali oni 50 figur. Pilotaż 
grupowy przedstawili też Słowacy na 
sześciu samolotach L39 Albatros i Team

Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" w Austrii
W dniach 23 - 26 sierpnia Miejska 

Orkiestra Dęta “Rybnik” wraz z forma
cją taneczną uczestniczyła w “Jubile
uszu 160-lecia Związku Muzycznego na 
Górnej Austrii”. Nie był to festiwal, czy 
konkurs - powiedział dyrygent Miejskiej 
Orkiestry Marian Wolny. - Orkiestry zrze
szone w Związku zapraszały inne, między 
innymi nas, organizując im różne występy.

Rybniccy muzycy wystąpili podczas 
dwóch koncertów plenerowych w 
Schörfling nad jeziorem Attersee i w Weyregg

Veyregg oraz podczas mszy w kościele św. 
Marka w Schörfling.

Oprócz tego gospodarze zorganizowali 
wycieczkę do Salzburga.

Natomiast 2 września Miejska Orkiestra 
weźmie udział w II Festiwalu Orkiestr Dę
tych i Zespołów Tanecznych w nowym 
Bohuminie. Razem z innymi występujący
mi zagrają na Rynku, uczestniczyć będą w 
przemarszu po mieście. Prezentacje wszy
stkich orkiestr odbędą się natomiast w par
ku. /a/

Telefony do redakcji

M ajoretki?
Odpowiadamy na telefon anonimowego 

Czytelnika, który zarzucił nam “niewyba
czalny błąd” w pisowni słowa majoretki. 
Otóż w “Słowniku wyrazów obcych i zwro
tów obcojęzycznych ” Władysława Kopa
lińskiego /"Wiedza Powszechna” Warsza
wa 1991, Wydanie XXI, str. 129/ czytamy: 
/drum/ majorette /wym. dram mejdżeret/ w 
USA - dziewczyna a. młoda kobieta w fan
tazyjnym mundurze, towarzysząca masze
rującej orkiestrze, a. oddziałowi doboszów

i kunsztownie wywijająca pałeczką tabur- 
majora; zgrupowane w marszowe formacje 
biorą udział w defiladach, świętach ludo
wych, uroczystych “dniach” z okazji rocz
nic itp.
- amer., ang., r.ż. od drum major “tambur- 
major”; drum “bęben), zob. major.

Tak więc nazwa majoretki jest jak najbar
dziej uzasadniona, a ponieważ w j. polskim 
istnieje określenie tamburmajor /czytamy 
po polsku - z “j”/ majoretki mogą być czy
tane także po polsku.

Pisownia marżoretki, którą nam podał 
nasz Czytelnik nie jest więc nawet fone
tycznym odpowiednikiem angielskiego 
oryginału. /r/

“Casper” 
w Kinie 

Premierowym
Razem z dziećmi nowy rok szkolny 

powita “Casper” - bohater amerykań
skiego filmu animowanego. Dobry du
szek pojawi się w Rybniku w Kinie 
Premierowym 1 września o 16.00 , 
rozpoczynając tym samym wędrówkę 
filmu po polskich ekranach. Seans zo
stanie powtórzony o 18.00. W tych sa
mych godzinach film będzie można 
obejrzeć też w sobotę i niedzielę 2 i 3 
września, a także 8, 9, 10 i 15 wrze
śnia. Zaś od 4 do 7 oraz od 11 do 14 
września “Caspra” będzie można zo
baczyć o godz. 17.00.

NOWY
KONKURS
ROZWIĄZANIE

Przez dwa tygodnie prezentowaliśmy py
tania do naszego kwiatowego konkursu. 
Dziś - odpowiedź z numeru 33. “GR”. Pre
zentowane na zdjęciu kwiaty to kanny ina
czej zwane paciorecznikiem, a znajdują się 
na skwerku przed Urzędem Miejskim i uli
cy Korfantego /a nie jak wszyscy pisali Po
cztowej/. Nagrodę - zestaw cebul tulipa
nów i kłącza irysów o łącznej wartości 15 
zł ufundowaną przez Rybnicki Klub Miło
śników Kwiatów działający przy Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, otrzymuje Lucyna Ko
wol zam. ul. Chopina 14 w Rybniku. Na
groda jest do odebrania w redakcji. Za ty
dzień rozwiązanie konkursu z “GR” 34.

60 ze Szwecji na sześciu Saabach. 
Wszystkie zespoły przygotowały trzy 
warianty pokazów, w zależności od wy
sokości pułapu chmur.

Największą atrakcją Air Show był jed
nak Anglik i Rosjanin. Pierwszy kpt. 
Sammy Sampson, po raz pierwszy w 
Polsce prezentował pokaz pilotażu sa
molotu pionowego startu - Harrier. 
Dzięki ruchomym czterem dyszom moż
liwe jest np. “zawiśnięcie” samolotu w 

powietrzu, lot w bok, czy do 
tyłu. Rosjanin, najsłynniejszy pi
lot oblatywacz Aleksander Kwa
czur przyleciał na pokazy do Dę
blina wprost z Rosji. Pokaz pilo
towanego przez niego SU-27 za
chwycił jednak wszystkich, a 
wykonana figura, zwana “ko
brą”, polegająca na zatrzymaniu 
maszyny w pionie, wywołała 
okrzyki zachwytu.

Nie zaprezentowali się niestety 
Amerykanie, którzy tylko wysta
wiali swojego F-18 i F-16 na to
warzyszącej imprezie ekspozycji. 
Jedynie na koniec pokazów odla

tując do swoich baz zatoczyli łuk nad 
widownią.

Przygotowania do pokazów trwały od 
czterech tygodni. Porządku pilnowało 
ok. 200 żandarmów i 150 policjantów; 
kucharki, kelnerzy, sanitariusze, karetki 
przybyły z okolicznych jednostek. Do
datkowo na lotnisku w ciągłej gotowości 
była grupa ratownicza ze śmigłowcem 
MI-8, sprzętem do cięcia i agregatami do 
gaszenia w razie rozbicia którejś z ma
szyn. Dla widzów ustawiono 140 latryn i 
prawie 50 namiotów oferujących jedze
nie i pamiątki.

Głównym organizatorem było Do
wództwo Wojsk Lotniczych i Obrony 
Powietrznej na bazie Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych, a pokazy 
komentował znany dziennikarzom Tade
usz Sznuk.

T ekst i zdj.: A neta T waróg

Zaprosili nas... J
Zarząd POD ''Raj” na obchody 

Dnia Działkowca organizowane w so
botę 9 września o godz. 15.00 na tere
nie ogródków przy ul. Brzozowej.

Piękno siedzi w ... szczegółach

Publikowane dzisiaj zdjęcie przed
stawia fragment ceglanej elewacji jed
nej z neogotyckich budowli naszego 
miasta. Dodajmy, że nie znajduje się 
ona na bazylice św. Antoniego. Nato
miast ułatwieniem może być informacja

informacja, że budynek o który chodzi wiąże 
się w jakiś sposób z datą wydania ni
niejszego numeru naszego tygodnika. 
Prawidłowej odpowiedzi szukaj na tej 
samej stronie.

/zdj.:szoł/

Do wygrania cinquecento!

Festyn w Kamieniu
Przypominamy, że z okazji 15. rocz
nicy powstania NSZZ “Solidarność” 
2 września br. w Rybniku - Kamie
niu odbędzie się festyn. Zabawa roz
pocznie się już o 9.00 rano. W progra
mie m.in. wielka loteria fantowa, w 
której główną wygraną będzie fiat ci
nquecento a także wiele innych atrak
cyjnych nagród. Festyn uatrakcyjni 
koncert piosenki “DISCO POLO” wy
stępy orkiestr górniczych, kabaretów 
“PIGWA”, “3 Ofiary” oraz Janusza 
Rewińskiego a także zespołu “Piersi”.

