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Powitał on oraz złożył podziękowa
nia licznie zgromadzonym gościom, 
wśród których znaleźli się przedstawi
ciele władz miejskich, dzielnicowych i 
oświatowych, proboszcz z księżmi 
miejscowej parafii, dyrektor kop. 
“Chwałowice”, a także pracownicy fir
my budowlanej PeBeROW.

W poniedziałek, 4 września br., spo
łeczność Chwałowic, a szczególnie 
dzieci z SP nr 13, ich rodzice oraz nauczyciele

SP 13 w Chwałowicach

Jest co podziwiać...
Stało się w Chwałowicach dobro... Niech z niego skorzy

sta jak  największa liczba osób i niech nim się cieszy jak  
najdłużej. Tymi słowy zakończył swoje wystąpienie dy
rektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Chwałowicach, 
W acław M ickiewicz.

nauczyciele wzbogacili się o nowe skrzy
dło najstarszej w tej dzielnicy Rybnika 
placówki oświatowej.

Jeśli w mury, które wam oddajemy, 
tchniecie ducha - nasz wspólny cel bę
dzie osiągnięty - te słowa prezydent 
Rybnika Józef Makosz skierował do 
uczniów i nauczycieli. Później razem z 
wiceprezydentem Józefem Cyranem, 
który z ramienia Zarządu Miasta miał 
największy wkład w realizację inwestycji

inwestycji, oraz dyrektorem szkoły przeciął 
biało-czerwoną wstęgę. Proboszcz Te
odor Suchoń, poświęcił nowy seg
ment budynku szkolnego, następnie 
goście mogli podziwiać wyniki nie
spełna dwuletniej pracy pracowników 
PeBeROW-u.

A jest co podziwiać! Przestronne ko
rytarze i pomieszczenia, duże po

wierzchnie okien. Ogólny efekt podnosi 
c.d. na stronie 3

Nowy segment chwałowic
kiej ”13 ", którego otwarcia 
dokonali prezydent Józef  
Makosz (z prawej) i dyrek
tor szkoły Wacław Mickie
wicz. Zdj.: jack

Power dance na powitanie szkoły

Z dachu widać lepiej
MIESIĘCZNY
ZA DARMO!

Wydrukowany obok kupon może 
być szansą na darmowy bilet mie
sięczny komunikacji miejskiej na 
terenie Rybnika. Wystarczy go wy
ciąć i razem z kuponami drukowany
mi we wrześniowych numerach 
"GR", nakleić na kartkę pocztową i 
wysłać na adres naszej redakcji lub 
wrzucić do “żółtych skrzynek” w 
terminie do 10 października.

Kartki wezmą udział w losowaniu, 
a nagrodą będzie DARMOWY BI
LET MIESIĘCZNY KOM UNI
KACJI M IEJSKIEJ NA TERE
NIE RYBNIKA NA LISTOPAD.

Takich tłumów na Rynku nie było 
od dawna! Organizatorzy niedzielne
go, dyskotekowego pożegnania waka
cji i powitania szkoły czyli Miejski 
Zarząd Szkół i Przedszkoli oraz 
MOSiR niezwykle celnie utrafili w 
gust młodej publiczności, bo Rynek i 
przyległe uliczki pękały w szwach.

Liczba przybyłych wprawiła w zdu
mienie nawet samych organizatorów.

Przejście, a właściwie przedarcie się z 
jednego końca Rynku na drugi zajmo
wał dobre kilkanaście minut. Nie 
wszyscy jednak zadowolili się miej
scami stojącymi i grupka dzieci /dwo
je z nich widać na zdjęciu/ weszła na 
dach jednej z kamienic. Na szczęście 
szybka interwencja Straży Miejskiej 
przerwała tę niebezpieczną zabawę.

Prowadzący imprezę dyrektor Miej
skiego Zarządu 
Szkół i Przedszkoli 
Wojciech N iedział
kowski wręczył jed
nemu z najmłodszych 
widzów “tytkę” 
pierwszoklasisty i tym 
samym nowy rok 
szkolny 1995/96 zo
stał symbolicznie roz
poczęty.
Na stojącej na Rynku 
estradzie wystąpiły 
największe gwiazdy

c.d. na stronie 2

Najbardziej zagorzali fani brzmienia power dance 
oglądali swoich idoli nawet z dachu jednej z 

rynkowych kamienic

W ramach I Wodzisławskich Dni Koszykówki na stadionie MOSiR “Centrum"
w Wodzisławiu dziś, tj. w piątek 8 września o godz. 19.00 wystąpi

“Budka Suflera”.
Na osobę, która zgłosi sie pierwsza w naszej redakcji z aktualnym numerem 

“Gazety Rybnickiej ” czeka przekazane przez organizatorów jedno 
dwuosobowe zaproszenie na koncert. Zapraszamy.

Policjanci uczą dzieci m.in. posługiwania się sygnalizacją 
świetlną uruchamianą przyciskiem

Wraz z rozpoczętym rokiem szkol
nym powinna wzrosnąć czujność kie
rowców na drogach, zwłaszcza w oto
czeniu szkół, jak również samych dzie
ci idących na lekcje.

W szkołach podstawowych od wrze
śnia wprowadzony jest przedmiot pn. 
wychowanie komunikacyjne, które ma 
zwiększyć wiedzę i czujność dzieci.

Zanim jednak uczniowie przebrną 
przez cykl lekcji, mają szansę oswoić się 
z zasadami ruchu drogowego już na po
czątku września. Nawiązując do lat ubie
głych Wydział Ruchu Drogowego Ko
mendy Rejonowej Policji organizuje ak
cję pod nazwą “Bezpieczna droga do 
szkoły”. Jedną jej częścią są pogadanki 
adresowane zwłaszcza do pierwszoklasi
stów. Policjanci zwracają uwagę na za
chowanie się na drodze, łącznie z pod
stawowymi zasadami ruchu drogowego 
m.in. prawidłowym przechodzeniem

przez jezdnię, uczą też posługiwania się 
świetlną sygnalizacją uruchamianą przy
ciskiem.

Ale szkoły to tylko jedno z miejsc pro
wadzenia akcji. Informacje o wzmożo
nym ruchu wokół szkół, prośby do kie
rowców o zachowanie szczególnej 
ostrożności pojawiały się w formie ko
munikatów przekazywanych przez ra
diowęzły w zakładach pracy. Policjanci 
zwracają też uwagę na parkingi - szcze
gólnie dbają o to, aby pojazdy nie zasła
niały widoczności wychodzącym ze 
szkół.

Policyjna akcja trwa tylko tydzień. 
W pierwszych dniach po wakacyjnej 
przerwie na pewno przypomniała 
wielu o zachowaniu ostrożności. Było
by idealnie, gdyby nauki te przetrwa
ły w głowach dzieci, a także dorosłych 
użytkowników dróg przez cały rok.

/a/

W roczn icę W rześn ia

Bohaterom Września 1939 hołd składają żołnierze. Zdj.: jack

1 września minęła kolejna rocznica wy
buchu II wojny światowej. Z tej okazji na 
rybnickim cmentarzu odbyło się uroczyste 
złożenie kwiatów na grobach Żołnierzy 
Września 1939 roku. Hołd obrońcom na
szego miasta złożyli przedstawiciele władz 
miasta, policji, środowisko kombatanckie 
oraz żołnierze z WKU w Rybniku.

Następnie uczestnicy uroczystości prze
szli na teren budowy obelisku ku czci po
mordowanych w Katyniu i w pozostałych

miejscach kaźni na terenie b. ZSRR, a tak
że poległych poza granicami kraju i wszyst
kich tych, którzy nie mają grobów. Tam za
poznano się z ideą tego przedsięwzięcia, 
którego inicjatorem jest Zarząd Miasta. /O 
szczegółach pisaliśmy w nr 31 “GR” /. De
legacje zatrzymały się także przy pomniku 
Powstańców Śląskich, gdzie ich towarzy
sze walk o polskość Ziemi Śląskiej złożyli 
kwiaty.

/r/
 

Koncert niedzielny "Pod Wierzbą"
10 września w godz. 16.00-18.00 wystąpią 

* Zespół Pieśni i Tańca “SOBOTKI”, 
_________________ * Kapela Podwórkowa “NASI”.___________
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Zarząd Miasta informuje
WYBORY

W związku z wyznaczeniem przez Marszałka Sejmu terminu wybo
rów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 5 listopada 1995 
roku, zwracamy się do partii politycznych, organizacji i stowarzy
szeń o pisemne zgłaszanie osób proponowanych do pracy w obwodo
wych komisjach wyborczych.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. B. Chro
brego 2 , I piętro, p. 31, tel. 21250.

Ze względu na konieczność wystąpienia przez Radę Miasta z wnio
skiem do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o powołanie składów obwo
dowych komisji wyborczych, termin składania zgłoszeń upływa z dniem
21 września br.

Zarząd Miasta Rybnika

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG OGRANICZONY W FORMIE PISEMNYCH OFERT NA 

NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM POD 
RESTAURACJĘ TYPU FAST-FOOD

Przedmiotem przetargu jest: nieruchomość - piwnice i parter budynku położonego przy ul. 
Sobieskiego 15 w Rybniku o łącznej powierzchni użytkowej 405 m kw., w tym piwnic 29 
m kw.
Cena wywoławcza wynosi: 11.00 zł /1  m kw. miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT
22 procent.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “PRZETARG” zawierających propozycję spo
sobu zagospodarowania z terminem uruchomienia lokalu oraz cenę za 1 m kw. najmu m-cznie 
należy składać w Urzędzie Miasta Rybnika Wydział Lokalowy przy ul. 3 Maja 12 w Ryb
niku w terminie do: 27 września 1995 r. Przystępujący do przetargu zobowiązani są 
wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych oraz koszt orga
nizacyjny w kwocie 15,00 zł na konto PBK S.A. Warszawa I OddziaŁ Rybnik Nr 312602- 
2017-139-1 lub w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2 najpóźniej do godz. 9- 
tej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 1995 r. o godz. 11-tej w sali Nr 37 I 
piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 w obecności przybyłych 
przedstawicieli oferentów.
Przyjęte oferty będą brać udział w licytacji, o terminie której przedstawiciele zostaną poinfor
mowani w dniu przetargu.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości udziela Naczelnik Wydzia
łu Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12 pokój Nr 7 tel. /0-36/ 24-168.

Zarząd Miasta, zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów oraz ewentualnych 
negocjacji, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zatrzymania wadium jeżeli 
oferent, który wygrał przetarg odmówi zawarcia umowy najmu lub z niej zrezygnuje.

Zarząd Miasta Rybnika informuje wszystkich mieszkańców,
że zgodnie z wymogiem art. 17 ust.4 z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowa
dzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorzą
dowych /Dz.U. nr 32, poz. 191/

w dniach od 11 września do 10 października 1995 r. w siedzibie 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika 

przy ul. Miejskiej 7 wyłożone będą dodatkowo do publicznego 
wglądu karty inwentaryzacyjne mienia komunalnego obejmujące 

następujące obręby: Zamysłów, Kamień, Ligota.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentary

zacyjnym mienia, mogą w wyżej wymienionym terminie zgłosić zastrzeżenie do 
Komisji Inwentaryzacyjnej.

*  *  *

W związku z reformą samorządową na własność gminy /miasta/ przechodzą 
nieruchomości położone w jego granicach, a będące dotychczas mieniem Skarbu 
Państwa. Powołana przez Radę Miasta Komisja Inwentaryzacyjna dokonuje spi
sów tego mienia, wykładając je do publicznego wglądu przed ostatecznym wpi
saniem własności do ksiąg wieczystych.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza wstępną kwalifikację na wykonanie: - 
parkingu przy ul. Brudnioka /drogi dojazdowe z asfaltobetonu, miejsca po
stojowe z kształtki/, - remontu kapitalnego ul. Reja, chodnika przy ul. Bogu
szowickiej, - parkingu, chodnika i dojazdów przy Muzeum w Rybniku.

Do udziału w wstępnej kwalifikacji mogą zgłosić się tylko ci oferenci, którzy 
spełniają następujące warunki:
* przedstawią informację o firmie /posiadany sprzęt, kwalifikacje 

pracowników/
* referencje i wykaz realizowanych zadań,
* informacje o wiarygodności finansowej firmy,
* udzielą trzyletniego okresu gwarancji na roboty i materiały,
* zapewnią materiały betonowe, które posiadają świadectwo badania 

technicznego wydane przez uprawnione instytucje.
“ŚLEPE KOSZTORYSY INWESTORSKIE” zostaną rozdane w trakcie trwania 
wstępnej kwalifikacji.

