
Koncert niedzielny "Pod Wierzbą"
W niedzielę 17 września w godz. 16.00 - 18.00 wystąpi 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Vitkowa /Czechy/

- Czujemy ogromną satysfakcję, kiedy dziecko, które przychodząc do nas 
nie mówiło i nie chodziło, zaczyna stawiać pierwsze kroki i wymawiać 
pierwsze słowa - mówią pracownicy ośrodka. Na zdjęciu opiekunka Jolan
ta Lalek z Roksaną i Maciusiem.

W  numerze:  "Stary" będzie jak nowy * Chwałowice są częścią 
Rybnika  ABC - Opowieści z czasów wojny

Z hallu z przeszklonym dachem, wysepką zieleni i świergotliwy
mi papużkami prowadzi długi korytarz. Z prawej strony gabinety 
lekarzy - specjalistów: pediatry, stomatologa, psychologa, logope
dy, ortopedy i neurologa, z lewej sale dziennego pobytu dla dzieci. 
W pierwszej na dywanie kolorowe klocki, które grupka kilkorga 
dzieci pracowicie układa. Jedna z dziewczynek przytulona do opie
kunki, która miarowymi ruchami gładzi plecy dziecka.

Mała Dominika wita ks. arcybiskupa Damiana Zimonia przed wejściem 
do ośrodka im. Jana Pawła II

1 w rze ś n ia  - D zień  K o m b a ta n ta

Miejsce to powinno stać się bliskie wszystkim, którzy dotąd zapalali znicze 
pod bezimiennym krzyżem. Zdj.: jack

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 num erach 
"GR", nakleić na kartkę pocztową i 
wysłać na adres naszej redakcji lub 
w rzucić do “żółtych skrzynek" w 
terminie do 10 października.

Kartki wezmą udział w losowaniu, 
a nagrodą będzie DARMOWY BI
LET MIESIĘCZNY KOMUNI
KACJI MIEJSKIEJ NA TERE
NIE RYBNIKA NA LISTOPAD.

-To nie są zwykłe pieszczoty, choć te 
też są potrzebne  - mówi kierująca od 
początku, czyli od 5 lat Ośrodkiem 
Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla 
Dzieci Niepełnosprawnych Rucho
wo i Umysłowo im. Jana Pawła II na 
Nowinach Wanda Niedziela. - Chodzi 
o to, by kręgosłup dziecka utrzymać w 
odpowiedniej pozycji. A przy okazji 
opiekunka przekazuje część swojej 
energii i ciepła... Zza. drzwi kolejnej 
sali dochodzą odgłosy naśladujące

Żyjemy tak długo, jak pamięć o nas
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“mowę" zwierząt. Dzieci z zapamięta
niem szczekają, miauczą, porykują i 
beczą ku radości opiekunki Anety 
Las, rehabilitantki Iwony Koczy i 
“ośrodkowego" pedagoga Marty 
Depty. Jeszcze w innych salach dzieci 
korzystają z “basenów" z kolorowymi 
piłeczkami, w których można zanurzyć 
się po szyję i wielu innych przyrządów 
pomagających przezwyciężyć następ
stwa uszkodzeń centralnego układu 
nerwowego. Bo to dzieci z takimi wła
śnie schorzeniami trafiają do ośrodka. 
-  Czujemy ogromną satysfakcję, kiedy 
dziecko, które przychodząc do nas nie 
mówiło i nie chodziło, zaczyna stawiać 
pierwsze kroki i wymawiać pierwsze 

c.d. na stronie 3

Szczegółowy program 
XXVI Rybnickich 

Dni Literatury 
 na stronie 5! 

Październikowy 
bilet ma już 
właściciela

Darmowy bilet miesięczny komuni
kacji miejskiej na terenie Rybnika na 
miesiąc październik br. wylosował 
Tadeusz Mrozek, ul. Chabrowa 
22b/16, 44-200 Rybnik.
 Aby odebrać nagrodę trzeba zgłosić 
się wraz z dzisiejszym numerem "Gaz
ety Rybnickiej" i dowodem osobi

stym do punktu sprzedaży biletów 
miesięcznych na dworcu PKS.

Rocznica wybuchu II wojny światowej jest od ubiegłego roku ob
chodzona również jako Dzień Kombatanta.

Z tej okazji w Domu Rze
miosła odbyło się spotkanie 
członków związku Komba
tantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Wię
źniów Politycznych, sku
pionych w ośmiu tereno
wych kołach tego związku 
w Rybniku.

Na wstępie, po wkrocze
niu pocztów sztandaro
wych, odśpiewano hymn 
oraz minutą ciszy uczczono 
tych, co opuścili już szeregi 
organizacji na zawsze. 
dokończenie na stronie 2

Wiktor Konkol odbiera z rąk prezydenta Józefa 
Makosza Krzyż Armii Krajowej. Zdj.: jack

Tym co spoczęli w obcej ziemi
W najbliższą niedzielę na rybnickim cmentarzu komunalnym 
przy ul. Rudzkiej, nieopodal Domu Przedpogrzebowego, odbę
dzie się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku pamięci 
tych, którzy spoczęli w obcej ziemi oraz tych, którzy swych grobów 
nie mają, jak głosi umieszczony na monumencie napis.

Na wielu polskich cmentarzach 
osoby, które nie znają miejsca spo
czynku swoich najbliższych, modlą się 
i zapalają znicze pod krzyżem, pełnią
cym rolę symbolicznego grobu. W 
Rybniku będzie można to czynić u 
stóp obelisku, którego budowę zaini
cjowały władze samorządowe miasta.

Wszystkich, którzy spoczęli na obcej 
ziemi symbolizować mogą ofiary Ka
tynia i pozostałych miejsc “Golgoty 
Wschodu". Dlatego też w centralnym 
miejscu obelisku umieszczono zna
czek katyński oraz wizerunek Matki 
Boskiej Katyńskiej. Odlana w brązie 
tablica ufundowana została przez 
szczególnie zasłużoną dla naszego 
miasta rodzinę Basistów, których nazwisko

nazwisko jest znane wszystkim, choć tro
chę interesującym się dziejami Ziemi 
Śląskiej, a szczególnie Rybnika.

Ostatnią wolą zmarłego w 1994 roku 
Mieczysława Basisty /patrz “GR" nr 
35/ było, aby katyńska zbrodnia zosta
ła upamiętniona w Rybniku. Jego żona

c.d. na stronie 3

Odlany z brązu wizerunek Matki Boskiej 
Katyńskiej z wyrytym napisem Fundacja 
Mieczysława Basisty 

My chcemy pomóc...

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1

Zd
j.:

 ja
ck

GAZETA
RYBNICKA

TYGODNIK SAMORZĄDOWY



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

Działka - fajna rzecz
Mam działkę dopiero dwa lata, ale 

ju ż  mogę powiedzieć, że bardzo miło 
spędzam na niej wolny czas - powie
działa Jadwiga Barczuk, jedna z na
grodzonych dyplomem, podczas ob
chodów Dnia Działkowca.

Obecny zarząd przejął Pracownicze 
Ogródki Działkowe “Raj” dwa lata 
temu. Otoczenie było zaniedbane, pra
wie 70 proc. działkowiczów nie miała 
wody. Zagospodarowano teren, poło
żono dodatkowo 200 metrów rurociągu

Nagrodzone w konkursach dzieci otrzymały książki i słodycze. Zdj.: jack

9 września, na terenie Pracowni
czych Ogródków Działkowych “Raj” 
w Rybniku odbyły się obchody do
rocznego Dnia Działkowca. Zorgani
zowano zabawy dla dzieci, konkursy w 
których nagrodami były książki przy
rodnicze, zestawy nasion i słodycze. 
Wyróżniono też około pięćdziesięciu 
osób. Część otrzymała dyplomy za 
utrzymanie swojej działki, inne osoby 
wyróżniono dodatkowo tytułem 
“M istrz plonów”, a ponad 20 osób 
uhonorowano dyplomami za pracę 
społeczną. Aby sprawiedliwie ocenić 
wszystkie ogródki, trzy razy w roku - 
wiosną latem i jesienią przeprowadzo
no przeglądy, biorąc pod uwagę zago
spodarowanie terenu, utrzymane po
rządku i ogólny wygląd.

Podczas festynu w Dniu Działkow
ca nie zabrakło też ogniska i pieczonej 
kiełbaski oraz zabawy tanecznej do 
późnych godzin wieczornych. Niezbyt 
sprzyjała działkowcom pogoda. Prze
lotne deszcze zmuszały kilka razy do 
przeniesienia zabawy pod dach wiaty. 
Wszyscy, którzy przybyli, bawili się 
jednak doskonale. Tym bardziej, że je
den ze sponsorów - Browar Rybnik 
przekazał 100 litrów piwa. Oprócz 
tego sponsorami imprezy byli Urząd 
Miasta, sp. z o.o. Nower i Erbud oraz 
Elektrownia Rybnik.

wodociągu, aby nawet daleko położone działki 
miały wodę. Jeszcze teraz niektórym 
brakuje, ale stanowi to zaledwie 19 
proc. Prezes POD Czesław Chrószcz 
zadowolony jest szczególnie ze współ
pracy z Bogusławem Żyłką - księgo
wym. Ale szczególne podziękowania 
kieruję pod adresem elektrowni "Ryb
n ik” -powiedział prezes. Życzliwość 
dyrektora naczelnego Elektrowni Ta
deusza Sopickiego, aprobującego 
działalność POD, dała możliwość 
członkom Zarządu - Czesławowi 
Chrószczowi i Józefowi Kołdzie roz
poczęcia inwestycji budowy zaplecza 
kuchennego i wiaty. W ciągu zaledwie 
dwóch lat doprowadzono prąd, odno
wiono ogrodzenie. Podstawą do róż
nych prac są pieniądze ze składek, ja
kie wszyscy płacą oraz praca samego 
zarządu i działkowiczów. Wiele bo
wiem rzeczy wykonują sami użytkow
nicy ogródków.

W planach na przyszłość znajduje 
się jeszcze budowa tooalet i dokończe
nie budowy zaplecza kuchennego.

-  Chcemy, aby takie festyny odbywały 
się częściej. Wszyscy chętnie spędzają 
czas na swoich działkach, więc dlacze
go nie mieliby też bawić się wspólnie 
np. na comiesięcznych zabawach- po
wiedział Czesław Chrószcz.

/a/

L ist  do redakcji

Jestem mieszkańcem 
Chwałowic...

Jako Wasz stały czytelnik postanowi
łem do Was napisać w sprawie paru 
spraw, dotyczących mojego najbliższego 
otoczenia.

Jestem mieszkańcem Chwałowic, a 
chciałbym poruszyć sprawę końcowego 
odcinka ulicy 1 Maja. (...) między 15 a 
17 września odbędzie się światowa akcja 
sprzątania naszej drogiej planety. Wielka 
i godna pochwały akcja, ale ja mam chy
ba lepszy pomysł. Na mojej ulicy, od 
okolic Rady Dzielnicy aż “do końca” nie 
ma ani jednego kosza na śmieci na cho
dniku. I nie ma się, niestety, co dziwić, 
że idąc ulicą widzi się dookoła pełno 
śmieci. Raz na jakiś czas pracownicy 
Zieleni Miejskiej wszystko pięknie 
sprzątają i przycinają trawniki, ale tak na 
co dzień ludzie nie mają co zrobić z róż
nymi drobnymi śmieciami. Moja wielka 
prośba do odpowiedzialnych za czystość 
ludzi: ustawcie parę koszy na chodniku, 
a ludzie będą tam wrzucać śmieci i bę
dzie czyściej każdego dnia.

Sprawa druga: wysiłkiem miasta i ko
palni ułożono w tym roku drogę z ko
stek betonowych na odcinku od drogi 
głównej do przedszkola nr 13. Wszystko 
ładnie, tylko są z tym związane dwa pro
blemy. Problem pierwszy: wraz z budo
wą drogi, pewna firma związana z ko
palnią rozkopała chodnik, ułożyła prze
wody wodociągowe, zasypała dziurę i... 
chodnik przestał istnieć. Zniknęły gdzieś 
stare płyty chodnikowe, zaś nowego 
chodnika do dzisiejszego dnia nie ma. 
Po drodze jeżdżą samochody, zwłaszcza 
w godzinach rannych i wczesnopopołu
dniowych, kiedy to rodzice zjawiają się z 
i po dzieci z przedszkola, jeździ też 
śmieciarka, samochody z węglem, pry
watne itd. Po drodze tej /nie po chodni
ku/ chodzą też małe dzieci / i to niekiedy 
bez opiekunów/. Nie chcę niczego wy
krakać, ale któregoś dnia stanie się nie
szczęście. Przydałby się nowy chodnik, 
poprawiłoby się bezpieczeństwo pieszych

T elefony  do redakc ji

Parking
nie dla wszystkich

Zakład Telekomunikacji w Rybniku 
wydzielił pod  swoim budynkiem i na 
części chodnika miejsca parkingowe 
opatrzone wielkim napisem informują
cym, że przeznaczone są one tylko dla 
pracowników tego zakładu. Dostępu 
bronią zresztą odpowiednio skonstru
owane barierki. Zdarzają się pory  
dnia, szczególnie po południu, że na 
parkingu tym nie ma ani jednego sa
mochodu, a miejsca są niedostępne 
dla normalnych śmiertelników. Dla
czego?

Żyjemy tak długo, 
jak pamięć o nas

dokończenie ze strony 1 
Głównym punktem uroczystości było 
odznaczenie czterdziestu kombatan
tów Krzyżami Armii Krajowej i Krzy
żami Batalionów Chłopskich, które 
wręczył obecny na uroczystości prezy
dent Józef Makosz. Dr Andrzej Łu
komski został odznaczony również 
Krzyżem Powstania Warszawskiego 
oraz Krzyżem za Zasługi dla ZHP. 
Wśród odznaczonych Krzyżem AK 
byli m.in. Wiktor Konkol walczący w 
szeregach AK na Śląsku, później wię
zień polityczny, Franciszek Kożdoń 
ze znanej z harcerskich tradycji ryb
nickiej rodziny, a także Zbigniew 
Kwapień, któremu przywrócono ofi
cerski stopień kapitana, z którego zde
gradowały go za działalność w AK 
władze PRL.

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 
K ształcenia Inżynierskiego Politechniki Śląskiej w Rybniku tel. 23-425.

pieszych i ... przywrócony zostałby poprze
dni stan. Problem drugi: drogę ułożono, 
ale nie do końca. Tłumaczono się tym, 
że jest za mało trylinki. Miało jej być 
ponad 7000 szt., a przywieziono mniej. 
Słyszałem wiele obietnic z ust wielu lu
dzie /tzn. radnych,/, że droga będzie zro
biona aż do końca (...)

