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20 uczniów z Żor, Rybnika
i Jastrzębia wzięło wczoraj
udział w nietypowych
zajęciach Małej Akademii
Mistrzostwa Zawodowego,
jakie odbywały się w Zespole
Szkół nr 1 w Żorach.Warsz-
taty pod hasłem: „Robimy
sobie jaja z czekolady”
prowadził mistrz cukiernictwa
DanielWaliszewski.W ciągu 5
godzin zajęć młodzież zużyła
15 kilogramów czekolady.
–Warsztaty były bardzo
ciekawe.Wdwójkach robi-
liśmy z czekolady przestrzen-
ne figury zajączków, żabek,

misiów i wielu innych.
Zdobyłam ciekawe doświad-
czenie – powiedziała nam
Aleksandra Matuszczak
z Technikum dla Dorosłych
w ZS nr 1 w Żorach. Oprócz
tego każdy uczeń wykonał też
trzy rodzaje tabliczek czeko-
lady: z aromatem poma-
rańczy, nutką alkoholu i chili.
Po świętach uczniowie będą
mieli egzamin z tego, czego
wczoraj się uczyli. – Przez
święta będziemymusieli
wykonać jakąś pracę z czeko-
lady. Jak się spodoba, dosta-
niemy certyfikat z pomyślnie
zaliczonego szkolenia –
mówią uczniowie.KAKA

„Robimy sobie jaja z czekolady”, czyli nasi uczniowie pokazali mistrzostwo

Żory

Puls regionu
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Jedna osoba ranna
w wypadku
Jedna osoba została ranna
w wypadku, do jakiego doszło
w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy
Gagarina. Zderzyły się ze sobą
dwa samochody: opel vectra
i citroen C5. – W wyniku zda-
rzenia pasażerka opla została
przewieziona do szpitala –
informuje Mirosław
Juraszczyk, rzecznik jastrzęb-
skiej straży pożarnej. KAKA

RADLIN

Auto uderzyło...
wmyjkę drogową
W Radlinie na ul. Rybnickiej
doszło do nietypowego zda-
rzenia. Kierowca samochodu
marki BMW uderzył w pojazd
czyszczący nawierzchnię
drogi. Na skutek zdarzenia
z pojazdu wyciekło ok. 50
litrów paliwa. Na szczęście
obyło się bez osób poszkodo-
wanych. Strażacy pracowali
na miejscu przez prawie dwie
godziny. KAKA

RACIBÓRZ

Odzyskali auto,
szukają złodziei
W Raciborzu na ulicy Zamoj-
skiego miejscowi policjanci
odnaleźli fiata uno, który
kilka dni wcześniej został
skradziony z terenu sąsied-
niego Rybnika.
– Auto teraz szybko wróci
do właściciela, a my szukamy
szajki złodziei, która za tym
stała – mówi Edward Kowal-
czyk, rzecznik raciborskiej
policji. KAKA

RACIBÓRZ

Dymiło z kościoła?
Fałszywy alarm
Dym wydobywa się z kościoła
przy Kozielskiej – taką infor-
mację przekazał strażakom
wczoraj, kilka minut
przed godziną 8 rano, kierow-
ca przejeżdżający w pobliżu.
Na miejscu pojawiły się dwa
zastępy gaśnicze, auto-drabina
i samochód operacyjny.
Okazało się jednak, że nie było
żadnego zagrożenia. To był
fałszywy alarm, bo dym, jaki
zauważył kierowca auta,
wydobywał się... zza wieży
kościoła, z komina pobliskiego
domu. KAKA

CHAŁUPKI, RACIBÓRZ

Wyciek zcysterny
natorach
Drobny wyciek z cysterny
na torach przy ulicy Powstań-
ców Śląskich zauważyli wczo-
raj strażacy. – Na miejsce zda-
rzenia wysłaliśmy swój zastęp
i ochotników, a także kolegów
z jednostki gaśniczej i ratowni-
ctwa chemicznego z Wodzi-
sławia Śląskiego – informują
strażacy, którzy na miejscu
zerwali plombę i uszczelnili
uszkodzony zawór spustowy.
KAKA

