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W roku jubileuszu

Obiekt godny nakładów
Za niespełna tydzień rybnickie Muzeum udostępni zwiedzającym 

wszystkie swoje pomieszczenia, wzbogacone dzięki rozbudowie o 
ponad 700 m kw. powierzchni. Stworzenie rybnickim muzealni
kom możliwości pracy w nowoczesnej, godnej końca XX w. pla
cówce, jest najlepszym prezentem jakie miasto mogło jej ofiaro
wać z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 25-lecia po
wołania.

W nowej pracowni konserwatorskiej świetność zabytkom przywraca 
Krzysztof Dublewski. Zdj.: Celestyna Chlubek-Adamczyk

Pomordowanym za O jczyznę...
W 56. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę na rybnickim 

cmentarzu odsłonięto i poświęcono obelisk, symboliczny na
grobek tych wszystkich, których groby, znane i nieznane, 
rozsiane są po całym świecie, zwłaszcza na Wschodzie.

który będzie od dzisiaj miejscem  
zbiórki najlepszych z każdego pokolenia

W uroczystości udział wzięli przed
stawiciele władz samorządowych, ryb
nickie duchowieństwo, młodzież har
cerska oraz rodziny i bliscy pomordo
wanych w miejscach kaźni “Golgoty 
W schodu” . Na wstępie prezydent 
Józef Makosz powiedział m.in.: 
“Wszystkich, którzy spoczęli na obcej 
ziemi symbolizować mogą ofiary Katy
nia, dlatego też w centralnym miejscu 
obelisku umieszczony został znaczek 
katyński oraz wizerunek Matki Boskiej

pokolenia ”.
Następnie ksiądz prałat Alojzy Klon 

dokonał ceremonii poświęcenia obeli
sku: "/.../ Chcemy modlić się za ofiary 
Katynia oraz pozostałe ofiary “Golgo
ty Wschodu ” . Chcemy także modlić 
się za tych, których prochy rozsiane są 
na polach otaczających obozy koncen
tracyjne. Nasze myśli przenoszą się w 

c.d. na stronie 3

Pierwsze wyremontowane sale odda
no do użytku na początku maja br. Od 
tego czasu oglądać można w nich stałą 
wystawę “Rybnik nasze miasto”, przyg

otowaną przez Dział Historii i Kultu
ry Regionu, a ukazującą poprzez do
kumenty i przedmioty kultury mate
rialnej dzieje naszego miasta od epoki 
piastowskiej do czasów współcze
snych. Czynne też były sale, w 
których przygotowuje się wystawy 
czasowe. Dotąd obejrzeliśmy ekspozy
cję fotograficzną przedstawiającą dra
mat chorwackiego Vukovaru, na 
otwarcie przygotowywana jest wysta
wa grupy plastyków zrzeszonych w 
rybnickim oddziale ZPAP pt. “Pejzaż i 
ekologia” .

Swoje miejsce w odpowiednich, no
woczesnych warunkach wystawienni
czych mieć będzie chluba Muzeum - 
cenny zbiór sztandarów cechowych.

c.d. na stronie 3

Inauguracja XXVI
Rybnickich Dni Literatury 

Teatr Ziemi Rybnickiej 
niedziela 24 września 

godzina 16.00

III Rybnicki 
Bal

Charytatywny
Datę już uzgodniono! K o

lejny, III Rybnicki Bal Cha
rytatyw ny, którem u trady
cyjn ie patronow ał będzie  
Prezydent M iasta odbędzie  
się 6 styczn ia  1996 roku. 
W ystąpią na nim Eleni oraz 
K rzysztof Krawczyk.

Organizatorem balu będą Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu 
oraz rybnickie rzymsko-katolickie para
fie. Środki uzyskane z biletów przezna
czone zostaną na Akcję Lato’ 97.

Zysk z balu ubiegłorocznego w wy
sokości 180 mln starych zł., pokrył w 
80 proc. koszty kolonii i półkolonii w 
Kamieniu dla prawie 650 dzieci. W 
lipcu i sierpniu na pięciodniowych 

c.d. na stronie 3

Wejście do nowego pasażu łą
czącego ul. Kościelną z ul. Curie - 
Skłodowskiej. Po zdjęciu ruszto
wań z remontowanej kamienicy 
okazała się ona jedną z piękniej
szych w mieście. Administratorem 
budynku jest Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowe. W czasie remontu 
był on również inwestorem z ramienia

M IE S IĘ C Z N Y
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 w rześniow ych 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,

ramienia Urzędu Miasta, inspekto
rem nadzoru była Ewa Kozioł, zaś 
wykonawcą PRB SA, a pracami 
kierował mgr inż. Czesław Brach
mański. Interesujący projekt 
stworzył dr inż. Andrzej Malczyk, 
rybniczanin, związany zawodowo 
Z Politechniką Śląską w Gliwi
cach. /r/

a nagrodą będzie DARMOWY BI
LET M IESIĘCZNY KOM UNI
KACJI M IEJSKIEJ NA TERE
NIE RYBNIKA NA LISTOPAD.

Katyńskiej. Odlana w 
brązie tablica ufun
dowana została przez 
zasłużoną dla nasze
go miasta rodzinę 
Basistów. / . ../D z ię
kuję wszystkim tym, 
którzy podsunęli tę 
myśl, żeby zbrodnia o 
której nie było można 
mówić, została upa
miętniona dla potom
nych. Dziękuję rów
nież wszystkim tym, 
którzy pomogli zrea
lizować ten obelisk,

 Koncert niedzielny "Pod Wierzbą"
W niedzielę 24 września w godz. 16.00 - 18.00 wystąpi 

Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" 
 oraz kabaret "Trzy ofiary drogi do Europy"

Utopek w książce
Utopek z Wielopola zagościł w “Gazecie Rybnickiej” w 

ostatnim , bożonarodzeniowo-noworocznym  numerze z 
1993 roku. Zrodzony w bogatej wyobraźni rybniczanina 
Bogdana Dzierżawy, mały mieszkaniec wielopolskich sta
wów w czerwonej czapeczce i czerwonym kabociku poja
wiał się odtąd w każdym numerze przez cały rok.
Gwarową gawędę 

o utopku, którego w 
boncloku przyniosła 
do domu starka, au
tor przygotował na 
organizowany przez 
Polskie Radio Kato
wice pierwszy kon
kurs na “Ślązaka 
Roku”. Gwara, którą 
Bogdan Dzierżawa 
opowiadał losy utop
ka Magierki tak 
spodobała się sza
cownemu jury , w 
którym zasiadali 
m.in. prof. Jan Mio
dek, prof. Dorota 
Simonides oraz Ka
zimierz Kutz, że 
przyznało ono rybni
czaninowi drugie 
miejsce w konkursie.
W czasie wręczania 
nagrody Kazimierz 
Kutz opowiadał o 
gwarze Bogdana 
Dzierżawy, że jest 
ona czysta jak kryształ! 

c.d. na stronie 3
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Bogdan Dzierżawa

UTOPEK
Z

WIELOPOLA
■

Wstępem opatrzył prof. Jan Miodek

Opowiadnia o utopku drukowane w "Gazecie 
Rybnickiej” mają swoją wersję książkową

Obelisk poświęcił ks. prałat Alojzy Klon



Na razie światła...

Zainstalowana sygnalizacja świetl
na przed wejściem na targowisko 
miejskie jest rozwiązaniem czaso
wym, do chwili gdy wybudowana zo
stanie kładka nad ulicą. Na razie ma 
rozładować ruch pieszych, szczególnie

szczególnie uciążliwy w dni targowe, oraz po
prawić bezpieczeństwo.

Wiele osób niestety ignoruje czer
wone światło i przechodzi jezdnię  
nie zważając na przejeżdżające sa
mochody. /a/

Z życia wzięte...

Kupującym 
pod rozwagę!

Trwający ostatnio wielki boom na zakup 
nieruchomości nie maleje. Ofert jest ogro
mnie dużo - roją się od nich szpalty gazet, 
gabloty firm  pośredniczących w sprzedaży 
- kupnie. Zdawałoby się, jest w czym wybie
rać. Co bardziej obeznani w materii twier
dzą jednak, że wybór jest bardzo marny. A 
to z powodu braku atrakcyjności towaru i 
cen, ja k  również z powodu nieuczciwości 
sprzedających właścicieli lub “milczą
cych ” firm  . Bo i pośrednik całej prawdy 
powiedzieć nie może, a sprzedawca wręcz 
prawdę ominie po to, by oczywiście interes 
ubić szybko i okazyjnie. Drodzy marzyciele 
i przyszli posiadacze własnych włości, nie 
dajcie się zwariować. Jeśli najpierw spra
wę sfinalizujecie u notariusza, a potem za
czniecie pytać o szczegóły, to akurat mu
sztarda, albo i gorzej, po obiedzie. Bo się 
okazać może, że wcale na tym wymarzo
nym skrawku budować nie wolno, albo 
wolno, tylko że nie dom, a jedynie małoga
barytową szopkę, że uzbrojenie terenu to 
jedynie słup elektryczny w dość dużej odle
głości, a o wodzie to pomarzyć... Aha! 
Szkody górnicze, to najczęściej utajona rze
czywistość. I  tak by mnożyć można fakty, na 
które trafić może /całkiem o nie nie zabie
gając/ “napalony” przyszły właściciel nie
ruchomości. Dla ochłody jednak - do ręki 
poradnik prawny, budowlany itp., a potem 
do dzieła! Z.G.

Licealiści dobrzy w udzielaniu 
pierwszej pom ocy

Dużym sukcesem może się pochwa
lić Mariola Staroń - higienistka z II 
LO. Jej podopieczni zajęli II miejsce 
w wojewódzkich Zawodach Drużyn 
Medyczno-Sanitarnych. Jest to zwień
czeniem ich krótkich /ze względu na po
czątek roku szkolnego/ aczkolwiek bar
dzo intensywnych przygotowań. Startu
jący w zawodach musieli wykazać się 
szeroką wiedzą teoretyczną i umiejętno
ściami praktycznymi z zakresu udziela
nia pierwszej pomocy. Poza znajomo
ścią teorii ratownictwa wymagana też 
była znajomość anatomii i fizjologii. 
Drużyny musiały też być doskonale 
przygotowane pod względem organizacyjnym

organizacyjnym. To osiągnięcie nie jest jedynym 
sukcesem członków PCK z II LO. W 
maju tego roku zajęli oni V miejsce w 
województwie wśród uczestników Kon
kursu Wiedzy o Zdrowiu zwanym 
“Eskulapiadą”. Zawodnicy musieli po
siadać wiadomości przekraczające pro
gram nauczania w szkole średniej. Poza 
biologią obowiązkowym materiałem 
była teoria medycyny i historia Polskie
go i Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża. Drużyna z II LO startuje w tych 
zawodach co rok i, jak zapewnia pani 
Mariola Staroń, tradycja dorocznych 
startów będzie kontynuowana.

L. G rzonka

D o m u s  d la  
niepełnosprawnych
Już niedługo Dom Towarowy “Domus” 

będzie jedyną placówką w regionie, w 
której niepełnosprawni ruchowo będą mo
gli zrobić zakupy na trzeciej kondygnacji.

W “Domusie” trwają prace adaptacyjno-
remontowe do aktualnych potrzeb klien
tów. Budowany jest specjalny podjazd dla 
wózków i drzwi otwierane na mikroproce
sor. Jedna z wind towarowych przerabiana 
jest również na windę osobową. Adaptowa
na jest trzecia kondygnacja “Domusu”, w 
której kupić będzie można meble, rozsze
rzone będzie stoisko z wyposażeniem 
wnętrz i sprzętem rehabilitacyjnym. Nie
pełnosprawni będą mogli m.in. zaopatrzyć 
się w specjalne chodziki, uchwyty i wykła
dziny pomagające w poruszaniu się po 
domu. /a/

Sprzątanie świata popsuła pogoda
Tegoroczna akcja “Sprzątanie świata” wyznaczona 

na 15 i 16 września przeciągnęła się w Rybniku na 
cały tydzień. Powodem była bardzo brzydka pogoda - 
niska temperatura i deszcz.

