
Osiem miesięcy przed terminem

Nowoczesna hala produkcyjna
w Rybnickich Zakładach Naprawczych PW

okazji Lipcowego Święta w Rybnickich Zakładach Naprawczych 
przekazano nowoczesną halę produkcyjną. Na uroczystość prze- 

_  kazania, jaka odbyła się w dniu 19. VII. br., przybyli I sekre
tarz KM PZPR w Niedobezycach — Józef Dworowy, sekretarz PPRN, 
Franciszek Machoczek, naczelny inżynier d/s Energo-Mech. RZPW 
Czesław Buchta, oraz przedstawiciele wykonawstwa inwestycyjnego, 
kierownictwa zakładu i licznie zgromadzona załoga.

Akt ukończenia budowy na osiem miesięcy przed terminem prze
kazał na ręce dyrektora zakładu, kierownik Dz. Inwestycji Lucjan 
Durszlak. W imieniu kierownictwa i załogi zakładu podziękowania 
złożył wykonawcom za włożony trud dyrektor zakładu Kazimierz 
Maszczyk. Podkreślił on wysokie zaangażowanie załóg przedsiębiorstw 
wykonawczych, ęo pozwoliło na znaczne skrócenie terminu i oddanie 
do użytku nowej hali produkcyjnej w przededniu Srebrnego Jubile
uszu PRL, na osiem miesięcy przed planowanym terminem.

Uroczystość ta zbiegła się z jeszcze jednym ważnym wydarzeniem 
dla zakładu — nadaniem kilkunastu pracownikom Złotych i Srebr
nych Krzyży Zasługi. Odznaczenia te są wyrazem uznania dla głę
bokiego zaangażowania politycznego i społecznego załogi, która nie 
szczędząc wysiłku, dąży do tego, by jak najlepiej wykonać swoje 
zadania, (mach)
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Mamy Mistrza Gospodarnoś
ci. Mamy go na własnym  
podwórku.

360 liczących poniżej 10 tys. 
mieszkańców miast naszego kra
ju współzawodniczyło ze sobą od 
1 stycznia 1968 roku o palmę 
pierwszeństwa w konkursie pn. 
„Witamy 25-Iecie Polski Ludowej 
współzawodnictwem o tytuł mi
strza gospodarności”.

Konkurs, którego inicjatorem 
i organizatorem była redakcja

„Rady Robotniczej” został roz
strzygnięty.

18 lipca, podczas uroczystej se
sji Rybnickiej Powiatowej i żor
skiej Miejskiej Rady Narodowej,

która odbyła się w mieście „Mi
strza gospodarności”, dokonano 
uroczystego aktu.

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Rekord
górniczy
w kopalni

„Jastrzębie”
W kopalni „Jastrzębie“ bry

gada chodnikowa Oddziału 
G-7, pod kierownictwem szty
gara oddziałowego ob. Stani
sława Nowaka, przodowego 
ob. Jana Pęcherczyka zobo
wiązała się dla uczczenia Srebr
nego Jubileuszu PRL upędzić 
w dniach od 20 czerwca do 
20 lipca br. 300 metrów chod
nika kamień no-węglowego.

Zobowiązanie to wykonali 
dzielni górnicy „Jastrzębia“ z 
nadwyżką. W określonym 
przez siebie czasie upędzili 
346 mb. chodnika nadściano- 
wego 10 — w pokładzie 409/2, 
w wyrobisku o przekroju 11*1 
m kw., przy grubości pokł. 
0,90 m, w obudowie ŁP-5* 
przy upadzie ok. 10 stopni.

Na podkreślenie zasługuje 
fakt, iż realizacja tego zobo
wiązania odbywała się w trud
nych warunkach geologicz
nych w kopalni,' w której o- 
bowiązuje centralne strzelanie.

; Jest to więc wynik rekordowy.
(js>

Radośnie, dumni z osiągnięć

Uroczyście a zarazem na
der radośnie, w poczu
ciu dobrze wypełnione

go obowiązku obywatelskiego 
witało społeczeństwo Ziemi 
Rybnickiej, Wodzisławskiej i 
Raciborskiej Srebrny Jubi
leusz naszej Ludowej Ojczyz
ny. Miasta i wszystkie miej
scowości trzech powiatów 
przybrały naprawdę jubile
uszowa odświętny wygląd. 
Ulice i gmachy tonęły w po
wadzi białoczerwonych flag, 
na frontach budynków miesz

kalnych i zakładów pracy, 
instytucji zawieszono portrety 
najwyższych dostojników par
tyjnych i państwowych, hasła 
i wykresy, obrazujące dwu
dziestopięcioletni dorobek na
szych ziem.

I ludzie byli odświętni, spo
kojni, uśmiechnięci — i biła 
od nich duma, słuszna duma 
z drogi, jaką przebyła nasza 
Ojczyzna, a z nią i Rybnickie, 
i Wodzisławskie, i Racibor
skie — drogi, która utorowa
ła nam słuszne w świecie

Kto wyciągnął szczęśliwy los 

podczas Lipcowego Karnawału

miejsce drogi, która wiedzie 
nas i następne pokolenia ku 
coraz lepszym dniom.

Lipcowe Święto poprzedziły 
uroczyste sesje rad parodo- 
wych wszystkich szczebli. Se
sje te jeszcze raz i słusznie 
przypomniały nam i uprzy
tomniły rozmiar i rozmach 
tego, co danym nam było 
przeżyć i osiągnięć.

A w samo Święto — bawi
liśmy się zasłużenie na festy
nach, tańczyliśmy wesoło do 
późnej nocy podczas niezli
czonej ilości zabaw na wol
nym powietrzu, zdobywaliśmy 
„laury“ sportowe i nagrody 
w rozlicznych konkursach i 
loteriach.

Rozpoczęliśmy drogę 
Złotego Jubileuszu.

do

Członek Rady Państwa przew. Frez. WRN płk. Jerzy Ziętek przekazuje przewodniczącemu żorskie} 
MRN doniosły akt przyznania miastu zaszczytnego tytułu „Mistrza gospodarności” .

Zwiększenie plonów
w Kamieniu?

W losowaniu nagród Lipcowego radiowy Promyk — 013935; odbior- 
Karnawału zorganizowanego z o- nik radiowy Tango — 013981; na- 
kazji 25-lecia PRL, dnia 22. VII. krycie stołowe w kasecie 6 osób 
1969 r. w Państwowym Ośrodku — 016531; gitara zwykła średnia — 
Sportu, Turystyki i Wypoczynku 025399; zegarek damski — 026476; 
w Kamieniu udział wzięli wszyscy zegarek męski — 026832; sokowi- 
uczestnicy karnawału posiadający rowka „Malinka” — 002897; ku- 
ważną kartę wstępu. chenka turystyczna z butlą gazo-

, . - i i .  . wą — 028482; młynek do kawy — 
Szczęściarzami okazały się osoby 029968; młynek do kawy -  017330, 

posiadające następujące numery aparat fotograficzny Smiena -  
kart wstępu. 029028; materac — Ó13131; materac

I nagrodę m otocykl WSK wyło- — 027448; stolik składany i cztery 
sował numer 017752; motorower taborety składane — 007764; prodiż 
„Komar’ — numer 000565; gitarę elektryczny — 006989; plecak — 
elektryczną — 022154; odkurzacz 028280; aparat fotograficzny Smiena 
elektryczny — 021484; odbiornik ra- — 002178, suszarka do włosów — 
diowy Irys — 008646 i 016541; od- 013340; płyta gramof. typ. L. Ślą- 
biornik radiowy Dominika — 005900, ska — 016899.
adapter „Tranzyston” — 000175; ro- Łącznie między uczestników LIp- 
wer męski — 022813 i 022420; gra- cowego Karnawału rozlosowano 33 
mofon-,adapter — 015229; namiot 2- nagrody rzeczowe, 
osobowy — 001643; odbiornik radio- Nagrody są do odebrania w ryb- 
wy Sylwia — 017987; odbiornik ra- nickim oddziale WSS, Rybnik, pl. 
diowy Sylwia — 028050; odbiornik Wolności (dworzec autobusowy).

(Szczegółowe relacje z Zip- 
cowych uroczystości podajemy 
na str. 3 i 5).

W
 parze z dynamicznym rozwo
jem przemysłu winno iść rol
nictwo, w przeciwnym bowiem 
razie rodzą się dysproporcje, 

komplikujące naszą gospodarkę na-

Proporzec i dyplom uznania
dla kopalni

BF»$ 25 LfCIA 
ORAZ ODZNAKI PRZO- 

* DOWNIKOW PR&CY EO- 
CJAUSfYCZNIJ DLA ZA 
ŁOtel KOP. „1 MAJA".

Załoga kopalni im. „1 Maja“ 
podjęła dla uczczenia V Zjazdu 
PZPR oraz 25-lecia PRL wiele 
cennych zobowiązań produkcyj
nych i społeczno-użytkowych. Na 
szczególne wyróżnienie zasłużyły 
sobie zespoły ścianowe Rufina 
Oślizloka, Jacka Rducha oraz 
zespół chodnikowy Antoniego 
Sklarka.

Zespoły te, odpowiadając na

Nastał

czas żniw...
W powiecie raciborskim zakoń

czone zostały małe żniwa . Rze
pak powędrował do stodół. Obec
nie rolnicy, korzystając ze sło
necznej pogody przystąpili do 
koszenia żyta.

Na zdjęciu sprzęt rzepaku 
kombajnem przez członków 
spółdzielni produkcyjnej w 
Kornicy. Latoś obrodziło...

Fot. (jr)

apel KW PZPR oraz Prez. WRN, 
uczciły Srebrny Jubileusz PRL 
podjęciem wart produkcyjnych. 
Zespół Rufina Oślizloka, liczący 
82 górników, wykonuje przecięt
nie do 145 procent normy, po
dobnie, jak 29-osobowy zespół 
ścianowy jego kolegi Jacka 
Rducha.

Natomiast 16-osobo wy zespół 
chodnikowy Antoniego Sklarka 
osiąga 170 procent normy.

Członkowie wymienionych zespo 
łów przepracowali po 25 godzin 
przy rozbudowie wodzisławskie
go ośrodka sportowo-wypoczyn- 
kowego.

Z okazji 25-lecia PRL w wodzi
sławskim ośrodku spcrtowo-wypo- 
crzynkowym odbyła się uroczystość, 
zorganizowana dla załogi tej przo
dującej kopalni, podczas której 
wręczono odznaki przodownika pra
cy socjalistycznej kilkudziesięciu 
górnikom (patrz zdjęcje powy
żej). zaś zespoły Rufina Ośliz
loka, Jacka Rducha oraz Antoniego 
Sklarka otrzymały tytuły Brygad 
Pracy 25-lecia PRL. Ponadto dyrek
tor RZPW mgr inż. Stanisław Ko
kot wręczył dyrektorowi kopalni

rodową. Dlatego w powiecie wodzi
sławskim, w którym lokuje się gros 
inwestycji węglowych — kładzie się 
nadal nacisk na rozwój gospodarki 
rolnej, przystosowanej do aktualnych 
potrzeb terenu

Mając to na uwadze Komisja d/s 
Rolnictwa, działająca przy Komitecie 
Powiatowym PZPR w Wodzisławiu, 
zainicjowała spotkanie z przodują
cymi rolnikami oraz kierownikami 
przedsiębiorstw działających na wsi 
na rzecz rolnictwa, a więc przede 
wszystkim prezesów Gminnych 
Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, 
którzy w dużym stopniu decydują 
o zwiększeniu lub zmniejszeniu pro
dukcji rolnej. Zaproszono również 
organizatorów produkcji rolnej oraz 
niektórych agronomów.

Spotkanie to — jak stwierdził — 
sekretarz rolny Komitetu Powiatowe
go PZPR w Wodzisławiu tow. Jerzy

Kussy — zapoczątkowało serię spot
kań, jakie będą organizowane z przo
dującymi rolnikami, a które mają na 
uwadze zapoznanie się z perspekty
wami dalszego rozwoju produkcji rol
nej oraz z trudnościami ją hamują
cymi. Fonadto z uwagi na to, iż 
wodzisławski PZGS zaprenumerował 
dla przodujących rolników „Chłop
ską Drogę” oraz „Agrochemię”  — 
dyskutowano również o ich użytecz
ności

Spotkanie poprzedzono lustracją
sklepów wiejskich w* Wilchwach 
(gdzie odbyło się spotkanie), w celu 
zorientowania się o ich zaopatrzeniu 
w czasie akcji żniwne - omłotowej. 
Podczas lustracji nie stwierdzono 
większych braków.

Sekretarz KP PZPR tow. inż. Jerzy 
Kusisy podkreślił, że powiat wodzi-
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Nie pierwszy to wypadek ota
czania przez kopalnie opieką wy
chowanków Domów Dziecka. 
Miła uroczystość odbyła się 
ostatnio w ZSG w Boguszowi- 
cach, na której górnicy kopalni 
„Jankowice” gościli kilkoyo 
dzieci z Państwowego Domu 
Dziecka w Rzuchowie.

W czasie uroczystości 14-let- 
niej Barbarze Brzezina kierow
nictwo oddziału II kopalni ufun
dowało książeczkę mieszkaniową, 
którą wręczył kierownik oddzia
łu tow. Wysocki, życząc Basi du
żo sukcesów i zapewniając, że 
kierownictwo oddziału będzie w 
dalszym ciągu otaczać ją ser
deczną opieką. (Na zdj. obok 
moment wręczenia Basi książecz
ki).

Pozostałym dzieciom wrę.czono 
upominki w formie książek i sło
dyczy.

Górnicy ,,Jankowie” pragną, 
by w niedalekiej przyszłości każ
dy oddział objął opieką wybra
ną przez Dom Dziecka sierotę.

Dzieci te na pewno znajdą do-* 
brych opiekunów w rybnickich 
górnikach, którzy choć w części 
zastąpią im opiekę rodzicielską 
i rodzinny dom. (mach)

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)



W przeddzień obchodów 25-Iecia Polski Ludowej zebrał się 
Sejm na uroczystej sesji, w której wzięli udział przywódcy 
ZSRR — Leonid Breżniew i Nikołaj Podgórny, CSRS — Lud

wik Swoboda i Gustaw Husak oraz NRB — Willy Stoph i Erich 
Honecker.

W czasie uroczystego posiedzenia Sejmu PRL — zabrał głos Wła
dysław Gomułka, który w swym przemówieniu w sposób jasny 
i konkretny, przedstawił niełatwą i znojną drngę, przebytą przez 
naszą ojczyznę wt minionym ćwierćwieczu, od chwili uchwalenia 
historycznego Manifestu Lipcowgo po dzień dzisiejszy.

„W ciągu ubiegłego ćwierćwiecza — powiedział m. in. tow. Go
mułka — naród polski zbudował mocny i trwały gmach Polski Lu
dowej. stworzył dobre warunki dla dalszego, pomyślnego rozwoju 
naszej ojczyzny. Nie powinniśmy jednak usypiać naszej energii 
przesadnym świętowaniem z racji rzeczy już dokonanych. Zycie bo
wiem nie stoi nigdy w miejscu” .

Bilansując 25-lecie — towarzysz Władysław Gomułka mówił, że 
jest ono bilansem napawającym każdego z nas dumą, bowiem efek
ty naszego wysiłku widoczne są na każdym kroku, na każdym od
cinku naszego życia i pracy.

I sekretarz KC PZPR wspomniał o trzech zasadniczych zadaniach, 
które naród polski musiał rozwiązać, a mianowicie:

Po pierwsze: odbudować państwo polskie w nowych sprawiedli
wych granicach i zapewnić niezawisłość, bezpieczeństwo i pokojową 
przyszłość.

Po drugie: stworzyć od podstaw silną władzę ludową, mającą do
konać dzieła przebudowy społecznej, obronić nowy, tworzący się 
ufitiój socjalistyczny przed atakami wrogów i dać mu możliwość po
myślnego rozwoju.

Po trzecie: wydźwignąć kraj z ruin i wygrać wyścig z czasem, 
usuwając wszystkie historyczne zacofania.

Władysław Gomułka podkreślił, że dzisiejsza Polska Ludowa, jest 
od Bugu po Odrę i Nysę, silna i bezpieczna, otoczona granicami 
państw przyjaźni i pokoju, państw których czołowych przywódców 
gościł Sejm na swej uroczystej sesji.

Mówiąc na temat młodego pokolenia Władysław Gomułka sfor
mułował znamienną wytyczną, że „Dla tego pokolenia, które coraz 
szerszą ławą wstępuje w życie, dotychczasowy dorobek Polski Lu
dowej to nie cel, nie szczyt marzeń i ambicji, lecz tylko punkt star
tu do realizacji nowych zadań zakrojonych na miarę dnia jutrzej
szego” .

W nie mniejszym skupieniu i poczuciu zadowolenia, zarówno po
słowie w sali sejmowej jak i cały naród, wysłuchali przemówień 
przedstawicieli ZSRR, CSRS i NRD.

