
CZYTELNIA W numerze: * Zamysłów ☆  Rybnicka „Oaza" 
* M a t u r z y ś c i  

z  Z e s p

ołu Szkół Technicznych

ROK ZAŁOŻENIA - 1919 

Maturzyści z

G A ZETA
RYBNICKA 

TYGODNIK SAMORZĄDOWY

Nr 27/130 PIĄTEK 9 LIPCA 1993 CENA: 2000,-zł.

Poszerzenie 
składu Komitetu 

BBWR 
w Rybniku

Rybnicki Komitet BBWR 
poszerzył się o następujące oso
by:

-Józef SZAFARCZYK - dy
rektor kop. „Jankowice,,

- Wilhelm SZNAJDER - na
czelny inżynier kop. „Rymer,,

- Roman BERGER - radny - 
przewodniczący Komisji

Rolnictwa
- Roman FAJKUS - sztygar 

zmianowy kop. „Żory,,
- Leszek K U RPA N IK  - tech

nik górniczy kop. „Żory„

Od poniedziałku 12 lipca br. 
czynne będzie biuro BBWR 
w budynku d. KBO /wieżowiec 
naprzeciwko dworca P K S / 
w pok. Nr 214, na II piętrze 
w godz. 16.00 - 18.00, tel. 24- 
806.

Ogłoszenie płatne

Wystawa Lilii w TZR 10 i 11 
lipca

Piękno
lilii

Tegoroczna wystawa lilii jest już 
trzecią z kolei. Przed jej roz
poczęciem jeden z jej organiza
torów, Bronisław KONDROT, 
udzielił „GR„ krótkiego wywiadu.

-  Czy w wystawie lilii wezmą 
udział tylko rybniccy hodowcy?

- Ależ nie! Przyjadą wystawcy 
z Gliwic, z Opolszczyzny, z woj. 
bielskiego, łódzkiego, a nawet 
z Czech.

c. d. na str. 5

Polska młodzież z Wilna w Rybniku

Po garść ziemi z Polski
Od pierwszego do ósmego lipca 

przebywała w Rybniku grupa dzie
ci i nauczycieli z 15 Dziewięciolet
niej Szkoły Miasta Wilna, będącej 
szkołą polską. Cały pobyt ro
daków z Wileńszczyzny zorganizo
wała dyrekcja SP nr 32 w Rybniku 
- Orzepowicach, z panią dyrektor 
Jadwigą PAW LIK na czele.

Wszystko rozpoczęło się przed 
rokiem, kiedy dyrektorka Orzepo
wickiej podstawówki uczestniczyła 
w konferencji naukowej zorganizo
wanej przez Polski Uniwersytet 
w Wilnie. W czasie pobytu w stolicy

litewski autokar pilotowany przez 
policyjny radiowóz zajechał 
w Wielopolu przed dom Jadwigi 
PAWLIK. Uczestnicy tej nie
zwykłej eskapady przyjechali na 
własny koszt, natomiast koszty ich 
pobytu wzięły na siebie rybnickie 
rodziny, które po anonsach 
z kościelnych ambon zaofiarowały 
zaopiekować się gośćmi zza wscho
dniej granicy, udzielając im schro
nienia i zapewniając utrzymanie. 
Dzieci otrzymały również od pol
skich rodzin kieszonkowe.

Program wizyty był bardzo bogaty

stolicy Litwy, J. PAW LIK odwiedziła 
polską szkołę, usytuowaną na pe
ryferiach miasta, w której przep
rowadziła kilka lekcji matematyki 
i odbyła konferencję z pedagoga
mi. Rozmowy oficjalne szybko 
przerodziły się w bardziej osobiste, 
gdyż wszyscy ciekawi byli Polski 
i Polaków , wtedy to Jadwiga PA
W LIK złożyła obietnicę, że jeśli nic 
nie stanie na przeszkodzie, spot
kają się w czasie najbliższych wa
kacji w Rybniku. Słowa dotrzy
mała i po odbyciu pielgrzymek do 
ambasad i ministerstw, znalazła 
sposób na sprowadzenie młodych 
Polaków z Litwy do Rybnika. 
Nauczycielka matematyki z wi
leńskiej piętnastki, Jolanta GAJ
DANOW ICZ przygotowała listę 
chętnych , po wymianie korespon
dencji wszystko udało się sfinalizo
wać. W czwartek 1 lipca, pięć go
dzin wcześniej niż się spodziewano,