Losy loterii są dostępne dla wszyst
kich, nie tylko członków NSZZ “Soli
darność”. Sprzedaż losów prowadzą 
komisje zakładowe NSZZ “Solidar
ność” wszystkich 7 kopalń Rybnickiej

Spółki Węglowej. Poszczególne ko
palnie zapewniają transport do Kamie
nia.

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 “OLIM
PIA” jeszcze dziś, tj. w piątek 1 
września do godz. 14.00.

Pozdrawiają nas...
uczestnicy sierpniowego turnusu 

wczasów w Lido Adriano we W ło
szech. Podobało się wszystko: błękitne 
morze i niebo, a najbardziej... opieka 
pilota Zbyszka Konkola.

L is t  do redak c ji

Dwie panie z Rybnika
Spotkałam je niespodziewanie w dniu 

rozpoczęcia V Wojewódzkiego Pleneru 
Malarskiego pt. “Zabytki Ziemi Woźnic
kiej” dla plastyków nieprofesjonalnych w 
Woźnikach Śląskich. W ciągu 6 dni trwa
nia intensywnej działalności plastycznej 
kilkunastu twórców z różnych miejscowo
ści województw częstochowskiego i kato
wickiego utrwaliło na papierze i płótnie wi
zerunki ciekawych obiektów dawnej archi
tektury świeckiej i sakralnej. Niektóre z 
nich, zwłaszcza chałupy, dożywają już 
swego kresu, więc tym cenniejsze będą 
szkice i obrazy - jedyne dokumenty ich ist
nienia. Olśnienie nastąpiło, gdy przystąpio
no do wystawy roboczej świeżutkich grafik 
i mokrych jeszcze obrazów olejnych. Oka
zało się bowiem, że nasze panie rybniczan
ie prezentują nie tylko niezwykły talent pla
styczny, ale także wysoki kunszt i ogromną 
pracowitość. Oto Irena Wiktor ze swadą 
wytrawnego grafika kreśli portrety plenero
wych kolegów i tworzy piękne w kolorze 
prace olejne. Kazimiera Drewniok sprawiła

sprawiła niespodziankę dyrekcji woźnickiego 
Domu Kultury i zaprzyjaźnionym osobom, 
wręczając im teki z własnymi grafikami 
drewnianych kościółków zabytkowych ist
niejących na Ziemi Rybnicko-Wodzisław
skiej. Pozycje te zostały wydane przez ryb
nicki PTTK i przez panów Mariana i Ada
ma Machoczków. Pięknym gestem wobec 
organizatorów pleneru było opracowanie 
20 grafik zabytków architektury w Woźni
kach i pozostawienie wraz z piękną dedy
kacją mieszkańcom gościnnego miasta.

Tak więc obie miłe i sympatyczne rybni
czanki z godnością prezentowały swoje 
miasto i jako jego jedyne przedstawicielki 
na woźnickim plenerze wywarły bardzo 
korzystne wrażenie na organizatorach i 
współtowarzyszach plenerowych. Należy 
nadmienić, że w Rybniku panie te znane są 
jako członkinie aktywne zespołu “Obli
cze”, prowadzonego przez artystę plastyka 
mgra Mariana Raka.
Nic dziwnego, że zostały serdecznie zapro
szone na przyszły rok, a póki co życzymy 
im dalszej owocnej działalności i osią
gnięć w dziedzinie plastyki.

Maria Wosik 
z Myszkowa

Uczmy się francuskiego
Po wakacyjnej przerwie Alliance 

Française w Rybniku wznawia swoją 
działalność. Zapisy na kursy języka 
francuskiego rozpoczynają się już od 
poniedziałku 4 września i trwać będą 
do końca miesiąca. Jak co roku organi
zowane są grupy dla początkujących,

średniozaawansowanych, zaawansowa
nych, przygotowujące do matury i na 
wyższe studia.

Sekretariat Alliance Française czynny 
jest codziennie od 12.00 do 16.00 /tel. 
240-97/.

W piątek pierwszego września rozpoczyna się rok szkolny, a w naszym 
pytaniu chodziło o rozpoznanie ceglanej elewacji mieszczącej się nad 
głównymi drzwiami Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej obok 
starego kościoła.

Kina
“APOLLO”

1 września, godz. 16.00, 18.15, 2 
września, godz. 18.00, 3-7 września, 
godz. 16.00, 18.15 - “SZKLANA PU
ŁAPKA 3”, prod. USA /od lat 15/ 1 
września, godz. 20.30, 2 września, 
godz. 16.00, 3-7 września, godz. 
20.30 “FRANCUZKA”, prod. franc. - 
ang. /od lat 15/

“PREMIEROWE” przy TZR 
1-3 września, godz. 16.00, 18.00, 4-7 
września, godz. 17.00 - “CASPER”, 
prod. USA /b/o/, cena 4,5 zł, dla mło
dzieży 4,0 zł, 5-7 września, godz. 
19.00 - “PRAWO BRONXU”, prod. 
USA /od lat 18/, cena 4,5 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
3-8 września, godz. 17.00, 19.00- 
“WICHRY NAMIĘTNOŚCI “, prod. 
USA /od lat 15/

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawa stała pt. “Rybnik - moje mia
sto” - 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/.

D ys k o t e k i
Restauracja “Olimpia” - Kamień 

Piątek - 1 września, od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

Sobota, 2 września, od 20.00 do 2.00, 
cena 4 zł

Kino “Apollo”
Sobota, 2 września, od 20.00 do 2.00

/gw/
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Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich
Nazwisko “Basista” kojarzy nam się 

prawie wyłącznie z osobą Maksymilia
na Basisty /1883-1967/, rybnickiego 
księgarza, wydawcy, działacza naro
dowego, wiceburmistrza, więźnia obo
zów. Godnym przedstawienia jest jed
nak również syn Maksymiliana - MIE
CZYSŁAW BASISTA /1913-1994/, 
który podobnie jak ojciec całe życie 
poświęcił sprawie polskiej.

Mieczysław urodzony w Rybniku w 
1913 roku, był jedynym synem Marii i 
Maksymiliana Basistów; dotąd żyje 
ich córka Maria. Mieczysław należał 
do pokolenia ludzi, których czas doj
rzewania i nauki przypadł na lata Pol
ski międzywojennej. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej kształcił się w 
rybnickim gimnazjum, zdradzając za
interesowania dziennikarskie i teatralne

Bezpaństwowiec
Rzecz o Mieczysławie Basiście

zdolności i urok osobisty były zwiastunem 
przyszłej kariery tego młodego czło
wieka. Po maturze w 1933 roku Mie
czysław wyjechał na studia dyploma
tyczne do Szkoły Nauk Politycznych 
w Warszawie. Tam również dał się poznać

poznać jako człowiek bardzo zdolny i 
pracowity, znał biegle język niemiec
ki, angielski i francuski. Miał już mianowanie

mianowanie na placówkę zagraniczną w 
Ambasadzie RP w Czechosłowacji, 
kiedy międzywojenny świat został 
zburzony wybuchem wojny. W sierp
niu 1939 roku Mieczysław Basista zo

stał powołany do 
wojska, gdzie 
służył w randze 
podporucznika. 
Jako żołnierz 
przebył drogę od 
w r z e ś n i o we j  
wojny obronnej
1939 roku, a po 
wkroczeniu Ar
mii Czerwonej 
na ziemie polskie 
17 września ewa
kuował się do 
Rumunii. Tam 
został internowa
ny, skąd jednak 
uciekł do Fran
cji, gdzie służył 
w tworzonej tam 
przez gen. Wła
dysława Sikorski

ego Armii 
Polskiej we 
Francji. Wojna 
niemiecko-fran
cuska zakończo
na w czerwcu
1940 roku klęską 
Francji doprowa
dziła również do

rozbicia walczącej tam Armii Polskiej. 
Część Polaków uciekła wtedy do 
Szwajcarii, gdzie całą wojnę przecze
kali w obozach dla internowanych, do 
Szwajcarii dostał się również podpo
rucznik Basista. Wykorzystując swoje 
sceniczne doświadczenia z czasów na
uki w rybnickim gimnazjum zorgani
zował dla internowanych żołnierzy te
atr dywizyjny. Na dłuższą metę nie 
mógł jednak znieść bezczynności 
szwajcarskiego internowania. Dlatego 
w styczniu 1944 roku uciekł ze Szwaj
carii do okupowanej jeszcze przez 
Niemców Francji, skąd przy pomocy