Towarzysz Leonid Breżniew w swym obszernym wystąpieniu, tak 
szczerym jak to może wyrazić tylko przyjaciel, powiedział m. in.: 
„My wszyscy, Wasi szczerzy przyjaciele, odczuwamy dumę i za
chwyt słuchając togo, co mówił o osiągnięciach socjalistycznej Pol
ski w swym przemówieniu nasz przyjaciel i towarzysz, wierny syn 
ludu polskiego i wybitny działacz międzynarodowego ruchu komuni
stycznego. Pierwszy Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, towa
rzysz Władysław Gomułka. Intensywny rozwój gospodarki, rozkwit 
nauki j kultury, podniesienie stopy życiowej ludności, wysoka ak
tywność polityczna mas pracujących — oto charakterystyczne cechy 
współczesnej polskiej rzeczywistości...”

„Polska Rzeczpospolita Ludowa cieszy się wielkim autorytetem 
na arenie międzynarodowej. Prowadząc konsekwentną socjalistyczną 
politykę zagraniczną, zdecydowanie broni ona pokoju w Europie 
i na całym świecie. Związek Radziecki, podobnie jak inne kraje so
cjalistyczne, wysoko ceni pryncypialną politykę bratniej Polski. Do
skonale wiemy, że kiedy chodzi o obronę interesów socjalizmu, 
o utrwalenie pokoju, naród polski, Polska Zjednoczona Partia Ro
botnicza zawsze będą się znajdowały w pierwszym szeregu bojowni
ków o wzniosłe ideały wolności narodów, o socjalizm...”

„Ludzie radzieccy nadal będą czynić wszystko, aby nasz nie wzru
szony sojusz, nasze braterskie więzy i wszechstronna współpraca 
z socjalistyczną Polską stawały się coraz ściślejsze, coraz bardziej 
wielostronne i owocne. W naszej przyjaźni widzimy niezawodną 
gwarancję nowych zwycięstw sprawy socjalizmu i komunizmu” .

Dodatkowe zobowiązania górników kop. „CŁwalowice”

Sześć zespołów odznaczonych

Złotą Odznaką BPS „25-lecia PRL”
iła uroczystość miała miejsce w sobotę, 
19 bm. w Domu Kultury im. Janka Kra
sickiego w Chwałowicach. Sześciu zespo

łom kopalni „Chwalowice” nadano Złote Odzna
ki Brygady Pracy Socjalistycznej „25-lecia 
PRL”, zaś dwom — tytuły Brygady Pracy So
cjalistycznej. •

W uroczystości uczestniczyli też przedstawi
ciele KZ PZPR, Rady Zakładowej, ZZ ZMS, 
oraz dyrekcji kopalni, z dyrektorem, mgr inż. 
J. Oczko, który zapoznał zebranych z osiągnię
ciami produkcyjno-ekonomicznymi kopalni w 
ostatnich latach, z dorobkiem socjalistycznego 
współzawodnictwa pracy oraz z aktualnym je
go stanem w zakładzie.

Moment wręczania Złotej Odznaki BPS — 
25-lecia PRL — brygadziście. Józefowi Foj- 
cikowi z oddz. VIII. Odznakę wręcza dyrek
tor kopalni, mgr inż. J. Oczko — z lewej..

Z
okazji obchodów 
Jubileuszu Polski
Złote Odznaki BPS „25-lecia 
PRL” , po zrealizowaniu pod-

Srebrnego na Wardęgi przyspieszy o dwa ty- rzędu 250 metrów bieżących, zaś 
Ludowej, godnie wykonanie przeróbki chód- brygady Antoniego Bobrzyka i Ber

nika w 
Jerzego

pokładzie
Przygody

364/1; brygada narda Kulasa wydobędą w lipcu 
wykona plan 2 tys. ton węgla ponad planL oraz

jętych zobowiązań, przyznano: 49- metrów głównych w drugim pół- uporządkują odstawię ściany I i II
osobowej brygadzie chodnikowej 
Józefa Fojcika z oddz. VIII, 11-oso- 
bowej brygadzie Alfonsa Sojki z 
oddz. Ruch Maszynowy-Dół, 12-oso- 
bowej brygadzie kombajnowej Ber
narda Kulasa z oddz. VII, 6-osobo- 
wej brygadzie kobiecej Róży Ken- 
dra z lampiarni, 10-osobowej bry
gadzie chodnikowej Jerzego Przy
gody z oddz. V, oraz 15-osobowej 
brygadzie Tadeusza Dubiela z elek
trowni. Natomiast odznaki BPS 
wręczono członkom brygad: Jana 
Wardęgi z oddz. wentylacyjnego i 
Antoniego Bobrzyka z oddz. VII.

Brygady, które w sobotę otrzy
mały zaszczytne tytuły, pragnąc 
uczcić 25-lecie Ludowej Ojczyzny, 
podjęły dodatkowe, z tej okazji, 
zobowiązania.

I tak: Brygada Alfonsa Sojki za
instaluje dodatkowo 100 metrów 
bieżących drutu jezdnego w prze
kopie równoległym do przekopu 35, 
oraz zbierze 400 kg złomu koloro
wego; brygada Tadeusza Dubiela 
przyspieszy przeprowadzenie re
montu turbozespołu o mocy 15 MW, 
przepracowując w czynie społecz
nym 30 roboczogodzin; brygada Ja-

roczu w 110 proc. oraz uporządku- w pokładzie 26, 
je chodnik VIII w pokładzie 354; Członkowie tych brygad wystąpi- 
brygada Róży Kendra przepracuje li z apelem do wszystkich pozosta- 
w' czynie społecznym 24 roboczogo- łych górników kop. „Chwałowice” 
dżiny przy pracach porządkowych w o podejmowanie podobnych, do- 
parku obok DK; Brygada Józefa datkowych zobowiązań dla uczczp- 
Fojcika zobowiązała się osiągać nia 25-lecia Polski Ludowej, 
miesięcznie postępy w chodnikach (jant)

Rektor PW SM odwiedził ośrodek Studenckich Hufców Pracy

W  rybnickiej filii WUML

f Mistrz gospodarności
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
Członek Rady Państwa, prze

wodniczący Prezydium katowic
kiej WRN — płk. Jerzy Ziętek
f>rzekazał na ręce przewcdniczą- 

ego Prezydium MRN zaszczytny 
i cenny dyplom. Prezydium 
WRN zai przyznało ze swej stro
ny Żorom Złotą Odznakę Zasłu
żonemu w Rozwoju Wojewódz

twa Katowickiego. W żorskich 
uroczystościach wzięli ponadto 
udział przew. Woj. Komisji 
Kontroli Partyjnej — Jan LEŚ, 
I sekretarz KP PZPR w Rybni
ku — Jan POLOCZEK oraz go
spodarze miasta i powiatu.

Jaką drogą Żory doszły do tak 
cennego wyróżnienia? Na to i 
inne pytania odpowiemy w re
portażu za tydzień.

Nowe kierunki stadiów
Studia w rybnickiej filii Wieczo

rowego Uniwersytetu Marksizmu-Le 
ninizmu prowadzone będą jak do
tąd na wydziałach: 2-letnim Eko
nomicznym oraz l-rocznym Re
ligioznawstwa; ponadto zorganizo
wane zostaną dwa nowe 2-letnie 
wydziały: Filozoficzno-soc jologiczny 
oraz Filozoficzno-historyczny. Nato
miast w punkcie konsultacyjnym 
filii WUML w Knurowie urucho
mione zostanie też nowe, jedno
roczne studium Polityki gospodar
czej PRL.

W związku z zaleceniami o pod
noszeniu poziomu ideologicznego, 
zawartymi w uchwałach V Zjazdu 
PZPR, spodziewany jest napływ na

k r o t k o  rw & u & k tm
Górnym zwłoki człowieka, którym nych i sznura do snopowiązałek.
był Bolesław Mazur — członek Dyrekcja POM-u w Kokoszycach
najmłodszej orkiestry kopalni „Zo- zorganizowała dwa punkty pogo-
fiówka” . Prawdopodobnie Mazur towia awaryjnego — ponadto peł-

- U stóp Pomnika Czynu Rewo- zamieszkały w Jastrzębiu Górnym ni się dyżury i w razie potrzeby
lucyjnego w Sosnowcu, symbolu bo- pragnął skrócić sobie drogę do do- można dzwonić pod numer 52544.
haterskiej walki klasy robotniczej mu i przez nieuwagę wpadł pod Dyżuruje też filia POM-u w Go-
filąska i Zagłębia, odbył się wiec nadjeżdżający pociąg. (wd) rzycach.
przyjaźni polsko-radzieckiej, połą- ‘ Rolnicy stwierdzają, że tegorocz-

UDANY FESTYN ne plony zbóż powinny być lep
sze niż w roku ubiegłym. M. in. 

Kierownictwo i Samorząd wodzi- przodujący rolnik z Jastrzębia
sławskiego PZGS, wspólnie z pod- Górnego, Rafał Sitek, spodziewa
ległymi spółdzielniami zorganizo- się uzyskać 28 kwintali z każdego

_ . wało tegoroczny 47 Międzynarodo- ha. Oczywiście dużo zależeć bę-
Po powrocie z Sosnowca junacy Dzień Spółdzielczości w Rogo- dzie od pogody. (js)

wodzisławscy udali się do wodzi- wiJe w nowo otwartym parku leś- 
sławskiego ośrodka wypoczynkom

NAGRODY
DLA ŻOŁNIERZY-JUNAKÓW

czony ze złożeniem przysięgi przez 
żołnierzy-junaków OHP.

W uroczystości wzięło udział m. 
in. 60 junaków z 31 i 32 OHP 
ZMS—ZMW z Wodzisławia oraz 80 
ich rodziców i krewnych.

studia WUML-owskie przede wszy
stkim aktywistów partii i wykła
dowców szkolenia partyjnego, akty
wu gospodarczego, związkowego i 
młodzieży. Na uwagę zasługują jed
nak dwa nowe wydziały, które czyn
ne będą od nowego roku w Rybni
ku, z których wydz. filozoiiczno- 
socjologiczny zalecany jest zwłasz
cza dla kadry kierowniczej zakła
dów pracy i instytucji, natomiast 
na wydz. filozoficzno-historycanym 
oczekiwani są m. in. nauczyciele, 
prowadzący w szkołach lekcje wy
chowania obywatelskiego.

Zgłoszenia kandydatów na studia 
WUML w Rybniku oraz w punkcie 
konsultacyjnym w Knurowie nale
ży składać najpóźniej do 30 sier
pnia br. za pośrednictwem odno
śnych POP, w kierownictwie filii 
WUML w Rybniku, ul. Kościuszki.

(pk)

W Boguszowicach utworzo-  
ny został na okres wakacji 
ośrodek Studenckich Hufców  
Pracy , w którym praktykę ro 
botniczą odbywają obecnie 
studenci roku „ zerowego”  
Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej w Katowicach. Łą
cząc odpoczynek z pracą, o - 
czyszczają oni dojazdowe to
rowiska biegnące do szybu 
kop. „Jankowice”,

W ostatnich dniach studen
tów odwiedził rektor PWSM  
doc. dr WIKTOR GADZIN -  
SKI, który szczegółowo inte
resował się warunkami życia, 
odpoczynku i pracy uczestni
ków zgrupowania. Podczas 
spotkania ze studentami, Rek
tor złożył im życzenia miłego 
odpoczynku i powodzenia w 
wypełnianiu zadań przewi
dzianych programem zajęć w 
ośrodku. (k)
Na naszym zdjęciu moment 
spotkania Rektora PWSM  

ze studentami.
Fot. Władysław Sobol
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Odznaczenia 

w kopalni 

„ 1  M a j a ”

(DOK. ZE STR. 1)

gdzin ataraniem dyrekcji ” cz\ sie uroczystości prezes
WPBM w Rybniku zorganizowa- pzGS tow. J6zef Bomba udeko_
no dla n>?h oraz iclł rodziców rowaj odznakami Wzorowego 
wspólny obiad. „  Sprzedawcy kilkunastu wyróżnia-
. Junacy OHP -  Franciszek Ma- jąPcych si/pracow ników , 
karczuk, Józef Warzycha, Andrzej J . , ,  
Wróbel, Piotr Marzęta, Tadeusz J,Dla pracowników spółdzielń oraz 
Celiński, Zbigniew Opolski, Roman dia działaczy spółdzielczy« zorga- 
Radiuk, Stanisław Rogza, Tadeusz nizowano również spartakiadę 
Jarosz, Władysław Zamarski, Ry- sportową. W siatkówce męskiej 
szara Rupieć i Józef Dybaś zosta- zwyciężyła drużyna GS Gorzyce, 
U nagrodzeni za przodownictwo w Y' blf§ u £obl,et
szkoleniu politycznym i bojowym Mana Wawofe « Marta
oraz w codziennej pracy. (js) Mrozek, wśród męzczyzn najlep-

* szym okazali się w biegu na ICO
OATD7BDMV ibitt m — Stefan Poloczek i Zygmuntr U lR Is U N Y  USJsfcM Hibner, w strzelectwie Henryk

•- . . . . . . .  . . . . .  Borek z GS Godów.
Jastrzębie Zdrój liczy juz bli- w  pchnięciu kulą oraz w kilku 

sko 20 tysięcy mieszkańców, a innych konkurencjach niezawod- 
perspektywy jego rozbudowy prze- nym okazał się Andrzej Mazur — 
widują ponad 60 tysięcy. Tymcza- działacz spółdzielczy z Jastrzębia, 
sem, jak informują nas tamtejsi (js)
mieszkańcy, a zarazem nasi Czy
telnicy — nie pomyślano dotąd 
o rozpoczęciu budowy cmentarza 
komunalnego, zaplanowanego w 
rejonie „Jastrzębia III” .

Zgodnie z prośbą naszych Czy-

BITWA O CHLEB 
ROZPOCZĘTA!

A „  - - Przygotowania do akcji żniwnej
telników zapytujemy Wydział Gos w pow# wodzisławskim dobiegły 
podarki Komunalnej Prezydium końca. Jak wykazała przeprowa- 
*RN w Wodzisławiu — kiedy osta dzena w sklepach spółdzielczości 
tecznie przystąpi się do budowy wiejskiej lustracja — placówki te 
tego obiektu. (wd) gą należycie przygotowane do tej

ćkJiEBj* u  a T A D A r u  prawdziwej walki o chleb, którą 
SMIekU NA TUKACH rozpoczęto już na terenie Gorzyc

i Rogowa, a także Turzy. Spro- 
W ub. tygodniu znaleziono na wadzono większe, niż w poprzed- 

torach kolejowych w Jastrzębiu nich latach, ilości konserw mięs-

Dyr. RZPW — mgr inż. Stanisław Kokot 
wręcza dyr. kopalni „1 Maja”  dyplom uzna
nia oraz Proporzec.

Tekst i foto: J. SŁAWIK

Orkiestra kop. „1 Maja” najlepsza
W sali widowiskowej Domu Kul

tury kop. „1 Maja” w Wodzisławiu 
odbył się powiatowy przegląd ko
palnianych orkiestr dętych, w któ
rym występowało pięć zespołów. 
Orkiestry wykonywały po cztery u- 
twory polskie lub radzieckie, łączny 
program nie przekraczał 30 minut.

Bezkonkurencyjną okazała się or
kiestra dęta kopalni im „1 Maja” , 
przed orkiestrami zakładowymi ko
palni „Moszczenica” . „Anna” , „Mar 
cel” i „Jastrzębie” .

Uczestnikom przeglądu wręczono 
dyplomy oraz jubileuszowa pucha
ry. (js)

„1 Maja** — mgr. inż. Oldrzychowi 
Łobodzińskiemu — dyplom uznania 
dla załogi kopalni oraz proporzec 
przechodni dla załogi oddziału IV, 
który to oddział osiągnął w roku 
ubiegłym najlepsze wyniki produk
cyjne w skali RZPW.

Zaznaczyć należy ,że załoga ko
palni „1 Maja” dała w roku ubieg
łym dodatkowo 100 tysięcy ton wę
gla koksowego ponad plan, dzięki 
realizacji podjętych zobowiązań pro
dukcyjnych.

Zwiększenie pionów (DOKOÑCZENIE ZE STR. 1)

sławski zalicza się do powiatów o wy 
sokiej kulturze rolniczej. Zgodnie z 
linią partii obserwuje się rozwój ho
dowli i warzywnictwa oraz zwięk
szenie upraw pszenicy kosztem zbo
ża. To oraz fakt, iż rolnicy powiatu 
mogą poszczycić się wyso-ka wydaj
nością mleczności krów nie upoważ
nia jeszcze do snucia optymistycz
nych wniosków na przyszłość. Notuje 
się bowiem nie wystarczający postęp 
w nawożeniu mineralnym gleb, w 
należytym dozowaniu poszczególnych 
składników chemicznych.

