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Gospodarze województwa: członek Biura Politycznego KC, I se
kretarz KW PZPR w Katowicach tow. Zbigniew  Messner oraz w oje
woda katowicki gen. dyw. pilot Roman Paszkowski przyglądają się 
pracy działu montażu radiatorów.

230 urodziny RZWM Silesia"                  Tradycja i współczesność

Przed 230 laty w 1753 r. na
terenie  obecnej huty „Silesia” 
powstał pierwszy piec do wyta
piania rudy i od tej chwili nar
odził się na Ziemi Rybnickiej 

pierwszy znaczący zakład prze
mysłowy. W ujęciu historycz
nym należy odnotować kilka 
ważnych dla dziejów huty dat, 
stanowiących niejako milowe 
kroki jej rozwoju. Są to: • rok 
1809, w którym rozpoczęto walc
owanie stali wówczas jeszcze 

w sposób prymitywny • rok 
1872, kiedy to nastąpiła przebu
dowa huty na walcownię blach 
• lata 1885—1891 stanowiące 
początek rozpoczęcia produkcji 
wyrobów z blachy, powstania 
wydzia łów planierni, blacharni, 
cynkowni oraz emalierni z 24 
piecami muflowymi • lata 1925 
—1928 kiedy wybudowano cyn
kownię blach • lata 1929—1933 
— będące okresem głębokiego

regresu produkcji spowodowa
nego kryzysu 

Tyle historia. Dzień dzisiejszy 
zakładów rozpoczął się w 1945
roku, kiedy to po wyzwoleniu 
huta stał a się własnością naro
du. Był to rok bardzo trudny. 
Okupant pozostawił w spuściź
nie zniszczone hale i maszyny 
w przeświadczeniu, że upłyną 
lata nim zakład nabierze zno
wu oddechu i  będzie mógł 
włączyć się w  rytm gospodarki 
naszego umęczonego wojną kra
ju. Dużym wysiłkiem ludzi, 
którzy podjęli odbudowę udało 
się w krótkim czasie bo już 
pod koniec maja 1945 roku (a 
więc równo 38 lat temu) uru
chomić oddział wyrobów bla
szanych.

(CIĄG DALSZY NA STR. 3)

Po Kongresie PRON

Przez dialog do porozumienia
W licznych środowiskach społecz

no-zawodowych Rybnickiego Okrę
gu Węglowego oraz w Raciborzu 
odbywają się spotkania z uczestni
kami I Kongresu Patriotycznego 
Ruchu Odrodzenia Narodowego. 
Dzielą się oni wrażeniami z zakoń
czonych w poniedziałek, 9 maja br. 
obrad Kongresu PRON oraz mówią 
o przyjętych tam dokumentach, wy
znaczających programowe cele, kie
runki, metody działalności i zasady 
statutowe.

RYBNIK, W ubiegły piątek (13 
bm.) odbyło się spotkanie uczestni
ków I Kongresu PRON z przedsta
wicielami władz polityczno-administracyjnych

administracyjnych miasta, członkami Pre
zydium MRN, Zarządu Miejskiego 
ZSMP, ZBoWiD-u, Komendy Rejo
nowej MO i Prokuratury Rejono
wej. Delegaci na I Kongres PRON 
poinformowali uczestników spotka
nia z przebiegiem debaty oraz 
z uchwalonymi na Kongresie doku
mentami, które wytyczają dla ru
chu odrodzenia i porozumienia 
nowy, pracowity etap działalności.

W najbliższych dniach uczestnicy 
I Kongresu PRON spotkają się z za
łogami niektórych rybnickich zakła
dów przemysłowych i przedsię
biorstw, z aktywem organizacji spo
łecznych i samorządów mieszkań
ców. (m)

Jastrzębie Zdrój 

jubilatem
„Jastrzębie Zdrój miastem” —

pod takim tytułem na tych ła
mach donosiliśmy przed dwu
dziestu laty o rozporządzeniu 
prezesa Rady Ministrów, na mo
cy którego w powiecie wodzi
sławskim przemianowano osied
le Jastrzębie Zdrój na miasto. 
Gwoli ścisłości trzeba dodać, iż 
doniosły fakt nadania praw 
miejskich, nastąpił równo dwa
dzieścia lat temu —  18 maja 
1963 roku.

(CIĄG DALSZY NA STR . 2)
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„Zimni ogrodnicy” za nami *  Zakończono siewy 

i sadzenie *  Za 2 tygodnie sianokosy________

Uznanie dla rolników
Pogoda sprzyja pracom na polach. 

W Rybniku użytki rolne — według 
ostatniego spisu rolnego — wyno
szą 4.653 ha. Zgodnie z przyjętym 
kierunkiem produkcyjnym w struk
turze upraw rybnickiego rolnictwa 
dominują zboża, ziemniaki i warzy
wa.

Prawie wszystkie wiosenne prace 
potowe zostały już zakończone. 
Pszenicą, jęczmieniem jarym i ow
sem obsiano 770 ha, kukurydzą 8 ha. 
a ziemniaki zasadzono na powierz
chni 757 ha. Na planowe odnowie
nie rolnicy otrzymali z Centrali Na
siennej w Żorach m.in. owsa 36 ton, 
pszenicy 7 ton i jęczmienia jarego 5 
ton. Rolnicy zasadzili również ok. 
60 ton nowych odmian ziemniaków 
jadalnych — „Uran” , „Lenino” i 
„Ina” .

Nie było kłopotu z nabyciem na
sion warzyw. Podobnie jak w ub. 
roku pod uprawą warzyw znalazło 
się w br. ok. 297 ha. Rozpoczynający

się właśnie doroczny spis rolny wy
każe faktyczny stan poszczególnych 
upraw.

Obfite opady deszczu korzystnie 
wpłynęły na stan ozimin i innych 
upraw potowych. Wilgoci w glebie 
jest pod dostatkiem i nic w tym 
dziwnego, że zboża rosną jak na 
drożdżach. Dorodnie wyglądają tra
wy na łąkach. Pod koniec maja rol
nicy przystąpią do sianokosów. 
Od terminowego oraz szybkiego i 
sprawnego zbioru siana zależeć bę
dzie ile zgromadzą go na zimę.

Cieszą się również ogrodnicy i sa
downicy. Pięknie kwitnącym sadom 
nie zaszkodzili „zimni ogrodnicy” . 
W ogrodach i na plantacjach wysa
dza się obecnie rozsadę pomidorów.

Dla rolników — najbliższe miesią
ce — będą okresem wytężonej pra
cy.

(m)

Rozszerzają
kontakty

Coraz ściślejsze związki za
wiązywane są między mieszkań
cami Raciborza i Opawy w 
CSRS od momentu kiedy między 
tymi miastami podpisana zosta
ła umowa o stałej współpracy. 
Pod koniec ubiegłego miesiąca 
do Opawy wyjechała 40-osobowa 
grupa kombatantów II wojny 
światowej oraz nauczycieli i 
przedstawicieli młodzieży. Tam 
spotkali się oni z mieszkańcami 
i w serdecznej atmosferze wy
mienili doświadczenia.

Wczoraj do Raciborza przy
była 40-osobowa grupa byłych 
żołnierzy walczących z hitle
rowskim najeźdźcą i wraz z 
członkami ZBoWiD złożyli wią
zanki kwiatów w miejscach pa
mięci narodowej. Podczas spot
kania wspomniano trudne lata 
okupacji i walki.

Oprócz tych spotkań na ziemi 
raciborskiej coraz częściej go
szczą grupy sportowców z Opa
wy, a rewizytują ich sportowcy 
Raciborza.

Jak nas poinformowano w o
kresie letnim kontakty te będą 
rozszerzone o dalsze grupy 
zawodowe i społeczne. (jesz)

W  16 numerze naszego tygodnika
t y godnika poinformowaliś
m y o  korektach dokonan

ych w rozkładzie jazdy 
autobusów komunikacji miej
skiej w Żorach z dniem 25 
kwietnia. Jednym z ważnych 
elementów tych zmian miało 
być — jak zapewnił Wydział

Jak naciągnąć 

krótką kołderkę?
Komunikacji Urzędu Miejskiego 
w Żorach — lepsze dostosowanie 
kursów do rozkładu jazdy PKP 
oraz godzin rozpoczęcia pracy 
przez zakłady produkcyjne.

W poniedziałek, 25 ub. m. roz
dzwoniły się w redakcji telefo
ny. Telefonowali mieszkańcy 
Żor dojeżdżający pociągami do 
pracy na godzinę siódmą do za
kładów i instytucji w okolicz
nych miejscowościach.

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

W Wodzisławiu Śl. obradowało wyjazdowe posiedzenie Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju. Władze wojewódzkie LOK 
reprezentowali: prezes ZW dr Bronisław Lisiecki, wiceprezes ZW se
kretarz KW PZPR w Katowicach tow. Marian Rauszer, kierownik Biu
ra Woj. LOK płk Edmund Wołyński, ppłk Stanisław Bednarz i inni. 
Byli także obecni członkowie Prezydium wodzisławskiego ZM LOK 
z prezesem inż. Jerzym Dragą.
Informację na temat działalności 

wodzisławskiej organizacji LOK 
złożyli kier. ośrodka Józef Pluta 
oraz jego zastępca Józef Sernicki.

Po zwiedzeniu obiektu Zarządu 
Miejskiego LOK i Ośrodka omó
wiono węzłowe problemy wodzis
ławskiej organizacji LOK, która 
we współzawodnictwie międzyod
działowym zdobyła za rok ubie
gły pierwsze miejsce w woj. kato
wickim i trzecie w kraju.

Podczas wspólnego posiedzenia 
szczególnie interesowano się spra
wa obiektu szkoleniowego, który w 
niedalekiej przyszłości służyć bę
dzie także jako ośrodek wczasów 
świątecznych, gdyż dysponuje ba
senem kąpielowym, a po jego roz
budowie będzie posiadał inne po
mieszczenia służące wypoczynkowi 
i rekreacji.

Ośrodek został wybudowany w 
ramach czynu społecznego przy 
wydatnej pomocy miejscowych za
kładów pracy. W pewnym okresie 
zdawało się, że ośrodek pozostawio
ny będzie na łaskę losu. Tak się 
jednak nie stało, ponieważ został 
zagospodarowany przez organizację 
LOK-owską, a kierownik ośrodka 
Józef Pluta postarał się o central
ne ogrzewanie, piece i o zbudowa
nie trzech nowocześnie wyposażo
nych sal wykładowych do szkole
nia kierowców. Obecnie myśli się 
o wybudowaniu własnego ujęcia 
wodnego ze studni głębinowej z uwagi 

 na występujący deficyt wody 
do picia. Woda w basenie będzie 
też podgrzewana. Ośrodek będzie 
własnością LOK, na co wyraziło

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Przyrzeczenie harcerskie
W Kornowacu odbyło się spotkanie kombatantów z młodzieżą 

miejscowej szkoły podstawowej. W czasie spotkania grupa 20 har
cerzy złożyła uroczyste przyrzeczenie. W części artystycznej z 
montażem słowno-muzycznym wystąpił szkolny zespół „Gwiaz
deczka” , który gorąco był oklaskiwany przez młodzież i gości.

Zdj. M. Machoczek



W  nadleśnictwie Rybnik

Dla chętnych 
-  drewno leży w lesie

W poszczególnych leśnictwach Państwowego Nadleśnictwa Rybnik 
znajduje się nadal pewna ilość wiatro- i śniegołomów oraz naturalnego 
posuszu, który — z uwagi na stan sanitarny i zdrowotny lasów — po
winien być jak najszybciej usunięty.

 Z życia 
Partii 

• Na posiedzeniu Egzekutywy 
KM PZPR w Jastrzębiu Zdroju 12 
bm. mówiono o udziale instytutów 
naukowych w rozwiązywaniu pro
blemów technicznych kopalń oraz

dokonano oceny postaw kadry i ak
tywu politycznego w świetle U
chwał IX Zjazdu PZPR.

• Tematem wspólnego plenarne
go posiedzenia KZ PZPR KWK 
„Moszczenica”, Zarządu Zakładowe
go ZSMP i Prezydium Związków 
Zawodowych w dn. 11 bm. było 
przyjęcie partyjno-społecznych za
dań dla zapewnienia realizacji za
kładowego programu oszczędnościo
wego i antyinflacyjnego.

• Egzekutywa KM PZPR w Żo
rach w trakcie wyjazdowego posie
dzenia w dn. 13 bm. dokonała po
wtórnej oceny zaawansowania prac 
przy budowie szkoły na osiedlu 
„Pawlikowskiego” . Kolejnymi pun
ktami obrad były problemy miej
skiego programu działań oszczędno
ściowych i antyinflacyjnych oraz oc
ena rozmieszczenia sił partii za

kładach pracy.

Niestety, leśnictwa — we włas
nym zakresie nie są w stanie ca
łego, znajdującego się w lesie po
suszu usunąć, a to z tego względu, 
że nie od dziś — szczególnie w Ryb
nickim Okręgu Węglowym — od
czuwają one dotkliwy brak rąk do 
pracy. Aby połamane lub powalone 
drzewa (świerki, sosny) w lesie 
nie zmurszały całkowicie — nadleś
nictwo Rybnik stworzyło możliwoś
ci nabycia — przez indywidual
nych nabywców — drewna użytko
wego na własne potrzeby w posta
ci: tartacznego, stempli budowla
nych, żerdzi oraz drewna gospo
darczego i opałowego.

Jak nas poinformował nadleśni
czy mgr inż. Andrzej Kuca, drew
no to można pozyskiwać w lesie w

wyznaczonych miejscach, własnym 
staraniem i wysiłkiem — w ra
mach porządkowania stanu sani
tarnego lasu — do końca br., w 
następujących leśnictwach: Adamo
wice, Zwonowice, Szczotki (w Prze
gędzy), Paruszowiec (w Przegę
dzy), Kłokocin, Leboszowice, Ocz
ków (w Chudowie), Zacisze (w 
Kuźni Nieborowickiej) i Żorach.

Szczegółowe informacje o wa
runkach pozyskania i zakupu 
drewna na własne potrzeby zain
teresowani mogą uzyskać w biurze 
Państwowego Nadleśnictwa Rybnik 
w Rybniku przy ul. Kościuszki o
raz w wymienionych wyżej leśnic
twach

(mak)

Jak naciągnąć krótką kołderkę?
(DOKOŃCZENIE ZE STR . 1)

— Do tej pory korzystałem z au
tobusu numer 530 — informował Ja
nusz Rakszewski, mieszkaniec Osie
dla „XXX-lecia” — i dojeżdżałem 
nim na pociąg kursujący do Rybni
ka o godzinie 6.26. Na jego odjazd 
czekałem 10, góra 15 minut. Teraz 
po zmianie rozkładu WPK, ja i 
wielu innych pasażerów będziemy 
musieli sterczeć na dworcu pół go
dziny. Uważam, że dokonane zmia
ny w rozkładzie WPK są bezsenso
wne.

Następnym rozmówcą w tej spra
wie był zastępca zawiadowcy stacji 
kolejowej w Baranowicach, Jan O
leksy:

— Dzisiaj od rana nie zamykają 
się drzwi do biura. Przychodzą pra
cownicy stacji dojeżdżający do pra
cy z Żor. Mają pretensje do władz 
miasta o zmiany w rozkładzie jazdy 
czerwonych autobusów. Dawniej, 
np. ci mieszkańcy na Osiedlu Pa
wlikowskiego po dojechaniu autobu
sem na dworzec PKP, czekali na 
pociąg 20 minut. Dziś, po tej zmia
nie czas oczekiwania wydłużył się 
do 40 minut. Coś z tym trzeba zro
bić.

Po wyjaśnienia udaliśmy się do 
kierownika Wydziału Komunikacji 
Urzędu Miejskiego w Żorach, Stani
sława Pidka. Oto co usłyszeliśmy:

— Zmiany jakie zostały dokonane 
w rozkładzie jazdy, korekty tras 
przejazdów i rozmieszczenia przy
stanków wynikają z uwag i wnios
ków zgłoszonych przez pasażerów. 
Nie są one wymyślone z sufitu. Po
przedziło je szereg działań przygo
towawczych. Zostały wysłane an
kiety do zakładów pracy i szkół 
ponadpodstawowych, dotyczyły one 
ilości pracowników i uczniów ko
rzystających z komunikacji miejskiej

Kom enda R ejonow a M ilicji Obywa
telskiej w Rybniku prowadzi docho
dzenie przeciw ko m ężczyźnie podają
cemu się za Pawła Feksera s. Piotra 
i Walerii  zd. Karczewska, ur. 
10.10.1914 r. w W iewiórkach. Rysopis: 
wzrost 168 cm, oczy koloru szaro nie
bieskiego, w łosy ciem ne — lekka ły 
sina, szczupłej budow y ciała, twarz 
pociągła, nos prosty, usta wąskie, 
najczęściej chodził ubrany w ciemne 
ubranie robocze. W ym ieniony na 
przestrzeni roku 1982 zawierał um owy 
pisemne z osobam i z terenu Rybnika 
na budow ę garaży sam ochodow ych, 
w  okolicy  osiedla „N ow iny”  i pobie
rał od nich zaliczki pieniężne w róż
nych kwotach na zakup m ateriałów 
budowlanych.

W zw iązku z powyższym  uprasza

miejskiej i kierunków z jakich do
jeżdżają. Zebrano informacje od 
zawiadowcy stacji PKP na te
mat ilości osób korzystających z 
pociągów. Napłynęły również wnio
ski od osób indywidualnych, przed
stawicieli załóg pracowniczych, Ko
misji Kontroli Społecznej, Rady 
Miejskiej PRON, a nawet petycje 
zbiorowe. Wszystkie one były brane 
pod uwagę przy opracowywaniu no
wego rozkładu. Jednym z głównych 
postulatów, jakie napłynęły od pra
cowników i  kierownictw ZWUS i 
„Fadom” , było żądanie dostosowa
nia kursów autobusów do godzin 
rozpoczęcia pracy przez te zakłady 
czyli do godziny szóstej. Przy sta
rym rozwiązaniu kursowania komu
nikacji miejskiej pracownicy musie
liby się spóźnić do pracy każdego 
dnia parę minut. I aby ten postulat 
spełnić trzeba było przyspieszyć od
jazd autobusów z wszystkich przys
tanków o 10—15 minut. Przy obec
nych możliwościach komunikacji 
miejskiej w naszym mieście, innego 
rozwiązania nie widzę. Tym bar
dziej takiego rozwiązania, które za
dowoliłoby wszystkie grupy pasaże
rów.

A te „możliwości” — to cztery au
tobusy kursujące między nowymi o
siedlami a dzielnicą Kleszczówka, 
gdzie jest dworzec PKP i niektóre 
zakłady produkcyjne. Przy tak 
skromnych zasobach taboru trudno 
nawet mówić, że w Żorach istnieje 
komunikacja miejska z prawdziwe
go zdarzenia, tak potrzebna temu 
miastu. Stąd te poszukiwania kom
promisu między potrzebami róż
nych grup pasażerów, który nie za
wsze jest możliwy do osiągnięcia.