Mieczysław Basista /1913-1994/ dyplomata, żołnierz 
wielu frontów  I I  wojny światowej, dziennikarzy działacz 
społeczny, Polak , rybniczanin , bezpaństwowiec z “p a
szportem N a n s e n a ". Zdjęcie z około 1935 roku

teatralne. Założył tam czasopismo szkolne 
Zew młodzieży, które prowadził przez 
całe lata swojej nauki w tej szkole, był 
również wraz z gimnazjalnymi kolega
mi organizatorem przedstawień tea
tralnych. Nie bez wpływu na osobo
wość młodego Mieczysława była z 
pewnością działalność ojca. Do ich ro
dzinnego domu przychodzili interesu
jący ludzie, zawsze działo się coś cie
kawego. Przyjacielem ojca był m.in. 
wieloletni zasłużony burmistrz Rybni
ka Władysław Weber, który podczas 
spacerów po mieście często zachodził 
na ulicę Kościelną do księgarni Basi
stów. Doborowe towarzystwo w jakim 
wzrastał młody Basista oraz jego zdolności

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

Wiadomości:

francuskiego ruchu oporu został prze
rzucony do Armii Polskiej w Anglii. 
Tam zajmuje się m.in. organizowa
niem pomocy dla osieroconych dzieci 
polskich, które z radzieckich łagrów 
przez Bliski Wschód wraz z armią 
gen. Andersa dostały się na Zachód. 
Kiedy wojna się skończyła, a Polska 
dostała się pod wpływy ZSRR, Mie
czysław Basista postanowił pozostać 
na obczyźnie. Początkowo pracował w 
fabryce w Anglii, później jednak, dzię
ki znajomości języków obcych, zacią
gnął się do oddziału wartowniczego w 
angielskim sektorze okupacyjnym na 
terenie pobitych Niemiec. Kiedy An
glicy rozwiązali w Niemczech swoje 
oddziały Mieczysław Basista pozostał 
w Niemczech w sektorze USA, gdzie 
zatrudniony został w redakcji “Ostat
nich Wiadomości” w Mannheim. Była 
to jedyna polskojęzyczna gazeta na te
renie RFN, która miała za zadanie 
konsolidować Polaków walczących 
podczas wojny na Zachodzie, którzy 
po 1945 roku ze względów politycz
nych zdecydowali się nie wracać do 
podległej sowietom ojczyzny. W gaze
cie tej Mieczysław Basista pracował 
do emerytury, na którą przeszedł w 
1978 roku. Przez cały okres swojego 
pobytu na obczyźnie czuł się Polakiem 
i co więcej obywatelem Polski, którą 
w warunkach wojennych zmuszony 
był opuścić we wrześniu 1939 roku. 
Warto podkreślić, że mimo licznych 
propozycji, podczas całego swojego 
pobytu w Niemczech Mieczysław nie 
przyjął niemieckiego ani jakiegokol
wiek innego obywatelstwa. Posługiwał 
się zatem tzw. paszportem Nansena. 
Jest to wprowadzony przez Ligę Naro
dów w 1922 roku dokument tożsamo
ści, wydawany dla bezpaństwowców, 
uciekinierów politycznych, których 
względy obiektywne zatrzymały poza 
swoją ojczyzną. Przyjęcie przez Mie
czysława Basistę nansenowskiego pa
szportu było więc konsekwencją jego 
wierności wobec ojczyzny. Ten akt cy
wilnej odwagi miał mu jednak wiele 
razy utrudnić życie. Po 1989 roku., 
kiedy w Polsce zaistniały polityczne 
warunki dla powrotu do ojczyzny, 
władze polskie nie potrafiły od strony 
formalnej poradzić sobie z przypad
kiem Mieczysława Basisty. Nie chodziło

Przygotowania do 
sprzątania... świata

- W nocy dnia 30 ub. m. o godz. 2,15 
powstał pożar w stodole Leopolda 
Tatarczyka w W ilchwach, pow iat 
rybnicki, która się spaliła doszczęt
nie z całym tegorocznym zbiorem. 
Szkoda, jaka powstała, wynosi ok. 5 
tysięcy złotych. Przyczyna pożaru 
nie ustalona.

*  *  *

- /Nieszczęśliwy wypadek/ Dnia 31 
ub. m. o godz. 22,30 został  w Bier
tułtowach najechany przez pociąg, 
zdążający z Niedobczyc, do Wodzi
sławia, niejaki Józef Ucher z M ar
klowic powiat rybnicki, 57 lat stary, 
któremu została ucięta prawa noga 
pod kolanem. N ieszczęśliw ego 
odwieziono do szpitala powiatowego 
w Wodzisławiu.

Wesoły kącik

*  *  *

W pewnej restauracji gość, zjadłszy 
rybę, zawołał:
- Chłopcze, podaj piwa, ryba chce pły
wać!
Podobało się to jakiemuś panu, który 
tylko co spożył kotlet wieprzowy, więc 
wnet zawołał:
- Chłopcze, podaj wina, Świnia chce 
pić!

*  *  *

-A  to co takiego, panie aplikancie: ob
cina pan sobie paznogcie w godzinach 
biurowych?!
- Co robić panie naczelniku! One mi 
rosną i w godzinach biurowych.

W jednym i tym samym domu, mie
szkają dwaj Jankowscy: doktór i ad
wokat. Żona adwokata umarła, następ
nego zaś dnia, żona lekarza wyjechała 
zagranicę.
Adwokat pochował żonę, wraca z po
grzebu i znajduje telegram: 
“Przybyłam szczęśliwie. Psia pogo
da.”

Ogłoszenia

*  *  *

Starsza osoba,
która już pracowała w składzie, 
potrzebna od zaraz do składu i do 
domu
Karol Szolc,
Rydułtowy Dolne

*  *  *

Starszy czeladnik 
piekarsko- konditor. 
potrzebny od zaraz 
Karol Szolc,
Rydułtowy Dolne

*  *  *

Licytacja przymusowa.
W sobotę, dnia 5 w rześnia br. o 

godz. 11-tej przed południem będę 
sprzedawał w drodze przymusowej 
licytacji przy ogrodzie m iejskim  
“Polonja” za natychmiastową zapłatą 
i najwięcej dającemu:
1.180 sztuk różnej kiełbasy.
2. 10 sztuk wędzonej słoniny. 
Rybnik, dnia 3 września 1925 r. 
Wolnik, komornik sądowy w Rybni
ku

Już za dwa tygodnie zostanie ponow
nie przeprowadzona akcja “CLEAN UP 
THE WORLD ” czyli “Sprzątanie świa
ta”. Pomysłodawcą idei sprzątania świa
ta jest IAN KIERNAN z Australii, zaś 
ogólnoświatową akcję przeniosła do 
Polski MIRA STANISŁAWSKA - ME
YSZTOWICZ, urodzona w Polsce, a od 
1963 roku mieszkająca w Australii.