Jest jeszcze jedna, ostatnia sprawa . 
Przy wjeździe z asfaltu na drogą do 
przedszkola ustawiono dosyć dawno 
temu znak drogowy “zakaz ruchu za wy
jątkiem mieszkańców, poj. przedszkola i 
administracji” /żeby było “śmieszniej” 
ustawiono go na środku chodnika/. Mam 
prośbę, lepiej usunąć ten znak, bo i tak 
nikt sobie z niego nic nie robi. Wjeżdża
ją  samochody działkowiczów, rodziców 
dzieci przedszkolnych i ludzi zupełnie 
przypadkowych. Proponowałbym za to 
ustawienie innych znaków: przy wjeź
dzie ustawienie znaku “strefa zamieszka
nia”, “uwaga dzieci” itp. zaś przy wyjeź
dzie znak: “droga podporządkowana” / 
"trójkąt”/ (...) Przydałyby się także /i w 
ogóle w całym Rybniku /kierunkowska
zy, które można zobaczyć np. w Gliwi
cach lub w niedalekich Jankowicach. 
Kierunkowskazy ustawione na ważniej
szych skrzyżowaniach, informujące, 
gdzie znajduje się dana ulica, jak można 
dojechać do szpitala, cmentarza itp., in
formacje właśnie o różnych zapomnia
nych odgałęzieniach głównych dróg /np. 
tabliczka ze strzałą z napisem : ul. 1 
Maja nr 21,23,27/ (...) Odnośnie kierun
kowskazów: zjawił się koło przedszkola 
/nr posesji 27/ pewien interesant i bezra
dnie szukał siedziby firmy znajdującej 
się pod nr 26, zaś numer 26 jest kilometr 
dalej w stronę Rybnika i to po przeciw
nej stronie.

A ndrzej Szulik 
C hwałowice

O d redakcji: Zapytany o sprawę ko
szy na śmieci na końcowym odcinku ul. 
1 Maja dyrektor Rybnickich Służb Ko
munalnych Janusz Piekarczyk zapew
nił, że pojawią się one za 2 -3 tygodnie, 
kiedy tylko wykonawca - PB ROW - je 
dostarczy. Władze miasta też dostrzegły 
ten brak i sprawa jest w trakcie załatwia
nia

Odpowiada dyrektor Zakładu Tele
komunikacji w Rybniku Edmund 
Skupień.

-  Grunt gdzie zorganizowaliśmy 
parking leży na terenie, który jest na
szą własnością. Aktualnie trwa rozbu
dowa budynku naszego zakładu i do
póki dotychczasowy plac parkingowy 
będzie wyłączony, te miejsca pozosta
wiamy do dyspozycji tylko naszych 
pracowników. Wprawdzie jakiś czas 
temu był on w godzinach popołudnio
wych dostępny dla mieszkańców Ryb
nika czy przyjezdnych, ale często zo
stawiali oni samochody dłużej i nasi 
pracownicy nie mieli gdzie zaparko
wać. Parking będzie dostępny dla 
wszystkich po zakończeniu remontu 
budynku, który nastąpi gdzieś za 1,5 
roku.

Żołnierz szarych szeregów, prezes 
Zarządu Miejskiego ZKRP i BWP 
Zbigniew Rusiński zapoznał zebra
nych ze spostrzeżeniami z I Kongresu 
Związku Kombatantów Rzeczpospoli
tej Polskiej i Byłych Więźniów Poli
tycznych, przypominając wkład Pola
ków - żołnierzy, dziś kombatantów w 
walkę o wolność, a potem o demokra
cję. Swoje wystąpienie zakończył sło
wami dobrze oddającymi powagą 
chwili: ... żyjemy tak długo, ja k  długo 
żyją ci co o nas pamiętają.

Prezydent Makosz podziękował ze
branym za ich trud i ofiary, jakie po
nieśli przed laty, prosząc jednocześnie, 
by cieszyli się tym co robią współcze
śni próbujący ich naśladować, choć w 
innych czasach i innej formie.

Spotkanie uświetnił występ kapeli 
“Kondy” z Gotartowic ze Ślązakiem 
Roku Henrykiem Konskiem.

/r/

Z życia wzięte...

Urząd
bez tytułomanii
Urząd Górniczy w Rybniku z pewno

ścią niejednego zainteresowanego 
sprawami zawodowymi petenta przy
praw ia o zawrót głowy. Mnie nato
miast skojarzył się bardzo sympatycz
nie - pierwsza instytucja, w której na
zwiska urzędników wymieniane są na 
drzwiach pokoi bez tytułów nauko
wych.

Kochamy niestety i prześcigamy się 
w tytułowaniu, więc Urząd Górniczy 
wydaje się jakiś niedzisiejszy ale za to 
- normalny.

Dziwnościom 
nie ma końca
Fakt, że ulice miasta /nie tylko zre

sztą naszego/ zalewa fala obcojęzycz
nych nazw, nikogo nie dziwi, choć mi
łośnikom języka ojczystego spokoju 
nie daje. Przy tych różnych anoma
liach językowych, slang młodzieżowy 
wydaje się nawet bardziej do przyjęcia 
niż sztuczne anglosaskie zwroty. Ale 
na przykład piwosza z Chwałowic nie 
dziwi nazwa “Birrieria”przy kopal
nianym budynku NOT-u. Oj, tam to 
piwo musi smakować! Z. G.

r

Siadem
naszych publikacji

Kilka tygodni temu na naszych łamach 
pisaliśmy o pewnym telefonie do redak
cji. Rzecz dotyczyła Baru Centralnego i 
pieczonych kurczaków. Opisane przez 
nas nieporozumienie między klientką a 
sprzedawcą zostało już wyjaśnione i z 
pewnością nie będzie więcej narzekań 
na nieuprzejmą obsługę.

Jednocześnie redakcja “GR” zapewnia 
dotkniętych właścicieli opisanej placów
ki, że ostatnie zdania, które pojawiły się 
w tekście nie miały na celu sugerowania 
negatywnej oceny działalności całego 
baru . Za sformułowania, które mogły 
to sugerować redakcja "Gazety Ryb
nickiej "przeprasza.

Radio Maryja 
nadaje z Rybnika

W poniedziałek 25 września od 
18.00 Radio Maryja nadawać bę
dzie program z Rybnika. Po przywi
taniu i modlitwach o 18.30 z bazyliki 
św. Antoniego transmitowana będzie 
msza św. koncelebrowana z udziałem 
arcybiskupa Damiana Zimonia. O 
21.45 natomiast rozpoczną się “Roz
mowy niedokończone” na temat dzieł 
charytatywnych. Dyskusja prowadzo
na będzie “na żywo” do północy w 
Domu Parafialnym przy bazylice, ale 
każdy słuchacz będzie mógł się do niej 
włączyć telefonicznie. /a/

Korwin-Mikke
odpowiada

W sobotę 9 września w Bibliotece 
Publicznej odbyło się spotkanie z kan
dydatem na prezydenta - Januszem 
Korwinem-Mikke. Przybyło ponad 
150 osób i praktycznie reprezentowali 
oni wszystkie grupy uprawnione do 
głosowania w wyborach spotkanie 
Trwające ponad dwie godziny podzie
lone zostało na dwie części. Pierwszą 
godzinę zajęło wystąpienie kandydata, 
który przedstawił swój program prezy
dencki, a następnie odpowiadał na py
tania z sali. /a/
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U kwiecone balkony, skwery, 
ogrody to wychowanie przez piękno  
- stwierdzono na spotkaniu w 
Urzędzie Miasta podczas którego 
nagrody odebrali laureaci konkur
su “O ładniejszy Rybnik”, zorgani
zowanego przez władze samorzą
dowe Rybnika już po raz piąty.

Komisja konkursowa miała w tym 
roku poważny problem z rozdziele
niem nagród, bo poziom był wyrów
nany i wysoki. Przy ocenie wzięto 
pod uwagę urządzenie pod w zglę
dem kompozycji całego terenu, ogól
ny porządek wokół obiektu i dojście 
do niego, stan zieleni i dobór gatun
ków roślin, utrzymanie traw nika,

Emanuel Tekla z Chwałęcic wyróż
niony został nagrodą specjalną za 
wieloletnią pielęgnację ogrodu.

Zdj.: jack

kw ietników , krzewów i drzew. 
Uwzględniono też wkład pracy w za
łożenie i s ta łą  pielęgnację całego 
obiektu i stan techniczny elementów 
tzw. małej architektury: ławek, huś
tawek, piaskownic, murków, scho
dów.

Podobnie jak w latach ubiegłych 
zgłoszenia oceniano w czterech gru
pach. W I na najładniej ukwiecony 
balkon i loggię pierwsze miejsce 
przyznano Bronisławie Czogalik z 
ul. Zwycięstwa 33a, drugie Joachi
mowi Piekorzowi z u l. Reymonta 
67/4, a trzecie Henrykowi Sonce z 
ul. Maksymiliana 12a/4.

W II grupie na najładniej zago
spodarowany teren wokół budynków 
prywatnych nie przyznano pierwsze
go miejsca, tylko dwa równorządne 
miejsca drugie. Zdobyły je Joanna 
Kołoczek, ul.W odzisławska 22 i 
Alina Szym czak, ul.K rakusa 42. 
Trzecia nagroda przypadła natomiast 
Teresie Pysznej z ul.Krupińskiego 
13/2. Oprócz tego w grupie tej przy
znano również cztery wyróżnienia i 
nagrody. Otrzymali je Tadeusz Ry
zner, Józef Hoła, Jan i Teresa Ro
jek i Irena Hoła. Dodatkowo nagro
dami książkowymi wyróżniono Da
nielę i Jerzego Kuwaczków, Jerze
go Klimka, Danutę Wysota za bar
dzo ładny element ogrodu - ścieżkę i 
Lidię Raszkę za pięknie uformowany

między sklep “M otor” Zygmunta Ję
dryki, Przychodnię Rejonową przy 
ul.Reymonta i kościół p.w. Królo
wej Apostołów.

Poza regulaminowymi nagrodami 
komisja uhonorowała także Emanu
ela Teklę, m ieszkającego przy 
ul.Rudzkiej 257c za stałą pielęgna
cję ogrodu i różnorodność rosnących 
tam gatunków roślin.

Na spotkaniu padło wiele słów 
podziękowania pod adresem troskli
wych m ieszkańców, ale również 
m ieszkańcy dziękow ali władzom 
miasta za ukwiecony Rybnik.

Przy tej okazji zapowiedziano też 
nową miejską inwestycję - założenie 
parku, w którym każdy będzie mógł 
posadzić sobie “swoje drzew ko” . 
Wspomniano też o zmianach regula
minowych konkursu w roku następ
nym - nagrodzeni za I, II, III miejsce 
będą mogli ponownie liczyć na wy
różnienie co dwa lata.

A neta T waróg

Wychowanie przez piękno
I I  miejsce w 
kategorii na 
najładniej 

zagospodarowa
ny teren wokół 

budynków 
prywatnych 
zajęła Alina 
Szymczak

G łów ną nagrodę zdobył podobnie 
jak  w roku ubiegłym kościół p.w. 
św. Wawrzyńca w Rybniku - Ligo
cie, a wyróżnienia rozdzielono między

uformowany żywopłot.
Pierwsze miejsce w III grupie - na 

najlepiej urządzony i utrzymany te
ren wokół budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w ramach 
adm inistracji spółdziel
czej, zakładowej i komu
nalnej zdobyła Spółdziel
nia M ieszkaniowa przy 
elektrowni “Rybnik”. Na
grodę za miejsce drugie - 
300,00 zł z przeznacze
niem na zakup kosiarki do 
koszenia trawy złożono na 
ręce przedstawiciela Ryb
nickiej Spółdzielni M ie
szkaniowej zgłaszającej 
kandydaturę, a otrzymali ją  
gospodarze budynków nr 
49B i 51A i B przy 
ul.G.Morcinka w Niewia
domiu.

Duże uznanie zdobyły 
też startujące w tej grupie 
trzy mieszkanki bloku 
spółdzielczego przy 
ul.Wawelskiej 27 - Hele
na W ielgosik, Genowefa 
Mika i Józefa K om eta - 
zdobywając w yróżnienie 
za opiekę nad otoczeniem 
bloku. Drugie wyróżnienie w tej gru
pie przyznano Janinie Młynarczyk. 
W grupie IV przyznano tylko pierw
sze m iejsce i trzy w yróżnienia.

M y  ch cem y  p o m ó c...
c.d. ze strony 1

słowa - mówi pracująca w ośrodku od 
początku jego istnienia opiekunka Jo
lanta Lalek. Większość dziewcząt to 
absolwentki specjalnej klasy Liceum 
Medycznego w Rybniku, przygotowu
jącej do pracy z dziećmi. Wiele z nich 
pracuje tu od początku i ani myśli o 
zmianie zajęcia. Podobnie zresztą jak 
szef zespołu techników fizjoterapii 
Wojciech Mokrzycki z 5-letnim sta
żem w ośrodku. - Licząca 12 osób 
grupa wyspecjalizowała się w rehabi
litacji neurologicznej i tu znalazła  
optymalne warunki do pracy  - mówi. 
Najmłodsze dzieci jakie do nas trafia
ją  mają 4-6 tygodni i pierwszą rzeczą 
jaką robimy, to instruktaż dla rodzi
ców. Podpowiadamy im sposoby po
stępowania z dziećmi, pielęgnacji, 
ćwiczeń, które są pierwszymi elemen
tami terapii. Rola rodziców w walce z 
tą szczególną chorobą, jaką jest nie
sprawność umysłowa, a co za tym naj
częściej idzie - również ruchowa, jest 
ogromna. Jeżeli podporządkują się za
leceniom, ich dzieci mają szansę... - 
My chcemy pomóc -  mówi W. Mo
krzycki, ale nie możemy zastąpić ro
dziców...

Zadaniem ośrodka jest wieloprofilo
we leczenie i usprawnianie dzieci z na
stępstwem uszkodzenia układu nerwo
wego. Powstały z chrześcijańskiej ini
cjatywy charytatywnej proboszcza pa
rafii p.w. św.Jadwigi Śląskiej na No
winach ks. dziekana Henryka Jośko, 
wybudowany z funduszy społecznych 
oraz wielu ofiarodawców z kraju i z 
zagranicy, formalnie wchodzi dziś w 
skład Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Rybniku i finansowany jest z budżetu 
miasta. Z pobytu dziennego korzysta 
tu 48 dzieci, z placówki rehabilitacyj
no-instruktażowej - kilkaset. Do mo
mentu przejęcia ośrodka przez miasto, 
podlegał on ZOZ-owi i jego działal
ność miała większy zasięg terytorial
ny. I teraz, jak mówi Wanda Niedziela, 
przyjmuje się dzieci spoza miasta, ale 
wtedy ośrodek zwraca się do danej

Sylwetka ośrodka wrosła w pejzaż 
Nowin

Opiekunka Iwona Betka i je j podopieczny Marcin

gminy z prośbą o partycypację w ko
sztach.

-  Pierwszy tego typu ośrodek w na
szym regionie powstał w Giszowcu - 
mówi W. Niedziela. W czasie realizacji 
inicjatywy ks. Jośko wielokrotnie korzy
staliśmy z cennych wskazówek dr Marii 
Trzcińskiej, dziś nieżyjącej już dyrektor
ki ośrodka w Giszowcu. Na początku 
wydawało się, że nie podołamy, bo 
wzorców było niewiele, byliśmy młodzi 
stażem i niedoświadczeni. Ale za to mie
liśmy świadomość konieczności ciągłego 
podnoszenia kwalifikacji. I  to jest aktu
alne do dziś. Korzystamy ze szkoleń, 
prowadzonych m.in. przez kadrę z Cen
trum Zdrowia Dziecka, jesteśmy otwarci 
na nowe metody terapeutyczne.