Z uwagi na uprzemysłowienie po
wiatu, jak i całego województwa ka
towickiego — zaistniała konieczność 
położenia stanowczo większego na
cisku na hodowlę trzody chlewnej 1

potrzeby szybkiej dostawy ziemnia
ków dla mieszkańców górniczych 
osiedli, trzeba bezwarunkowo zwięk
szyć uprawy ziemniaczane oraz spro
wadzać ten artykuł spożywczy z bliż
szych województw.

O planach inwestycyjnych wodzi
sławskiego rolnictwa mówił z-ca 
przew. Prez. PRN — mgr inż. Bernard 
Skupień. W następnej pięciolatce in
westycje rolnicze po w. wodzisław
skiego wyniosą 52 miliony złotych. 
Pieniądze te zostaną przeznaczone 
głównie na meliorację gruntów or
nych i pastwisk.

Obecnie w pow. wodzisławskim —* 
jak wykazał ostatni spis rolny — ho
duje się 12.800 sztuk bydła, plan na 
rok przyszły zakłada wzrost o 700

bydła mięsnego. Ponadto z uwagi na sztuk. O ile chodzi o uprawę wa

rzyw, to wzrost wyniesie ponad 10 
ha. Intensywniejsze nawożenie gle
by wymaga, by na każdy ha użytków 
rolnych przeznaczano rokrocznie 140 
czystego składnika NPK. Większą 
uwagę położy się też na należyte roz
prowadzanie materiału siewnego.

W dyskusji podczas spotkania za
bierało glos wielu przodujących rol
ników, m. in. liczący 82 lata Rafał 
Toman z Podbueza, który podkreś
lił m. in., że dzięki „Ćhłopskiej Dro
dze” uzyskał sporo przydatnych w 
pracy zawodowej wiadomości facho
wych, których wykorzystanie przy
czyniło się do zwiększenia plonów 
zbóż. W dyskusji poruszano też bo
lączki rolnictwa, związane z brakiem 
niektórych maszyn i części zapaso
wych — stwierdzając, że przemysł 
nie nadąża jeszcze za potrzebami rol
nictwa. (js)

Ustawa o amnestii 
tematem narady w KP PZPR

Z inicjatywy Komitetu Powiatowe
go PZPR w Raciborzu, w ubiegłym 
tygodniu zwołana została narada po
święcona pełnemu i sprawnemu za
bezpieczeniu realizacji ustawy o am
nestii, uchwalonej przez Sejm PRL. 
Przewodniczył naradzie I sekretarz 
KP PZPR Stanisław PRZYBYCIEN, 
a udział w niej wzięli sekretarze KP 
Krzysztof Dembski i Marian MOROZ, 
przedstawiciele Prez5rdium PRN ł 
MRN, kierownicy Wydziałów Spraw 
Wewnętrznych, Zatrudnienia, Zdrowia 
i Opieki Społecznej, Sądu, Prokura
tury, Komendy MO oraz niektórych 
większych zakładów pracy.

Z założeniami ustawy zapoznał ze
branych Stanisław Przybycień, który 
w swoim wystąpieniu podkreślił, że 
powinna ona znaleźć pełne zrozumie
nie i poparcie władz, urzędów, orga
nizacji społeczno - polit3rcznych i 
przedsiębiorstw. Ten ze wszech miar 
humanitarny akt łaski ludowego pań
stwa, winien w praktyce zmierzać 
do udzielania zwalnianym na pod
stawie amnestii daleko idącej pomo
cy poprzez bezpośrednie rozmowy? 
udzielanie zapomóg pieniężnych, za
gwarantowanie opieki lekarskiej oraz 
umożliwienie podjęcia pracy, słowem 
umożliwienia amnestionowanym roz
poczęcia nowego życia.

Podczas narady wyłoniono skład 
specjalnej komisji, która czuwać bę
dzie nad sprawnym przebiegiem reali
zacji ustawy amnestyjnej.

Delegacja SED 
bawiła w Raciborzu

Bawiąca w Opolu, na uroczystoś
ciach z okazji Srebrnego Jubileuszu 
PRL, delegacja NRD pod przewod
nictwem I sekretarza Okręgowego 
Komitetu SED w Poczdamie W. WIT- 
TIGA, odwiedziła 20 bm. Racibórz* 
gdzie podejmowana była przez go
spodarzy powiatu.

Tegoroczne zbiory z pól 
zapowiadajq się pomyślnie
W powiecie raciborskim zakończono 

już sprzęt rzepaka, którego areał wy
nosił 612 ha. Z wstępnych meldun
ków wynika, że mimo niekorzystnych 
warunków atmosferycznych w okre
sie zimowo - wiosennym, przeciętna 
wydajność z ha wynosi 16 q, przy 
czym w niektórych gospodarstwach 
dochodzi ona do 23 \ 24 q.

Korzystając ze słonecznej pogody? 
wiele gospodarstw indywidualnych 
przystąpiło już do koszenia żyta. Ob
siano nim w tym roku 1589 ha.

Pomyślnie zapowiadają się również 
zbiory pozostałych zbóż, na eo 
wskazują dobrze wykształcone kłosy? 
pełne ziarna oraz bardzo mała po
wierzchnia łanów wylęgniętych. Jak 
wynika z informacji kierownika 
Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa Pr. PRN 
najlepsze zbiory rokuje jęczmień ja
ry, którego obszar zasiewu zwięk
szył się o 460 ha w porównaniu z 
1968 rokiem. Przewiduje się, że jego 
wydajność z ha wyniesie około 35 q? 
zwłaszcza w spółdzielniach produk
cyjnych, owsa 32 — 33 q, zaś psze
nicy 28,6 q w PGR-ach do 29,6 q W 
RSP.

Jeśli tylko dopisze pogoda, nasze 
spichrze zapełnią się obficie dorod
nym ziarnem.

Przewodniczący 
Prezydium PRN 

spotkał się z pionierami NRD

Przewodniczący Prez PRN mgr 
Wojciech GALDIA w towarzystwie 
komendanta Hufca ZHP hm Kazimie
rza KOSTECKIEGO spotkał się z de
legacją pionierów NRD, przebywają
cych na kolonii letniej w Rudach.

Przy herbatce i ciastkach, gospo
darz powiatu w bezpośredniej roz
mowie z młodymi gośćmi żywo inte
resował się pracą organizacji pionier
skiej oraz wrażeniami uczestników 
kolonii z pobytu w naszym powie
cie. Pionierów obdarowano książkami 
i drobnymi upominkami.

Puchar Komendanta M O  
dla „Elektrody"

Zakończony został turniej piłki noż
nej i siatkówki o puchar Komendan
ta Miasta i Powiatu MO, ufundowany 
z okazji 25-lecia powstania MO i Służ
by Bezpieczeństwa. I miejsce oraz 
puchar zdobyła drużyna piłki nożnej 
ZEW im. „ l  Maja” , zaś w grupie ko
szykarzy najlepsze miejsce uzyska
ła reprezentacja „Rafako” .

Jeszcze w sprawie kiosku

W jednej z notatek postulowaliśmy 
ustawienie nowego, przestrzennego 
kiosku obok dworca PKP. Dyrekcja 
PUPiK „Ruch” w Raciborzu, w skie
rowanym do nas liście, potwierdziła 
słuszność stawianego wniosku, infor
mując równocześnie, że skłonna jest 
dokonać wymiany kiosków. Na prze
szkodzie stoi jedynie brak zgody 
władz miejskich, które uważają, że 
zamiana taka winna nastąpić dopie
ro po przebudowie dworca. Naszym 
zdaniem stanowisko to jest niesłusz
ne. Remont remontem, a nowy kiosk 
w tym reprezentacyjnym punkcie 
miasta jest potrzebny już dziś.

(KAR)

Za okazane wyrazy współ
czucia Oraz liczny udział 
w pogrzebie tragicznie zmar
łych

ś p .
Anny i Stanisława 

DRAPAŁÓW
delegacji kopalni „Chwałowi- 
ce” , górnikom ze Zwonowic 
oraz krewnym, sąsiadom, 
i znajomym serdeczne po
dziękowanie składa

r o d z in a



W Lipcowe Święto

Uroczyste sesje rad narodowych • Wysokie 
odznaczenia państwowe • Delegacje z ZSRR 
CSRS i NRD .  Goście z St. Vallier • Nowe 

obiekty • Festyny, turnieje, zabawy

W  dniu 19 bm. odbyła się w Te
atrze Ziemi Rybnickiej uro
czysta sesja Prezydium Miej
skiej Rady Narodowej. W ju
bileuszowej sesji udział wzięli: 
sekretarz Kp PZPR — Józef 

Godula, członkowie władz miejskich 
z przewodniczącym PMRN — Paw- 
wlem Zientkiem, wtadz powiatowych 
z przewodniczącym PPRN — Maksy
milianem Miłkiem.

W wygłoszonym referacie prze
wodniczący Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej P. Zientek obszer
nie omówił osiągnięcia miasta w 
minionym 25-leciu. Z okolicznościo
wym przemówieniem wystąpił rów
nież mer miasta Saint — Vallier> 
Jean Chalot. Na zakończenie części 
oficjalnej dokonano dekoracji wy
sokimi odznaczeniami państwowymi 
najbardziej zasłużonych dla rozwo
ju miasta w minionym ćwierćwie
czu.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odro
dzenia Polski otrzymali: Witold 
Krotoski, Zygmunt Siatecki, Jan 
Wypłata, Jakub Walkowiak, Hubert 
Płonka, Piotr Kolasa, Józef Gawen- 
da, Zygmunt Kogut, Ludwik Pry
chała, Henryk Koszowski, Tadeusz 
Marzec, Władysław Jamkowiak, Piotr 
Szczerba.

Złotymi Krzyżami Zasługi odzna
czeni zostali: Edward Gumiński, Ste
fan Kozielski, Tadeusz Jasica, Ludwik 
Wajda, Józef Kroker, Stanisław 
Przybylski, Agnieszka Brzęczek, 
Józef Zientek, Alojzy Wachtarczyk, 
Ludwik Malcherek, Konstanty Kor
na«, Antoni Wyciszczok, Ludwik 
Jakubiec, Alojzy Pośpiech, Tadeusz 
Nida, Weronika Kaczmarczyk, Jan 
Grudniewski, Maria Pacia, Wła
dysław Kwiecień, Bernard Sobik, 
Paweł Robenek, Alojzy Łomozik, 
Jan Krok, Jan Gruszczyk, Kazi
mierz Cizupryk.

Sesję poprzedziło uroczyste zło
żenie wieńców i kwliatów na gro
bach żołnierzy radzieckich, polskich i bohaterów walki o niepodległość.

(rom)
M l ' - '  #  t  *

W Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Rybniku 21. VII. br 
odbyła się dekoracja Złotymi i 
Srebrnymi Krzyżami Zasługi wy
różniających się przewodniczących 
GRN oraz aktywistów rad narodo
wych wszystkich szczebli.

lenty Buchalik przew. GRN Jejko
wice Paweł Oleś, przew. MRN 
Chwałowice Franciszek Świerk, Dy
rektor Powiatowych Rybnickich 
Zakładów Drzewnych w Czerwionce 
Ludwik Murzyniec, mistrz Pow. 
Żarz. Dróg Lokalnych Franciszek 
Leloaek.

W sumie Krzyżami Zasługi ude
korowano 66 pracowników rad na
rodowych. Przyznano również kilka
naście odznak honorowych „Zasłu
żony Pracownik Rady Narodowej” .

(mach)

Lipcowe Święto w Raciborskiem 
poprzedziły uroczyste sesje gro
madzkich rad narodowych, na któ
rych omówiono dotychczasowe osią
gnięcia terenu oraz nakreślone per
spektywy jego dalszego rozwoju. 
W Prezydiach PRN i MRN odbyły 
się uroczyste akademie, podczas 
których Przewodniczący Prezydiów

Krowczyk, Henryk Koniecany, Ka
rol Marcinkowski, Alojzy Malucha, 
Alfons Nowotny, Franciszek Pisz
czek, Oswald Wilczek, Paweł Adam
czyk, Wojciech Krzyżok, Feliks 
Fras, Filip Pastwa, Piotr Porydzaj, 
Zygmunt Szkoc i Ignacy Ziajka, zaś 
srebrne: Emilia Bogacz, Elfryda
Bondaro, Marian Błaszkiewicz, Sta
nisław Cichopek, Zygmunt Gru
dzień, Eugeniusz Grzeszczuk, Jan 
Kowol, Bibianna Lenard, Leon No
wak, Stanisław Wątroba, inż. Ru
dolf Gacka, mgr. Godzisław Lelonek, 
Józef Kraft, Zygmunt Noworyta,

Wodzisław

Przewodniczący PPRN M. Miłek 
dekoruje Złotym Krzyżem Zasługi 
mistrza Pow. Żarz. Lokalnych, 
Fr. Lelonka.

Złote Krzyże Zasługi otrzymali: 
Dyrektor Szpitala Miejskiego w 
Rydułtowach Józef Bulandra, pra
cownicy MRN w Niedobczycach 
Bronisława Trybuś i Adolf Brach
mański, radny PRN Jan Glenc, 
przew. GRN Przyszowice Bronisław 
Kwiatkowski, przew. GRN Pstrążna 
Jan Bugdoł, przew. GRN Lyski Wa-

W uroczystej sesji powiatowej i 
miejskiej w Wodzisławiu uczestniczy
li przedstawiciele instancji partyjnej 
i władzy powiatowej z I sekretarzem 
KP PZPR tow. Tadeuszem Twardo- 
kęsem oraz przewodniczącym Prez. 
PRN — tow. Rudolfem Myszką na 
czele. Była obecna również delega
cja z powiatu karwińskiego w CSRS 
z członkiem Egzekutywy KP KPCz 
tow. Antoniną Kroczkową, sekreta
rzem KP KPCz tow. Karelem Koł
kiem, I sekretarzem KM KPCz tow. 
Zdenkiem Szewczykiem i przew. 
Prez. MRN — tow. Emilem Kantorem 
na czele.

Po otwarciu uroczystej sesji przez 
przewodniczącego PK FJN — inż. 
Alojzego Zimończyka oceny przeby
tej przez pow. wodzisławski w 25-le
ciu PRL drogi dokonał przew,odni- 
ozący Prez PRN tow. Rudolf Mysz
ka. Nawiązując do dorobku powiatu 
stwierdził, że podczas gdy w 1945 ro
ku powiat liczył 70 tys. mieszkańców, 
to obecnie jest ich 134.569. Niezależ
nie od budowy czterech nowych ko
palń oraz rozbudowy dwóch istnie
jących zrealizowano zamierzenia, 
związane z uruchomieniem Śląskich 
Zakładów Koncentratów Spożywczych, 
przystąpiono do rozbudowy Zakładów 
Koksochemicznych Radlin, wybudo
wano 62 tysiące izb mieszkalnych, co 
stanowi 61 procent zasobów miesz
kaniowych.

Podczas gdy w 1945 roku w mia
stach wodzisławskich zamieszkiwało 
6,5 procentu ogółu mieszkańców, to 
obecnie aż 54,3 proc.

Osiągnięcia powiatu wodzisław
skiego są również widoczne na od
cinku szkolnictwa, służby zdrowia, 
komunikacji, handlu, usług itp.

W czasie uroczystej sesji dokona
no też odznaczeń działaczy społecz
no-politycznych pow. wodzisławskie
go, którzy przyczynili się do osiąg
nięć tego powiatu. a

Krzyżami Kawalerskimi Orderu Od
rodzenia Polski udekorowano: Stani
sława Krawczyka — I sekretarza KZ 
PZPR kop. „1 Maja” , Augustyna La
sotę — I sekretarza POP przy PRG 
ROW Moszczenica, Bronisława Bedna
rza — por. Powiatowej Komendy MO 
oraz Jana Targosza — funkcjonariu
sza tejże Komendy.

* * ♦

Podczas okolicznościowych uroczy
stości, które odbyły się w Katowicach 
i Wodzisławiu, odznaczeniami pań
stwowymi udekorowani zostali zasłu
żeni pracownicy rad narodowych.