Olbrzymie białe płótno z czar-
nym napisem „Okupant”, prze-
kreślonym sierpem i młotem
oraz„kotwiczką”–znakiemPol-
ski Walczącej zawieszono
pod osłoną nocy na monumen-
cie,znajdującymsięnacmenta-
rzu żołnierzy radzieckich
w Raciborzu. Do incydentu
doszło w dniu rocznicy zakoń-
czenia walk o miasto.

– Przywiesiliśmy płótno, by
domagać się usunięcia „monu-
mentu wstydu” z Raciborza.
Dość już udawania, że czekiści
z Kremla byli naszymi wybaw-
cami – wyjaśniają swój czyn
sprawcy, określający się jako
„Delegaci”. W mailu do naszej
redakcji wyjaśniają, że „nie od-
mawiająpochówkużołnierzom
armiisowieckiej,boonisamiszli
często przed karabinami
NKWD”,aleszczególnieraziich

napis na obelisku: „Swoim os-
wobodzicielom, bohaterskim
żołnierzom Armii Czerwonej
naródpolski”.–Obnażaonigno-
rancję Polaków, obraża ofiary
komunizmu – piszą „Delegaci”.

Co na to władze? – Żyjemy
w wolnym kraju i takie demon-

stracje są czymś naturalnym.
Dobrze,żeniktnieniszczypom-
ników – mówi Mirosław Lenk,
prezydentRaciborza.Dopodob-
nychincydentówdochodziłotu
jużwcześniej.Kilkalattemuktoś
popisał pomniki żołnierzy ra-
dzieckich czerwoną farbą.

bPłótnoznapisem
„okupant”nacokole
ArmiiCzerwonej

bUrzędnicy:takie
demonstracjeto
normalnarzecz

AleksanderKról
Racibórz

Środa reporterkadyżurna
BarbaraKubica
b.kubica@dz.com.pl,32634-24-47
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Płótno zawieszonow rocznicę zakończeniawalk oRacibórz

W Starostwie Powiatowym
wRybniku pozimowejprzerwie
uruchomionazostałaponownie
wypożyczalnia rowerów. Dwa
kółka wypożyczyć może tutaj
każdy mieszkaniec regionu. I to
za darmo! Wystarczy dowód
osobisty i kilka formalności.
A potem można już brać rower
i gnać w miasto.

– Póki co z wypożyczalni
można korzystać w godzinach
pracy urzędu, czyli od ponie-
działku do środy od 7.30
do 15.30, w czwartki od 7.30
do 18, a w piątki od 7.30 do 13 –
mówi Dorota Gomola z Wy-

działuOchronyŚrodowiskaSta-
rostwaPowiatowegowRybniku.

Wypożyczalnia dysponuje
czterema rowerami tradycyj-
nymi i aż sześcioma elektrycz-

nymi, z których korzystać po-
winnyprzedewszystkimosoby,
mające kiepską kondycję. Elek-
tryczny rower bowiem jest wy-
posażony w niewielki silniczek,

którywraziezadyszkikierowcy
wspomaga rower.

– Te rowery chwalą przede
wszystkim osoby starsze – mó-
wią urzędnicy.

Aby wypożyczyć rower,
trzeba mieć ukończone co naj-
mniej 13 lat i przedstawić aktu-
alny dokument tożsamości ze
zdjęciemorazpodpisaćoświad-
czenie o wypożyczeniu roweru.
Osobyniepełnoletniemusząpo-
siadać kartę rowerową. Osoba
poniżej 16. roku życia może wy-
pożyczyć rower wyłącznie
za zgodą opiekuna.