Nasze środowisko naturalne ulega nie
ustannej dewastacji. Obecnie w miastach 
żyje czterdzieści trzy procent ludności, a 
do 2000 roku liczba ta wzrośnie o blisko 
dwie trzecie. Dlatego jest niezwykle 
istotne podejmowanie działań mających 
na celu poprawę i ochronę środowiska. 
W 1993 roku Program Ochrony Środo
wiska Naturalnego Narodów Zjednoczo
nych /UNEP/ współpracując z organiza
cją “Sprzątanie Australii” zorganizował 
światowy “Dzień Sprzątania”, mający na 
celu zwrócenie uwagi ludności na różno
rodność problemów ochrony środowi
ska. W tym roku akcja “Clean up the 
world" planowana jest na 15, 16 i 17 
września. Idea jest prosta - grupy ochot
ników oczyszczają dany teren z różnego 
rodzaju śmieci. Zebrane odpadki powin
ny zostać prawidłowo zmagazynowane i 
przerobione. Centrum akcji mieści się w 
Australii. Tamtejsze biuro koordynuje i 
promuje akcję. Aby zorganizować i

sprawnie przeprowadzić kampanię 
“Sprzątanie świata - Polska ’95" nie
zbędne jest powołanie oraz utworzenie 
lokalnych komitetów organizacyjnych, 
które pokierują akcją i będą odpowie
dzialne za jej przeprowadzenie. Jest to 
również konieczne z tego względu, iż 
tylko my jako mieszkańcy jesteśmy w 
stanie ocenić jakie problemy są najważ
niejsze dla nas i środowiska naszego re
gionu. “Sprzątanie świata ” nie jest jed
nodniową akcją, ma za zadanie pomóc 
nam w wypracowaniu zachowań, które 
winny zostać naszym stylem życia. Każ
dy może mieć indywidualny wkład w

Apel Wydziału Ochrony 
Środowiska przy UM

Sprzątam y
św iat

Do akcji “SPRZĄTANIE ŚWIATA 
- POLSKA 1995” włączają się rów
nież władze samorządowe. Liczą na 
to, że grupy ochotników z naszego 
miasta włączą się aktywnie, porządku
jąc otaczające środowisko. Wydział 
Ochrony Środowiska U.M. w Rybniku 
oczekuje współpracy w tym zakresie z 
radami dzielnic, szkołami i organizacjami

chodziło mu przecież o nadanie obywatel
stwa polskiego, bo to zachował sprzed 
1939 roku, a jako posługujący się “pa
szportem Nansena” innego obywatel
stwa nie przyjął. Sprawa dotarła nawet 
do prezydenta Lecha Wałęsy i wre
szcie pod koniec 1993 roku Mieczy
sław Basita otrzymał paszport Trzeciej 
Rzeczpospolitej. Był już jednak zbyt 
chory, by wybrać się w drogę powrot
ną do Polski. Zmarł 5 kwietnia 1994 
roku w Mannheim w Niemczech, a w 
miesiąc później spoczął na cmentarzu 
w Rybniku. Po 1939 roku Mieczysław 
nie odwiedził już Polski, nie spotkał 
się również z ojcem. Rozmawiał z nim 
jedynie jeden raz przez telefon. Nie 
miał dzieci. Pozostawił w żałobie po
chodzącą również z Rybnika żonę Łu
cję oraz wielu bliskich i przyjaciół w 
Polsce i za granicą. Był kawalerem 
wielu oznaczeń np. Orderu Odrodze
nia Polski czy francuskiego “Croix de 
Guerre” zaś za pracę naukową i spo
łeczną wśród Polaków na świecie 
otrzymał dyplom od Ojca Świętego 
Jana Pawła II.

Podczas całego swojego pobytu na 
obczyźnie Mieczysław Basista bardzo 
interesował się losami Polski i Rybni
ka. Przykładem tego niech będzie frag
ment wiersza z 1972 roku jaki “Pole
głym kolegom “ ze szkolnej ławy napi
sał w 50-lecie rybnickiego gimnazjum:

Na groby Wasze idę...!
Na skwery, ulice, w lasy, na pola, 

Tam, gdzieście padli 
Gdzie kwiat purpurą wyrósł

Krwią nasiąkła rola...
Nie w kir się przyoblekłem ,

Zdzieram szatę żałobnej udręki!
I  kwiatów nie rzucam na groby...

Wy nieśmiertelni...! /.../

T ekst i fotokopia: 
M arek Szołtysek

Sprostowanie
Dziękujemy Czytelnikowi, który za

uważył nieścisłość w ostatnim nume
rze gazety w tekście o arcybiskupie 
Kondrusiewiczu. Rzeczywiście, 
pierwszy raz przyjechał On do Polski 
w 1992, a nie jak podaliśmy w 1991 
roku. Przepraszamy.

ochronę środowiska poprzez ogranicze
nie ilości odpadów:
* używajmy przedmiotów wielokrotne
go użytku a nie jednorazowych
* na zakupy zabierajmy torby do ponow
nego użycia
* kupujmy produkty z materiałów z re
cyklingu lub nadających się do przetwo
rzenia
* kupujmy artykuły optymalnie pakowa
ne
* kupujmy raczej jedno duże niż kilka 
mniejszych opakowań produktów stale 
używanych /np. proszki do prania/
* kupujmy towary w pojemnikach, które 
można ponownie napełniać.

O przebiegu kampanii “Sprzątanie 
świata - Polska 9’5" w Rybniku będzie

my czytelników informować na bieżąco. 
Na podstawie informatora “C lean

UP THE WORLD”
opracowała: Dorota Stachura

organizacjami społecznymi. Koordynatorem 
akcji na szczeblu centralnym jest Fun
dacja “Nasza Ziemia” 00-591 Warsza
wa ul. Klonowa 6 /tel. 22-483933/, na
tomiast w Rybniku Urząd Miasta Wy
dział Ochrony Środowiska, tel. 230- 
11-9, w. 7223.

Zorganizowane grupy ochotników 
prosimy o zgłaszanie się do wydzia
łu, gdzie zostaną udostępnione m a
teriały  inform acyjne, afisze o akcji 
oraz worki do zbierania odpadów.

Akcja prowadzona będzie we współ
pracy z firmami świadczącymi na tere
nie miasta usługi z zakresu wywozu 
nieczystości stałych.

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 Wadium 
lokalu w m2 w dniu za 1 m2 w wys. zł

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 staw ki n in ie jszeg o  czynszu  za 1 m2 naliczony  zostan ie  
obowiązujący podatek VAT w wysokości 22 procent.
Bliższych informacji udziela Naczelnik W ydziału Lokalowego Urzędu 
Miasta 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 M iasta Rybnika najpóźniej w 
dniu przetargu do godz. 9.30.
Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne przetargu w wys. 15,0 
zł za 1 loka l. U czestnik przetargu w inien zapoznać się z regulam inem  
przetargu, który je st 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.

W dwóch osta tn ich  num erach w w ydrukow anym  powyżej 
ogłoszeniu  o przetargu , w rubrykach Stawka wyjściowa i Wadium 
zosta ły  p rzestaw ion e jed n o stk i. Za błąd w yn ik ły  z przyczyn  
techn icznych  w szystk ich  za in teresow an ych  przetargiem  
przepraszamy.

Kronika policyjna

Kradną łyżworolki
Pomiędzy 19 a 21 sierpnia okra

dziony został sklep sportowy TOP- 
SHOP przy ulicy Sobieskiego. N ie
znani sprawcy weszli do środka po
przez strych i wyrwali drzwi wewnę
trzne. Ze sklepu zabrali 70 złotych 
gotówki, trzy pary łyżworolek, piłkę 
skórzaną i parę butów sportowych, 
wszystko o łącznej wartości tysiąca 
złotych.

Kamera na weselu
W piątek 18 sierpnia podczas uro

czystości weselnej w kawiarni “Ron
do” na ul. Wysokiej nieznany spraw
ca skradł jednej z przebywających 
tam osób kam erę video Panasonic 
wraz z osprzętem warte 220 złotych.

Wandalizm w szkole
W nocy z 20 - 21 sierpnia nieznani 

sprawcy w Szkole Podstawowej nr 
26 przy ul. Morcinka wybili 26 szyb 
okiennych, powodując straty na 
sumę tysiąca złotych na szkodę 
M iejskiego Zarządu Szkół i Przed
szkoli w Rybniku. Ciekawe czy licz
ba wybitych szyb ma coś wspólnego 
z numerem szkoły...