W Katowicach Krzyże Kawalerskie 
Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: 
Henryk Sosna, Tadeusz Kośmider, 
Józef Piechaczek, Albert Lose, Ste
fan Raszka i Emil Wewióra. W Wo
dzisławiu natomiast Złotymi Krzyża
mi Zasługi udekorowano: mgr Ber
narda Skupienia, Władysława Bogo- 
cza, Józefa Goika, Pawia Gajdę (Rad. 
lin), Stefana Szkatułę, Czesława Bu- 
nię, Wincentego Korusa, Franciszka 
Stukatora i Konrada Latochę

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: 
Józef Kałuża, Józef Wajner, mgr inż. 
Felicja Barska, Ignacy Bartkowiak, 
Emil Belok. Marian Dybała, Florenty- 
na Freiherr, Regina Grzesiak, Paweł 
Grzonka, Marianna Kubecka, Alfred 
Kuczok, Jan Madejski, Gerard Tatar
czyk, Antoni Damiec, Zygfryd Mucha, 
Władysław Pastuszka, Kazimierz Rum 
pel, Jan Wyleżoł, Karol Knysz. Fran
ciszek Łuksza i Stanisław Kuźnik. 
Brązowe: Franciszek Cnota, Zofia 
Brzoza, Zygmunt Grabarczyk, Pela
gia Kania, Kazimierz Kłosok, Euge
nia, Marek, Karol Siedlaczek, Alojzy 
Wojaczek, Ewald Herman, Alojzy Wi
ja, Ferdynand Knauer, Stanisław 
Zielonka i Magdalena Gambka. (js)

Moment dekoracji przez przew. Pr. PRN Wojciecha Galdię 
Krzyżami Zasługi: (od lewej) Stefana Koziaka — sekretarza 
Pr.PRN, Jana Kowola — prezesa PZGS i Eugeniusza Grzeszczu
ka — inspektora szkolnego.

udekorowali najbardziej zasłużonych 10 osobom wręczono Brązowe Krzy- 
radnych, pracowników rad i dzia- że Zasługi.
łączy społecznych wysokimi odzna- Medal Zasłużonemu Ziemi Raci-
czeniami państwowymi. Krzyż Ka- borskiej wręczono gościom ze Sło- 
walerski Orderu Odrodzenia Polski 
otrzymał Antoni Grzesik, zaś Złote 
Krzyże Zasługi: Stefan Błaszczok,

Henryk Gliśnik, Zofia Hibner, Jan 
Knura, Marta Malcharek, Kazimierz 
Działowski, Alojzy Huwer, Marian 
Kurasz, Henryk Karnówka, Jerzy 
Pielczyk, Jan Skiba i Paweł Węg- 
rzyk zaś srebrne: inż. Aurelia Ba- 
kaj, Berta Jakubczyk, Ryszard 
Walczek, inż. Edward Grzeszek,
Regina Dziadek, Antoni Miźwiński 
i Bronisław Przegendza. Brązowe 
Krzyże Zasługi wręczono 11 oso
bom oraz medale Zasłużonemu Pra
cownikowi Rad Narodowych 8 oso
bom.

19 bm w godzinach porannych 
przybyły do Raciborza, by wziąć 
udział w jubileuszowych uroczy
stościach, delegacje z Opawy i 
Liptowskiego Mikula&za, witane 
serdecznie przez gospodarzy po
wiatu.

Kulminacyjnym puraktem obcho
dów była uroczysta połączona sesja 
PRN i MRN w Domu Kultury 
„Strzecha” , którą poprzedziło zło
żenie wieńców na grobach żołnie
rzy Armii Radzieckiej, powstańców 
śląskich oraz czechosłowackich bo
jowników o wolność.

W prezydium sesji zajęli miejsca 
członkowie Egzekutywy KP PZPR 
Jan Olejniczak i Gertruda Pilarek.

Przew. PMRN, R. Simon, dekoruje 
dyr. RZSPT, J. Kaziuchnicza Krzy
żem Kawalerskim Orderu Odrodzę 
nia Polski. (zdj. jr)
wacji którzy przekazali podobne 
wyróżnienie na ręce przew. Pr. 
PRN W. Galdii dla powiatu racibor
skiego.

Sesję zakończyły występy ama
torskich zespołów artystycznych 
miasta i powiatu, nagradzane przez

Podczas uroczystego spotkania, jakie odbyło się w ubiegłym 
tygodniu w Opolu z okazji Święta Lipcowego, wielu działaczy 
partyjnych i państwowych odznaczonych zostało wysokimi od

znaczeniami państwowymi.
Decyzją Rady Państwa Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro

dzenia Polski udekorowany został sekretarz KP PZPR w Raci
borzu Józef HARYNEK i przewodniczący Prezydium MRN 
mgr Roman SIMON. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono prze
wodniczącego Prezydium PRN mgr Wojciecha GALDIĘ.

Gratulujemy I

Karnawał
Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Kamieniu był cen

tralnym miejscem przebogatych imprez, jakie odbyły się w Ryb- 
nickiem z okazji Srebrnego Jubileuszu Polski Ludowej. W ciągu 
trzech dni przez Kamień przewinęło się blisko 40 tysięcy miesz

kańców miasta i powiatu rybnickiego, którzy uczestniczyli w licznych 
imprezach, grach i zabawach zorganizowanych w ramach „Karnawa
łu Lipcowego” .

Takiego nastroju, tylu atrakcji i niespodzianek, jakie przygotowali 
organizatorzy karnawału, w Kamieniu jeszcze nie było.

* * *

P ierwszy dzień karnawału, niedziela, był jak gdyby zapowiedzią 
tego, co czeka uczestników tej wielkiej imprezy w dniach na
stępnych. W dniu tym byliśmy m. in. świadkami ciekawych po
kazów i zawodów sportowych, koncertu orkiestr dętych naszych 

kopalń oraz programu rozrywkowego w wykonaniu zespołów arty
stycznych Klubu Fabrycznego ZWUS w Żorach.

Spośród licznych imprez drugiego dnia karnawału, trwających od 
godziny 10.00 rano do 3.00 nad ranem następnego dnia. wymienić na
leży — poza ciekawym programem sportowym i koncertami orkiestr 
dętych kopalń: Rydułtowy i Rymer — występ zespołu kabaretowego 
ZDK kop. Chwałowice pt. „Ona ma 25 lat” , program: w krainie ope
retki — arie i melodie z najpopularniejszych operetek w wykonaniu 
artystów zawodowych.

Dużą atrakcją było ognisko rozpalone w godzinach wieczornych na 
polanie Ośrodka. Przy nim przeprowadzono ciekawe gry i zabawy, 
połączone z nagrodami dla najaktywniejszych, którzy w tych konkur
sach i grach uczestniczyli. Chętnych do tych zabaw i gier było co nie
miara. Każdy chciał wykazać się najlepszą celnością rzutu do ziem
niaka, zdobyć uznanie za najlepsze nadmuchanie balonika, aż do pęk
nięcia, popisać się sprawnością w przelewaniu wody (drużynowo) z 
kubka do kubka, a panie wykazać się największą sprawnością w kon
kursie „sprawnej g o s p o d y n i D r u g i  dzień karnawału zakończyły: 
11 serie filmu „Stawka większa niż życie”  oraz zabawa taneczna do 
samego rana.

z I sekretarzem Stanisławem PRZY- 
BYCIENIEM, Prezydium PRN z 
przewodniczącym Wojciechem GAL- 
DIĄ, Prezydium MRN z przewodni
czącym Romanem SIMONEM, przed, 
stawiciele stronnictw politycznych 
i FJN. Obecni też byli goście cze
chosłowaccy : I sekretarz OK KPCz 
w Opawie dr Mirosław STRNADL, 
przewodniczący Rady Narodowej 
Zdenek KUBON, I sekretarz OK 
KPSł. w Liptowskim Mikulaszu.

Paweł FOBEL, przewodniczący Ra
dy Narodowej Józef NEUMAN ł je
go zastępca Otto STRCULA.

Kiedy umilkły dźwięki hymnu 
narodowego, referat o dwudziesto
pięcioletnim dorobku Ziemi Racibor
skiej wygłosił mgr Roman Simon. 
W imieniu narodu czechosłowackie
go życzenia przekazali Z. Kuboń 
i P. Fobel. Następnie odbyła się de
koracja zasłużonych obywateli mia
sta i powiatu odznaczeniami pań
stwowymi. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski udekoro
wani zostali: Maksymilian Kucz- 
micrz, Wilhelm Szramowski, Józef 
Kasiuchnicz, Jerzy Janiszewski. 
Wiktor Paprotny, Ernest Kokot i 
Wincenty Dudek. Złote Krzyże Za
sługi otrzymali: Stefan Koziak, Jan

zebranych rzęsistymi oklaskami. 
Wieczorem w Rudach odbyło się 
uroczyste ognisko harcerskie, w 
którym udział wzięli goście z CSRS.

W przeddzień Święta w Racibo
rzu oddany został do użytku nowy 
Pałac Ślubów, który znalazł po
mieszczenie w odremontowanym i 
bardzo gustownie urządzonym bu
dynku przy ul. Fornalskiej. Miesz
kańcy Krzanowic otrzymali nowy 
Wiejski Dom Towarowy.

22 Lipca na wielu placach w mie
ście i powiecie, mimo nie najlep
szej pogody. Raciborzanie wysłu
chali koncertów oraz obejrzeli wy
stępy zespołów artystycznych. Od
były się też imprezy sportowe. W 
Tworkowie członkowie ZMW spo
tkali się na zlocie powiatowym, 
podczas którego odbył się przegląd 
zespołów chóralnych i muzycznych. 
W Rudach młodzież przebywająca 
na kolonii urządziła barwny po
chód z udziałem pionierów z NRD. 
Aktyw ZBoWiD spotkał siię z cze
chosłowackimi towarzyszami by 
wspominając o wspólnych walkach 
przeciw hitlerowcom nakreślić pla
ny przyszłej współpracy. Wieczorem 
bawiono się na licznych festynach 
i zabawach ludowych, (kar)

jakiego było
Prawdziwa pielgrzymka mieszkańców ziemi rybnickiej do Kamie

nia nastąpiła we wtorek, 22 lipca. Bogaty program tego dnia 
obfitował w atrakcyjne zawody sportowe, ciekawe imprezy ar
tystyczne itp. — Na szczególne uznanie zasługują gry i zabaioy 

dla dzieci w ramach „Wesołego Karnawału Dziecięcego” oraz gry i za
bawy dla młodzieży starszej, na estradzie amfiteatru. Miejsca tych 
zabaw były dosłownie oblegane przez dzieci i młodzież, a także osoby 
starsze.

Późnym wieczorem, gdy wszyscy się bawili, słuchali orkiestr i oglą
dali artystycze programy, na tle ciemnego nieba rozbłysły gamą barw 
ognie sztuczne. Trwało to przez dobre kilkanaście minut dodając kar
nawałowi dodatkowych atrakcji.

Warto na zakończenie wspomnieć, ii  w ciągu trzech dni trwania 
karnawału bez zarzutu działało zaopatrzenie w artykuły spożywcze, 
napoje, owoce i lody. Sprawna była również komunikacja. Autobusy 
bet przerwy kursowały na trasie Kamień — Rybnik. „Lipcowy kar
nawał”  na długo pozostanie w pamięci mieszkańców naszego powiatu.

(jant)

•  OBIEKT W YPOCZYNKOW Y O W ARTOŚCI 1 MLN 
ZŁOTYCH •  ODSŁONIĘCIE OBELISKA POWSTAŃCZE
GO •  ODZNAKA ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJE
WÓDZTW A KATOW ICKIEGO ORAZ HONOROWE OBY
WATELSTWO W ODZISŁAW IA DLA PŁK REZ. W. L M I- 

RONOWA

Fragment odznaczenia tow. W. 7« 
Mironowa przez przew. PPRN toto, 

Rudolfa Myszkę.

Potrójna uroczystość 
w R o g o w i e

Hi og^w należy do większych gromad powiatu wodzi«
P C  sławskiego, które w wyniku drugiej wojny światowej 
"  m legły prawie całkowicie w gruzach. Tu, w pobliżu 

gg rzeki Odry, trwały najbardziej zacięte walki, w czasie któ« 
ES rych poległo wielu żołnierzy i oficerów Armii Radzieckiej. 
|H W walkach tych bezpośredni udział brał płk W. I. Mironow.

Dziś Rogów jest całkowicie odbudowany. Płk rez. W. jt. 
=  Mironow, który często odwiedza powiat wodzisławski twief- 
agą dzi, że gromada ta zmieniła się nie do poznania i przypo* 
~  mina swym wyglądem małe, schludne miasteczko.

Właśnie tu, w  R ogo- '
wie, w czasie obchodów *
25-lecia PRL, odbyła się 
niecodzienna potrójna  
uroczystość: oddanie spo 
łeczeństwu obiektu w y
poczynkowego, zwanego 
parkiem „D ąbki” , odsło 
nięcie obelisku powstań 
czego oraz dokonanie 
aktu dekoracji płk. rez.
W. I. Mironowa, który 
24 lata temu uczestni
czył w wyzwoleniu Zie
mi Rybnicko * W odzi
sławskiej.

Otwarty obiekt wypo
czynkowy — „Dąbki” 
ma wartość co najmniej 
miliona złotych. Jak 
podkreślono, podczas o- 
twarcia, którego doko
nali przewodniczący 
Prezydium PRN w Wo
dzisławiu tow. Rudolf 
Myszka — oraz przewód 
nicząca GRN — członek 
egzekutywy KP PZPR 
— tow. Elżbieta Król —  
w realizacji tej społecz
nej inwestycji wyróżnił 
się szczególnie pracow
nik kopalni „Anna” — 
syn weterana Powstań 
Śląskich — Bolesław  
Mele. Podczas uroczysto 
ści otwarcia wyróżniono 
też za udział w budo
wie kopalni „Anna” 
mgr Henryka Musioła z 
kop. „Marcel” , kier. 
szkoły — Bolesława Mo 
nowicza, członków miej
scowego koła ZBoWiD,
Bolesława Glenca, człon 
ków Kółka Rolniczego i 
Koła Gospodyń Wiej
skich.

W czasie uroczystości 
przewodniczący Prez.
PRN — tow. Rudolf 
Myszka oraz przewod
niczący PMRN — tow.
Marian Dybała wręczyli 
płk rez. Armii Radziec
kiej W. I. M ironowi 
Złotą Odznakę Zasłużo
nemu w Rozwoju W oje
wództwa Katowickiego 
oraz dyplom honorowe
go obywatela miasta 
Wodzisławia.

Dyplomy uznania za owocną pracę w budowie ośrodka wypo» 
czynkowego wręczono kilkunastu obywatelom Rogowa.

Następnie przew. Prez. PRN tow. Rudolf Myszka dokonał od» 
słonięcia obeliska, zbudowanego w parku na cześć czyńu pow
stańczego i wybuchu I Powstania Śląskiego. Tu bowiem 50 lat 
temu zbierali się powstańcy śląscy w celu zaplanowania kolej
nych akcji w walce z prusactwem.

W tym samym dniu odbył się festyn spółdzielczy.

Świąteczne spotkania 
z przyjació łm i

i l

Moment odsłonięcia obeliska.

Wręczenie dyplomu uznania prze
wodniczącemu Komitetu Budowy 

Parku — Bolesławowi Melcowi
I

Tekst i foto: J. Słaiotk

Goście M Doniecka zwiedzają kopalnię „Szczygłowice” .

STAŁO się już pięk-
nym zwyczajem, że 
wszystkie znakomit
sze uroczystości czy 

rocznice obchodzimy w  
gronie naszych zagranicz
nych przyjaciół. 25-lecie 
PRL stało się okazją za
proszenia do Rybnika de
legacji zaprzyjaźnionych 
z nami okręgów Związku 
Radzieckiego i Francji.

Przedstawiciel Żelaznej Dywizji dziękuje za (Dokończenie na str. 5) 
miłe przyjęcie ............................  - ....... ■«



Po słońce i wypoczynek do Jastrzębia
Odwiedziliśmy kolonię letnią dla 

dzieci pracowników katowickiego 
WZGS oraz podległych mu spółdzielń 
rozlokowaną w szkole im. Tysiącle
cia w Jastrzębiu Górnym. Z kierow
nictwem tej szkoły zawarł WZGS 
pięcioletnią umowę, z uwagi na to, 
iż dzieci pracowników spółdzielczo
ści czują się tu dobrze. Kierownic
two kolonii, pedagodzy, Albert Lose, 
Hanka Michalak i mgr Józef Bek 
należycie zadbało o urządzanie odpę- 
wiednich rozrywek kulturalnych.

Pierwszy turnus został obsadzony 
w komplecie przez dziewczynki szkół 
podstawowych, dla ¿ttórych zorgani
zowano m. in. wycieczkę do , Żor, 
Cieszyna, Ustronia-Polany, na Sto
żek, ostatnio zaś do Rogowa, gdzie 
odbywał się festyn spółdzielczy. Po
nadto zorganizowano w Bziu Zamec- 
kim całodzienny biwak, podczas któ
rego kolonistki same gotowały sobie 
strawę (patrz zdjęcie powyżej), prze

prowadzały zbiórki, sprzątały itp. W 
czasie niepogody urządzano zajęcia 
w sali gimnastycznej Tysiąclatki.

Podkreślić należy, że wszystkie 
dziewczynki zdobyły sportowe od
znaki 25-lecia PRL, brały udział w 
spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz 
akademii lipcowej, w czasie której 
urządziły serdeczną owację kierow
nikowi kolonii, a zarazem szkoły — 
ob. A. Losemu, który w dniu tym 
został odznaczony Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski.

— Kolonia letnia — mówią jej u- 
czestniczki — pozwoliła nam nie tyl
ko dobrze wypocząć i mile spędzić 
wakacje. Cieszymy się, że tu, w cen
trum ROW mogłyśmy podziwiać pla
ce budowy oraz zwiedzić wiele cie
kawych miejscowości i jesteśmy na
prawdę wzruszone tym, że-okazano 
nam tyle serca.