W końcu grudnia ub.roku w ośrodku 
zarejestrowanych było 692 dzieci z tere
nu wszystkich dzielnic Rybnika. Ilość ta 
świadczy, że inicjatywa nie była chybio
na. Liczby udzielonych przez specjali
stów porad sięgają kilku tysięcy, jeszcze

więcej przeprowadzo
no zabiegów fizykote
rapeutycznych. Z hi
poterapii, metody bar
dzo przydatnej, jak 
mówi W. Mokrzycki, 
korzysta ponad setka 
dzieci. Dzieci są do
wożone do Stodół, do 
ośrodka elektrowni 
“Rybnik”. Nie sposób 
zresztą przecenić po
mocy tego zakładu dla 
ośrodka. Elektrownia 
jest jednym z głów
nych sponsorów, sku
pionych w założonej 
przed 3 laty Fundacji 
“Nadzieja”, której 
prezesem został ani

mator powstania ośrodka ks. Jośko. Fun
dacja jest organizatorem turnusów lecz
niczo-rehabilitacyjnych dla dzieci z całej 
Polski, patronuje badaniom neurologicz
nym, psychologicznym i logopedycz
nym dla dzieci z całego kraju, szczegól
nie tych regionów, w których ośrodków 
podobnych rybnickiemu nie ma. W mia
rę możliwości fundacja doposażą ośro
dek w sprzęt, organizuje szkolenia dla 
jego kadry. - Cieszymy się, że udało nam 
się pozyskać świetnych specjalistów - 
pediatrę dr Tadeusza Sobańskiego, psy
chologa Marię Borczykowską-Rzepkę i 
wielu innych -  mówi W. Niedziela. Od 
ich wiedzy i kompetencji zależy bardzo 
wiele, wchodzą oni bowiem m.in. w 
skład komisji kwalifikującej dzieci do 
placówki pobytu dziennego. Dzieci są 
kwalifikowane na okres 11 miesięcy. W 
odpowiednim wieku przekazywane będą 
stąd do Przedszkola Specjalnego przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho
wawczym, które uruchomione zostało 1

września br. przy ul,. Dą
brówki. Brak kontynuacji 
specjalistycznej opieki 
może zniweczyć dotych
czasowe wysiłki.

W piątą rocznicę po
święcenia i powstania 
ośrodka, w kościele p.w. 
św.Jadwigi Śląskiej miała 
miejsce uroczysta msza 
św., którą odprawił patro
nujący od początku ini
cjatywie księdza Jośko 
Metropolita Katowicki, 
ks. arcybiskup Damian 

Zimoń. W słowie do wiernych przypo
mniał, że działalność charytatywna nale
ży do istoty kościoła, a Chrystus nie tyl
ko głosił słowo Boże, ale również po
chylał się nad chorymi. Złożył podzięko
wania wszystkim, którzy przyczynili się 
do realizacji inicjatywy ks. Jośko i dziś 
ją  wspierają, w pierwszym rzędzie wła
dzom samorządowym Rybnika, której 
przedstawiciele z prezydentem Józefem 
Makoszem byli obecni na uroczystości. 
W swoim wystąpieniu prezydent Makosz

Tym co spoczęli 
w obcej ziemi

c.d. ze strony 1

Łucja, również pochodząca z Rybnika, 
zwróciła się do władz miasta z prośbą 
o pomoc w realizacji tego zamierzenia. 
Ponieważ rodziła się właśnie idea po
mnika pamięci wszystkich, którzy nie 
mieli szczęścia spocząć w ojczystej 
ziemi, nic nie stało na przeszkodzie, 
by w ten sposób zadośćuczynić woli 
Mieczysława Basisty. Choć żył on na 
obczyźnie, Rybnik był mu zawsze bar
dzo drogi i bliski, a tablica z napisem 
Fundacja Mieczysława Basisty, będzie 
o tym rybniczanom przypominać.

Pokryty kamienną okładziną obelisk 
w formie 15-metrowego łuku z krzy
żem w środku, pomieści również kil
kadziesiąt jednolitych tabliczek z brą
zu, na których rodziny i bliscy osób 
nieżyjących, a pozbawionych z róż
nych przyczyn grobów, będą mogli ich 
upamiętnić. Do Wydziału Ochrony

kosz podkreślił trafność słów ks. arcybi
skupa, który stwierdził, że to nie tylko 
ludzie zdrowi są potrzebni chorym, ale, 
że i cierpiący są potrzebni tym zdrowym, 
żeby mogli oni okazać swoje człowie
czeństwo. Zapewnił, że tak jak dotąd, 
miasto w miarę swoich możliwości, bę
dzie ośrodek wspierać. Wyraził również 
nadzieję, że armia ludzi dobrej woli bę
dzie się powiększać.

Następnie goście, wśród których byli 
m.in. wicewojewoda Eugeniusz 
Wróbel, dyrektor Wojewódzkiego Ze
społu Pomocy Społecznej w Katowicach 
Ewa Kolonko i Lekarz Wojewódzki 
Andrzej Sośnierz, przeszli na jego te
ren. Tam przewodniczący Związku In
walidów Narządów Ruchu Tadeusz 
Mielcarek wręczył na ręce kierownic
twa ośrodka zestaw do odbioru TV sate
litarnej. W uroczystości wzięli również 
liczny udział rodzice z dziećmi, dla 
których ośrodek stał się ważnym miej
scem w życiu.

W iesława R óżańska 
Z dj.: J. J amicki

Środowiska UM wpłynęły już pierw
sze wnioski. Obelisk oraz całe otocze
nie projektowała Hanna Wieczorek z 
Zarządu Zieleni Miejskiej i jak powie
działa, jest to jej pierwsze tego typu 
doświadczenie. Przed wnękami, które 
wkrótce zapełnią się tabliczkami z brą
zu, zaprojektowano rynienki na zni
cze, a kwiaty będzie można składać na 
specjalnym ażurowym podeście.

Tablice projektu artysty-plastyka 
Bogdana Cygana wykonała Odlew
nia Artystyczna “Rodlew”, zaś reali
zatorem całości jest firma “Lanoster”.

Według danych otrzymanych od 
znawcy dziejów tej ziemi Jana Delo
wicza, z Rybnika pochodziło 19 osób 
zamęczonych w obozach Ostaszkowa, 
Kozielska i Starobielska, zaś w b. po
wiecie rybnickim były 63 takie osoby. 
Na niedzielną uroczystość, która roz
pocznie się o godz. 18.00, zaproszono 
ich najbliższych, przedstawicieli Sto
warzyszenia Rodzin Katyńskich oraz 
Związku Sybiraków. Miejsce gdzie 
stanął obelisk powinno stać się bliskie 
wszystkim, którzy do tej pory zapalali 
znicze przed bezimiennym krzyżem.

W.R.
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Schody poezji

KUNSZT “SKROMNEJ ŚPIEWKI”
Dzięki uprzejmości pana Andrzeja 

Ogrodnika otrzymałem tomik Emilii 
Michalskiej pt. “Zmagania z cza
sem ” ,  wydany w roku ubiegłym w Gli
wicach. Jest to szósty zbiór wierszy 
poetki Ziemi Cieszyńskiej, urodzonej 
w 1906 roku we wsi Pruchna, która 
jako literatka zadebiutowała jeszcze w 
1930 roku! Poetka w 1972 roku otrzy
mała prestiżową dla twórców ludo
wych nagrodę im. Jana Pocka. Jak pi
sze w posłowiu zbioru Jan Krop, to
mik jest wyborem liryków Emilii Mi
chalskiej z całokształtu jej poetyckie
go dorobku.

Pierwsza część tomu nosi tytuł “Ro
dowód”. Gromadzi wiersze, które są 
świadectwem przywiązania poetki do 
ziemi - od rodzinnej wioski poczyna
jąc, przez “cieszyński kraj książęcy”, 
na “rodzinnej Ziemi Piastowskiej” 
kończąc. Środkiem płynie Wisła 
/i Olza/ - wyznaczając emocjonalny kie
runek miłości do ojczystego krajobrazu, 
ukrytej w nich historii, do polskiej 
mowy, poezji i chłopskiego słowa: 
/.../Chłopskie słowo, twarde słowo, 

twardsze niż diamynt, 
ja k  chlyb syte, ja k  miód słodkie,

święte ja k  testament, 
jak  grom groźne, ja k  pług ostre,

ja k  jagnie potulne, 
ja k  bicz giętkie, ja k  błysk wartkie,

ja k  izba przytulne! 
Polską polskie, rdzeń korzynia,

co w ziem w istną wzrasta, 
jak  dzieci tkliwe, ja k  młódź hyrne,

ja k  w ciąży niewiasta 
słószne, wolne, opaterne, a przerosłe

siłą,
siłą, co koże miłować ziemie

roztomiłą.
Nb. “słószne” w cieszyńskiej gwarze 

śląskiej to tyle co “zrównoważone”. W 
świecie prostych uczuć /miłość, 
wdzięczność, duma, ból/ tylko proste 
środki poetyckie się sprawdzają: apo
strofy, pytania retoryczne, proste epitety

epitety, wyliczenia, porównania, parabo
lizmy, uosobnienia, rymy. Język Emi
lii Michalskiej, niekiedy pięknie in
krustowany gwaryzmami, jest energiczny

EMILIA MICHALSKA

ZMAGANIA Z CZASEM

Gliwice 1994

Stronę tytułową omawianego 
tomiku zdobi wycinanka wykonana 

przez Autorkę
energiczny i rytmiczny, gdzie trzeba - po
toczysty, gdzie indziej - chropawy.

Druga część zbioru nosi tytuł “Z bie
giem lat” - stąd jej bohaterem jest 
czas, odchodzenie młodości, starość. 
Można tu znaleźć pogłosy horacjań
skiej filozofii życia /”któż wie co ju
tro” z wiersza “Zagraj mi wietrze nut
ką do tańca”/, ale uzupełnionej pokor
ną zgodą na przemijanie /snów, miło
ści/, wspieranej prostotą otoczenia / 
”lipowego stołu” , “ogródka”, “pra
wnuczka”/, które pomaga udźwignąć 
to, co nieuniknione. Najpiękniej pro
stota tematu, refleksja egzystencjalna, 
poczucie humoru /podszyte melancho
lią?/ i kunszt poetycki połączyły się w 
sonecie pt. “Jesień”:
Siałam ziarenka, ochraniałam

szczepki,
przez lata całe zasilałam one, 
jabłonki wiotki tak, aż się w jabłonie

Zapamiętaliśmy tłumy...
- Najbardziej utkwiła nam w pamięci ta masa ludzi 

- powiedziała Wiktoria Kasprzak, jedna z uczest
ników Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego - 
Gdy weszliśmy na apel jako ostatni i zobaczyliśmy 
ten tłum, zaniemówiliśmy z wrażenia.

Na Światowy Zlot Harcerstwa Pol
skiego do Zegrza przyjechało ok. 6 
tys. osób z całego świata, choć oczy
wiście większość z Polski. Wśród nich 
była i 29 osobowa reprezentacja ryb
nickiego Hufca ZHP. Stanowili ją  har
cerze z 5 i 28 drużyny oraz drużynowe 
i przyboczne trzech gromad zucho
wych.

Pobyt na zlocie przypominał zwykły 
obóz harcerski. Były pobudki na trąb

trąbce - ... ale tylko tydzień. Potem wsta
waliśmy po cichu pó ł godziny później. 
Nasze drużyny i tak chodziły się myć 
jako ostatnie, bo tak została ustalona 
kolejność, a więc zyskaliśmy trochę 
więcej czasu na spanie  - powiedziała 
Wiktoria Kasprzak. Drużyny pełniły 
też służbę w kuchni, na bramie, stały 
na warcie. Mieli wyznaczony teren dla 
swoich namiotów - mieszkali w Gnieź
dzie III Górnośląskim, razem z harcerzami

28 DK “Wikingowie” w strojach ludowych przed bramą 
do swojego poobozu
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rozrosły bujne, rozłożyste, krzepkie. 
Dziś ich owoce tłustą spadzią lepkie, 
na malinowo cudnie ubarwione, 
proszą się w stare, ogorzałe dłonie, 
ja k  Ewie w raju u bytu kolebki.
Dzień coraz krótszy, coraz dłuższe

noce,
czy je  obiorę nim wiatr załomoce?... 
czy je  w bezpiecznej umieszczę

piwnicy?...
Drabina ze mną zerwała przymierze! 
Któż moje śliczne, jabłuszka

obierze?...
Ruszże się, wietrze!... Nie stój

po próżnicy!

Sięgnięcie po najkunsztowniejszą 
formę liryczną świadczy o tym, że 
Emilia Michalska jako liryk już dawno 
przekroczyła opłotki tzw. twórczości 
ludowej, mimo, że - paradoksalnie i 
dosłownie - w tych opłotkach pragnie 
tkwić nadal.

Trzecia część tomu “Błądzę w obło
kach” gromadzi wiersze, których 
podmiot odrywa się od /w marzeniu i 
śnie/ i ciąży ku ziemi. Znamienna am
biwalencja: umiłowanie ziemi nie wy
klucza określeń: “zimna z niej matka”, 
“zachłanna”, “twarde są porachunki 
ziemi z człowiekiem”. Tymi zwrotami 
mówią doświadczenie starości i zmę
czenia życiem, świadomość zbliżają
cego się kresu istnienia. Równoważą 
je marzenia o idealnym świecie miło
ści, o jasnych i cichych zaświatach. 
Obok marzenia z wiersza pt. “Noc”. 

/.../M oże śpiewka, 
prosta śpiewka, 
przetrwa mię chwil parę 
jeśli świat ją  
przy hołubi, 
bo skromna nad miarę

znajdziemy “Modlitwę” - prośbę o 
mądrych i prawych przywódców Na
rodu - oraz “Daj Boże” - osobistą 
prośbę o Bożą ciszę, łagodność i opie
kę. A czy taka wierność, skromność i 
ufność może pozostać bez nagrody? 
Do wierszy Emilii Michalskiej obiecu
ję jeszcze powrócić.

G rzegorz W alczak

harcerzami z województwa opolskiego, czę
stochowskiego i katowickiego.

Reszta nie przypominała już zwykłe
go obozu. - Oficjalne otwarcie zlotu 
odbyło się 5 sierpnia, a przybył na nie 
sam prezydent RP Lech Wałęsa -  po
wiedział Witold Wałach. Podczas 
otwarcia wszyscy prezentowali swój 
dorobek. Drużyny pokazywały kroni
ki, puchary, plakietki. Harcerze z Ryb
nika bardzo dobrze wypadli w czasie 
Dnia Śląskiego. 28 drużyna jako jedy
na miała kompletne stroje ludowe - 
wypożyczone z Domu Kultury w Bo
guszowicach. Wiele sukcesów odnieśli 
też na ogólnozlotowej olimpiadzie. 
Joanna Staniczek z 28 drużyny zdo
była pierwsze miejsce w skoku w dal, 
a całe gniazdo zajęło w podsumowa
niu drugie miejsce.