bogaty: dzieci odwiedziły Jasną Górę, 
Wesołe Miasteczko w Chorzowie, 
a także pobliskie Beskidy. Wszyst
ko to było możliwe dzięki uprzej
mości spółki ENERGO-INW EST 
i jej prezesa Jerzego S E D L A C Z
KA, który udostępnił grupie auto
kar i pokrył koszty wspomnianych 
wycieczek.

Goście mieli również okazję od
wiedzić jeden z oddziałów szpitala 
„Juliusz,,, a to za sprawą pra
cującego na oddziale dla chronicz
nie chorych doktora Leona WO
JACZKA, który od samego 
początku mocno zaangażował się 
w organizację pobytu na naszym 
terenie grupy dzieci z Wilna. W nie
dzielę w jejkowickim kościele para
fialnym cała grupa uczestniczyła 
w specjalnej mszy św., po której 
ministranci zaprosili rówieśników 
z Wilna na przygotowany przez 
siebie wakacyjny piknik.

„Ruda„ jak nowa

Przez wiele lat rybnickie kąpieli
sko „Ruda,, było dla rybniczan, 
spędzających wakacje w miejscu 
zamieszkania, ostatnią deską ra
tunku. Ostatnią, bo każdy, kto 
potrafi gołym okiem odróżnić 
szklankę źródlanej wody od 
szklanki nieczystych szumowin od
dałby, nic tylko pół, ale i całą 
„Rudę,, za względnie czystą sa
dzawkę. Dopuszczanie miejskiego 
kąpieliska do użytku kojarzono 
raczej z aktem łaski miejscowego 
Sanepidu, niż z faktycznym stanem 
jego wód. Na szczęście chloru ni
gdy nie brakowało i nim ratowano 
sytuację, przyrządzając specy
ficzną, rekreacyjną miksturę. Na 
szczęście wszystko wskazuje na to, 
że te czasy minęły bezpowrotnie.

Po gruntownej modernizacji, 
o której swego czasu pisaliśmy na 
naszych łamach, w czwartek 1 lipca 
basen oficjalnie został oddany do 
użytku. Dziś „Ruda,, wygląda zupełnie

zupełnie inaczej niż przed rokiem: 
zniknęła wieża skoków, zniknęły 
też prehistoryczne betonowe 
zjeżdżalnie, które w przyszłości 
zastąpić mają inne /bądź inna/, 
bardziej nowoczesne. Woda jest 
czysta! Zmieniony został system 
filtracji wody i sposób jej doprowa
dzania do basenu. Jak na razie 
docelowy system nawadniania wy
konany został jedynie w części oli
mpijskiej basenu /między słupka
m i/, która, by umożliwić utrzyma
nie wody o odpowiedniej czystości, 
została spłycona do głębokości 
1,90 m. W konsekwencji trzeba 
było zrezygnować z wieży skoków, 
która wymagała znacznie większej 
głębokości, co z kolei niekorzystnie 
odbijało się na jakości wody. W po
zostałej części basenu wykonano 
już podstawowe podłączenia insta
lacji doprowadzającej czystą wodę, 
natomiast system rur rozprowa
dzających ją  równomiernie

c. d. na str. 7

Niedzielne muzykowanie na Rynku
Niedzielne koncertowanie na rybnickim      na rynkowej estradzie o godzinie

rybnickim Rynku ma już swoje tra
dycje. Rybniczanie chętniej w go
dzinach popołudniowych przyby
wają na Rynek, wiedząc, że może 
ich tam spotkać coś miłego dla 
ucha. Z kolei zaś liczna publicz
ność mobilizuje samych muzyków.