Kilka szkół przeniosło sprzątanie na 
następny weekend, inne zrealizowały 
swoje plany w ciągu tygodnia. Do ak
cji przystąpiły 44 grupy, w tym szkoły,

rady dzielnicy, kluby. W ydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Mia
sta pomagając sprzątającym rozdał 
4 tysiące worków do zbierania śmieci

śmieci. Przy wywozie śmieci pomagały 
wszystkie firmy tym się zajmujące - 
Rybnickie Służby Komunalne, 
Transgór, ZEF, EKO.

W Szkole Podstawowej nr 28 w 
Rybniku-Kamieniu w piątek skrócone 
zostały lekcje, a dzieci przydzielono 
do poszczególnych prac. Klasy VII i

VIII sprzątały otoczenie ulicy Robot
niczej od przejazdu kolejowego do 
MOSiR-u, klasy VI otoczenie szkoły, 
IV i V lasek obok MOSiR-u, a I i III 
ulicę Szewczyka i przyległe. W Szkole 
Podstawowej nr 18 najstarsze klasy 
nie miały zajęć w ogóle i od 8 rano za
częły sprzątać otoczenie szkoły. Ze 
względu na pogodę prace na dworze 
zostały przerwane i kontynuowano je 
wewnątrz, porządkując kotłownię. 
Klasy najmłodsze posprzątały swoje 
salki. Do akcji włączyła się też Rada 
Dzielnicy Rybnik Zachód Nowiny. 
Oprócz uczniów szkół teren osiedla, 
zwłaszcza otoczenie własnych blo
ków, sprzątali mieszkańcy.

Trudno na razie o podsumowanie, 
bo akcja wciąż jeszcze trwa. Szkoły

2

Bawarscy bankowcy w  Rybniku

Rosemarie Trӧscher odbiera z rąk prezydenta 
Makosza prezent - lalkę w śląskim stroju. Zdj.: jack

W ostatni piątek z 
krótką wizytą w Ryb
niku gościła Rosema
rie TRӦSCHER, od 
lat zaprzyjaźniona z 
naszym miastem mie
szkanka bawarskiego 
landu /o jej związ
kach z Rybnikiem pi
saliśmy w “GR” nr 
28 z 14 lipca br./

Z jej inicjatywy do
szło w Urzędzie Mia
sta do spotkania ba
warskich bankowców 
z Zarządem M iasta 
oraz przedstawiciela
mi trzech rybnickich banków. Podczas 
pierwszej, sondażowej wizyty strona 
niemiecka m.in. zapoznała się z prze
kształceniami, które zachodzą w sek
torze bankowym oraz zaznajomiła się 
z zakresem usług, które oferują swym

klientom rybnickie banki. Podczas 
spotkania bawarscy bankowcy zapro
sili dwóch przedstawicieli naszych 
banków do odbycia praktyki w ich 
bankach.

/ J./

Wystawa psów
Istniejący od 1985 roku rybnicki 

Oddział Związku Kynologicznego za
prasza na X - Jubileuszową wystawę 
psów rasowych.

Wystawa odbędzie się 1 października

października 1995r. na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ka
mieniu. Początek o godzinie 10.00.

Oprócz konkursu psich piękności 
organizatorzy zapowiadają wiele in
nych atrakcji. Zapraszamy!

/ol/

NOWY KONKURS KWIATOW Y

“Kwiatowy” konkurs zamieszczony w 
“GR” nr 34 okazał się trudny. Prezento
wane na zdjęciach kwiaty to korona ce
sarska i irys amerykański. Irysy ame
rykańskie kwitną od połowy maja do po
łowy czerwca, przesadzamy je w lipcu i 
sierpniu a rozmnażamy przez rozdziele
nie kłączy. Nagrodę za prawidłowe od
gadnięcie kwiatów na zdjęciach i odpo
wiedzi na pytania otrzymuje Weronika 
Grzenia, 44-370 Pszów, ul. K. Miarki 
78/7. Zwyciężczynię prosimy o odebra
nie nagrody w redakcji.

W tym tygodniu mamy nadzieję - 
konkurs prostszy. Prawidłowe odpo
wiedzi na pytanie wystarczy zazna
czy w kratkach, wyciąć cały kupon, 
nakleić na kartkę pocztową i prze
słać do redakcji lub wrzucić do żół
tych skrzynek /Kościuszki, Korfan
tego/. Nagrodą jest zestaw cebul li
lii wartości 15.00 zł ufundowany 
przez Rybnicki Klub Miłośników  
Kwiatów działający przy Teatrze 
Ziemi Rybnickiej.

Jaki to kwiat?
□  lilia □  liliowiec □  Hipeastrum /zwartnica/

Czy jest to kwiat?
*  ogrodowy *  doniczkowy

Czy jest to
□  bylina *  kwiat jednoroczny

prosimy znakiem x zaznaczyć właściwą odpowiedź

sprzątają “przydzielone” laski, parki, 
niwelują dzikie wysypisko śmieci. - 
Ale akcja przyniosła m niejsze efekty 
niż w ubiegłym roku - powiedział Jan 
Serwotka z firmy EKO. - Częściowo 
dlatego, że nie dopisała pogoda, ale 
też je s t znacznie m niej śm ieci - przy
najmniej na “naszym ” terenie. Z pew
nością powodem tego jest też podobna 
akcja organizowana przez szkoły 13 i 
14 z okazji Dnia Ziemi. Ale ogólnie 
np. w lesie za Nowinami zaśmiecenie 
jest znacznie mniejsze niż w latach 
ubiegłych. Sami uczestnicy jednak 
wypowiadają się pozytywnie o akcjach 
tego typu, bo widzą sami, że przyno
szą one efekty.

/a/

Radni w szpitalu
W przyszłą środę odbędzie się 

pierwsza powakacyjna sesja Rady 
Miasta. Sesja została podzielona na 
dwie części. W pierwszej przewidzia
ny jest wyjazd radnych na budowę 
szpitala w Orzepowicach. Po powrocie 
radni rozpatrzą m.in. wnioski o przyję
cie statutów MOSiR-u i Ośrodka 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego, zapro
ponują Komisarzowi Wyborczemu 
składy Obwodowych Komisji Wybor
czych do przeprowadzenia wyborów 
Prezydenta RP oraz ustalą wysokość 
diet radnych.

/ J./
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C lean up

World

"Świat" sprzątają uczniowie klasy Vb ze SP 34. Zdj.: jack



Szkoła, w której można 
wybierać

Choć szkoły niepubliczne to od kilku lat zjawisko po
wszechne, większość społeczeństwa ciągle ma kłopoty 
z odróżnieniem zasad funkcjonowania szkoły prywat
nej od społecznej.

- Nasza placówka nie ma właścicie
la i nikt na niej nie zarabia - mówi za
stępca dyrektorki Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Rybniku Jo lan ta  
Rocznik. Nadzór sprawuje nad nią 
zarząd Stowarzyszenia Oświatowego 
Rodzice - Dzieciom, a utrzymujemy się 
z opłat uczniów oraz przysługującej 
nam subwencji państwowej wynoszą
cej 50 procent stawki jaką  otrzymuje 
szkoła publiczna.

Chociaż od rozpoczęcia roku szkol
nego minęły już trzy tygodnie, w no
wym budynku szkoły przy Piłsudskie
go 1, który wydzier
żawiono od ss. urszu
lanek, ciągle jeszcze 
pachnie farbą. W bu
dynku, w którym do
tąd mieścił się Zespół 
Szkół Ekonomicz
nych, remontu wyma
gał dach, wymieniono 
też podłogi i instala
cje - elektryczną, ga
zową, wodną i CO.
Główny ciężar finan
sowania tych prac 
spadł na właściciela 
budynku. Dziś, po 
wejściu do budynku 
uwagę zwraca kolor, a 
właściwie 4 barwy 
podstawowe: czer
wień, zieleń, żółć i 
niebieski. Kolorowe 
kwadraty są sw oistą 
wizytówką szkoły, bo 
widnieją również na 
logo na zewnątrz bu
dynku.

- Klasy 1 - 2  pozo
stały w budynku przy 
ul. Kościuszki, tam, 
gdzie dwa lata temu rozpoczynaliśmy 
swoją działalność z 6 oddziałami - 
mówi dyrektorka D orota W arm uła. 
Dziś w starej i nowej siedzibie szkoła 
prowadzi 16 oddziałów lekcyjnych. 
Staramy się, by każda klasa miała 2 
oddziały, różniące się poziomem. 
Dziecko samo wybiera słabszą lub

mocniejszą klasę, kierując się oceną 
własnych możliwości...

W tej szkole dziecko może spodzie
wać się większej niż w innych placów
kach porcji zajęć z kultury fizycznej i 
języków obcych oraz informatyki. Pły
wanie jest obowiązkowe od I klasy. 
Dzieci najpierw uczą się pływać, po
tem szlifują style. Zajęcia te m ają 
miejsce w ośrodku elektrowni “Ryb
nik” Multirelax. Tam też prowadzona 
jest gimnastyka korekcyjna, a od III 
klasy - zajęcia z judo. Już pierwszaki 
uczą się angielskiego, a od klasy IV

dodatkowo niemieckiego, a angielski 
już w grupie dla zaawansowanych, 
również w formie konwersatoriów. Je
żeli zaś ktoś chce uczyć się francuskie
go, może to robić w kole zaintereso
wań. W nowej siedzibie oprócz 10 
klas i klasopracowni znalazło się miej
sce dla pracowni komputerowej, do

Utopek w książce
c.d. ze strony 1

Odtąd utopek pojawiał się regu
larnie w naszej gazecie, sprawiając 
wiele radości czytelnikom  w łada
jącym gwarą, a trudności w czyta
niu tym, którzy  je j nie zna li, ale 
poznać chcieli.

I oto, w kilka miesięcy po ukaza
niu się w gazecie ostatniego opo
w iadan ia  o u topku, mamy przed 
sobą w ydanie książkow e jego  
przygód. Pomysłodawcą i anim ato
rem przedsięw zięc ia  była, b liska 
nam skądinąd, bo drukująca naszą 
gazetę, żorska d rukarn ia “ O ld
p r in t ” . P rzed sięw zięc ie  nie ma 
charak teru  kom ercyjnego , a w y
dawcami powodowała jedynie chęć 
"... zachowania dla pokoleń  p ię k
na gw ary ś lą s k ie j”. W ydaw cy 
m ają nadzieję, że "... książka s ta
nie się jedną  z ciekawszych i war
tościow ych in ic ja tyw  re g io n a l
nych, podejm ow anych  / . . . /  dla  
uchronienia zanikających elem en
tów kultury ś lą skie j”.

Do n ap isan ia  przedm ow y do 
książki pozyskano ju rora państw o
wego konkursu  na Ś lązaka Roku 
1993 prof. Jana M iodka, którego 
ju ż  w tedy zachw yciła osobow ość 
B ogdana D zierżaw y. P ro feso r 
M iodek pisze o swoim sentym en
cie do ludow ych odm ian języka , 
które są “skarbnicami archaizmów  
ję zyk o w y ch , gram atycznych  sk a
m ielin, z  których odczytać można  
poszczególne plany rozwoju języka  
narodowego ”.

Jest to , p isze prof. M iodek, 
“książka wyjątkowego czaru ję z y
kowego i niezwykłego autentyzm u  
reg iona lnego , nap isana  gw arą  
okolic  Rybnika, na jp iękn ie jszą  w 
moim odczuciu gwarą całego d ia
lektu ś lą sk iego”. Profesor Miodek 
zdradził, że będzie wykorzystywał

Książka do nabycia 
również w redakcji

"Gazety Rybnickiej"

której o sprzęt postarali się rodzice. 
Do dyspozycji s ą  m.in. programy dy
daktyczne do nauki języków, naucza
nia początkowego, biologii, a dzieci 
starsze spędzają przy komputerze go
dzinę tygodniowo.
- Kładziemy nacisk na język  polski i 
matematykę, a więc na te przedmioty, 
z których są egzaminy do szkół śre
dnich. To je s t podstawa, w pozosta
łych przedmiotach nastawiamy się 
przede wszystkim na treści kształcące - 
mówi D. Warmuła.