Wnioski na wstępną kwalifikację należy złożyć w zamkniętej kopercie z napi
sem: “WSTĘPNA KWALIFIKACJA NA WYKONANIE: /wpisać nazwę/ do 
Wydziału Dróg Urzędu Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego Nr 2, pok. 45 do 
dnia 13.09.1995 r. do godz. 15.00. Komisyjne otwarcie wniosków nastąpi w 
dniu 14.09.1995 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Rybnika ul. B. Chrobre
go Nr 3, sala Nr 37

CENTRUM KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO
Politechniki Śląskiej,

ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik

zaprasza do składania ofert dotyczących

prowadzenia bufetu studenckiego
w nowym budynku CKI przy ul. Kościuszki 5 

/za Zespołem Szkół Technicznych/.
Termin składania ofert: 20 września 1995 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracji Centrum 
Kształcenia Inżynierskiego Politechniki Śląskiej w Rybniku tel. 23-425.

L ist  do redakcji

Bank usprawnia
obsługę

W nawiązaniu do informacji praso
wej zamieszczonej na łamach Waszej 
Gazety nr 34/240 z dnia 25 sierpnia 
1995 r. w rubryce “Telefony do redak
cji” pragniemy skorzystać z przysługu
jącego nam prawa i ustosunkować się 
do zarzutów klienta dotyczących nie
właściwej obsługi na holu kasowym w 
Oddziale PKO bp w Rybniku przy ul. 
J.F. Białych.

Odpowiadając na powyższy zarzut 
stwierdzamy, że w miesiącu sierpniu 
br. /sezon urlopowy/ obsługę kasową 
klientów prowadziły zawsze co naj
mniej 3 kasjerki na każdej ze zmian. 
Pewne operacje kasowe wymagają 
więcej czasu, mogło też się zdarzyć i 
tak, że kasjerka zmuszona była opu
ścić boks kasowy, co oznaczało, że 
okienko kasowe było chwilowo nie
czynne. W odczuciu klienta sytuacja ta 
wyglądała jednakże zgoła inaczej.

Naszego klienta serdecznie przepra
szamy za zaistniałe niedogodności i 
zawiadamiamy, że poczynione zostały 
pewne posunięcia organizacyjne, które

Operatywne przedszkola
W okresie wakacji Miejski Zarząd 

Szkół i Przedszkoli zaproponował dy
rektorom przedszkoli z terenu Rybnika 
zorganizowanie dodatkowych dyżu
rów letnich w formie półkolonii. W 
pięciu placówkach dzieci mogły bawić 
się i spędzić czas od rana do popołu
dnia. Nie były to jednak zabawy trady
cyjne, proponowane przez opiekunki 
w ciągu roku. W Przedszkolu nr 15 
dzieci przez dwa tygodnie bawiły się 
w Smurfy. Zwiedzały zamek w Pszczy
nie, zdobyły Równicę i Szyndzielnię, 
moczyły nogi w Wiśle. Podczas “Dnia 
Indiańskiego” zdobywały sprawności, 
płynęły łodzią po Zalewie Rybnickim, 
próbowały kiełbasy pieczonej na ogni
sku. Podobnie jak inni uczestnicy pół
kolonii w pozostałych przedszkolach, 
odwiedziły stadninę koni. Smurfy mają 
też cenne pamiątki ze swoich kolonii - 
przez cały czas prowadziły dzienniki 
wakacyjne, w których rysowały lub 
wklejały pamiątki z odwiedzanych 
miejsc. Dyrektorka Przedszkola nr 15 
Gabriela Kuska dodatkowo wdzięcz
na jest osobom, które bezpłatnie do
starczały artykuły żywnościowe.

Półkolonie w Przedszkolu nr 32 zor
ganizowano natomiast pod hasłem 
“Piraci na bezludnej wyspie ”. Dzieci 
brały udział w konkursie rysowania 
kredą na chodniku na temat “Moje wa
kacje”, zwiedzały też okolice, groma
dząc pamiątki, które znalazły się na
stępnie na wystawie. Można było też 
nauczyć się gry w tenisa ziemnego 
oraz spróbować sił na prawdziwej sce
nie - dyrektorka Sylwia Malejka i

Z  dachu 
widać lepiej

c.d. ze strony 1
muzyki power dance /nie jak więk
szość mówi - disco polo/ takie jak : 
Kasia Lesing, Daniel, After Life, Bad 
Magic, Mr Ghana i Ice Machine.

Niestety, impreza rozpoczęła się z 
godzinnym opóźnieniem, bowiem ar
tyści podczas jazdy do Rybnika mieli 
drobną kolizję, a w ich samochodzie 
“wysiadło” sprzęgło. Czekanie nikogo 
jednak nie zraziło i wszyscy świetnie 
się bawili aż do godziny 20.00. 
Później, niestety, rozpadało się na do
bre i po jednym bisie Kasi Lesing za
bawę zakończono.

T ekst i zdj.: J. Jamicki

usprawnią obsługę kasową w naszym 
Oddziale. Pragniemy nadmienić, że 
mając na uwadze dobro i interes na
szych klientów, Oddział podejmuje 
stałe i systematyczne działania mające 
na celu poprawę warunków obsługi 
klientów. Efektem tych działań jest 
uruchomienie na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat czterech placówek PKO bp - 
kas zewnętrznych: w Boguszowicach 
Os. Południe 37, przy kopalni “Janko- 
wice”, przy kopalni “Chwałowice”, w 
Niewiadomiu, Mościckiego 3, prowa
dzących obsługę obrotu oszczędno
ściowo - czekowego ludności i udzie
lających kredytów.

Ponadto każdy z posiadaczy rachun
ku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
/konta osobistego/ ma również możli
wość skorzystania z automatów do 
szybkiej wypłaty gotówki tzw. BAN
KOMATÓW zainstalowanych w :
- siedzibie Oddziału PKO bp w Rybni
ku ul. J.F. Białych 3
- kasie zewnętrznej PKO w Rybniku 
ul. Jastrzębska 12
- kasie zewnętrznej PKO w Rybniku 
ul. 1-go Maja 26

Z wyrazami szacunku 
w zastępstwie dyrektora - 

mgr Anna Kasperska

Z życia wzięte...

Czarna magia 
na rondach

Każdy, przeciętny nawet kierowca 
przyzna, że najlepszym rozwiązaniem 
na skrzyżowaniach jest rondo. My ryb
niczanie mamy ten luksus, że nauczyli
śmy się przez ostatnie lata używać 
tego “wynalazku ”, choć koło wynale
ziono dawno temu. Dzięki naszym ron
dom nie straszne nam duże metropo
lie.

Ale proszę popatrzeć przez chwilę 
ja k  zachowują się niektórzy /a wcale 
ich niemało!/ kierowcy na rondzie - 
kierunkowskazy raz w prawo, raz w 
lewo, w zależności od tego ile dróg 
wyjazdowych jadąc rondem omijają. A 
zresztą, naprawdę trudno zgadnąć na 
czym ta filozofia jazdy polega. Tylko 
że mylą innych. Zasada włączania kie
runkowskazów na rondzie jest jedna i 
prosta. Myślę jednak, że lekarstwem 
na to, aby taki nieskoordynowany ru
chowo kierowca tę zasadę pojął, jest 
jego własna kieszeń, po której uderzyć 
powinien go policjant. Z.G.

wychowawczynie zaplanowały bo
wiem w muszli koncertowej konkurs 
piosenki.

Niewątpliwą atrakcją dla uczestni
ków kolonii w Przedszkolu nr 46 była 
wycieczka do szkółki leśnej, gdzie do
kładnie poznały życie drzewa - od na
sionka do 100 - letniego dębu. Elek
trownia “Rybnik” bezpłatnie udostęp
niła też znajdujący się na terenie Gra
bowni nad zalewem domek letnisko
wy, gdzie na werandzie odbył się festi
wal piosenki. Przed domkiem nato
miast, pod okiem dyrektorki Krystyny 
Sulskiej i wychowawczyni dzieci mo
gły same upiec sobie kiełbaskę.

Z Przedszkolem nr 46 nawiązało 
współpracę również dyżurujące w lip
cu Przedszkole nr 16. Dyrektorka Te
resa Waremiuk razem z wychowaw
czyniami zorganizowały dzieciom, 
oprócz zabaw w budynku, wycieczki 
do lasu, spacery na basen oraz wypra
wy do stadniny koni, gdzie mogły jeź
dzić konno oraz bryczką.

Do akcji półkolonii włączyła się 
również dyrektorka Felicja Henek i 
wychowawczynie z Przedszkola nr 12. 
W swojej placówce zadbały o wy
cieczki, zabawy plastyczne, wyprawę 
na rybnicki plac zabaw.

We wszystkich przedszkolach bawi
ły się dzieci w wieku 3-10 lat. A ko
szty dwutygodniowego pobytu wynio
sły około 15 zł.

Wszyscy z zajęć są zadowoleni, a 
dyrektorki już teraz zapowiadają kon
tynuację półkolonii w roku następ
nym. /a/

Posłowie 
w Rybniku

Od wtorku do czwartku przebywali w 
województwie katowickim posłowie z 
Podkomisji d/s kontroli i realizacji inwe
stycji centralnych, której przewodniczy 
W. Ciesielski. W Katowickiem z budże
tu centralnego /za pośrednictwem woje
w ody/ realizuje się 13 budów. Wśród 
nich jest Szpital Miejski w Orzepowi
cach. Nic więc dziwnego, że posłowie w 
towarzystwie wojewody katowickiego 
E. Ciszaka i wicewojewody Z. Machni
ka, a także lekarza wojewódzkiego A. 
Sośnierza zawitali na krótko do Rybni
ka. Zapoznano się ze stanem budowy. 
Posłowie z dachu szpitala zobaczyli 
ogrom tej inwestycji, zwiedzili obiekty 
medyczne i pralnię. Podczas rozmów z 
przedstawicielami Zarządu Miasta Ryb
nika członkowie podkomisji pozytywnie 
ocenili postęp robót oraz obiecali w mia
rę możliwości zwiększenie środków fi
nansowych na realizację tej inwestycji w 
następnych latach. Goście znaleźli także 
chwilę czasu aby przespacerować się po 
rybnickim Rynku. R

Nowy dyrektor 
MDK

Rozwiązany został konkurs na dy
rektora Młodzieżowego Domu Kultu
ry ogłoszony przez Zarząd Miasta. 
Wygrał go Adam Więckowski, do
tychczasowy zastępca dyrektora w 
Szkole Podstawowej nr 34. W najbliż
szym czasie postaramy się zamieścić 
rozmowę z nowym dyrektorem, który, 
mamy nadzieję, przybliży swoje plany 
związane z objętym stanowiskiem.

Takich tłumów na Rynku nie było od dawna
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W Orzepowicach

Drogę robimy sami!
Większości rybniczan Orzepowice kojarzą się jedy

nie z budowanym tam szpitalem. A przecież dzielnica 
ta, m ająca 3350 m ieszkańców, rozwija się bardzo 
prężnie.

Radny z Orzepowic oraz przewodni
czący tamtejszej Rady Dzielnicy Jerzy 
Widera powiedział: W naszej dzielni
cy mamy chór “Gloria ”, TKKF 
“Zuch ”, OHP, wspaniale współpracu

jem y ze szkołą, parafią i nie zapomi
namy też o naszych seniorach. Bardzo 
dobrze układa się nam również współpraca

praca z Radą i Zarządem Miasta. Wła
śnie dzięki tej współpracy w dzielnicy 
robi się wiele nowego, na ile tylko po
zwala budżet miasta. W przeobrażeniu

Orzepowic uczestniczą również aktyw
nie sami mieszkańcy, co zauważyć 
można zwłaszcza podczas społecznych 
prac przy utwardzaniu nawierzchni 
drogowych. Te przedsięwzięcia pro
wadzą do wybudowania dróg, ale 
również sprzyjają integracji dzielnico
wej społeczności. Przez to nasza dzielnica

dzielnica staje się coraz bardziej atrakcyj
na /.../

W Orzepowicach w ubiegłych latach 
utwardzono społecznymi siłami sa

samych mieszkańców ulice Piwonii, Pe
largonii, Dzikiej Róży, Bratków oraz 
Piastowską. W tym roku zaś, na prze
łomie sierpnia i września mimo chłodu 
i uciążliwych opadów, utwardzana jest 
ulica Tulipanów. Do poniedziałku 4 
września, kiedy odwiedziliśmy to 
miejsce, betonową kostkę ułożono już 
na długości 258 metrów bieżących 
drogi. Do zrobienia pozostało jeszcze 
35 metrów, w tym wykonanie utwar
dzenia na skrzyżowaniu z ulicą Piwo
nii i dalej do wylotu w ulicą Długą. 
Warto również wspomnieć, że na tych 
pracach skorzystali również mieszkań
cy Chwałęcic. Tam bowiem z ziemi 
pozostałej z korytowania ulicy Tulipa
nów wykonano podsypkę pod chodni
ki przy ulicy Bronisława Czecha. Ca
łość prac przy ulicy Tulipanów wyko
nali tamtejsi mieszkańcy: państwo Do
leżykowie, Laskowie i Kordułowie, 
Gertruda Drawiec, Stanisław Wi
szowaty, oraz wielu innych mieszkań
ców tej ulicy na czele z Władysławem 
Bartkowiakiem, który mimo ukoń
czenia 77 lat wytrwale pracował przy 
układaniu nawierzchni. Zaś stronę 
organizacyjną wziął na siebie radny i 
przewodniczący Rady Dzielnicy Orze
powice Jerzy Widera. On koordyno
wał wykonywanie wykopów, dowoże
nie piasku i palet z betonowymi kost
kami i rynnami ściekowymi, które do 
dzielnicy dostarczano na koszt Urzędu 
Miasta. W przyszłym roku w dzielnicy 
planuje się utwardzenie kolejnych 
dróg m.in. ulicy Goździków. Zaś w 
tym roku i to prawdopodobnie jeszcze 
w tym miesiącu, planuje się zorganizo
wanie wielkiego festynu. O jego termi
nie poinformujemy na łamach naszego 
tygodnika.