W najbliższą niedzielę 11 lipca
Poniedziałek był dniem spotkań 

bardziej oficjalnych. Dzieci odwie
dziły rybnicki Urząd Miasta, 
a później Urząd Rejonowy. W cza
sie spotkania z wiceprezydentem 
miasta Jerzym KOGUTEM  eme
rytowana nauczycielka wileńskiej 
szkoły powiedziała: „Jesteśmy Po
lakami i cieszymy się, że, Polska 
podniosła się z trudnej sytuacji , że 
jest coraz lepiej. Gdy byłam w Po
lsce pierwszy raz i straszono nas, że 
znów zamkną dla nas granice, za
brałam do chusteczki garść polskiej 
ziemi. Przez wiele lat nie mogliśmy 
robić tego cośmy chcieli, tylko to 
cośmy mogli. Cieszy nas, że nasze 
państwo odzyskało niepodległość, że 
my odzyskaliśmy duchową wolność. 
Teraz już możemy chodzić do

16.00 rozpocznie się koncert Or
kiestry Dętej „Rybnik,, z Domu 
Kultury w Niedobczycach, którą 
poprowadzi M arian W OLNY. 
Wystąpi również chór „SERAF,,, 
obchodzący w tym roku jubileusz 
osiemdziesięciolecia.

ZAPRASZAMY!
/w a c k /

kościoła i wychowywać nasze dzieci 
w zupełnie innym duchu. Cieszymy 
się, że możemy być choć tydzień 
w naszym kraju. Rodziny starają 
się, by było nam jak najlepiej. Tak 
jak wy patrzycie na Zachód, my 
patrzymy na Polskę. Chcemy 
chłonąć Polskę, myślę, że do końca 
naszych dni zostaniemy Polakami,,.

W czwartek 8 lipca, po okolicz
nościowym błogosławieństwie, 
przed podróżą, młodzi Polacy z Li
twy polskim autokarem udali się 
na przejście graniczne, gdzie miał 
na nich czekać autokar z Wilna. 
W połowie lipca uda się do Wilna 
w ramach wymiany grupa dzieci ze 
szkoły w Orzepowicach. Poprzez 
takie przyjaźnie na naszych oczach 
jednoczy się wielka Europa.

Tekst i foto: Wacław TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



W piątek 2 lipca w SP nr 6 od
było się spotkanie władz naszego 
miasta z mieszkańcami dzielnicy 
Zamysłów. Zarząd miasta repre
zentowali wiceprezydenci: Jerzy 
KOGUT, M arian ADAM CZYK 
i Michał ŚM IGIELSKI, obecni by
li przedstawiciele Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Poczty Polskiej. Spot
kanie, na które przybyło ponad 
100 osób /pom im o sezonu urlopo
wego/, prowadził przewodniczący 
Rady Dzielnicy - Edward G IM
PEL. Zebranie zdominowały spra
wy inwestycji prowadzonych w Za
mysłowie. Na ukończeniu jest bu
dowa wodociągu, pozostało do
kończenie prac przy ulicy Liścias
tej. Sporo dyskusji wywołała kwes
tia gazyfikacji dzielnicy. Miesz
kańcy żywo interesowali się kosz
tami przedsięwzięcia i przypusz
czalnym terminem zakończenia 
robót. Dzięki wcześniejszemu zor
ganizowaniu rur i kompensatorów 
przez obecnego przewodniczącego 
Rady Dzielnicy oraz wykonaniu 
przez samych mieszkańców wy
kopów i izolacji rur obniżone zo
stały koszty gazyfikacji. Walnie 
przyczyniło się to do otrzymania 
gazu przez każdego mieszkańca, co 
było nadrzędnym celem tej Rady 
jak i obecnego Komitetu Gazyfika
cji kierowanego przez Władysława 
TOM CZAKA. Bolączką dzielnicy 
jest brak telefonów. Jak wyjaśnił 
Jerzy Kogut jest to problem dużo 
szerszy, wykraczający poza granice 
tej dzielnicy czy nawet miasta. 
Obecnie trwają rozmowy na szcze
blu ministerialnym i w przypadku

Listy d o r e d a k c j i

Powołując się na Art. 31 Ustawy 
z dnia 26.01.1984 r. Prawo Prasowe 
/Dz. Ustaw Nr 5 poz. 24 z późn. 
zmianami/ Zarząd Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej wnosi o do
konanie sprostowania informacji zawa
rtej w „Gazecie Rybnickiej,, pt. „Nowe 
w RSM?,, z dnia 2.07.1993 r., a do
tyczącej zamieszczonych nieścisłych 
wiadomości z przebiegu obrad Wal
nego Zgromadzenia Przedstawicieli 
RSM.