Problem komunikacji w Żorach 
diametralnie rozwiązałoby zwięk
szenie ilości tras i częstotliwości 
kursów. Jednak do tego trzeba większej

Komunikaty MO
się wszystkie osoby poszkodowane 
przez w yżej wym ienionego, o zgła
szanie się do Kom endy R ejonow ej 
M ilicji Obywatelskiej w Rybniku 
Plac Armii Czerwonej pokój 232 w 
godzinach od 8 do 15, celem złożenia 
zeznań.

* * *

Kom enda Rejonow a MO w Rybni
ku prowadzi dochodzenie przeciwko 
oszustowi M ieczysławowi Blaut s. 
Norberta ur. 23.4.1959 r. zam. R yb
nik, ul. Wolna, który na terenie R yb
nika i okolic wyłudził różne kw oty 
pieniężne w zamian za obietnicę za
łatwienia i kupna akcesorii samochodowych

większej ilości autobusów — co naj
mniej 15. Nawet obecnie istnieją 
możliwości ich pozyskania od WPK 
Katowice. Niestety na przeszkodzie 
stoi brak zaplecza technicznego, a 
od jego istnienia dyrekcja WPK 
warunkuje dostawy nowych wozów. 
Zaś władze wojewódzkie nie wyra
ziły zgody na budowę zaplecza jako 
zadania inwestycyjnego. I nic nie 
wskazuje na to, że Żory tę zgodę o
trzymają. Brak jest środków i mo
cy przerobowych. W tej chwili 
trwają poszukiwania dróg rozwią
zania tego problemu. Jednak na
wet przy najbardziej sprzyjających 
okolicznościach, czas z jego upora
niem będzie się liczył w latach.

Nie sądzimy, aby te wyjaśnienia 
w pełni zadowoliły wszystkich pa
sażerów, szczególnie tych co długie 
minuty muszą czekać na dworcu 
kolejowym. Niestety, tak przedsta
wia się stan komunikacji miejskiej, 
a raczej tej newralgicznej dziedziny 
usług, w mieście, które w ciągu 
dziesięciu lat przeżyło gwałtowny 
wzrost.

* + *

Gdy już mowa o komunikacji 
WPK, trudno nie zasygnalizować 
potrzeby, czy już wręcz koniecznoś
ci uruchomienia połączeń autobusa
mi WPK między miastami Rybnic
kiego Okręgu Węglowego. Obecnie, 
gdyby nie szeroko rozwinięta insty
tucja podwożenia na tzw. „łebka” , 

linie komunikacyjne miedzy Rybni
kiem, Żorami, Jastrzębiem, Wodzi
sławiem dawno udławiłyby się nad
miarem podróżnych. PKS nie na
starcza z przewozami pasażerów 
między tymi miastami, a w niektó
rych przypadkach odnosi się wraże
nie, że robi to niechętnie, tak jakby 
raczej był zainteresowany w rozwo
ju linii dalekobieżnych i pospiesz
nych. Wiadomo, lepiej się to opłaca.

Postulat uruchomienia regular
nych linii komunikacji miejskiej 
między niedaleko od siebie położo
nymi miastami ROW-u, kierujemy 
do Dyrekcji WPK w Katowicach.

(kra)

samochodow ych oraz walut zagranicznych. 
Osoby pokrzywdzone proszone są o 
osobiste lub telefoniczne skontakto
wanie się z KR MO w Rybniku po
kój 203 lub 201. tel. 21-091 wewn. 203 
lub 201.

* * *

Komenda Rejonowa MO w Rybni
ku prowadzi dochodzenie przeciwko 
oszustce Bożenie Pytlik c. Zygfryda 
urodz. 9.6.1961 r. w Rybniku zam. w 
Rybniku ul. PPR, która podając się 
za osobę zamieszkałą w sąsiedztwie 
lub znajomą, na terenie Rybnika i 
okolic wyłudziła różne kwoty pie
niężne pod pretekstem pożyczki na 
zakup odzieży, m ebli lub innego 
sprzętu.

Osoby pokrzywdzone proszone są o 
osobiste lub telefoniczne skontakto
wanie się z KR M O w  Rybniku pokój 
nr 203 lub 201, tel. 210-91 wewn 203 
lub 201. 

Jastrzębie Zdrój jubilatem
(CIĄG DALSZY ZE STR. 1)

Co zadecydowało o miejskim awansie 
 Jastrzębia Zdroju? Dziś to 

pytanie wydaje się naiwne i co 
najwyżej wywołujące ironiczny 
uśmiech. A wtedy u progu lat 
sześćdziesiątych nie byłoby ono 
pozbawione swojej zasadności. Ma
ło kto w kraju wiedział, gdzie le
ży to siedmiotysięczne osiedle. Mo
że tylko ci, którzy korzystali z do
brodziejstw leczniczej solanki, od
krytej już w 1859 r. przy okazji 
poszukiwania pokładów węgla. 
Dzięki temu w latach 1861, 1862 i 
1911 powstały zakłady lecznicze i 
do Jastrzębia zaczęli zjeżdżać ku
racjusze. I tak było przez blisko 
sto lat.

Dopiero w Polsce Ludowej przy
puszczenia, iż to uzdrowisko leży 
nad pokładami węgla kamiennego, 
znalazły potwierdzenie i udoku
mentowanie w systematycznych 
badaniach geologicznych. I tak nad 
wąwozami, pagórkami i brzozowy
mi zagajnikami zaczęły górować 
wieże szybowe W grudniu 1962 r. 
ruszyła pierwsza kopalnia, która 
wzięła swoją nazwę od miejsco
wości, w której powstała — ko
palnia ,Jastrzębie” . W trzy lata 
później pierwszy urobek dała ko
lejna kopalnia — "Moszczenica” , 
zaś w roku 1970 została oddana do 
eksploatacji KWK "Manifest Lip
cowy” , w 1972 r. — KWK ,Bory-

nia” , a w 1974 r. — KWK „X X X - 
lecia PRL” .

I to właśnie węgiel i budujące 
się kopalnie zadecydowały przed 
dwudziestu laty o miejskim awan
sie Jastrzębia. Również dziś oblicze 
tego młodego miasta kształtuje 
"czarne złoto” . I będzie jeszcze 
długo miało wpływ na dzieje 
Jastrzębia.

Z Jastrzębiem i górnictwem wią
zało przez te dwa dziesięciolecia 
swoje losy dziesiątki, setki i tysią
ce młodych ludzi z całej Polski.. 
Dziś jest to miasto stutysięczne z 
wieloma osiągnięciami, ale nie 
mniejszą ilością problemów do roz
wiązania; problemów, które są u
działem gwałtownej industrializa
cji i urbanizacji Jastrzębie Zdrój 
dochowało się już pierwszego po
kolenia, które urodziło się w tym 
mieście i w nim rozpoczyna swoje 
dorosłe życie.

Przed laty mówiło się, że „Ryb
nik jest mózgiem, natomiast Jas
trzębie sercem ROW” . Mimo, że 
wiele od tego czasu się zmieniło, 
stwierdzenie to nic nie straciło na 
swojej aktualności. Jastrzębie na
dal jest i długo będzie ze swoimi 
pięcioma kopalniami i wieloty
sięcznymi rzeszami górników ser
cem Rybnickiego Okręgu Węglo
wego, a także znaczącym elemen
tem gospodarczej mapy Polski.

(kra)

Wysoka ocena działalności LOK
(CIĄG DALSZY ZE STR. 1)

zgodę kierownictwo Urzędu Miej
skiego. które nie uchyla się od 
świadczeń związanych z przygoto
waniem basenu do sezonu kąpielo
wego.

Ośrodek wodzisławskiego LOK-u 
będzie służył nie tylko celom szko
leniowym ale i rekreacji. Dlatego 
też na wspólnym posiedzeniu podjęto

Wybrali nowe 
władze

Ostatnio w Nędzy odbył się 
gminny zjazd delegatów Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych. Bardzo dobrze wypad
ło podsumowanie działalności tego 
związku za ostatnią kadencję. Jak 
się okazało organizacja cieszy się 
szacunkiem wśród społeczeństwa 
wiejskiego, gdyż zajmuje się istot
nymi sprawami środowiska.

Obecnie Gminny Związek Rol
ników, Kółek i Organizacji Rolni
czych skupia 805 członków, 
wszystkie koła gospodyń wiejskich, 
5 SKR i 4 kółka rolnicze.

Podczas zjazdu dokonano wybo
ru nowego składu zarządu. Prze
wodniczącym został sołtys i przo
dujący rolnik z Nędzy — Jerzy 
Dzierżęga, a jego zastępcą rolnik 
z Zawady Książęcej — Werner 
Czogała.

Jako główne zadanie GZRKiOR 
postawił sobie dalsze zwiększenie 
produkcji rolnej oraz wzrost po
głowia bydła i trzody chlewnej.

(jesz)

Za okazane współczucie, zło
żone kwiaty i w ieńce oraz udział 

 w pogrzebie

śp. Anny 
GRABARCZYK

duchowieństwu, delegacjom  
zakładów pracy, krewnym , są
siadom i znajom ym  serdeczne 
podziękowanie składa

Rodzina

Za wyrazy współczucia, zło
żone wieńce i kwiaty oraz udział 

 w pogrzebie drogiego 
MĘŻA, OJCA, TEŚCIA i 
DZIADKA

śp. Józefa 
KANTORA

Ks. Proboszczowi parafii K o
koszyce, orkiestrze kop. „R y 
m er” , delegacjom , krewnym , 
sąsiadom i znajom ym  serdecz
ne podziękowanie składają w 
smutku pogrążeni

Żona,  Córki 
i Synowie z Rodzinami

przyjęto decyzję o przejęciu przez 
LOK ośrodka wraz z przyległymi 
zabudowaniami i terenami.

Na posiedzeniu wysoko oceniono 
działalność wodzisławskiej organi
zacji LOK. Ustalono także zadania 
dla organizacji na najbliższą 
przyszłość. Pozytywnie oceniono 
także program działania Rady 
Konsultacyjno-Programowej obej
mującej swą działalnością także 
gminy Godów. Gorzyce i Lubomię.

(js)

Filatelistyczna

wystawa
Filatelistów z Jastrzębia w dniach 

18 - 23 maja czeka prawdziwa filate
listyczna uczta. W ramach obchodów  
X X -lecia  nadania praw m iejskich  
Jastrzębiu oraz XV-lecia Zakładów 
C iepłow niczych w Jastrzębiu, K nuro
wie i W odzisławiu koło PZF nr 45 
organizuje Ogólnopolską Wystawę Fi
latelistyczną. Będzie ona czynna w 
pom ieszczeniach Okręgowego Zakładu 
Energii Cieplnej w Jastrzębiu przy 
ul. W rocławskiej 2. W pierwszym dniu 
je j trwania m iłośnicy znaczków i 
druków  pocztow ych będą m ieli m ożli
wość zdobycia specjalnych w ydaw 
nictw  i  stempla okolicznościow ego. 
Odbędzie się również seminarium 
poświęcone om ówieniu budow y zb io
rów  filatelistycznych oraz spotkania 
wym ienno-handlowe.

Za wyrazy współczucia, zło
żone wieńce i kwiaty oraz udział 

 w cerem oniach pogrzebo
w ych i w ostatniej drodze na 
m iejsce  spoczynku drogiego 
MĘŻA, OJCA. TEŚCIA,
DZIADKA i PRADZIADKA

śp. Jana 
KONSKA

oo . Franciszkanom  w Rybniku, 
delegacjom , krewnym , sąsia
dom, orkiestrze PKP Rybnik
i wszystkim  znajom ym  serde
czne podziękowanie składa w 
smutku pogrążona

Zona z Rodziną

Za wyrazy współczucia, z ło 
żone wieńce i kwiaty oraz okazaną 

 pom oc i wiele serca w 
ciężkich dla nas chwilach po 
stracie tragicznie zmarłego 
MĘŻA i OJCA

śp. Gerarda 
HERMANA

Ks. Proboszczowi parafii Ro
goźna, orkiestrze, delegacji 
Straży Pożarnej kop. „Janko
w ice” , kolegom , koleżankom  
ze Szpitala w Żorach, krew
nym, sąsiadom, przyjaciołom  
serdeczne podziękowanie skła
da

Żona z Rodziną



230 urodziny 

 RZW M  Huty 

„Silesia”
 (DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

na rynkach zagranicznych jak:                                                         naczynia emaliowane, a także
eksportowane poprzednio chło
dziarki, konwie czy latarnie wia
troodporne

Uznanie jakim cieszy się załoga 
huty „Silesia” u władz zwierzch
nich znalazło m. in. wyraz w 
odznaczeniu przedsiębiorstwa naj
pierw złotą odznaką „Zasłużonemu 
w Rozwoju Województwa Kato
wickiego” , a następnie Orderem 
Sztandaru Pracy II Klasy, a tak
że w nadaniu wysokich odzna
czeń państwowych wielu pra
cownikom.

Chciałbym podkreślić — stwier
dził naczelny dyrektor — że rów
nież i w nadchodzących latach, 
załoga huty „Silesia”, która zaw
sze dawała wyraz swej wielkiej 
ofiarności nie będzie szczędzić sił 
aby jak najlepiej wykonać przy
jęte przez przedsiębiorstwo zada
nia.

Tekst M. Żegoła 
Zdjęcia Z. Keller

W  ub. sobotę 14 maja w za
kładach obchodzono uro
czyście 230 urodziny.

W godzinach przedpołudniow ych 
załogę odwiedzili członek Biura 
P olitycznego KC, I sekretarz KW 
PZPR w K atow icach tow. Zbig
niew Messner oraz w ojew oda ka
tow icki gen. dyw . pilot Roman 
Paszkowski. Zwiedzili oni niektó
re wydziały produkcyjne oraz uczestniczyli 

 w oddaniu do użytku 
dobudow anej części budynku pod
opiecznej szkoły Huty.

Na uroczystości przybyli goś
cie z całego kraju oraz z Czecho
słow acji i NRD.

Obecni byli m. in. w icem ini
ster Hutnictwa i Przem ysłu Ma
szynowego Krzysztof Badźmirow
ski, w icew ojew oda katow icki mgr 
Hubert Niglus, przedstawiciel KC 
PZPR tow. Ludwik Mizera, I se
kretarz KM PZPR w Rybniku 
mgr inż. Czesław Koszorz, kie
rownik W ydziału Ekonom icznego 
KW PZPR w Katowicach mgr in ż . 
Z. Urbanek, prezydent mia
sta Rybnika inż. Euge
niusz Szymik, przew odniczą
cy MRN w Rybniku — Longin 
Musiol ik, płk Ryszard Wieczorek 
— szef zam ówień i dostaw techni
ki w ojskow ej MON i przedstawi
ciele LWP, przedstawiciele Cen
trum Szkolenia Specjalistów  Ma
rynarki W ojennej z komandorem 
Stefanem Turzem, przedstawiciele 
zakładów „Cal ex ”  w Z łotych Mo
rawcach CSRS z sekretarzem KZ 
Partii Franciszkiem Drgoną, 
przedstawiciele zakładów w Tha
le z NRD z sekretarzem KZ Par
tii dr Karlem Spurgatem, przed
stawiciele Huty Szkła Karolinka 
z C zechosłow acji z inż. Vachorem  
Kretem, Konsul Generalny PRL 
w Ostrawie — Gerard G ra
bowicz oraz przedstawiciele 
central handlowych, zakładów 
w spółpracu jących, zrzeszeń i inni 
zaproszeni goście.

Na spotkaniu z załogą wielu wy
różniających się pracow ników  udekorowano 

 wysokim i odznacze
niami państwowym i i resortow y
mi.

Krzyżami Kawalerskimi Orderu 
Odrodzenia Polski udekorow ano 
siedmiu pracowników. Są to: T o
masz Manczyk. Eryk Czarnecki, 
Ryszard Dyczka, Stanisław Pig
łek, Paweł Tkocz, Wanda W ójcik 
i Piotr Jaworski.

W ręczono również Złote, Srebrne 
i Brązowe Krzyże Zasługi 22 oso
bom. Złote i srebrne odznaki " Za
służonem u w R ozw oju W ojew ódz
twa K atow ickiego”  otrzym ało 23 
pracow ników , złote i srebrne od
znaki „Za zasługi dla R ybnika” 
w ręczono 19 członkom  załogi. T y 
tuły „P rzodow n ików  Pracy S ocja
listycznej”  otrzym ało 36 osób, a 
odznaki „Zasłużonych dla zakła
dów " Silesia”  52 osoby.

Dzieciaki szkoły wystąpiły ze „specja lnym ”  program em  artystycznym . Gra zespół Huty Szkła z Karolinki w Czechosłowacji. 

W pierwszych dniach czerwca 
rozpoczął produkcję wydział na
czyń emaliowanych. Pomimo trud
nych warunków technicznych, 
braku maszyn i urządzeń, złego 
zaopatrzenia w podstawowe mate
riały i surowce, załoga potrafiła 
systematycznie zwiększać produk
cję. W następnym roku przy zało
dze liczącej niewiele ponad 2000 
pracowników wyprodukowano już 
na krajowy rynek ponad 8 tys. ton 
naczyń emaliowanych i ocynkowa
nych.

Zaproszeni goście w czasie zwiedzania podopiecznej szkoły Huty „S ile 
sia” . Uroczyste spotkanie załogi.

Płynęły lata zakład intensywnie 
rozbudowywano zwiększając asor
tyment produkcji i jej wielkość. 
W 1962 roku — po adaptacji częś
ci pomieszczeń wydziału walcow
ni uruchomiono produkcje cenio
nych w kraju chłodziarek „Silesia” . 
Prowadzono także dalszą moderni
zację pomieszczeń i urządzeń pro
dukcyjno-technicznych. Równolegle 
z rozwojem produkcji realizowane 
były przedsięwzięcia pozwalające 
na poprawę warunków socjalno- 
bytowych załogi. M. in. wybudo
wano nowe szatnie i umywalnie, a 
także oddano do użytku przyzakła
dowy ośrodek rekreacyjny z base
nem kąpielowym oraz zakładowy 
dom kultury z salą kinową na 400 
miejsc, kawiarnię i czytelnię.

W latach 1966-1970 następowała 
dalsza intensyfikacja produkcji, 
przy prowadzonej sukcesywnie 
rozbudowie i modernizacji zakładu.
Przyjęte na ten okres zadania pla
nowe wynosiły ponad 4.8 mld zł 
i przekroczone zostały o 25,8 mln 
zł. W roku 1969 przedsiębiorstwo 
po raz pierwszy w swej historii 
uzyskało wartość rocznej produkcji 
przekraczającej 1 miliard zł. W omawianych 

 latach zwiększył się 
także potencjał produkcyjny
przedsiębiorstwa. W roku 1967 od
dano do eksploatacji stapialnię 
szkliwa emalierskiego,  piec tune
lowy do wypalania naczyń oraz 
sieć centralnego ogrzewania. W 
tym samym roku zakończono bu
dowę magazynu zasobów, a w na
stępnym roku oddano do użytku 
centralne laboratorium emalierni
cze.

Szczególnie intensywny rozwój 
przedsiębiorstwa występuje w 
dwóch ostatnich 5-latkach obej
mujących lata 1971—1980.

Bilans tych lat, to wydatne 
zwiększenie tempa wzrostu pro
dukcji, podniesienie jej jakości i 
nowoczesności, doskonalenie stoso
wanej organizacji i techniki wy
twarzania oraz poważny wzrost 
wydajności pracy.