Złapany w “Guteksie”
W sobotę 19 sierpnia w sklepie 

“Gutex” przy ulicy Piasta znany po
licji mężczyzna z Wodzisławia doko
nał kradzieży 360 złotych gotówki. 
Sprawcę ujęto.

Miliard
Pomiędzy 18 lipca a 18 sierpnia 

br. na terenie dawnych Zakładów 
Mięsnych w Rybniku przy ulicy Żor
skiej nieznani sprawcy dokonali zor
ganizowanej kradzieży przewodów 
elektrycznych oraz silników i innych 
cennych urządzeń na szkodę kance
larii prawniczej “LEXUS” z Gliwic. 
Spowodowano tam straty o łącznej 
wartości 100 tysięcy złotych czyli 
miliarda starych złotych.

Rowery
We wtorek 22 sierpnia z kąpieliska 

“Ruda” skradziono rower górski 
“Traw ers” wart 640 złotych. Tego 
samego dnia w godzinach wieczor
nych spod sklepu nocnego przy ul. 
Patriotów skradziono żółty motoro
wer typu “motorynka”, który wyce
niono na 350 złotych. Natomiast w

środę 23 sierpnia przy ulicy Sobie
skiego złodziej skradł rybniczanino
wi z ulicy Mglistej nowo zakupiony 
rower górski, który kosztował 578,5 
złotych.

Skradzione kury
W poniedziałek 21 sierpnia panu 

Stefanowi z ulicy Niedobczyckiej w 
Jejkow icach około godziny 23.00 
nieznany spraw ca skradł 22 kury 
nioski i 32 jajka o łącznej wartości 
225 złotych.

Pilnujmy węgla na zimę
Mieszkanka Rybnika z ulicy Lom

py zgłosiła na policji, że z jej piwni
cy pomiędzy 4 maja a 21 lipca skra
dziono około tony węgla o wartości 
200 złotych, który przeznaczony był 
jako opał na zbliżającą się zimę.

Włamanie do stolarni
Kierownik stolarni z ulicy Zebrzy

dow skiej powiadomił, że 21 sierp
nia w godzinach nocnych nieznani 
spraw cy w łam ali się do zakładu 
przez wypchnięcie okna i skradli ele
menty stolarki drewnianej przezna
czone do obudowy kaloryferów . 
Spowodowano straty o wartości 536 
złotych.

Złapali złodzieja
W czwartek 24 sierpnia o godzinie

14.00 mieszkańcy bloku przy ulicy 
Cmentarnej zatrzymali 67 letniego 
m ężczyznę, który dopuścił się zu
chwałej kradzieży pościeli wiszącej 
na balkonie jednego z mieszkań. Łup 
odzyskano, a złodziejem okazał się 
w ięzień na przepustce z Zakładu 
Karnego w Zabrzu.

Pożar
W sobotę 26 sierpnia o godzinie

2.00 przy ulicy Stawowej zapaliło 
się poddasze jednego z budynków. 
Prawdopodobną przyczyną pożaru w 
urządzonym tam mieszkaniu było za
prószenie ognia od porzuconego nie
dopałka papierosa. Mieszkająca tam 
osoba odniosła oparzenia drugiego 
stopnia i przebywa w szpitalu na uli
cy Rudzkiej. Straty w ustaleniu.

Zwłoki w lesie
W ostatn ią niedzielę 27 sierpnia 

około godziny 10.20 w lesie w pobli
żu Zwonowic dwaj zbieracze grzy
bów ujaw nili w iszące na drzewie 
zwłoki 53-letniego mężczyzny za
mieszkałego w Czernicy. Prokurator 
zarządził sekcję zwłok.

Szoł
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Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia drobne
UDZIELAM LEKCJI GRY 

NA FORTEPIANIE 
wraz z umuzykalnieniem. 
Wyzwolenia 8, tel. 21-537

SPRZEDAM
Hyundai GLS (mpi) rok 1991 

Tel. 21-537

M iędzynarodowe 
Przewozy Autokarowe

ponad 100 linii do NIEMIEC 
i EUROPY ZACHODNIEJ 

* wycieczki 
* wczasy 

* apartamenty 
50 procent w ostatniej chwili

INTER-TOUR
 Rybnik, Raciborska 1, tel. 215-43 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

___________ tel. 27-616___________

 BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA 

w "G azecie Rybnickiej"
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

D ział U sług  
P ogrzebow ych  

ul. R udzka 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

100,3 MHz

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

Rybnik, Rynek 6  
tel. (0-36) 23 -975

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

(0-36) 15-42-22 

W  r a z i e  p o t r z e b y

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 1 do 7 września, Apteka, 
ul. Orzepowicka 20b, tel. 28-597

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 c m 2  - 0 ,80  zł
•  1 słow o - 0 ,50  zł 

w artykułach sponsorowanych
•  1/4 strony - 150 zł
•  1/2 strony - 270  zł
•  3 /4  strony - 350  zł
•  1 strona - 500  zł

. . .U  N A S  
SZYBKO 
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

PIO TRO W SKI 9,44 10,44 7,55

Jastef, Raciborska 22 9,00 10,10 13,00 7,20

TAR G 9,00 - 9,60 10,90-11,60 13,00-14,00 7,70 - 7,90

Owoce/Warzywa pom idory ogórki marchewka ziemniaki

R aciborska 1,00 1,20 0,50 0,35

M ie jska  2 1,30 1,30 0,70 0,35

TARG 0,80-1 ,00 0,40-1,50 0,70 - 0,80 0,35 - 0,40

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

R ynkow y 227g -1,60 1,80 0,20 1,00

Jan N o g a 227g -1,65 1,90 0,20 1,00

TARG 227g -1,50 1,70-1,80 0 ,15 -0 ,20 0,85-1 ,00

W a lu ty 100
do la rów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "D u ży" 244,50/248,00 166,00/168,00 8,90/9,15 48,50/49,00

Delikatesy, ul. Miejska 244,50/248,00 165,50/168,00 8,80/9,15 47,50/49,00

G a llu x , Rynek 244,00/247,00 165,50/168,50 8,80/9,10 47,50/49,00
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Wędkarski jubileusz
W Rybniku miłośnicy wędkarstwa zrzeszyli się już przed 
drugą wojną światową, a Towarzystwo Wędkarskie powo
łano w naszym mieście do życia w 1937 roku. Formalnie 
jednak rybniccy wędkarze zrzeszyli się w sierpniu 1945 
roku i zachowały się z tego czasu stosowne zapisy.

Zwycięzcy jubileuszowych zawodów wędkarskich w Rybniku. Od lewej: Jerzy 
Honysz, Andrzej Kuźnik i Rajmund Kiełkowski, dalej zaś stoi prezes rybnic
kiego kola P ZW  Aleksander Widziak oraz członek Zarządu Okręgowego 
PZW  w Katowicach Włodzimierz Rzeczkowski

Żużel Żużel

U r a t o w a n a  t w a r z
R K M -u

Obecnie do Polskiego Związku 
W ędkarskiego należy około 750 
tys. wędkarzy, z czego na terenie 
Rybnika wędkuje ponad dwa tysią
ce osób. Do koła w Rybniku należy 
około 1500 osób, w Chwałowicach 
i przy “Silesii” po 300 osób.