Dla kierownictwa szkoły oraz pra
wie 40-osobowego grona pedagogicz
nego ważne są nowe formy pracy z 
młodzieżą, jak choćby Dzień bez tor
by, kiedy dzieci wyruszają w teren na 
wycieczkę, podbudowując własnym 
doświadczeniem zdobyte w szkole teo
retyczne wiadomości o ekologii. Od 
klasy IV prowadzone są zajęcia “ukul
turalniające” . Dzieci wyjeżdżają do 
profesjonalnych teatrów, odwiedzają 
muzea. W klasach starszych wprowa
dzono elementy historii regionu, 
wśród kultur są pozycje śląskich pisa
rzy traktujące o śląskich problemach. 
Pod hasłem Od najbliższej okolicy do 
stolicy realizowany jest program wy
cieczkowy. W okresie uczęszczania do 
szkoły uczniowie powinni poznać 
swoje miasto, region, ciekawsze zakąt
ki kraju, by zakończyć tę geograficzną 
edukację na Warszawie. Są rozważane 
wszelkie propozycje zajęć pozalekcyj
nych, jeżeli tylko są chętni, szkoła sta
ra się zapewnić fachowców do prowa
dzenia różnego rodzaju kół zaintereso
wań.
- Nie da się przecenić roli rodziców, 
aktywnych rodziców  - mówi prezes 
Stowarzyszenia Oświatowego Rodzice
- Dzieciom W iesław K asprzak. Od 
ich zaangażowania zależy bardzo wie
le. “Szkoła społeczna ” to taka szkoła, 
dla której się społecznie pracuje. Na
sze kontakty z rodzicami oceniamy 
bardzo dobrze. Żeby je  wzmocnić na 
początku roku organizowany je st pik
nik, w którym uczestniczą wspólnie 
dzieci, rodzice i pedagodzy. Najbliższy 
odbędzie się 23 września.

A żeby te kontakty były jeszcze lep
sze i częstsze, w nowym budynku wy
gospodarowano miejsce na tzw. pokój 
konsultacyjny, gdzie rodzice będą mo
gli spotkać się z nauczycielem i spo
kojnie porozmawiać o swoim dziecku, 
jego postępach, trudnościach i o szko
le. Szkole, w której można wybierać.

W. R óżańska

tekst książki do zajęć ze studentami 
polonistyki Uniwersytetu Wrocław
skiego na przedmiocie o dialektach.

W słowie “Od autora” Bogdan 
Dzierżawa wspomina m.in. o swojej 
babci, która miała szczególny wpływ 
na jego wychowanie. Starała się wpoić 
mu zamiłowanie do gwary i kultury 
śląskiej, a utopka zawdzięczamy jej 
opowiadaniom.

Książka wydana została z dużą sta
rannością. Kredowy papier, ręczne 
szycie, twarda oprawa z foliow aną 
okładką. Każde z opowiadań ilustro
wane jest akwarelkami autorstwa 
Krzysztofa Chrystowskiego. Książka 
w cenie 13 zł pojawi się już dziś, tj. 
w piątek 22 września, w rybnickich 
księgarn iach . W ydana w niew iel
kim, wręcz bibliofilskim nakładzie 
1500 egzem plarzy, zaopatrzona w 
bardzo przydatny słowniczek w yra
zów gwarowych użytych w tekście, 
może stać się szybko “ b ia łym  k ru
k ie m ” , w a r to  w ięc p o lo w ać  na 
n ią  ró w n ież  w T e a tr z e  Z iem i 
R y b n ick ie j, gdzie b ęd z ie  s p rz e
daw ana p rzed  im p rezam i z o k a
zji XXVI R ybnick ich  Dni L ite ra
tu ry .

W.R.

"...słowem i barwą..."
Wola tworzenia, dążenie do osią

gnięcia pełni życia intelektualnego, 
chęć otwarcia się i podzielenia się z 
innymi odkrywanymi 
wartościami - to jedna  
z najcenniejszych cech 
osobowości nauczy
ciela w oddziaływaniu 
którego wciąż znajdu
je  się młode pokole
nie.

Te m.in. słowa za
warte są w “Almana
chu Poetycko-Pla
stycznym Nauczycie
li” . Jest on swoistym 
katalogiem wystawy 
prac plastycznych na
uczycieli, którą otwar
to w ub. piątek w 
Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Wernisaż 
wzbogacony słowem 
poetyckim został zor
ganizowany z okazji 
90-lecia Związku Na
uczycielstwa Polskiego

Polskiego przez rybnicki Oddział ZNP. I al
manach, i wystawa są próbą przeglądu 
twórczości nauczycieli, pedagogów, 

ale również hu
manistów o 
wszechstronnych 
z a in te re s o w a
niach i pasjach. 
Malują, piszą 
wiersze, wciąż od
krywają piękno 
otaczającej rzeczy
wistości. Alma
nach otwiera Jani
na Podlodowska, 
poetka, postać nie
zwykła; a po niej 
wiele nazwisk 
osób z których 
jedne już tylko bu
dzą wspomnienia, 
inne do dziś są ak
tywne.

W ystawę bę
dzie można oglą
dać do 14 paź
dziernika. /r/

Najstarszym uczestnikiem  
wernisażu był nestor rybnickich 

nauczycieli Jó ze f Bolesław 
Korzeniowski Zdj.: jack

Obiekt godny nakładów
c.d. ze strony 1
Stała wystawa, przygotowana przez 
Dział Historii Rzemiosła pod kierun
kiem Elżbiety B im ler-M ackiew icz 
nosić będzie tytuł “Cechy rzemieślni
cze w miastach Górnego Śląska”. Uka
zane zostaną również dzieje rzemiosła 
- od wykopalisk archeologicznych do 
współczesności, a także rzemiosło jako 
samorządna organizacja ludzi przy nim 
skupionych.

W czasie remontu trwającego od 1989 
roku wszystkie eksponaty, a Muzeum 
ma ich ok. 10 tys., przechowywane były 
w trudnych warunkach w budynku przy 
ul. Miejskiej. Otwarcie ekspozycji ma
gazyny nieco opróżni, ale na nadmiar 
powierzchni magazynowej Muzeum i 
tak cierpieć nie będzie. Szczególnie 
trudna jest sytuacja Działu Historii Rze
miosła, który ma w swoich zbiorach 
“wielkogabarytowe” eksponaty: całe 
warsztaty rzemieślnicze, np. szewskie, 
krawieckie, a nawet kuźnię. Okazało się, 
że Muzeum nasze posiada również pra
wie kompletny zakład fryzjerski z lat 
międzywojennych, który miał szansę 
“zagrać” w filmie. Ale filmowcy niestety 
o nim nie wiedzieli. Przez cały czas 
trwania remontu Muzeum nie zawiesiło 
swojej działalności, w tym również wy
stawienniczej, choćby w salach Miej
skiej Biblioteki Publicznej. Pracował też 
Dział Naukowo - Oświatowy, kierowany 
przez Sławomira Studnika.

Nowością natomiast będzie pracownia 
fotograficzna, której głównym zadaniem 
jest dokumentacja zbiorów, a także pra
cownia konserwatorska prowadzona 
przez artystę - plastyka Krzysztofa Du
blewskiego. Z jej usług będą mogły ko
rzystać również osoby prywatne. Mając 
pozwolenie na  prowadzenie działalności

gospodarczej, Muzeum będzie się starać 
podreperować w ten sposób swoje finan
se. W dobudowanym skrzydle, oprócz 
sal wystawowych, znalazły miejsce po
koje do pracy naukowej oraz część ad
ministracyjna.

- Na otwarcie Muzeum 28 września 
zjedzie wiele gości, wśród nich muzeal
nicy z placówek zrzeszonych w Unii Mu
zeów. Zobaczą obiekt godny łożonych 
nań przez miasto nakładów - powiedzia
ła dyrektor Muzeum Genowefa G ra
bowska.

Od początku swojego istnienia Mu
zeum pełniło w mieście ważną funkcję 
kulturotwórczą i integracyjną zarazem. I 
to nie zmieniło się do dziś. W.R.

III Rybnicki Bal 
Charytatywny

c.d. ze strony 1
turnusach przebywały w Kamieniu ty
powane przez parafie dzieci z rodzin 
najuboższych. Miały tam zapewnione 
dwa posiłki i fachową opiekę. Po kilka 
tygodni spędziły tu również dzieci z 
polskich rodzin z Ukrainy. Miały oka
zję zobaczyć kraj rodziców i dziad
ków, i zaprzyjaźnić się z rówieśnikami 
z Polski. A wszystko to dzięki ofiarno
ści ludzi ze środowiska rybnickiego 
biznesu. Zainteresowanie ubiegłorocz
nym balem było bardzo duże, a bile
tów nie starczyło dla wszystkich.

Organizatorzy mają nadzieję, że ryb
niccy biznesmeni nie zawiodą i tym 
razem. W “Olimpii” w Kamieniu na 
balu będzie się bawić 70 par, warto 
więc już dziś zabiegać o bilety. O rga
nizatorzy chcą je  rozprowadzić do 
listopada. /r/

Pomordowanym za O jczyznę...
c.d. ze strony 1

miłości ku tym, którzy złożyli ofiarę ze 
swojego życia w walce o wolność na
szej ojczyzny i innych narodów. Myśli
my też o tych, których ju ż  nikt nie pa
mięta, a którzy czekają na nasze mo
dlitwy. Nie znamy dokładnie ich na
zwisk ani daty ich zejścia z tego świa
ta, ale Bóg je  zna dokładnie/... ” Pod
czas liturgii poświęcenia zapalono 
wielki znicz. Złożono też kwiaty i 
wieńce, w tym jeden od Stowarzysze
nia Rodzin Katyńskich z Katowic, 
które zrzesza te rybnickie rodziny,

które utraciły swych bliskich na 
Wschodzie. Są to przede wszystkim 
rodziny przedwojennych wojskowych, 
policjantów, nauczycieli... W ich imie
niu przemówił na zakończenie Stani
sław Rduch z Rybnika: “/.../ Stoimy 
tutaj w zadumie, myśląc o naszych 
najbliższych, którzy pozostali tak bar
dzo daleko od ojczyzny, na obcej zie
mi. Niech zostaną w pamięci następ
nych pokoleń! ”

Na zakończenie odśpiewano pieśń 
“Boże coś Polskę”, która podkreśliła 
podniosły nastrój uroczystości.

T ekst i zdj.: M arek Szołtysek

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Dobry adres - Piłsudskiego 1!. Zdj.: jack



25.09. poniedziałek
godz. 9.30 Janina Wieczerska 

Zbigniew Żakiewicz 
godz. 10.00 Andrzej Perepeczko 

Milena Wieczorek 
godz. 17.00 Andrzej Perepeczko

godz. 17.00 Jerzy Pachlowski

Spotkania 
z pisarzami

Tradycyjnie już w ramach Rybnickich 
Dni Literatury odbędzie się w rybnickich 
szołach i placówkach kulturalnych sze
reg spotkań autorskich literatów Wy
brzeża. W dniach od 25 do 27 września 
będziemy mogli poznać niżej wymienio
nych artystów:

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Żorach
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jastrzębiu
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rybniku
Dom Kultury w Boguszowicach

26.09. wtorek
godz. 9.00 
godz. 10.00

Janina Wieczerska 
Leszek Furmaga

godz. 11.00 Andrzej Perepeczko

godz. 11.00 
godz. 11.00

27.09. środa
godz. 9.00 
godz. 11.00

Kazimierz Nowosielski 
Teresa Remiszewska

Andrzej Perepeczko

Dom Kultury w Chwałowicach 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jastrzębiu
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rybniku
Dom Kultury w Chwałowicach 
Filia MBP m. w Klubie Kultury 
w Ligocie

Dom Kultury w Niedobczycach 
Biesiada Literacka z udziałem wszystkich pisarzy w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Rybniku.
Temat Biesiady: Współczesna Literatura Polska - nowe twarze, 
nowe problemy.
Słowo wstępne - Kazimierz Nowosielski

Ponadto spotkania odbędą się w liceach ogólnokształcących: I, II, V w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół 
Budowlanych, Liceum Sióstr Urszulanek, Technikum Górniczym oraz w szkołach 
podstawowych nr 1,4, 5,6, 10, 11, 12,13,15, 17, 18, 19, 20,21,22, 31 i 34.