Tekst i foto: (js)

Zuchy 
w

w Pstrążnej
Wzorem lat ubiegłych, zuchowa akcja kolonijna Hufca Ziemi Rybnickiej 

została scentralizowana (wspólna dla wszystkich drużyn i szczepów) 
i połączone, z kursem aruzynowych zuchowych. Kolonia zajmuje nowo wy
budowaną szkołę w Pstrążnej, zaś kurs obozuje na sąsiedniej łączce. Ko
mendantem kursu, a zarazem całego Zgrupowania, liczącego w sumie 140 
osób, jest hm. Zygmunt Nowak, kolonię prowadzi phm. Stanisław Leśniak, 
zaś funkcje kwatermistrzyni pełni Ernestyna Wałach.

Życie kolonijne harmonijnie łączy przyjemny wypoczynek z zajęciami, 
mającymi poważne znaczenie wychowawcze. Wyrabiają one umiejętność 
współżycia w zespole zuchów, rozwijają samodzielność, pomysłowość 

i obowiązkowość, aają też sporo wiadomości potrzebnych przyszłemu aktyw
nemu obywatelowi Polski Ludowej. Zajęcia te oparte są w program spraw
ności „Astronauty” i „Robinsona” , których realizację bardzo ułatwia po
łożenie kolonii: tuż za budynkami szkolnymi rozciągają się liczne stawy, 
otoczone z trzech stron lasem. Na polanKach drużyny kolonijne wybudo
wały swe kosmodromy, z których wysyłano rakiety w przestrzeń kosmicz
ną i przyjmowano gości z innych planet — dowiadując się przy tym wielu 
ciekawych rzeczy o budowie Wszechświata i o wysiłkach ludzkich w celu 
poznania go. Natomiast sprawność „Robinsona” upamiętniła się puszczań
skim życiem w szałasach, wzniesionych w gąszczu leśnym z gałęzi i sło
my. Gotowano tam strawę na ognisku, poznawano las i jego mieszkańców, 
a odwiedziny w murzyńskiej wiosce (bardzo pomysłowo zbudowanej w 

zaroślach przypominających d u s z  afrykański) ułatwiły zrozumienie trud
nych spraw narodów walczących o swą wolność.

SZWECJA

W tradycyjnie pokojowej 
Szwecji, od czasu do czasu 
pojawiają się amatorzy ,w o 
jenki” . Jednym z nich jest 
hrabia Carl Gustaw von Ro
sen który wraz z trzema in
nymi Szwedami znalazł się 
w Biafrze i dokonał trzech 
nalotów na lotniska federal
nego rządu Nigerii. Tak to 
hrabia von Rosen znalazł 
sobie „godziwą rozrywkę” , a 
niebawem przeżywać będzie 
nowe emocje — tym razem 
literackie, zamierza bowiem 
uszczęśliwić świat książką o 
swoich przygodach w Au yce.

WATYKAN
1

Watykanowi, któż by to 
s  śm:ał pomyśleć, grozi strajk.
2  Buntują się strażnicy spoko-
§  ju i bezpieczeństwa tronu
S papieskiego. Strażnicy do-
s  magają się podwyżki pensji
5  miesięcznej o 15 tys. lirów,
s  dla żonatych dodatku miesz-
2  kamiowego, skrócenia dnia
=5 pracy i zrównania ich w pra
=S wach i świadczeniach z oby-
S watelami państwa watykań-
5  skiego. Jak zakończy się ten
2  spór nie wiadomo, bowiem
s  strażnicy odrzucili 2 miliony

lirów wyasygnowane przez 
S papieża m. in. na „Zbiorowe
= wycieczki” . Łaskawy gest oj-

plotki
ze S wiaia

'?Ŝ £v V

ca . świętego określili jako 
„paternalistyczny” .

STANY ZJEDNOCZONE

Późną nocą na Bulwarze 
Hollywodzkim patrol złożo
ny z dwóch policjantów po
stanowił wylegitymować za
trzymanego przechodnia. Za
trzymany sięgnął ręką w 
stronę kieszeni. Padły strza
ły oddane przez policjantów 
i samotny przechodzień osu
nął się na jezdnie.

W kieszeni zabitego zna
leziono jedynie kartkę pap;e- 
ru na której figurowały jego 
dane personalne: Daniel Ou- 
ghton, lat 29 oraz adres. 
Śledztwo wykaizsło, że był 
on jąkałą, a na widok poli
cji w ogóle tracił dar wymo
wy. Na wypadek takiego

spotkania nosił przy sobie 
kartkę zawierającą odpowie
dzi na stereotypowe pytania 
policji... Oceniając tę hanieb
ną historię inspektor policji 
angielskiej sir Eric John
ston oświadczył:

—- Policjanci amerykańscy 
nie powinni tak szybko wy
ciągać pistoletów.

Czyż może jednak inspek
tor policji angielskiej zrozu
mieć amerykańskie tradycje 
kowbojskie?

WŁOCHY

W miasteczku włoskim 
Fontebacci dwóch zamasko
wanych gangsterów napadło 
na bank rabując 1.560 tys. 
lirów. Następnego dnia roz
poznano Fiata, którym ucie
kli i aresztowano we wsi

Santa Maria a Ponte obu ra
busiów. Ku powszechnemu 
zdumieniu byli to „przyzwoi
ci” przedsiębiorcy, właścicie
le dość dużej pracowni obuw 
niczej Michele de Rita i jego 
wuj Luciano FanrgiettŁ W 
czasie rewizji znalezi ono u 
nich kilka pistoletów, maski, 
peruki, brody i falszy re sa
mochodowe tablice rejestra
cyjne. A oto oświadczenie 
jednego z zatrzymanych:

„Dokonaliśmy wczoraj na
padu na bank, a wcześniej 
jeszcze 12 napadów. Robiliś
my to bo byliśmy zadłużeni 
i nie mieliśmy z czego pła
cić robotnikom pensji” .

Śledztwo ujawniło, że po
mysłowi przedsiębiorcy rato
wali w tak oryginalny spo
sób swoją kasę od 1961 roku. 
Zrabowali łącznie 51 milio
nów lirów.
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ZROZUMIAŁ i
Mark Twain zwierza się jednemu ze swoich przyjaciół,
— Wobec dzieci trzeba być bardzo ostrożnym. Kiedy, na przy- 

kład, dochodzi u nas w domu do R zeczk i z żoną, wysyłam 
dzieci na podwórze.

—- Teraz rozumiem — z uśmiechem odparł przyjaciel — dla- 
czego twoich dzieci nigdy nie ma w domu.

DO WSZYSTKIEGO...
Francuski komik, Bourvil, wspominając swe pierwsze kroki 

na scenie, opowiada: „Rozpoczynałem w małym teatrzyku. Gar- 
deroba była tam bardzo mała i trudno było się w niej pomieś
cić nawet kilku aktorom, przebierałem się więc w zwykle pu
stej toalecie i tam czekałem na swoją kolej. Jednego wieczora 
„przybytek”  odwiedziła jakaś starsza pani, a wychodząc rzu
ciła na stolik przy którym siedziałem jakąś monetę. — Dzię
kuję — powiedziałem, aby nie pomyślała, że jestem źle wycho
wany. Kiedy w kilka minut później wchodziłem na scenę, 
usłyszałem z pierwszego rzędu jej wyraźny szept do sąsiadki: 
— Tego chłopaka to używa się tu do wszystkiego!.”

ZMARTWIENIE
Po powrocie z pogrzebu siostry kolegi, mąi mówi do żony:

NADZIEJA
Pan Durant ze smakiem wychyla czwarty kieliszek wina.
— Proszę sobie wyobrazić — mówi do barmana — że moja żona 

rozpoczęła kurację odchudzającą. Zapewnia mnie, że stosując ją, w 
ciągu tygodnia schudnie o 2 kilogramy.

— Czy to jakaś specjalna kuracja?
— Nie mam pojęcia, ale jeśli będzie ją nadal stosować, to jest pew

ne, że za dziesięć miesięcy zostanę wolny!

— Wiesz, strasznie mi głupio... Już trzeci raz jestem na uroczystoś
ciach pogrzebowych u niego w domu i na stypie, a dotąd jeszcze nie 
zrewanżowałem się...

K R Z Y Ż Ó W K A  Nr 30
Poczesne miejsce w programie zajmowało zadanie: „pokazać zuchom, 

ie Polska Ludowa ma 25 lat” . W czasie gawęd przy ognisku i na komin
kach omawiano najważniejsze fakty z ubiegłego ćwierćwiecza, ukazując 
wysiłek całego Narodu, naprzód w walce o wyzwolenie narodowe i spo
łeczne, a później w pokojowym budownictwie. Nauka stosowanych piosenek 
i wierszy pozwoliły rybnickiemu Zgrupowaniu wystąpić z programem ar
tystycznym na uroczystej sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Pstrążnej.

Kurs drużynowych miał za zadanie przygotować kandydatów do samo
dzielnej pracy instruktorskiej w drużynie, szczepie czy namiestnictwie. Na 
zajęciach teoretycznych poznawano metodykę prowadzenia zbiórek, roz
pracowania cykli sprawnościowych i półcykli, omawiano aktualne 
sprawy ZHP, zdobywano podstawy wiedzy społeczno-politycznej, zwłaszcza 
w odniesieniu do problemów ruchu młodzieżowego. Główny nacisk położony 
został jednak na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy w toku praktyk 
z zuchami na kolonii. Większość absolwentów kursu obejmie w nowym 
roku szkoinym funkcje drużynowych i przybocznych, Co posiadać będzie 
duże znaczenie przede wszystkim dla mniejszych miejscowości, pozbawio
nych dotychczas należytej ilości pełnowartościowej kadry zuchowej. (1)
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DOWÓD

-*  Kaziu, co się stało 
z czereśniami, które ku
piłam? Zjadłeś je?

— Ja? Nie, mamo.
— Przecież widzę na 

podłodze pełno pestek...
— To najlepszy dowód, 

że nie ja. Ja pestki łyka
łem...

BARAN (21. 3. — 20. 4.)

Na całej linii — uśmiech powodzenia. Je
śli się zdarzą małe przykrości — najlepiej 
zwalczyć je dobrym humorem 1 utrzyma
niem naprawdę dobrych stosunków z współ
pracownikami. A to uda Ci się _ wówczas, 
jeśli potrafisz wykazać zrozumienie dla ich 
codziennych kłopotów.

BYK (21. 4. — 20. 5.)

Zwłoki w sprawach finansowych i zawo
dowych — to nie to samo co niepowodze
nia. Musisz te dwie sprawy od siebie od
dzielić, tym bardziej, że nie grożą Ci żadne 
poważne straty — ani jeśli idzie o stano
wisko, ani o poważanie, którym się cie
szysz. Nie wolno rezygnować i — głowa do 
goryl

BLIŹNIĘTA (21. 5. — 21. 6.)

Uda Ci się tym razem przeprowadzić to, 
co zamierzałeś (aś). Tylko jednak wtedy 
licz na naprawdę dobre zawodowe sukcesy, 
jeśli nie zmarnujesz jednorazowych, naj
mniejszych nawet osiągnięć i realizacji pla
nów. W przeciwnym razie musisz być przy
gotowany (a) na przykre rozczarowania.

RAK (22. 6. — 22. 7.)

Drogą skoncentrowanej uwagi i zręczne
go planowania możesz prawie że po mi
strzowsku uniknąć niebezpiecznych sytuacji. 
Cofanie się nie należy jednak pod żadnym 
warunkiem do mistrzowskiej taktyki. W 
miłości, niestety, nie wszystko przebiegać 

będzie według Twoich życzeń. Nie rozdra
bniaj swoich uczuć.

Na okres od 30. 7. do 0. 8.

Traktujmy go na wesoło i * przymruże
niem oka. Nie zawadzi jednak mieć jedno 
oko... szeroko otwarte.

PANNA (24. 8. — 23. 9.)

Nowy tydzień to nader sprzyjający okres 
dla kontaktów wszelkiego rodzaju. Nie wol
no sobie jednak zanadto zaprzątać głowy 
sprawami, które ani Tobie osobiście, ani 
Twojej pracy nie przynoszą najmniejszych 
nawet korzyści. Szkoda na nie energii. Ta 
bowiem z powodzeniem może być zastoso
wana w innych, realnych sprawach.

WAGA (24. 9. — 23. 10.)

SKORPION (24. 10. — 22. 11.)

Musisz się w nadchodzących dniach liczyć 
z większymi przeciwnościami w pracy. Mu
sisz bezwarunkowo zmobilizować siły do ich 
zwalczenia. Miej oczy otwarte na to, co 
działa otoczenie i nie odtrącaj szorstkim 
postępowaniem ofiarowanej Ci pomocy.

STRZELEC (23. 11. — 21. 12.)

Aby w pracy być zadowolony (a) — ku 
temu masz wszelkie powody. Do skutku 
może też dojść teraz już tak dawno plano
wana podróż, która przyniesie Ci wiele ra
dości i nowych wrażeń. Dobrze, że naresz
cie znajdujesz zrozumienie dla planów Two
ich partnerów. Domowe kłopoty nie powin
ny rzutować na Twoje postępowanie i do
bre samopoczucie — są przejściowe.

KOZIOROŻEC (22. 12. — 29. 1.)

Sukces będzie Ci w nadchodzących dniach 
bardzo wierny. Unikaj scysji z kolegami, 
one bowiem w efekcie niczego dobrego nie 
przynoszą. Bardzo wskazane jest właśnie 
teraz: więcej pogody ducha. Nawet, gdy 
wydaje Ci się, że już padasz na nos i nie 
pociągniesz dalej. Nie nadwerężaj zdrowia 
i unikaj letnich przeziębień.

WODNIK (21. 1. — 19. 2.)

I znowu przed Tobą bardzo korzystne dla 
Ciebie dni. Bądź powściągliwy (a), a wów
czas będziesz mógł (mogła) o wiele łatwiej 
zrealizować wiele zamierzeń. Przed tymi, 
którzy są pracownikami technicznymi — 
wielka szansa dla realizacji pomysłów 
usprawnieniowych. Trzeba tylko chcieć! 
Uwaga na zdrowie.

Znaczenie wyrazów. dobny wisiorek do zegarka, 40 —*
metalowa klamra do spinania m u- 

Poziomo: 6 — niejadowity wąż rów. 
dusiciel, 9 — szczapa drewna pod ko Pionowo: 1 — miasto polskiej pk>- 
minek, 10 — piękny myśliwy, ko- senki, 2 — poszarpany łachman, 3 — 
chanek Afrodyty, 11 —* cukierek na umowne sym bole/ 4 „złotówka” 
patyku, 12 — morskie paciorki na znad Wełtawy, 5 — mebel tapicer- 
szyję, 13 — owad, np. pluskwa, ski, 7 — ssak z rodź. kun, 8 — du- 
14 — inicjały poprzedniczki PPR, chowny przed otrzymaniem świę- 
16 — „złota” stolica lub dzielnica ceń kapłańskich, 14 — zmiany de- 
Warszawy, 19 — siatkowa tkanina strukcyjne na powierzchni metali, 
używana do wyszywania, 22 —- 15 — otoczka, zewnętrzna warstwa 
ciągnie wagony, 24 — defensywa, ochronna, 17 — człowiek morza 
25 — żłobiące działanie wiatru i lub jezior, 18 — część ciała nie do 
wód płynących, 26 — wyższy sto- pozłoty, 20 — umizgi, zaloty, 21 — 
pień przyjemności, 27 — leczniczy brat ojca, 22 — angielski tytuł 
kompres, 30 — chronią mury członka izby wyższej parlamentu,
przed zawilgoceniem, 32 — imię cy- 23 — wada wzroku, 28 — mieszka- 
ganki, 34 — sportowy chronometr, nieć nadbałtyckiei republiki ZSRR,
36 — materiał drogowy, tłuczeń, 29 — spacerowy chodnik w uzdro-
37 — miasto w środk. Włoszech wisku. 30 — samiec pszczoły, 31 — 
leży u ujścia T.ybru, 38 — narzę- kiwi, 33 — część morza wrzynają- 
dzie używane do rozbijania grun- ca się w ląd, 35 — krajan, ziomek, 
tów, skał, rodzaj kilofa, 39 —* oz- 36 —  święto żydowskie.

LEW (23. 7. — 23.8.)

Oby w tym tygodniu małe niepowodzenia
nie popsuły Ci dobrego humoru. Do tego 
dopuścić nie wolno. Pamiętaj, że małe nie
powodzenia są zawsze partnerami bardzo 
wielkich nawet sukcesów — -ważne, by się 
im nie poddawać. Najgorsze masz przecież 
już za sobą.