Harcerzom utkwił też w pamięci 
dzień spędzony w Warszawie. - Każdy 
wybierał sobie trasę jaką  musiał 
przejść. Po drodze trzeba było wyko
nać rozmaite zadania i zdobyć punkty. 
28 drużyna szła trasą “Arsenał ”, była 
to najdłuższa i najbardziej męcząca 
droga -  powiedziała W iktoria Ka
sprzak. Ale wieczorem wszyscy nagro
dzeni zostali specjalnie zorganizowa
nym dla harcerzy koncertem na Sta
dionie 10-lecia. Dodatkową nagrodę 
otrzymał Witold Wałach. Został on 
wytypowany jako jeden ze 100 osób, 
którzy zaproszeni zostali do Pałacu 
Prezydenckiego. Dużą atrakcją było 
zbieranie autografów i robienie zdjęć 
z tak znanymi ludźmi -  powiedział wy
różniony.

Piękno siedzi w ... szczegółach

Na prezentowanym 
dzisiaj zdjęciu widzimy 
fragment elewacji, na 
której oprócz motywów 
roślinnych, widnieje 
rozwinięty proporzec z 
narzędziami kreślarski
mi, symbolizującymi 
naukę: ekierkę, linijkę i 
cyrkiel. W której części 
naszego miasta znajduje 
się tak ozdobiona ka
mienica? Prawidłowej 
odpowiedzi proszę szu
kać na tej stronie.

Festyny  *  Festyny
...Wawrzyńcowy w Ligockiej Kuźni

Z okazji 20 lecia 
parafii, a tym samym 
przeniesienia drew
nianego, ponad 250 
letniego kościółka z 
Boguszowic właśnie 
do Ligockiej Kuźni, 
w niedzielę 17 wrze
śnia odbędzie się 
Wawrzyńcowy Fe
styn. Rozpocznie go 
o godz. 14.00 msza 
“Dożynkowa”. Go
dzinę później począ
tek imprez na boisku przy ul. Party
zantów, a w programie m.in. gry i za
bawy, zawody sportowe no i loteria 
fantowa.

Całość poprowadzi sąsiad zza mie
dzy, Ślązak Roku ’94 Henryk Konsek. 
Organizatorzy zapraszają wszystkich 
mieszkańców Rybnika.

. . .w Chwałowicach
W niedzielę 17 września w parku 

obok Domu Kultury w Chwałowicach 
od godz. 15.00 festynowa zabawa - za
grają “Markowa Grupa” i “Rymeroki”. 
Wystąpi też showman Sasza Papas. 
Będą też kiełbaski z grila i piwo.

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni

... w Kamieniu
W niedzielę 17 września o godz. 14.30 

na terenie MOSiR rozpocznie się festyn 
"POŻEGNANIE LATA” z bogatym pro
gramem artystycznym. Wystąpią m.in. ze
spół "Żuki", Ryszard Rynkowski, Mar
cin Daniec, Krzysztof Krawczyk i Woj
ciech Korda z zespołem. Przewidziano 
również szereg atrakcji sportowo-rekrea
cyjnych. Imprezę zakończy pokaz ogni 
sztucznych. Wstęp wolny!

... w Książenicach
Na festyn pod hasłem "Pożegnanie 

lata", organizatorzy zapraszają w sobo
tę 30 września, o godz. 14.00 w sali 
OSP w Książenicach /r/

Kurs tańca towarzyskiego
Do Sylwestra zostało wprawdzie je

szcze trochę czasu, ale nie zaszkodzi 
już teraz poćwiczyć, by na balowym 
parkiecie nie dać plamy. Okazją do 
tego będzie kurs tańca towarzyskie
go, który tradycyjnie już poprowadzi 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej Janusz 
Jurcimierski.

Zapisy na I stopień odbędą się w 
TZR w niedzielę 17 września o godz.

Zaprosili nas...
............ -......................................................................................................

Zarząd Oddziału ZNP w Rybniku na 
wernisaż nauczycieli - twórców 15 
września br. o godz. 16.00 do Miej
skiej Biblioteki Publicznej przy ul. 
Szafranka.

Podczas zlotu każde gniazdo miało 
do swojej dyspozycji autokar, funkcjo
nowało też biuro podróży proponujące 
różne trasy wycieczkowe. Ale więk
szość jednak zapamiętała najbardziej 
dzień spędzony w stolicy.
Na ulicach było szaro i zielono. A 
poza tym była to naprawdę wielka im
preza -  wspomina Emil Dzianok.

Oprócz czasu spędzonego wspólnie, 
swój własny program mieli drużynowi 
zuchów. - Mieliśmy tzw. konferencje 
zuchmistrzowskie  - powiedziała Do
minika Knura -  rozmawialiśmy o 
problem ach dzieci. Zgłaszaliśm y  
propozycje do gazetki oraz form y re
alizacji nowych sprawności. Były też

Zdjęcie to przedstawia fragment elewacji kamienicy mieszczącej się pod 
numerem przy ulicy Korfantego.

warsztaty na których opracowywali
śmy projekt gniazda kolonii zucho
wej -  dodaje Iwona Pawlewicz.

Czas spędzony na zlocie rybniccy 
harcerze będą pamiętać długo. Tym 
bardziej z udziału dumna jest 28 dru
żyna “Wikingów” - która w ogólnej 
punktacji i ocenie zajęła II miejsce w 
gnieździe. Wszyscy harcerze już teraz 
obiecują sobie, że w 2000 roku nie za
braknie ich w Gnieźnie, gdzie odbę
dzie się kolejna tego typu impreza - W 
końcu to ju ż  za 5 lat - śmieje się Wi
told Wałach.

A neta T waróg

Wszyscy harcerze składają ser
deczne podziękowania Urzędowi 
Miasta, a także firmom Energo-In
west i Partners za pomoc finansową, 
zaś Obronie Cywilnej za współpracę 
i wypożyczenie sprzętu.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

9.00 rano, a dla bardziej wtajemniczo
nych - stopień II o godz. 10.00 /r/
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18-23.09.
(od poniedziałku do soboty)
godz. 18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej

24.09. (niedziela)
godz. 15.00 Przed TZR

24.09. (niedziela) 
godz. 16.00 TZR

25.09. (poniedziałek) szkoły placówki 
godz. 9.00 -19.00 kulturalne

25.09. (poniedziałek)
godz. 17.00 Mała Scena Rybnicka

25.09. (poniedziałek)
godz. 18.30 TZR

26.09. (wtorek) 
godz. 9.00 - 19.00

26.09. (wtorek) 
godz. 11.30

26.09. (wtorek) 
godz. 18.00

27.09. (środa) 
godz. 8.00 - 16.00

27.09. (środa) 
godz. 11.00

27.09. (środa) 
godz. 11.30 i 19.00

szkoły placówki 

TZR

Mała Scena Rybnicka

Szkoły Placówki

Miejska Biblioteka 
Publiczna

Mała Scena Rybnicka

28.09. (czwartek) Mała Scena Rybnicka 
godz. 11.00,13.00,19.00

28.09. (czwartek) 
godz. 18.00 TZR

29.09 (piątek) 
godz. 8.30 TZR

29.09 (piątek) 
godz. 12.00,19.00

TZR

30.09 (sobota) 
godz. 12.00 Rynek

1.10. (niedziela) 
godz. 16.00 TZR

OD TRĄB DO SZANTY

Rybnickie 
Dni

Literatury

XXVI Rybnickie Dni Literatury rozpoczną się tradycyjnym 
śląskim akcentem: dźwiękami trąb Miejskiej Orkiestry Dętej z 
Rybnika w niedzielę, 24 września br. przed Teatrem o godz. 
15.00. Zakończą się również w niedzielę, 1 października w 
Teatrze Ziemi Rybnickiej o godz. 16.00 koncertem zespołu 
szantowego "Bluska" ze Świnoujścia. Za sprawą decyzji pa
trona tygodniowego święta kultury i literatury - Prezydenta 
Rybnika oraz Komitetu Organizacyjnego XXVI Rybnickich 
Dni Literatury poznamy w tym roku przede wszystkim przed
stawicieli środowiska literackiego naszego Wybrzeża i może 
to być interesujące spotkanie dla obu stron.

C o
M IN IK ON FRO NTA CJE FILM O W E 
pt. “M ORSKIE O PO W IEŚCI”
/6 filmów - codziennie inne tytuły - 
szczegóły na osobnych afiszach/

K oncert M iejskiej O rkiestry Dętej
"Rybnik" z majoretkami oraz występ 
kabaretu “Trzy ofiary drogi do Europy”

“M Ó J PRZY JA CIEL HARVEY”
- komedia Mary Chase w wykonaniu Teatru 
“Kwadrat” z Warszawy IRENA KWIATOWSKA 
i JAN KOBUSZEWSKI na czele znakomitych 
wykonawców. Przed spektaklem inauguracja RDL, 
powitanie gości

Spotkania autorskie wg programów

POKAZ TEATRÓW  REGIONU nagrodzonych 
w konkursie ogłoszonym z okazji XXVI RDL

“M Ó J PRZYJACIEL HARVEY” - powtórzenie 
spektaklu w wykonaniu Teatru “Kwadrat” z Warszawy

Za ile
Bilety: 3,50 zł i 4,50 
Karnet: 15.00 zł 
/na całość/

Wstęp wolny

Cena: 17.00 zł

Wstęp wolny

Wstęp wolny

Cena: 17.00 zł

Rybnickie szkoły odwiedzą literaci 
z Gdańska: Leszek Furmaga, Kazi
mierz Nowosielski, Andrzej Pere
peczko, Janina Wieczerska, Milena 
Wieczorek i Zbigniew Żakiewicz; z 
Sopotu: Teresa Ferenc, Zbigniew 
Jankowski /ubiegłoroczny laureat 
Złotej Lampki Górniczej, jeden z 
głównych pomysłodawców spotka
nia z literackim Wybrzeżem w ra
mach tegorocznych RDL/, Teresa 
Remiszewska; Jerzy Pachlowski ze 
Szczecina oraz trzej literaci śląscy: 
Tadeusz Kijonka, Stanisław Kraw
czyk /oba j od dawna związani z 
Rybnikiem i RDL/ i Stanisław Piskor. 
Z pewnością ważnym wydarzeniem 
będzie wieczór na Małej Scenie 
Rybnickiej poświęcony twórczości 
Janiny Podlodowskiej - w opraco
waniu i reżyserii Wojciecha Bro
nowskiego. Zaś dobrym podsumo
waniem spotkań z literatami może 
stać się biesiada literacka w biblio
tece. Tym spotkaniom towarzyszyć 
będą nasze własne inicjatywy: 
ogłoszenie wyników konkursu poe
tyckiego dla młodzieży oraz prze
gląd teatrów amatorskich, które 
zgłosiły się do konkursu na spektakl 
o tematyce morskiej.

Teatr profesjonalny będzie reprezentowany

Spotkania autorskie - wg programów Wstęp wolny

Sławomir Mrożek “EM IGRA NCI”
- Teatr “Korez” z Chorzowa Cena: 4.00 zł

“PIÓ R O  NA W IE TR ZE” Poetycki wieczór wspomnień 
poświęcony twórczości ś.p. JANINY PODLODOWSKIEJ 
w opracowaniu i reżyserii Wojciecha Bronowskiego.
Przed imprezą - ogłoszenie wyników konkursu poetyckiego 
dla młodzieży

Spotkania autorskie - wg programów

BIESIADA LITERACKA na temat: “Współczesna 
literatura polska - nowe twarze, nowe problemy”

J. Schaeffer “SCENARIUSZ DLA 3 A K TORÓW ”
- Teatr “Korez” z Chorzowa

Wstęp wolny 

Wstęp wolny

Wstęp wolny

Cena: 5.00 zł 
na spektakle 
młodzieżowe: 4.00 zł

JA ZZ I PO EZJA  Wykonawcy: Anna Jopek 
i Janusz Szrom /laureaci Festiwalu Wokalistów Jazzowych 
w Zamościu/ oraz Marcin Jahr, Jacek
i Wojciech Niedziela, Piotr Wojtasik Cena: 5.00 zł
Koncert kameralny LIDIA GRYCHTOŁÓW NA - fortepian,
JANUSZ EK IER T - słowo Cena: 4.00 zł

“K O PCIU SZEK ” - baśń dla dzieci w wykonaniu
Operetki Śląskiej z Gliwic Cena: 4.50 zł

“KOŃ PO LSK I” - kabaret z Koszalina
/laureat wielu festiwali/ Cena: 6.50 zł

Koncert zespołu “BLUSKA” - ze Świnoujścia Wstęp wolny

“D ZIĘK U JĘ CI, OCEANIE...” czyli wokalno-muzyczne
gawędy o morzu KONCERT GRUPY SZANTOWEJ
“BLUSKA” pod kierownictwem Jerzego Porębskiego
i Andrzeja Koryckiego, zakończenie XXVI RDL Cena: 3,50 zł

reprezentowany przedstawieniem w ar
szawskiego "Kwadratu" - komedia 
Mary Chase pt. "Mój przyjaciel Ha
rvey" z udziałem Ireny Kwiatkow
skiej, Jana Kobuszewskiego, Jana 
Kociniaka i plejady innych znanych 
aktorów, z piosenkami Wojciecha 
Młynarskiego. Teatr "Korez" z 
Chorzowa wystąpi trzykrotnie: w 
"Emigrantach" Mrożka i "Scenariu
szu dla trzech aktorów" Schaeffera 
dla młodzieży szkolnej. Operetka 
Śląska z Gliwic wystąpi dla naj
młodszych z baśnią muzyczną 
"Kopciuszek". Zwolennicy podkasa
nej muzy będą mogli obejrzeć wy
stępy kabaretu "Trzy ofiary drogi 
do Europy" oraz znanego "Konia 
polskiego" z Koszalina.

Melomani również mogą być za
dowoleni - nie tylko trąby i szanty: 
dla miłośników muzyki klasycznej 
zagra sama Lidia Grychtołówna, 
której słowem będzie towarzyszył 
Janusz Ekiert. Miłośnicy jazzu usły
szą braci Niedzielów, Marcina Jah
ra i Piotra Wojtasika z towarzysze
niem Anny Jopek i Janusza Szroma 
/laureatów Festiwalu Wokalistów 
Jazzowych w Zamościu/.

Rybnicki DKF nie zapomniał o ki
nomanach: minikonfrontacje filmo
we pod hasłem "Morskie opowie
ści" będą prologiem właściwych im
prez tegorocznych RDL. Sześć fil
mów właściwymi im środkami - dy
namiką i realnością ruchomych 
obrazów - wprowadzi nas w morski 
świat.

Od konsumentów po twórców, od 
ubogich po zasobnych, od najmłod
szych po najstarszych owionie nas 
wiatr od morza. Znów powieje kultu
rą : literaturą, teatrem, muzyką, fil
mem. Chłodny i przenikliwy czy 
orzeźwiajqcy i krzepiący to wiatr? 
Przekonajmy się sami w czasie tego
rocznych Rybnickich Dni Literatury!