I tak np. wydatne przyśpiesze
nie tempa rozwoju produkcji w 
latach 1971—1975 pozwoliło na uzyskanie 

 łącznej wartości sprzeda
ży w kwocie 6,3 mld zł, a więc 
wyższej od jej poziomu z poprze
dniej 5-latki o 1,5 mld zł, tj. o 
30.4 proc.

Dalsza poważna intensyfikacja 
produkcji miała miejsce w na
stępnym okresie obejmującym la
ta 1976—1980, kiedy łączna war
tość wykonanej sprzedaży zam
knęła się kwotą 11,4 mld zł, to 
znaczy była wyższa od poziomu 
uzyskanego w poprzednim okresie 
5-letnim o ponad 80 proc., a oko
ło 2,5 razy od wielkości produk
cji zrealizowanej w latach 1966— 
1970.

Równolegle z rozwojem pro
dukcji znacznie rozszerzono asortyment

Tradycja i współczesność
asortyment oferowanych wyrobów, a 
także podniesiono standard ich 
wykonania. I tak — wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu rynku 
uruchomiono m. in. produkcję tak 
ważnych dla potrzeb gospodarki 
kraju nowych wyrobów jak 
grzejniki płytowe do centralnego 
ogrzewania, chłodziarki 280 l, za
mrażarki 50 l, naczynie nierdze
wne, grzejniki elektryczne, wi
rówki do bielizny i schładzacze 
do mleka. Znacznie unowocześnio
no także asortyment produkcji na
czyń emaliowanych poprzez wpro
wadzenie nowych wyrobów i ze
stawów kompletowych, wykona
nych w sposób uszlachetniony tj. 
obciąganych taśmą nierdzewną, z 
nowymi funkcjonalnymi uchwyta
mi oraz, w atrakcyjnej kolorysty
ce i zdobnictwie.

W omawianym 10-leciu nastąpił 
wydatny rozwój eksportu, zwła
szcza naczyń emaliowanych wy
syłanych do ponad 20 krajów 
świata, zaliczanych do II obsza
ru płatniczego a w tym do ta
kich państw wysokouprzemysłowionych

natomiast wybudowanie nowego ośrod
ka wypoczynkowego w Sąpłatach 
na Mazurach na 120 miejsc w 
turnusie oraz modernizacja domu 
wczasowego w Wiśle. Istotne zna
czenie dla poprawy stanu zdrowo
tnego załogi miało przekazanie do 
użytku, dobrze wyposażonej w 
najnowszą aparaturę zakładowej 
przychodni lekarskiej, w której 
działa 10 poradni specjalistycz
nych.

Znaczne środki przeznaczono 
także na poprawę warunków pra
cy oraz stanu wyposażenia w urządzenia 

 higieniczno-sanitarne w 
wydziałach produkcyjnych i po
mocniczych.

Przedsiębiorstwo partycypowało 
również w wielu pracach na rzecz 
miasta i inwestycji komunalnych.

Zgodnie z założeniami, dalszy 
rozwój produkcji, przy równole
głym kontynuowaniu realizacji 
rozpoczętego programu moderniza
cji przedsiębiorstwa, przyjęty zo
stał w planie na lata 1981—1985 
Na niepełną realizację tych zadań

Całej społeczności RZWM „Huta Silesia”  z okazji jubileuszu je j 230-l
ecia składam gorące życzenia zadowolenia i sukcesów w pracy zaw odo

wej, społeczno-politycznej i życiu osobistym . Życzę, a zarazem proszę, 
aby Wasza praca zawodowa, Wasz zapał, zaangażowanie i poświęcenie 
dla dobra zakładu oraz wykazana troska o jego dobre imię były nadal 
dewizą naszej wspólnej pracy. Szczególnie serdecznie pragnę pozdrowić 
i złożyć życzenia naszym drogim wieloletnim  pracownikom , którzy prze
szli na zasłużony odpoczynek — em erytom  i rencistom, tym wszystkim, 
którzy swą długoletnią pracą w naszym zakładzie zasłużyli sobie na s ło 
wa najwyższego uznania. Jak najserdeczniejsze życzenia wszelkiej po
m yślności pragnę przekazać również Waszym najbliższym.

Mgr inż. Tadeusz PACHOWICZ 
naczelny dyrektor 

RZWM „Huta Silesia”  
w Rybniku

uprzemysłowionych jak USA, Francją, An
glia, RFN i Kanada. W roku 1980 
wartość tego opłacalnego ekspor
tu wyniosła ponad 8 mln zł dewi
zowych.

Radykalny postęp uzyskano 
również w działalności inwesty
cyjnej o charakterze socjalno-by
towym. W minionym dziesięciole
ciu wybudowano i oddano do użytku 

 budynek usług technicz
nych, powiększono i zmodernizo
wano stołówkę zakładową oraz 
wybudowano 6 budynków miesz
kalnych dla 240 rodzin. Do wy
datnej poprawy warunków wy
poczynku przyczyniło się natomiast

zamierzeń w pierwszych dwóch la
tach wpłynęło drastyczne zmniej
szenie przydziałów materiałowych 
i środków na zakupy z importu, 
a także radykalne ograniczenie 
środków inwestycyjnych uniemoż
liwiających kontynuację szeregu 
koniecznych zadań jak np. budo
wę kotłowni czy zagospodarowa
nie hal.

Po regresie produkcji jaki na 
skutek braków materiałowych 
miał miejsce w 1981 r. — począ
wszy od II kwartału 1982 r. na
stępuje stały i systematyczny 
wzrost poziomu wykonania wszystkich

wszystkich podstawowych wyrobów, 
przy równoczesnej wydatnej po
prawie efektywności gospodarowa
nia. W roku 1982 podwoiła się tak
że wielkość eksportu i wzrosła 
wydajność pracy. Znacznie popra
wiła się również jakość produk
cji. Po raz pierwszy od trzech lat 
całość działalności gospodarczej za 
tamten rok zamknięto zyskiem 
bilansowym w kwocie 184 mln zł, 
co pozwoliło na prowadzenie 
prawidłowej działalności finanso
wej oraz dokonanie odpisów na 
fundusz rozwoju oraz fundusze dla 
załogi.

Dokonując podsumowania — 
powiedział w swym wystąpieniu 
dyr. naczelny huty „Silesia” —
działalności społeczno-gospodar
czej a w tym zwłaszcza dorobku 
ostatnich 38 lat, można zatem z 
pełną satysfakcją stwierdzić, że 
okres ten załoga przedsiębiorstwa 
zamknęła korzystnym bilansem 
we wszystkich dziedzinach ekono
miki.

O wielkości i znaczeniu tych 
efektów dla gospodarki narodo
wej niech świadczy fakt, że w 
ciągu 38 lat powojennej działal
ności w hucie „Silesia” wyprodu
kowano 483 tys. ton blachy, pra
wie 351 mln szt. naczyń emalio
wanych, ponad 111 mln szt. na
czyń i wiader ocynkowanych, oko
ło 1.400 tys. szt. chłodziarek, po
nad 11 mln szt. konwi mleczar
skich oraz prawie 11,5 mln m kw. 
grzejników płytowych. Ponadto, 
wykonano produkcję szeregu in
nych potrzebnych gospodarce kra
jowej wyrobów jak np. części 
motoryzacyjnych, naczyń aluminio
wych, pudełek filmowych, czy uruchomionych 

 w ostatnich latach 
grzejników olejowych. Produkcja przedsiębiorstwa 
wirówek do bielizny i grzejników 
przedsiębiorstwa przyniosła również 
znaczne ilości dewiz dzięki eks
portowi takich wyrobów cenionych



Matury...
W liceach ogólnokształcących 

i technikach zakończyły się pi
semne egzaminy maturalne — z 
języka polskiego i z wybranego 
przedmiotu. Za kilka dni, gdy 
pisemne prace zostaną spraw
dzone okaże się ilu zdających za
kwalifikowało się do egzaminu 
ustnego. 

Na naszych zdjęciach (z lewej) 
matura w Technikum Górni
czym w Rybniku oraz w Zespo
le Szkół im. 14 Pułku Powstań
ców Śląskich w Wodzisławiu Śl. 
(z prawej).

Zd j. Z. Keller

Proszowickie refleksje
II wojna światowa zakończyła się 

9 maja 1945 roku. Mówimy o niej, 
jako o wielkiej wojnie. Ze wszyst
kich narodów, które walczyły z 
Niemcami Polska walczyła najdłu
żej bo 2078 dni czyli 68 miesięcy to 
jest prawie 6 lat. W tym czasie zgi
nęło ponad 6 milionów Polaków. Je
dni umierali na polach bitew, inni 
w obozach i więzieniach. Ginęli do
rośli i dzieci. Wojna gasiła uśmiech 
ludzi, wyciskała łzy bólu i cierpie
nia, wojna niszczyła wszystko. To 
była wielka, krwawa wojna. W no
cy z 8 na 9 maja generałowie nie
mieccy składali broń i losy narodu 
niemieckiego w ręce zwycięzców.
Ucichły głosy armat, umilkły wy
buchy bomb, w dniu tym głosy pta
ków stały się głośniejsze niż nieda
wne echa wojny.

O tym dniu trzeba pamiętać.
Obchodzimy co roku z powagą ten 

dzień. Jest on dla nas nie tylko 
dniem berlińskiej wiktorii, ale tak
że dniem jedności, bo jednością byli 
ci, którzy w latach 1939—1945 zmie
rzy li się z wrogiem i krwią wywal
czy li zwycięstwo.

Dla uczczenia tych, którzy polegli 
aby Polska żyła, 9 maja br. w sta
rodawnych Proszowicach na ziemi 
krakowskiej odbyła się patriotyczna 
manifestacja z udziałem około 2000 
mieszkańców Proszowic oraz 100-o
sobowej delegacji z Rybnika, aby 
w wielobarwnej mieszaninie stro
jów regionalnych, górniczych, stra
żackich, harcerskich, kombatanckich 
podnieść z czcią wdeptaną w ziemię 
przeszłość tragedii, tragizm żołnie
rzy rybnickiego września 1939. r. oraz 

 poległych w Proszowicach żoł
nierzy radzieckich 60 armii gen. płk 
Pawła Koroczkina, tej samej armii, 
która w marcu 1945 r. przyniosła 
wolność mieszkańcom Rybnika.

Długa i krwawa była wrześniowa 
droga rybnickiego Batalionu Obro
ny Narodowej. Po bitwie w rejonie 
Kobióru batalion ten mocno prze
rzedzony na skutek strat poniesio
nych w walkach, w całodziennym 
marszu minął Kraków. Potem kon
tynuował dalszy odwrót w kolum
nie 55-tej dywizji rezerwowej płk 
Stanisława Kalabińskiego (armia

„Kraków”) w kierunku Kazimierzy 
Wielkiej. Na krótko przed świtem, 
dnia 7 września kolumna marszowa 
została nagle zaatakowana pod Pro
szowicami przez niemiecki 8 korpus 
pancerny gen. Rundstedta. Mimo 
niesłychanego zmęczenia, dowódcy 
mjr Tadeusz Kwiatkowski, kpt. Ry
chłowski i kpt. Urbanowski poder
wali swych żołnierzy do walki. 
Większość ich poległa, zmiażdżona 
czołgami niemieckimi opodal pro
szowickiego cmentarza. Na 118 pole
głych w tej walce żołnierzy, 68 
przypadła na synów Ziemi Rybnic
kiej. (wykaz poległych Rybniczan 
patrz: „Nowiny” nr 17 z dnia 27 IV 
1983 r.)

W „Dzień Zwycięstwa” w Proszo
wicach pomiędzy rynkiem, a cmen
tarzem zadzierzgnęły się ogniwa ży
wego łańcucha spinającego mocno 
przestrzeń i czas historyczny. Ucze
stnicy górnośląsko-małopolskiej ma
nifestacji pod wspólnymi sztandara
mi, przy dźwiękach dwóch orkiestr, 
wedle prawa ludzkiego serca, złoży
li kwiaty wdzięczności tym, którzy 
padli, by Polska mogła żyć.

To miejsce uświęcone krwią żoł
nierzy Września nie jest zapomnia
ne. Opiekują się nim Proszowicza
nie, traktując to jako piękną formę 
spłaty długu ciążącego na nich wo
bec tych, którzy oddali życie w 
walce o wolność i niepodległość ich 
ojcowizny. Mówił o tym niżej pod
pisany, występując ze słowami za
poznania zebranej wspólnoty ludz
kiej o latach krwi, przemocy, zbro
dni i walce okupywanej tysiącami 
ofiar, ale prowadzonej z wiarą i na
dzieją w zwycięstwa, które musiało 
przyjść i które przyszło po pięciu 
latach krwawych zmagań.

A potem wśród zebranych nastała 
wielka cisza wokół, cisza taka. że 
— gdyby kto zechciał — usłyszeć 

mógłby w niej dobitnie bicie serca 
polskiego. Dobrze się stało, że ryb
niczanie w Proszowicach odnaleźli 
cząstkę swojego dziedzictwa naro
dowego (po 44 latach od 1939 r. i po 
38 latach od 1945 r.) Szczere podzię
ki działaczom Patriotycznego Ruchu 
Odrodzenia Narodowego z Rybnika.

Dr WACŁAW WIECZOREK

Pierwsze grzyby
Obfite opady deszczu oraz stosun

kowo ciepła pogoda sprawiły, że w 
nasłonecznionych zagajnikach poja
wiły się pierwsze grzyby. Dorodne
go i zdrowego koźlarza brzozowego 
znalazł 10 maja br. w lasku w po
bliżu ul. Tetmajera, na tzw. „gó
rzyskach” w Wodzisławiu—Rydułto
wach 12-letni Leszek Cyran, który 
przybył z nim do naszej redakcji 
(widzimy go na zdjęciu).

Rzadki to przypadek, by na 
początku maja można było znaleźć 
koźlarza brzozowego (posiadają kape
lusze o dość zmiennych barwach od 
beżowej do czerwonawopomarańczo
wej). Na ogół grzyby te pojawiają 
się w naszych lasach na przełomie 
miesiąca lipca i sierpnia.

"Rebus” zaprasza
Działalność Klubu Młodzieżowego 

„Rebus” cieszy się dużym zaintereso
waniem wśród mieszkańców Osiedla 
XXX-lecia w Żorach. Oprócz trady
cyjnych już giełd płyt i plakatów od
bywających się w piątki (g. 17) — 
klub zamierza również organizować 
giełdy książek używanych (pierwsza 
odbędzie się w sobotę, 22 maja g. 10— 
16). Młodzież szkolną zaprasza się do 
udziału w soboty (g. 9—15) w popu
larnej akcji telewizyjnej „Sobótka” .

(Stef)

Przywracają ich społeczeństwu

Turniej zespołów muzycznych
21 maja br. o godz. 15 w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Wodzisławiu Śl. 
(osiedle „XXX-lecia PRL” , pawilon 
19 c) odbędzie się turniej zespołów 
muzycznych o wejście do Artystycz
nej Ligi MOK. Do udziału w turnie
ju mogą się zgłaszać młodzieżowe ze
społy muzyczne, które chciałyby być 
objęte fachowym instruktażem i w 
przyszłości występować pod patrona
tem Miejskiego Ośrodka Kultury.   (m)

W wielu miastach naszego kraju 
juz od 30 lat działają przedsię
biorstwa państwowe różnych 
gałęzi przemysłu, które za

trudniają więźniów. Jednym z nich 
jest Przedsiębiorstwo Konfekcji O
dzieżowej nr 3 w Raciborzu. Ich za
daniem jest wytwarzanie dóbr ma
terialnych oraz przez pracę resocja
lizacja skazanych.

Dzisiejszy potencjał produkcyjny 
oraz poziom organizacyjny tego 
przedsiębiorstwa ukształtował się w 
drodze wieloletnich zmian. Od 
kwietnia 1946 roku w Raciborzu 
przedsiębiorstwo to zajmowało się 
branżą konfekcyjno-krawiecką oraz 

 szewską. Rozpoczynano tu pra
cę w zaadaptowanych pomieszcze
niach i na maszynach pochodzących 
z niemieckich obozów pracy. Po
czątkowa produkcja przeznaczona 
była na zaspokajanie potrzeb wię
ziennictwa. W późniejszych latach 
wzrastał potencjał produkcyjny i w 
1953 roku powołane zostało tu 
przedsiębiorstwo w obecnym kształ
cie. Od tego momentu rozpoczęto 
produkcję wyrobów typu specjalne
go, jak ubrań i płaszczy dla wojska 
i MO. Wartość produkcji w 1953 ro
ku wynosiła 50 mln zł w/g cen zby
tu.

Przedsiębiorstwo oprócz skaza
nych zatrudnia sporo pracowników 
dochodzących, którzy jako fachowcy 
branży krawieckiej i odzieżowej 
spełniają rolę nadzoru produkcyjne
go. Wśród pierwszych zatrudnio
nych tu pracowników, jak ich na
zywają „wolnościowych” byli: dy
rektor Izrael Grosman, Michał Me
cnerowski, Jan Bożym, Władysław 
Kuśmierczyk, a następnie Bolesław 
Zielonka, Maksymilian Porys, Ju
lian Zawadzki, Krystyna Borzysz
kowska i Stefan Polak.

W miarę upływu lat następuje 
zmniejszenie ilości asortymentu na 
korzyść zwiększania ich serii. Od 
1957 roku przedsiębiorstwo rozpo
częło konfekcjonowanie ubrań cy
wilnych oraz odzieży roboczej. Do 
1960 roku produkcja odbywała się 
w bardzo prymitywnych warun
kach. Dopiero w latach 1961 do 1970 
następował dynamiczny rozwój bazy 
produkcyjnej. Rocznie średnio pro
dukcja wzrastała o 27 proc. przy

zwiększaniu zatrudnienia o 16 proc. 
W tym czasie wprowadzono szereg 
modernizacji i sprowadzono maszy
ny specjalistyczne, które elimino
wały bardzo pracochłonne czynnoś
ci. Zwrócono też uwagę na organi
zację produkcji.

Lata 1971 do 1980 charakteryzowa
ły się wysoką dynamiką wzrostu

Od 30 lat

wychowują 
i produkują

produkcji, osiągającą średnio rocz
nie 22 proc. przy wzroście zatrud
nienia o 1,1 proc. W 1972 roku wy
budowano nowy budynek o po
wierzchni 400 metrów kwadrato
wych co pozwoliło na przyjęcie z 
Przedsiębiorstwa Konfekcji Odzie
żowej w Łodzi krojenia tkanin. Od 
1977 roku przedsiębiorstwo przeszło 
na produkcję ubrań roboczych. Ta
kie posunięcie spowodowane było 
brakiem wysoko kwalifikowanej 
kadry robotników i wzrostem wy
mogów odbiorców.

W roku 1982 przedsiębiorstwo wyprodukowało

wyprodukowało 726 tys. kompletów u
brań roboczych o wartości 451 mln 
zł. Warto tu dodać, że średnio dzien
nie na jednego zatrudnionego pro
dukcja osiąga ponad 8 ubrań. Tak 
dobre wyniki możliwe są dzięki do 
perfekcji doprowadzonej organizacji 
pracy oraz wysokiej dyscyplinie za
łogi.