Nie po raz pierwszy p. Goliński za
mieszcza w prasie niesprawdzone, 
a w związku z tym nierzetelne informa
cje na temat działalności organów 
RSM. W numerze z dnia 2.07.1993 r. 
podał, że między innymi przedmiotem 
obrad był fakt niegospodarności 
Zarządu, nie podał jednak, że sprawa 
„niegospodarności,, wszczęta na wnio
sek Jerzego Gorczycy - „wiarygodnego 
informatora G.R.„ /patrz nr z dnia
18.12.1992 r . /  została prawomocnie 
umorzona wobec nie stwierdzenia zna
mion przestępstwa postanowieniem 
o umorzeniu dochodzenia z dnia
29.04.1993 r. przez Wydział Dochodze
niowo-Śledczy K.R.P. w Rybniku.

Należy tutaj dodać, że z obszernego 
uzasadnienia prowadzącego dochodze
nie wynika jednoznacznie, że nie mając 
żadnych dowodów ani podstaw Jerzy 
Gorczyca szkaluje obecny Zarząd 
zmierzając tą metodą do objęcia władzy 
w Spółdzielni, co również wynika z jego 
oświadczenia zawartego w „G.R.„ 
z dnia 4.12.1992 r., cytuję: „Jeśli nie 
wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że 
chodzi o pieniądze,,. Nie wzięto 
również pod uwagę opinii biegłego re
widenta w sprawie bilansu za 1992 r. 
który wydał bardzo dobrą opinię 
o działalności ekonomicznej Spółdzie
lni. Jeśli p. Goliński jako członek 
Spółdzielni nie wie, że Rada Nadzorcza 
nie ustępuje, a kończy kadencję, to 

Wielkie sprawy małych dzielnic

Zamysłów

ich pozytywnego zakończenia, na 
co się zanosi, sprawa ruszy z miejs
ca. Mieszkańcy wiążą duże na
dzieje z powstaniem nowej 
placówki pocztowej w Zamysło
wie. Rada Dzielnicy sama znalazła 
pomieszczenie nadające się do tego 
celu i, co ważniejsze, nie wyma
gające remontów. Jak zapewniła 
przedstawicielka poczty obiekt ta
ki powstanie najpóźniej w IV kwar
tale br. Później głos zabrał dyrek
tor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Jerzy KAJZEREK. Naświetlił on 
zebranym bieżącą działalność
ośrodka. Wskazał możliwości
załatwiania zasiłków pieniężnych 
i świadczeń rzeczowych przez oso
by potrzebujące pomocy, a tych 
w dzielnicy nie brakuje. Do tej pory 
Rada Dzielnicy wszystkie swoje

radzimy zapoznać się jednak ze Statu
tem, a dopiero potem komentować. 
Chyba, że ulega naciskom nie wymie
nionego w poprzednich artykułach Asa 
/rozgrywki brydżowe/. Nieprawdziwa 
jest również informacja, że przyczyną 
nieudzielenia absolutorium Zarządowi 
było nieodprowadzenie w wyznaczo
nym terminie podatku od sprzedanych 
lokali.

Żadnego uzasadnienia nie podano! 
Prawdą jest natomiast, że podatek i od
setki z tytułu zwłoki Spółdzielnia mu
siała odprowadzić, a podana kwota 500 
milionów zł. obciąża poprzedni 
Zarząd, w skład którego między innymi 
wchodził obecny członek Rady Nad
zorczej, wówczas Z-ca Prezesa d/s Eko
nomicznych.