T ekst i zdj.: 
Marek Szołtysek

Podczas utwardzaniu ulicy Tulipanów w Orzepowicach pracowali wszyscy 
je j mieszkańcy, a wśród nich widoczni na fotografii od lewej: Gerard i Hen
ryk Doleżykowie, Franciszek Paszek, Jan Fojt i Alfred Kapuła

Jest co podziwiać...
c.d. ze strony 1
staranne wykończenie szczegółów: 
posadzek, drzwi, armatur, grzejników. 
Na naszych oczach spełnia się stary 
postulat Norwida - połączenie rzemie
ślniczej sprawności z pięknem. Do
brze, że łączenie rzadko idących u nas 
razem cech odbywa się właśnie w 
szkołach w Golejowie i Kłokocinie, na 
Nowinach /SP nr 10/ i teraz w Chwa
łowicach :
Bo piękno na to jest, by zachwycało 
Do pracy - praca, by się zmartwychw
stało.

Czy może być lepszy wzór dla dzie
ci i młodzieży niż ten, który budzi 
podziw i szacunek? A trzeba było 
widzieć, jak  chętnie spora grupa 
uczniów pomagała /w czasie waka
cji!/ przy przem eblowywaniu, po
r z ą d k o w a n iu  
ustaw ianiu 
sprzątaniu! Jak 
pozostali palili 
się żeby zw ie
dzić nowe po
mieszczenia!

Nowe skrzydło 
c h w a ło w ick ie j 
szkoły mieści 
szatnie - po raz 
pierwszy w jej 
długich, sięgają
cych 1911 roku 
dziejach. Umie
szczono je  w 
piwnicach, gdzie 
znajdują się tak
że magazyny ku
chenne. Parter to 
obszerna jadal
nia z kuchnią, którą doposażono w 
wiele nowoczesnych urządzeń do 
przygotowywania posiłków i prze
chowywania produktów  spożyw
czych. Jej personelowi dawno już 
należał się ten komfort - dawniej 
kucharki przygotowywały smaczne

posiłki w skrajnie trudnych warun
kach. Na pierwszym piętrze m ie
szczą się nowy sekretariat i pomie
szczenia dyrektorów, na drugim - 
św ietlica szkolna. Na poddaszu  
wygospodarowano dużą salę, 
której istnienie dla różnorodnych za
stosowań trudno przecenić. I przede 
wszystkim: sześć sal lekcyjnych - 4 
duże i 2 małe na zajęcia grupowe.

W starej części szkoły dzięki li
kwidacji kuchni oraz świetlicy i sto
łówki - pełniących dawniej z ko
nieczności także funkcję sal zajęć 
wyrównawczych - powstały dwie 
nowe sale lekcyjne, a z dawnych 
mikrogabinetów dyrektorskich i se
kretariatu łącznie utworzono jedną 
salę komputerową. Dzięki tym 
zmianom każda klasa posiada obecnie

obecnie w łasną salę lekcyjną. Dawny 
tłok rozładuje obszerny hall, łączący 
dwie klatki schodowe. Skończą się 
niebezpieczne “wędrówki ludów” po 
schodach i przez jezdnię do przyko
ścielnych salek katechetycznych - 
szczególnie uciążliwe i niebezpieczne,

nawet pod opieką nauczycieli, dla ma
luchów.

Niejako przy okazji rozbudowy w 
starej części szkoły wymieniono insta
lację elektryczną rozbudowano i wy
remontowano kotłownię oraz salkę 
gimnastyki korekcyjnej, dobudowano 
stację transformatorową. Poprawiono 
tynki i odświeżono elewacje części 
starej szkoły i budynków przyszkol
nych. Wewnątrz rozbudowano radio
węzeł i sieć telefoniczną. Nowa kana
lizacja sanitarna i deszczowa zapewni 
ujęcie ścieków z ubikacji, umywalek i 
zlewów nowego segmentu szkoły. 
Uporządkowano teren wokół szkoły, 
który przez siedem lat - od 1987 do 
1993 - straszył wykopem i niedokoń
czonym fundamentem, stwarzając za
grożenie dla życia wszędobylskich 
uczniaków. Wokół budynku stanęły 
słupy oświetleniowe.

Koszty rozbudowy, remontów i prac 
wokół szkoły wyniosły 
jeden milion 727 ty
sięcy nowych /17 mi
liardów 270 m ilio
nów starych/ złotych! 
Jedynie trzysta tysięcy 
nowych /3 miliardy 
starych/ złotych doło
żyło do tej inwestycji 
Kuratorium Oświaty i 
Wychowania. Z powo
du braków w budżecie 
państwa i miasta prace 
na budowie zamarły w 
drugiej połowie ubie
głego roku. Pisałem 
wtedy na tych łamach 
o “pechowej trzynast
ce” dlatego, aby 
zwrócić uwagę wła
dzom miasta, że nie 

można kolejny /byłby to już drugi/ raz 
zawieść nadziei środowiska skupione
go wokół szkoły. Trzeba było nie
cierpliwość zamrozić na rok. Ale do
czekaliśmy się: na starym fundamen
cie wyrósł nowy, piękny gmach. Oraz 
nowa lekcja na temat cierpliwości i

Wygospodarowana na poddaszu duża sala 
może również pełnić funkcję auli...

Znikające rododendrony
Wiele osób zachwycało się latem pięknymi kwia

tami i zadbanymi skwerami na terenie Rybnika.
Jednak mało kto wie, ile pracy kosztuje utrzy

manie choćby jednego zieleńca.

Zarząd Zieleni Miejskiej opiekuje 
się m.in. parkami, zieleńcami i skwe
rami, oraz elementami małej architek
tury. Czasami pracownicy sami “szu
kają sobie roboty”. Ostatnio porządku
ją  teren lasu na Rudzie. Dawniej były 
tam ścieżki, ławeczki, miejsca na ogni
ska - powiedziała Anna Stosio z Za
rządu Zieleni Miejskiej. - Teraz wszy
stko jest zniszczone i zaniedbane, ale 
chcemy to doprowadzić do pierwotne
go stanu. Chcemy też odnowić zbioro
wą mogiłę pacjentów szpitala dla Ner
wowo i Psychicznie Chorych rozstrze
lanych w czasie wojny przez Rosjan.

Wszystkie tereny podległe Zieleni 
Miejskiej mają robocze nazwy. Uła
twia to pracę, wysyłanie ekip. Najczę
ściej skwery czy zieleńce mają nazwy 
tradycyjne. - Nie chcemy niczego spe
cjalnie udziwniać - powiedziała Anna

Ale plany obsadzeń na poszczegól
nych kwietnikach to dzieło dwóch pań 
-Anny Stosio i Ewy Godoj. Starają się 
wszędzie robić jednakowo ładnie, ale 
też urozmaicają skwery. Kwiaty po
chodzą ze szkółki Zarządu. Od dawna 
pracownicy dbają o nowe rozsady i na
siona. Dzięki temu np. przy Teatrze 
Ziemi Rybnickiej jest posadzonych 10 
tys. kwiatów.
- Zawsze najbardziej pracochłonne są 
kwietniki letnie, kandelabry - powie
działa Ewa Godoj. - Ale za to najła
dniej wyglądają.

Oprócz sukcesów pracownicy Ziele
ni mają też porażki. Musieli wycofać 
się z niektórych terenów, które prze
szły pod zarząd prywatny. Teraz są 
one zaniedbane, dochodzi do tego, że 
wokół ładnie zagospodarowanych 
skwerów, znajduje się wyrosła na kilka

”Zieleniec Biegieszowej" u zbiegu ulic Chrobrego i 3 Maja.

Stosio. - Jeżeli ludzie przyzwyczaili się 
ju ż  do jakiejś nazwy, zmiana nic nie 
da - i tak wszyscy będą używać nazwy 
starszej, bardziej utrwalonej. Ale np. 
robocze nazwy stosowane przez pra
cowników Zieleni mają wszystkie ron
da. Przy ulicy Dworek - “Duże”, koło 
stacji benzynowej na Żorskiej - "Karo
linka", a ostatnio wybudowane - “Eks
presowe”, bo powstało bardzo szybko. 
- Chcielibyśmy jeszcze jak iś  nowy 
skwer czy zieleniec nazwać imieniem 
dawnego dyrektora zieleni Ludwika 
Sobocika - mówi Anna Godoj, pra
cownica Zarządu.

Pracownicy dbają o już istniejące te
reny zielone, ale też projektują nowe. 
Projekty opracowuje Hanna Wieczo
rek.

Zdj.: szoł

kilka metrów trawa.
- Druga sprawa to złodzieje - powie
działa Anna Stosio. Ludzie kradną 
wszystko, ale z roku na rok coraz 
mniej sadzonek z letnich kwietników. 
Niezmierną popularnością cieszą się 
natomiast krzewy i drzewa. Większość 
posadzonych rododendronów zniknęła 
po kilku dniach. Jednej nocy ukradzio
no jedenaście płożących jałowców. - 
Staramy się sadzić krzewy i drzewa 
tak, aby nikt nie widział, odrutowuje
my. Wszystko to ma niestety mierny 
efekt - powiedziała Anna Stosio. - Nie
którym nie zależy aby było ładnie w 
naszym mieście. Ale na szczęście ro
śnie też liczba tych troskliwych.

/a/

Apel Wydziału Ochrony środowiska UM

Sprzątamy świat
Do akcji “SPRZĄTANIE ŚWIATA - 
POLSKA 1995”, która planowana jest 
na 15, 16, 17 września, włączają się 
również 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 organiza
cjami społecznymi. Koordynatorem

konsekwencji. I za to wszystkim, 
którzy się do rozbudowy szkoły przy
czynili, należy się chwała.

Dziękujemy za już, ale musimy pro
sić o jeszcze  powiedział przy okazji 
oddania nowego skrzydła szkoły w 
Chwałowicach jej dyrektor do prezy
denta miasta. A najpilniejsze potrzeby

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 wydziału, 
gdzie zostaną udostępnione materiały 
informacyjne, 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.

to wymiana okien w starej części szko
ły oraz nawierzchnia dla szkolnego 
boiska. Można wierzyć, że i tych reno
wacji zasłużona chwałowicka szkoła 
niedługo się doczeka.