Twoja wielka obrotność znajdzie niemały 
poklask podczas narady na szczeblu ogólno
zakładowym. Uważaj jednak, grozi Ci bo
wiem niemałe niebezpieczeństwo, że tym 
razem poniosą Cię nerwy. Zdobądź się na 
spokój i zrównoważenie, przede wszystkim 
nie przerywaj innym w ich wywodach, 
a wtedy dojdziesz do »edna sprawy.

RYBY (20. 2. — 20. 3.)

Możliwe są w nadchodzących ęlniach ko
rzyści finansowe. W pracy — dni, jak na 
razie, bardzo spokojne, co nie oznacza wca
le, że nie osiągniesz jeszcze celu, który so
bie wytyczyłeś (aś). Jeśli idzie o sprawy 
sercowe — zagrasz nareszcie asem atuto
wym i niejedna niejasność z  miejsca się 
wyklaruje.

Rozwiązanie krzyżówki nr 29
Poziomo: 6 — ulice, 9 — komtur, 10 — rozejm, 11 — sokół, 12 — Otta

wa, 13 — orzech, 14 — kok, 16 — parch, 19 — kiesa, 22 — sternik, 24 
— Neruda, 25 — iporyt; 26 — Diderot, 27 — straż, 30 — karat, 32 — lek# 
34 — katgut, 26 — brokat, 37 — ugoda, 38 — talerz, 39 — Nańkin, 40 — 
Izy da.

Pionowo; 1 — bursa, 2 — piekło, 3 — berło, 4 — doktor, 5 — strach, 
7 — szczęk, 8 — ujście, 14 — kierdel, 15 — kanarek, 17 — alert, 18 — 

ciura, 20 — ikona. 21 — szyba, 22 — sad, 23 — kit, 28 — Riazań* 29 — 
żagiel, 30 — krosno, 31 — realia, 33 — erotyk, 35 — tuzin, 36 — banan.
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I Członkowie wodzisławskich OSP
tereny przydoinowe I W CZOłÓWCe rea l izatorów

Z okazji 25-Iecia PRL Za- |  
rząd Główny TKKF i Central- p  
ny Związek Spółdzielni Bu- ¡§ 
downictwa M ieszkaniowego §  
zorganizował konkurs na naj- p  
lepsze zagospodarowanie tere- 1  
nów  przydomowych i osiedl o- £  
wych. Konkurs był dwustop- §j 
niow y: pierwszy wojewódzki, £  
a następnie ogólnopolski. Eli- |j 
minacje wojewódzkie odbyły ¡2 
się nieco wcześniej — i tu mi- £  
le rozczarowanie I-sze miejsce §» 
na najlepsze zagospodarowa- ¡jj 
nie terenu (placyk zabaw dla £  
dzieci) otrzymuje Rybnicka ¡jj 
Spółdzielnia. Warunkiem kon- §j 
kursu było zorganizowanie j| 
placu zabaw z urozmaiconym p  
wyposażeniem. Rzeczywiście p  
atrakcji było dużo, począw- |  
szy od piaskownicy, poprzez E 
huśtawki, drabinki, basenik 1  
itp. do toru saneczkowego.

Życzym y dobrej lokaty także p  
na szczeblu ogólnopolskim.

(ram) i

Wypadki

czynów społecznych
przededniu odbchodów 
Srebrnego Jubileuszu 
RL odbyło się w po

wiecie wodzisławskim uro
czyste przekazanie do użytku 
dwóch dalszych remiz stra
żackich, wybudowanych w 
ramach czynów społecznych 
na terenie Zawady i Gołko
wic. Wartość każdej z nich 
wynosi 665 tysięcy złotych.

N
1 •  Niedawno pod Krzyżano
wicami na niestrzeżonym prze- 
fleździe kolejowym traktor nr 
rejestr. HR 0149 z PGR Twor
ków prowadzony przez Stani
sława Smajdę starł się z pocią
giem towarowym, zdążającym 
X Raciborza do Chałupek, na 
skutek czego pojazd ciągniko
wy wraz z przyczepą został 
zniszczony. Natomiast kierowca 
doznał poważnych obrażeń cda- = 
ła i w  stanie ciężkim od wie z io- g  
no go pogotowiem ratunko- 5  
wym do szpitala miejskiego w £  
Raciborzu.

•  Na przejeźdtóe kolejowym g  
niestrzeżonym pomiędzy sta- £  

cją PKP Markowice Racibor- £  
skae a Lubomią został petrąco- g  
ny przez jadący w kierunku 5  
Olzy pociąg towarowy Emil p  
Neugebauer, zam. w Brzeziu £  
n/O. Poszkodowanego z liczny- £  
mi obrażeniami ciała umiesz- g  
czono w szpitalu miejskim w  5  
Raciborzu.
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INFORMUJEMY I

Ogółem w okresie 25-lecisu 
PRL wybudowano w ramach 
czynów społecznych w powiecie 
wodzisławskim aż 25 remiz stra
żackich, z których większość po
siada świetlice i kluby, nie mó
wiąc już o nowoczesnych gara
żach i sprzęcie.

Podkreślić wypada, że oprócz 
remiz strażackich w czynie spo
łecznym buduje się zbiorniki 
wodne, służące równocześnie ja
ko baseny kąpielowe. Tylko w 
okresie jednego roku wybudo
wano w tym powiecie 7 zbior
ników przeciwpożarowych, 6 za
stawek wodnych odnowiono 9 
oraz wybudowano 5 ujęć wod
nych, potrzebnych do celów ga
śniczych.

Niezależnie od tego większość 
członków Ochotniczej Straży Po
żarnej uczestniczy w czynach 
społecznych, związanych z bu
dową obiektów szkolnych, spor
towych i im podobnych. W chwi
li obecnej na duże uznanie za
służyli sobie strażacy z Bluszczo
wa, którzy w miejscowości tej 
budują basen kąpielowy.

Członkowie OSP udzielają się 
też w pracach społeczno-użytko- 
wych przy sadzeniu drzew i 
krzewów, których w ub. roku 
zasadzili 2.800 sztuk.

Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP w Wodzisławiu, 
którego prezesem jest mgr Bo
lesław Wojak a sekretarzem

Augustyn Stabla — zrzesza ogó
łem 39 terenowych drużyn OSP, 
2 zakładowe, 24 obowiązkowe, 
38 drużyn chłopięcych, 2 kobie
ce, 10 żeńskich, poniżej 18 lat 
oraz 4 harcerskie. O sukcesach 
drużyn strażackich pow. wodzi
sławskiego mieliśmy okazję pi
sać nieraz. Wymieńmy chociaż
by zdobycie złotych medali 
przez członków OSP z Pszowa 
na Międzynarodowych Zawodach 
w Jugosławii czy też Srebrne 
Medale, uzyskane przez tą sa
mą drużynę — w Austrii.

Podstawę tych sukcesów sta
nowi dobre wyszkolenie stra

żackie oraz praca wychowawcza, 
w której czyny społeczne odgry
wają niepoślednią rolę! (js)

Dzieci górników „Jastrzębia”
wypoczywają w Koszarawie i Cichem

Koszarawa należy do malowniczych miejscowości zorganizowała kopalnia 
wiosek Beskidu Żywieckiego i posia- „Jastrzębie”  jeden ze swych punk- 
da łagodny klimat, dzięki temu, iż tów kolonijnych dla dzieci swych 
większą część terenu pokrywają la- pracowników.
sy o bogatym runie. Właśnie w tej

GÓRNIK —  Rybnik 1— 3 I  . .
Kobieta jest kobietą — franc., | Z KOlOMI
4—5 Intrygantkt — ctech., | *
6-*8 Hatari — USA, 3. 8. po
ranek godz. 11.00 Roztargnio
ny tatuś — poi.

BAŁTYK  —  Racibórz 81— 5 
Wielki Wąż Chingachgook —
NRD„ 6—7 Dzika Elżbieta — 
czech., 3. 8. poranek Złote 
miasto Inków — poi., Seanse 
Studyjne 6 .8. Dzika Elżbieta 
•— czech.

KRZANOW ICE —  1— 7 Pod
karnawałową maską — kub.,
Pociągi pod specjalnym nadzo
rem — czech.
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"  Z PTTK do Trójmiasta |
Bardzo ruchliwy Oddział PTTK  w  Rybniku, organizuje |  

w  dniach od 9 do 13 sierpnia br. wycieczkę pociągiem spe- |j 
cjalnym  do Trójmiasta. Program w ycieczki przewiduje i  
zwiedzanie Gdańska, Gdyni i Sopotu, wysłuchanie koncertu £  
organowego w słynnej katedrze w  Oliwie oraz przejazd ¡5 
statkiem na Westerplatte. Koszt obejm ujący przejazd, noc- |  
legi oraz pełne wyżywienie, kształtuje się w  granicach od E 
350 do 550 zł. Termin zgłoszenia upływa z dniem 1 sierp- E 
nia br.

Kandydaci do udziału w  tej pożytecznej imprezie proszę- g  
ni są o zgłaszanie się w  Oddziale PTTK w Rybniku, ul. Ra- 2  
ciborska 15, tel. 23-653, gdzie otrzymać też można szczegó- £  
łow e inform acje. Przyjm owane będą zgłoszenia indywidual- s  
ne jak również zbiorowe, z zakładów pracy. Warto skorzy- S 
stać z tej okazji! (k) £
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1 Witaliśmy Walentynę Tierieszkową
£  W dalszym ciągu napływają do dni, zarówno pogoda jak i apetyty 
S nas listy od rybnickich dzieci i mło dopisują. Słońce zmienia nas na 
E dzieży, przebywających na kolo- mulatów. Personel wychowawczy

niach letnich w najpiękniejszych 
okolicach kraju.

Ostatnio otrzymaliśmy list od 
uczestników kolonii kop. „Chwało- 
wice” , wypoczywających w Gdań
sku - Wrzeszczu. Czytamy w nim 
m. in.: „ Jesteśmy tu już trzynaście

Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna” 
w Pszowie, pow. Wodzisław Sl.

przyjmie natychmiast większą liczbę
OPERATORÓW KOPAREK 

I SPYCHACZY RÓŻNYCH TYPÓW
Warunki płacy do uzgodnienia na miejscu. 
Zakład dyspbnuje hotelem robotniczym.

kr 187

DYREKCJA
ZASADNICZEJ SZKOŁY GÓRNICZEJ „KNURÓW *

W KNUROWIE
zatrudni z dniem 1 września br.

TECHNIKA ELEKTRYKA 
I TELETECHNIKA

aa stanowiskach nauczycieli zawodu

NAUCZYCIELA 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

i  ukończonym co najmniej Studium Nauczycielskim  
Wychowania Fizycznego

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły, Knurów ul. 
Szpitalna 7, codziennie w godz. od 8.00 — 14.00. krl88

oraz kierownictwo kolonii czynią 
wszystko, aby uprzyjemnić nam 
pobyt na Wybrzeżu. Zwiedziliśmy 
stary Gdańsk, Sopot, Westerplatte 
i Oliwę. Wielkim przeżyciem bę
dzie rejs statkiem po Bałtyku, od 
Gdańska do Sztutowa. Wszystkie 
te atrakcje wzbudzają wielki za
chwyt, gdyż wielu z nas przebywa 
nad morzem po raz pierwszy.

Uczestniczyliśmy w uroczystym 
powitaniu kosmonautki Walentyny 
Tierieszkowej oraz dzieci polonii 
czechosłowackiej.

Jesteśmy bardzo wdzięczni kie
rownictwu kopalni za umożliwie
nie nam spędzenia wakacji nad cu
downym Bałtykiem, a za Waszym 
pośrednictwem przesyłamy pozdro
wienia naszym najbliższym oraz 
wszystkim czytelnikom „Nowin” . 
Serdecznie pozdrawiamy zespół re
dakcyjny” ....

Dziękujemy za pamięć, pozdro
wienia i pocztówkę uczestnikom 
obozu Regionalnego Klubu Stu
denckiego „Posesyjni”  w Leszczy
nach.

Placówka kolonijna mieści się w 
nowej Szkole Tysiąclecia, oddalonej 
100 metrów od uregulowanej na tym 
odcinku rzeki. Z placówki skorzysta 
w bieżącym roku 360 dzieci — dla 
których wypoczynku przystosowano 
budynek szkolny poprzez odnowienie 
wnętrz, rozbudowę zaplecza kuchen
nego, doprowadzenie do szkoły wo
dy bieżącej oraz wykonania zew
nętrznego oświetlenia budynku.

Podkreślić wypada, że przez trzy 
lata szkoła nie posiadała instalacji 
wodociągowej.

Na pierwszym turnusie prżebywa 
tu 131 dzieci, korzystających w cza
sie pogody z kąpieli rzecznej oraz 
z wypoczynku na łonie przyrody. 
Kopalnia „Jastrzębie”  wynajęła też 
na okres wakacyjny polanę, na któ
rej wychowawcy organizują dla 
swych podopiecznych gry i zabawy 
na wolnym powietrzu.

W czasie deszczu lub zlej pogody 
zajęcia odbywają się w budynku 
szkolnym, zaopatrzonym w bogaty 
sprzęt świetlicowy i oczywiście tele
wizor, nie mówiąc już o bibliotece. 
Słowem zadbano o to, by stworzyć 
dzieciom warunki należytego 1 bez
piecznego wypoczynku, by powróciły 
do domu zdrowe i zadowolone.

Drugi punkt kolonijny zorganizo
wano dwa lata temu w miejscowości 
Ciche koło Czarnego Dunajca. Miej
scowość ta, jak wiadomo, leży około 
50 km od Zakopanego. Placówka ko
lonijna mieści się w Szkole Podsta
wowej, dostosowanej do potrzeb ko
lonii.

Staraniem dyrekcji i samorządu ro
botniczego kopalni „Jastrzębie”  do
konano w roku bieżącym odnowienia 
elewacji Zewnętrznej szkoły oraz wy
budowano barak dla celów gospodar
czych. Również w tej placówce na 
każdym z trzech turnusów przeby
wać będzie po 120 dzieci pracowni
ków kopalni.

W odległości 50 m płynie rzeka Ci
cha, którą staraniem kierownictwa 
placówki kolonijnej oraz personelu 
wychowawczego nieco pogłębiono, 
tak by dzieci mogły korzystać z bez
piecznej kąpieli. Niedaleko znajduje 
się również las.

Wychowawcy kolonii organizują 
dla dzieci wycieczki do Zakopanego, 
w razie niepogody natomiast zaję
cia świetlicowe. .(js)

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO „DĘBIEŃSKO”
W C ZER WIOŃ CE

przyjmie do prac dołowych pracowników fizycznych w  wie
ku od 18 do 40 lat posiadających kwalifikacje w zawodzie:

GÓRNIKA, CIEŚLI, ŚLUSARZA, 
ELEKTRYKA I MASZYNISTY

O R A Z
PRACOWNIKÓW

NIEWYKWALIFIKOWANYCH
Wynagrodzenie zasadnicze wg. ńowegó, korzystnego ukła

du płac.
Pracownikom zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie 

w Domu Górnika.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Zatrudnienia kopalni „lubień

sko” w Czerwionce przy ul. Kopalnianej. kr 189

W3sspsm_
KONOPCZYŃSKA Irena zgubiła le
gitymację służbową wydaną przez 
CW Katowice.____________________1122
MARCOL Alojzy zgubił legitymację 
ZZG, przepustkę stałą, bony odzie
żowe, książeczkę wyposażenia gór
niczego wydAne przez kop. Chwa- 
łowice. 11124
ZGUBIONO plecak z wyposaże
niem. Znalazcę proszę o oddanie. 
Zajkowski Władysław Rybnik Jan- 
kowickA — Hotel Robotniczy. 1127
SIKORA Stanislav/, Knurów 3, zgu
bił kartę wypłat, wyd .przez kop. 
„Szczygłowice” .

W JASTRZĘBIU Górnym sprzedam 
3 ha pola przy drodze, 1 km od 
kop. Zofiówka. Woda i światło na 
miejscu. Oferty: „5275”  Biuro Ogło
szeń, Katowice. 43g

PARCELE budowlane w Bziu, 7 
min. od nowej fabryki domów 
sprzedam. Woda, światło, szkoła, 
sklep, przystanek autobusowy na 
miejscu. Oferty: ,.5276” Biuro Ogło
szeń, Katowice. 42

SAKSOFON B-tenor marki „Welt- 
klang” sprzedam. Wiadomość w kios
ku „Ruchu” — Żory Rynek. 11123

Świąteczne spotkania
(Dokończenie ze str. 3)

20 bm gościła w Ryb
niku delegacja Doniecka 
pod przewodnictwem człon 
ka Komitetu Obwodowe
go, I sekretarza KM KPU 
w Doniecku Aleksieja Ku 
byszkina, w skład której 
wchodzili; I sekretarz KP 
KPU w Szachtiorsku Dy- 
mitrij Ukraińskij, przew.
Miejskiej Rady w Zdano- 
wie Jurij Sannikow oraz 
deputowany do Rady Najwyższej 
ZSRR Piotr Gniennyj. Znaną i po
pularną u nas Żelazną Dywizję 
reprezentowali; z-ca dowódcy płk. 
N. A. Biessilin, płk. N. A. Soło- 
wiow i płk. G. A. Rybkow.