W ostatnim okresie wiele uwagi 
poświęcono też oszczędności surow
ców. Przez wprowadzenie wielu usprawnień

, a szczególnie przy wy
kroju z materiału uzyskano na 1 ubraniu 

 około 12 cm surowca. Zasto
sowanie perforowanych szablonów 
do rysunku wykroju zmniejszyło 
też pracochłonność tej czynności.

Przedsiębiorstwo to spełnia bar
dzo ważną rolę resocjalizacji osób 
skazanych i odbywających karę. 
Więźniowie są przyuczani do wyko
nywania czynności oraz dla nich or
ganizowane są przez Zakład Dosko
nalenia Zawodowego kursy podwyż
szające kwalifikacje. Wielu tu za
trudnionych po odbyciu kary ma 
możliwość znalezienia pracy w 
przemyśle odzieżowym i z tego k o
rzysta. Sporo zatrudnionych z p o
śród więźniów zarabiając pieniądze 
za wykonywaną pracę, część z nich 
przekazuje rodzinom.

Z okazji „Dnia pracownika prze
mysłu odzieżowego” oraz 30-lecia 
działalności przedsiębiorstwa odbyła 
się uroczysta akademia, na której 
tych, którzy wnieśli największy 
wkład w rozwój przedsiębiorstwa i 
resocjalizację zatrudnionych uhono
rowano wyróżnieniami. Wśród nich 
znaleźli się: Zbigniew Benedyk i Jó
zef Grabiec — złotą odznaką „Za
służony Pracownik Przemysłu Lek
kiego” oraz Lucjan Bichta, Henryk 
Drzewiński i Lucjan Sadowski — 
srebrnymi odznakami. Srebrną od
znakę „W służbie penitencjarnej” 
minister sprawiedliwości przyznał 
Ireneuszowi Chelickiemu, Norberto
wi Dobiaszowi, Gerardowi Hanako
wi, Stefanowi Osickiemu i Leonowi 
Praszelnikowi.

Wśród Wielu wyróżnionych znale
źli się też: Bolesław Zielonka, Al
fons Burda, Tadeusz Gazda i Hen
ryk Szlezak, którzy mają na swym 
koncie przepracowane ćwierć wie
ku.

JERZY SZYCHIŃSKI

Dobrze się stało, że — tuż przed obchodami 50-lecia powołania do ży
cia Oddziałów Młodzieży Powstańczej — na księgarskim rynku poja
wiła się książka „Do powstańców śląskich młodych zaciągają” , której 
autorem jest mgr Władysław Sala, człowiek, który urodził się w Krzysz
kowicach, pięknej wsi podkrakowskiej, ale gdy w 1924 r. przybył do 
Brzęczkowic k/Mysłowic, oddał się bez reszty pracy kulturalno-oświa
towej wśród przywróconej Polsce młodzieży śląskiej.

śląskiej i jej ojcom — powstańcom 
śląskim, czyniłem to nie tylko z 
obowiązku uczczenia ich zasług w 
walce o polskość Śląska i w pra
cy dla Polski, ale i po to, by przy
pomnieć to wszystko, co z ich wier
ności narodowi polskiemu może być 
zawsze przydatne, zachęcające w 

Uczył w szkole, zakładał świetlice  na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym wychowaniu nowych pokoleń” .
międzywojennym. Słowem — przybliża    Natomiast Marek 
  przybliża nam wydarzenia i fakty przes z ł e

świetlice i kluby dla bezrobotnych, uni
wersytety powszechne, chóry i
zespoły teatralne. Był współzałożycielem    przeszłe, prawie zapomniane — sięgające

Wosiński w 
"Posłowiu” pisze m. in, „Przy

pomnienie wydarzeń z tamtych lat
sięgające dekady lat trzydziestych, najtrudniejszego   na Śląsku służyć ma nie tylko daniu

O M P - i a c k a  l e k c j a
współzałożycielem Oddziałów Młodzieży 
Powstańczej. Kierując tą organiza
cją, do której należeli synowie 
trzech zrywów powstańczych, 
kładł szczególny nacisk na pracę 
kulturalno-oświatową i samokształ
cenie wśród członków OMP.

Treść książki —- oparta na 
wspomnieniach, zapiskach, notat
kach i materiałach (własnych i 
obcych) — przedstawia założenia 
i rozwój Oddziałów Młodzieży   najtrudniejszego dla kraju okresu, a       daniu satysfakcji ich uczestnikom, 
Powstańczej w okresie międzywojennym    jednocześnie tak bliskie, jeśli popatrzeć      którzy jeszcze żyją... Powinno być 
międzywojennym na Śląsku. W ten sposób,   popatrzeć na nie od tej strony, że    ono jeszcze jednym elementem edukacji

mimo upływu czasu, nic nie straciły     edukacji humanistycznej, nawiązującej
nawiązującej do dziedzictwa historii i kultury

dzięki niezwykłej pasji i pracowitości 
pracowitości tego człowieka, jego licznych   straciły na aktualności. 
kontaktów z żyjącymi jeszcze druhami    Mgr Władysław Sala w rozdziale    kultury, do bogactwa tradycji, która 
  druhami i junakami OMP, powstała    rozdziale „Od autora” pisze m. in.     zawsze jest źródłem ciągle aktualnych 
książka, niecodzienna i bardzo    „Przystępując do spisywania               aktualnych wzorów działania. I w tym 
  potrzebna, która omawia i wtajemnicza    wspomnień z najpiękniejszych lat     widzę aktualną, ogromną wartość 
   wtajemnicza nas w mało znane szczegóły    mojej nauczycielskiej młodości,    pamiętnika Władysława Sali. Są 
    szczegóły i fakty z życia organizacji    którą wypełniłem codzienną służbą    bowiem w tym pamiętniku wartości    
Oddziałów Młodzieży Powstańczej    służbą patriotycznej młodzieży śląskiej    wartości na dzisiaj i jutro przydatne



Ćwierć wieku biblioteki w Nędzy

M ieszkańcy wsi Nędza, jak 
wielu w rejonie racibor
skim przez cały okres 
zaboru i okupacji pielę

gnowali tradycje mowy pol
skiej i czytelnictwa książek w 
ojczystym języku. Szczególny 
wkład w tym okresie miała ro
dzina Damków, która prowadzi
ła bibliotekę z książkami w ję
zyku polskim.

Przed 25 laty reaktywowano 
te tradycje uruchamiając w Nę
dzy bibliotekę. Założycielką by
ła, prowadząca tę placówkę po 
dzień dzisiejszy pani Anna KA
SZUBA. A oto jak wspomina 
minione 25 lat.

Początkowo księgozbiór liczył 
500 woluminów i mieścił się w 
kancelarii miejscowej szkoły. 
Od pierwszych dni uruchomie
nia wypożyczalni wielu miesz
kańców przychodziło po książki. 
Takich stałych czytelników było 
około 90, a wielu z nich to by
li ludzie już w podeszłym wie
ku, którzy znali język polski. 
W miarę upływu czasu nasz 
księgozbiór wzbogacał się o no
we pozycje i zaczynało być cia
sno. Władze gminne przyszły 
nam z pomocą i udostępniły o
becne pomieszczenia. Co praw
da w początkowym okresie wy
starczały one na potrzeby, ale 
stały wzrost czytelnictwa i 
księgozbioru wymaga rozszerzeni

a biblioteki. Od przyszłego 
roku rozpoczęta będzie budowa 
specjalnych pomieszczeń przy 
remizie strażackiej i wówczas 
na pewno problem przestrzeni 
zostanie rozwiązany.

Jak obecnie kształtuje się czy
telnictwo?

Nasz księgozbiór liczy około 
15 tys. woluminów. Średnio 
rocznie notuję 29 tys. wypoży
czeń, a stałych czytelników jest

około 1300. Biblioteka nasza po
maga też młodzieży studiującej 
na wyższych uczelniach, przez 
sprowadzanie z różnych biblio
tek poszukiwanych pozycji. Ma
my takie stałe kontakty niemal 
ze wszystkimi bibliotekami wyż
szych uczelni w kr aju. Oprócz 
tego prenumerujemy ponad 40 
tytułów czasopism, szczególnie

fachowych pomocnych rolni
kom.

Czy oprócz działalności biblio
tekarskiej prowadzone są i inne 
formy upowszechniania czytel
nictwa?

Od samego początku staramy 
się w ramach naszych możliwo
ści szeroko upowszechniać czy
telnictwo. Służą temu organizo
wane okolicznościowe wystawy 
książek. Organizujemy też spot
kania autorskie. Gościli u nas 
tacy pisarze jak Michał Rusi
nek, Magdalena Samozwaniec, 
Edmund Męclewski czy Jan 
Gerhard.

Dla szkół prowadzimy tzw. 
lekcje biblioteczne, podczas 
których uczymy młodzież z ko
rzystania z księgozbiorów. Czę
sto też urządzamy wieczory ba
śni połączone z konkursami.

Oprócz biblioteki gminnej w 
Nędzy są też punkty, jak one 
spełniają rolę upowszechniania
czytelnictwa?

Mamy obecnie dwa punkty 
biblioteczne w Babicach i Za
wadzie Książęcej. Ze względu, 
że w tych punktach zatrudnio
ne są osoby jedynie na niepeł
nym wymiarze godzin pracy 
ograniczają się one do wypoży
czeń. Mam jednak nadzieję, że 
życzliwy stosunek władz gmin
nych do spraw kultury pozwoli 
w niedługiej przyszłości uak
tywnić działalność tych pun
któw.

(jesz)

Sto gatunków drewna zo
stało użytych do wykona
nia eksponatów, które 
trafiły do Klubu Między

narodowej Prasy i Książki w 
Jastrzębiu Zdroju na wystawę 
intarsji. Obecnie intarsja, będą
ca techniką zdobniczą polegają
cą na wykładaniu przedmiotów 
drewnianych innymi gatunkami 
drewna, nie cieszy się wśród 
twórców dużą popularnością. Z 
tym większym zainteresowaniem 
podziwia się ponad 40 prac wy
stawionych w Jastrzębiu, gdyż 
ich autorami są artyści-amatorzy 
w zielonych mundurach, żołnie
rze jednej z łódzkich jednostek 
wojskowych. Wśród tematów 
prac dominują dwa motywy — 
sceny z pola walki i koszar oraz 
kompozycje kwiatowe.

Okazją do zorganizowania wy
stawy jest obchodzone w tym ro
ku 40-lecie Ludowego Wojska 
Polskiego. Wystawa w KMPiK 
potrwa do końca maja. Do jej 
zwiedzenia gorąco zachęcamy.

Ciekawa wystawa

i przyswajalne, nie tylko dla poz
nawania owych minionych czasów 
i ludzi godnych przypomnienia i 
upamiętnienia ich działalności, ale 
i dla naszej codziennej pracy wy
chowawczej z dziećmi i młodzieżą, 
w szkole, świetlicy, domu kultu
ry, organizacji młodzieżowej” .

Reasumując te dwa cytaty moż
na powiedzieć, że książka Władys
ława Sali, może stać się wzorem 
pracy i działań społecznych dla 
obecnych polskich organizacji młodzieżowych

najliczniejszy Oddział (liczył pra
wie 300 członków) w powiecie, a 
może województwie. Duszą od
działu był Waldemar Chrószcz, 
wnuk Franciszka Chrószcza — 
„Drzymały śląskiego” .

Powiat rybnicki, w którym licz
ba oddziałów zwiększyła się z 17 
w końcu 1933 r. do 60 w grudniu 
1934 r.„ stał się najliczniejszym i 
najbardziej aktywnym powiatem 
OMP-iackim. Organizacja cieszyła 
się szczególną opieką byłego powstańczego

młodzieżowych. Czy ktoś skorzysta z 
zawartych w niej treści patrio
tyczno-wychowawczych?

W krótkiej recenzji nie sposób 
wyliczyć wszystkich szczytnych 
celów i zadań, jakie ujęte były 
w programie OMP. Teodor Musioł 
w swojej „Przedmowie” pisze m. 
in. „Byłem założycielem Oddziału 
Młodzieży Powstańczej w Rydułto
wach, trzynastotysięcznej osadzie 
kopalnianej pod Rybnikiem. Był to

powstańczego dowódcy, majora Jana 
Traugutta-Wyglendy, starosty ryb
nickiego, któremu dzielnie poma
gali: prezes powiatowy ZPŚl. Ma
ksymilian Piełka, referent opieki 
społecznej Władysław Skrzypa oraz 

 Władysław Przybysławski — 
jeden z niewielu wówczas nauczy
cieli instruktorów oświaty poza
szkolnej współpracujących z OMP.

Oddziały Młodzieży Powstańczej 
były rozsiane po całym rozległym

powiecie rybnickim. Z końcem 
1934 r. rybnickie OMP liczyło 2294 
członków.

Książkę „Do powstańców śląs
kich młodych zaciągają”  na pew
no z zainteresowaniem przeczytają 
nie tylko starsi, ale i młodzi 
mieszkańcy naszego regionu.

E. Mak.)
Władysław Sala: „Do powstań

ców śląskich młodych zaciągają” , 
Wyd. „Śląsk” 1932, str. 222, cena 
80 zł.

Informujemy, że Zarząd Środo
wiskowego Klubu OMP przy Za
rządzie Wojewódzkim ZBoWiD w 
Katowicach organizuje — z okazji 
50 rocznicy powołania do życia 
Oddziałów Młodzieży Powstańczej, 
62 rocznicy III powstania śląskie
go i plebiscytu w 1921 r. — III 
zlot byłych członków OMP. Zlot 
odbędzie się w sobotę, 21 maja br. 
w ośrodku rekreacyjno-sportowym 
kop. „Nowy Wirek” w Kochłowi
cach. W programie m. in. walne 
zebranie — wybór Zarządu Klubu 
OMP, występy zespołów artystycz
nych i ognisko harcerskie. O godz. 
9 zbiórka uczestników na Placu 
OMP w Katowicach (przed dwor
cem  PKP od strony ul. Andrzeja) 
skąd nastąpi wyjazd autobusami 
do Kochłowic. Powrót w godzinach 
wieczornych. (m)

HENRYK MAZUREK

Majowe sny
p. Wojnowskim

Cóż Ci dać pośrodku wiosny 
śpiącej w żółtym łożu słońca 
w zielonej zieleni majowej fali 
Może szept sosen u wezgłowia 
by rozplątał warkocz Twego snu 
bursztynowych marzeń kosz korali 
Zmierzch co na brąz opali śpiącą 
żółciej jeszcze
gdy przy nikłym płomieniu świecy 
Lubo świt przywołać cieplejszy 
co pledem błękitnego nieba 
pustkę przegoni okrywając zziębnięte plecy
Mówisz: a jednak ciszy pełne wiadro
bym słyszała świerszcza świerszczenie
w trawiastej łąk i sadów lutni
aż po śmiech babiego lata
w babim łez potoku i mgle
śpiącej w kufrze ślubnej mojej sukni
kasztanowych koni z rosyjskich baśni
łani pomykającej macierzyńskim tropem
chlebowego domu — jak możesz — z narcyzami
i jeszcze tego co kroplą ledwie
gdy kładę się spać
nie szukaj białego jelenia za oknami
majowe sny nasze 
źrebakami

W Muzeum i Filharmonii ROW
23 maja br. o godz. 18 — w ra

mach poniedziałkowych spotkań 
muzycznych — Teresa Głąbówna 
wystąpi z recitalem w Muzeum 
(Rynek 18), która przy akompa
niamencie Urszuli Bożek-Musial
skiej zaprezentuje słuchaczom 
II Sonatę A-dur op. 100 J. Brahm
sa oraz II Sonatę op. 27 na 
skrzypce solo E. Ysaye. Wstęp 
wolny.

24 maja br. o godz. 18 w Tea
trze Ziemi Rybnickiej Teresa Głą
bówna wystąpi z orkiestrą Fil
harmonii ROW pod dyr. Jerzego 
Salwarowskiego. W programie 
koncertu: Uwertura „Egmont”  L. 
v. Beethovena, koncert skrzypco
wy G-dur W. A. Mozarta oraz 
Symfonia D-dur nr 104 J. Haydna.

W dniach 23 i 24 maja br. w 
Rybniku wystąpi gościnnie znako
mita skrzypaczka polska Teresa 
Głąbówna. Jest ona wychowanką 
krakowskich uczelni muzycznych. 
Począwszy od Państwowego Lice
um Muzycznego aż po dyplom 
Akademii Muzycznej (1975 r.) 
kształciła się pod kier. prof. Eu
genii Umińskiej.

Teresa Głąbówna jest laureatką 
wielu konkursów skrzypcowych 
m. in. w 1980 r. została laureatką 
Międzynarodowego Konkursu
Skrzypcowego im. królowej Elż
biety w Brukseli (brązowy medal) 
a w 1982 r. wyróżniona została 
nagrodą III stopnia ministra kultu
ry i sztuki.

Malarstwo Magdaleny Szołtysek
W Rybnickim Ośrodku Kultury 

czynna jest interesująca wystawa 
prac malarskich Magdaleny Szołty
sek — plastyczki-amatorki. Składa 
się na nią 28 prac olejnych, których 
tematyką są pejzaże, kwiaty oraz 
portrety.

Magdalena Szołtysek pracowała 
przez wiele lat w charakterze laborantki

laborantki w służbie zdrowia, a obecnie 
przebywa na zasłużonym wypoczyn
ku emerytalnym.

Twórczość Magdaleny Szołtysek 
utrzymana jest w konwencji malar
stwa postimpresjonistycznego, któ
re charakteryzuje ogromna wrażli
wość kolorystyczna. Wystawa po
trwa do końca maja br. (FP)

Kiedy autobusem W PK z Rybnika 

do Wodzisławia Śl .?
Zbyt długo trwają rozważania 

na temat uruchomienia komun
ikacji autobusowej WPK z 

centrum Rybnika do centrum 
Wodzisławia Śl. Na różnych ze
braniach i s potkaniach mówi 
się nam, że taka linia autobu
sowa WPK będzie, ale... że na 
razie brakuje autobusów, to 
znów kierowców lub też, że 
WPK w tym rejonie nie po
siada odpowiedniego zaplecza, 
czyli zajezdni. I tak w kółko... 
Miesiące mijają a komunikacji 
autobusowej łączącej te dwa 
ponad 100-tysięczne miasta, jak 
nie ma tak nie ma.

Wprost trudno uwierzyć, że 
sprawa ta — Wojewódzkiemu 
Przedsiębiorstwu Komunikacyj
nemu — nastręcza tyle kłopo
tów. Przecież autobusy WPK 
linii nr 594 kursują już z Ryb
nika przez Niedobczyce do Wo
dzisławia-Radlina, gdzie przy 
kop. „Rymer” kończą bieg. Czy 
tak trudno podjąć decyzję, by 
autobusy te dojeżdżały aż do 
centrum Wodzisławia Śl.?

Mamy nadzieję, że dyrekcja 
 WPK w Katowicach zajmie 
wreszcie w tej sprawie jakieś 
stanowisko.