Grzegorz Walczak 
Zdj.: jack
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Zaproszenie do Klubu Energetyka"
“Klub Energetyka” /ul. Podmiejska, osie

dle elektrowni “Rybnik”/ działa w oparciu 
o fundusz socjalny elektrowni. Od lat sku
pia swoją działalność na organizowaniu 
imprez rozrywkowo-kulturalnych. Urządza 
je głównie dla dzieci pracowników macie
rzystego zakładu pracy, ale nigdy nie zamy
ka drzwi przed osobami z zewnątrz, które 
chciałyby skorzystać z jego propozycji. I 
trzeba przyznać, że robi to dobrze, skoro 
obiekt przez cały tydzień tętni życiem, sko
ro udaje mu się przyciągnąć najwięcej dzie
ci - i  nie tylko - spośród wszystkich ryb
nickich placówek kultury - w wieku od

przedszkolnego do... emerytalnego.
To zasługa kierownictwa “Klubu...”, z 

jego dyrektorem Stanisławem Wojtowi
czem i osób prowadzących poszczególne 
koła zainteresowań. Potrafili oni stworzyć 
bogatą różnorodną ofertę zajęć. Elektrow
nia stwarza “Klubowi Energetyka” znako
mite, najlepsze w Rybniku, warunki lokalo
we i materialne. W hollu “Klubu.” zawsze 
można obejrzeć ciekawe wystawy, plon 
prac kółek plastycznych, fotograficznych, 
modelarskich, bukieciarskich. W salach 
gimnastycznych odbywają się turnieje spo
rtowe i rozgrywki wielopokoleniowe całych

“Klub Energetyk” od września br. ciągle przyjmuje zapisy dla  
chętnych z całego Rybnika i okolicy do następujących kół zain
teresowań:
aerobic
akwarystka
bukieciarstwo
dekoratornia
elektronika
fotografia 
gimnastyka korekcyjna 
gry i zabawy 
gry telewizyjne
język angielski dla najmłodszych 
język niemiecki 
język polski
- do egz. do szkoły średn.
- do matury
- do egz.na studia wyższe 
klub fotograficzny 
kolejka
koło "Lego" 
komputery
- obsługa,programowanie
- grafika , gry 
koszykówka 
krótkofalówki
miłośnicy kwiatów i roślin ozdob
nych
malarstwo
małe formy teatralne 
matematyka - korepetycje dla kl. IV
- VII i przygot. do egz. do szkoły 
średniej
modelarnia - modele latające, pływające

pływające, kartonowe, zdalnie
sterowane
MUSIC BOX
nauczanie początkowe : uzu
pełń. i rozszerzanie wiadomo
ści - kl. I-III
nauka gry na: akordeonie, g i
tarze, organach, perkusji, pia
ninie
Ognisko przedszkolne : Barbie 
pielęgnacja roślin 
piłka nożna
plastyka - dla najmłodszych i 
przygotowanie do egzaminów 
do szkoły średniej oraz na stu
dia artyst. i architekturę 
rysunek 
rzeźba 
szachy
szachy dla przedszkolaków
teatr kukiełkowy
tenis stołowy
taniec towarzyski
turystyka
wystrój wnętrz
zespół folklorystyczny
zespoły muzyczne
zespół perkusyjny
zespoły taneczne
zespół teatralny
zespół wokalno-instrumentalny

Zapisy w sekretariacie Klubu Energetyka w godz. 14.00 - 
18.00 Opłata za uczestnictwo 2 zł za 1 miesiąc - płatne za 3 
miesiące z góry. Jeśli dziecko uczestniczy w kilku kołach zain
teresowań - płaci tylko za jedno. Adres: Rybnik, ul. Podmiej

s k a , tel. 391899__________________________________________

Deszczowy festyn
W ub. sobotę w Kamieniu na terenie 

ośrodka MOSiR-u odbył się festyn z 
okazji 15-lecia powstania NSZZ “Soli
darność”. Największą jego atrakcją

Pomimo deszczu festyn zgromadził 
sporo uczestników

była loteria, na którą sprzedano prawie 
3 tys. losów. Główną wygraną był fiat 
cinquecento, a szczęściarzem który 
odjechał samochodem do domu został 

pracownik kop. Jankowice Bo
lesław Zaniewicz. Losy na lote
rię w cenie 10 zł rozprowadzane 
były wcześniej wśród pracowni
ków wszystkich kopalń Rybnic
kiej Spółki Węglowej.

Pomimo padającego deszczu 
rozegrano mecz piłki nożnej po
między pracownikami kopalń 
“Anna” i “M arcel” /wygrała 
“Anna” 4 :1 /. Odbyły się także 
zawody w wyciskaniu sztangi, 
strzelaniu oraz przeciąganiu 
liny. W części artystycznej 
uczestnicy festynu mogli zoba
czyć między innymi Pigwę- 
show, kabaret Trzy Ofiary oraz 
Gang Marcela.

T ekst i zdj.: J. Jamicki

Szczęśliwy los kupił pracownik kop. "Jankowice" Bolesław Zaniewicz

łych rodzin. W poszczególnych salkach za
jęć ćwiczą adepci nauki na różnych instru
mentach muzycznych, miłośnicy kompute
rów, gier, teatrów i tańców.

Można się wszechstronnie dokształcać - 
od języków obcych i polskiego począwszy, 
przez matematykę, po plastyką. Ostatnie 
dwaj podopieczni Ewy Tomas, która pro
wadzi koło plastyki, dostali się na architek
turę. Dzieci wzięły udział w konkursie fir
my “Lego” na najciekawszą budowlę z 
klocków i zajęły w nim 2 i 3 miejsce w Pol
sce. Tegoroczne nowości to koło miłośni
ków roślin ozdobnych. Józef Wojtyczka, 
jego opiekun, będzie uczył ich rozmnaża
nia i hodowli roślin egzotycznych w formie 
efektownych pokazów. Powstaje również 
zespół folklorystyczny pod opieką Janusza 
Szpota.

Ciekawsze imprezy tegorocznych waka
cji to trzy dwutygodniowe turnusy “Waka
cji z Klubem Energetyka”. Dzieci korzysta
ły z wycieczek, basenu, przejażdżek kon
nych, żaglowych i statkiem “Konrad”. 
Ogólny program pod hasłem : Poznajemy 
jaskinie, groty i podziemia wymyśliła Bea
ta Grzegorczyk - Sochacka. Zwiedzano je 
w Krakowie, Wieliczce, Tarnowskich 
Górach i Ojcowskim Parku Narodowym. 
Turnus zakończył bal nietoperzy i jaski
niowców. Z tego programu skorzystało 
około 120 dzieci za opłatą 15 złotych.

Plener fotograficzny pt. “Architektura 
dawnych lat”, zakończony warsztatami fo
tograficznymi przyniósł plon w postaci 
wspaniałych zdjęć - do obejrzenia w hollu 
“Klubu...” Fotografowano Kraków, Ryb
nik oraz pałac w Mosznie. Zajęcia prowa
dziła Beata Pytel. Plenery malarskie dla 
uczniów szkół podstawowych odbyły się w 
Rudach i na rybnickim Rynku. Ćwiczono 
różne techniki plastyczne: rysunek, pastele 
akwarele i malarstwo olejne. Poplenerowa 
wystawa odbędzie się 16 września.

Jedną z większych imprez był festyn z 
okazji Dnia Energetyka, 12 sierpnia br. wy
stąpił Tadeusz Drozda, orkiestra dęta kop. 
“Krupiński”, Śląska Kapela Podwórkowa 
“Walyncioki” oraz krakowskie “Varietes” 
z iluzją, magią tańcem, piosenką i teatrem 
ulicznym w programie, Wielką atrakcją 
była możliwość wzniesienia się w górę ba
lonem na uwięzi, a zabawa taneczna trwała 
do godzin nocnych. /gw/

Pożegnanie 
lata z Zukami

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Rybniku - Kamieniu wraz z Zarządem 
Szkół i Przedszkoli zapraszają na wielki 
festyn “POŻEGNANIE LATA”, który 
odbędzie się 17 września 1995 r. o 
godz. 14.30 na terenie MOSiR w Ka
mieniu. Przygotowano bardzo atrakcyj
ny program artystyczny, wystąpią bo
wiem: zespół “Żuki”, Ryszard Ryn
kowski, Marcin Daniec, Krzysztof 
Krawczyk i Wojciech Korda z zespo
łem.

Przewidziano również szereg atrakcji 
sportowo- rekreacyjnych: mecze piłki 
nożnej, koszykówki ulicznej, siatkówki 
oraz gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. 
Imprezę zakończy pokaz ogni sztucz
nych. WSTĘP WOLNY!

Piękno siedzi w ... szczegółach

Publikowane 
zdjęcie przedstawia 
fragment elewacji 
jednej z bardziej 
charakterystycz
nych kamienic w 
naszym mieście. 
Nie powinno być 
zatem kłopotów z 
odpowiedzią na py
tanie gdzie należy 
szukać tego ozdob
nego elementu. Od
powiedź na tej sa
mej stronie.

/szoł/

Konkurs dla 
plastyków- 
amatorów

Pomysł organizowania cyklicznych 
konkursów dla plastyków - amatorów 
zrodził się w niedobczyckim Domu Kul
tury już w 1990 roku przy okazji organi
zacji “Arsenału Sztuki Nieprofesjonal
nej”. Pierwsza edycja konkursu, który na
zwano imieniem Vincenta Van Gogha 
miała miejsce w 1992 roku, drugi konkurs 
odbył się w styczniu ub. roku, czas na kon
kurs trzeci, do udziału w którym organiza
torzy zapraszają w tym roku.

Cel organizacji tego typu spotkań jest za
wsze ten sam: popularyzacja sztuki plasty
ków - amatorów i integracja ich środowi
ska.

A oto regulamin kolejnej edycji konkur
su:
1. Każdy uczestnik może złożyć w sumie 3 
prace w dowolnych dziedzinach: malar
stwo, rysunek, rzeźba, grafika, gobelin o 
dowolnej tematyce do końca października 
1995 r.
2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany 
jest wpłacić /przesyłką pocztową lub na 
miejscu/ 5 zł na adres podany poniżej.
3. Ze względu na ograniczenie miejsca eks
pozycji w zależności od ilości nadesłanych 
prac, jury może dokonać wstępnej selekcji 
prac.
4. Wiek uczestnika nie może być niższy niż 
16 lat.

Przewiduje się nagrody pieniężne. 
Otwarcie wystawy nastąpi 17 listopada 
1995 roku o godz. 18.00.

Adres organizatora: Dom Kultury, 
44-270 Rybnik-Niedobczyce, ul. Barba
ry 23, tel 398 185/86,87/.
Serdecznie zapraszamy

I  ty możesz zostać majoretką!
Istniejący od kwietnia br. zespół majo

retek czyli Formacji Tanecznej przy 
Miejskiej Orkiestrze Dętej “Rybnik” za
prezentował się po raz pierwszy na festy
nie w Niedobczycach, robiąc duże wra
żenie na widzach. Pewnie niejedna oglą
dająca występ dziewczyna chciałaby 
również zostać majoretką. Będzie ku 
temu okazja, ponieważ Dom Kultury w 
Niedobczycach, który jest siedzibą i

orkiestry i towarzyszących jej dziewcząt, 
ogłasza nabór do zespołu. Dziewczynki, 
które przynajmniej rozpoczęły 6 klasę 
oraz starsze mogą zgłaszać się we 
wtorki i czwartki o godz. 16.00 do DK 
w Niedobczycach, gdzie majoretki 
pod choreograficznym kierownic
twem Ireny Bernackiej odbywają 
swoje zajęcia.

/r/

Nowy
KONKURS

Jeszcze tydzień czekamy na prawi
dłowe odpowiedzi na nasz konkurs z 
numeru 34 GR”. Przypominamy, że

nagrodą jest zestaw tulipanów i kłącza 
irysów, o łącznej wartości 15,00 zł 
ufundowany przez Rybnicki Klub Mi
łośników Kwiatów. Odpowiedzi pro
simy nadsyłać na nasz adres lub 
wrzucać do “żółtych skrzynek”/Ko
ściuszki 54, Korfantego 3/

Jest to fragment elewacji znajdującej się na narożniku “kamienicy Jana 
Nogi”, usytuowanej u zbiegu Rynku z ulicą Sobieskiego.

"M orskie"
konfrontacje

filmowe
Motywem przewodnim tegorocz

nych XXVI Rybnickich Dni Litera
tury, których inauguracja nastąpi 24 
września będzie ... morze. Tym razem 
organizatorzy postanowili zaprezento
wać w Rybniku środowisko literackie i 
artystyczne Wybrzeża. Jedną z imprez 
towarzyszących Dniom..., a właściwie 
ich zwiastunem, będą minikonfronta
cje filmowe pod hasłem “Morskie opo
w ieści”, głównym zatem bohaterem 
sześciu prezentowanych filmów bę
dzie morze.

“Morskie” konfrontacje filmowe 
odbędą się w dniach od 18 do 23 
września. Wydarzeniem będzie pre
mierowe widowisko “Karmazynowy 
przypływ” z Gene Hackmanem i Den
zelem Washingtonem w rolach głów
nych. Jest to wojenny film przygodo
wy, którego akcja rozgrywa się w ame
rykańskiej łodzi podwodnej, podczas 
ostatnich chwil przed wybuchem woj
ny atomowej. Inne tytuły rybniczanie 
już znają, ale warto je obejrzeć po raz 
drugi. A oto harmonogram tej kolej
nej, interesującej filmowej imprezy, 
której organizatorami są DKF “Ekran” 
i Komitet Organizacyjny RDL:
18.09. - “Karmazynowy przypływ”
19.09. - “ 1492: Wyprawa do raju” czy
li wyprawa Krzysztofa Kolumba do 
Ameryki. W tej superprodukcji głów
ną rolę kreuje Gerard Depardieu.
20.09. - “Powrót na błękitną lagunę” - 
smak miłości i dojrzewania, egzotyka i 
przygoda, pierwsza miłość na bezlud
nej wyspie archipelagu Fidżi.
21.09. - “Wiatr” - piękna opowieść o 
miłości i żądzy władzy rozgrywająca 
się podczas regat żeglarskich o Puchar 
Ameryki. Wspaniałe zdjęcia i mocne 
wrażenia. Realizatorem jest sam Fran
cis Ford Coppola.
22.09. - “Rapa Nui” - walka o względy 
dziewczyny, pełna rozmachu rekon
strukcja życia Polinezyjczyków na 
Wyspie Wielkanocnej.
23.09. - “Otchłań” czyli bliskie spo
tkania trzeciego stopnia pod wodą, ta
jemnice morskich głębin i pytanie : kto 
zatopił łódź podwodną USA?