W tym roku swój jubileusz 50- 
lecia istnienia obchodzi Koło nr 49 
w Rybniku Polskiego Związku 
Wędkarskiego. W sezonie letnim 
wędkarze prawie w każdy weekend 
organizują zawody, ale te najważ
niejsze, jub ileuszow e o “Puchar 
50-lecia koła 49 PZW w Rybniku” 
odbyły się w ostatnią niedzielę 27 
sierpnia. Zawody zostały rozegra
ne na głównym zalewie Elektrowni 
Rybnik i wzięło w nich udział 42 
wędkarzy z Rybnika i okolicznych 
m ie jscow ości.  Po w ylosowaniu  
m iejsca w sektorze trzyosobowe 
drużyny rozpoczęły trzygodzinne

W sobotę 19 sierpnia br. w Raci
borzu odbyły się I M istrzostwa w 
s i łow an iu  się na rękę .  W zaw o
dach wzięło udział 14 zawodników 
z całej Polski, którzy rozegrali 48 
walk. Od początku faworytem był 
rybnicki kulturysta Krzysztof Fli
giel, który po siedmiu walkach wy
grał zawody. Najkrótsze siłowanie

zmagania w wędkowaniu, a wśród 
uczes tn ików  byli nawet laureaci 
ogólnopolskich zawodów w węd
kowaniu. Po odtrąbieniu sygnału 
kończącego zawody komisja sę
dziowska rozpoczęła ważenie zło
w ionych przez zawodników ryb. 
Komisyjnemu ważeniu ryb p rze
wodniczył główny sędzia ju b i l e
uszowych zawodów i jednocześnie 
prezes rybnickiego Koła PZW Ale
ksander Widziak. Na wagę trafiały 
najczęściej leszcze, ale znalazł się 
też karaś a nawet spory sum. Ci, 
którym się nie poszczęściło mieli 
na swoim koncie zaledwie kilka 
rybek. Z w ycięzcam i zaś zos ta ła  
d r u ż y n a  ko ła  ry b n ick ieg o  w 
sk ładzie :  A n d rz e j  K u ź n ik  - 32 
ryby o łącznej wadze 6,82 kg, J e
rzy Honysz - 19 ryb o wadze 5,34 
kg o ra z  R a jm u n d  K ie łkow sk i  - 
17 ryb o wadze 4,40 kg.

trwało jedną  sekundę, a walka fi
nałowa 14 sekund. Mistrz otrzymał 
nagrody ufundowane przez organi
zatorów zawodów: puchar Zarządu 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, 
k ryszta łowy puchar ufundowany 
p rzez “Dziennik  Z achodn i” oraz 
włoski rower górski. Mistrz Fligiel 
od ponad 20 lat wyczynowo upra

wia sport, w tym od 
15 lat kulturystykę i 
od roku boks. Wielo
krotnie uczestniczył 
w mistrzostwach Pol
ski, zaś 10 razy zo
stał mistrzem Śląska. 
Tak mówi o przyszło
ści: W zaw odach
sta rtu ję , żeby w y
grać. Obecnie trenu
j ę  p ię ć  dni w tygo
dniu po cztery godzi
ny i moim marzeniem  
je s t  o siągnąć m i
strzostw o  P o lsk i w 
siłow aniu  na rękę. 
P ragnę z tego m ie j
sca p odziękow ać  
moim trenerom i p o
mocnikom: Leszkow i 
Lipce, Zenkow i H et
manowi oraz MOSiR-
owi.

T ekst i zd j .: 
Szoł

Zwycięzcy otrzymali jubileuszo
wy puchar oraz nagrody rzeczowe, 
zaś złowione ryby miały szczęście 
wrócić do wody, jak każe sportowy 
zwyczaj.  Zaś po rozdaniu nagród 
uczes tn icy  zostal i poczęs tow ani 
p rzez o rganizatorów  k ie łbasą  z 
rożna i napojami. Około godziny 
15.00 jubileuszowe zawody węd
karskie skończyły się, a żony węd
karzy miały znów okazję zobaczyć 
swoich mężów w domu. Bo jak  
wiadomo sport ten charakteryzuje 
się tym, że wędkarza w wolne od 
pracy dni rzadko zastać można w 
domu. Z czego przeważnie ani 
żony, ani ryby nie bywają zadowo
lone.

/ tekst i zd j .: szoł/

Nabór do ligi 
mini piłki 

nożnej
Rybnickie Towarzystwo Piłki 

Nożnej Pięcioosobowej ogłasza nabór 
drużyn do rozgrywek “piątek” piłkar
skich.

Zgłoszenia chętnych zespołów z 
Rybnika, Wodzisławia, Jastrzębia, 
Żor, Raciborza oraz okolic do 
12 września przyjmują:

Michał Grzonka, 44-266 Świerkla
ny, ul. Rybnicka 31, tel. /0-90/ 308- 
237 oraz Jerzy Łysień, Rybnik 8, ul. 
Kadetów 1/c/9, tel. 200-37.

Siatkówka plażowa

Finał
3 września!

W niedzie lę  27 s ie rpnia br. 
odbył się na kąp ielisku  “R uda” 
ostatni turniej eliminacyjny w pił
ce plażowej z cyklu GRAND PRIX 
“RUDA 1995 “ . Turniej zakończył 
się zwycięstwem drużyny o nazwie 
K agan iec  O św iaty, w składzie: 
A le k s a n d e r  S ładczyk ,  T a d e u sz  
Bonk i Wojciech Kasperski.  Ko
lejne miejsca zajęły drużyny: Ja
strząb i Mazuno.

Zawodnicy tych drużyn w kom
plecie zakwalifikowali się do tur
nieju finałowego, który odbędzie 
się w najbliższą niedzielę 3 wrze
śnia br. na kąpielisku “R uda” o 
godz. 12.00. W razie opadów de
szczu organizatorzy  p rzew idu ją  
przeniesienie zawodów pod dach. 
Uczestnicy proszeni są o przygoto
wanie odpowiedniego sprzętu spo
rtowego. Organizatorami turnieju 
są: Urząd Miasta Rybnika, MOSiR 
Rybnik, RMKS Rybnik oraz Radio 
Vanessa.

Oto lis ta zaproszonych f ina l i
stów Grand Prix “Ruda 1995” : Ł u
kasz Lip, Łukasz M ajen ta ,  J a r o
sław Maciończyk, Jacek  Ruszkie
wicz, M ariusz K ijanka, Wojciech 
K aspersk i,  Ja ro s ław  Musiał, Se
b a s t ia n  Łyczko, A dam  Łyczko , 
T ad e u sz  Bonk, M a re k  B udz ik  i 
G rz e g o rz  O c z a d ły ,  A le k s a n d e r  
Sładczyk, Dariusz Lepich, M arek  
Sam ol,  M a re k  M a rc h e l ,  G r z e
gorz S tefański,  M ariu sz  W icen
ciak, Krzysztof Więch, Lech Ko
walski,  Robert Brzoza, Grzegorz 
Setlak ,  A dam  K rem iec ,  Dawid 
Zdrzałek ,  A n d rz e j  B rze z in k a ,  
P rz em y s ław  L e h n e r t ,  T om asz  
Majewski, Tomasz M artyna .

Kibice Rybnickiego Klubu Mo
torowego doczekali się wreszcie 
zwycięstwa swoich ulubieńców. W 
minioną niedzielę rybniczanie po
konal i  na w łasnym  to rze  zespół 
“ Ś ląska” Świętochłowice 56 : 33. 
Dla R K M -u  punkty zdobyli:  D. 
Fliegert 8 /2, 2, 2, 2/, A. Musiolik 
4 /3, 1, W/, K. Fliegert 10 /1, 3, d, 
3, 3/, E. Tudzież 10 /3, 3, 2, 1, 1/, 
A. Skupień 14 /3, 2, 3, 3, 3/, M. 
Węgrzyk 4 / l ,  2, 1, 0/, E. Sosna 6 
/W, 3, 1, 2/.
“ Ś ląsk” Świętochłowice: R. Chiń
ski 2 /d, d, 1, 1/, R. Gałecki 1 /1, 
0, 0/, L. Matysiak 9 /d, 2, 3, 2, 2, 
d /, M. Fabiszak 5 /2, 1, 1, 1/, A. 
B ielica  15 /2, 3, 3, 2, 3, 2/, A. 
Owsięga 0 /0, U, 0/, M. Bas 1 /1, 
T, 0/, S. Kowolik 0/d/.

Najlepszy czas uzyskał w wyści
gu III Antoni Skupień - 69,60 sek.