LUCJAN W.
Rybnik-Niedobczyce

Egipskie ciemności...
Jak długo jeszcze — wzdłuż 

ulicy Jastrzębskiej w Wodzisła
wiu Śl. — panować będą egip
skie ciemności? Idąc w stronę 
Wilchw, za wiaduktem świeci 
ostatnia lampa, a później żadna. 
To trwa już dobrych kilka lat. 
Co jakiś czas grzebią przy 
owych nieszczęsnych lampach

monterzy (świecą wtedy wie
czorem kilka godzin), chyba 
tylko dlatego, by się nazywało, 
że się nimi interesują. Ostatnio 
nawet już monterów nie widać. 
Co sądzi o tym dyrekcja Rejo
nu Energetycznego?

MARIA HEROK 
ul. Jastrzębska 42, Wodzisław

Szyld został
Odpowiadając na notatkę 

krytyczną pt. „Drobiazg, który 
szpeci” , zamieszczoną w nume
rze 16 „Nowin” z dnia 16 kwiet
nia br. Wydział Komunikacji 
Urzędu Miejskiego w Żorach in
formuje, iż w wyniku interwen
cji Urzędu Miejskiego z dnia 
9 lutego br. Oddział PKS w 
Rybniku zobowiązał się do od
nowienia szyldu na przystanku 
PKS w Żorach w terminie do

odnowiony
30 marca br. Następnie pismem 
z 25 marca br. Oddział
PKS-u w Rybniku zawiadomił 
nas, iż z powodu trudności w 
wykonawstwie odnowi szyld do 
dnia 30 kwietnia br. W/w ter
min został tym razem przez 
PKS dotrzymany i szyld został 
odnowiony.

Kierownik
Wydziału Komunikacji 
STANISŁAW PIDEK
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Piątek, 20 maja
PROGRAM I

Teatr Ziemi R ybnickiej
18.5. godz. 11 i 13 „D om ek kotki 

D orotk i” Bleicherów ny przedstawi 
Teatr Nowy z Zabrza. 21.5. godz. 16, 
18 i 20 — koncert rozryw kow y grec
kiego zespołu „E len i” , 24 5. godz. 18 
— koncert sym foniczny Filharmonii 
ROW

23 5. godz. 17.30 — wygłoszona zo
stanie prelekcja poświęcona proble
mom sztuki współczesnej, ilustrowa
na 3 krótkom etrażow ym i film am i oświatowymi 

. P relekcję wygłosi arty
sta plastyk — Marian Rak.

KINA
16.00 Program  dnia. 16.05 T elew izyj

ny Inform ator W ydawniczy, 16.20 
X X X V I Kolarski W yścig Pokoju  — 
etap 10: Usti nad Łabą — Pribram, 
17.10 Dziennik. 17.30 Dla przedszkola
ków : Piątek z Pankracym , 17.55 Przy
jem ne z pożytecznym  — magazyn po
rad dom ow ych, 18.15 Zw iązkowe ABC, 
18.35 Rolnicze rozm owy, 18.50 Dobra
noc: „Indiańskie opowieści Upierzo
nego Węża” , 19.00 Program  popular
nonaukowy, 19.30 Dziennik, 20.00 Mo
nitor rządowy, 20.30 Polski film  tele
w izyjny: „Lataw iec”  -- dramat oby
czajow y, 21.55 Świat i Polska, 22.25 
Dziennik — 24 godziny, 22.45—23.00
Kronika W yścigu Pokoju .

PROGRAM II

17.00 Kino dw ójki, 18.35 Film doku
mentalny, 19.00 Program  lokalny, 19.30 
Dziennik, 20.00 Program publicystycz
ny, 20.40 Piątek z m uzyką: Między
narodow y Festiwal Chórów Chłopię
cych w Poznaniu; 21.40—23.40 Wieczór 
film ow y, 21.40 Nowości polskiego 
dokum entu, 22.10 Leksykon ga
tunków film ow ych : Kryminał, 23.00 
„O k oło  północy" — nowela TP, 23.35 
Film na dobranoc „Sym bioza”  -  ko
media satyryczna prod. bułgarskiej.

Sobota, 21 maja

Rybnik — Ślązak: 18—20 5. „F akt” , 
21—25.5. „K arate po polsku” .

Rybnik — Górnik: 18—20 5. „O bcy 
ósm y pasażer N ostrom o” , 22—25.5. 
„W ielka M ajów ka” , 22.5. poranek: 
„Tajem nicze odw iedziny” .

Rybnik — Hutnik: 18.5. „Orkiestra 
Klubu Sam otnych Serc sierżanta 
Peppera” , 19—20 5. „Trzy razy o mi
łości” , 22.5 poranek: „Sroczka zło
dziejka” , 22—25.5. „Cena strachu” .

Rybnik — Chwałowiczanka: 18.5. 
„D ziedzictw o” , 20.5 godz. 19 — ma
raton — „V aban k”  oraz „K oziorożec” , 
21.5. „K oziorożec” , 24—25.5. „Książę i 
żebrak” .

W odzisław — Czar: 18—20.5. „Spra
wa K ram erów ”  21—25.5. „M upetty ja 
dą do H ollyw ood” .

Wodzisław — Pegaz: 20—22.5. „Old 
Surehand” , 22.5 poranek: „Dziwna 
historia” , 24.5. „T eść” .

Wodzisław — Zorza: 18—19.5. „K a 
pelusz” , 22.5. poranek: „K a jtek ” , 23.5. 
„Niezam ężna kobieta” , 25.5. „K ruche 
w ięzy” .

Pszów — Apollo. 19—24.5. „Ko
mandosi z N awarony” .

Niedobczyce — Wrzos: 19—20.5. „W  
biały dzień” , 22.5. poranek: „B łęk it

ny kaczorek” , 22—23 „K oziorożec 1” .
Boguszowice — Zefir: 18 5. „C om a” , 

19—20 5. „Jego kob iety ” , 22—25.5 R oc
ky II” .

Rogów — Panorama: 20.5. „W ielka 
nocna kąpiel” , 22—24.5. „Gorączka 
sobotniej n ocy ” .

Rydułtowy — W awel: 18—22.5 „Zna
chor I i II część, 24—25 5 „Żandarm  
na em eryturze” .

Zebrzydow ice — Syrena: 18—19 5. 
„Cygańska m iłość” , 20—22.5. „W ielki 
sen” , 25.5. „Lęk w ysokości” .

Knurów — Casino: 18—25.5. „W e j
ście sm oka” .

Jastrzębie — Panorama: 18—25.5.
„W ejście sm oka” .

G ołkow ice — Olza: 18.5. „Ciem ne 
słońce” , 20 i 22.5 „D u bler” , 24—25.5 
„W ielka, nocna kąpiel” .

Zabełków — Granica: 18—19.5.
„K ruche w ięzy” . 21—22.5. „N osferatu 
wam pir” , 25.5 „L ot nad kukułczym  
gniazdem ” .

Żory — Znicz: 19—24.5. „Gwiezdne 
w o jn y ” .

Racibórz — Bałtyk: 18—20.5. „K o 
mandosi z N awarony” , 21—24.5 
„F akt” , 25.5. „F ilip  z konopi” .

Kuźnia Raciborska — K rokus. 18.5. 
„M ężczyźni” . 20—25.5. „M ałżeństwo 
Marii Braun” .

DKF
Rybnik — „Ekran” : 23 5. godz 19 30 

— „Ostatnie m etro”  produkcji fran
cuskiej w reżyserii F. Truffauta.

PROGRAM I

ZDK
KOP. „1 M AJA”

18. 5. godz. 17 — koncert końcow o-
roczny uczniów  Państwowej Szkoły 
M uzycznej w  W odzisławiu, 21. 5.
godz. 9 — turniej gier stolikow ych 
23. 5 godz. 18 — koncert w w ykona
niu Orkiestry Kam eralnej z Bielska- 
Białej.

KLUBY MPiK

W odzisław: 18. 5. godz. 17 — „Scien 
ce fiction  polska i światowa. Między 
political fiction  a czystą fantazją”  — 
prelekcja red. M acieja Parowskiego 
i red. Jacka Rodka z m iesięcznika 
„Fantastyka” . 20. 5. godz. 10 — z cy 
klu „W aw el — skarby kultury naro
d ow e j”  — „Jan  III Sobieski i jego 
epoka”  — prelekcja mgr Ryszarda 
Niemca z Państw ow ych Zbiorów  
Sztuki na W awelu. 24. 5. godz. 10 i 13
— „M alarstwo — style i techniki”  — 
prelekcja mgr Jacka Kordow skiego.

Jastrzębie: 19. 5. godz. 14 — „Jan III 
Sobieski i jego epoka”  prelekcja z 
okazji 300 rocznicy odsieczy w iedeń
skiej — mgr Ryszarda Niemca pra
cownika Muzeum na W awelu. 19. 5. 
godz. 17 — „Literatura science fic
tion — polskie i światowe podobień
stwa i różnice”  — red. M aciej "Parow
ski i Jacek Rodek. 23—25. 5. godz. 17
— „C o to jest z iołolecznictw o? Co 
leczym y w dom u oraz choroby  nie
uleczalne chem icznie”  — spotkanie z 
W itoldem  Poprzęckim  z Warszawy.

8.55 Program  dnia, 9.00 Dla m łodych 
w idzów : Sobótka, 10.30 Sportowy spo
sób na zdrowie, 11.00 „Śniadanie na 
traw ie”  — cz. 2 kom edii m uzycznej 
prod. TV ZSRR, 12.15 W ybrane z ty
godnia, 12.45 Poradnik rolniczy, 13.15 
„W ojenne refleksje ”  -  w ojskow y 
film  dokum entalny, 13.45 Siedem an
ten, 14.25 Klub Sześciu Kontynentów : 
„Laotańska ballada” , 15.10 Dziennik. 
15.25 Teatr T elew izji: Cyprian Kamil 
Norwid — „Piszę pamiętnik artysty” , 
16.40 X X X V I Kolarski W yścig P oko
ju — etap 11: Pribram — Tabor, 17.30 
Kulisy w ielkiej  polityki, 18.00 Kam e
ry na sport, 18.50 Dobranoc: „R ek 
sio” , 19.00 Z kamerą wśród zwierząt,
19.30 Dziennik, 20.15 Konkurs P io
senki Eurowizji 1982, 23.20 Dziennik
— 24 godziny. 23.40—23.50 W iadom ości 
sportow e i kronika Wyścigu Pokoju .

Konkurs Literacki 

„ 0  Złotą Lampkę Górniczą"
Kom itet organizacyjny Rybnickich 

Dni Literatury — inicjatora ogólno
polskiego konkursu „O  Złotą Lampkę 
G órniczą”  — ogłasza po raz 14 po 
dziew ięcioletniej przerwie — konkurs 
literacki „O  Złotą Lampkę Górniczą”  
na opowiadanie, reportaż literacki 
i wiersz.

Na konkurs należy przysłać teksty 
nigdzie dotąd nie publikowane. Tekst

opowiadania nie powinien przekro
czyć 30 stron maszynopisu, a reporta
żu — 20 stron. W dziale poezji można 
przysłać do 5 utworów. Tematyka 
konkursu jest dowolna. Konkurs ma 
charakter otwarty, m oże w nim 
wziąć udział każdy piszący.

Teksty konkursowe, jak i kopertę 
zawierającą imię, nazwisko i adres 
należy opatrzyć godłem . Prace na 
konkurs należy przesłać w terminie 
do 25 sierpnie br. na adres: Rybnicki 
Ośrodek Kultury, ul. Saint Vallier 
nr 1, 44-200 Rybnik z zaznaczeniem 
na kopercie „K onkurs literacki” .

Organizatorzy przewidują na nagro
dy łączną kwotę 75.000 zł. która zosta
nie podzielona według uznania jury.

Wojsko 
w malarstwie

W Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kuźni Raciborskiej z okazji 

 „D n i kultury Ludowego Woj
ska Polskiego” zorganizowana zos
tała zbiorowa wystawa malarstwa 
batalistycznego. Zgromadzono na 
niej obrazy znanych polskich ma
larzy, pochodzące ze zbiorów Mu
zeum Wojska Polskiego.

mm
nowin

PYTANIE 
— Kochasz mnie, kochany?
— Bardzo!
— A oddałbyś za mnie życie?
— No wiesz! A kto by cię wte

dy kochał?

SZCZĘŚCIE
Po ceremonii ślubnej mąż pro

wadzi żonę do hotelu. W recep
cji zwraca się do portiera:

— Proszę o najlepszy pokój 
jaki macie, ale tylko na jedną 
noc, bo rano wyjeżdżamy.

W czasie gdy wypełnia kartę, 
portier mówi do młodej żony:

— Muszę przyznać, że ma pani 
wyjątkowe szczęście, bo ten pan 
wynajmuje pokój tylko na go
dzinę!...

SPOSÓB
Krawiec zwraca się do swego 

dłużnika z pogróżką:
— Jeżeli mi pan natychmiast 

nie zapłaci tej starej należności, 
zamienię pana życie w prawdzi
we piekło!

— A co pan zrobi?
— Powiem wszystkim pana 

zwykle wynajmuje pokój tylko 
na godzinę!...

JASNOWIDZ
— Czy wiesz, że jednemu z 

mych znajomych ktoś najdo
kładniej przepowiedział przy
szłość na najbliższe dwa lata?

— Naprawdę? Ą kto jest tym 
jasnowidzem?

— Sędzia, który odczytał mu 
wyrok.

POCIESZENIE
— Powiedz mi, kochanie, dla

czego ja wciąż robię tyle 
głupstw?

— Bo za wcześnie wstajesz — 
pociesza mąż.

CIEKAWY
— Proszę pana, niech pan po

głaska tego pieska!
— A dlaczego o to prosisz?
— Bo chcę się przekonać czy 

on gryzie!

PROGRAM II

9.30 Dla drugiej zmiany: „D obry 
w ojak Szwejk — cz. 2 (ostatnia) 
„M elduję posłusznie”  — film  fab. 
prod. CSRS (dla niesłyszących), 16.00 
Studio 2 wita w sobotę, 16.05 „Saga 
rodu sm oków ”  — program dla dzieci, 
16.25 Moto sprawy, 16.50 T elekonferen
cja : Ostrożnie z ogniem  (1), 17.00
Piosenki z waszych listów, 17.15 Bądź
m y zdrowi (1), 17.45 Co, gdzie, kiedy 
— inform ator kulturalny, 18.25 Tele
kon feren cja : Ostrożnie z ogniem (2), 
18.40 Piosenki z waszych listów, 19.00 
Program  lokalny, 19.30 Dziennik (dla 
niesłyszących), 20.15 Bądźmy zdrowi 
(2), 20.30 Sport w Studio 2, 21.30 Pra
w o bez togi, 21.45 „Historia pewnej 
kam ienicy”  — odc. 1 filmu obycza jo 
wego prod. CSRS, 23.00—23.30 Program 
rozryw kow y.

Niedziela, 22 maja
PROGRAM I

8.55 Pro gram dn ia . 9.00 Dla m łodych 
w idzów : Teleranek, 10.20 Antena, 10.35 
„G inący  świat” : „U  Indian Am azo
nii”  — film  dok. prod. T V angiels
kiej, 11.40 Z tygodnia na tydzień, 

12.10 Program m uzyczny, 12.55 Prze
gląd W idowisk dla Dzieci i Młodzie
ży: „D zień z dzieciństwa G oethego” ,
14.00 Kraj za miastem — program  Re
dakcji Rolnej, 14.30 X X X V I Kolarski 
W yścig P okoju  — etap 12: Tabor — 
Praga oraz uroczystości zamknięcia 
W yścigu, 15.45 Losowanie Dużego 
Lotka, 16.00 Dziennik i reportaż DTV,
16.30 Jutro poniedziałek, 17.00 Elimi
nacy jny  m ecz o m istrzostwo Europy: 
Polska — ZSRR, 19.90 W ieczorynka: 
„P rzygody  Misia Colargola” , 19.30 
Dziennik i magazyn „Św iat” , 20.15 
„M ilion er”  — film  obycza jow y prod. 
polskiej, 21.55 Sportowa niedziela, 22.15 
Leksykon polskiej m uzyki rozryw ko
w ej, 22.50—23.20 Co jest grane? (2)

PROGRAM II

10.55 Reform a po starcie, 11.55 
„D oktor M urek” — odc. 7 (ostatni) 
dla niesłyszących, 13.00 Z koszar i 
poligonów  — program w ojskow y, 13.30, 
Program  lokalny, 14.00 Spotkania,
14.30 Studio 2 wita w niedzielę, 14.35 
M uzyczna oficyna Studia 2, 15.10 Gość 
Studia 2, 15.20 Bractwo Żelaznej Sze
kli, 15.50 Wielkie rzeki świata: „L oa 
ra”  — film  dok. prod .francuskiej, 
16.45 Gość Studia 2, 16.55 Program
rozryw kow y, 17.40 Zatrzym ane w ka
drze — program  Ryszarda W ójcika, 
18.20 N ietolerancja — cz. 2 „O  kobie
c ie ” , 18.50 Gość Studia 2, 19.00 Stereo
fon iczne Studio 2, 19.30 Dziennik i 
m agazyn „Św iat”  (dla niesłyszących), 
20.15 W ieczorne powitania w Studio 
2, 20.20 Sport w Studio 2: O gólnopol
skie Grand Prix Am atorów w Tenisi

e Stołow ym  o Puchar Studia 2, 20.50 
Festiwal Muzyki Łańcut 83, 21.30 Coś 
z „Son dy” , 21.55 W iadomości Dzienn

ika w Studio 2, 22.05-23.10 „D oktor 
„M urek”  — odc . 7 (ostatni).

KRZYŻÓWKA NR 20
ZNACZENIE W YRAZÓW :

POZIOMO: 1. ostry w kuchni do 
rąbania, 4. kieruje wyższą uczelnią 
(wraz z senatem), 6. stare miasto z 
zamkiem krzyżackim  (poł. XIV w.) w 
w oj. słupskim, 9. jego dziełem są 
plany now ych maszyn i urządzeń, 11. 
duże miasto portowe w Algierii, 12. 
składnik wsadu wielkiego pieca, 13. 
duży węzeł kolejow y nad Ochnią, 14. 
środek lokom ocji dla zw iedzających 
W enecję, 16. działacz ruchu robotni
czego (1893—1942), współtw órca PPR 
i współorganizator GL, 19. płynie 
przez Żylinę, 21. p ionow y spadek wód 
spowodowany dużą różnicą poziom ów 
dna koryta rzeki, 22. pewnym i ce
chami odróżnia się od języka ogólno
narodowego, 23. bije każdą kartę in
nego koloru, 28. część m łotka, noża 
lub tp., 29. tam spotykają się kibice 
sportowi, 31. rodzaj dźwigu p ionow e
go, 32. w ykaz, zestawienie, 34. „d o  
popisu” , 35. republika związkowa 
ZSRR, 36. imieniny obchodzi z Janem 
lub z Filipem, 37. może być kr uche, 
drożdżowe, a także lane, 38. zmyśla 
„ ja k  z nut” .

PIONOWO: 1. pląs ogoniasty z ro
dziny salamander, 2. chroniona ozdo
ba tatrzańskich zboczy, 3. w mieście 
kierow cy nie wolno go używać, 4. 
styl uważany sa ostatnią fazę baro
ku, 5. „ fo te l”  dla panującego, 7. so
jusz państw lub ugrupowań politycz
nych, 8. stworzył dzieła o nieprzem ijającej

BARAN (21.3.—18.4.). Wszystko się do 
Ciebie uśmiecha: słońce, kwiaty i... 
osoba najmilsza. Korzystaj i Ty z te
go daru i odwzajem niaj się. To nic 
nie kosztuje, a ogrom nie ułatwia i 
uprzyjem nia życie, czyni lżejsze i po
godniejsze. Masz dosyć energii, by 
komuś pom óc w tarapatach. Jest oka
zja. Uczyń to. Spotka Cię za to na
groda.