Warto kupić karnet na wszystkie fil
my, bo będzie on prawie o połowę tań
szy niż bilety na poszczególne seanse. 
Można je nabyć w przedsprzedaży i na 
1 godzinę przed seansami. A wszyst
kie seanse będą się rozpoczynać o 
godzinie 18.00.

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Opowieści 

z czasów wojny

Do klęski Polski w wojnie z Niemcami w 1939 roku 
przyczynił się nie tylko napad ZSRR, ale również niewy
wiązanie się Anglii i Francji z zobowiązań gwarancyj
nych wobec naszego państwa. Francuzi ograniczyli się 
wyłącznie do działań propagandowych, jak np. to publi
kowane w ich prasie zdjęcia, gdzie żołnierze podrzyna
ją  gardło bałwanowi - Hitlerowi

W ubieg ło rocznych  w rześn io
wych odcinkach “A becadła...” pu
blikow aliśm y opow ieści młodych 
ludzi o przeżyciach ich dziadków i 
rodziców podczas ostatniej wojny. 
O kazało się w tedy, że w ro d zin
nych w spom nieniach przechow y
wane są czasami ciekawe, a nawet 
nieprawdopodobne wydarzenia. W 
dwu w ypadkach zdarzy ło  się, że 
naszym  m łodym  inform atorom  
w krótce po w yw iadzie zm arli 
dziadkow ie. N asz cykl był w ięc 
ostatnią okazją do poznania losów 
dziadka i fragm entu  rodzinnych  
dziejów . Nie zapom nijm y więc i 
my wypytać nasze babcie i dziad
ków. Bo nie będą żyli w iecznie... 
W dobrym tonie bowiem je s t dzi
siaj znać dzieje swojej rodziny. To 
najważniejsza historia, bo nasza!

Tak w ojenne dzieje swoich ro 
dzin w spom inają tegoroczni ryb
niccy maturzyści:

Tomasz
Mój dziadek nazywa się Herbert 

i urodził się w 1920 roku w Jejko
wicach. W drugim roku wojny do
s ta ł on w ezw anie do w ojska n ie
m ieckiego. Podczas dokonywania  
fo rm a lnośc i rekrutacyjnych dzia
dek odm ów ił s łu żen ia  w arm ii i 
uzasadniał, że musi pozostać z ro
dziną  w domu, gdyż je g o  o jc iec  
L udw ik je s t  uw ięziony  w obozie  
koncentracyjnym  w Dachau. N ie
m iecki m ajor, k tó ry  p rzy jm o w a ł

dziadka, był p e łen  p o d ziw u  dla  
je g o  odwagi i dał mu odroczenie. 
Jednak dwa la ta  p ó źn ie j z obozu  
w rócił p radziadek, a dziadek p o szedł

posze d ł do wojska. 
Skierow ano go do 
B randenburgii na 
d w u m i e s i ę c z n e  
p rze szko len ie , a 
potem  w ysłano o 
na słu żbę do ho
len d ersk ie j m ie j
scow ośc i Bergen  
A m binenn. G łów
nym je g o  zada
niem było transpor
towanie elementów 
moździeża. Tam zo
stał ranny, a po wy
leczeniu przesłano  
go w 1943 roku na 
fro n t wschodni. 
Podczas bitwy pod  
Kurskiem z ledwo
ścią uszedł z ży
ciem. Dziadek sie
dział z kolegami w 
okopie. Nad jego  
głową umieszczona 
była belka, która  
zatrzymała odłamki 
wpadającego do 
okopu pocisku. To 
uratowało mu ży
cie, chociaż odniósł 
ciężkie rany. To 
tragiczne i je d n o

cześnie szczęśliwe wydarzenie przy
padło na 23 lipca 1943 roku, a ja k  
się później okazało, był to dzień uro
dzin późniejszej żony dziadka, a mo
je j babci.

70 lat temudonosiły

Wiadomości

Straszny wypadek na Rynku w Ryb
niku.
Śmierć robotnika Dudy.
7.9. Rynek rybnicki stał się ok. godz. 
9,30 widownią strasznego wypadku. 
Robotnicy, zajęci przy pracach miej
skich, wykopali dół 3-4 m. głęboki 
przed sklepem Matejki. Był to czwo
robok o wąskim otworze, którego 
ściany zaniedbano zabezpieczyć. 
Gdy robotnik Duda zajęty pogłębia
niem otworu, znajdował się w głębi, 
osunęła się ziemia i kamienie, grze
biąc zatrudnionego w dole człowie
ka. Przystąpiono natychmiast do prac 
ratowniczych lecz po długich zabie
gach wydobyto z pod ziemi już tylko 
zwłoki śp. Dudy. Na miejsce wypad
ku przybyła rodzina zmarłego. Śp. 
Duda liczył ok. 50 lat.

Winę ponosi w tym wypadku kie
rownictwo prac, gdyż osunięcie się 
ziemi spowodowane zostało jedynie 
lekkomyślnem zaniedbaniem  środ
ków ostrożnościowych.

***
- Otrzymaliśmy wczoraj z Lens “Na
rodowca” w nowym powiększonym 
formacie drukowanym na świeżo 
ustawionej rotacyjnej maszynie. 
“Narodowiec” w formacie zbliżonym 
do formatu pism francuskich, przed
stawiał się okazale.

***
- Z okazji Roku Świętego udaje się 
w sobotę, dnia 12 bm. , pielgrzymka 
do Pszowa. Rano o godz. 9.00 odbę
dzie się msza św. w nowym kościele 
na int. pielgrzymów. Potem wyrusza

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

pielgrzymka z księdzem na czele.
* * *

- /Ruch zarobkowy/ Jak nas informu
ją , sprawa zatargu zarobkowego i 
czasu pracy w górnictwie i hutnic
twie będzie jeszcze w bieżącym ty
godniu rozpatrywana na sesji komi
sji pojednawczo - arbitrażowej.

Wesoły kącik
- Tatku, niech tatko odprawi tego 
subjekta. Sam słyszałem, jak mówił 
komuś, że jestem skończony idjota.
- Hm, rzeczywiście... Ale widzisz, to 
doskonały pracownik. W każdym ra
zie powiem mu, że nie powinien
zdradzać tajemnic interesu.

*  *  *

- Mąż pani udał się podobno w ob
jazd kraju na motocyklu. Ma pani od 
niego wiadomości?
A tak, już dostałam dwa listy: jeden 
z aresztu, a drugi ze szpitala.

*  *  *

Owszem, zadowolony jest z konia 
któregoś mi pan sprzedał. Niepodo
ba mi się tylko, że chodzi ze spu
szczonym łbem. Pewno mu wstyd, 
żeś mi pan jeszcze za niego nie za
płacił.

Licytacja przymusowa.
W wtorek 8 września, o godz. 11-tej, 
przed południem będę sprzedawał w 
Rybniku na podwórzu ul. Młyńskiej 
za natychmiastową zapłatą i najwię
cej dającemu.
1. Kocioł do wytwarzania wody so
dowej
Rybnik, dnia 6 września 1925 r. 
Wolnik - komornik sądowy w Rybni
ku

Barbara
Mój drogi dziadek Józef dostał się 

do armii niemieckiej i przydzielono 
go na fron t wschodni, gdzie od lipca

Do sierociń ca?
Jestem zaniepokojony traktowaniem 

staruszków przez naszych mieszkań
ców. Zbyt często słyszy się o wykorzy
staniu staruszków do swoich potrzeb, 
a kiedy są niepotrzebni, nie wykazuje 
się zainteresowania nimi i kieruje się 
ich najczęściej do domów starców. 
Ostatnio w naszej prasie regionalnej 
podano taki przypadek. Staruszek, 
który służył przez długie lata mie
szkańcom Nieboczów, jako niepo
trzebny już dla miejscowych, chętnie 
przekazany został w latach 1970-tych 
na teren Rybnika. Tutaj, witany po
czątkowo z serdecznością, powiedział
bym, nawet z entuzjazmem, przez lata 
służył mieszkańcom dzielnicy Kłoko
cin. Niestety, obecnie stał się już nie
potrzebny i postanowiono przekazać 
go do “ośrodka starców”. Tym staru
szek to zabytkowy kościółek w Kłoko
cinie, który po wybudowaniu nowego 
kościoła stał się zbędnym, a jak wyni
ka z wypowiedzi tamtejszego probo
szcza, brak pieniędzy na jego utrzyma
nie. Służył ten kościółek przez kilkaset 
lat /bo pochodzi z 1791/mieszkańcom 
Nieboczów i przez 23 lata parafianom 
w Kłokocinie. W nim setki mieszkań
ców Kłokocina było chrzczonych, w 
nim przystępowali do I Komuni Świę
tej, tutaj zawierali związki małżeńskie, 
tu wreszcie po swoim życiu szereg pa
rafian odbywało ostatnią drogę. Cho
ciażby z tych względów winien on sta
nowić pewnego rodzaju świętość dla 
parafian. Kościółek ten to również ce
niony zabytek, klejnocik naszej rodzi
mej sztuki ciesielskiej, których już niewiele

1942 roku walczył o Stalingrad. Były 
to bardzo zacięte walki. Nie sprzyja
ły też warunki atmosferyczne i do
chodziło do minus 46 stopni. Żeby 
uchronić się przed mrozem wkłada
no na siebie po kilka mundurów, a 
nogi obwiązywano słomą. Zaś dla 
ochrony przed  ostrzałem, żołnierze 
kładli na siebie kilku zabitych kole
gów. Podczas tego piekła na ziem i 
dziadek stracił nadzieję przeżycia. 
Po kilku tygodniach walk na mrozie 
dostał w ysokiej gorączki. Sanita
riusz stwierdził ciężką chorobę płuc 
i 14 stycznia 1943 roku dziadka za
brano z fron tu  na leczenie do Rei
chenbach. Tam stw ierdzono liczne 
wrzody i nacieki ropne na płucach. 
Groziła mu amputacja jednego p łu
ca. Nikt nie dawał mu szans na prze
życie. Leczył się do 1945 roku i 
szczęśliwie wrócił do domu.

Aleksandra
Pierwszy września 1939 roku za

stał mojego dziadka Franka w War
szawie, gdzie pełn ił służbę jako ofi
cer zawodowy w pułku artylerii. Mój 
dziadek pochodził z Gotartowic. W 
Warszawie walczył na terenie Moko
towa, gdzie jego artyleria odpierała 
n iem ieckie  a tak i z pow ietrza . 
Wkrótce potem  Warszawa zosta ła  
zdobyta, a dziadek w łożył ubranie 
cyw ilne i za trudn ił się w składzie  
węgla. Zaangażował się w konspi
racyjną dzia ła lność A rm ii K ra jo
wej, gdzie głów nie wykorzystyw a
no je g o  b ieg łą  zna jom ość ję zy k a  
niemieckiego. W alczył też późn ie j 
w powstaniu warszawskim.

Agnieszka
Jeden z moich dziadków  zg iną ł 

zaraz p ierw szeg o  w rześn ia  1939 
roku. Został przez Niemców wycią
gnięty z domu i zastrzelony w sw o
je j  rodzinnej wsi. Babcia uciekła  
wtedy z dziećmi do lasu.

N a to m ia st m ój drugi d ziadek  
Z yg fryd  p o c h o d z ił z L igo ty  i był 
synem  ko le ja rza  czy li p o lsk iego

wiele pozostało w naszym rejonie. Ja
koś bez oporu godzimy się na zuboże
nie naszego regionu z zabytków, które 
czynią przecież naszą ziemię bogatszą, 
ciekawszą i godną zwiedzania. Są ko
ściółki z naszego regionu w Katowi
cach, Chorzowie, na Kubalonce, Wiśle 
- Głębcach, Kaczycach, Borowej Wsi. 
Czyż nie należy już wreszcie zaprze
stać pozbywania się zabytków z nasze
go terenu? W październiku ma być 
podobno kościółek z Kłokocina roze
brany i przeniesiony do “sierocińca” - 
skansenu w Chorzowie. Nie wyobra
żam sobie pustego miejsca po kościół
ku. Apeluję do parafian z Kłokocina, 
tamtejszej Rady Dzielnicy, do władz 
miasta, o wstrzymanie tej decyzji. Ko
ściółek ten w sposób wyjątkowy wrósł 
w pejzaż Kłokocina - na wzniesieniu 
wśród starych drzew. Nigdzie nie 
znajdzie podobnej lokalizacji. Wiele 
jest na naszym terenie zaniedbanych 
zabytków sakralnych: krzyży i kapli
czek przydrożnych. Przerażający stan 
przedstawia m.in. kapliczka na starym 
cmentarzu /obecnie park/.