Po kilku nieudanych występach 
rybn iczan ie  zm obil izow ali  się i 
wyraźnie  wygrali .  P rzew ażali  
przez całe spotkanie. Goście byli 
wyraźnie  słabiej dysponow ani - 
brakowało im kondycji oraz często 
zawodziły motocykle.

W wyścigu IX A ndrze j  M usio
lik  zaatakow ał na wejściu  w łuk 
prowadzącego Leszka M atysiaka. 
Atak nie był udany - rybniczanin 
potrącił kapitana “ Ś ląska” i oby
dwaj zawodnicy upadli. Motocykl 
M usiolika wbił się w ogrodzenie 
toru, a następnie zapalił się. N ie
zbędna była in te rw encja  s t raż a
ków. Oprócz tego większych emo
cji w niedzielnym meczu nie było.

W sobotę, 26 sierpnia, na “Skał
ce” w Świętochłowicach odbył się 
tradycyjny, XII już  M e m o r ia ł  
Red . J a n a  C iszew sk iego .  P rzed 
zawodami w kośc ie le  Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Świę
tochłowicach została odprawiona 
msza św. w intencji zmarłych za
wodników, redaktorów i działaczy 
sportu żużlowego. Organizator tur
nieju - R obert  Nawrocki zadbał o 
to, by memoriał otrzymał bogatą 
oprawę. Była orkiestra dęta Huty 
“F lo r ian ” , tańczące dziew częta ,

niezawodny spiker Krzysztof Ho
łyński,  cenne nagrody rzeczowe 
wylosowane wśród nabywców pro
gramów, a nade wszystko doboro
wa stawka zawodników.

Przed rozpoczęc iem  zawodów 
wręczono medale z w izerunkiem 
Red. Jana Ciszewskiego. Wśród te
gorocznych laureatów tego wyróż
nienia znalazł się znakomity przed 
laty rybnicki żużlowiec Jo a ch im  
M aj.  O dbiera jąc  medal Joachim 
Maj był autentycznie wzruszony - 
w idać było, że cieszy go pamięć 
w spó łczesnych  dz ia łaczy  o tych 
żużlowcach, którzy zakończyli już 
swoją bogatą karierę sportową. Pu
bliczność zgotowała p. Joachimo
wi długotrwałą gorącą owację.

Zawody memoriałowe stały na 
bardzo wysokim poziomie. O zwy
cięstwie decydował ostatni,  XXI 
wyścig, punktow any 5-3-2-1. W 
wyścigu tym ścigali się tylko dwaj 
zawodnicy - Daniel Andersson i 
Adam Łabędzki,  gdyż najp ierw  
upadł Mirosław Cierniak i został 
wykluczony z pow tórki,  a w po
wtórce na starcie zdefektował mo
tocykl Jasona Crumpa. W zaw o
dach zwyciężył Daniel Andersson 
/Szwecja/,  który wyprzedził A da
ma Łabędzkiego /”Unia” Leszno/, 
Jasona  C ru m p a  /Australia/ i Mi
ro s ław a  C ie rn ia k a  /”U nia” Tar
nów/.

Startujący w zawodach jako re
zerwowy rybniczanin Andrzej Mu
siolik pojechał tylko jeden raz i w 
swoim występie nie zdobył punk
tów.

Rozgrywki ligowe zb liża ją  się 
do finiszu. Do końca pozostały tyl
ko dwie kolejki. W najbliższą nie
dzielę rybniczanie wyjeżdżają do 
Opola na mecz z “Cem-Wap-em” 

/począ tek  o godz. 16.00/, a w 
ostatniej kolejce na własnym torze 
spotkają się z drużyną “JAG - Spe
edway “ Łódź. Nie będzie to je d
nak koniec tegorocznych emocji na 
rybnickim torze.

P iotr S zweda

Krzysztof Fligiel z ostatnimi trofeami

Rozpoznaj się na zdjęciu!

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym w ostatnią sobotę 
na festynie farnym  w Boguszowicach Starych i zgłosi się w naszej redakcji, 
otrzyma publikowaną w gazecie fotografię oraz drobny prezent. Będzie to litr 
100-procentowego soku owocowego. Zapraszamy do zabawy!

W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez siostrę zakonną Stefa
nię Ryszkę z Raciborza, która przebywała w Rybniku u krewnych.

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

Flig ie l  mistrzem
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Z d jęcie
z album u czyteln ikó w
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opu
blikowaniu zwrócimy. /M ożna 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.

Dwie na jednym? Zdj.: A. B.

E K S P R E S  F I L M
Ekspresow e wywoływanie 

w szystkich 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

Poziomo: A / kobiety zwykle go kładą, B/ mapa obok mapy, 
C/ podchmielona fabryka, D/ instrument z miechem, E/ nie
jedną w repertuarze ma niecnota, F/ oprawka naboju, G/ re
gulaminowy, H/ kiwi je ożywi, I/ pers pod nogami, J/ węże 
na ramieniu
Pionowo: 1/ gdy rzeka z koryta ucieka, 2/ kolega serwetki, 3/ 
skłania do zaniechania, 4/ stosuje go zapaśnik, 5/ dziadek 
dachówki, 6/ tam alejki, drzewa i ptak śpiewa, 7/ obniżenie 
na cenie, 8/ miniatura świata, 9/ towarzystwo, które nie lubi 
innych, 10/ zawiera prawa
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: F-3,H-5; B-8,F-7,A-1 ,D-9,H-9; 
G-7,D-7; C-2,A-2,D-9,A-10,G-3; A -1,D-7; G-3,J-9,J-5,D-6,H- 
9;E-1,F-1; E-2,H-10,C-2,A-4,H-10.
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 32 z hasłem “Gdzie gro
mada tam i rada” otrzymuje Stanisław CZOP, ul. Kadłubka 
35/26, 44-270 Rybnik.

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

Pod znakami zodiaku
BARAN  - 21,03. - 20.04. - Jeżeli nie uporządkujesz swoich zamierzeń, twoja 
aktywność pójdzie na marne, a szkoda, bo je s t szansa by zrealizować przy
najmniej te w sferze osobistej.
BYK - 21.04. - 20.05. - Nie licz na przełom w życiu uczuciowym, decyzja 
partnera, teraz ju ż  byłego, je s t nieodwołalna. Warto natomiast dla odreago
wania rzucić się w wir pracy zawodowej, gdzie czeka Cię pełny sukces. 
BLIŹN IĘTA - 21.05. - 21.06. - Nie chce Ci się w to wierzyć, ale bessa w 
Twoim życiu spowodowana je st zaszłościami sprzed lat. Najgorsze ju ż  minę
ło, reszta zależy od Twoich świadomych wyborów.
RAK - 22.06. - 22.07. - Zaufanie okazane nieodpowiedniej osobie pociągnie 
za sobą lawinę kłopotów, a Ciebie na długo wyleczy z sympatii dla ledwie 
poznanych ludzi.
L E W  - 23.07. - 23.08. - O sile uczucia swojego partnera przekonasz się, kie
dy naprawdę będziesz potrzebował pomocy. Bez niej byłoby z Tobą krucho, 
nie utrudniaj więc mu prób naprawy błędów popełnionych przez Ciebie. 
PANNA - 24.08. - 22.09. - Porzuć swój chłód i rozsądek i daj się namówić 
na trochę szaleństwa. Jeżeli nawet zdziwi Cię miejsce i czas proponowanego 
spotkania, nie daj tego po sobie poznać. Możesz przeżyć niezapomniane 
chwile!
WAGA - 23.09. - 23.10. - Mimo, że rozwaga dyktuje Ci co innego, nie zmie
niaj raz powziętego postanowienia. Nawet gdyby z tej przygody nic nie wy
szło, wyniesiesz z niej doświadczenia, które przydają Ci się w następnej 
próbie.
SK O R P IO N  - 24.10. - 22.11. - Dobry czas na podejm ow anie wszelkich  
zmian, w tym mieszkania i samochodu. Nie myśl natomiast o zmianie pracy, 
bo dopiero teraz możesz spodziewać się odpowiedniej do włożonego wysiłku 
gratyfikacji.
STRZELEC  23.11 - 21.12. - Musisz się pogodzić z totalną klęską na froncie  
uczuciowym! Niech to jednak nie przytłumi Twojego instynktu w sprawach f i
nansowych, bo dwie przegrane to za dużo ja k  na jeden tydzień. 
KOZIOROŻEC  - 22.12. - 20.01. - Służbowy wyjazd zmieni się nieoczekiwa
nie w podróż sentymentalną. Odwiedzisz dawno nie widziane miejsca i ludzi. 
Doznasz wiele życzliwości, która pozwoli Ci spojrzeć dobrym okiem nawet na 
dawnych rywali.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Najgorsze co może Ci grozić to chaos w uczu
ciach i rutyna w sprawach zawodowych. Dobrze byłoby proporcje wymie
szać, by uniknąć błędów w życiu osobistym i nudy w pracy.
R Y B Y  - 20.02. - 20.03. - Grożą Ci kłopoty, na które jedynym sposobem je s t  
zimna krew i niewpadanie w panikę. W tym wszystkim je s t więcej dymu niż 
ognia, ale dym może przysłonić Ci horyzont...