W Niedobczycach

Park im. Henryka Czem piela
Pieśni i Muzyki organizowanym przez 
Dom Kultury. Wystąpią orkiestry i chóry 
zrzeszone w rybnickim okręgu Polskie
go Związku Chórów i Orkiestr: “Belcan
to” z Chudowa, “Belcanto” z Gaszowic, 
“Słowiczek” z Popielowa, “Mickiewicz" 
z Niedobczyc oraz orkiestry - Miejska 
Orkiestra Dęta “Rybnik”, orkiestry ko
palń: “Jankowice”, “Szczygłowice”, 
“Chwałowice”, “Rymer”, “Dębieńsko”, 
“Knurów”, i “Krupiński” /a/

Jeszcze na ostatniej przed wakacjami 
sesji Rady Miasta postanowiono parko
wi położonemu przy ul. Barbary w Ryb
niku - Niedobczycach nadać imię Hen
ryka Czempiela, propagatora pieśni 
chóralnej i dyrygenta, o co zabiegało 
rybnickie środowisko muzyczne.

Oficjalna uroczystość z tym związana 
odbędzie się w sobotę 30 września o 
godz. 15.00 w niedobczyckim parku w 
ramach Międzynarodowego Dnia Pieśni

Dni Muzyki 
Organowej 

i Kameralnej
Od końca września aż do 26 paździer

nika odbywać się będą w 7 miastach re
gionu X Jubileuszowe Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej. Prezentowa
ne będą nie tylko recitale organowe, ale 
też koncerty, w których utwory organo
we przeplatane będą utworami wokalny
mi, jak również koncert muzyki kame
ralnej zespołu grającego na dawnych in
strumentach smyczkowych. Każdego ty
godnia w Rybniku, Raciborzu, Wodzi
sławiu - Biertułtowach, Żorach, Pszo
wie, Jastrzębiu i Leszczynach wysłuchać 
będzie można utworów przygotowanych 
specjalnie na Dni... przez innego artystę.

Impreza zainaugurowana zostanie 
przez organistę kościoła Santo Spirito w 
Padwie i prof. Konserwatorium Mu
zycznego w Materze - Fausto Fiorina. 
Zaprezentuje on utwory kompozytorów 
z epoki baroku - Buxtehude’go, Bacha, 
Haendla. Wystąpi 24.09. o godz. 16.00 
w kościele św. Andrzeja Boboli w Le
szczynach, 25.09. o godz. 19.00 w ko
ściele św. Filipa i Jakuba w Żorach i 
27.09. o godz. 18.00 w sali koncertowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Raci
borzu wraz z Raciborską Orkiestrą Ka
meralną pod dyrekcją Andrzeja Rosoła. 
Natomiast koncert w Rybniku 26.09. o 
godz. 19.15 w Bazylice św. Antoniego 
uświetni jednocześnie obchody 800-le
cia urodzin św. Antoniego z Padwy. Dal
szy ciąg programu Dni przedstawimy za 
tydzień. /a/

Instruktorski 
kurs filmowy
Wiele osób interesujących się filmem 

marzy o tym by stanąć po drugiej stronie 
kamery. Może im to umożliwić dwuletni 
instruktorski kurs filmowy organizo
wany przez Wojewódzki Ośrodek Kul
tury i Wystaw Artystycznych w Koninie

Pożegnanie lata w  Kamieniu
Chociaż od końca sierpnia pogodę 

mamy typowo jesienną, to według ka
lendarza lato skończyło się dopiero 
wczoraj. Rybniczanie pożegnali tę sło
neczną i ciepłą porę roku w niedzielę, 
na festynie w Kamieniu. Głównym 
organizatorem “Pożegnania lata” był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ryszard Rynkowski składa autograf na egzemplarzu 
"Gazety Rybnickiej ". Zdj.: jack

wraz z Miejskim Zarządem Szkół i 
Przedszkoli. Pomogły: PZU “Życie”
S.A. z Wodzisławia i rybnicki browar 
“Ger-Pol”. Deszcz przestał padać, za
świeciło słońce.

Na “scenie” MOSiR-u wystąpiła 
grupa wykonawców, którzy swoimi 
solowymi występami przyciągają setki 
słuchaczy. Od 14.30 do 20.00 w Kamieniu

Kamieniu śpiewali: Ryszard Rynkowski, 
Krzysztof Krawczyk, Wojciech Korda, 
zespół Żuki, “parlamentarnie” bawił 
Marcin Daniec. Dzieci uczestniczyły 
w zabawach i konkursach. Dorośli ro
zegrali trójmecz piłki nożnej. Dla 
zgłodniałych były kiełbaski, dla spra
gnionych “Ger-Pol” nalewał piwo. Im

prezę zakończył krót
ki pokaz sztucznych 
ogni.

Szkoda, że nie 
wszyscy, którzy mieli 
ochotę, mogli w fe
stynie uczestniczyć, 
bowiem dostać się w 
niedzielne popołu
dnie do Kamienia nie 
było łatwo. Kursują
ce w godzinnych od
stępach autobusy li
nii 586 już na Placu 
Wolności zabierały 
“nadkomplet” pasa
żerów. Zmotoryzo

wani jechali do Kamienia w żółwim 
tempie, niektórzy nadkładali drogi do
jeżdżając od strony Leszczyn.

Może w przyszłym roku - bo wiemy 
już, że “Pożegnanie lata” na stałe za
gości w kalendarzu miejskich imprez - 
organizatorom pomogą liczne w na
szym mieście przedsiębiorstwa trans
portowe? /ol/

nie z upoważnienia Centrum Animacji 
Kultury w Warszawie.

Zajęcia odbywać się będą w czasie 3- 
dniowych /piątek, sobota, niedziela/ co
miesięcznych sesji, a absolwenci otrzy
mają dyplom Ministerstwa Kultury i 
Sztuki. Ukończenie kursu daje upraw
nienie do zajmowania określonych sta
nowisk w instytucjach kultury.

Zgłoszenia będą przejmowane do 30 
września br. Dodatkowych informa
cji udziela WOK w Koninie tel. /0-63/ 
429-628, a także Krystyna Pysz w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Rybniku - tel. 26-141 oraz nasza re
dakcja. /r/

C złow iek z z ewnąt rz
Młodzieżowy Dom Kultury ma od niedawna nowego dyrekto

ra. Jest nim Adam Więckowski, dotychczas pełniący funkcję 
zastępcy dyrektora w Szkole Podstawowej nr 34.

GR.: Dlaczego zdecydował się Pan 
startować w konkursie na dyrektora 
MDK?
Adam Więckowski - W zasadzie mia
łem mało czasu do namysłu, bo dowie
działem się o konkursie zaledwie kilka 
dni przed pierwszym ustalonym termi
nem zakończenia. Swoją ofertę złoży
łem trzy dni przed końcem. Zdecydo
wałem się, bo chcę coś robić, działać. 
Nie jestem rodowitym rybniczaninem, 
mieszkam tu od 4 lat i mam świeże 
spojrzenie na niektóre rzeczy. Wydaje 
mi się, że jako “człowiek z zewnątrz” 
mogę wprowadzić w to środowisko 
coś nowego.
-mJakie ma Pan plany związane z 

nowym stanowiskiem?
- Plany są ogromne, ale z pewnością 
życie je zweryfikuje. Przede wszyst
kim chodzi o pieniądze. Na pewno 
Urząd M iasta nie będzie spełniał 
wszystkich naszych zachcianek. A ja  
chciałbym dużo.
- Co pojawi się nowego?
- Chcę wprowadzić formy taneczne dla 
małych dzieci, formy rekreacyjno-ta
neczne wzorowane na dawnej “Gawę
dzie”, warsztaty literackie i teatralne. 
Będzie też teatrzyk lalkarski, do które
go dzieci same będą wykonywać lalki. 
Swoją siedzibę będzie mieć w MDK 
zespół rapperów. Chcemy prowadzić 
naukę gry na gitarze i zespół gitarowy. 
Będzie makrama i tkactwo, no i oczywiście

oczywiście zajęcia ruchowe: aerobik i zaję
cia korekcyjne muzyczno-ruchowe.
- Jest Pan plastykiem, czy w związku 
z tym zajęcia plastyczne zdominują 
inne?
- Na pewno nie zdominują, ale chcę

zaproponować np. malarstwo sztalu
gowe, takie dla szkół średnich. Marzy 
mi się jeszcze pracownia grafiki z 
prawdziwego zdarzenia oraz zajęcia 
plastyczne dla wszystkich - dzieci, 
młodzieży, ale też osób starszych, 
emerytów. Nie chciałbym zapeszyć, 
ale chciałbym również stworzyć pra
cownię komputerową i opartą na niej 
M łodzieżową Agencję Reklamową, 
salę wystawową.
- Kto będzie prowadził te wszystkie za
jęcia?

- Jest z tym trochę kło
potu. Chciałbym przede 
wszystkim znaleźć do
brych instruktorów, bo 
od nich dużo zależy. 
Nie chcę zaczynać za
jęć, a po jakimś czasie 
ich przerywać, bo nie 
będzie odpowiedniej 
osoby do ich prowadze
nia. Nie chcę zniechę
cać na początku, więc 
niektóre kółka rozpocz
ną swoją działalność w 
październiku. Dobrzy 
instruktorzy już gdzieś 
pracują, ale mam 
nadzieję, że w MDK też 
pracować będą fachow
cy. Z instruktorami też 
jest pewien problem, bo 
tylko 10 osób pracuje 
na pełnym etacie. 
Chciałbym ludzi zwią
zać bardziej z tą  pla
cówką, żeby mieli więcej

więcej godzin, a nie traktowali tej pracy 
jak dorobienie do pensji. Aby dobrze i 
prężnie cały MDK, działał potrzeba 
moim zdaniem około 30 osób. Ale na 
razie takiej liczby etatów nie ma.
- Czy do konkursu właśnie takie pla
ny przedstawił Pan i to zdecydowało o 
Pana sukcesie?
- Nie wiem co zdecydowało przy wy
borze, ale w skrócie przedstawiłem 
właśnie taką wizję pracy w MDK. Nie 
uważam, że powinien być jeszcze jed
ną instytucją, do której trzeba dokła
dać. Ja uważam, że powinien działać 
prężnie, powinniśmy współpracować z 
Radą Dzielnicy, parafią, policją. Osta
tecznie jesteśmy po to by urozmaicać 
czas dzieci i młodzieży. Nie sądzę też, 
że MDK musi przyciągać masy. 
Chciałbym dać szansę uzdolnionym i 
aktywnym, aby mogli się tu rozwijać. 
A wtedy będzie szansa by przyciągnąć 
dotąd biernych.
- MDK ma teraz nie tylko nowego dy
rektora, ale też nową siedzibę. Czy nie 
boi się Pan, że straci dotychczaso
wych członków?
- Tak, przenieśliśmy się do nowego 
budynku, na Nowinach. Zajmujemy 
teraz pomieszczenia po klubie “Proxi
ma”. Osiedle to jest prawdziwym blo
kowiskiem, mamy więc sporo możli
wości. Nadal mamy do dyspozycji na
sze pomieszczenia na Szkolnej, Cha
browej i Dąbrówki. Myślę, że wiele 
osób przyciągniemy nowymi ofertami. 
-A jaki jest stan nowych pomieszczeń 
i ile jest w niej sal?
- Będzie w sumie 8 sal do zajęć, ale na

W  Orzepowicach

Festyn ludowy
W najbliższą niedzielę 24 wrze

śnia o godz. 14.00 na boisku w 
Rybniku - Orzepowicach rozpocz
nie się festyn ludowy. Organizato
rzy planują zabawy dla całych rodzin 
- biegi i sztafety, konkursy. Będzie 
też ognisko, zabawa taneczna, kon
cert orkiestry dętej kop. “Jankowice” 
i Miejskiej Orkiestry Dętej z Rybni
ka, skoki spadochronowe i start ba
lonu.