G rzegorz W alczak
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Remont trwa

“Stary” będzie jak nowy

ostatni rok, Rybnikowi przybędzie w naj
bliższych latach kolejny, odnowiony 
zakątek. Zwłaszcza, że w kierunku 
“starego” kościoła od strony ulicy Ko
ścielnej zbliża się remont nawierzchni 
ulicy, zaś za kościołem buduje się 
nowy parking, którego projekt, oprócz 
miejsca na samochody przewiduje 
również dużo zieleni. Miejmy więc 
nadzieję, że jubileusz 200-lecia ko
ścioła, ta część Rybnika przywita od
nowiona, zagospodarowana i uporząd
kowana pod każdym względem. To już 
za sześć lat.

T ekst i zdj.: 
M arek Szołtysek

Radwański wyraża się bardzo ciepło. Jego 
prośby o ofiarność spotykają się ze 
zrozumieniem niewielkiej przecież 
społeczności parafialnej. Ksiądz pro
boszcz snuje również plany na najbliż
sze lata: - W kościele zostanie wymie
niona instalacja elektryczna. Myślę 
również o nowych witrażach, wykona
niu nowej mechaniki dzwonów... i na 
końcu kościół trzeba wymalować!

Jeżeli więc współpraca parafian z 
ich energicznym proboszczem będzie 
układała się tak dobrze jak przez ostatni

Ksiądz Franciszek Radwański jest 
proboszczem w “starym ” kościele 
od 27 sierpnia 1994 roku. Od po
czątku swej pracy w parafii kieruje 
również remontem kościoła, który 
za 6 lat będzie obchodził 200-lecie 
istnienia.

kończymy odnawianie więźby dachowej i 
w najbliższych dniach dekarze będą 
pokrywali dach nową dachówką-kar
piówką zakupioną w Kunicach. Potem 
otynkujemy oraz wymalujemy elewa
cję pozostałych ścian i zabierzemy się 
za kotwienie ścian, na których zauwa
żono pewne odchyły. Zakończe
nie remontu dachu i całej ze
wnętrznej elewacji naszego ko
ścioła planujemy na połowę 
grudnia bieżącego roku.

Prace te oczywiście są bardzo 
kosztowne i sięgają dwóch i pół 
miliarda starych złotych. Ciężar 
tych wydatków w głównej mie
rze spoczywa na parafianach, o 
których ks. proboszcz Radwański

liturgia Wielkiego 
Postu odpowiada 
wezwaniu naszej pa
tronki Matki Boskiej 
Bolesnej. Natomiast 
odpust wrześniowy 
związany jest z litur
gicznym wspomnie
niem Matki Boskiej 
Bolesnej, który przy
pada na 15 września. 
Wspomnienie to ob
chodzimy w niedzielę 
po 15 września i jest 
ono świętem dla na
szej parafii.

Ważną sprawą dla 
parafian jest również 
zaawansowanie prac 
remontowych ko
ścioła. - Remont ko
ścioła rozpoczął się 
w sierpniu ubiegłego 
roku -  mówi ks. Ra
dwański. - Dzisiaj 
mamy ju ż odnowioną 
elewację frontow ą  
świątyni. Jest otynko
wana, wymalowana, 
są nowe szyby w 
oknach. Właśnie kończymy

Elewacja frontow a kościoła je s t ju ż  odnowiona. W 
najbliższych tygodniach wykonywane będzie malowa
nie elewacji bocznej oraz remont dachu i wymiana 
dachówek. Całość remontu zewnętrznej strony bu
dowli zakończy się w grudniu br.

Rybnicki kościół p.w. Matki Boskiej 
Bolesnej, zwany powszechnie “sta
rym”, budowany był w latach 1798- 
1801. Za sześć lat ta jedna z najstar
szych budowli w naszym mieście ob
chodzić będzie jubileusz 200-lecia 
swego istnienia. Zaś w najbliższą nie
dzielę 17 września w starym kościele 
obchodzony będzie odpust. Tak więc 
zbliżająca się perspektywa przyszłego 
jubileuszu i niedzielny odpust skłoniła 
nas do przeprowadzenia krótkiej roz
mowy z proboszczem parafii, księ
dzem Franciszkiem Radwańskim.

-  W naszej parafii odpusty są dwa - 
mówi ksiądz Radwański - pierwszy  
obchodzimy w piątek przed Niedzielą 
Palmową i jego termin związany jest z 
tradycją, a nastrój i

UCZNIOWIE PISZĄ
Jak się okazuje nie dla wszystkich 

miesiące lipiec i sierpień to czas 
urlopu i wakacyjnego wypoczynku. 
Tak przynajmniej było w przypad
ku sióstr urszulanek, które ten wła
śnie czas postanowiły poświęcić na 
dokończenie trwającego kilkanaście 
miesięcy remontu szkoły i “nowego” 
internatu.
- Czy to ju ż  koniec? -  pytamy s. prze
łożoną Ilonę Żarską.
- Na razie tak. Najważniejsze prace, a 
więc te, związane z oddaniem do użyt
ku nowego internatu zostały ukończo
ne już wiosną. W wakacje natomiast

odnawiałyśmy pomieszczenia pozosta
łe po przeniesieniu mieszkanek inter
natu, tworząc tam nowe klasy.
- Początkowo remont miał trwać naj
wyżej kilka miesięcy. W rezultacie 
trwał kilkanaście. Co było tego powo
dem?
-  Rzeczywiście na początku zapewniono 
nas, że remont zostanie ukończony je
szcze przed 1 września ’94 roku. Po do
kładniejszych oględzinach okazało się 
jednak, że budynek jest znacznie bar
dziej zdewastowany niż się na pierwszy 
rzut oka wydawało i prace będą musiały 
potrwać dłużej.

Uczennice liceum urszulanek z s. Iwoną w wyremontowanych 
pomieszczeniach internatu
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- Podobna inwestycja jest dzisiaj nie
wątpliwie sprawą bardzo kosztowną. 
Skąd siostry czerpały na to pieniądze?
- Część funduszy otrzymałyśmy z kura
torium, część stanowiły nasze oszczęd
ności. Dużą pomoc w tym względzie 
okazali nam również mieszkańcy Rybni
ka i okolic, którym chciałabym, korzy
stając z okazji, bardzo podziękować. 
Księża stojący na czele 13 okolicznych 
dekanatów, którzy od 1982 r. tworzą 
Dzieło Przyjaciół Szkoły zaprosili nas 
do swoich parafii, byśmy mogły prze
prowadzić tam kwesty. Akcja powiodła 
się. Ofiarność ludzi przeszła nasze ocze
kiwania. Właściwie tylko dzięki temu 
możliwe było ostateczne ukończenie 
prac i oddanie długów.
- I  na koniec najważniejsze pytanie: co 
remont dał szkole - uczennicom, nau
czycielom?
- Niewątpliwie poprawiły się warunki 
mieszkanek internatu - większe, mniej 
liczne pokoje bez piętrowych łóżek /no i 
sama świadomość, że nie mieszka się w 
szkole!/. Poza tym przeniesienie interna
tu dało możliwość stworzenia w tym 
miejscu nowych gabinetów lekcyjnych, 
a to znowu - przyjęcia do szkoły więk
szej liczby pierwszoklasistek.
- Zwiększa się ilość pomieszczeń, wzra
sta ilość uczennic, słowem: szkoła  
rozwija się! Dziękuję bardzo za roz
mowę i życzę powodzenia.

E welina Solich

Początek rozbiórki drewnianego kościółka w Kłokocinie. Zdj.: jack

W Boguszowicach

N owy p lac zabaw
W Boguszowicach, na osiedlu do

mków jednorodzinnych tzw. “Kulow
cu” przy ul. B. Nalazków powstał, 
dzięki inicjatywie kilku osób, plac za
baw dla dzieci. Ponad rok czekano na 
decyzję władz Rybnika w sprawie 
miejsca, w którym miał powstać plac 
zabaw. W końcu mieszkańcy otrzyma
li część terenu o który zabiegali i zjed
noczywszy siły zabrali się do jego po
rządkowania. Skoszono trawę, usunię
to wystające z ziemi i zagrażające bez
pieczeństwu dzieci metalowe słupki, 
postawiono huśtawki ofiarowane 
przez mieszkańców, zbudowano pia
skownicę oraz boisko do gry w siat
kówkę. Pomagali wszyscy, dorośli i 
dzieci, które ogrodziły teren oponami 
samochodowymi. Podziękowania należą

należą się przede wszystkim panom: J. 
Stoszko, M. Braniewskiemu, A. Bu
chalikowi, którzy poświęcając swój 
czas skosili trawę, wyremontowali 
huśtawki, przywieźli piasek.

Plac wymaga jeszcze wielu prac. 
Planuje się postawienie ławek, zasa
dzenie drzewek, przydałyby się kosze 
na śmieci. Myślę że przy wsparciu ze 
strony Rady Dzielnicy, która obiecała 
pomóc, uda się te plany zrealizować. 
Obecnie plac zabaw tętni życiem. 
Dzieci mają zapewnione bezpieczeń
stwo i nie muszą już bawić się na uli
cy, po której jeżdżą samochody. Miło 
popatrzeć jaką frajdę sprawia dzie
ciom miejsce wspólnych zabaw.

B artłomiej Fojcik

 Kina 
“APOLLO”

16 września, godz. 16.00; 15
w rześnia oraz 17 - 21 w rześnia, 
godz. 17.00, “KARMAZYNOW Y 
PRZYPŁYW”, prod. USA
16 września, godz. 18.15; 15
w rześnia oraz 17 - 21 w rześnia, 
godz. 19.30 “BAD BOYS” , prod. 
USA

Teatr Ziemi Rybnickiej
M INIKONFRONTACJE FILM O
WE pt. “Morskie opow ieści” w ra
mach XXVI Rybnickich Dni L ite
ratury:
18 września, godz. 18.00, “KAR
MAZYNOW Y PR ZY PŁY W ”, 
prod. USA, cena 4,5 zł; 19 w rze
śnia, godz. 18.00, “ W YPRAW A 
DO RAJU” , prod. USA, cena 3,5 
zł; 20 września, godz. 18.00, “PO
WRÓT NA BŁĘK ITN Ą  LA GU
N Ę ” , prod. USA, cena 3,5 zł; 21 
września, godz. 18.00, “W IATR”, 
prod. USA, cena 3,5 zł 

“PREMIEROWE” przy TZR 
15 w rześnia, godz. 16.00, 18.00, 
“CASPER” , prod. USA, cena 4,5 
zł /m łodzież szkolna 4 zł/

“ZEFIR” - Boguszowice
17 - 22 w rześnia, godz. 17.00, 
19.00, “ W ŁADCY M A RIO N E
TEK”, prod. USA

Rozrywka
“KLUB ENERGETYKA” 

ul.Podmiejska
15 września, godz. 17.00, konkurs 
plastyczny “Tajemniczy ludzik”; 16 
września, godz. 15.00, konkurs o tytuł 
mistrza maszynisty kolejek miniaturo
wych; godz. 17.00, quiz muzyczny; 17 
września, godz. 10.00, otwarty turniej 
badmintona; godz. 17.00, rodzinne 
“Małe Koło Fortuny;19 września, 
godz. 17.00, “Za dużo... za mało” zga
dywanka; godz. 19.00, otwarcie po
konkursowej wystawy fotograficznej 
“Wakacje w obiektywie”; 20 wrze
śnia, godz. 17.00, łamigłówki

 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/

Dyskoteki
Restauracja “Olimpia” - Kamień

piątek, 15 września od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

sobota, 16 września od 20.00 do 2.00 
Kino “Apollo”

sobota, 16 września od 20.00 do 2.00
/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Pracowite Wakacje



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Kontynuujemy wrześniowy cykl 

wspomnień z czasów ostatniej woj
ny. Przytaczamy w nim autentyczne, 
oparte na relacjach rodziców i 
dziadków opowiadania tegorocz
nych rybnickich maturzystów.

Anna
Mój dziadek i jego trzej bracia jako  

mieszkańcy Śląska zmuszeni byli pod
czas wojny służyć w niemieckiej armii. 
Opowiem o losach jednego z braci 
dziadka. Mój wójek Józef na miesiąc 
przed wybuchem wojny powołany zo
stał do polskiej formacji wojskowej o 
nazwie "Przysposobienie Wojskowe ” i 
skierowano go do miejscowości Bu
ków do strzeżenia granicy polskiej na 
Odrze. Tam, w pierwszym dniu wojny 
dostał się do niemieckiej niewoli i do 
marca 1940 roku przebyw ał w nie
mieckim obozie pracy niedaleko 
Ostrawy, gdzie zatrudniony był przy  
budowie lotniska. Następny rok praco
wał przy wyrębie lasu, by wreszcie 5 
kwietnia 1941 roku otrzymać powoła
nie do niemieckiej armii. Jako szere
gowiec skierowany został na fron t 
wschodni i walczył w okolicach Kra
snogrodu. Tam odmroził sobie poważ
nie ręce oraz nogi i na leczenie prze
wieziono go do szpitala na Górze św. 
Anny. Choroba była tak poważna, że 
wujkowi amputowano palce u nóg. 
Nie zwolniono go jednak do cywila, 
lecz skierowano do kompanii ozdro
wieńców w okolice Szczecina, a 
później znów na Wschód. Tam odno
wiły mu się rany i znów trafił do szpi
tala. Wreszcie w 1943 roku skierowa
no go do kompanii strażniczej w ła
godnym klimacie południowej Francji, 
gdzie awansował na starszego Strzel
ca. Potem odesłano go na front w oko
lice Cherbourga i tam 20 września do
stał się do amerykańskiej niewoli w 
Lemans, skąd po dwóch dniach prze
kazano go do II  Korpusu Polskiego 
stacjonującego w Wielkiej Brytanii. 
Walczył więc po stronie aliantów w 
randze starszego Strzelca i otrzymał 
medal za bohaterstwo z rąk króla An
glii. Po skończonej wojnie wujek Józef 
wrócił statkiem do Gdańska i zamieszkał

Kiedy Niemcy w październiku 1939 
roku wygrali ju ż  wojnę z Polską, mój 
dziadek jako żołnierz pokonanej pol
skiej armii wrócił do domu, do Szero
kiej na Śląsku. Tam niemieckie władze 
okupacyjne skierowały go natychmiast 
na przymusowe roboty do Niemiec w 
fabryce w Hymnitz. Nosił tam na ręka
wie znak: “P ” czyli “Polak”. Dziadek 
uciekł jednak stamtąd do domu. Po 
złapaniu wcielono go do niemieckiej 
armii i wysłano na fro n t wschodni. 
Tam 18 stycznia 1942 roku pod Char
kowem dostał się do niewoli i trafił do 
obozu na Syberii. Panował tam głód i 
choroby. Ludzie, chcąc przeżyć, sami 
zgłaszali się do Armii Polskiej w 
ZSRR. Podobnie zrobił mój dziadek i 
walczył teraz przeciwko Niemcom. W 
polskim mundurze doszedł do linii Wi
sły w okolice Warszawy. Tam Polscy 
żołnierze podjęli próbę pomocy Po
wstaniu Warszawskiemu. Podczas 
tych walk 19 września 1944 roku mój 
dziadek zginął”.