Radzieccy goście, witani serdecz
nie przez gospodarzy powiatu, spot
kali się z członkami Egzekutywy 
KP PZPR, Prezydium PRN, MRN, 
delegacją Wodzisława oraz akty
wem polityczno-gospodarczym, pod
czas którego zapoznano ich z do
robkiem ROW oraz założeniami roz 
wojowymi na najbliższe lata. Na
stępnie w towarzystwie I sekreta
rza KP PZPR Jana Poloczka zwie
dzili oni kop. „Szczygłowice” i O- 
środek Sportu, Turystyki i Wypo
czynku w Kamieniu interesując się 
osiągnięciami obu placówek.

Po jednodniowym pobycie w Ryb

niku delegacje radzieckie udały się 
do Warszawy na uroczystości cen
tralne.

19 bm. przybyła do Rybnika, na 
zaproszenie Przewodniczącego W  ez. 
MRN, delegacja miasta tSaint-Val- 
lier, której przewodniczyli mer Jean 
Chalot.

Podczas pobytu w nasfcym mieś
cie, goście francuscy zwiedzili jego 
najnowsze obiekty, złożjyli wieńce 
na grobach żołnierzy radzieckich i 
polskich oraz uczestniczyli w uro
czystej sesji MRN, podczas któ
rej Jean Chalot przekazał pozdro
wienia mieszkańcom naszego grodu.

Francuscy goście przyjęci zostali 
przez I sekretarza KP PZPR Jana 
Poloczka (zdjęcie powytżej — w śród 
ku J. Chalot) oraz złożtyli wizytę w  
Zarządzie Okręgowym ZZG.

Maturzyści 1969
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. MIARKI W/ ŻORACH

Regina Bańczyk, Jolanta Burkot* Irena Chudek, Małgorzata Chwiłowicz* 
Róża Cichy, Joachjm Figas, Maria Folek, Maria Głos, Andrzf/j Goraus, Do
rota Hetwer, Damian Hupka, Tadeusz Jokel, Grażyna Karaś, Zenon Kieł- 
kowski, Alicja Kobak, Robert Kurcok, Maria Loska, Maria Ławnik, An
drzej Mazurek. Jadwiga Michalska, Krzysztof Moćko, Aleksandra Nowaki 
Marian Ogiński, Antoni Paszek, Róża Pilar, Grażyna Rolka, Danuta Skoru
pa, Bernadeta Skorupa, Zofia Spilok, Helena Tkacz, Aleksandra Tomecka» 
Krystyna Zagórska, Jerzy Bilich, Kornelia Brożek, Ewa iFrelich, Bożena 
Daniela Bartecka, Jadwiga Bilich, Kornelia Brożek, Ewa Frelich, Bożena 

Gałązka, Maria Gliklicb. Stanisław Gamoń, Maria Górzańska, Zofia Klej
not, Leszek Kluger, Elżbieta Koczar, Marian Konieczny,/ Bronisława Kon
sek, Agnieszka Kubica, Maria Kutyła, Krystyna Lempa, Franciszek Mach
nik, Teresa Nieradzik, Danuta Otrząsek, Jolanta Palka, Cecylia Pawela, Ste
fania Piksa, Zdzisława Pilis, Urszula Pisarek, Urszula Przeliorz, Halina 
Socha, Leon Starzyczny. Barbara Tabacka, Henryk Tchórz, Elżbieta Wnuki 
Jadwiga Wyrobek, Andrzej Brych, Maria Brząkalik, Dorota Chlebek, Kor
nelia Chmiel, Krzysztof Ciszek, Krystyna Cwięczek, Jan Dajka, Józef Dycz- 
ka, Magdalena Fojcik, Benedykt Garus, Stanisław Głowacz. Laurencja Goj* 
Krystyna Hetman, Kornelia Janas, Irena Kaczmarczyk, Małgorzata Kre- 
miec, Stefania Kula, Urszula Kula, Aleksandra Matiolańs&a, Urszula Otrzą
sek, Teresa Polnik, Elżbieta Pustelnik, Maria Pyrchała, Małgorzata Rożek,- 
Janina Silka, Maria Smyczek, Janina Sosna, Stanisław Trybuś, Bibianaa 
Weissmann, Marek Wyrobek, Bernadeta Żemła. _________  ___ /

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA* 
W PSTRĄŻNEJ ,

przyjmie natychmiast do Warsztatu Usługowego n a '.syste
mie prowizyjnym następujących pracowników: ;

—  mechaników samochodowych $|F ¡p *
—  ślusarzy maszynowych 

1'  —- kowala
—  malarza
—-  fakturzystkę 4 ■

Warunki płacy i pracy do omówienia w /biurze Zarządu
GS w Pstrążnej. - krl90

SPRZEDAM dwie działki budowla
ne g pow. 1600 m kw. każda, Piątek 
Alojzy Osiny Główny 13. 1126
SPRZEDAM 9 ha pola wraz z zabu
dowaniami i inwentarzem. Cebula 
Maria Palowice Wiejska 28. 1123

NOWO otwarta ekspresowa Pral
nia Chemiczna w Knurowie-Kry- 
waidzie Michalskiego 54 wykonuje 
wszelkie usługi . w zakresie czysz
czenia garderoby w ciągu 48 go
dzin. 11109
STUDENTKA poszukuje pokoju w 
Rybniku lub okolicy. Zgłoszenia w 
redakcji nr 11125. U125
MŁODE małżeństwo poszukuje po
koju na terenie Rybnika lub oko
licy. Wiadomość w Redakcji pod 
nr 11121. H121

ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA /
KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO IM. 1 MAJA -  

W WILCHWACH
OGŁASZA WPISY NA ROK SZKOJLNY 1969—1970

w zawodach: t
a ;— górnik technicznej eksploatacji złóż

— elektromonter górnictwa podziemnego
— mechanik urządzeń górnictwa podziemnego
— mechanik maszyn i urządzeń przeróbczych
— monter układów elektronowych i automatyki przemysłowej
Warunki przyjęcia: ■J0
— ukończenie 15 lat /  ^
— ukończenie szkoły podstawowej v
Przy wpisie należy: *
— złożyć podanie podpisane przez kandydatai jego rodziców lub

opiekunów,
— załączyć: a) życiorys, b) dokument urodzenia, c) ostatnie świa

dectwo szkolne, d) wynik badania rentgenowskiego klatki 
piersiowej, e) wynik krwi na OB, f) świadectwo zdrowia ze
szkoły podstawowej, g) 2 zdjęcia,

— za pośrednictwem dyrekcji szkoły zawrzeć umowę o naukę 
z zakładem pracy.

Kopalnia prowadząca szkołę zapewnia:
— pomoc materialną w gotówce wynoszącą miesięcznie: 400 sż 

w klasie pierwszej, 500 zł w klasie drugiej, 700 zł w klasie 
trzeciej.

— Umundurowanie w klasie drugiej — granatowy mundurek 
szkolny, aksamitną czapkę uczniowską, 2 koszule dzienne, w kla
sie trzeciej szarostalowy mundur górniczy według nowego 
wzoru wykonany z tkaniny czesankowej, szarostalowy płaszcz 
górniczy, górniczą czapkę uczniowską, dwie koszule dzienne 
i półbuty skórzane.

— Ekwiwalent pieniężny za 2 tony węgla rocznie dla uczniów 
nie korzystających z zakwaterowania w internacie.

— 50 proc. stawki miesięcznej pomocy materialnej w gotówce 
w okresie ferii letnich (w miesiącach lipcu i sierpniu).

— Premię w wysokości do 25 proc. stawki miesięcznej pomocy 
materialnel w gotówce dla wyróżniających się bardzo dobrymi 
postępami w nauce 1 nienagannym sprawowaniem uczniów klas 
drugich w wieku ponad 16 lat i uczniów klas trzecich.

— Absolwenci — prymusi otrzymują mundury górnicze galowe, 
wyróżniający się uczniowie nagrody rzeczowe.

— Pozamiejscowym odpłatne utrzymanie w internacie szkolnym. 
Do stawki wyżywienia w internacie kopalnia dopłaca 7 zł 
dziennie.

Ukończenie szkoły uprawnia absolwentów do wstępu do 3-letnie- 
go technikum górniczego oraz do obejmowania stanowisk robo
czych, na które wymaga się kwalifikacji zawodowych. Absolwen
tom zasadniczych szkół górniczych zalicza się czas nauki w wy
miarze jednego roku do okresu wymaganego do uzyskania specjal
nego wynagrodzenia z „Karty Górnika” . Stawka wynagrodzenia 
zasadniczego po ukończeniu szkoły wynosi 102 zł na dniówkę. Po
nadto tym absolwentom, którzy bezpośrednio po ukończeniu szkoły 
podejmą pracę w kopalni zalicza się rok do uprawnień urlopowych 
i jubileuszowych. Wpisy przyjmuje dyrekcja szkoły codziennie od 
godz. 6 do 14.
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Najlepsi sportowcy Ziemi Rybnickiej prezentują się publiczności. Stoją 
tięzca plebiscytu), Woryna, Tkocz, Gawliczek, Kucjas, Spiewok, Hałas.

od lewej: Wyglenda (zwy-  

Foto: M. Machoczek

Andrzej Wyglenda laureatem
k o n k u r s u - p l e b i s c y t u

na 10 najlepszych sportowców
z i emi  r y b n i c k i e j

A n d r z e j  w y g l e n d a  naj
lepszym sportowcem ziemi 
rybnickiej w okresie 25- 

lecia Polski Ludowej. Mistrz 
Europy na żużlu, finalista 
indywidualnych i drużyno
wych mistrzostw świata, mi
strz Polski, zdobywca „Złote
go Kasku” wybrany został 
sportowcem 25-lecia PRL 
przez kibiców w konkursie — 
plebiscycie, zorganizowanym 
przez PKKFiT Rybnik oraz 
redakcję „Nowin”.

Na konkurs nadesłano ogółem 
1403 kartki pocztowe z typami 
10-ciu najlepszych sportowców 
p-ow. rybnickiego w minionym 
ćwierćwieczu. Ogłoszenie wyni
ków plebiscytu nastąpiło na sta
dionie Rybnika przed meczem 
o mistrzostwo I ligi żużlowej: 
KS ROW Rybnik — Śląsk Świę
tochłowice.
Końcowa punktacja konkursu 

przedstawia się następująco:

1) Andrzej W YGLENDA (KS 
ROW) — 1403

(KS

W ORYNA (KS Słowem — uczestnicy konkur
su dobrze i trafnie wytypowali 
najlepszą dziesiątkę sportowców 
ziemi rybnickiej okresu 25-lecia 
PRL. Obok osiągnięć sportowych 
brali oni także pod uwagę posta
wę moralną zawodników.

Zwycięzca plebiscytu — And
rzej Wyglenda otrzymał piękny 
kryształowy puchar. Ceremonii 
wręczenia pucharu dokonał 
przew. Prez. PRN w Rybniku — 
M aksymilian Miłek. Wszyscy 
sportowcy, którzy znaleźli się na 
liście 10 najlepszych otrzymali 
wiązanki kwiatów, pamiątkowe 
proporczyki oraz upominki, ufun
dowane przez PKKFiT Rybnik.

Wśród uczestników konkursu 
— plebiscytu rozlosowano 10 na
gród rzeczowych. Kartki poczto
we ciągnęła z zaplombowanej 
urny Bożenka Majówna, córka 
popularnego żużlowca KS ROW. 
Nagrody wylosowali: Alfred  
Starzec (Rybnik), Czesław Bug- 
la (Radlin), Aleksander Gości- 
niak (Rybnik), Ewa Duda (By
tom), Wanda Małeszczyk (Ryb
nik), A lfred Janulek (W odzi
sław), Jan Kiełkowski (2ory). 
Tadeusz Rimel (Rybnik), Jerzy 
Czogała (Gaszowice), Janusz Lip
ka (Rybnik).

2) Antoni 
ROW) — 1196

3) Joachim M AJ (KS ROW)
— 1163

4) Stanisław TKOCZ  
ROW) — 1083

5) Józef GAW LICZEK (b. za
wodnik LZS Czernica) — 911

6) Emil KISZKA (Unia K ry- 
wałd) — 780

7) Ryszard KUCJAS (KS 
ROW) — 644

8) Józef SKÓRA (KS ROW)
— 458

9) Ernest HAŁAS (Naprzód 
Rydułtowy) — 295

10 — 11) Jan CNOTA (Silesia 
Rybnik) Henryk SPIEWOK (KS 
ROW) — po 287 pkt.

Laureat konkursu — plebiscy
tu, Andrzej Wyglenda, wyprzedził 
dość znaczną różnicą punktów 
dwóch najgroźniejszych rywali
— Antoniego Worynę i Joachi
ma Maja. W 10 najlepszych zna
leźli się ponadto znany żużlowiec 
St. Tkocz, świetny kolarz Józef 
Gawliczek, lekkoatleta Emil 
Kiszka, gimnastyk Ryszard Ku
cjas, piłkarz Józef Skóra, lekko
atleta Ernest Hałas, zawodnik 
mistrzowskiej drużyny Polski w 
piłce palantowej — Jan Cnota 
oraz zasłużony tenisista stołowy
—  Henryk Śpiewok.

Srebrny
medal

koszykarek 
z Leszczyn

IV Ogólnopolskie Letnie Igrzy 
ska Młodzieży Szkolnej dobiegły 
końca. Gdy na Stadionie X - 
lecia w Warszawie ogłaszano 
oficjalne wyniki i rozdawano 
główne nagrody wśród najlep
szych nie zabrakło młodych 
sportowców ROW. Oto koszy- 
karki ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 z Leszczyn k/Rybnika wy
walczyły w silnej konkurencji 
wicemistrzostwo Polski. Powró
ciły do macierzystej szkoły ze 
srebrnym medalem.

Droga do finału ambitnej 
drużyny z Leszczyn, prowadzo
nej od lat przez mgr Zdz. Ko
łodzieja, nie była łatwa. Nasz 
zespół nie zawiódł jednak, po
konując Koszalin, Pruszków 
i Kraków. Te zwycięstwa 
otworzyły naszym koszykarkom 
drogę do finału, w którym 
zmierzyły się z drużyną Szko
ły Podstawowej nr 93 z Pozna
nia. Mecz był niesłychanie za
cięty i wyrównany. Ostatecznie 
wygrały bardziej rutynowane 
koszykarki Poznania 28:24.

Do najlepszych zawodniczek 
turnieju zaliczała się E. Szydło 
z Leszczyn, która zdobyła naj
większą ilość punktów dla dru
żyny. Również pozostałe koszy
karki: I. Frydrychowicz, B. 
Wypych. H. Sputek, W. Prze- 
gendza, B. Ryńska, M. Hajdu- 
czek, B. Gauza i I. Kurpanik 
imponowały dobrym przygoto
waniem oraz ambitną i  ofiarną 
grą.

Szaryński szuka kariery 

w Górniku Zabrze? 
Rewizyta piłkarzy Rybnika 
na Węgrzech 
Racibórz stawia na Unię

PIERWSI do walki o mistrzowskie punkty przystępują 
piłkarze II ligi, którzy już w nadchodzącą niedzielę, 
3 bm. rozegrają inauguracyyjną kolejkę spotkań. II liga 

znajduje się też w centrum zainteresowania kilbiców futbo
lu Łodzi, Wrocławia, Rybnika, Raciborza i wielu innych 
miast. Letnia przerwa w rozgrywkach przyniosła sporo zmian 
personalnych w poszczególnych zespołach. Wielu piłkarzy 
i trenerów zmieniło barwy klubowe.

Jakie zmiany zaszły w szeregach 
drużyny KS ROW Rybnik? Kierów 
nictwo sekcji pn. zaangażowało do 
pomocy trenerowi Jankowskiemu 
mgr WF J. Jaremczaka. Ze składu 
drużyny ubędą najprawdopodop- 
niej: Barów, Kowalski, Bielewicz, 
Czenczek i Cholewa. Pod znakiem 
zapytania stoi również udział w 
meczach Szaryńskiego. który zwa
biony przez działaczy Górnika Za
brze złożył w ub. tygodniu wnio
sek o zwolnienie z KS ROW. Sza
ryński nie otrzyma zwolnienia, a 
wręcz przeciwnie kierownictwo 
sekcji piłkarskiej rybnickiego klu
bu posiada dostateczne powody, 
aby ukarać go dyskwalifikacją.