BYK (19.4.—20.5.). Potrafisz być so
bą. To bardzo ważne wiedzieć, co się 
chce i dokąd się zmierza. Ludzie Tw o
jego pokroju  nie muszą się obawiać, 
że „co ś ”  ich zaskoczy. Wytknięty cel 
— dobro najm ilszej Ci osoby — rea
lizuj konsekwentnie. Nie zniechęcaj 
się w chwilach zwątpienia. Ktoś poda 
Ci pomocną dłoń.

BLIŹNIĘTA (21.5.—20.6.). Twoim  
ideałem są ludzie tchnący energią, 
zapałem i zaangażowaniem. Ale i Ty, 
musisz się taką osobą stać, jeśli 
chcesz, by wszystko układało się po 
T w oje j myśli. Przed Tobą pomyślne 
perspektyw y. Na horyzoncie nowe 
znajom ości. Poznasz kogoś, kto za
władnie Tw oim  sercem. Skorzystaj z 
weekendu.

RAK (21.6.—22.7.). W róć do spraw 
nie załatwionych. N iektóre z nich aż 
się proszą, by je rozstrzygnąć na 
„tak ”  lub „n ie ”  Pam iętaj! W najbliższym 

okresie uśmiech i serdeczność

nieprzemija jącej wartości, 9. nauka o budowie, 
czynnościach i chorobach układu 
krwionośnego, 18. żółty, występujący 
w Polsce jest rośliną z rodziny wrzo
sowatych, o liściach skórzastych i du
żych, barwnych kwiatach, 14. w XVIII 
w. był tańcem dworskim, 15. wieś 
uwieczniona w „Chłopach” , 17. pły
wająca jednostka bojow a, 18. w ięcej 
w nim w ody, niż w morzu, 19. przez 
Bory Tucholskie płynie do Wisły, 20. 
antylopa z głową bawołu na tułowiu 
końskim, 24. zazwyczaj występuje w 
balecie, 27. nie orzeł, 28. może mieć 
90, 91 a nawet 92 dni, 29. duża, sma
czna ryba żyjąca w słonawych w o
dach znacznej części Europy, 30. w 
tym mieście urodził się i działał J. 
P. Lompa (1797—1863), 33. chroni szy
ję , 34. nie każda jest nasycona.

Wśród Czytelników, którzy w ciągu 
siedmiu dni nadeślą prawidłowe r o
związania krzyżówki, rozlosowane zo
staną nagrody książkowe.

Rozwiązania prosimy nadsyłać pod 
adresem redakcji: „N ow iny” , ul. Wy
zwolenia 10, 44-200 Rybnik z dopi
skiem przy adresie: „K rzyżów ka nr 
20” .

Rozwiązanie krzyżówki nr 17

Poziom o: stora, Tybet, noc, półmrok
półm rok, Izabela, Kutno, obręcz, artyzm, 
kaktus, rektor, kanał, czaszka, imbe
cyl, Ryn, urwis, śnieg.

P ionow o: utwór, premier, cym bały, 
merla, inkluz, ściana, kciuk, orzeł, 
boa, zoo, kwestia, Sahara, Racine, 
tawerna, Azory, wyżeł.

ułatwią Ci rozwiązanie wielu proble
m ów. Ktoś oczekuje od Ciebie dow o
dów większej niż dotychczas serdecz
ności i... czułości. Czy nie stać Cię 
na to?

LEW (23.7.-22.8.). Jakieś nowe uczu
cie będzie dla Ciebie rekompensatą 
za samotność i być może konieczność 
rezygnowania z pewnych radości ży 
cia. Stosuj miłą i delikatną taktykę 
w odniesieniu do osoby, którą darzysz 
sentymentem, O wszystkim niech za
d ecydu je  doświadczenie, którego 
efektem  będzie radość i satysfakcja 
z osiągniętego celu.

PANNA (23.8.-22.9.). To, co napa
wało Cię niepokojem  i pewną obawą, 
rokuje dobre widoki na przyszłość. 
Zanim szanse się ostatecznie w ykla
rują — gromadź siły, gdyż nowe żą
dania będą wymagały od Ciebie daw
ki wysiłku. Podjęte zamierzenia — 
musisz zrealizować. I pamiętaj, w 
każdej sytuacji na jw ięcej warte jest 
życzliw e ramię przyjaciela.

Za prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki nr 17 nagrody w postaci ksią
żek w ylosow ali: Erwin Grabowski — 
Czerwionka, Barbara M aligłówka —

WAGA (23.9.—22.10.). W pewnej pro
pozycji będzie tkwił klucz do pow o
dzenia. Gdy dopisze Ci refleks i za
pał dokonasz w ielkiej rzeczy. Zaufaj 
tym, którzy już się sprawdzili w 
chwilach próby i zwątpienia. Jeśli 
pokonasz kilka drobnych przeszkód 
— ani się obejrzysz, jak znajdziesz się 
w wym arzonej strefie szczęścia.

SKORPION (23.10.—22.11.). W krótce 
ożyją odległe w czasie zamierzenia. 
Kuj żelazo póki gorące i w ykorzystaj 
dobrą passę, która będzie tow arzy
szyła T w oje j w ytrw ałości i szczere
mu zaangażowaniu. W ystarczy ru
szyć z m iejsca, by koła rydwanu po
toczyły się raźno naprzód. W spra
wach serca nadchodzą dobre dni.

STRZELEC (231 1.—21.12.). W pracy 
— nowa energia i nowe pomysły 
gwarantują powodzenie dla każdej 
now ej in icja tyw y. T w oje zabiegi nie 
zostaną z m iejsca uw ieńczone pow o
dzeniem, ale...  nie zniechęcaj się. W

Żory, Łucja Matuła — Czernica, Sta
nisław Zilski — Rybnik oraz Gerard 
Balzar — Jastrzębie. Nagrody wyśle
my pocztą.

sferze uczuciow ej — czuły gest i d o
bre słow o zbliżają ludzi. Wzrośnie 
temperatura uczuć i T w oje akcje 
pójdą w górę.

KOZIOROŻEC (22.12.—20.1.). Wy
strzegaj się nieprzem yślanych zobo
wiązań w odniesieniu do osób, które 
potem będą próbowały bazować na 
T w oje j łatwowierności. Wróć do 
spraw nie załatwionych, które w żad
nym wypadku nie powinny ulec dal
szej zw łoce. Stać Cię na wielki wy
siłek i zaangażowanie — więc do 
dzieła!

WODNIK (21.1.—18.2.). w realizacji
pewnych osobistych planów okażesz 
się uniwersalny. Zaskoczysz trafno
ścią stosowanych metod, ich działa
niem i skutecznością. Wszystkie kło
poty rozwieją się bez śladu. Dopiszą 
również kontakty z gronem zaprzy
jaźnionych osób. W sumie udany i 
pogodny tydzień.

RYBY (19.2.— 20.3,). Sobota będzie 
dniem szansy do wykorzystania. Tw o
je  racje spotkają się z aprobatą oto
czenia. Sam potrafisz najlepiej 
ugruntować sw oją pozycję. W domu 
— poprawa nastroju i usunięcie ba
riery, która blokowała drogę do rea
lizacji pewnego planu. W pracy — 
nie stawiaj na fantazję. Idź na drob
ne ustępstwa.



Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych
Zakład Produkcyjny ul. Fabryczna 10, 44-240 Żory 

przyjm ie ka n d y d a tó w  do nauki zaw o du  
na rok szkolny 1 9 8 3 /8 4

w następujących specjalnościach:
— szlifierz
— elektromechanik
—  mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
— mechanik przeróbki plastycznej
— ślusarz narzędziowy
— tokarz
— frezer
— blacharz 

Warunki przyjęcia:
— ukończony 15 rok życia
— ukończenie szkoły podstawowej
— odpowiedni stan zdrowia 

Przy zgłoszeniu należy przedłożyć:
— podanie do zakładu i szkoły
— życiorys w 2 egzemplarzach
— dokument urodzenia
— wyciąg ocen za I półrocze ósmej klasy, a następnie świa

dectwo ukończenia szkoły podstawowej (w czerwcu)
— skierowanie ze szkoły podstawowej
— świadectwo zdrowia
— 5 fotografii
Wynagrodzenie w czasie nauki wg Układu Zbiorowego Pracy 

dla Przemysłu Maszynowego.
W czasie nauki zawodu uczniom przysługują świadczenia 

branżowe resortu komunikacji:
— zniżka kolejowa 80 proc.
— 12 biletów bezpłatnych rocznie
—  umundurowanie służbowe (oprócz roboczego)
—  bezpłatna opieka lekarska (bezpłatne lekarstwa)
— bezpłatne bilety kolejowe na dojazd do pracy i szkoły (dla 

dojeżdżających)
— raz na 3 lata bezpłatny bilet kolejowy na wyjazd da kra

jów socjalistycznych lub kapitalistycznych
— ekwiwalent za węgiel
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Dział Spraw Pra

cowniczych codziennie w godz. od 7 do 15 oprócz sobót w bu
dynku administracyjnym, pokój nr 19 i 20, tel. 41-811, wewn. 
278 i 233.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, za pośrednictwem ro
dziców lub listownie.

121kr

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego 
Hurtownia Terenowa w Rybniku
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót ciesielskich, dekarskich i blacharskich w magazynie 
 przy ul. Młyńskiej 4 w Rybniku.

Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji Zaopatrzenia 
i Administracji w Rybniku, ul. Pocztowa 4, tel. 23-563.

Oferty należy składać pod w /w  adres w terminie do 14 dni 
od daty ogłoszenia w prasie.

Zastrzega się prawo wyboru oferenta.
149kr

Zarząd Międzyzakładowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Rybniku, 
ul. Wyzwolenia 35

zawiadamia, że w siedzibie 
Spółdzielni przy ul. Wyzwolenia 
35 w Rybniku

zostały wywieszone listy 
przydziałów i zamian mie

szkań na 1983 r.
Ewentualne uwagi względnie 

odwołania od list przydziałów 
i zamian można kierować do 
Rady Nadzorczej Spółdzielni w 
terminie do 14 dni od daty 
ukazania się niniejszego ogło
szenia. 144kr

KSP „OŚWIATA"

przyjmuje zapisy na kursy:
języków obcych:

—  angielskiego,
— niemieckiego,
— francuskiego.

kursy zawodowe:
— spawanie 

elektryczne i gazowe
—  radiowo-telewizyjne,
— mechaników samochodo

wych,
—  palaczy c.o.
—  kwalifikacyjne.

Zapisy przyjmują Ośrodki Szko
lenia:

— Rybnik, ul. Niemodlińska 
20, tel. 25-680,

— Jastrzębie, ul. Kościusz
ki 19,

— Racibórz, ul. Londzina 19,
— Wodzisław, ul. Gałczyń

skiego 1, tel. 528-62.
148kr

Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego 
ELEKTROWNIA „RYBNIK”

Zakład Podległy Ministerstwu Górnictwa i Energetyki 
ogłasza wpisy na rok szkolny 1983/84 (bez egzaminów) 
do 3-letniej Przyzakładowej Szkoły Zawodowej w zawodzie:

—  montera mechanicznych urządzeń energetycznych
—  elektromechanika
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie 8 klas szkoły 

podstawowej oraz przedłożenie następujących dokumentów:
— podania
— życiorysu
— 3 zdjęć legitymacyjnych
— świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (doręczyć 

w czerwcu)
— świadectwa zdrowia
— zgłoszenia absolwenta

*  Uczniowie w czasie pobierania nauki otrzymują: 
w I klasie — 800 zł mies. 
w II klasie — 1280 zł mies. 
w III klasie — 18 zł/godz.

pomoc finansową płatną miesięcznie jako dodatek do w/w wy
nagrodzenia.
*  Premie kwartalne za dobre wyniki w nauce do 20 proc.
*  W II roku nauki zniżkę za zużycie energii elektrycznej oraz 

deputat węglowy
*  bezpłatne umundurowanie i odzież roboczą

Ponadto Elektrownia „Rybnik" zapewnia uczniom i absolwen
tom ZSZ:

—  odpowiedzialną, ciekawą i dobrze płatną pracę,
— możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji w Przyzakła

dowym Technikum Energetycznym i na kursach kwalifi
kacyjnych,

—  szerokie możliwości rekreacji nad zalewem rybnickim oraz 
urlopy wypoczynkowe w górach i nad morzem

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Wydział Spraw Oso
bowych i Szkolenia Elektrowni „Rybnik", tel. 222-61, wewn. 5125. 
Dojazd z Rybnika autobusem WPK nr 581 i 582 z Placu Wolno
ści w Rybniku.
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Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Pracy w Rybniku 
poszukuje kandydata na stanowisko

—  kierownika spółdzielni.
Kandydaci winni posiadać ukończone studia wyższe. Wyma

gany jest 7-Ietni staż pracy, w tym 3 lata pracy na stanowisku 
kierowniczym lub samodzielnym.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni przedłożyć 
w Dziale Służby Pracowniczej w Rybniku, ul. Kwiatowa 19 
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, podanie, 
życiorys, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia 
studiów wyższych, opinie o pracy z miejsc zatrudnienia z ostat
nich 3 la t.

Szczegółowych informacji udziela Dział Służby Pracowniczej 
nr tel. 217-13 lub 256-97 w godz. od 7 do 15.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru kandydata po 
złożeniu dokumentów.
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KUPNO —  SPRZEDAŻ
AKORDEON W eltmeister 80 basów — 
sprzedam. Rybnik, Pod Hałda 31.

52691

DOM w centrum  Żor, ul. Armii 
Czerwonej 10, wolne mieszkanie — 
m ożliwości rozbudow y rzem ieślniczej 
lub handlowej — sprzedam Bogdan 
Durynek, 59-700 Bolesławiec, Kom u
ny Paryskiej 39, tel. 23-72 56665

KROWĘ wysokocielną — sprzedam 
R ój, u l. W iejska 56 52652
PARCELĘ budowlaną z prawem za
budow y i pełnym uzbrojeniem  około 
600 m kw. — kupię. Rybnik, tel. 
219-43. 50850
DOM z zabudowaniam i, 1 ha pola 
o raz garaż — sprzedam lub zamie
nię na mieszkanie. Krostoszowice, 
ul. Olszyńska 15. 50840
M ASZYNĘ dziewiarską dwupłytową 
typ 5 przemysłowa — sprzedam. Ja
strzębie III, ul. W ielkopolska 63/11.

50839
KURTKĘ z lisa — sprzedam . Żory, 
Rzeczna 18.                                   50818
SILNIK po rem oncie do Fiata 126p 
— sprzedam . Połom ia, ul. Świer
czew skiego 251. 50809
DOMEK jednorodzinny (najchętniej 
now y) w Żorach — kupię. Rydułto
w y, Benedykta 9. 50801
PRZYCZEPĘ w yw rotkę 5 ton — 
sprzedam. Roman Mika, Pawłowice 
ul. Górnicza 2B/1. 50793
DZIAŁKĘ 2.800 m kw. w Rydułto
wach (m ożliwość założenia stawu) — 
sprzedam. Rybnik, tel. 211-27. 50789
DZIAŁKĘ z lokalizacją (wieczysta 
dzierżawa) w Rybniku zamienię na 
p odobną w  W odzisławiu. Wodzisław, 
tel. 521-28 (po godz. 17) 50779
DZIAŁKĘ 0,75 ha wraz z zabudo
waniami — sprzedam . Czyżowice, 
W iejska 46.  50773
PIANINO — sprzedam. G łożyny, Ry
mera 290.    50739
DOM niew ykończony w R oju — 
sprzedam . W odzisław, ul. Żerom skie
go 28/4, tel.  52-582 48885

MOTORYZACJA
KAROSERIĘ Fiata 125p w dobrym  
stanie — sprzedam. Rybnik. Żerom 
skiego 54. 52698
URSUS C-40-11 zamienię na C-330. 
Rudziczka k/Żor, Żorska 3. ,52686
ZAMIENIĘ Ładę 1500 S na Poloneza 
rocznik 1982,  1983, Rybnik, ul. Raci
borska  52684

W ARTBURGA 1971 — sprzedam. Żo
ry, D w orcow a 17 (godz. 15—18).

52674
SYRENĘ 102 w całości lub na części 
— sprzedam. W odzisław, ul. 26 Mar
ca 148/7. 50826
KOMBAJN zbożow y Clas Columbus 
— stan dobry — sprzedam. Apostoł 
Herbert, Ł ow kow ice 125, w oj. Opole, 
koło K rapkow ic, poczta 47 361 Dobra.

50776
FIATA 126p now ego zamienię na 
Fiata 125p lub Ładę. Turza, ul. 
Kościuszki 66. 50755
CIĄGNIK Zetor wraz z pługiem i 
przyczepą do remontu — pilnie 
sprzedam. Robert Bem, Mszana, W o
dzisławska 39.     50742
CIĄGNIK Ursus C-4011 — sprzedam. 
W odzisław — W ilchwy, ul. Korczaka 
28 57675

LOKALE
ZAMIENIĘ mieszkanie spółdzielcze 
M-4 w Lubinie (Legnicki Okręg M ie
dziowy) na podobne w  Jastrzębiu, 
Rybniku, Żorach lub Wodzisławiu. 
W iadom ość: Jastrzębie, tel. 616-59. 
___________________  52697
M-3 spółdzielcze w  Raciborzu zamie
nię na podobne lub w iększe w  J a
strzębiu Zdroju . Jastrzębie, tel 
623-93.  52687
MŁODE m ałżeństwo za opiekę nad 
starszą osobą przejm ie albo w y
dzierżawi mieszkanie lub gospodar
stwo na wsi. Żory. Osiedle S ikor
skiego 15E/10. 52656
M-3 lokatorskie w Legnicy zamienię 
na podobne lub większe w  Jastrzę
biu. Żorach lub okolicy. J a s tr z ę b ie, 
ul. Jasna 15/1 (po godz. 16). 50835
M-3 w Głogow ie zamienię na podob
ne w Raciborzu. Racibórz, P rzejazdo
wa 1/3. BO
WŁASNOŚCIOWE M-2 w Żorach — 
kupię. Rydułtow y, ul. Benedykta 9.