W czasie festynu będą sprzedawa
ne losy, które będą brały udział w 
ciągnieniu loterii fantowej. Główną 
nagrodą jest prawdziwa Świnia!

/a/

Adam Więckowski: Jako "człowiek z 
zewnątrz” mogę wprowadzić w to śro
dowisko coś nowego. Zdj.: jack

Jest to klasycystyczna kamienica przy Rynku pod numerem “pierw
szym”.

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Rybniku 

zaprasza na zajęcia:
* Klubu Tańca Towarzyskiego w 
czwartki w godz. 17.00 - 20.00
* “Show Dance” grupa starsza /szkoły 
średnie/ - wtorki i piątki godz. 18.40
- 20.15, grupa młodsza /szkoły podsta
wowe/ soboty godz. 8.30 - 12.00
* gimnastyki korekcyjnej w grupach: 
płaskostopie, skrzywienia boczne, ple
cy okrągłe /wymagana dokładna dia
gnoza lekarska/
* aerobiku - młodzież z klas V - VIII
* muzyczno-ruchowe - dzieci z klas 
I - I V

Zgłoszenia indywidualne w sekreta
riacie MDK /była Proxima na Nowi
nach/, codziennie od 8.00 do 16.00
s_________________________________________ J
razie zaadaptowane są tylko cztery. 
Nie chciałem czekać na robotników i 
pieniądze, dlatego pewne rzeczy zrobi
łem już sam. Gotowa jest duża sala, w 
której będą odbywały się dyskoteki i 
kilka innych, mniejszych. Czynna jest 
już “poczekalnia”, w której dzieci cze
kające na zajęcia czy rodziców mogą 
sobie tu obejrzeć program w telewizji 
czy film wideo. Niektóre zajęcia już są 
prowadzone, w pozostałych pomie
szczeniach trwa remont. Mam nadzie
ję, że szybko się skończy i ruszymy na 
całego.
- Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
sukcesów.

R ozmawiała: A neta T waróg

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich
Zgodnie z tezami hitlerowskiej pro

pagandy, to właśnie Polska była śmier
telnym zagrożeniem dla niemieckiego 
państwa. Te absolutnie wyssane z pal
ca nazistowskie tezy w sposób coraz 
bardziej natarczywy lansowano w nie
mieckiej prasie i radiu w 1939 roku, 
kiedy Hitler już na dobre zmierzał do 
wojny z Polską. “Perełką” tej kłamli
wej propagandy była wydana w 1939 
roku w Berlinie książka zatytułowana 
“Raübstaat Polen”, co można przetłu
maczyć “Zbójeckie Państwo Polskie”. 
Egon Peter, autor tego 160-stronico
wego wydawnictwa lżącego wszystko 
co polskie, dobrał tak fakty i fotogra
fie, by dowieść wyższości wszystkiego 
co niemieckie. Niemieckie miasta to 
zadbane domy i kamienice, Niemcy 
mieszkający w Polsce to pogodni i 
wzbudzający zaufanie ludzie. Polacy 
utożsamiani są z włóczęgami i żebra
kami, zaś o polskiej gospodarce ma 
świadczyć zdjęcie chylącej się ku zie
mi chałupy na Wołyniu.

Książka poświęca również wiele 
stron Śląskowi. Wcielenie części Gór
nego Śląska do Polski w 1922 roku 
autor książki widzi wyłącznie jako 
efekt “zbójeckiej konferencji wersal

skiej wobec niemieckiego wschodu ” 
oraz jako skutek działalności “Pol
skich agitatorów”, “polskich demago
gów” oraz “warszawskich szowini
stów”. Specjalne miejsce poświęcono 
tu antyniemieckiej “propagandzie  
Wojciecha Korfantego Omawiający 
to rozdział zatytułowany jest “Korfan
ty przy pracy” i choć zawiera jedynie

P ro p a g a n d a
i wojenny kalendarz

30 wierszy tekstu, 
jest zilustrowany aż 
sześcioma fotografia
mi. Cztery z nich po
kazują zniszczone 
domy i mosty, zaś na 
następnych widać 
dwóch Niemców za
bitych podczas po
wstań na Śląsku. Na
stępnie książka prze
konuje czytelników, 
że ta część Górnego 
Śląska, która przypa
dła Polsce, to obraz 
kompletnego ban
kructwa i ruiny. Tezę 
tę popiera fotografią 
/patrz obok/ przedsta
wiającą na pierwszym 
planie złomowisko 
części metalowych, 
zaś w dali fabryczny 
komin. Pod zdjęciem 
natomiast znajdziemy 
podpis: “Cmentarzy
sko fabryczne na 
kwitnącym Wschodnim

Propaganda niemiecka w latach poprzedzających 
drugą wojnę światową przedstawiała Polskę jako 
kraj chaosu, zaś należące do Polski ziemie śląskie 
chciano widzieć jako marnowanie tego, co Niemcy 
przed laty wybudowali. To zdjęcie przedstawia 
prawdopodobnie punkt skupu złomu, jednak w 
niemieckich publikacjach propagandowych foto
grafię tę podpisano cynicznie: “Cmentarzysko fa
bryczne na kwitnącym Górnym Śląsku”

Wschodnim Górnym Ślą
sku”. A “Wschodnim 
Górnym Śląskiem” 
/O st-Oberschlesien/ 
nazywa się tu polskie 
tereny międzywojen
nego “Województwa 
Śląskiego”.

Wydana w 1939

70 lat temu "Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 
donosiły od 22 do 28 września 1925 roku

Wiadomości Ogłoszenia

- Z inicjatywy miejscowego probo
szcza ks. Reginka organizuje się w 
Rybniku mieszany chór kościelny. 
Myśl godna poparcia. Wzywa się 
wszystkich sympatyków śpiewu bez 
różnicy płci na zebranie organizacyj
ne, które odbędzie się w czwartek o 
godz. 7 wieczorem w domu parafjal
nym. - Wzywa się wszystkich tych, 
którzy posiadają słuch muzykalny i 
znają się cokolwiek na nutach, aby się 
licznie zjawiły na zebraniu organiza
cyjnem.
Zwołujący.

- (Niezwykła uroczystość w zakładzie
S.S. Urszulanek w Rybniku). Zakon
S.S. Urszulanek święci w bieżącym 
roku rzadką uroczystość beatyfikacji 
16-tu swych sióstr zakonnych, które 
zginęły śmiercią męczeńską, a beatyfi
kacja których odbyła się w maju b.r. w 
Rzymie. Ku czci tych świętych mę
czenniczek Polskie S.S. Urszulanki 
urządzają t. zw. Triduum, trzydniowe 
nabożeństwo. W związku z tem S.S. 
Urszulanki w Rybniku zam ierzają 
również uczcić nowe swe patronki Za
konu uroczystem nabożeństwem w ka
plicy Zakładu w dniu 26,27 i 28 b.m. 
/.../ Na uroczystość zapraszają S.S. 
Urszulanki wszystkie osoby dobrej 
woli.

- Samobójstwo.) Dnia 19 b.m. o godz. 
16, 15 rzucił się pod pociąg osobowy 
zdążający z Chałupek do Gorczyc, Jan 
Hanak z Olzy, lat 53, który poniósł 
śmierć na miejscu. Przyczyna samo
bójstwa narazie nie ustalona.

Z małym kapitałem duże zyski 
przenośne aparaty N.A.E. duży i KOK 
mały o własnej elektryczności dla wę
drownych kin
Kinoaparaty różnych typów do miej
scowej i o własnej elektryczności dla: 
Kinoteatrów, szkół, organizacyj i sto
warzyszeń społecznych, instytucji 
wojskowych, gmin, szpitali, więzień i 
wogóle do miejskiego i wiejskiego 
użytku.
Wszelkie części do aparatów Pathé. 
Konc. Tow. Pathé - Nord, Warszawa,
Długa 48/81 telef. 518-51.

* * *
O zaręczynach naszej córki 

Berty
z sędzią powiatowym 

Janem Bonczkowiczem 
uprzejmie zawiadamiają właściciel 

browaru Z. Mueller z żoną Joanną z 
domu Schellhaas.

Rybnik, we wrześniu 1925 roku. 
Przyjęć nie będzie.

Berta Mueller 
Jan Bonczkowicz 

zaręczeni 
* * *

Precz z apatją!
Dajemy zarobek do 1000 zł 
każdemu, bez różnicy stanu, płci i wie
ku.
Żadna agentura.
Zupełnie nowy, niemęczący system 
pracy.
“Rekord” Częstochowa, Aleja 53. /za
łączyć 60 gr. znaczkami/

* * *
Do sprzedania wilczur i legawiec. 
Zgłoszenia do Starej Apteki. Rybnik, 
Rynek.

Kina
“APOLLO”

22 września, godz. 17.00, 19.30; 23 
września, godz. 16.00, 18.15; 24-28 
września, godz. 17.00, 19.30 - “KAR
MAZYNOWY PRZYPŁYW” /USA,
15/

DKF “EKRAN” przy TZR 
MINIKONFRONTACJE FILMOWI: 
pt. “Morskie opowieści” w ramach 
XXVI Rybnickich Dni Literatury
22 września, godz. 18.00 - “RAPA 
NUI” /USA, 15/3,5 zł
23 września, godz. 18.00 
“OTCHŁAŃ” /USA, 15/4,5 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
24-29 września , godz. 17.00, 19.00 - 
“WICHRY NAMIĘTNOŚCI”, prod. 
USA

“WRZOS” - Niedobczyce
24 września , godz. 17.00 - “GWIE
ZDNE WROTA”, prod. USA

 Koncerty 
Przed Teatrem

24 września, godz. 15.00 - Koncert 
Miejskiej Orkiestry Dętej oraz wy
stęp kabaretu “Trzy ofiary drogi do 
Europy” , w stęp wolny /w ram ach 
XXVI RDL/

Klub “Energetyk”
24 września, godz. 17.00 - Koncert 
MICHAŁA BAJORA

Mała Scena Rybnicka 
28 w rześnia, godz. 9.30, 1 1.30, 
19.00 - JAZZ I POEZJA; grają Mar
cin Jahr, Jacek i Wojciech Niedziela, 
Piotr Wojtasik, śpiew: Anna Jopek i 
Janusz Szrom, cena 5 zł

Teatr Ziemi Rybnickiej 
28 września, godz. 18.00 - koncert 
kam eralny: LIDIA GRYCHTO
ŁÓWNA /fortep ian /, JANUSZ 
EKIERT /słow o/, cena 4 zł /w ra
mach XXVI RDL/.

książka musiała wyrażać oficjalną hi
tlerowską linię propagandową. Inaczej 
bowiem goebelsowska cenzura nie do
puściłaby do jej wydrukowania. Zatem 
w wyobraźni statystycznego Niemca 
zapadł obraz “zbójeckiej Polski ” i ta 
sama propaganda musiała się później 
napracować, by w momencie rozpo
częcia wojny nie okazało się, że to 
“spokojne Niemcy ” napadły na “gro
źnego polskiego zbója ”. Przygotowa
no więc “prowokację 
gliwicką”. Gliwice 
były wtedy przygra
niczną miejscowością 
po niemieckiej stro
nie. Na m ieszczącą 
się tam niemiecką ra
diostację w czwartek 
31 sierpnia 1939 roku 
o godzinie 20.00 na
padli żołnierze SS 
przebrani w polskie 
mundury. Niemcy po
sunęli się więc do 
mordu na własnych 
rodakach. Pośród tru
pów pozostawiono 
kilka ciał przebranych 
w polskie mundury, 
co miało przekonać cały świat, że 
agresorem jest Polska i że to ona zmu
sza Niemców do samoobrony, do woj
ny sprawiedliwej. Ten zabieg propa
gandowy wpłynął również na sposób 
postrzegania początku wojny przez 
Niemców.