Proponuję zatem utworzenie na na
szym terenie fundacji do opieki nad 
zabytkami sakralnymi /może nie tylko/, 
w skład której wchodziliby przedsta
wiciele rad parafialnych poszczegól
nych parafii, Klubu Inteligencji Kato
lickiej i osoby chętne do działania w 
tym zakresie. Myślę, że znalazłyby się 
poprzez fundację fundusze na konser
wację zabytków. Zorganizowania fun
dacji mógł by się podjąć, moich zda
niem, Klub Inteligencji Katowickiej w 
Rybniku, w gronie którego znaleźliby 
się na pewo chętni do tego rodzaju 
działalności.

Longin Musiolik 
Rybnik

urzędnika  państw ow ego. D latego  
skierow ano go do Gliwic na p rzy
m usowe roboty na kolei. W 1942 
roku pow ołano go do n iem ieckie j 
arm ii. N a jp ierw  s łu ży ł w M ona
chium, a w listopadzie 1942 roku 
pojechał na wschód. Była straszna  
zima. Stacjonow ali nad Donem, a 
potem  w alczyli p o d  Stalingradem. 
Tam 15 stycznia  1943 roku zosta ł 
ranny. Poważną ranę spowodował 
granat, k tóry  rozerw ał mu kaw ał 
pleców. D alszy ciąg wojny dziadek 
prze leża ł w szpitalach w Rosji, na 
U krainie, w L ub lin ie , W iedniu i 
w reszc ie  w R ybniku . Do domu  
wrócił ja ko  inwalida wojenny. M y
ślał, że to ju ż  będzie koniec! Jed
nak kiedy do R ybnika  w eszli R o
sjanie, dziadek zosta ł internowany 
ja k o  były żo łn ierz  n iem iecki i od  
kwietnia do 15 września 1945 roku 
trzym ano go w obozie koncentra
cyjnym  w O św ięcim iu , k tó ry  po  
w yzw oleniu zagospodarow ali R o
sjanie. D ziadek wspomina, że był 
tam smród, nędza i ubóstwo... "

/C iąg dalszy nastąpi!/

Kina
“APOLLO”

8 września oraz od 10 do 14 wrze
śnia, godz. 17.00 , 19.15, 9 września, 
godz. 16.00, 18.00, “LEON ZAWO
DOWIEC”, prod. franc.

“PREMIEROWE” przy TZR 
8-10 września, godz. 16.00, 18.00,11-14 
września, godz. 17.00, “CASPER”, prod. 
USA, cena 4,5 zł, dla młodzieży szkolnej 4 
zł/b/o/
12-14 września , godz. 19.00 “PRZED 
WSCHODEM SŁOŃCA” , prod. ameryk. 
- austriackiej /od lat 15 /, cena 4,5 zł 

DKF “EKRAN” przy TZR 
11 września, godz. 19.00 “MASKA”, 
prod. USA, wstęp za okazaniem karnetu 
lub karty wstępu /do nabycia przed sean
sem/

“ZEFIR” - Boguszowice 
8 września, godz. 17.00, 19.00, “WI
CHRY NAMIĘTNOŚCI” , prod. USA /od 
lat 15/
10-15 września, godz. 17.00, 19.00, 
“ZNAK SMOKA”, prod. USA /od lat 12/

Rozrywka
“KLUB ENERGETYKA”

- ul. Podmiejska
8 września, godz. 12.00, Dyskoteka 
dla dzieci SP nr 11
9 września, godz. 15.00, Konkurs 
akwarystyczny, godz. 17.00, Mała 
“Koło Fortuny”
10 września, godz. 10.00 , Turniej te
nisa stołowego - I tura, godz. 17.00, 
Sportowe potyczki rodzinne
12 września, godz. 17.00, zagadki 
ortograficzne
13 września, godz. 17.00, Czytanie 
gazety na wyścigi
14 września, godz. 16.00, Konkurs :Gry 
telewizyjne

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawa stała pt. “Rybnik - moje 
miasto” - czynna (z wyj. poniedział
ków/ od 10.00 do 14.00 , w środy od 
10.00 do 18.00, w niedziele od 14.00 
do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zŁ/

Dyskoteki
Restauracja “OLIMPIA” - 

Kamień,
piątek, 8 września od 20.00 do 2.00 

Mała Scena Rybnicka, 
sobota 9 września od 20.00 do 2.00, 
cena 4 zł

Kino “APOLLO”
sobota, 9 września, od 20.00 do 2.00

/gw/

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Sztandar Polski



Rybnicka Spółka Węglowa
KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO

S.A.

" C H W A Ł O W I C E "
w Rybniku, ul. 1 Maja 26

ogłasza przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego 
wraz z parcelą, przy ul. Szulika 13 

w Rybniku-Chwałowicach, który został wzniesiony 
w 1918 roku.

Budynek obejmuje 9 mieszkań i 29 izb:
- powierzchnia mieszkalna 239 m kw.
- powierzchnia użytkowa 162 m kw.
- powierzchnia ogółem 401 m kw.
- kubatura 2254 m sześć.
- parcela 724 m kw.

Cena wywoławcza obiektu budowlanego wraz z parcelą wynosi 45.500 zł. 
Przetarg w drodze licytacji odbędzie się w dniu 4.10.1995 r. o godz. 9.00 w sal
ce działu gospodarki mieszkaniowej /barak przy ul. Przewozowej 2 przy 
KWK “Chwałowice”/.

Wszelkich informacji dotyczących budynku będącego przedmiotem przetargu 
/licytacji/, udzielać będzie Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej 
KWK “Chwałowice”.

Biorących udział w przetargu obowiązuje wpłacenie wadium w kwocie 10 
procent, co stanowi 4500 zł, w kasie kopalni, najpóźniej w dniu przetargu.

Kopalnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu /licytacji/ bez 
podania przyczyny.

Ogłoszenia drobne
PRACA dla

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

W razie potrzeby

A D A R
* 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

Spółka z o.o.

przyjmie do pracy
na bardzo dobrych warunkach płacowych:

*  toromistrzów z kwalifikacjami 
i kilkuletnią praktyką na PKP,

*  techników budowlanych z uprawnieniami 
mistrzów,

*  techników kolejowo-drogowo-mostowych 
z uprawnieniami mistrzów

Informacji udziela się pod nr telefonu 69-53-75 
/kierownik budowy - pan Juliusz Świadek/

Sklep “HADAR"
poleca: łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova /klejone/ 

oraz polipropylen /na zgrzewanie/, 
a takie miedziane. 

Polecamy także 
łatwe w obsłudze i montażu 

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

STUDIUM DOSKONALENIA 
ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH

Przedstawicielstwo w Rybniku 
ul. Mglista 9D/3, 

ul Hibnera 36
Ogłasza nabór uczniów szkół podstawowych 

z kl. IV - VIII na zajęcia rozwijające 
pamięć, myślenie i koncentrację uwagi. 

Spotkania informacyjne rozpoczynające się 
o godz. 17.00 odbędą się:

* 8.09. w SP nr 34 przy ul. Reymonta
* 11.09. w SP nr 11 przy ul. Hibnera
* 12.09. w SP nr 1 przy ul. Chrobrego
* 13.09. w SP nr 9 przy ul. Cmentarnej
* 15.09. w SP nr 13 przy ul. 1 Maja /Chwałowice/
* 19.09. w SP nr 15 przy ul. Rybackiej

Kawiarnia

RONDO
tzw. “KULOK”

Rybnik, ul. Wysoka /Dom Rzemiosła/ 
zaprasza na

relaksową kawę, drinki, 
dania barowe, piwo.

Organizujemy tanio wesela 
oraz imprezy okolicznościowe 

do 250 osób.
 Tel. 26-179 czynny od 9.00 do 22.00

Międzynarodowe 
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  R ybnickie j"

W p ią tk i w  godz. 15 .00 -17.00  
w  siedzib ie  naszej redakcji 

/ Rynek 12a (oficyna), tel. 2 8 -8 2 5 / 
dyżuru je praw nik, udziela jący  

bezpłatn ie p o ra d

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

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 8 do 14 września, Apteka prywatna, 
ul. Reymonta - Przychodnia Rejonowa, tel. 27-151

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

Środowa Giełda Cenowa

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

w Rybniku - Kamieniu 
zwraca się do wszystkich handlowców 
chcących prowadzić handel obwo
źny w czasie organizowanych festy
nów na terenie Ośrodka, o przybycie 

w środę 13.09.1995 r. 
o godz. 10.00

na spotkanie do Hotelu “OLIMPIA” 
w wyżej wymienionej sprawie.

Mięso schab wołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROW SKI 9,44 10,40 14,39 7,55

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

TAR G 9,00-9 ,60 10,90-11,60 12,90-14,00 7,70-8,10

Owoce/Warzywa pom idory ogórki marchewka ziemniaki

R aciborska 15 2,10 1,70 0,50 0,50

M ie jska  2 1,30 1,85 0,50 0,45

TAR G 1,20,-1,50 0,60/5kg za 1,0 0 ,60-0,80 0,30-0 ,45

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

R ynkow y 200g -1,50 1,80 0,20 1,05

Jan N o g a 227g -1,65 1,85 1,00

TARG 227g -1,50 1,65-1,80 0 ,15-0 ,20 0,83-1,00

W aluty 100
d o la rów

100
m arek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "D u ży" 244,00/247,50 166,00/168,50 8,95/9,15 48,00/48,90

Delikatesy, ul. Miejska 244,00/247,00 166,00/168,50 8,95/9,15 47,50/49,00
G a llu x , Rynek 244,00/247,50 166,00/168,50 8,90/9,15 47,50/49,00

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

sklep "Hadar" 
oznaczono 
ciemnym 

kwadratem
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Grand Prix Ruda '95

Zwyciężyły Kaczory!
W niedzielę 3 września na kąpieli

sku “Ruda” rozegrany został finałowy 
turniej w siatkówce plażowej GRAND 
PRIX RUDA ’95. Druga edycja tej 
imprezy zgromadziła w sumie ponad 
130 uczestników sklasyfikowanych w 
generalnej punktacji GP. Poziom rozgrywanych

rozgrywanych meczów był wysoki, o 
czym m.in. świadczy fakt, że finalista
mi rybnickiego turnieju byli Sebastian 
Łyczko i Wojciech Kasperski, którzy 
uczestniczyli także w ogólnopolskim 
turnieju piłki plażowej Beach Ball 
Tour, gdzie zajęli trzecie miejsce w 
ogólnej klasyfikacji.

Po początkowych wahaniach organi
zatorów turnieju dotyczących miejsca 
rozgrywania meczy /względy pogodo
we/, uczestnicy podjęli decyzję o 
ukończeniu turnieju na boiskach pia
skowych Rudy. Rywalizacja rozpoczę
ła się o godz. 13.00, a zakończyła oko
ło godziny 17.30. Zwycięzcami tego
rocznego GRAND PRIX RUDA 1995 

została drużyna “ Kaczorów” w skła
dzie: Adam Łyczko, Jarosław  M a
ciończyk i D ariusz Lepich. Drugie 
miejsce zajęli ubiegłoroczni zwycięz
cy zespół "C zarne Konie" w skła
dzie: M arek Budzik, Grzegorz Ocza
dły i W ojciech Kasperski. Trzecie

Kronika policyjna

Złodzieje rowerów...
W piątek 25 sierpnia z piwnicy przy 

ulicy Zwycięstwa skradziony został 
rower górski “Amador” za 500 zło
tych, zaś z ulicy Złotej znani policji 
sprawcy skradli podobny rower warto
ści 600 złotych. Na tym jednak nie 
kończy się ciąg kradzieży drogich ro
werów górskich. Pomiędzy 31 sierpnia 
a 2 września skradziono rower za 569 
złotych z piwnicy przy ulicy Wrębo
wej, a 31 sierpnia o godzinie 11.30 
skradziono “Vermont" za 400 złotych 
przy sklepie na osiedlu Sławików. 
Również przy ulicy Wrębowej w nocy 
z 1 na 2 września nieznany sprawca 
skradł z piwnicy rower “Shimano” za 
375 złotych. Jednak prawdziwym roz
bojem była kradzież roweru górskiego 
“Apache”. We wtorek 29 sierpnia przy 
wypożyczalni kaset na ulicy Sobie
skiego trzej nieznani sprawcy ze
pchnęli tam z roweru 15-letniego wła
ściciela, rabując mu brutalnie jego 
własność o wartości 600 złotych.