50800
MIESZKANIE własnościowe kom fort 
w W odzisławiu — sprzedam. W odzi
sław, Osiedle X X X -lecia  20/3. 50778
M-4 w Radomsku (łazienka, gaz) za
mienię na podobne w W odzisławiu, 
Jastrzębiu, Raciborzu. W iadom ość: 
W odzisław, PCK 20/9. 48864
RYBNIK — działkę 400 m w ydzierża
wię w zamian za ogrodzenie — p osiadam

 słupki. Fiata 126p now ego za
mienię na czterodrzw iow y. Rybnik, 
tel. 25-672 (w ieczorem ). 57711

RÓŻNE
RENCISTĘ d o  prostych prac ślusar
skich — przyjm ę. Warsztat, Chromik, 
Rybnik, Broniewskiego 3 (boczna 
Hibnera 58). 52665

O G Ł O S Z E N IA
DROBNE

STARSZY pan z własnym m ieszka
niem pozna panią do lat 58, wysoką, 
brunetkę w celu m atrym onialnym . 
Oferty k ierow ać: „N ow iny”  Rybnik, 
Biuro Ogłoszeń nr „52668” . 52668
WDOWIEC bez nałogów poszukuje to
warzyszkę życia około  lat 60. Listy: 
Biuro Ogłoszeń „N ow iny”  Rybnik, nr 
„50825” . 50825
WYKONUJĘ roboty m urarsko-tynkar
skie. Wiesław Urbański, Żory, Osie
dle Powstańców 5H/3. 50744
POSZUKUJĘ pracy na 1/2 etatu w 
charakterze, kierowcy., (prawo  jazdy 
kat. BCD) Sierpiński, Żory, Osiedle 
Sikorskiego 18 G/9. 50741
ZAKŁAD  blacharski Antoni Balce
rzyk, Rybnik, W awelska 7/10 p rzy j
mie blacharza — dekarza. 50735
POWIELACZE d o  TV kolor zakładam 
— gwarancja. Jerzy Patucha, W odzi
sław, tel. 515-71. 48226
W ARSZTAT ślusarski Żory, ul. O
sińska 85, tel. 41-157 przyjm uje zam ó
wienia na betoniarki oraz inne usłu
gi ślusarskie.  48329
W YPOŻYCZALNIA „D agna” stroje 
ślubne, w ieczorow e, okrycia do 
chrztu. Barbara Zolich, Żory, Os. 
Powstańców Śl. 3 d/6. 34247
PSYCHOLOG kojarzy małżeństwa, u
dziela porad. „Szansa”  Sosnowiec, 
skrytka 144. BO
ZATRUDNIĘ d o  pracy w ogrodn ict
wie dwie dziewczyny. G olejów , ul. 
Okrężna — Ogrodnictwo Fijałkowski.

48334
GOŹDZIK, chryzantem a — sadzonki 
poleca ogrodnictw o Tadeusz Piasko
wski, Żory — Rowień, ul. Kasztano
wa 4a, teł. 43-964._________________48236
W ARSZTAT instalatorski przyjm ie do 
pracy spawacza może być rencista. 
Janusz Kołodziejski,  Rybnik, Bogu
szowice, ul. W ęglowa 4a/l. 48230
PRZYJMUJĘ zamówienia oraz o fe ru 
ję do sprzedaży rozsadę pom idorów  
szklarniowych ,,Nortona"  W awrzy
nek, Kokoszyce, ul. Smolna 49.

QUARTZ — ekspresowa naprawa ze
garków elektronicznych oraz wym iana
wymiana baterii. Ruciński, Żory, ul. Dwor
cowa 11. 48936

ZGUBY
Stanisław DUDEK ogłasza zgubę
wkładki nr 509895 . 48163

Jan SMOŁKA ogłasza zgubę wkładki 
nr 626239 . 48165

Jadwiga KUBAJEW SKA ogłasza zgubę 
 wkładek nr 167794, 167795. 48168

Teresa LAMPAR ogłasza zgubę wkład
ki nr 684788.     48169
Krystian NIESTRÓJ ogłasza zgubę 
w kładki nr 074621.  48173
Franciszka FUS ogłasza zgubę wkład
ki nr 679620.   48174
Henryk ŻYDEK ogłasza zgubę w kład
ki nr 411500.________________________48179
Jerzy BUCHCIK ogłasza zgubę 
wkładki nr 982661. 48183
Róża MAGIERA ogłasza zgubę w kła
dek nr 366146, 366148. 48184
Janina NOW AKOWSKA ogłasza zgu
bę wkładki nr 050406. 46188
Andrzej KĄCKI ogłasza zgubę w kład
ki nr 054611  48189
OGŁASZA się zgubę pieczątki o tre
ści: W oj. Przeds. Handlu W ewn. w 
Katowicach, Oddział Rybnik, obuwie, 
Leszczyny, M orcinka 4, sklep 453.

48190
Ryszard BURDA ogłasza zgubę wkład
wkładki nr 538651. 48191
Pelagia SZ W AJLIK ogłasza zgubę 
wkładki nr 373766. 48193
Anna GAZDA ogłasza zgubę wkładki 
nr 408469 . 48196
Jadwiga KOW ALEW SKA ogłasza
zgubę wkładki nr 259447. 48197
M ieczysław MOTYKA ogłasza zgubę 
wkładki nr 123241, 123242, 123243,
123244.  48198
Jerzy TOMCZUK ogłasza zgubę 
wkładki nr 010470. 48199
Wiesław LENIK ogłasza zgubę w kład
ki nr 984621, 984622, 984623, 984624.

48200
Julia CIONAKA ogłasza zgubę w kładki 
nr 662892, 439068 . 48203

Jerzy ROJEK ogłasza zgubę wkładek 
nr 534557, 534558, 534559. 48205

Agnieszka FIRA ogłasza zgubę wkła
dek nr 7193392, 686416, 665961.

48210
Henryk KLIMA ogłasza zgubę w kład
ki nr 379425. 48211

Julia CIONAKA ogłasza zgubę wkład
ki nr 527494. 48212

Jan FEDORCZYK
wkładki nr 412278.

ogłas za zgubę
48214

Z y g m u n t  GRACZYK
wkładki n r 336299.

ogłasza zgubę
48215

Maria KOPIEC ogłasza zgubę wkład
ki nr 260037. 48217

Tadeusz ODZIMEK
wkładki nr 033845, 
033847.

ogłasza 
033848,

zgubę
033846,

48218
Adam W AŁASZEW SKI ogłas za kra
dzież wkładki nr 060101, 322864.

48222
Antoni SĆIBORSKI
wkładki mr 608987.

ogłasza zgubę 
48229

Leszek GRAJKOW SKI ogłasza 
wkładki nr 712664.

zgubę
48231

Wilhelm SZYRA
wkładki mr 876977

ogłasza zgubę
48232

Marian HELMANN
w kład k i nr 267511. 

ogłasza zgu bę 
48234 

Róża SYREK ogłasza zgu bę w k ładk i 
nr 718490. 48237
Henryk LANIK ogłasza zgubę w kład
ki nr 085669.  48236
Jerzy LASZKIEW ICZ ogłasza zgubę 
wkładek nr 703388 , 703389._______ _48243
Wiesław CZOBOT ogłasza zgubę 
wkładki nr 398009._________________48250
Józef FERDEK ogłasza zgubę wkład
ki nr 3 0 1 6 2 2 . ________  48251
Jan AMPULSKI ogłasza zgubę wkład
ki nr 012648.   48253
Teresa SIW CZYK ogłasza zgubę 
wkładki nr 630109, 630110, 352598.

48256
Grzegorz FLEJTER ogłasza zgubę 
wkładki nr 778564. 48257
ZAMIENIĘ Zastawę 1100 p na now ego 
lub o małym przebiegu Trabanta. 
W ładysław Dudek, Żory, Kłapczyka 32, 
tel. 42-997. 57723

• Wydawca Robotnicza Spół
dzielnia Wydawnicza "Prasa
-Książka-Ruch" Śląskie Wydaw
nictwo Prasowe w Katowicach 
ul. Młyńska 1.

• Redaguje zespół Adres redakcji: ul. Wyzwole
nia 10 44-200 Rybnik telefony: sekretariat redaktora

redaktora naczelnego 21-350. sekretarz redakcji 22-488 
dział sportowy i reporterski 22-312 Rękopisów, ry
sunków oraz zdjęć nie zamówionych redakcja nie 
zwraca. Ogłoszenia drobne przyjmuje się we wtor
ki. środy i czwartki w godzinach od 9—14.

• Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW .Pra
sa-Książka-Ruch" Katowice ul. Liebknechta 22
Zam. 1248-12/83.  Nakład 62.571 egz.           Z -6

Now iny
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KLASA A                                                                                                                      Łaziska — Kolejarz Rybnik 1:1, Ruptawa 
 Skrzyszów 5:1, Żory  II — K oń

czyce  M. 0:1, Leszczyny — Stanowice 
3:6, Boguszowice II — R ydułtow y 
(przełożony na środę, 18 m aja g. 17.15), 
Czyżowice — Niewiadom  2:4.  Silesia 
Rytmik — K rzyżkow ice 4:0, pauzowa
ły  M arklowice.
Polonia Niewiadom  
GKS Żory II 
GKS R ydułtow y 
Ruch Stanowice 
Silesia R ybnik 
Naprzód Czyżow ice 
Polonia Łaziska 
Granica Ruptawa 
Naprzód K rzyżkow ice 
Polonia Marklow ice 
G órnik K ończyce M.
K olejarz Rybnik 
Gwiazda Skrzyszów 
G órnik  Boguszowice II 
Piast Leszczyny

Wodzisław nadal niepokonany
II -ligow e jedenastki ROW w alczyły w XXIV rundzie spotkań na boiskach 

przeciwników. Miano niepokonanej drużyny w wiosennej rundzie zachowa
ła Odra W odzisław rem isując w Kostrzynie z drużyną Celulozy 1:1 (1 :0. P o
trzebujący pilnie punktów gospodarze atakowali w impetem stwarzając na 
przedpolu O dry  wiele groźnych sytuacji. W odzisławianie jednak mądrze 
bronili się i gra jąc niezwykle ambitnie zasłużenie w ywieźli jeden punkt 
z gorącego terenu przeciwnika.

24 37 49:17
23 30 54:30
22 28 57:32
23 28 46 40
24 26 50:34
24 25 48:50
23 24 33 30
23 22 54:59
24 21 36:56
23 20 50:53
23 19 44:56
24 19 31:42
24 19 30:48
22 18 37:44
23 12 27:54

KLASA B                                                                                                                     Grupa I: Palowice — Czerwionka 1:3, 
Zw onow ice  — Gaszowice 1:0. Kamień
— O chojec 3:1, Orzepowice — B uja
ków  1:1, Rogoźna — Łuków  6:1, Wilcza
— W ielopole 5:2.
G órnik Czerwionka II 
LZS Rogoźna 
Jedność Kam ień 
Postęp Wilcza 
Płom ień O chojec 
LZS Zw onow ice 
TK K F W ielopole 
Przełom  Bujaków  
Budow lani Palow ice 
Dąb Gaszowice 
LZS Łuków  
TKKF Orzepow ice

Wyraźny spadek form y przechodzą 
piłkarze KS ROW. Przed tygodniem  
doznali porażki na własnym terenie, 
a w uh. sobotę stracili kolejne punk
ty, przegrywając w Gorzowie ze Sti
lonem  1:2 (0:2)i. Zespół Rybnika ata
kował środkiem  boiska, stosując 
krótkie podania. Ten system nie 
mógł przynieść efektów  wobec skon
solidowanej obrony Stilonu. II-ligowa 
pozycja  rybnickich górników staje 
się coraz bardziej zagrożona.

Liczący się w walce o  mistrzo
stwo grupy II Górnik Knurów uległ 
w w yjazdow ym  meczu W łókniarzowi 
Pabianice 0:1 (0:0). Mecz był niezw y
kle zacięty i podobał się widzom. 
Drużyna Górnika mimo porażki za
prezentowała się na ogół korzystnie.

Trwa zacięta walka o mistrzostwo 
grupy szóstej III ligi. Po efektownym  
zwycięstwie w Chorzowie nad AKS 
5:1 (był to najlepszy występ górni
ków w wiosennej serii spotkań) Ja
strzębie awansowało na pozycję wi
celidera, Widać, że podopieczni tre
nera Dudy nie rezygnują z awansu 
do II ligi, Na czele tabeli znajduje 
się Victoria Jaworzno — 29 pkt. przed 
GKS Jastrzębie i Garbarnią Kraków 
po 28, AKS Niwka i AKS Chorzów — 
25.

Tylko GKS Żory spośród drużyn 
ROW zanotował zwycięstwo w XXIII 
kolejce spotkań grupy II klasy ok rę
gow ej. Górnik Czerwionka remisując 
w Kostuchnie powiększył straty w 
stosunku do Walki Zabrze do 6 pkt.

Walka Zabrze — Knurów II 1:0, 
Pszów — Czechowice 0:1, MK Kato
wice — Czerwionka 0:0, Łaziska — 
Radlin 1:0, Ż o ry —  Andaluzja 1:0, Ka
zimierz — Unia Rac. 2:0. Sam odziel
nym  liderem  tabeli jest Walka Z a
brze — 42 pkt., 2) Górnik C zerw ion
ka — 36 pkt., 3) Górnik Radlin — 23, 
11) Unia Racibórz — 20, 13) Górnik 
Knurów II — 18. 14) GKS Żory — 18. 
15) Górnik Pszów — 11.

Klasa terenowa (grupa II): Jejk o
wice — N iedobczyce 0:0, Lubomia — 
Krzanowice 1:2, KS ROW II — T w or
ków 4:2, KS Rafamet Kuźnia Rac, — 
Studzienna 2:2, Pilchow ice — Nowa 
Wieś 0:4, Radlin II — Jastrzębi© II 
5:2, Wodzisław II — Boguszowice 2:4.

G órnik Boguszowice 
Odra W odzisław II 
KS ROW Rybnik II 
KS Rafamat Kuźnia Rac. 
Czarni Nowa Wieś 
LZS Studzienna 
LKS Krzanowice 
Jedność Jejkow ice 
MKS N iedobczyce 
Górnik Radlin II 
LZS T w orków  
GKS Jastrzębie II 
LŻS Pilchow ice 
Silesia Lubomia

19 28 48:17 
19 28 38:15 
19 22 30:18 
19 22 29:28 
19 20 32:21 
19 20 37:35 
19 19 25:21 
19 19 31:36 
19 18 24 :29 
19 17 23:32 
19 16 31:35 
19 16 27:32 
19 12 24:52 
19 9 21:49

19 30 61:21 
19 30 51:21 
10 26 37:23
19 22 49:31 
19 17 41:40 
19 16 31:37
19 16 30:38
19 16 28:45
19 14  29:34
19 14 25:34
19 14 32 61
19 11 31:54

Grupa II; M oszczenica — 
Św ierklany — R ydułtow y 
Niedobczyce II — Energetyk 
Połom ia — Zebrzydow ice 
Kokoszyce — R ój 8:2, K aczyce - 
MKS N iedobczyce II 
Naprzód K okoszyce 
Energetyk Rybnik 
Płom ień Połom ia 
K olejarz Zebrzydow ice 
Forteca Świerklany 
W icher K aczyce 
Orzeł M oszczenica 
Unia Turza 
Olza G odów  
LKS Rój
GKS R ydułtow y II

G odów  2:4, 
I I 1:2, Niedobczyce 
R ybnik 2:1, 
2:0, K okoszyce 

-  Turza 1:0,
19 29 44:25
19 24 62:41
19 22 35:31
19 21 36: 32
19 19 51:40
19 19 45:49
19 18 30:29
19 17 48:45
19 17 30:47
19 16 41:48
19 14 26:41
19 12 22:54

KLASA A

Z RACIBORSKICH BOISK                                                                                                 Zawada KS. — R ogów  4:0, Syrynia 
— Pszów II 0:4, Gorzyce — Nędza 2:0, 
Owsiszcze — Pietrowice W. 3:2, Sam
borow ice — Unia Rac. II 6:1, Adamo
wice — B ojanów  3:1.

Czarni G orzyce 16  26 42:16
Zgoda Zawada Ks. 16  26 40:18
Górnik Pszów II 16  17 36:27
LZS B ojanów  16 17 26:24
Start P ietrow ice W. 16  16 32:23
LZS Owsiszcze. 16  16 34:30
LZS Sam borow ice 16  16 37:42
LZS Adam ow ice 16  15 29:37
Unia Rac. II 16  13 36:36
W łókniarz Nędza 16 12 23:26
Przyszłość Rogów 16 10 22 44
Naprzód Syrynia 16 8  21:43

KLASA B

Górki — M arkowice 7:2, Sudół — 
K obyla 1:2, Pstrążna — Bolesław 
(brak wyniku), Brzezie — N ieboczo
wy 2:3, Chałupki — Borucin 4:0, Za
bełków  — Krow iarki 1:0, K rzyżanow i
ce — K ornow ac 3:2.

LZS Zabełków  
K olejarz Chałupki 
LZS Górki 
LZS Pstrążna 
Odra N ieboczow y 
LZS Bolesław 
LZS Krow iarki 
LZS Brzezie 
LZS Sudół 
LZS K ornow ac 
LZS M arkowice 
LZS K rzyżanow ice 
Naprzód Borucin 
Płom ień Kobyla

KLASA C

(Grupa I): Cyprzanów — M odzurów 
6:0, Pietraszyn — Ponięcice 3:4, Ga
m ów  — Pawłów 3:2, Olza — W ojnow i
ce 6:2, pauzowały Roszków i Rudnik.

20 27 44:29
20 26 40:20
20 26 51:36
19 25 46:28
20 24 43:38
19 22 44:32
20 21 53:39
20 20 40:39
20 19 44:51
20 15 41:56
20 15 36:66
20 14 38:49
20 13 29:49
20 11 25:39

LZS Ponięcice 
LZS Cyprzanów 
LZS Gam ów 
LZS Raszków 
LZS W ojnow ice 
LZS Pawłów 
LZS M odzurów 
LZS Rudnik 
Olszynka Olza 
LZS Pietraszyn

13 19 49:27
12 17 34:13
13 16 31:20
12 14 23:18
11 13 40:28
13 11 41:49 
13 10 30:47
12 9 27:33 
12 9 29:45 
12 6 29:45

O  Puchar Polski w Nowej Wsi
Jedenastka Czarnych Nowa Wieś 

reprezentuje Podokręg Racibórz w  
elim inacjach Pucharu Polski na 
szczeblu Kat. OZPN Dziś rozegra 
na własnym  terenie pierwszy mecz, 
w  którym  o g 16.30 spotka się ze 
zw ycięzcą pojedynku: Piast G liw ice 
II — Walka Zabrze W ub. roku 
Czarni byli rew elacją PP w w oj. 
katowickim .

Zespoły piłkarskie wszystkich szcze
bli rozgryw kow ych  rozpoczynają ostry
finisz sezonu 1982/83. Nie będzie już 
spotkań o  przysłowiową pietruszkę — 
każda zdobyta bramka posiadać bę
dzie wielką wartość.

Rodzynkiem  w program ie najbliższej 
kolejk i będą II-ligowe derby, w któ
rych KS ROW zm ierzy się w sobotę, 
21 m aja (g. 17) w Rybniku z lokal
nym rywalem  Odrą W odzisław. Odra 
wygrała jesienią ub. roku u siebie 1:0. 
W odzisławianie m ają za sobą szereg 
udanych występów w wiosennej serii, 
toteż ich  akcje stoją wyżej na II- 
ligow ej giełdzie od drużyny KS ROW. 
Ale pam iętajm y, że w derbach nigdy 
nic nie wiadom o. Stadion rybnicki 
wypełni się tym razem kibicam i 
wśród których znajdzie się kilka ty 
sięcy w iernych sym patyków  jedena
stki Odry.