Beata
Kiedy Niemcy wkroczyli na Śląsk, 

wprowadzono zakaz mówienia po pol
sku. Jeśli kogoś złapano, musiał dwa 
tygodnie pracować bezpłatnie przy np. 
kopaniu rowów. To spotkało mojego 
dziadka Wiktora, złapano go na 
mówieniu po polsku w marcu 1942 
roku i ukarano. Następnie na przeło
mie 1942 i 1943 roku, mimo tego, że 
był kulawy, dziadek wcielony został do 
niemieckiej armii. Ze względu na cho
rą nogę z czasem dziadka zwolniono 
do domu. Natomiast pod koniec woj
ny, gdy w naszym domu w Orzepowi
cach Rosjanie urządzili punkt obser
wacyjny, jeden z czerwonoarmistów  
znalazł zdjęcie dziadka w niemieckim 
mundurze i pomyślał, że w domu tym 
mieszkają Niemcy. Rozkazał całej mo
je j rodzinie wyjść przed dom, ustawił 
ich według wzrostu i chciał rozstrze
lać. Na szczęście dla mojej rodziny

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 15 do 21 września 1925 roku

Żeńska Szkoła Gospodarcza w Ly
skach.
Od 1 października otwiera się w Ły
skach Żeńską Szkołę Gospodarczą dla 
dziewcząt. Wykształcenie obejmuje 
także całokształt gospodarstwa wiej
skiego. Szkoła posiada duży ogród, i 
ma wolny dostęp do folwarku, obory 
zarodowej, trzody chlewnej i stawów. 
Pierwszy kurs trwa 10 miesięcy. Dwu
letni kurs daje uprawnienie do posady 
instruktorki gospodarstwa domowego 
albo gospodyni w gospodarstwach 
większych.

Zgłoszenia przyjmuje kierowniczka 
Szkoły Gospodarczej w Łyskach, pow. 
rybnicki, stacja Sumina.

Wesoły kącik

- Tak moje dziecko: żona powinna za
wsze iść za mężem.

- A jeśli mąż skoczy z trzeciego piętra?
* * *

- Nie prawda, że ten maluśki to wyka
pany tatuś?
- Rzeczywiście : ma nos czerwony, 
wrzeszczy, gdy chce jeść i ani jednego 
włosa na głowie!

*  *  *

- Ej, Wacek, co masz takie oczy 
podbite?
- Bo to widzisz, Albert wrócił wczoraj 
z podróży poślubnej...
- A właśnie ja  go swatałem.

*  *  *

- Mamo, dlaczego panna młoda za
wsze jest biało ubrana?
- Bo kolor biały jest kolorem radości ! 
Tak jak kolor czarny jest oznaką smut
ku!
- Aha!, to dlatego pan młody jest w 
czarnym.

Na Śląsku podczas wojny większość mieszkańców okupanci uznali za 
“zdatnych do zniemczenia ze względów rasowych”, Niewygodnych zaś, np. 
rodziny polskich żołnierzy czy urzędników państwowych uznano za katego
rię ludzi gorszych. Musieli oni nosić podczas wywózki na przymusowe robo
ty w widocznym miejscu na wierzchnim ubraniu specjalne naszywki z literą 
“P ” ja k  “Polak”. Naszywkę tą przydzielano w urzędzie niemieckim. Była 
ona w kolorach fioletowym i żółtym i miała kształt kwadratu o krawędzi pię
ciu centymetrów.

C hw ałow ice 
są częścią Rybnika

Chwałowice to osada i zarazem 
dzielnica Rybnika położona w bli
skiej odległości od centrum miasta, 
granicząca z nim od strony południo
wej, administracyjnie zjednoczona z 
organizmem miejskim. Na przestrze
ni wieków dzieje obu miejscowości 
na ogół szły z sobą w parze. Trudno 
ustalić, kiedy dokładnie powstały 
Chwałowice. Nazwa ta występuje po 
raz pierwszy w dokumencie zapisana 
łaciną jako “Falevich” pod datą 1228 r. 
Mówi się w nim o kapliczce stojącej we 
Chwałowicach wraz z działem, czyli 
z nadaniem ziemskim., a podlegają
cej klasztorowi sióstr norbertanek, 
które uprzednio sprowadził do mia
sta książę Kazimierz, a po 1228 r. 
przeniósł je do Czarnowąsów za 
Opolem. Świadczyłoby to o wspól
nocie parafialnej zakonu i Chwało
wic. Wykaz gmin katolickich z 1858 
r. tworzących parafię rybnicką p.w. 
Matki Boskiej Bolesnej /tzw. Stary 
K ościół zbudowany w 1801 r. na 
m iejscu drew nianego/ wymienia 
również Chwałowice. Kościół chwa
łowicki p.w. św. Teresy wybudowa
no bowiem dopiero w 1927 r. i wte
dy pow stała odrębna parafia we 
Chwałowicach.

W XVI w. Rybnik był tzw. Pań
stwem Rybnickim , zwanym także 
szylingiem zastawnym, którym dys
ponowali nowi panowie Śląska - 
Habsburgowie, najbardziej wpływo
wa dynastia ówczesnej Europy. Od
czuwając ustawicznie deficyt budże
towy, prowadząc zaś niezmiernie ak
tywną politykę zagraniczną, Habs
burgowie nadawali włości rybnickie 
jak i wiele innych swych dóbr w za
staw różnym rodom szlacheckim za 
długi zaciągane u swych wierzycieli. 
Dokumenty redagowane między 
1640, a 1682 r. podają wzmianki na 
temat przynależności Chwałowic do 
Państwa Rybnickiego. Z tego też 
okresu pochodzą protokoły kościelne

kościelne zaw ierające nazw iska chłopów 
chwałowickich płacących dziesięci
nę w snopach na rzecz proboszcza 
rybnickiego, a są to Pardubicze, 
Walkowie i Koczybowie.

W 1912 r. leśne obszary Chwało
wic i Jankowic razem z osadami zo
stały odsprzedane przez miasto Ryb
nik przemysłowcom - rodzinie Do
nnersmarck. Na terenie tym powstały

dwie kopalnie stanowiące następnie 
własność wspomnianej rodziny.

Są to oczywiście wyrywkowe in
form acje przytoczone w głównej 
mierze za rybnickim  historykiem  
Franzem Idzikowskim , który w 
1861 r. napisał pracę pt.”Dzieje Mia
sta Rybnika i dawniejszego Państwa 
Rybnickiego na Górnym Śląsku ”.

Zawierają jednakże dowody silnej 
więzi historycznej występującej mię
dzy tymi m iejscow ościam i. Losy 
w spółczesnych chwałowiczan zre
sztą nadal wiążą się mocno z Rybni
kiem i to zarówno na płaszczyźnie 
ekonomicznej, kulturowej, edukacyj
nej czy też sportowej itd., zaś proces 
ten nie rozpoczął się w 1967 r. kiedy

pracował w fabryce materiałów wybucho
wych w Krywałdzie. Gdy Niemcy 
pierwszego września 1939 roku weszli 
do Golejowa, powołali mojego pra
dziadka do służby nocnej. Chodził on 
wieczorami między domami naszej wsi 
i kontrolował zaciemnienia czyli 
sprawdzał czy gdzieś w oknie nie świe
ci się światło. Okna te należało zakle
ić czarnym papierem, który był do
stępny w każdym sklepie. Następnie 
pradziadka wcielono do niemieckiej 
armii, a babcia z dziećmi została w 
domu  / . . . /  Pod koniec wojny w 1945 
roku, gdy wojska rosyjskie zaczęły 
wchodzić do Golejowa, była bardzo 
ostra zima. Rosjanie zachowywali się 
bardzo brutalnie. Niszczyli wszystko, 
kradli, wchodzili do domów, gwałcili 
dziewczyny i młode kobiety. Drzwi z 
domów musiały być otwarte, gdyż oni 
mieli prawo wejść do każdego domu i 
o każdej godzinie. Czołgi łamały płoty. 
Ludzie musieli uciekać z domów. Ro
sjanie też weszli do domu mojej pra
babci i narobili wiele szkód. Z je j  
domu zrobili sobie wielką kuchnię. 
Ukradli wszystkie ubrania, żywność i 
pamiątki rodzinne. Zostały skradzione 
nawet rzeczy, które w obawie przed  
rabunkiem zamurowano ślepą ścianą.

Ciąg dalszy w kolejnym 
numerze “GR”.

Z ebrał i opracował: 
M arek Szołtysek

to Chwałowice pozbawiono praw 
miejskich, którymi cieszyły się przez 
2 lata, lecz o wiele wcześniej.

Trudno się wdawać w matematycz
ne kalkulacje czy też spekulacje po
lityczne dotyczące podparcia tezy, iż 
Chwałowice są in tegralną częścią 
Rybnika. Nie to jest istotne jak dłu
go w swej historii tkwiły one poza 
organizmem miejskim lub doń nale

żały. Nie warto również rozwodzić 
się dokładnie nad kwestią różnic lub 
zbieżności interesów mieszkańców 
Chwałowic i Rybnika. Chodzi jedy
nie do udowodnienie poglądu, iż 
Chwałowice m ają prawo czuć się 
częścią Rybnika i że mają po temu 
historyczne podstawy. I tutaj nie je stem

jestem zgody z opinią orędowników 
oddzielenia się naszej dzielnicy od 
miasta. Dowodzą oni przy tej okazji, 
że Chwałowice zawsze różniły się od 
Rybnika pod względem stosunków 
społecznych, gospodarczych i ko
ścielnych, zaś tradycyjne granice 
Chwałowic miałaby wyznaczać linia 
określająca zasięg parafii p.w. św. 
Teresy. Dziś większość tych argu
mentów nie ma większego znacze
nia, nie mówiąc już o tym, że tak 
naprawdę liczy się przede wszyst
kim interes społeczny, a ten w 
przypadku Chwałowic wydaje się 
być zagrożony, jeśli zwycięży idea 
odseparowania się od “mieszczań
skiego Rybnika".

P iotr Pawlas

Opowieści 
z czasów wojny

zamieszkał w swej rodzinnej Lubomii.

Klaudia

zdarzenie to widział polski policjant, 
który powiadomił o próbie samosądu 
jednego z rosyjskich dowódców. Ofi
cer wyszedł wtedy na dwór i tak się 
zdenerwował, że owego nadgorliwego 
żołnierza zastrzelił. Tak uratowała się 
moja rodzina.

Ewa
Moja rodzina mieszkała przed woj

ną w Golejowe, a pradziadek Jan pracował

Chwałowickie 'fam iloki”. Zdj.: szoł
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Sztandar Polski
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Zarząd Miasta informuje
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 poda
tek VAT 22 procent.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “PRZETARG” zawierających propo
zycję sposobu 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 Rybniku w terminie do: 27 września 1995 r. Przystępują
cy do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł słow
nie: dziesięć tysięcy złotych oraz koszt organizacyjny 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 poprze
dzającym 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 obe
cności przybyłych przedstawicieli oferentów.
Przyjęte oferty będą brać udział w licytacji, o terminie której przedstawiciele zostaną 
poinformowani w dniu przetargu.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości udziela Naczelnik 
Wydziału 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 ewen
tualnych negocjacji, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zatrzymania 
wadium jeżeli oferent, który wygrał przetarg odmówi zawarcia umowy najmu lub z 
niej zrezygnuje.

Kronika policyjna

Znikający mercedes
Obywatelka Niemiec zgłosiła rybnic
kiej policji, iż w nocy z 7 na 8 wrze
śnia br. spod bloku przy ulicy Dwor
cowej w Rybniku skradziono jej szare
go mercedesa wartego 40 tysięcy no
wych złotych. Na szczęście jednak na
stępnego dnia samochód został przez 
właścicieli odnaleziony. Również przy 
ulicy Dworcowej.

Awantura w barze
W sobotę 9 września w Ligocie przy 
ulicy Żorskiej w barze “Zacisze” nie
trzeźwi klienci około godziny 21.30 
wszczęli awanturę. Używali nieoby
czajnych słów i rozbili kilkanaście ku
fli. Interweniowała policja. Pośród 
czterech prowodyrów rozboju jeden 
okazał się obywatelem Niemiec, a po 
brzmieniu jego nazwiska można się 
domyślić, iż jest on polskiego pocho
dzenia.

Wandal złapany
Również w sobotę 9 września zmoto
ryzowany patrol policji ujął na gorą
cym uczynku 19-letniego mężczyznę, 
który w klatce schodowej bloku przy 
ulicy Dąbrówki wybił szyby w tamtej
szych ściankach działowych. Tego sa
mego dnia o godzinie 19.15 policjanci 
ujęli 36-letniego mężczyznę, który 
przy ulicy Ogrodowskiego dokonywał 
uszkodzenia ulicznego aparatu telefo
nicznego. W obu przypadkach spraw
cy wandalizmu byli pijani i posługiwa
li się “jedynie rękami i nogami”.

Dobry zwyczaj...
W środę 6 września przebywający w 
Rybniku z wizytą obywatel Niemiec, 
dał się koledze “przejechać” swoim 
samochodem. Ten jednak odjechał w 
nieznanym kierunku, a właściciel po
został bez swojego VW passata.

Rowery - mienie ruchome!
Drogie rowery górskie to ciągle 
przedmiot wielu kradzieży na terenie 
naszego miasta. W nocy z 6 na 7 wrze
śnia z piwnicy przy ulicy Górnoślą
skiej skradziono dwa takie kosztowne 
pojazdy, zaś w piątek 8 września z ga
rażu przy ulicy Świerklańskiej skra
dziono również dwa rowery za 850 
złotych, model górski i tradycyjnego 
“składaka”.

Fałszywy alarm
W piątek 8 września o godzinie 11.00 
dyrektorka Zespołu Szkół Zawodo
wych przy ulicy Karłowicza zawiado
miła policję o anonimowej rozmowie 
telefonicznej przestrzegającej o podło
żeniu w szkole bomby. Grupa piro
techników rybnickiej policji dokonała 
specjalistycznego przeszukania bu
dynku szkoły i najbliższej okolicy. 
Działania operacyjne zakończyły się z 
wynikiem negatywnym. Znów ktoś 
pozwolił sobie na bardzo kosztowny 
“kawał z brodą”.

Topielec
W środę 6 września o godzinie 8.00 na 
terenie zbiornika wodnego elektrowni 
“Rybnik” ujawnione zostały zwłoki 
topielca. Był to 20-letni mężczyzna z 
Rybnika. Prokurator zarządził sekcję.

Złodziej budowlaniec
W piątek 1 września w godzinach do
południowych na terenie zakładu 
szklarskiego przy ulicy Zielonej, znan

y policji osobnik skradł trzy okna 
PCV warte 1147 złotych. Zaś w środę 
6 września nieznani sprawcy po ze
rwaniu skobla drzwi magazynu firmy 
“WANEX” przy ulicy Konarskiego, 
skradli ze środka betoniarkę i inny 
sprzęt budowlany wart 1700 złotych.