...i motorów
W niedzielę 3 września spod sklepu 

w Niewiadomiu nieznany sprawca 
skradł niebieski motorower “Ogar”. 
Natomiast w Książenicach w nocy z 1 
na 2 września nieznany sprawca po 
wybiciu szyby i otwarciu drzwi w ga
rażu skradł włoski motocykl crosowy 
typ TM-80 wart 6 tysięcy złotych. Zaś 
31 sierpnia o godzinie 15.00 nieletni

miejsce zajęła drużyna “Naprzód Do 
Tyłu” w składzie Marek Marchel, 
Mariusz Wicenciak i Krzysztof 
Więch. Dodatkowo patron imprezy 
Radio Vanessa ufundowało nagrody 
dla zwycięzców w klasyfikacji punkto
wej, którymi zostali: Łukasz Lip, Łukasz

Łukasz Majęta i Jarosław Maciończyk.
Organizatorzy tj. sekcja siatkówki 

RMKS Rybnik, MOSiR Rybnik i 
Urząd Miasta Rybnika zapowiadają, 
że w roku przyszłym GP Ruda może 
przekształcić się w Amatorskie Mi
strzostwa Śląska.

A.S.

Ż e g l a r s k a  
a k c j a  l e t n i a

Również sekcja żeglarska RKS 
“Energetyk” włączyła się w organi
zowanie akcji letniej. Od 3 lipca do 5 
sierpnia odbywały się 6-dniowe turnu
sy, w których udział wzięło około 60 
osób w wieku 9-16 lat. Pod czujną 
opieką trenerów i zawodników z sekcji 
młodzież mogła atrakcyjnie spędzać 
wolny czas. Do dyspozycji był sprzęt 
pływający, uczono też żeglowania na 
Optymistach i Omegach, a nawet desce

chłopak podczas zabawy dokonał pod
palenia motoroweru “Komar”. Zdarze
nie miało miejsce w piwnicy przy uli
cy Zebrzydowickiej.

Zaginięcie
W czwartek 31 sierpnia zgłoszono 

na policji o zaginięciu 15-letniego 
chłopca, który 13 sierpnia bez zgody 
rodziców udał się do cioci na Mazury. 
Mimo, iż chłopiec został zaraz odesła
ny w drogę powrotną, do dnia dzisiej
szego nie powrócił do domu.

Złapany podczas kradzieży 
W niedzielę 3 w rześnia około 

godz. 21.00 19-letni chłopak złapany 
został na gorącym uczynku w czasie 
włamywania się do kiosku spożyw
czego w Niedobczycach przy ulicy 
Wrębowej.

Złoto i kryształ
M ieszkanka Rybnika zgłosiła na 

policji, że w czwartek 30 sierpnia 
znane policji osoby ukradły jej biżu
terię oraz dzbanek i kieliszki kry
ształowe o wartości 2500 złotych.

Weszli przez dach
Śledzący na bieżąco rybnicką kro

nikę policyjną zauważyli zapewne, 
że w ciągu paru tygodni dokonano w 
Rybniku kilku kradzieży wykorzy
stując włazy w dachach. Również w 
ubiegłym tygodniu w środę 30 sierp
nia pomiędzy godziną 18.00 a 23.00 
nieznani sprawcy weszli przez dach 
do sklepu sportowego “V ictoria” 
przy ulicy Sobieskiego i skradli tam 
scyzoryk i nóż wędkarski oraz 550 
złotych gotówki. Przez dach nieznani

Sekcja żeglarska RKS Energetyk 
od początku sezonu, tj. od marca br. 
do końca sierpnia uczestniczyła w 
33 regatach w kraju i za granicą.
Żeglarze mogą poszczycić się udzia
łem m.in. w Pucharze Świata w Heyers 
we Francji, Trofeo S.A.R. Princesa 
Sofia na Majorce, Kieler Woche w Ki
lonii czy Balaton Week. Startowali w 
różnych klasach - Optymist, Cadet, 
Europa, Laser, Mistral, Ok Dinghy, 
Finn.

Sukcesy
żeglarzy

Największe sukcesy odnieśli na za
wodach krajowych. Już w marcu, pod
czas Utex - Ski - Yachting w Rybniku 
Michał Olchawski i Mirosław Małek 
zdobyli pierwsze miejsca w klasach 
Optymist i Mistral. W Śląskim Pucharze 
Optymista rozgrywanym w Rybniku w 
kwietniu w obu grupach A i B również 
wygrali żeglarze z “Energetyka” - Mi
chał Olchawski- zwycięzca majowych 
Makroregionalnych Mistrzostw Młodzi
ków w Dzierżnie i Paweł Piszczyk, 
który kilka dni później wygrał również 
Puchar Nysy. W Pucharze Polskiego 
Związku Żeglarskiego w Pucku w klasie 
Laser najlepszy okazał się Jacek Bła
szczyk.

W czasie wakacji rozegrano z udzia
łem rybniczan m.in. Interpuchar w Cze
chach, Srebrny Żagiel Optymista w Po
znaniu. W obu regatach zwyciężył Mi
chał Olchawski, a w Mistrzostwach Sło
wacji lepszy okazał się Paweł Piszczyk.

W sierpniu w Gdańsku odbywały się 
Mistrzostwa Polski dziewcząt. Jagoda 
Lewandowska i Katarzyna Lach zdo
były srebrny medal w klasie Cadet.

Wakacje zakończyły się zwycięstwem 
drużynowym żeglarzy z Energetyka w 
Mistrzostwach Polski. W klasie Optymi
sta złoty medal zdobyli Michał 
Olchawski, Paweł Piszczyk i Maciej 
Siedlaczek. /a/

desce windsurfingowej. Nie zapomniano 
też o treningu w wodzie. W czasie 
bezwietrznej pogody zajęcia odbywały 
się na basenie. Dla większości uczest
ników akcji był to pierwszy kontakt z 
żaglami, ale wielu z nich połknęło już 
bakcyla żeglowania i zamierza konty
nuować jego naukę już w sekcji że
glarskiej klubu. /a/

ni jeszcze policji złodzieje weszli też 
w nocy z 29/30 sierpnia do sklepu 
branży kreślarskiej “Luxopis” przy 
ulicy Staszica. Ukradli tam drukarkę, 
stację dysków, złote pióra i inne 
przedmioty warte 15 tysięcy złotych.

Śmierć pod kołami 
W sobotę 2 września o godzinie 

23.30 w Rybniku na ulicy 3 Maja 
kierowca małego fiata potrącił pie
szego. Osoba poszkodowana zmarła. 
Kierowcy pobrano krew do analizy, 
a alkomat wykazał wstępnie jeden 
promil alkoholu. Postępowanie w 
toku.

Włamanie do przedszkola
Pomiędzy 25 a 28 sierpnia niezna

ni sprawcy dokonali w łam ania do 
przedszkola nr 8 przy ulicy Cmentar
nej. Sprawcy weszli do środka wypy
chając okna i dokonali ogólnej de
wastacji obiektu.

Wybita szyba
Również pomiędzy 25 a 28 sierpnia 

nieznani sprawcy wybili szybę w 
oknie filii Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej przy ulicy Za Torem. Spowo
dowano straty na sumę 48 złotych.

“Szałas” okradziony 
W nocy z 28 na 29 sierpnia nieznani 

sprawcy włamali się przez drzwi wej
ściowe do punktu gastronomicznego 
“Szałas” przy ulicy Mikołowskiej. 
Skradziono ze środka agregat prądo
twórczy Bosch, wieżę stereo, papiero
sy, skrzynkę piwa, kiełbasy... Straty 
wyniosły 15 tysięcy złotych.

SzOŁ

W skład drużyny "Kaganiec Oświaty" wchodzą, jak  można się domyślić, 
nauczyciele: /od lewej/ Aleksander Sładczyk, Lech Kowalski - jeden 

z organizatorów rozgrywek oraz Tadeusz Bonk

Żużel

W minioną niedzielę, w przedostat
niej w tym roku kolejce ligowej, żuż
lowcy Rybnickiego Klubu Motorowe
go wyjechali do Opola na mecz z dru
żyną “Cem-Wap-u”. Zespół z Opola 
zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i w 
Rybniku liczono na zwycięstwo. Jed
nakże rybniczanie nie sprostali dobrze 
dysponowanym gospodarzom. “Cem
Wap” zwyciężył 49 : 41.
Punkty dla RKM-u zdobyli: D. Flie
gert 8 /d,d,3,3,0,2/, P. Vandirek 2/1,1/, 
K. Fliegert 9 /2,2,2,0,2,1/, E. Tudzież 4 / 
0,2,2,0/, A. Skupień 8 (d,u,3,3,2/, M. 
Węgrzyk 6 /2,3,1/, A. Musiolik 1 /1/, E. 
Sosna 3 /1,1,1/.

Gospodarze lepiej potrafili przysto
sować się do jazdy na mokrym torze i 
od początku spotkania wyraźnie prze
ważali. Po kilku wyścigach rybnicza
nie zmienili przełożenia i walka stała 
się od tego momentu bardziej wyrów
nana. W zespole RKM-u słabo spisał 
się Petr Vandirek i po dwóch startach 
został on zastąpiony przez innych za
wodników. Trudno jednak mieć pre
tensje do sympatycznego Czecha. 
Vandirek ciągle znajduje się w okresie 
rehabilitacji po skomplikowanych zła
maniach rąk i nie jest jeszcze w pełni 
sił. Na wyróżnienie zasłużył Mariusz 
Węgrzyk. Młodzieżowiec RKM-u 
jeździ bardzo bojowo i nie boi się 
twardej walki.

 Żużel

W sumie opolski mecz nie dostar
czył większych emocji, ale trudno się 
temu dziwić. Spotkanie nie miało 
istotnego znaczenia dla obydwu dru
żyn, a zawodnicy odczuwają już zmę
czenie kończącym się sezonem. Przed 
ostatnią kolejką rybniczanie nadal zaj
mują 6 miejsce w tabeli II ligi.

W tym roku w Rybniku odbędzie się 
już tylko jeden mecz ligowy.
W niedzielę, 17 września o godz. 
15.30 RKM spotka się z zespołem  
“JAG-Speedway” Łódź. Być może 
łodzianie przywiozą na to spotkanie 
startującego w ich barwach byłego mi
strza świata Sama Ermolenkę. Byłaby 
to spora atrakcja dla kibiców.

Po zakończeniu rozgrywek ligowych 
na rybnickim torze zostaną jeszcze ro
zegrane zawody o tytuł Młodzieżowe
go Indywidualnego Mistrza Śląska. 
Rozgrywki te organizowane są przez 
Okręgową Komisję Sportu Żużlowego 
w Katowicach i mają charakter otwar
ty. W cyklu indywidualnych turniejów 
wezmą udział juniorzy RKM-u Ryb
nik, “Włókniarza” Częstochowa, “Ślą
ska” Świętochłowice i “Wandy - Real
bud” Kraków. O szczegółach i datach 
zawodów napiszemy w terminie 
późniejszym. Po zakończeniu rozgry
wek ligowych przyjdzie również czas 
na podsumowanie tegorocznego sezo
nu.

Piotr Szweda

SREBRO 
“EB” VICTORII 

RYBNIK
Kolejnym sukcesem rybnickich ko

larzy były drużynowe mistrzostwa 
Polski /82,5 km/ w jeździć na czas, 
które odbyły się w Poznaniu pod ko
niec sierpnia br. Zespół “EB” Victorii 
Rybnik w składzie: Dariusz Bara
nowski, Artur Krasiński, Paweł 
Czopek, Grzegorz Piwowarski uległ 
o niespełna 20 sekund drużynie Lecha 
Browary Wielkopolski S.A., wyprze
dził natomiast drużynę PEKAES Lang 
Rover Legia Warszawa o 6 sekund. 
Tak więc pomiędzy tymi drużynami 
toczyła się walka o medale.

Kilka dni wcześniej odbył się wy
ścig etapowy o Wielką Nagrodę Beł
chatowa. Drużyna “EB” Victorii Rybnik

nik przygotowująca się do TOUR DE 
POLOGNE OPEN /2-10.09/ zajęła na
stępujące miejsca: I etap - 1 m-  Zbi
gniew Rudyk -150 km - start wspól
ny, 7 m - Paweł Czopek,
II etap - 5 m - Artur Krasiński - 20 
km - jazda ind. na czas, 6 m - Paweł 
Czopek, 8 m - Dariusz Baranowski
III etap - 1 m - Zbigniew Rudyk , - 
130 km - start wspólny 
Klasyfikacja generalna indywidualnie:
1 m - Bernard Bocian - Lech Browary 
Wielkopolski S.A.
2 m - Zbigniew Rudyk - “EB” Victo
ria Rybnik
3 m - Kaziemierz Stafiej - DEK Meble 
CYCLO KORONA Kielce
4 m - Paweł Czopek - “EB” VICTO
RIA” Rybnik
7 m - Robert Czopek - Krupiński “AB- 
POL” Suszec

W wyścigu tym startowało 92 zawo
dników ze wszystkich klubów Polski.