Zarzucana obecnemu Zarządowi 
Spółdzielni podwyżka czyn szu o 200 
procent w 1992 r. jest tylko wynikiem 
manipulowania cyframi na własną ko
rzyść, albowiem były v-ce Prezes d/s 
Ekonomicznych zapomniał powiedzieć 
na Walnym Zebraniu, że to On jest 
autorem tychże podwyżek /ak ta  do 
wglądu/.

Pan Goliński określił nas jako 
Zarząd ustępujący, czym wprowadza 
czytelników w błąd, gdyż takowej decy
zji nie podjęliśmy i nie zamierzamy 
podejmować.
 Mamy nadzieję, że p. Goliński 
następnym razem sprawdzi zasłyszane 
informacje, tak aby stały się wiarygod
ne dla wszystkich.

Autor artykułu nie dodał również, że 
na Zebraniu Przedstawicieli padały 
również głosy oburzenia stwierdzające, 
że „jest tu uprawiana prywata, a nie 
prawdziwe zebranie,,.

Od redakcji:
W poniedziałek 5 lipca, już po otrzy

maniu przez redakcję powyższego listu, 
odbyło się pierwsze posiedzenie nowej 
Rady Nadzorczej, która wyłoniła 
spośród siebie: przewodniczącego - Je
rzego  GORCZYCĘ,
wiceprzewodniczących - Danutę BIS
KUPEK i Stanisława CZAJĘ oraz sek
retarza Irenę KRASIŃSKĄ.

środki pieniężne przeznaczała dla 
najbardziej potrzebujących oraz fi
nansowała obiady 15 dzieciom 
w szkole. Pomoc okazywali także 
lokalni sponsorzy, jak np. Gerard 
Jarzyna. Jerzy Kajzerek zapewnił, 
że w przyszłym roku szkolnym 
szkoła może liczyć na dofinanso
wanie obiadów dla dzieci biedniej
szych. O wiele bardziej skompliko
wana jest sytuacja ludzi starszych. 
Chociaż niekiedy ich kondycja ma
terialna pozostawia wiele do życze
nia, wstydzą się o tym powiedzieć 
stale dyżurującym opiekunkom 
środowiskowym, a przecież nie jest 
to żaden powód do wstydu.

Kolejną poruszaną sprawą jest 
potrzeba utwardzenia nawierzchni 
ulic. W dzielnicy jest sporo dróg 
prywatnych, właścicieli nie stać na

Wakacyjne
dyżury

przedszkoli
Zespół Ekonomiczno-Administ

racyjny Przedszkoli w Rybniku in
formuje, że przedszkolami dyżu
rującymi w miesiącach wakacyj
nych są:

w miesiącu lipcu dyżurują przed
szkola:

Nr 5, Mariańska 1, tel. 21638 
Nr 14, Śląska la , tel. 21081 
Nr 21, Bracka 6, tel. 20304 
Nr 25, Weroniki 8, tel. 28691 w. 

569
Nr 37, św. Maksymiliana 24, tel. 

396321
Nr 39, Osiedle Południe 20, tel. 

23031 w. 5022
Nr 42, Stalmacha 8, tel. 27056 
Nr 43, Broniewskiego 26, tel. 

27278

w miesiącu sierpniu dyżurują 
przedszkola:

NR 3, Przemysłowa 27, tel. 
27551

NR 7, Solskiego 2, tel. 21001 
NR 13, 1 Maja 29, tel. 27800 
NR 17, Krzyżowa 12, tel. 27105 
NR 20, Czwartaków 1, tel. 23063 
NR 23, Górnośląska 21, tel. 