Wchodzą przez dach
Już w ubiegłych tygodniach w kronice 
policyjnej zauważyliśmy, że w ostat
nich kilku miesiącach w Rybniku po
w tarzają się kradzieże, podczas 
których złodzieje wchodzą przez dach. 
Podobnie było w nocy z 2 na 3 wrze
śnia w pawilonie warzywniczym przy 
Placu Wolności. Złodzieje zdarli tam 
papę i zaczęli zrywać deski poszycia 
dachu. Swej złodziejskiej roboty nie 
dokończyli, gdyż zostali najprawdopo
dobniej spłoszeni. Zdążyli jedynie na
robić szkód w wysokości 500 zł.

Uwaga: Pijani!
Pijaństwo to nieszczęście potęgujące 
się zwłaszcza wtedy, gdy nietrzeźwy 
osobnik siądzie za kierownicą. W 
ubiegłym tygodniu w Chwałowicach 
odbył się pogrzeb ofiary pijanego kie
rowcy. Natomiast w ciągu tygodnia od 
4 do 11 września, na 37 osób wobec 
których policja użyła alkomatu, zale
dwie 6 okazało się trzeźwych. A na 
bieżący tydzień przypadają wypłaty, a 
zatem i więcej pijanych na drogach.

SZOŁ

Ogłoszenia drobne
SZUKAM KAWALERKI 

LUB M2
w Rybniku. Tel. 22675 
wewn. 5568 po 14.00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

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

bezpłatnie porad

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług 
Pogrzebowych 

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

oferuje następujące usługi:
*wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie
i przechowanie zwłok

* wynajęcie kaplicy do pogrzebu
z możliwością odprawienia mszy św.

* usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm,
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynąjęcie autobusu 

Możliwość załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologii w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46

Ceny konkurencyjne

100,3 MHz

Dział Reklamy i Promocji 
Racibórz, Pl.
tel./fax (0-36) 15-45-8 2 

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

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

(0-36) 15-42-22

Przeceny
* Sklep"Mawex" przy ul. Rynek 15 
oferuje przecenioną nawet do 50% letn

ią odzież
* Również w sklepie "Magnum” w 
Rynku przeceniono letnie bluzki i su
kienki o 30%
* Przy ulicy Korfantego 2 w sklepie 
"Ewa" można kupić przecenione 
damskie garsonki
* W sklepie sportowym, przy ul. Za
mkowej w przedsezonowej obniżce 
cen można kupić przeceniony sprzęt 
sportowy

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 15 do 21września, Apteka prywatna, 
ul. Hibnera 36a, Rybnik, tel. 23-936

e k spr e ss
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-
"Dziś fotografujesz -  dziś masz zdjęcia "

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

•  1 cm2 - 0 ,80  zł
•  1 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 NAS 
SZYBKO 
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 9,44 14,30 7,55
Jastef, Raciborska 22 9,00 7,20

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

Owoce/W arzywa pomidory ogórki marchewka ziemniaki

Raciborska 15 1,80 2,50 0,50 0,45
M iejska 2 2,00 2,50 0,50 0,45

TARG 1,20 ,-1,80 0,60 - 2,80 0,60 - 0,80 0,20 - 0,4

Spożywcze masło cukier jajko mąka

Rynkowy 200g -1,50 1,90 0,22 1,05

Jan Noga 227g -1,65 1,85 1,00

TARG 227g -1,50 1,65-1,80 0,18-0,26 0,83-1,00

W aluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 243,00/247,00 164,00/167,00 8,80/9,10 48,00/48,90
Delikatesy, ul. Miejska 243,00/247,00 164,00/167,00 8,80/9,10 47,50/49,00
G allux, Rynek 243,00/247,00 164,00/167,00 8,80/9,10 47,60/49,00
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Kejza jedzie do Japonii
Na ostatnim zgrupowaniu pol

skich judoków w Cetniewie zostało 
definitywnie rozstrzygnięte kto bę
dzie reprezentował Polskę na mi
strzostwach świata seniorów w 
judo, które odbędą się pod koniec 
września w Tokio w Japonii.

Z przyjemnością możemy poinfor
mować, że w kategorii wagowej do 86 
kg wystartuje rybniczanin Artur Kej
za z “Polonii” Rybnik. Podczas 
zgrupowania wygrał on rywalizację z 
Pawłem Koryckim, z którym podczas 
te g o ro c z n y c h  
Mistrzostw Pol
ski przegrał na 
wskazówki. Po
twierdził tym sa
mym, że wynik 
ten był bardzo 
k o n tro w e rsy j
ny. Trzeba je d
nak podkreślić, 
że nie tylko wy
niki cetniewskie
go zgrupowania 
decydowały o 
tym, kto znaj
dzie się w reprezentacji Polski. Miały 
na to wpływ także wyniki ogólnopol
skich turniejów oraz tegorocznych za
wodów. Przypomnijmy, że Kejza do
piero w tym roku został seniorem, a 
nie jest rzeczą łatwą, zmieniając kate
gorię wiekową, zdobyć tytuł mistrza 
świata. Musi to być poparte nie tylko 
zdolnościami ale i ciężką pracą. Sam 
fakt, że wygrał dotychczasową rywali
zację jest już dużym sukcesem zarów
no jego, jak i klubu. Kejza będzie 
pierwszym zawodnikiem w historii 
rybnickiego judo / a liczy ona sobie 
ponad 30 lat/, biorącym udział w Mi
strzostwach Świata Seniorów. - Będę 
walczył na ile mnie będzie stać  - po
wiedział Artur. -Bardzo chciałbym być 
w pierwszej siódemce, ponieważ daje 
mi to możliwość wyjazdu na olimpiadę

w przyszłym roku. Na pewno tanio nie 
sprzedam swojej skóry. A oto komen
tarz trenera Kejzy Rafała Kowalczy
ka: - Lepiej, że Artur jedzie  na mi
strzostwa teraz, jesienią, ponieważ ma 
lepszą form ę niż na początku roku i 
przy dobrej dyspozycji ma duże szanse 
znaleźć się w pierwszej siódemce. Przy 
okazji chciałbym podziękować w imie
niu klubu wszystkim tym, dzięki którym 
ten klub działa. Na pewno bez ich f i
nansowego wsparcia sukces Artura 
nie byłby możliwy.

Aktualnie Kejza wy
jeżdża do ośrodka 
przygotowań olim pij
skich w Spale koło To
maszowa Mazowiec
kiego, a stamtąd prosto 
do Japonii. Drugiego 
października prawdo
podobnie wystartuje na 
Drużynowych Mistrzo
stwach Europy w Judo 
w Słowacji /jest to jed
nak uzależnione od wy
ników na M istrzo
stwach Świata/. Nato

miast 28 października Artur zamierza 
po raz pierwszy i miejmy nadzieję 
ostatni, zmienić swój stan cywilny. 
Życzymy mu oraz szczęśliwej wybran
ce, wszystkiego najlepszego na nowej 
drodze życia.

T ekst i zdj.: J acek J amicki

KS “Polonia - Rybnik prowadzi nabór
nabór do sekcji judo dla dziewcząt z  

rocznika 1982 i 1983 oraz dla chłop
ców z rocznika 1984, 1985 i 1986. Za
pisy prowadzone są w pawilonie judo 
przy ulicy Powstańców Śląskich 42 A 
/obok krytej pływalni/ od poniedziałku

poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 
 do 19.00 

Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy.

SOS dla Okrzeszyńca!
Rybnik w skali makroregionu ślą

skiego jest miastem nietypowym. Jest 
piękny i zielony. Na szczęście mamy 
czym oddychać dzięki płucom okalają
cych miasto lasów, parkom, licznym 
skwerom itp. Władze miasta, jak nigdy 
dotąd, lub raczej jak dawno temu, sta
rają się zagospodarować lub wygospo
darować każdy skrawek ziemi, każdy 
leżący odłogiem nieużytek. Przekształcając

Przekształcając je w takie cudeńka, jak choćby 
“oczko” wodne przy zbiegu Kotucza i 
Zebrzydowickiej, park przy rondzie 
Kotucza, czy nowo tworzony skwer 
przy przedszkolu na rogu Raciborskiej 
i Kotucza. Nie sposób wymienić wszy
stkich nowych zielonych punktów w 
mieście, ogranicza się tylko do nie
których po stronie zachodniej miasta. 
Ale oprócz sztucznie tworzonych są 
jeszcze naturalne kompleksy zieleni 
położone kiedyś na skraju, a teraz już 
niemal w centrum Rybnika. Do takich 
należy niewątpliwie rejon lasów i 
stawów w dzielnicy Okrzeszyniec. 
Jest to leśno-wodny obszar położony

położony malowniczo między ulicą Raci
borską, Niedobczycką i Pod Lasem, 
w sąsiedztwie niemalże Zarządu 
Zieleni Miejskiej.

Starsi mieszkańcy Zamysłowa, 
Królewskim ongiś zwanego, i okolic 
pam iętają czasy przed i powojenne, 
kiedy to właśnie te miejsca były tere
nami rekreacyjnymi dla mieszkańców 
Rybnika. Całe rodziny przychodziły 

na łąki, panie i pano
wie w białych kape
luszach pływali łód
kami po stawach, 
podziwiano piękne 
okazy ryb, wspaniale 
uformowany krajo
braz łąk, lasów, sta
wów. Posiłki rozkła
dano na białych 
obrusach na trawie, 
niemalże jak w słyn
nych uwiecznionych 
na płótnach impre
sjonistów scenach ro

dzajowych. Do niedawna jeszcze miej
scowi gospodarze z Zamysłowa w sta
wach przez nich pielęgnowanych hodo
wali ryby. Było pięknie i czysto. Dziś te
reny są własnością miasta. Ponoć rosną 
tu rzadkie okazy flory /słyszałam nawet, 
że jakaś ekologiczna fundacja europej
ska ma oznaczać rośliny na tym terenie/, 
na wodach stawów pływają jeszcze 
kaczki z młodym potomstwem, a wie
czorami wsłuchać się można w cudow
ny, żabi koncert. Piszę, jeszcze sły
chać i jeszcze co nieco widać. Ale to 
jest z pewnością zmierzch tego, co się 
tu jeszcze ostać miało szczęście. Z po
bliskich osiedli Nowin i Reymonta

Mistrzostwa modelarzy w Nowym Targu
W ubiegły weekend na zboczach 

Gorców w okolicach Nowego Targu 
zostały rozegrane Mistrzostwa Polski 
Modeli Sterowanych Mechanicznie 
/klasa F 1E/. Na zawody te stawiła się 
jak zwykle cała ekipa rybnickiego ae
roklubu, w której w skład wchodzili:

Sprostowanie
W artykule “GR” z 25 sierpnia br. 

pt. “Rybniczanie na zawodach w So
pocie” pomylone zostały konkurencje, 
w których startowali juniorzy Sekcji 
Jeździeckiej RKS “Energetyk Ryb
nik”.

seniorzy - Józef Wojtek, Józef Mor
gała, Aleksander Rduch, Franciszek 
Kańczok; juniorzy - Andrzej Dudek, 
Marcin Rduch, Marcin Wypiór.

W piątek 8 września zarejestrowano 
zawodników i ich modele. Zawody 
rozpoczęły się w sobotę przy duży za
chmurzeniu, a warunki pogarszały się 
z sekundy na sekundę. W ostateczno
ści dwie ostatnie kolejki lotów rozegrano

grano w strugach deszczu. Zawodnicy 
mieli więc bardzo trudne zadanie do 
wykonania.

W mistrzostwach startowały trzy 
ekipy -aeroklubu tatrzańskiego, ae
roklubu podhalańskiego i aeroklubu 
ROW. Łącznie nra starcie stanęło 
35 zawodników. W niedzielny pora
nek, po uprzednim podliczeniu wszy
stkich startów zostały ogłoszone wyni
ki mistrzostw. Wśród seniorów Józef 
Morgała z aeroklubu ROW był trzeci, 
a pozostali nasi zawodnicy Franci
szek Kańczok, Aleksander Rduch i 
Józef Wojtek z aeroklubu ROW zaję
li kolejno 4, 9 i 11 miejsce. Wśród ju
niorów Marcin Wypiór z aeroklubu 
ROW reprezentujący Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej nr 2 przy SP 22 był dru
gi, zaś jego koledzy Andrzej Dudek i 
Marcin Rduch kolejno 5 i 6.

Na duże słowa uznania zasługuje M. 
Rduch, który dopiero co ukończył 10 
lat, a już potrafi walczyć z najlepszy
mi. Wszyscy zawodnicy z Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej nr 2 przy SP nr 22 
w Rybniku-Niedobczycach bardzo 
dziękują dyrektorce OPP 2 Marii 
Karwot - Pysz za stworzenie im tak 
dogodnych warunków do rozwijania 
swoich modelarskich talentów.

M.W.

Ekipa Aeroklubu ROW  na mistrzostwach: (stoją od lewej) A. Rduch,
F. Kańczok, J. Morgała, J. Wojtek, klęczą Andrzej Dudek, Marcin Wypiór

Piotr Chrzanowski i Karolina 
Marcol startowali w konkurencji 
ujeżdżenie i zajęli odpowiednio miej
sca 15 i 18 na 27 startujących jeźdź
ców. Wymienieni trenują tę konkuren
cję jeździecką dopiero od pół roku i 
startowali w niej po raz pierwszy.

Natomiast w konkurencji skoków 
Wiesław Piecha zajął 7 miejsce na 62 
zawodników.

Juniorzy Sekcji Jeździeckiej “Ener
getyk Rybnik” startują od początku 
rozgrywania Mistrzostw Polski Junio
rów Młodszych.

ściągają tutaj licznie “miłośnicy” natu
ry. Wieczorami, z każdego zakątka 
lasu uderzają w niebo łuny ognia i 
smugi czarnego dymu. Pali się ogni
ska. Pod nóż - czy rękę - idą młode 
brzózki stanowiące dobre patyki do 
nadziania kiełbasy. Las ginie w 
oczach. Zwłaszcza teraz, w okresie su
szy o rozproszenie ognia nie jest trud
no. Blokowe psy mają tu raj do wybie
gów. Nikomu to nie szkodzi, że potężne 
wilczury wypłaszają i zabijają zwierzy
nę, kuropatwy, bażanty, zające.

Od wczesnej wiosny Okrzeszyniec 
jest przechowalnią wagarowiczów, 
wąchaczy kleju itp. Pozostają śmieci, 
butelki po winie, wódce, niedopałki 
papierosów, folie, w których wąchacze 
delektują się środkami odurzającymi.

Są władze miasta, straż miejska, poli
cja, fundacje i organizacje ekologiczne. 
Może nikt z nich dotychczas na pomysł 
nie wpadł, żeby teren od czasu do czasu 
spenetrować, żeby ratować przyrodę. 
Czy postawienie tablic ostrzegaw
czych, jak ma to miejsce w parkach, co
kolwiek rozwiąże, nie wiem. Wiem tyl
ko, że coś trzeba robić. Trudno zabro
nić ludziom wstępu do lasu, ale też nie 
wolno godzić się na świadomą dewa
stację przyrody. Tym bardziej, że sta
nowi ona wspólne bogactwo, zni
szczenie którego byłoby stratą niepo
wetowaną. Z.G.