W ubiegłym roku z miejskiej
wypożyczalniskorzystałookoło
40 mieszkańców naszego re-
gionu.

BarbaraKubica
Rybnik

Wodzisławscy policjanci za-
trzymali trzech kierowców, któ-
rzy jadąc na„podwójnym gazie”
spowodowali wypadki dro-
gowe. Dwóch z kierowców
po zdarzeniu próbowało ucie-
kać z miejsca zdarzenia.

Najpierw w Rydułtowach
przy ul. Szczerbickiej kierowca
fiata zjechał na prawe pobocze
i uderzył w betonowy słup trak-
cji elektrycznej. Zostawił auto
iuciekł.Policjanci odszukaliwi-
nowajcę.–Okazałsięnim36-la-
tek z powiatu rybnickiego. Miał

2,5 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu – mówi
MartaCzajkowska,rzecznikpo-
licji.

W drugim zdarzeniu kie-
rowcaoplawWodzisławiunaul.
Kominkapodczaswyprzedzania
uderzyłwtyłjadącegoprzednim
renault. 40-latek nie zatrzymał
sięiuciekł.Policjanciznaleźligo
w domu. Mężczyzna miał 0,3
promila alkoholu.

Trzecia kolizja miała miejsce
wRadlinienaul.Rybnickiej.Tam
kierowcabmwnajechałnatył ja-
dącegosamochodumarkiIveco.
42-letnikierowcabmwmiałpo-
nad 2 promile alkoholu.

KatarzynaŚleziona
WodzisławŚląski

Niszczą sierpy imłoty naŚląsku

a Do podobnych incyden-
tów, a nawet dewastacji
pomników na cmentarzach
radzieckich, dochodzi
na całym Śląsku.
Wkwietniu ubiegłego roku
na nekropolii żołnierzy Armii
Czerwonej przy ul. Sobieskie-
go w Gliwicach nieznani
sprawcy wyrwali z kilkudzie-

sięciu płyt nagrobnych czer-
wone, żeliwne gwiazdy.
Na bramie prowadzącej
na cmentarz pojawił się
napis: „Tu gnije żołnierz
radziecki, który mordował
nas w Katyniu”. Dewastacja
miała miejsce po obchodach
związanych z uczczeniem
ofiar katastrofy smoleńskiej.

Z płk. Tadeuszem
Dłużyńskim, prezesem
terenowego oddziału
Związku Piłsudczyków
w Rybniku, rozmawia
Aleksander Król

Wieszanie haseł na pomni-
kach żołnierzy radzieckich
jest formą rozliczenia
z historią?
Nie popieram takich działań.
Nie ma co rozdzierać szat. Nic
to nie zmieni. Ale prawdą jest,
że żołnierze Armii Czerwonej
nie byli naszymi oswobodzi-
cielami. Skończyła się jedna

okupacja, a rozpoczęła druga.
Przyzwoliły na to zresztą na-
sze mocarstwa sojusznicze –
Wielka Brytania i Stany Zjed-
noczone. Pamiętajmy o tym.

Czy powinno się dokonać
ewentualnej korekty napi-
sów na pomnikach żołnierzy
radzieckich, które mówią
o „oswobodzicielach”...
To dobry pomysł. Należałoby
się przyjrzeć tym tablicom
i tam, gdzie trzeba, je wymie-
nić. Po prostu napisać, że spo-
czywają tu żołnierze Armii
Czerwonej, którzy polegli
w drodze na Berlin.

Napisy o „oswobodzicielach”
warto wymienić na nowe

Raciborzanie domagają się
usunięcia „pomnika wstydu”

Wwypożyczalni
stojącztery
tradycyjne
rowery iaższeść
elektrycznych

Pomniki toświadectwohistorii.Czynależy
zmieniaćumieszczonenanichnapisy?
Napisznawww.dziennikzachodni.pl

WypożyczroweriwmiastoDwaj pijani kierowcy
uciekali przed policją