W ub. środę pfckarze Rybnika 
wyjechali na Węgry. Jest to rewi
zyta za pobyt w stolicy ROW wę
gierskiej drużyny ligowej Elno- 
kseg, z którą jak pamiętamy nasz 
zespół wygrał 3:1. Rybniczanie ro
zegrali nad Dunajem dwa spotka
nia- Po powrocie z zagranicy zes
pół przeprowadzi pod kierunkiem 
trenerów Jankowskiego i Jarem
czaka kilka zajęć treningowych i 
pod koniec tygodnia wyjedzie do 
Łodzi na pierwszy mecz z tamt. 
Włókniarzem. Na stadionie Włók
niarza KS ROW wybiegnie w skła 
dzie, w jakim ' grał przeciw Wę
grom w Rybniku. Istnieje nadzie

ja. że w bramce KS ROW wystąp! 
nowo pozyskany z Górnika Wojko
wice — Kędzior.

Wielkie ożywienie panuje wśród 
raciborskich kibiców. Ich ulubień
cy — piłkarze Unii podejmują w 
pierwszym meczu na własnym boi
sku Olimpię Poznań. Uniści solid
nie trenowali, toteż powszechnie 
oczekuje się od nich dobrej gry i 
zwycięstwa. W składzie drużyny 
nie zajdą większe zmiany, chociaż 
trener posiada w odwodzie kilku 
młodych utalentowanych piłkarzy, 
których stopniowo zamierza wpro
wadzić do składu pierwszego zess 
połu.

Pokazy, turnieje, wyścigi
MIMO nie najlepszej pogody od- ki. W kategorii zrzeszonych zwy- 

było się w ramach Lipcowego ciężył Cz. Sąsiadek (LZS Czerni-
Karnawału na arenach sportowych 
ROW wiele ciekawych imprez i 
zawodów. Wielka impreza odbyła 
się na terenie Powiatowego Ośrod
ka Sportu, Turystyki i Wypoczyn
ku w Kamieniu. Kilkanaście ty
sięcy widzów oglądało 2-dniowe 
pokazy dżudo w wykonaniu za
wodników sekcji KŚ ROW Ryb
nik, turniej piłki ręcznej, wyścig 
kolarski oraz wielki turniej pił
karski.

Zwycięzcą turnieju piłki ręcznej 
mężczyzn została drużyna LZS 
Przełom Bujaków przed LZS Czer 
nica i LZS Gotartowice. Rozegra
ny na dystansie 23 km wyścig ko
larski dla zawodników zrzeszonych 
i niezrzeszonych upłynął pod zna
kiem zaciętej i wyrównanej wal-

Losowanie nagród wśród uczest-  

ników plebiscytu. Kartki pocztowe 
ciągnie Bożenka Majówna.

Drużyny LZS Owsiszcze postrachem rywali
M i s t r z o s t w a  raciborskiej 

klasy B przyniosły sukces
wiejskiej drużynie. Zespo

łem nr „1” sezonu 1968/69 oka
zała się jedenastka LZS Owsisz
cze, która w 18-tu rozegranych  
spotkaniach zdobyła 35 pkt. raz 
tylko remisując. Wyczyn piłka
rzy z Owsiszcz zasługuje tym

Liczą się nie tylko 
bramki i punkty...

GDY sezon piłkarski dobiega końca, Wydział Gier i Dyscy
pliny poszczególnych szczebli PZPN ogłaszają wyniki 
=  współzawodnictwa sportowego pomiędzy drużynami wszy-

ss stkićh klas rozgrywkowych w zakresie gry fair. Zespoły, któ- 
SS rych zawodnicy ustrzegli się w toku rozgrywek jakichkolwiek 
55 przewinień na boiskach zostają uznane za najbardziej zdyscy- 
55 plinowane i grające fair. Na ogólną ocenę wyników współza- 
ss wodnictwa składa się jednak nie tylko zachowanie się piłkarzy, 
ssa ale również postawa działaczy i kibiców. Jeżeli kibice obiek- 
55 tywnie i spokojnie oceniają przebieg wydarzeń na boiskach, 
55 ich drużyny mają większe szanse zajęcia czołowych miejsc we 
=5 współzawodnictwie.
ŚE| Pełny powód do zadowolenia mają knurowscy górnicy. Ich 

jedenastka nie tylko zdobyła mistrzostwo klasy A w sezonie 
aa- 1968/69, ale zajęła również pierwsze miejsce we współzawod- 
sss nictwie sportowym. Na równi z Knurowem sklasyfikowane zo- 

stały zespoły Górnika Jas/Mos II i GKS Wodzisław II, które 
55 zakończyły rozgrywki bez punktów ujemnych. W grupie I kla
sa sy B żadnych kłopotów nie sprawiali sędziom piłkarze Kole- 
Ess jarza Gotartowice, którzy mimo trudnej sytuacji (zespół zagro- 
H1 żony był spadkiem do klasy C) grali po dżentelmeńsku. W gru- 
sss pie II najbardziej zdyscyplinowaną drużyną okazała się rezer- 
as wa Naprzodu Rydułtowy.
gg W klasie C znów przyjemna niespodzianka. Mistrz grupy I 
55 — Orzeł Jankowice zwyciężył we współzawodnictwie. W gru-
jgj pie II — bez zarzutu zachowywali się na.boisku piłkarze LZS 
55 Rowień, a w grupie III Fortecy Świerklany.
Bg W najbliższym numerze „Nowin” przedstawimy sympatykom 
a s  piłkarstwa wyniki współzawodnictwa drużyn klas A, B, C oraz 
== juniorów za miniony sezon.

Zwycięstwo Bajerówny w Sztokholmie
• MŁODA oszczepniczka Na

przodu Rydułtowy, Cecylia Ba- 
jerówna,' odniosła kolejne mię
dzynarodowe zwycięstwo. Wy
stępując w barwach młodzieżo

wej reprezentacji Polski w 
Sztokholmie przeciw repr. Szwe 
cji — Bajerówna zajęła pierw
sze miejsce w rzucie oszczepem, 
wynikiem 46.72.

bardziej na podkreślenie, ponie
waż ten ambitny zespół w yka
zał w yjątkową skuteczność strze
lecką, wyrażającą się 83 zdoby
tymi bramkami. To cieszy m iej
scowych kibiców.
LZS Owsiszcze 
LZS Krzanowice 
LZS Nędza 
LZS Krzyżanowice 
Rafamet Kuźnia 
LZS Rudnik
LZS Bolesław 
LZS Bieńkowice 
LZS Bojanów 
LZS Boruoin

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

35
26
19
19
18
16
15
13
12
7

83:12
71:31
44:44
44:64
62:52
38:44
29:44
38:60
31:51
26:64

W rozgrywkach drużyn junio
rów klasy B mistrzowski tytuł 
zdobyła po zaciętej walce z LZS 
Nędza jedenastka KS Rafamet 
Kuźnia.
KS Rafamet 16 26 83:21
LZS Nędza 16 26 67:21
LZS Rudnik 16 24 59:29
LZS Borucin 16 23 77:27
LZS Krzyżanowice 16 16 45:35
LZS Bolesław 16 9 16:55
LZS Owsiszcze 16 9 35:75
LZS Bieńkowice 16 7 19:54
LZS Bojanów 16 4 28:112

W klasie C prym wiodła rezer
wowa drużyna LZS Owsiszcze, 
która na mecie rozgrywek jed 
nym punktem wyprzedziła LZS 
Zawada Książęca. Można śmiało 
powiedzieć, że działacze i piłka
rze Owsiszcz mają za sobą owoc
ny sezon; dwie drużyny awan
sowały do klasy wyższej.

LZS Owsiszcze II 10 17 36:18
LZS Zawada Ks. 10 16 34:15
LZS Sławików 10 9 19:21
LZS Pietra szyn 10 9 21:33
LZS Sudoł 10 8 22:20
LZS Wojnowice 10 1 11:36

Zmagania najmłodszych piłka
rzy raciborskiej delegatury Opol
skiego Okręgu PZPN zakończy
ły się sukcesem trampkarzy Unii 
Racibórz, którzy zdecydowanie 
zajęli pierwsze miejsce.

Unia Racibórz 10 17
Stal Racibórz I 10 14
LZS Studzienna 10 10
LZS Borucin 10 7
Stal Racibórz II 10 7
KS Rafamet Kuźnia 10

35:10
50:15
19:19

17:27
19:35
14:48

ca) 36.26, 2) Zb. liski (LZS Czerni
ca) 3) J. Sąsiadek (LZS Czernica). 
4) G. Szczepanik (LZS Czernica), 
Zawodnicy ci uzyskali ten sam 
czas co zwycięzca.

Wśród niezrzeszonych triumfo
wał R. Rezner (Rybnik) 37.25, 2) 
R. Suchanek (Niewiadom), 3) A. 
Schruba (Rybnik) — ten sam czas 
co zwycięzca.

Na starcie turnieju piłkarskiego 
stanęło 5 drużyn. Mecze rozgry
wano systemem każdy z każdym. 
Oto wyniki: LZS Kamień/Książe- 
nice — LŻS Pstrążna 1:2, LZS 
Brzezie — Naprzód Czyżowice 0:0, 
Przełom Bujaków — LZS Kamień/ 
Książenice 0:4, Naprzód Czyżowice 
— LZS Pstrążna 3:0, Przełom Bu
jaków — LZS Brzezie 0:0, LZS 
Kamień/Książenice — Naprzód 
Czyżowice 0:0, LZS Pstrążna — 
Przełom Bujaków 2:0, LZS Brze
zie — LZS Kamień/Książenice 0:0, 
Naprzód Czyżowice — Przełom

LZSBujaków 3:0, LZS Pstrążna 
Brzezie 4:0.

Końcowa tabelka turnieju
Naprzód Czyżowice 4 6 6:0
LZS Pstrążna 4 6 8:4
LZS Kamień/Książenice 4 4 5:2
LZS Brzezie 4 3 0:4
Przełom Bujaków 4 1 0:9

Puchar Powiatowego Zrzeszenia 
LZS w Rybniku zdobyła jedenast
ka Naprzodu Czyżowice.

W propagandowym meczu pił
karskim LZS Kamień/Książenice 
pokonał LZS Dębieńsko 4:0.

W ramach imprez Lipcowego 
Karnawału zdobyto w Kamieniu 
270 jubileuszowych odznak sporto
wych 25-lecia PRL.

Na czoło imprez zorganizowa
nych w pow. wodzisławskim wy
sunął się szosowy wyścig kolarski 
dla zawodników niestowarzyszo- 
nych. Do wyścigu wystartowało 27 
kolarzy, którzy walczyli na 23 km 
trasie. Zwyciężył K. Mazur (Ryb
nik) 38.10, 2) J. Piekelny Wo
dzisław) 38,10, 3) R. Suchanek
(Niewiadom), 4) A. Schruba (Ryb
nik) 5) Miśka (Tychy), 6) H. Ro- 
benek (Rybnik), 7) J. Kliś (Kato
wice) — wszyscy ten sam czas co 
zwycięzca. Dla najlepszych kola
rzy PKKFiT Wodzisław oraz sek
cja GKS ufundowały nagrody. Po
za tym niemal we wszystkich 
ośrodkach górniczych odbywały 
się spartakiady zakładowe, nato
miast na boiskach wiejskich urzą
dzone zostały festyny.

II tytuł  
żużlowców 
pod znakiem 
zapytania

ZASKAKUJĄCP rozwijają 
się wydarzenia w I lidze żu
żlowej. Rewelacyjny beniami- 
nek ze Świętochłowic ani my
śli ustąpić miejsca rywalom 
na czele tabeli. Żużlowcy Sląs 
ka dokonali ostatnio nie lada 
wyczynu, pokonując w Ryb
niku obrońcę tytułu 40:38. 
Świętochłowiczanie ustępo
wali wprawdzie techniką jaz
dy takim asom jak: Wyglen
da, Woryna i Tkocz, ale po
siadając bardziej wyrównany 
i bojowy zespół pokusili się o 
zwycięstwo. O tym, że Śląsk 
jest wyjątkowo trudnym prze
ciwnikiem przekonała się na
stępnie Stal Rzeszów, która 
doznała na torze Świętochło
wic sromotnej klęski 60:16.

Rybniczanie odnieśli cenny 
sukces w Gdańsku, pokonu
jąc miejscowe Wybrzeże 43:35. 
Obrońcę tytułu, żużlowców 
Rybnika dzielą 3 punkty do 
Śląska oraz 2 do Stali Gorzów. 
Czy nasz zespół zdoła odro
bić te straty? Rozgrywki 
trwają, toteż wszystko jest 
jeszcze możliwe, chociaż w 
najkorzystniejszej sytuacji 
znajduje się Stal Gorzów, po
dejmująca na własnym torze 
Śląsk i KS ROW.

W dniu dzisiejszym 6-citi 
czołowych żużlowców Polskij 
Wyglenda, Woryna, Jancarz* 
Pogorzelski, Gluecklich i Pod- 
lecki spotyka się w Warsza
wie ,skąd wyjedzie do Lenin
gradu na półfinał drużyno
wych mistrzostw świata.

Porażka i zwycięstwo

Spartakusa w Wodzisławiu
JEDENASTKA piłkarska GKS Wo

dzisław intensywnie przygotowuje się 
do startu w mistrzostwach ligi mię
dzywojewódzkiej, które rozpoczną się 
17 sierpnia. Po odejściu trenera Sobe- 
sty, drużynę szkoli Kiermaszek. 
Sprawdzianem gotowości bojowej ze
społu były dwa mecze towarzyskie, 
jakie rozegrał GKS ze Spartakusem 
Budapeszt. Pierwszy pojedynek za« 
kończył się zwycięstwem podopiecz
nych trenera Kiermaszka 1:0. Zwy
cięską bramkę zdobył nowo pozyska
ny zawodnik Gładyś, który został 
przez PZPN zatwierdzony dla Wo
dzisławia. Rewanżowy mecz wygrali 
Węgrzy 1:0. Drużyna Wodzisławia “ro
zegra w najbliższym czasie kolejna 
sparringi, w których wypróbowani 
zostaną wszyscy kandydaci do Ill-li— 
gowej jedenastki.

i
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#  Marian Pieczka jest nową 
nadzieją radlińskiej gimnasty
ki. Zawodnik ten należący do 
grona wychowanków trenerów 
Pawła i Henryka Gaców zdobył 
pięć medali na odbytych w War 
szawie IV Ogólnopolskich Let
nich Igrzyskach Młodzieży Szkol 
nej. Pieczka wykazał dobre o- 
panowanie ćwiczeń i wysokie 
umiejętności.

• Z okazji 25-lecia Polski Lu
dowej w Centralnej Radzie 
Związków Zawodowych odbyła 
się uroczystość; podczas której 
zasłużonym działaczom związ
kowej kultury fizycznej oraz 
najlepszym zawodnikom minio
nego ćwierćwiecza wręczone zo- 
•tały odznaczenia państwowe i

sportowe. M. in. okolicznościowy 
medal sportu związkowego z 
okazji 25-lecia PRL otrzymał 
ongiś biegacz a obecnie dzia
łacz i wychowawca młodych 
lekkoatletów Unii Krywałd 
Emil Kiszka.

#  Wraz z rozpoczęciem no
wego sezonu piłkarskiego — Wy 
dział Sędziowski podokręgu pił* 
ki nożnej w Rybniku organizuje 
kurs szkoleniowy dla kandyda
tów na sędziów. Zajęcia odby
wać się będą dwa razy tygod
niowo w lokalu podokręgu przy 
ul. Gen. Zawadzkiego 8. Zgło
szenia kandydatów przyjmuje 
sekretariat podokręgu. Zgłasza' 
jacy się powinni przedłożyć 
krótki życiorys sportowy oraz 
zaświadczenia o stanie zdrowia,

wydane przez Poradnię Sporto
wą. Szkolenie rozpocznie się 15 
sierpnia. Wśród kandydatów na 
sędziów mile widziani są byli 
zawodnicy.

• Bez swych asów atutowych 
Wyglendy i Woryny startują 3 
bm. w Leningradzie w półfinale 
drużynowych MŚ) rozegrają żu
żlowcy KS ROW Rybnik mię
dzynarodowe zawody z czołową 
drużyną klubową Austrii — 
Vienną Wiedeń. Pojedynek ten 
odbędzie się nie w Rybniku, 
lecz na torze w Grudziądzu, 3 
sierpnia. W późniejszym termi
nie rybniccy żużlowcy wyjadą 
na rewapż do Wiednia.

• Młodzi szermierze KS ROW

Rybnik powrócili z Lipska, 
gdzie na zaproszenie miejsco
wego klubu Vorwaertz uczest
niczyli w międzynarodowych za
wodach. W meczu drużyn ju
niorów KS ROW pokonał go
spodarzy 2:1 (floret 1 szablę w y
grali rybniczanie, szpadę gospo- 
darze>. Następnie juniorzy Ryb
nika zmierzyli się z drużyną se
niorów Vorwaertzu. Mimo, żo 
w zespole Lipska walczyło czte
rech członków kadry narodowej 
NRD w ogólnym bilansie trzech 
broni wygrał KS ROW 9:7.

• B. bramkarzowi Górnika 
Jankowice, a obecnie zawodni
kowi i zarazem trenerowi BKS 
Będzin, E. Furasowi, dziękuje
my za pocztówkę z pozdrowie
niami znad pięknego Bałtyku.