Pantera  
na wybiegu

Pantera, tygrys, lam
part oraz inne dzikie i 
mniej dzikie zw ierzęta  
zawsze czają  się gdzieś 
w pobliżu. Niby tracimy 
je  z pola w idzenia , na 
kilka sezonów, a tu nagle 
w yskaku ją  na wybiegi 
dla ... modelek i znów 
marzymy by mieć je  w 
szafie. Bo mowa oczywi
ście o ciągle powracają
cej modzie na panterko
we i tygrysie desenie , 
które będą królować 
również tej je s ien i  i 
zimy. Wyłącznie desenie, 
bo prawdziwych futer 
Green Peace by nie darował

F a ta ła c h y  z n a s z e j  sza fy

darował... Mamy więc panterkowe spó
dnice i spodnie, bluzki i żakiety, 
sukienki, torebki, paski, rękawicz

ki i szaliki.  M a te r ia ły 
często im itu ją  futerko, 
wtedy pojawiają się jako 
kołnierze, etole, wykoń
czenia rękawów i p ła
szczów dołem.

W pożyczonych  od 
zwierząt wzorach kobie
ty czu ją  się wyjątkowo 
dobrze, a cętkowana 
skóra dodaje im pewno
ści siebie. Nie mam więc 
wątpliwości,  że na u l i
cach znów po jaw ią  się 
tygrysice i lamparcice , 
na które polowanie jest 
dozwolone. Panowie, do 
dzieła!

W różka

5 minut łamania głowy

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 32 nagrodę otrzymuje Aleksandra ORŁOWSKA ul. Zdrzał
ka 60, 44-217 Rybnik

Witej szkoło
Piyknie boło ale sie skończyło. Feryje 

juzaś przeleciały ani biczyskym strzelół. 
Świdrato koza możno uwierzy, ale niyke
rym boło już richtik teskno za szkołom. 
Som tyż i tacy, kerym wcale a wcale je
szcze sie niy cni za budom. Woleliby na 
łodwyrtka, ino dwa miesionce uczynio a 
dziesiyńć feryji. Jednak tak sie niy godzi. 
Borocy rechtory musieliby stanońć w raji 
po zasiłek dlo bezrobotnych a nom by sie 
mózg już blank w kyjza łobróciół. Dwa 
miesionce feryji tyż styko. Mózgownica 
wypoczła jak trza i bydzie ani szwam 
/gąbka/ mondrości szkolne łykać.

Fajnie bydzie juzaś sie trefić z fumfla
mi z klasy. Łosprowek i wspominek by
dzie mocka, bo pewnikym kożdymu cosik 
wyzgernego bez feryje sie przydarzyło. A 
może tyż Amor, tyn stary klamor, niyjed
nymu z nos bez feryje serce złomoł, jak  
śpiywajom Bytkowianie.

Kery bardzij zapobiegliwy, zaczon już 
kupa pryndzyj skupować po troszce 
szkolne przybory. Jest w czym wybiyrać i 
przebiyrać, ino bez bachratego portma
nyja ani go pyrt. Wiela za ksionżki zabu
lą, wola niy myśleć. Niyjedna mama wy
ciśnie swój portmonel ani cytrona, żeby 
jeji bajtel mioł piykny “ałsztojer” /wy
prawka/ do szkoły. Możno sie pado, im 
piykniyjszy ałsztojer, tym wiyncyj bydzie 
sie szróciok dokłodoł do nauki.

Downij takich piykności szkolorze niy 
mieli a tyż sie uczyli jak trza. Kery mioł 
ciotka w rajchu, asiół sie futrowanom 
fyjderbiksom /piórnik/ abo z długopisym, 
w kerym mały chłopek robiół yntki. Kej 
moja Mama chodziyla do szkoły, to fy j
derbiksy boły  drzewiane. Niyroz Mama 
strugła nim kerego synka bez łeb, jak jom 
za warkocze ciongnoł. Piykne sprzedowa
li gorole z Beskidów. Boły bronotne z wy
szkyrtanymi biołymi kwiotkami na deklu 
i z monogramym. Długopisym żodyn baj
tel z niższych klas niy śmioł pisać, ino 
fyjderhaltrym /obsadka z piórkiem/, żeby 
rynka wyrobić. Okrom tego na lekcjach 
kaligrafii uczyli sie piykne litery stowiać. 
Tinta /atrament/ nosiyło sie styjts /stale/ 
w taszy. Boło s niom dycko siedym kome
dyji. Dziecka miały czynsto niy ino palce 
ale i uszy z tinty zmazane. Jeszcze gorzyj, 
kej kerymu sie łona w taszy wyloła. 
Ksionżki i hefty boły ganc zciaprane a w 
doma czkały ich łod łojców szmary, że 
mazoki niy dali pozór.

Jeszcze inaczyj, jak starka prawiom, 
boło bez wojna. Papióru knap i skuli tego 
kożdy musioł hefty łoszczyndzać. Żodyn 
kartek niy wyrywoł, jak to terozki dziecka 
czynsto robiom. Noprzód kożdy pisoł na 
brudno na czornyj tabulce, przy keryj na 
sznurce wisioł mokry szwam i sucho cha
derka do wyciyranio. Roz na trzy mie
sionce dostowało sie w szkole kartka na 
pora zeszytów i pora bloków do malo
wanio. Z  tom łostymplowanom kart
kom szło sie do “Papiergeschaeftu” 
/sklep papierniczy/. Wtedy boł tam, kaj 
teroz jest sklep z nasionami przy ul. Za
mkowyj. Ło ksionżki bez wojna niy boło 
starości. Kej ino szkoła sie zaczła, rech
tory rozdowali w klasie cołke zace 
/komplety/ ksionżek.

Zarozki po wojnie podrynczników niy 
boło wcale, ale migym szkolorze szkoły 
średnij, na tyn przikłod w Rybniku, zał
opatrzyli sie w skrypty. Kerymu udało 

sie przed Niymcami uratować pod 
sztrołzakym /siennikiem/ "Mówią Wie
k i”, “Pana Tadeusza” abo inkszo 
ksionżka, dowoł je  powielić aby inksi 
mieli sie z czego uczyć. Kserokopiarek 
jeszcze niy boło.

Terozki podrynczników jest do za
trzyńsiynio. Ino do jednego przedmiotu 
jest ich 6 lebo i wiyncyj. Skuli tego koż
dy kupi dzieprym ksionżki po feryjach, 
bo nijak zgodnońć, kere sie rechtorom 
spodobajom. Rajno gupota! Tela u nos 
mondrych ludzi a take wierudne gupoty 
wydedukowali.

Przy przyleżytości życza wszystkim 
rechtorom dużo ciyrpliwości w nowym 
roku szkolnym a szkolorzom mocka 
chyńci do nauki i samych nojlepszych 
ocen.
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