W niemieckich kalendarzach jako 
pierwszy dzień drugiej wojny świa
towej zaznaczony był dopiero dzień 
3 września 1939 roku. Wtedy bo

bowiem Anglia i Francja wypowiedziały 
Niemcom wojnę. Tak więc zgodnie z 
hitlerowską propagandą, wojnę świa
tową wywołali alianci, zaś pierwsze 
trzy dni września upłynęły armii nie
mieckiej jedynie “na obronie przed  
Polską i odzyskiwaniu należących się 
im ziem: Wielkopolski, Pomorza i 
Górnego Śląska

Dla nas jest oczywiste, że druga woj
na światowa rozpoczęła się 1 września

1939 roku. Przeglądając jednak an
gielską “Kronikę II wojny światowej” 
Donalda Sommerville’a, pod datą 
1.IX. 1939 r. trudno znaleźć wyraźne 
stwierdzenie, że dzień ten jest dniem 
początku wojny. Czytamy jedynie, że 
“wojska niemieckie bez wypowiedze

nia wojny przekraczają granicę Pol
sk i”. Chcę jednak wierzyć, że w świa
domości ludzkiej datą rozpętania woj
ny jest 1 września.

M arek Szołtysek

JULI AU G U ST SEPTEMB.
1 D 1 S   3^.W .
2  P • 2 M  Hindenb-†
3 S 3 D  3 P 1939 K rie g  
4 S  28 W 4 M
5 M 5 D
6 D 6 P 6 M
7 M 7 S 7 D  
8 D 8 S  33. W . 8 M
9 F . 9 M  9 D

1 0 S  O 10 D 10 F

Fragment niemieckiego kalendarza ściennego z 
1943 roku, na którym początek drugiej wojny świato
wej zaznaczono 3 września.

Piękno siedzi w ... szczegółach
Prezentowany dzisiaj 

fragment architekto
niczny umiejscowiony 
jest na jednej z bardziej 
znanych kamienic w 
naszym mieście. W jej 
tympanonie widzimy 
tarczę z monogramem 
“OM”, a niżej zapisaną 
cyframi rzymskimi datę 
przebudowania - rok 
1925. Gdzie usytuowa
na jest ta kamienica?
Odpowiedzi proszę 
szukać na stronie 4.

Teatr Ziemi Rybnickiej
24 września, godz. 16.00 - INAUGU
RACJA XXVI RDL, M. Chase: “MÓJ 
PRZYJACIEL HARVEY” w wyk. Te
atru “Kwadrat” z W-wy, cena 17 zł.
25 września, godz. 18.30 , spektakl 
Teatru “Kwadrat”, j.w.

Mała Scena Rybnicka
25 września, godz. 17.00 - Pokaz tea
trów regionu w ramach konkursu 
XXVI RDL, wstęp wolny

Teatr Ziemi Rybnickiej
26 września, godz. 11.30 Sławomir 
MROŻEK: “Emigranci” w wyk. Tea
tru “KOREZ” z Chorzowa, cena 4 zł

Mała Scena Rybnicka 
26 września, godz. 18.00, “PIÓRO 
NA WIETRZE” - program pośw.

twórczości JANINY PODLODOW
SKIEJ w opr. i reżyserii Wojciecha 
Bronowskiego, ogłoszenie wyników 
konkursu poetyckiego, wstęp wolny 
27 września, godz. 11.30 , 19.00, B. 
Schaeffer “Scenariusz dla trzech akto
rów", spektakl Teatru “Korez” z Cho
rzowa, cena 4 zł i 5 zł.

Literatura
Biblioteka Miejska 

27 września, godz. 11.00 “Biesiada li
teracka z udziałem pisarzy - gości 
XXVI RDL na temat “Współczesna li
teratura polska - nowe twarze nowe 
problemy”, wstęp wolny

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawa stała pt. “Rybnik - moje mia
sto” czynna /z wyj. poniedziałków/ od
10.00 do 14.00 , w śr. od 10.00 do
18.00 , w niedz. od 14.00 do 18.00, 
wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Dyskoteki
Restauracja “Olimpia” - Kamień 

Piątek, 22 września od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

Sobota, 23 września od 20.00 do 2.00 
Kino “Apollo”

Sobota, 23 września od 20.00 do 2.00
Ig w l
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Sztandar Polski

Teatr



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. 9.00 w dniu poprze
dzającym przetarg.

Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 1995 r. o godz. 11.00 w sali 
Nr 3 7  I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 w obe
cności przybyłych przedstawicieli oferentów.

Ogłoszenia drobne
P R A C A  dla

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

A D A R
* wykonuje kompleksowe 

remonty łazienek 
w dowolnie wybranych 

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

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

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 ewentu
alnych negocjacji, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zatrzymania 
wadium jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi zawarcia umowy najmu lub z 
niej zrezygnuje.

Sklep “H A D A R "
poleca: łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova / klejone/  

oraz polipropylen /na zgrzewanie/, 
a także miedziane. 

Polecamy takie 
łatwe w obsłudze i  montażu 

niezawodne, energooszczędne 
listwy grzejne z osprzętem!

 Kawiarnia 

R O N D O
tzw. “KULOK”

Rybnik, ul. Wysoka /Dom Rzemiosła/ 
zaprasza na

relaksową kawę, drinki, 
dania barowe, piwo.

Organizujemy tanio wesela 
oraz imprezy okolicznościowe 

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

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

____  tel. 27-616

ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

Wtórmet
P R ZED S IĘB IO R STW O  

PRZERO BU W TÓ R N Y C H  
METALI N IEŻELAZNYCH

W T Ó R M E T
Przedsiębiorstwo Przerobu Wtórnych Metali 

Nieżelaznych “WTÓRMET”, 
z siedzibą w Bytomiu-Radzionkowie, zamierza utworzyć 

punkt skupu złomu metali nieżelaznych 
i złomu stalowego

na terenie miasta Rybnik, Wodzisław Śl. i okolice. 
Zainteresowanych utworzeniem punktu skupu 

prosimy o kontakt z
Działem Handlowym PPWMN “Wtórmet”, Bytom, 

telefon 1890251 wew. 266, 287, fax 1897868.

Czekamy na oferty i propozycje.

Gabinet
internistyczny
Grażyna POTERA 

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

Rybnik, ul. Św. Jana 5 
- I piętro wtorki, piątki 

15.30-16.30
wizyty domowe - tel. 26-883

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

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

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

bezpłatnie porad

UWAGA
inżyniera lub 

technika 
budowlanego 

z doświadczeniem 
marketingowo- 

handlowym 
-tel. 27641,26345

Cafe  Bar 
"Po d  Fiskus em "
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 3 

(Parking za Urzędem Skarbowym)
tel. 22 365

Przeceny
* W “Pewexie” przy Pl. Kopernika 
przeceniono letnie sukienki o 20 pro
cent
* Buty po obniżonej cenie można ku

kupić w sklepie “Mirage” , przy ul. So
bieskiego 7
* Do “Hermesu” zapraszają nas na 
posezonową obniżkę cen
* “Cotton Place”, przy ul. Sobieskie
go 1 obniżył ceny ciuchów letnich.
* Na posezonową obniżkę cen zapra
sza również sklep “Gracja” przy ul. 
Zamkowej 2

Nowe sklepy
* sklep oferujący pościele, koce, obru
sy i serwety otworzono przy ul. Rynek 
15 /poprzednio FotoExpress Sonar/

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 22 do 28 września, Apteka Pacis, 
ul. Broniewskiego 23, Rybnik, tel. 23-042

e k s p r e s s
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"

• 1 cm2 - 0.80 zł
• 1 słowo - 0,50 zł 

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

...U NAS
SZYBKO
I TANIO

Środowa Giełda Cenowa
M ię s o schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

PIO TR O W SK I 9,44 — 14,37 7,55
Jastef, Raciborska 22 9,00 — 13,00 7,20
TA R G 8 ,9 0 -9 ,6 0 10,90-11,60 12,90-14,00 7 ,70 -8 ,1 0

Owoce/Warzywa pomidory ogórki marchewka ziemniaki

Raciborska 15 1,7 0 2,50 0,50 0,45
M ie jska 2 2,20 2,50 0,50 0,45
TA R G 1,20 ,-1 ,80 0 ,6 0 -3 ,0 0 0 ,60 -0 ,80 0 ,2 0 -0 ,4

S p o żyw cze masło cukier jajko mąka

Rynkowy 200g -1 ,50 1,90 0,22 1,05
Jan N o g a 227g -1 ,60 1,90 0,28 1,00
TA R G 227g -1 ,50 1 ,65 -1 ,80 2 ,4 0 -2 ,9 0 0 ,8 3 -1 ,0 0

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

1 00  koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 244,00/247,00

8167 8,80/9,05 47,50/49,00
Delikatesy, ul. Miejska 244,00/247,50 164,00/167,00 8,90/9,10 47,60/49,00
G a llu x , Rynek 244,00/248,00 164,00/167,00 8,80/9,10 47,50/49,00

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

sklep "Hadar" 
oznaczono 
ciemnym 

kwadratem

OGŁASZA SIĘ NABÓR DO DZIECIĘCEGO ZESPOŁU

" A V A N T I "  D O  G R U P : do grup:
- PRZEDSZKOLNEJ (OD 5 LAT) 
- ŚREDNIEJ (I - III KLASA)

 - STARSZEJ (IV  - V I  KLASA) 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - 3 0  WRZEŚNIA (SOBOTA)
Go d z . 10.00 t e a t r  z i e m i  r y b n ic k ie j , sala Ka m e r a l n a

O BECNOŚĆ RODZICÓ W  OBOWIĄZKOWA
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Nie będzie ju ż  kłopotów z trafieniem do naszej redakcji. Od kilku dni nad wej
ściem oficyny kamienicy 12a wisi podświetlany kaseton, widoczny z Rynku przez 
oszklone drzwi Izby Przemysłowo-Handlowej. Podobny zawisł nad ul. Zamkową.

Czytaj razem 
z nami

Jakie książki cieszą się najwięk
szym powodzeniem w ostatnim cza
sie? - spytaliśm y pracow ników  
trzech rybnickich księgarń.

W księgarni przy ul. Zamkowej 
2 króluje “Forrest G um p” W in
stona Groom a, w księgarn i przy 
ul. Budowlanych 43b /oś.N owiny/ 
lis ta  b es tse lle ró w  je s t  d łuższa : 
“Między panem a plebanem ” - A. 
M ichnika, ks. J. Tischnera, “Nie
zaw in ion e śm ier c i” W illiam a  
W hartona, “K rem lowskie żony” 
Larysy W asiliewej, “Sensacje XX 
w iek u ” B ogusław a W ołoszań
sk iego, “Strażn icy A pok alip sy” 
R oberta  L udlum a. W księgarn i

przy ul. Sobieskiego 24 jak  woda 
idą w szystkie pow ieści W illiam a  
W hartona, sporym pow odzeniem  
c iesz ą  się “ C ztery w esela  i p o
grzeb” Richarda Curtisa, “Teraz 
i na zaw sze” D anielle Steel oraz 
“Polska” - wyd. albumowe w języ
ku niemieckim.

N aszą redakcyjną propozycją na 
jesienny w ieczór je s t książka M i
chaela Ashera pt. “Pustynna m i
łość” /wyd. Prószyński i S-ka/ - o 
niezwykłej podróży poślubnej An
glika i W łoszki. Jej trasa w iedzie 
przez Saharę od Atlantyku po Nil a 
jedynym  środkiem lokomocji 
ą w ielbłądy. Czy uda im się poko
nać, często okrutną, pustynię, czy 
ich małżeństwo przetrwa te w ielką 
próbę? - zachęcamy do lektury.

/ol/

REDAKCJĄ

 Kronika policyjna 
Co kradną najczęściej ?