26211

ich utwardzenie. M arian Adam
czyk wyjaśnił zawiłą procedurę 
związaną z wykupywaniem ulic lo
kalnych. Obiecał pomoc ze strony 
miasta w roku przyszłym. Za
strzegł jednak, że trzeba również 
minimum dobrej woli ze strony 
mieszkańców. Miasto da wszystkie 
potrzebne materiały, jednak robo
ciznę muszą wykonać mieszkańcy 
poszczególnych ulic. Nic nie przy
jdzie samo, potrzebne jest zorgani
zowanie się ludzi, a jeżeli to nastąpi 
Zarząd Miasta na pewno 
wyciągnie pomocną dłoń. Porusza
no również problemy związane ze 
słabym c iś n ie n ie m  wody oraz 
okresowymi jej brakami. Marian 
Adamczyk stwierdził, że awarie, 
które mają miejsce, wynikają z de
kapitalizacji instalacji wodociągo
wej. Można by było temu zaradzić, 
gdyby wszyscy dłużnicy wywiązy
wali się ze swych zobowiązań. Obe
cnie zaległości za wodę sięgają 
około 50 mld zł. Kwota ta w zu
pełności pokryłaby wszelkie re
monty. Pojedyńcze głosy dotyczyły 
podniesienia wiaduktu nad ulicą 
Wodzisławską, modernizacji sieci 
elektrycznej, potrzeby budowy 
ronda /u l. Wodzisławska - Rey
m onta/, rozdziału koncesji na pi
wo i alkohol. Zebrani interesowali 
się nie tylko sprawami dzielnicy, 
ale także tym, co się dzieje 
w mieście. Pytano, kiedy wreszcie 
przestaną kopcić lokalni truciciele. 
Marian Adamczyk wyjaśnił, że już 
zrobiono wiele w tym zakresie, 
a umowa którą podpisano 2 czerw
ca br. /budow a magistrali ciepłow
niczych/ jest kolejnym dużym krokiem

W Rybniku powstają dwa nowe 
parkingi /płatne, niestrzeżone/. 
Zostaną one zlokalizowane przy 
ul. J . F . Białych i przy ul. Młyńskiej 
/obok  pawilonów Cechu/. Zade
cydował o tym Zarząd Miasta Ry
bnika na posiedzeniu 22 czerwca 
br. Jednocześnie postanowiono 
zmienić zasady pobierania opłat na

PREZYDENTOW I 
MIASTA RYBNIKA

mgr. Józefowi MAKOSZOW I 
wyrazy głębokiego 

współczucia 
z powodu śmierci

MATKI
składa

Dyrekcja i Rada Pracownicza 
Rybnickiego Przedsiębiorstwa 
Budowlano - Inżynieryjnego 

w Rybniku.

krokiem naprzód w zapewnieniu czys
tszego powietrza w Rybniku. Mie
szkańcy pytali również, jak posu
wają się prace przy budowie szpita
la w Orzepowicach. Pod adresem 
wiceprezydentów padły także sło
wa pochwały za wykonanie ładnej 
wizytówki miasta, jaką stanowi 
obecnie Rynek.

Na koniec zostawiłem sobie 
sprawę, która dotyczy nie tylko 
mieszkańców Zamysłowa, ale i in
nych odległych od centrum dziel
nic. Chodzi o zlokalizowanie 
w centrum miasta strzeżonego par
kingu dla rowerów. W obecnych 
czasach, czy to ze względów finan
sowych /n ie każdego stać na sa
m ochód/ czy zdrowotnych coraz 
więcej ludzi podróżuje rowerami. 
Problemy zaczynają się wraz z do
jazdem do miasta. Chodzić z nimi 
jest nieporęcznie, zostawić w nie
strzeżonym miejscu niebezpiecz
nie, bo zbyt szybko „wyparowują,,.

Po blisko trzech godzinach spot
kanie dobiegło końca. Wyjaśniono 
sobie wiele spraw. Odbywanie ta
kich spotkań jest bardzo potrzebne 
- Zarząd M iasta ma wtedy bez
pośrednią możliwość zetknięcia się 
z mieszkańcami poszczególnych 
dzielnic, ci z kolei mogą zwrócić się 
bezpośrednio do władz ze swymi 
bolączkami. Większość ludzi jest 
bowiem święcie przekonanych, że 
jedyną osobą kompetentną do 
załatwienia nawet najdrobniej
szych problemów jest prezydent.

JACEK RECLIK

parkingu przy ul. Wodzisławskiej 
/przy  kościele oo. Franciszkanów/ 
- obecnie będzie się płacić za par
kowanie we wszystkie dni tygod
nia.

Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia, z mocą od dnia 
ogłoszenia w prasie lokalnej.