Pozdrawiają nas...

Nietypowy rejs odbył w czasie te
gorocznych wakacji klubowy jacht 
RKS “Energetyk” - s/y “Helikon”.
Dla wszystkich załóg trasa prowadzą
ca drogą śródlądową na Morze Śród
ziemne była trudną lekcją pływania w 
nietypowych warunkach rzecznych

przyjęty został przez załogę Henryka 
Buczka. Płynąc dalej doliną Mozeli 
minęła ona granicę z Francją, a po
przez Metz i Nancy dotarli do kanału 
de I'est, a wpływając na rzekę Saone 
po drodze przeprawić się musieli przez 
ponad sto śluz. W pobliżu Dijon nastąpiła

R ejs “ H elik on a”
prądów, prowadzenia jachtu na holu 
czy przeprawiania się przez liczne ślu
zy. Wymagało to zarówno doświad
czenia, ale też precyzyjnego opraco
wania trasy i przygotowania.

Wyprawa rozpoczęła się w Gdyni 24 
maja, po zakończeniu remontu jachtu. 
Do Lubeki jacht prowadzony był przez 
kpt. Bogumiła Pierożka. Kolejny 
etap - do Koblencji trzeba było poko
nać płynąc częściowo na silniku, a 
częściowo holując się za barką kanała
mi oraz Renem przez Hanower, Duis
burg, Kolonię i Bonn. Na tym etapie 
jacht prowadzony był przez załogę 
Ewy Paetz. W Koblencji “Helikon”

nastąpiła kolejna wymiana załóg. Ze wzglę
du na silny prąd ekipa Czesława Dudy 
płynąc Saoną i Rodanem, większą 
część trasy pokonała na holu. Przez 
Lyon i Awinion jacht dotarł do St. Mari 
de la Mer, małego portu nad brzegiem 
Morza Śródziemnego na zachód od 
Marsylii.
15 lipca po kolejnej wymianie załóg 
“Helikon” prowadzony był przez Ta
deusza Kutzmanna. Jacht popłynął 
wzdłuż Lazurowego Wybrzeża, do 
właściwego rejonu pływania na zacho
dnie wybrzeże Włoch, Korsyki i Sar
dynii. Tu aż do połowy października 
będą żeglować kolejne załogi.

/a/

R ozpoznaj się  na zdjęciu!

Małgosia i Kazimierz Szydłowscy
ze zgrupowania kadry narodowej w Spa
le przed szachowymi mistrzostwami 
świata. Małgosia pilnie trenuje, gdyż 
zbliża się termin wyjazdu do Brazylii na 
mistrzostwa świata juniorek. Na zgrupo
waniu są najlepsi szachiści w kraju z mi
strzyniami świata i Europy.

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym we wtorek 12 wrze
śnia na przystanku autobusowym przy Placu Wolności i zgłosi się w naszej re
dakcji, otrzyma publikowaną w gazecie fotografię oraz drobny prezent. Będzie 
to litr 100-procentowego soku owocowego. Zapraszamy do zabawy!
/foto: szoł/
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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 9

Artur Kejza - reprezentować będzie 
Polskę na mistrzostwach świata 

w Japonii



Zdjęcie 
z albumu czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy 

przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu zwrócimy. / 
Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu autora 
najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego” zdjęcia firma "EKS
PRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wyko
naniem odbitek z rolki filmu.

Głową w piasek? Zdj.: Grzegorz Kawula

EKS P RES FILM Rybnik, ul. Łony 2 (kolo świateł) 
E k s p re s o w e  w yw oływ anie w sz y s tk ic h  
rodzajów" filmów" w" 1 /2  g o d z in y  

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
Z

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Ktoś spróbuje angażować Cię w sprawy, które są Ci 
psychicznie obce i nie jesteś w stanie się nimi zainteresować. Daj wyraźnie do 
zrozumienia, że nie będzie z Ciebie pożytku, inaczej możesz zostać posądzony o 
lekceważenie ludzi.
BYK - 21.04. - 20.05. - Nim dojdziesz do porozumienia z najbliższą Ci osobą, 
dojdź do ładu z samym sobą. Nic bowiem nie jest dla Ciebie tak ważne ja k  we
wnętrzna harmonia. Kiedy ją  osiągniesz, wszystko będzie możliwe.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Mając za sobą dokładne studia teoretyczne w tej 
dziedzinie, możesz iść na całość bez obawy, że zbłądzisz! Niech jednak zbytnia 
pewność siebie nie popsuje efektownej końcówki.
RAK - 22.06. - 22.07. - Dobry klimat do uporządkowania spraw zawodowych i 
spisanie paru postanowień. Jeżeli będziesz ich przestrzegał, możesz liczyć na 
pełny sukces.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Wielce romantyczny tydzień, w czasie którego zdarzy się 
to, na co od dawna przestałeś liczyć. Przygotuj się, bo chwila będzie bardzo uro
czysta i ze wzruszenia możesz mieć kłopoty z wyartykułowaniem tego co czujesz. 
PANNA  -  24.08. - 22.09. - Bez ryzyka, choćby minimalnego, nie da się osiągnąć 
tego co zamierzasz. A czas sprzyja nowatorskim przedsięwzięciom, tym bardziej, 
że masz wokół siebie sporo życzliwych ludzi.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Jeżeli możesz na jakiś czas oderwać się od ważnych 
spraw, zrób to. Lepiej przeczekać ten niezbyt dobry okres na uboczu, analizując 
to co się nie udało i ułożyć plan na przyszłość.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Po raz kolejny stoisz przed szansą na zmianę sy
tuacji, która jest niewygodna nie tylko dla Ciebie ale i pozostałych domowników. 
Trzeba tylko szybko się zdecydować.
STRZELEC 23.11 - 21.12. - Twój optymizm jest w pełni uzasadniony. Trafi Ci 
się atrakcyjny wyjazd w szczególnie interesującym towarzystwie. Niewykluczone, 
że zmieni to Twoje życie, przynajmniej na ten tydzień.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Mimo zabezpieczenia się, ryzyko jakie towa
rzyszy temu przedsięwzięciu jest spore. Będzie dobrze, jeżeli skorzystasz z pomo
cy oferowanej przez kompetentną osobę, poleconą przez kogoś bliskiego. 
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Szkoda energii na podejmowanie bardziej aktyw
nych działań, co nie znaczy, że powinieneś wycofać się i stronić od ludzi. Pocze
kaj i działaj z rozwagą.
R Y B Y  - 20.02. - 20.03. - Nie pozwól, by Twoja aktywność przemieniła się w 
agresję, która zniweczy dotychczasowe wysiłki rozjemcy w tym sporze. Kompro
mis jest jedynym wyjściem.

Bolero  
w bolerku

Nie wszyscy kochamy walki byków, 
ale zapewne w s z y s t k i e  kochamy 
torreadorów. Jak ich nie kochać, skoro 
są odważni, przystojni, dobrze zbudo
wani i pięknie ubrani. Pomińmy obcisłe 
spodnie i kapelusz, który rzucony ręką 
torreadora łapie przed walką jego uko
chana siedząca na widowni. Zwróćmy 
zaś uwagę na krótki, pięknie zdobiony 
żakiet bez zapięcia, którego krój nawią
zuje do hiszpańskiego stroju ludowego.
O jego hiszpańskim pochodzeniu świad
czy też nazwa - bolerko.

Projektanci damskiej mody zoriento
wali się od razu, że może stać się ono 
ulubionym strojem pań. I nie pomylili 
się. Bolerko święciło triumfy już w 
XIX w., zaś jego wielki powrót zano
towano w latach 40. i 50. Teraz poja
wiło się znowu i to w wielu różnych 
wariantach. Tak jak dawniej nosi się je 
jako wierzchnie okrycie do balowych

Fatałachy z naszej szafy

sukien - wte
dy jest boga
to zdobione i 
najbardzie j 
przypomina 
strój torrea
dora. Ale też 
może to być 
krótki “fu
trzaczek” ze 
sz tucznego  
futra lub 
piórek. Ale 
bywa bar
dziej zwy
czajne jako 
góra kostiu

mu - wtedy ważna jest bluzka, którą 
widać w talii. Często nosi się je w 
komplecie na sukienką z tego samego 
materiału. Istnieje niezliczona ilość 
wariacji na temat bolerka, noście je 
dopóki modne.

W różka

Poziomo: 3. odrobina płynu, 5. gęsto zaludnione i zabudowane, 7. re
wia, pokaz, 8. czekoladowa jest fioletowa, 9. może być warzywny lub 
kwiatowy, 10. waga opakowania, 11. urządzenie, w którym przepro
wadzany jest proces fizyczny lub chemiczny, 13. organizacja lub in
stytucja zbierająca wiadomości, 14. wstęga, 15. starożytne państwo 
semickie w Mezopotamii, 17. represja wobec winnego, 19. potocznie 
posag, 21. mitologiczna królowa Teb, 22. miejsce walk bokserskich, 
23. ubliżenie, zniewaga, 24. drzew o z rodziny motylkowatych 
Pionowo: 1. broń myśliwska ludów pierwotnych, 2. miasto nad le
wym brzegiem Sanu, 3. przysłowiowa nad “i”, 4. odmiana chalcedo
nu, 5. senne widziadło, 6. zespół uświęconych tradycją czynności i 
praktyk, 12. na nią zbierają datki od wiernych, 13. znak zodiaku, 14. 
ścierka, 16. rasa kóz, kotów, królików i świnek morskich, 17. na nim 
mecz tenisa, 18. glon, 20. biały na świątecznym stole, 21. naród 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie z liter z pól po
numerowanych w prawym dolnym rogu.
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania się 
numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na 
nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki”/Kościuszki 54 lub 
Korfantego 3. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 34 z hasłem “DO 
LUDZI PO ROZUM, DO MATKI PO SERCE” otrzymuje: Barbara 
Kowol, ul. F.Chopina 14,44-200 Rybnik
Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia 

nazwiska zwycięzcy.

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 prawi
dłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda o wartości 20 zł.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 34 nagrodę otrzymuje: Weronika Wita, ul.Stara 5 E,
44-203 Rybnik

Kurzoki
Kożdy dziyń rano przed szkołom wyklu

dzom mojigo Foncioka na szportplac. 
Przy przileżytności przeleca sie jedna abo i 
dwie rundy dlo zdrowio. Po takim przele
cyniu niy chyto mje tak gibko drzymota w 
szkole. Mijom dycko przed boiskym dość 
pora szkolorzy. Niykerzy z nich to isto je
szcze niywyrośniynte szkyrtki, co dzieprym 
po leku rubo sztima dostowajom. Podpiy
rajom p łoty ani kacyki łod botokudów i 
cmankajom cigarety jedna za drugom. 
Roz żech sie wyrychlół i im padoł, żeby za
mias swoje płuca wyndzić na wyndzonka, 
przelecieli sie symnom po boisku. Wejrze
li na mje ani na jakigo mechniónego i ko
zali mi mój niywydarzony kichol w zołza 
wrazić. I  coch mioł z takimi bibułami 
wiyncyj godać. Pewnikiym im sie zdowo, 
że cigareta z goltrantym w gymbie wy
glondo inteligyntnie i robi ich dorosłymi 
A tak z boku im sie przidziwać, to mocka 
lepi by im nupel lebo lizok pasowoł.

Jakżech boł małym szpikolym, tyż ech 
citowoł czynsto na starzykowo fajfka. My
ślołech, że kurzyni musi fest smakować, 
kej starzyk f órt kopciyli, aż im sie fóncisko 
przibronociyło. Roz żech fajfka dorwoł, 
alech ino pora razy pociongnół. Niy dość 
że mi sie w palicy zakopciyło, to jeszcze 
starzyk mi tak rzicisko karbaczym przelu
ftowali, że kurz z f ajf ki mi uszami wyloz 
Niyskorzyj, kej żech boł trocha wiynkszym 
bajtlym, sztachli my sie z Markym Mate
jom po cigarecie. Choć potym żech zaroz
ki mentolok pomuldol. Matka tak czy tak 
mje poczuli. Larma i łostudy skuli tego niy 
zrobiyli, ino wyciongli paczka cigaretów i 
kozali mi jedna po drugij wartko kurzyć. 
“Po co chłopie mosz po kryjómu cman
kać, kurz w doma” - padali Wykurzółech 
jedna, potym drugo i choć żech ju ż czuł 
galert w nogach i ślypia mi wroz z żołond
kym na wiyrch wyłaziyły , musiołech dali 
kurzyć, aż mje richtik zymdlyło. Łod tego 
czasu wolołbych łociypka słomy zjeść, jak 
jednak cigareta zakurzyć. Roz na pońci 
uwidziołech pora małych, bardzo poboż
nych bajtli. Klynczeli ani aniołki i mieli 
Ojczenaszki ani za reszpechtym reż na 
żarnach. Żol mi sie rzykoczy zrobiyło, 
pewnikym u nich w doma srogo biyda pi
szczy, myślołech. Bez tóż dołech im pora 
nowych złotków aby sie konsek chlebiczka 
abo trocha umasty kupiyli. Za chwila ju
zaś żech na nich wejrzoł, czy aby kery bo
roczek z głodu niy kipnół. A tu rzykocze 
fu k  naroz za drzewo i ani hajery po ciyni
kij szychcie, wyciongli cigarety i zaczji ki
rzuyć. Joch sie faronym wnerwiół i jak
bych niy boł na póńci, to bych im zdrowo 
prziflostrowoł.

Jak starka łosprawiajom, ołpa, jejich 
łojciec tyż fest bakali Przed wojnom mieli 
dycko biksa Morwitan z tutkami, do ke
rych sztoprym tabaka nabijali Bez wojna 
dostowali rałchkarty. Przidział boł 6 ciga
retów na dziyń. Kery niy kurzoł bół lepi 
dran, bo mógł zrobić skimś machniom na 
jedzynie. Zarozki po wojnie niy boło co 
wrazić do fajfczyska i ołpa suszyli lecy 
jake zielsko. Ołma przezywali, że cołko 
łąka przez fajfka przepuszczom i kozy by
dom musiały isto gnojok łobgryzać. Jed
nak kozy niy boły ło brusku, bo ołpa spa
trzyli sie nosiynie tabaki, kero im w ze
gródce szykownie wyrosła. Liście nacion
gniynte na sznurka wysuszyli na lufto
wym miejscu, potym spresowali i mieli 
presówka jak trza.
Choć w kryzysie w 1980 r. boła wielo biy
da ło cigarety, mało kery łoduczół sie ku
rzyć. Niykerzy to i znojdzone sztómle ku
rzyli abo robiyli skrynty z “Trybuny Ro
botniczej” i cmankali machorka ani 
piyrwsze Rusy. Wiela to komedyji z tym 
nałogym majom kurzoki. Kery roz zacznie 
bakać, a niy mo silnyj woli, niy umi sie ło
byńść bez tego mamloka w gymbie.
Starym kurzokom, kerzy przeca swój ro
zum pod deklym majom żodyn tego niy 
wytuplikuje ale my, małolaty muszymy 
sztama trzymać i kurzyniu veto umieć pe
dzieć.
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