Boguszowice II (g. 13), R ydułtow y — Lesz
czyny (g. 11), Stanowice — Żory II, 
K ończyce — Ruptawa, Skrzyszów — 
Łaziska, K olejarz Rybnik — M arklo
wice (g. 11), Ńiewiadom — Silesia R y b 
nik (sobota g. 17.30), pauzują Czyżo
wice.

K lasa B (grupa I): Czerwionka II — 
W ilcza (g. 11), W ielopole — Rogoźna, 
Łuków  — Orzepowice, Bujaków — 
Kamień (g. 11). O chojec — Zw onow i
ce, Gaszowice — Palowice (g. 11), gru
pa II: G odów  — Kaczyce (g. 14.30), 
Turza — K okoszyce, Rój — Połomia 
(g. 11), Zebrzydow ice — N iedobczyce 
II (g. 11). Energetyk Rybnik — Św ier
klany (g. 11), Rydułtowy II — Mosz
czenica (sobota g. 17.30).

Klasa C (grupa I): Paniówki — Prze
gędza (g. 11), Chudów — G ierałtowi
ce (g. 11), Radziejów — Dębieńsko W.,

I I - ligowe derby w Rybniku
Górnik Knurów  gra u siebie z  czo

łow ym  zespołem  grupy II — Resovią 
Rzeszów.

W grupie szóstej III ligi GKS Jas
trzębie spotka się w sobotę, 21 bm. 
(g. 17.30) na własnym terenie z AKS 
Niwka.

Klasa okręgow a (grupa II) rozegra 
wszystkie mecze w sobotę o g. 16.30. 
Zm ierzą się: Carbo G liw ice — GKS 
Żory, G órnik Czerwionka — Walka 
Zabrze. Górnik K nurów  II -  Górnik 
Kazimierz, G órnik Radlin — Górnik 
Pszów , Unia Racibórz — Grunwald 
Halem ba.

W klasie terenow ej (grupa II) spot
kania odbędą się w niedzielę o g. 11: 
Tw orków  — Lubomia, Krzanowice — 
Jejkow ice, N iedobczyce — W odzisław 
II, Boguszowice — Radlin II, Jastrzę
bie II — P ilchow ice, Nowa Wieś — 
Studzienna, KS ROW II — KS Rafa
met Kuźnia Rac.

Podokręg Rybnik (niedziela — g. 
17.30) — klasa A, K rzyżkow ice — Boguszowice

W oszczyce  — Rowień, pauzują Szczej
kow ice, grupa II: Czernica — Rupta
wa I I  G ołkow ice — Radziejów II. Ż o
ry III — Baranowice, Zawada — Bzie 
Dolne, pauzuje Szeroka.

Podokręg Racibórz (niedziela — g 
17), Klasa A ; Adam ow ice — Zawada 
Ks., Bojanów  — Sam borowice, Unia 
Rac. II — Owsiszcze, Pietrow ice W . — 
Gorzyce, Nędza — Syrynia, Pszów II
— Rogów  (g. 11).

Klasa B: N ieboczow y — Pstrążna, 
K ornow ac — Krowiarki, Bolesław — 
Sudół, Borucin — Brzezie, Kobyla — 
K rzyżanow ice. M arklowice — C hałup
ki, G órki — Zabełków .

K lasa C (grupa I): Dzimierz — Tu
rze Rac. (g. 11), Rzuchów — Babice, 
W ypoczynek Rac. — Ruda Koz., Lyski
— Nowa Wieś II, pauzują Bogunice, 
grupa II: Roszków — Ponięcice (g. 11), 
Cyprzanów — Pawłów, Gam ów — 
W ojnow ice, Rudnik — Olza, pauzują 
M odzurów i Pietraszyn.

Siedem par klubowych 

na torze KS ROW
Na torze żużlowym KS ROW 

odbędzie się w nadchodzący czwar
tek, 19 m aja interesująca impreza 
o znaczeniu krajowym. Rybnicki 
klub będzie gospodarzem jednej 
z eliminacji mistrzostw Polski w 
jeździe parami. Sympatycy sportu 
żużlowego zobaczą w akcji siedem 
najlepszych par wytypowanych z 
siedmiu klubów II ligi. Staw 
ką zawodów będzie awans do fi
nału mistrzostw Polski par klubo
wych. Żużlowcy rozegrają 21 wyś
cigów. Początek walki na torze o 
g. 16.30

Tenis stołowy!

Piękna hala sportowa w Zaw ierciu 
była areną dw udniow ych zawodów o  
m istrzostwo Śląska w kategorii m ło
dzików  i juniorów . Zaw ody stały na 
wysokim  poziom ie sportowym  i orga
nizacyjnym . Bardzo dobrze spisali się 
reprezentanci klubów ROW.

W grze pojedynczej m łodziczek mis
trzynią Śląska została J. Boruta (GKS 
Jastrzębie). Na trzynastej p ozycji 
uplasowała się I. Stolarczyk (GKS 
Żory). W grze podw ójnej trzecie m iej
sce zajęły J. Boruta — U. Szczukow
ska (GKS Jastrzębie). W punktacji 
drużynow ej czwarte m iejsce w yw al
czył GKS Żory (I. Stolarczyk, J. Pop
czyk).

W grze pojedynczej m łodzików  wi
cem istrzostwo zdobył P. Skierski (Gór
nik Czerwionka), 5) A. Mazur, 6) B. 
Pługowski (GKS Żory), 7) W. Cieśla 
(Górnik Czerwionka), 8) P. Żuralski 
(GKS Żory). W grze podw ójnej brązo
wy medal przypadł w udziale A. Ma
zurowi i B. Pługowskiem u (GKS Ż o
ry), 4) P. Żuralski — P. Skierski 
(GKS Żory — G órnik Czerwionka). 
W punktacji drużynow ej pierwsze 
m iejsce zajął GKS Żory  (A. Mazur — 
B. Pługowski, P. Żuralski).

W m istrzostwach juniorek przyjem 
ną niespodziankę sprawiły zawodnicz
ki GKS Żory. W grze pojedynczej 
w icem istrzyn ią  Śląska została K. Jen
drzejewska, a na trzecim  m iejscu 
uplasowała się je j koleżanka klubo
wa — M. Kuśka, W grze podw ójnej 
Jendrzejewska — Kuśka zajęły drugie 
m iejsce. Drugą lokatę w yw alczył rów 
nież GES Żory  w punktacji drużynowej 

.
W grze p ojedynczej juniorów  za

wodnicy ROW zajęli m iejsca: 2) A. 
Piechaczek, 5) D. Ciuberek (Górnik 
Czerwionka), 7) P. Brawański, 13) T. 
Rzeszutko (Górnik Pszów), 17) M. Si
tek (Gwiazda Skrzyszów). Tytuł m i

strza okręgu w grze podw ójnej w yw a l
czyli A. Piechaczek — D. Ciuberek 
(Górnik Czerwionka). Drużynow o 
pierwsze m iejsce zajął Górnik Czer
wionka (A. Piechaczek — Ciuberek, T . 
W ojtala). Na trzeciej p ozycji uplaso
wał się Górnik Pszów (Brawański, 
Jastrzębski, Rzeszutko).

Szachy
Nowoczesna Racibórz 11 45
Start Pszczyna 11 44.5
K olejarz K atowice II 11 43
KS Rafamet Kuźnia Rac. 11 41.5
Unia Bieruń 11 40
KS ROW Rybnik II 11 24
Słowian K atowice 11 21

Górnik Czerwionka II zdobył mis
trzostwo w ojew ódzkiej klasy B w y
przedzając najgroźniejszych rywali 
MKS Niedobczyce i GKS Jastrzębie II 
o 8,5 pkt. W now ym  sezonie szachiś
ci Czerwionki walczyć będą w w oje
wódzkiej klasie A. Klasę B opuszcza
ją zespoły KS ROW Rybnik II i S ło
wiana Katowice. Poniżej końcowa 
tabelka:
Górnik Czerwionka II 11 61.5 pkt. 
MKS N iedobczyce 11  53
GKS Jastrzębie II 11  53
Start Katowice II 11 51
Społem  W odzisław 11  45,5

13 20 52:17
13 20 41:21
13 18 35:25
14 16 38:20
13 12 22:28
14 10 20:28
12 8 15:36
13 8 18:40
14 8 18:41

GRUPA I: Chudów — Przegędza 3:1, 
Radziejów  I — Paniówki 9:1, W oszczy
ce — Gierałtow ice 3:0, Szczejkow ice 
— Rowień 3:2, pauzowało Dębień
sko W.
TKKF Radziejów   
Dąb Dębieńsko 
LZS Chudów 
Czarni Przegędza 
LZS Paniówki 
Iskra Rowień 
LZS G ierałtow ice 
LZS W oszczyce 
LZS Szczejkow ice

GRUPA II: G ołkow ice — Szeroka 
6:0, Ż ory  III — Ruptawa II 4:2, Zawa
da — R adziejów  I 0:2, Bzie Dolne — 
Baranowice 3:3, Czernica — Kończyce 
M. 3:0 wo,
KS 27 G ołkow ice 15 26  45:15
TKKF „Ż a r"  Szeroka 14 22  37:11
GKS Ż ory  III 15 18  34:23
TKKF Radziejów  II 15 18  42:34
LZS Baranowice 15 16  30:43
Naprzód Z a w a d a  14 13  24:26
Płom ień Czernica 15 13  30:29
Granica Ruptawa II 15 11  39:44
TKKF Bzie Dolne 15 9  20:40
Górnik K ończyce M. II 15 2  12:60

Siatkówka

Niemal w ekspresowym  tempie o d
była się pierwsza runda spotkań o 
m istrzostwo Ligi okręgow ej m łodzi
czek. Pierwsze m iejsce na półmetku 
rozgryw ek zajęła drużyna GKS Żory 
odnosząc kom plet pięciu zwycięstw. 
Siatkarki GKS uchodzą za głównego 
pretendenta do pierwszego m iejsca. 
W zespole Żor udanie zadebiutowały 
12-letnie zawodniczki K. Duży i E. P o
lok. Oto tabelka po pierwszej run
dzie.

GKS Żory 5 5 15:1
MKS Sosnow iec 4 4 12:6
GHKS Bukowno 5 3 9:8
MKS Zaw iercie 5 2 9:11
Warta Zaw iercie 5 1 8:12
Ruch Chorzów 5 0 0:15

Czarna lista

Za naruszenie przepisów gry i dy
scypliny sportowej MGiD Podokrę
gów Piłki Nożnej w Rybniku i Raci
borzu ukarały zawodników: J. Made
ja (Energetyk Rybnik), E. Habrama 
(GKS Rydułtowy), K. K rótkiego Pło
mień Połomia), K . Szymurę (TKKF 
Orzepowice), J. Cebulę (Dąb Gaszo
wice), L. Juzka (Przyszłość Rogów), 
B. Niewierę (LZS Sam borowice), Br. 
Zdziebłę (LZS Adam owice), F. Stan
ke (Start P ietrowice W.), E. Czerne
go, G. Winklera, G. Kasztę, E. Mo
sierza (LZS Krzyżanowice), B. Krzy
żeka (LZS Markowice); J. Sładka 
(K olejarz Chałupki), St. Morondela 
(LZS Raszczyce), H. Knurę (LZS Rzu
chów ) — upom nieniem  za niesporto
we zachowanie się, A. Jambora (LZS 
Brzezie), J. Sekułę (LZS K ornowac), 
J. Reznera (Przyszłość Rogowy) — 
naganą za niebezpieczną grę, A. Mu
sioła (Naprzód Syrynia) -  odsunię
ciem  od udziału w jednym  meczu

mistrzowskim  za krytykow anie orze
czeń sędziego, G. Sylwestra (Start 
P ietrowice W.) — odsunięciem  od 
udziału w jednym  meczu m istrzow
skim za brutalną grę. H. Klim ę (LZS 
Adam owice) — odsunięciem  od udzia
łu w jednym  meczu mistrzowskim  za 
niebezpieczną grę. J. Królika (LZS 
B ojanów ) — odsunięciem  od udziału 
w  jednym  meczu m istrzowskim  za 
niebezpieczną grę, B. Sławika (LZS 
Sam borowice) — odsunięciem  od 
udziału w jednym  meczu m istrzow 
skim za niesportowe zachowanie się, 
H. Jambora (LZS Brzezie) — 4 mies. 
dyskw, za w ysoce niesportowe za
chowanie się, A. Bobera (Naprzód 
Krzyżkowice) — odsunięciem  od 
udziału w jednym  meczu m istrzow
skim za niesportow e zachowanie się, 
M. Gawlika (LZS Łuków) — odsunię
ciem  od udziału w trzech m eczach 
m istrzowskich za niebezpieczną grę 
i słowną obrazę sędziego, K. Szczyp
kę, R. Santariusza (Górnik K ończyce 
M.) — po 2 mies. dyskw . za wysoce 
niesportow e zachowanie się.

Karę grzywny w wysokości 750,— zł 
zapłaci TKKF Bzie Dolne za niesta
wienie się drużyny klasy C do zawo
dów  m istrzowskich.

Miniony sezon okazał się pom yślny 
dla zawodniczek i zawodników, któ
rzy zdobyli II klasę oraz złotą i sreb
rną klasę m łodzieżow ą. I tak II klasę 
uzyskał G. Szew czyk (Górnik Czer
wionka). Złotą klasę sportową m ło
dzieżową zdobyli: B. Gorzawska, Ja
cek Strzałka (Górnik Czerwionka), 
T. Kazimierczak (Społem W odzisław), 
J. Orzechowski (Nowoczesna R aci
bórz), srebrną; R. Pabijasz (Społem 
W odzisław), R. K ocur (KS Rafamet 
Kuźnia Rac.).

* *  *

Zw ycięzcam i II turnieju szachowego 
o m istrzostwo Rybnika w grze błyska
wicznej zostali — finał A: L. Szkatuła 
przed K, Knopikiem , M. Kiesiem, A. 
Szydłowskim . J. Ujmą i A. Paszkiem, 
finał B wygrał H. Sam borski.

* * *
W Zawadzie Ks. odbył się m iędzy

narodowy turniej w grze błyskawicz
nej. Pierwsze m iejsce zajął K. Pa
welek (TJ Opawa). 2) A. K ozdryk 
(Społem Wodzisław), 3) M. Bednarzyk 
(TJ Opawa), 4) K. Hutny (K olejarz 
Rybnik),

Mecz drużyn Zgody Zawada Ks. i 
TJ Opawa zakończył się zwycięstwem  
gości z C zechosłow acji 4:3.

* *  *

Staraniem W ydziału KKFIT UM i 
Społem odbył się w W odzisławiu 
błyskawiczny turniej szachowy. Wśród 
kobiet trum fowała B. Bednarz, 2) I. 
Bednarz (MKS W odzisław), 3) I. Sob
stel (Społem W odzisław).  w konku
rencji juniorów  prym  w iódł W. G ra
czyk, 2) D. Nawój, 3) D. K lim ek (MKS 
W odzisław). W turnieju seniorów  
najlepszy okazał się L. Szkatuła (Gór
nik Czerwionka) w yprzedzając A. Ka
zimierczaka, T. Kazim ierczaka (Spo
łem W odzisław), A. W arzywodę (GKS 
Jastrzębie) i K. Sznajdera (Społem  
Wodzisław).

*  Amatorów biegania dla zdrowia 
zapraszamy w nadchodzącą niedzielę, 
22 maja do ośrodka w ypoczynkow ego 
„R u da"  w Rybniku, odbędą się tu m a
sowe biegi przełajowe o Puchar „T r y 
buny R obotniczej" . Startować mogą 
wszyscy. Młodzież do 15 lat pobiegnie 
na dystansie 3.000 m, natomiast po
w yżej 15 lat na 5.000 i 10.000 m. W piso
we od uczniów wynosi 20,— zł, a od 
osób pracu jących 40,— zł. Zgłoszenia 
do biegów przyjm ują w dniu zaw o
dów w godz. 9—11.30 organizatorzy 
im prezy: W ydział KKFiT UM i M iej
ska Rada K oordynacyjna Ognisk 
TKKF przy wejściu do ośrodka w y
poczynkow ego „R uda" .  S tartu jący  po
winni posiadać aktualne badania le 
karskie.

*  W ydział Gier i D yscypliny P od
okręgu Rybnik wyznaczył nowy ter
min zawodów o m istrzostwo grupy II 
klasy C pomiędzy Naprzodem Zawa
da i TKKF Szeroka. Spotkanie to 
rozegrane zostanie 18 maja o g. 17.30 
na boisku w Zawadzie.

*  Przy kopalni „C hw ałow ice"  ist
nieje aktywne koło PTTK „ Watra". 
Organizuje ono w dniu 5 czerwca br. 
VII Rajd Górski Beskidy 83 z metą w

Brennej. Trasy wiodą m alowniczym i 
szlakami Beskidu Śląskiego. Organiza
torzy przewidują na starcie około 
8.000 turystów. Każdy uczestnik otrzy
ma na m ecie gorący posiłek, pam iąt
kową odznakę rajdow ą oraz zaliczy 
punkty do Górskiej Odznaki Turys
tycznej. Najlepsze drużyny w yróżnio ne

wyróżnione zostaną pucharam i. Rajd odbyw a 
się w ram ach obchodów  jubileuszu 
80-lecia istnienia kopalni „C h w ałow i
ce ".

Zgłoszenia przyjm uje i bliższych in 
form acji udziela zarząd koła PTTK 
" W atra"  tel. 216-96 do 25 maja.

•  W kolejnym  m eczu o mistrzostwo 
klasy A Podokręgu Zabrze — G liw i
ce jed n ość  Przyszowice pokonała w 
Pyskow icach drużynę Czarnych 3:0. 
W szystkie trzy bram ki zdobył W. Ku
fel. W 21 spotkaniach drużyna P rzyszowice

Przyszowice zdobyła 21 pkt. i zajm uje 
siódme m iejsce w tabeli.

*  29 m aja (niedziela g. 10) w ośrod
ku szkoleniowym  w Bukowie odbędą 
się wiosenne zawody kontrolne ratow 
ników WOPR rejonu wodzisławskiego. 
W zawodach mogą również startować 
osoby niestowarzyszone.

*  Z okazji 38 rocznicy zwycięstwa 
nad faszyzmem odbył się w  Zb io rczej 
Szkole Gm innej w Gaszowicach tur
niej tenisa stołow ego o puchar prze
chodni i sekretarza KG-M  PZPR. 
Zw yciężyła drużyna SP Gaszowice 
występująca w składzie: B . Dera, A. 
Ś widerski. Zdz. Lepiarczyk. Pokonała 
ona w finale SP Jejkow ice 5:1. W 
m eczu o trzecie m iejsce SP Szczerbice 
zw yciężyły  SP Czernica 5:4, Najlep
szym zawodnikiem  turnieju uznany 
został B . Dera.

Nad sprawnym  przebiegiem  im prezy 
czuwał nauczyciel w f H. Fabisz.

•  Reprezentacja gm iny G ierałtow i
ce w składzie: E. Pawlas (Jedność 
Przyszowice), L. Lipek (Przełom B uja
ków), E. Papkala , W. Gabor, W. Czo
gała, F. Stefan (LZS Chudów) uczest
niczyła w rejonow ym  turnieju skata 
w Gliw icach, zajm ując trzecie m iejs
ce na osiem startujących zespołów.