Aby nie paść ofiarą złodzieja nie na
leży mieć drogiego samochodu, nie 
można mieć w nim radia, nie powinno 
się też być właścicielem miedzianego 
kabla, niedobrze też być właścicielem 
baru piwnego. Kiedy spełniamy te wy
mogi możemy się czuć o wiele bez
pieczniejsi. Do grupy zwiększonego 
ryzyka należą też właściciele rowerów 
górskich, które padają łupem złodziei 
bardzo często. Wiele razy przestrzega
liśmy przed złodziejami rowerów na 
naszych łamach. Również w ostatnim 
tygodniu skradziono ich wiele w na
szym mieście. W nocy z 11 na 12 
września skradziono rower wart 560 
złotych z piwnicy przy ulicy Andersa. 
Pomiędzy 11 a 13 września przy ulicy 
Kilińskiego skradziono rower “Jagu
ar” za 520 złotych, a w czwartek 14 
września skradziono podobny rower 
za 600 złotych z piwnicy przy ulicy 
Mglistej. Z tej samej ulicy pomiędzy 
11 a 14 września zniknął rower “Super 
olimpic” za 360 złotych, a spod sklepu 
“Mikroman” przy Rynku skradziono 
rower za 535 złotych Na tym jednak 
nie koniec, gdyż 15 na 16 września w 
Boguszowicach przy ulicy Patriotów 
nieznani sprawcy skradli z jednego 
miejsca aż trzy rowery górskie o łącz
nej wartości 1250 złotych. Tak więc 
moda na pojazdy alternatywne przyno
si większy dochód nie tylko producentom

tom i sprzedawcom rowerów, ale rów
nież złodziejom. Pilnujmy rowerów!

Złodzieje kabla
W nocy z niedzieli na poniedziałek 

10 na 11 września nieznani sprawcy 
dokonali kradzieży napowietrznego 
kabla telefonicznego na odcinku Nowa 
Wieś - Żytna w gminie Lyski. Wyrzą
dzono w ten sposób szkody Telekomu
nikacji Polskiej SA na sumę około 
1000 złotych.

Znów bomba
W poniedziałek 11 września o go

dzinie 11.10 sekretarka I LO w Rybni
ku przy ul. Kościuszki zgłosiła, że 
szkoła otrzymała anonimowy telefon o 
podłożeniu bomby. Po przeszukaniu 
całego budynku oraz okolicznego tere
nu żadnych materiałów wybuchowych 
nie znaleziono. Był to kolejny głupi 
żart, zrobiony prawdopodobnie przez 
jednego z uczniów.

Kradzieże w “Ruchu”
W poniedziałek 11 września o go

dzinie 20.50 policjanci złapali na go
rącym uczynku złodzieja, który okra
dał właśnie kiosk “Ruchu” przy ulicy 
Raciborskiej. Mniej jednak szczęścia 
miał następnej nocy inny kiosk “Ru
chu” przy tej samej ulicy. Złodzieje 
zerwali tam kraty i wybili szyby. Na
stępnie skradli papierosy, artykuły 
szkolne i kosmetyki. Straty w ustale
niu.

Zmaltretowana koparka
Kierownik przedsiębiorstwa “BUD- 

LAS” zgłosił na policji, że pomiędzy 4 
a 11 września niedaleko Szybu III w

Kinooperator
poszukiwany
Domy Kultury rozpoczęły nowy rok 

kulturalno-oświatowy. W Chwałowi
cach na dobry początek zorganizowa
no w pobliskim parku festyn dla mie
szkańców dzielnicy. Imprezie towa
rzyszyła wystawa kwiatów, do której 
wystrój przygotowali pracownicy pla
cówki pod kierunkiem Iwony W ol
skiej. Nas jako  organizatorów boli 
jed n a , nagminnie powtarzająca się 
sprawa. Mianowicie zarzuca się nam 
zbyt słabą reklamę. My jednak uważa
my, że każdą imprezę szeroko rekla
mujemy. P oda je  s ię  w iadom ości 
przez radiowęzeł kop. “Chwałowi
c e ”, zam ieszczam y anonsy w Wa
szej gazecie oraz na wielu koloro
wych plaka tach . N atom iast w ięk
szość m ieszkańców traktuje nasze  
ogłoszen ia  obojętn ie  - skarży się 
dyrektor Danuta Fojcik.

Planuje się także kontynuowa
nie działalności kina, w związku  
z tym poszukuje się kinooperato
ra z uprawnieniam i oraz kierow
nika kina. Sekretariat Domu K ul
tury przyjm uje rów nież zapisy do 
następujących zespołów  za in te re
sowań: malarskiego i graficznego, 
/działającego pod kierunkiem Bar
bary i M ariana Raków/, tańca lu
dow ego dziec ięcego  /10-13 la t/, 
m łodzieżowego /od lat 15/, tańca 
współczesnego /kategorie wiekowe 
jak  wyżej/, tanecznego dla dzieci 
/5 -8 la t/, w okalno-m uzycznego  
“Z a jącz k i” /g rupa m łodsza 5-9, 
sta rsza  10-14/, ręk o d z ie ła  a r ty
stycznego, koła wokalnego, instru
m entalnego, fotograficznego, sza
chowego, tu rystyczno-krajoznaw
czego, recytatorskiego, tea tra ln e
go, folklorystycznego dla em ery
tów  “Z łota Je s ień ” , sekcji sk a to
wej. Organizuje się też kurs języka 
angielskiego dla dzieci I i II stop
nia oraz tańca towarzyskiego.

W n a jb liż sz ą  sobotę na festyn 
szkolny zap rasza  Szkoła P o d sta 
wowa nr 14 w Chwałowicach.

D orota Stachura

Jankowicach z niestrzeżonej koparki 
nieznany sprawca skradł przewody 
elektryczne, rozruchowe i paliwowe. 
Zabrał też 45 litrów oleju napędowe
go, siedzenie operatora, świece zapło
nowe, korek wlewu paliwa i klucz do 
gaśnicy. Następnie złodziej powybijał 
szyby boczne kabiny koparki oraz 
przyrządy pomiarowe na tablicy roz
dzielczej. Straty wynoszą około 800 
złotych.

Pobicia
Matka poszkodowanego 16-letniego 

chłopca zgłosiła policji, że pod koniec 
sierpnia w barze przy ulicy św. Józefa 
nieznani mężczyźni zmusili jej syna do 
picia wódki, po czym swą ofiarę do
tkliwie pobili i skradli mu ręczny ze
garek. Podobne wydarzenie miało 
miejsce 12 września około godziny
21.00 przy tej samej ulicy. Dwaj nie
znani mężczyźni pobili tam w klatce 
schodowej również 16-letniego chłop
ca.

Wypadki śmiertelne
W niedzielę 17 września o godzinie

18.00 pod pociąg osobowy relacji Ka
towice - Rybnik rzucił się 26-letni 
mężczyzna z Leszczyn. Poniósł śmierć 
na miejscu. O kolejnym przypadku 
śmiertelnym w sobotę 16 września o 
godzinie 21.30 powiadomił policję le
karz pogotowia. Jego zdaniem 30-let
nia kobieta, której zgon stwierdził w 
jednym z rybnickich mieszkań, zmarła 
w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Sprawą zajęła się policja i prokuratura. 
Zarządzono sekcję zwłok. Szoł

Żużel Żużel

Liga na mecie
Żużlowcy zakończyli już ligowe 

zmagania. W m inioną niedzielę na 
polskich torach odbyły się spotkania 
ostatniej kolejki. Z powodu niesprzy
jających warunków atmosferycznych 
niektóre mecze zostały przełożone na 
poniedziałek -18 września. Rybnicza
nie w ostatnim meczu podejm ow ali 
na w łasnym  to rze  zespó ł “ JA G - 
Speedway” Łódź. W spotkaniu tym 
emocji nie brakowało. Zespół z Łodzi 
przyjechał do Rybnika z byłym indy
widualnym mistrzem świata - Samem 
Ermolenko. Drużyna RKM-u wystą
piła w krajowym składzie. Petr Van
direk nie jest jeszcze w pełni sił po 
ciężkiej kontuzji, a przyjazd Martina 
Dugarda przekroczyłby możliwości 
finansowe rybnickiego klubu. N ie
dzielny mecz nie miał praktycznie żad
nej stawki, gdyż spotkały się zespoły 
ze środka tabeli, a walczono jedynie o 
prestiż.

RKM zremisował z “JAG-Spee
dway” Łódź 45 : 45. Punkty dla 
RKM-u zdobyli: D. Fliegert 9 /2 , 1, 
2, 1, 3/, A. Musiolik 4 / l ,  1, 0, 2/, K. 
Fliegert 7 /2, 0, 2, 3, 0/, E. Tudzież 
6 /1, 2, 1, 2, u/, A. Skupień 13/3, 
2, 3, 3, 2/, M. Węgrzyk 1 / 1, ul, E. So
sna 5 /1 ,3 , 1/, K. Mrowiec 0 /u/.

Zawody były niezwykle emocjonują
ce, a wynik aż do ostatniego wyścigu 
był sprawą otwartą. Po 14 biegach 
rybniczanie prowadzili 43 : 41 i remis 
w ostatnim wyścigu dawał im zwycię
stwo w meczu. Przez długi czas 
ostatniego biegu rybniczanie zajmo
wali drugą i trzecią pozycję - z dużą 
przewagą stawkę prowadził bowiem

Wycieczka 
kolarska 

do Studzienki
Komisja Turystyki Kolarskiej ryb

nickiego Oddziału PTTK zaprasza w 
niedzielę 24 września br. zwolenników 
rowerowych wędrówek na 35-kilome
trową wycieczkę po Ziemi Rybnickiej. 
Wyjazd nastąpi z Rynku o godz. 
10.00. Okrężna trasa poprowadzi po 
urozmaiconym terenie. Między 12.00 
a 14.00 przewidziany jest odpoczynek 
w jankowickiej Studzience. Powrót do 
Rybnika ok. godz. 15.00.

Sam Ermolenko. Jednakże na ostat
nim łuku zdefektow ał motocykl 
Krzysztofa Fliegerta, łodzianie wy
grali wyścig 4 : 2 i w ten sposób ura
towali remis w meczu.

Najlepszym zawodnikiem na torze 
był Am erykanin Erm olenko, który 
zdobył komplet punktów. W IX wy
ścigu stoczył on porywający pojedy
nek z Dariuszem Fliegertem. Rybn

iczanin wprawdzie przegrał, ale po
kazał, że gdy chce, to potrafi powal
czyć z najlepszymi. Zespół RKM-u 
zaprezentował się całkiem nieźle, a 
wszyscy zawodnicy wykazywali spo
rą ambicję i zaangażowanie w walce 
na torze. Szkoda, że przebudzenie 
rybniczan nastąpiło dopiero w ostat
nim meczu ligowym sezonu.

Po meczu rybniccy kibice mieli 
m ożliwość zobaczenia niebywałej 
atrakcji - Sam Ermolenko jeździł 
na jednym kole i w ten sposób po
konał całe okrążenie toru. Tego je
szcze w Rybniku nie było! Ameryka
nin pokazał, że jest profesjonalistą w 
każdym calu. Po meczu Ermolenko 
był oblegany przez łowców autogra
fów, a na pomeczowym spotkaniu z 
zaw odnikam i i kierow nictw em  
RKM-u stwierdził, że bardzo odpo
wiada mu rybnicki tor i chętnie by tu 
jeszcze wystąpił.

Liga zakończyła ju ż  swoje roz
grywki. M istrzem  Polski została 
“Sparta - Polsat” Wrocław, a ekstra
klasę opuszczają zespoły “Wybrzeża 
- Rafinerii” Gdańsk i “Motoru” Lu
blin. Ich miejsca zajmują GKM Gru
dziądz i “Start” Gniezno. RKM upla
sował się ostatecznie na 5. miejscu w 
II lidze i ta lokata jest odpowiednia 
do tego, co w zakończonym sezonie 
zaprezentowali rybniczanie.

P iotr Szweda

W najbliższą sobotę,
23 września o godz. 15.30 
na torze częstochowskiego 

“Włókniarza” 
odbędzie się turniej I rundy 

Młodzieżowych Indywidualnych 
Mistrzostw Śląska. 

Wystartują tam również rybniccy 
juniorzy. II runda tych rozgrywek 

odbędzie się na torze 
w Rybniku w czwartek,

28 września o godz. 15.30.
V____________________________ J

R ozpoznaj się  na zdjęciu!

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym we wtorek 19 wrze
śnia na Rynku i zgłosi się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie 
fotografię oraz drobny prezent. Będzie to litr 100-procentowego soku owoco
wego. Zapraszamy do zabawy!

W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez Janinę Wawrzynek z 
Paruszowca.