R ozpoznaj się  na zdjęciu!

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym we wtorek 5 wrze
śnia na ulicy Sobieskiego 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 
Krzysztofa KRUSZYŃSKIEGO z Boguszowic.

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.

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Porażka w Opolu



Zdjęcie 
z album u czytelników

W naszym kon
kursie zwyciężyło 
zdjęcie I. Świer
czyny z numeru 
34 "GR" z 25 
s i e r p n i a ,  
p t .  "G dakające  
gwiazdy telewi
zji". Nagroda do 
odebrania w re
dakcji.
Zapraszamy naszych 

Czytelników do 
wspólnego oglądania 
zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redakcji z 
ciekawym zdjęciem, 
które po opublikowa
niu zwrócimy. /Moż
na też wrzucić je do 
naszych "żółtych 
skrzynek"/. Raz w 
miesiącu autora naj
sympatyczniejszego 
lub najbardziej "od
jazdowego" zdjęcia 
firma "EKSPRES 
FUJI", Rybnik, ul. 
Reja 2, nagrodzi bez
płatnym wywoła
niem i wykonaniem  
odbitek z rolki filmu. N ie chcę tego oglądać.. Zdj.: J.K.

EKSPRES FILM
Ekspresowe wywoływanie 

wszystkich rodzajów 
filmów w 1/2 godziny

Rybnik, ul. Łony 2 
(koło 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/ syna marnotrawnego, B/ króluje w Rosji, C/ 
cieszy oczy, D/ rodak twój i mój, E/ może być nasycona, F/ 
zasłaniają widok skazanemu, G/ w murze, H/ okno w kształ
cie róży, I/ tępiony w PRL, J/ miłośnik 
Pionowo: 1/ pękate naczynie, 2/ na wierzch wypływa, 3/zasa
da, ale nie chemiczna, 4/ w nim szuler karty chowa, 5/ potop 
jej niestraszny, 6/ trzyma się go detektyw, 7/ do spuszczania 
lania, 8/ inaczej zniewaga, 9/ każdy je wyczuje, gdy serce 
pracuje, 10/ łysy w rządzie
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po  
uporządkowaniu liter wg szyfru: J-6,H-10,E-3,H-7,C-10,C- 
5,C-2,F-1; G-1,H-1,B-4, E-10, H-9,D-7; E-4,F-10,E-10,J-8,E- 
2,B-6,G-1,H-7,D-9; H-1,I-4;D-6,J-10,A-8,E-8,F-7,E-2,J-6 
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 33 z hasłem “MILCZE
NIE STROI KOBIETĘ” otrzymuje: Barbara KARDAS, ul. 
Chalotta 4/35, 44-200 Rybnik

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

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Rozważ poważnie propozycję, którą przedstawi Ci konkuren
cja. Przystanie na nią nie będzie wyrazem nielojalności w stosunku do obecnego praco
dawcy, ale raczej umiejętnością przystosowania się do praw tynku.
BYK - 21.04. - 20.05. - To może być ciekawa znajomość, ale by zwrócić na siebie uwagę 
musisz być gotowy na największe szaleństwo. Jeżeli Cię na to nie stać, daj sobie spokój... 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Nie będzie to wprawdzie życiowy egzamin, ale doświad
czenie na tyle ważne, by poświęcić trochę czasu na jego analizę. Twoje przemyślenia mogą 
pomóc nie tylko Tobie, ale i innym w podobnej sytuacji.
RAK - 22.06. - 22.07. - Twoja duchowa nieobecność na biznesowym spotkaniu zostanie 
zauważona i zinterpretowana całkiem błędnie. Trzeba się będzie tłumaczyć, że to nie lek
ceważenie partnerów, ale problemy domowe były tego powodem...
LEW - 23.07. - 23.08. - Chowanie się w mysią dziurę to wprawdzie nie w Twoim stylu, ale 
nadmiar atrakcji tak Cię zmęczy, że zapragniesz spokoju i ciszy. Nie na długo zresztą bo 
ktoś żądny wrażeń wybrał sobie Ciebie na partnera kolejnej eskapady...
PANNA - 24.08. - 22.09. -Do dobrego samopoczucia jest Ci potrzebna pewność, że wszy
stkie sprawy i rzeczy są na swoim miejscu. Niestety, dysonans w postaci niezałatwionej do 
końca transakcji zepsuje Ci nastrój.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Ułóż sobie sprawy według hierarchii ważności, a dopiero potem 
dokonaj selekcji problemów. Bez tego możesz przegapić coś ważnego, a przejąć się nie
wartym zachodu drobiazgiem. Szkoda na to energii, której nie masz ostatnio zbyt dużo. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Nuda Ci nie grozi! Nowe twarze, nowe sytuacje, które wy
magać też będą nowego do nich podejścia. Będziesz musiał wyjść poza dotychczasowy 
schemat myślenia - opłaca się czy nie opłaca, bo na razie do celu zbyt daleko i po prostu 
jeszcze nie wiadomo...
STRZELEC 23.11 - 21.12.- Uczucie sympatii nie zawsze musi ewoluować w kierunku 
wielkiej namiętności, a w Twojej sytuacji lepiej żeby się tak nie stało. Nie masz teraz gło
wy do romansów, bo zaprząta ją  całkiem przyziemna sprawa, w której rozwiązaniu pomóc 
Ci może właśnie dobry przyjaciel.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Kroi się możliwość dalekiej podróży, która w zasadni
czy sposób zmieni Twoje życie osobiste. Jeżeli jednak marzy Ci się spokój i cisza, zmień 
kierunek wojażu...
WODNIK- 21.01. -19.03. - Nawet jeżeli przyjdzie Ci to z trudem, nie odtrącaj ręki wycią
gniętej do zgody, bo dawny oponent może stać się Twoim poplecznikiem. Może nie będzie 
z tego pieniędzy, ale satysfakcja moralna na pewno.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Nowe propozycje i niekonwencjonalne sposoby załatwiania pro
blemów przedstawione przez partnerów będą dla Ciebie zaskoczeniem. Żeby jednak unik
nąć posądzenia o konserwatyzm, zastanów się nad ich zasadnością.

Czerwone 
i czarne

Jeśli nie liczyć brą
zu, to właśnie te dwa 
kolory będą najmo
dniejsze jesienią i 
zimą. Nie razem oczy
wiście, ale osobno. Te
goroczna jesienna czer
wień ma wiele odcieni: 
od fioletów, amarantów 
/któż pamięta, że ten 
odcień czerwieni to 
oryginalna barwa na
szej flagi narodowej/, 
poprzez oranże, róże, 
aż po purpurę. Czy po
jaw ią się na ulicach 
czerwone flausze, 
różowe boucle, purpurowe

F a t a ła c h y  z  n a s z e j  s z a f y
purpurowe wełny? Oby, bo nasze zimy 
nie tylko z powodu pogody są 
szare. Natomiast na pewno poja

wi się czerń, bo mamy jej 
jeszcze pełne szafy i ją  
kochany przecież najbar
dziej. Czerń jest jakością 
samą w sobie, wymaga 
prostoty, nie trzeba jej 
upiększać innymi kolora
mi. Lubi być sama, bo 
wie, że wtedy robi naj
większe wrażenie. Jest 
chyba jedynym kolorem, 
który się nie nudzi, bo jest 
samą szlachetnością. Co 
potwierdza kolejny sezon 
jej królowania.

W r ó żk a

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 33 nagrodę otrzymuje: Róża WARZESZKA , 
ul. Rymera 6/24, 44-310 Wodzisław Śl.

Piyrwszy dziyń września to niy ino po
czontek roku szkolnego. Tego dnia w 
1939 roku zaczła sie tyż drugo wojna 
światowo, kero jo  znom z lekcyji historii, 
z filmów i ze wspominek starzyków.

Kedyś pod wieczór siedlimy sie do kup
ki i starzyki zaczli łosprawiać ło wrze
śniach, kere w tamtych czasach przeżyli.

Przed feryjami w 1939 r. starzyk byli po 
VI klasie i po egzaminie do gimnazjum. 
Mieli już kupiony elegantny uniformek 
szkolny /mundurek/ ze szczybnymi kne
flami, knikerbokrami i szkolno czopka z 
niybieskom piskom. Łokropnie sie tym 
piyknym mundurkym asiyli, jednak niy 
przyszło im go nigdy łoblyc, bo we wrze
śniu wybuchła wojna. Nauka zaczli po
tym dzieprym w styczniu 1940 r. w “Uber
gangsvolksschułe” /przejściowa szkoła 
powszechna/, kaj musieli sie jynzyka ni
mieckigo nauczyć.

Starka mieli iść łod września do drugij 
klasy. Jeszcze przed feryjami godało sie 
już ło wojnie. Bez tóż kożde dziecko mu
siało styjts /stale/ nosić w taszy mało ma
seczka przeciwgazowo, uszyto z biołego 
płótna przez matki. Co chwila w szkole 
boły  robione alarmy próbne. W siyniach 
stoły miski z czystom wodom i jak dziecka 
usłyszały buczek, musiały gibko wylecieć 
z klasy, maska zamoczyć w wodzie, przy
łożyć na gymba i nos i jeszcze gibciyj 
uciekać do dom. Na szczyńście niy boło 
gazu, bo jak kere borajstwo dali łod szko
ły miyszkało, mogłoby niy dolecieć. Star
ka miyszkali wtedy nad samom granicom 
i Niymce wleźli nogle.

Do szkoły poszli tyż dzieprym w stycz
niu, kej Niymce do tego czasu już doku
myntnie wyrojmowali szkoły ze wszystki
go co polske i skludziyli swoich niemiec
kich rechtorów.

Bajtle na poczontku siedziały ani trusie 
na tureckim kozaniu, bo nic z tego szwar
gotanio niy kapowały. Przeca w doma, 
choć łojce przeważnie tyn jynzyk znali, 
żodyn po nimiecku niy godoł.

Za kożde polskie słowo boły boroczki 
sztrofowane, a jak niy umiały piyknie za
śpiywać hymnu nimieckiego, to rechtórki 
bioły  łostro trzcinom po małych roncz
kach. Ze strachu chneda nauczyły sie 
szprechować /mówić/.

We wrześniu 1943 starka i pora ink
szych dziołszek, zostały przełożone ze 
szkoły powszechnyj /Volksschule/ do gim
nazjum w Rybniku, kere nazywało sie 
“Oberschule fur Madchen” / mn. dlo 
dziołch/.

Ta ołberszula boła w budnyku po sio
strach Urszulankach, na wiyrchnim szto
ku. Dolne sztoki zajmowała niymiecko 
policyjo, a kaplica boła zawrzyto. Co na 
dole sie dzioło, dziołchy niy wiedziały, bo 
podglondanie polizei boło “verboten” /za
kazane/. W razie fliegeralarmu /nalotu/ 
mogły tyż zyńść, tzn. musiały, do luft
schutzraumu /schronu/, ale ino bocznymi 
schodami. W tym luftsztucrałmie dzioł
chom sie fest podobało. Siedziały na 
miyńkich łóżkach i łosprawiały ło bele
czym. Rechtórki nimiecke niy boły złe dlo 
dziołch, choć niy kożdo z nich miała 
piyrwszo abo drugo grupa przynależno
ści. Te z trzeciom grupom, co miały ino 
blank pora kropelek niymieckij krwi po 
swoich przodkach w żyłach, boły jednako 
z tymi “lepszymi” traktowane. A kej front 
boł już blisko, jedna z rechtórek dała 
“trójkowym” dziołchom cynk, aby do 
szkoły już niy przichodziyły, bo Niymce 
zamiyrzajom wywiyźć wszystke do raj chu.

W czyrwcu 1945 starka zdali do drugij 
klasy gimnazjum w Rybniku. 1 września 
1945 odbyła sie bardzo uroczysto akade
mio. Niykerzy starsi szkolorze przyszli je
szcze w mundurach wojskowych. Na sta
ryj forteklapie, szkolorka z długim, ja
snym warkoczym zagrała Szopena. Boła 
to Lidia Grychtołówna.

Fajnie jest posłuchać starzyków. Jed
nak nasz wrzesień i nasz poczontek nowe
go roku szkolnego jest ło wiela radośniyj
szy i niych dycko taki bydzie.

E d e k

 GAZETA 
RYBNICKA

TYGODNIK SAM O R ZĄ D O W Y

G A Z E T A  R Y B N IC K A . Tygodnik samorządowy. Tytuł nawiązuje do pisma "Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka" wydawanego w okresie międzywojennym przez Michała F. Kwiatkowskiego a redagowanego 
w latach 1927-1939 przez Ignacego Knapczyka. WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
Redaktor Naczelny: Wiesława Różańska. Redaguje zespół. Druk: Drukarnia “OLDPRINT”, Żory.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

N ASZ ADRES: 44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax28-825 
Biuro czynne 9.00 - 17.00 

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