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 7



Zdjęcie 
z albumu czytelników

Zapraszamy na
szych Czytelników 
do wspólnego oglą
dania zdjęć. Wy
starczy przyjść do 
redakcji z cieka
wym zdjęciem, 
które po opubliko
waniu zwrócimy.
/Można też wrzucić 
je do naszych "żół
tych skrzynek"/.
Raz w miesiącu 
autora najsympa
tyczniejszego lub 
najbardziej ”odja
zdowego" zdjęcia 
firma "EKSPRES 
FUJI", Rybnik, ul.
Reja 2, nagrodzi 
bezpłatnym wy
wołaniem i wyko
naniem odbitek z 
rolki filmu.

Czarownice pojawiają sie razem z jesienią.
Zdj.: Stanisława Leśnika

EKSPRES FILM
Ekspresowe wywoływanie 

wszystkich rodzajów 
filmów w 1/2 godziny

Rybnik, ul. Łony 2 
(koło świateł)

Nagrodę
w wysokości 10 zł 

+ bezpłatne 
wywołanie filmu 
i darmową kartę 

stałego klienta 
uprawniającą do 
10-procentowej 

zniżki przy 
korzystaniu z 

usług ufundował 
EKSPRES FILM

BARAN  - 21.03. - 20.04. - Poczujesz niepokój, który każe Ci zweryfikować swo
je  własne plany. Nie musisz bać się rezultatu - zmienność może być cechą, której 
od długiego czasu wypatruje u Ciebie partner.
B YK  - 21.04. - 20.05. - Bardzo niespodziewane, na szczęście miłe wieści dotrą 
do Ciebie akurat w momencie, kiedy zacznie dopadać Cię depresja. Zmieni to 
całkowicie Twój nastrój, na czym skorzystają również najbliżsi.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Sytuacja wymagać będzie zastosowania zasady 
ograniczonego zaufania. Wystrzegaj się przede wszystkim ludzi, którzy wiele 
obiecują, a nos mówi Ci, że niewiele mają do zaoferowania.
R A K  - 22.06. - 22.07. - Jeżeli masz coś ważnego do zrobienia, ju ż  rozpocznij 
przygotowania. Znajdziesz energicznych wspólników, szefowie nie będą się 
wtrącać, a lojalni podwładni dadzą z siebie wszystko. Czyż może być lepiej? 
L E W  - 23.07. - 23.08. - Znajdziesz ludzi, którzy zapalą się do Twego pomysłu, a 
co najważniejsze, zgodzą się pełnić rolę sponsorów. To przesądzi o powodzeniu 
całego przedsięwzięcia.
PANNA - 24.08. - 22.09. - To będzie ja k  grom z jasnego nieba! Nie warto przed 
tym uczuciem uciekać, trzeba mu się poddać i dziękować, że się pojawiło. Ten 
tydzień zadecydować może o Twoim przyszłym losie.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Nie musisz drżeć o wynik sprawy, która się toczy od 
dłuższego ju ż  czasu. Wszystko wskazuje na to, że wszystko idzie po Twojej myśli, 
a finisz ju ż  niedaleko.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Zwróć myśl ku rodzinie, bo sporo trzeba będzie 
zrobić, aby polepszyć kontakty z najbliższymi. Rodzina będzie starała Ci się to 
ułatwić, wykorzystaj ten moment.
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Satysfakcje z wielu drobnych spraw złożą się na 
Twoje dobre samopoczucie. Będą z tego chcieli skorzystać współpracownicy, 
którzy z Twojej strony oczekują dawno zgody na realizację zaplanowanego 
przedsięwzięcia.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Sprawa, z którą przyjdzie Ci się zetknąć, wy
stawi na próbę Twój deklarowany obiektywizm. Upierając się sztywno przy swo
je j koncepcji nie dajesz szansy drugiej stronie. W ostateczności może zwrócić się 
to przeciwko Tobie.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Przed Tobą ekscytujące spotkanie z ludźmi, którzy 
mogą poszerzyć Twoje horyzonty. Wykorzystaj ten czas, odkładając na bok spra
wy przyziemne. Te zawsze można załatwić.
R Y B Y  - 20.02. - 20.03. - Twoje otoczenie zadziwisz skłonnością do ryzyka i 
próbą gwałtownej zmiany zastanej rzeczywistości. Część pociągniesz za sobą, 
część do siebie zrazisz, ostatecznie jednak rzecz się opłaci.

D ruga
skóra

Skórę, wbrew protestom “zielonych” nosiło się i 
nosi, ale i ona, jak wszystko w modzie miała swo
je gorsze i lepsze czasy. Przed paroma laty bez 
skórzanej kurtki lub płaszcza człowiek czuł się 
jakby gorszy.

Mieć superkurtkę z bajerami - haftem, ćwieka
mi, łączoną z zamszem, oryginalną w kraju - to był 
szpan. Potem kurtki takie wydawały się nam pre
tensjonalne, a i moda na nie zaczęła przemijać. Na 
placu boju pozostały klasyczne, pasujące do wszy
stkiego czarne “harleyówki”. Kto czuł się dobrze 
w tym stylu - nosił, wiele pań odwróciło się w 
stronę flauszu.

A teraz skóra wróciła! I to pod różną postacią - 
elegancka ircha, matowy nabuk, skóra lakierowa
na. Fasony są bardzo proste klasyczne, bo płaszcze 
z irchy jako żywo przypominają krojem prochow
ce. Szyje się z niej kolorowe kurteczki do pasa, 
kostiumy imitujące lakierowaną skórę węża, ele
ganckie czarne sukienki. Skóra jest miękka, do
skonale dopasowuje się do figury. Po prostu druga 
skóra! W różka

Poziomo: A/ złoczyńca, który grasował na gościńcach, B/ dla 
rolnika to ważna sprawa, C/ małpa w ochronie, D/ przywóz 
z Chin lin lub win, E/ mowa - murawa, F/ atrybut Zorro, G/ 
odwet Fredry, H/ z protonem i neutronem, I/ owczarku, co 
jest na twym karku, J/ domowe źródło wody 
Pionowo: 1/ minerał chętnie oprawiany w srebro, 2/ dłubane 
dzieło, 3/ jeziora, rzeki wzburza, 4/ w górę lub w bok, 5/ we 
Włoszech Werona, w niej - Romeo i ona, 6/ ciekawa sprawa 
- to zjawa, 7/ w morzu potrzeb, 8/ w kominie się osadza, 9/ 
wróbel z bajki, 10/ łukiem swata pary 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: C-1, J-9, D-5, E-9, E-4; J-9, C-9, 
G-2; G-10, J-2; B -7 , I-1, A-2, B-3, G-3, B-5 
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty uka
zania się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej 
skrzynki”/Kościuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 35 z hasłem “MARZE
NIE CZĘSTO WYSTARCZA ZA PROGRAM” otrzymuje 
Anna MISZTAL, ul. Dworek 7/8, 44-200 Rybnik

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

Ilustracje różnią się w 5 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda o wartości 20 zł. 

Za rozwiązanie łamigłówki z nr 35 nagrodę otrzymuje Maria KALISZ, 
ul. Zajezdna 12, 44-200 Rybnik

Jak pedziała inicjatorka i koordynator
ka akcji sprzontanio świata w Polsce, 
kero przyjechała spozdaleka, że kej ju ż 
dokumyntnie wysprzontomy Śląsk, to 
łon niy bydzie ju ż czorny ino zielony.
Niy jest żech jednak tego wcale taki pew
ny. Wedle mje Śląsk jest czorny niy sku
li garusu, ino skuli wonglo, na kerym 
przeca miyszkomy. Choćby na dole łob
sadziyli wongel szałotym lebo szpina
kym, to łon i tak łostanie czorny, a gru
biorze ze szole tyż niy wylejzom zieloni, 
ino dycko czorni jak murcki.
Starzyk łosprawiali, że dość pora roków 
tymu, jedyn grubski dyrektor kozoł na 
dole posadzić tulpy. Ale wongel tak czy 
tak zostoł czorny i wcale niy wónioł. 
"Czorny Śląsk" dycko sie godało i bez 
ujmy, dali sie tak bydzie prawić. Okrom 
tego marzy sie kożdymu, aby boł dycko 
czysty i zielony.
Jak sie niy myla, latoś, kajś w kwietniu, 
sprzontali wszyjscy Ziymia, a teroz we 
wrześniu posprzontali my świat. Mój ja
łowy rozum niy bardzo umi to spokopić. 
Widać Ziymia boła już wyglancowano, a 
świat boł jeszcze garusiaty. Joch dupel
towymu sprzontaniu wcale niy krzyw, bo 
łod schylanio mje jeszcze gynik niy za
boloł. Ale zanim ludziska doporzóndku 
niy nauczom sie porzondku, to sztyjts by
dzie trza z miechami łazić i habrazie 
zbiyrać. Sprzontać to my sie już isto tro
szka nauczyli, przeważnie my szkolorze. 
Jyno z utrzymaniym porzondku stojymy 
na baker. Kożdy kapuści w godce wiela 
to u nos ciaprajstwa i marasu, a som jest 
wielim garuśnikym.

W doma nauczyli mje poszanowanio 
dlo starszych, ło czym nigdy niy zapomi
nom. Ale wyboczom, tak po prowdzie 
noprzód dorośli musieliby sie nauczyć 
porzondku, żeby bajtle miały brać łod 
kogo dobry przikłod. Przeca bajtle ma
jom łoczy i na zadku, gibko zbiyrajom 
szprymy łod starszych.

Na tyn przykłod idzie jakoś starka z 
wnuczkym na spacyr. Łodwijo wafla 
kero małymu kupiyła, a papiórek prask 
na ziymia. A bajtel to widzi i sie uczy. 
Jakiś babie spadla z taszy flaszka z 
octym. Pomrónczy nad stratom i idzie 
dalij, a inkszo pociśnie szczewikym szkło 
pod krzok i tyż to smoli.
Nieroz, jak wykludzołech Foncioka na 
plac, bółbych dostoł flaszkom po zeltrze 
w łep. Czasym tyż lecom z wiyrchnich 
sztoków łostrużyny z kartofli, abo łogryz
ki z gruszek. Kerzyś som za zgniyli wy
niyść śmieci do hasioka, bo im łacnij bez 
łokno je  wysypać. A bajtle, kere sie na 
placu bawiom, szprymy zbiyrajom.

Przy banhowie jest parking z ławkami, 
wedle kożdyj stojom kubły na śmieci. 
Siadajom tam przeważnie ino starsi, ke
rzy czekajom na cug. Pojedzom, poma
szkecom, czynsto gaszom pragniyni, a 
resztówki, kerych niy umiom strowić, 
drzistnom za sia na trownik. Po keryś 
tam ju ż roz musza spomnieć bar pod 
wierzbom na boisku przy Ryfamie. Czy 
klara grzeje abo popaduje, ciongnom 
cołke procesyje pod wierzba. Dzisiok 
żech ich z samego rana naliczół siedym. 
Wiela garusu i ciaprajstwa po takich ło
chlapusach zostanie, niy do sie łopisać. 
Dźwignom sie potym i wyniesom, a przy 
przyleżytości sprzontanio Ziymi abo 
świata bajtle bydom musiały za nich ma
ras zbiyrać. Jeszcze cosik leży  mi na wą
trobie, co przyuważołech przy kwietnio
wym sprzontaniu. Boł wtedy wieli hyc. 
Bajtloki, jak sie niy myla z klasy piyrw
szyj, lotali ani nakryncyni ze śmieciami. 
Ale EKO-hasioki boły  wysoke i szrócioki 
niy umiały doń miechym cylnońć. Czyn
sto śmieci bez tóż przeleciały mino, roz
sypały sie na ziymi. Jejich pani tego niy 
uwidziała, bo łoczy miała zawrzyte i sie 
łopalała. Szkoda, że ta pani, młodo frel
ka, niy wdzioła tyż rynkawiczek i te mie
chy sama niy wciepowała do hasioka. 
Bołby to dobry przykłod do szkolorzy a 
łonyj by korona z rechtorskij głowy wca
le niy spadła.
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