/ K /

PREZYDENTOW I 
MIASTA RYBNIKA 

Józefowi M AKOSZOW I

wyrazy głębokiego 
współczucia 

z powodu śmierci
MATKI
składa

ZARZĄD I CZŁONKOWIE 
ROLNICZEJ S P Ó ŁDZIELNI 

PRODUKCYJNEJ 
W RYBNIKU - WIELOPOLU

PREZYDENTOWI 
Józefowi MAKOSZOWI

wyrazy współczucia w związku ze śmiercią 
MATKI

składa
RADA DZIELNICY 

PIASKI  -  PARUSZOWIEC

Parkingowe nowości

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



-  Ilu was tutaj przychodzi?

- Dzisiejsze spotkanie jest typo
we - przychodzi mniej więcej tyle 
osób co dziś, więc możemy poli
czyć. Jest 25 osób, zwykle jest 25- 
30.

-  Ilu was jest w Rybniku?

- Przy każdej parafii jest grupa, 
mniej lub bardziej liczna. Silne gru
py są na Nowinach, w Chwałowi
cach.

-  Po co tu przychodzicie?

- Ja miałam się uczyć do matury, 
ale przyszłam. Potrzeba mi  tych 
paru godzin modlitwy, potrzeba mi 
ich wszystkich i bycia z Bogiem. To 
mi pomaga.

-  Jak przebiega typowe spotkanie 
w "OAZIE"?

- Dyskusje na spotkaniach do
tyczą spraw wiary, Kościoła, 
pogłębiania duchowości, wyzwala
nia się z nałogów - wszystkich 
problemów ważnych dla młodego 
chrześcijanina. Porządek jest do
wolny, chodzi o to, by uczestniczyć 
w Eucharystii, w życiu lokalnego 
Kościoła. Oaza jest podzielona na 
małe grupy pracy o czterech stop
niach „wtajemniczenia,,, które po
konuje się w ciągu roku. 
Uwieńczeniem tej pracy jest obóz 
letni, czyli dwutygodniowe rekole
kcje. Potem można stać się anima
torem, czyli zająć się własną małą 
grupą.

-  To są założenia ogólne, ale jak  
to w rzeczywistości się realizuje na 
spotkaniu?

- Najpierw jest Eucharystia, 
może być nabożeńswo majowe, 
różaniec, droga krzyżowa. Po mszy 
odbywają się spotkania w grupach, 
a potem mamy wspólne śpiewanie, 
ogłoszenia, wspólną modlitwę.

-  Jak długo trwa takie zebranie?

- Od 17.15 do 21.00. Kiedyś 
kończyliśmy później, ale musie
liśmy to zmienić, żeby najmłodsi 
mogli wcześnie wrócić do domu.

-  Ile lat mają ci najmłodsi?

Listy d o  red ak c ji
W ostatnim czasie dość często jestem 

zmuszony korzystać z usług PKP. 
W związku z tym „na gorąco,, 
chciałbym podzielić się kilkoma kryty
cznymi uwagami. Wydawało mi się, że 
już dosyć dawno został wprowadzony 
zakaz palenia w przedziałach, a mimo 
to kursują pociągi, w których połowę 
składu zajmują przedziały dla palaczy 
/np. 7.37 Rybnik - Kraków/. Jak to się 
dzieje, że na trasie Katowice - 
Chałupki, czy Katowice - Racibórz 
kursują zwykłe /nie pośpieszne/ po
ciągi, które mają w swym składzie wa
gony z pierwszą klasą. Sprawdziłem, że 
w żadnym rozkładzie jazdy nie jest ten 
fakt zaznaczony. Trudno więc, aby 
pasażer mógł się zaopatrzyć w bilety na 
I klasę. Wszyscy naiwni, którzy usiądą 
w owych przedziałach, z normalnymi 
biletami, wypraszani są przez konduk
torów. Efekt jest taki, że my, zwykli 
pasażerowie musimy się gnieść w pozo
stałych wagonach, natomiast owa I kla
sa służy jako „oaza spokoju,, dla kole
jarzy i ich znajomych. Kolejna sprawa

Po prostu się modlimy...
Kiedy poszłam na spotkanie „Oazy,, przy parafii św. 

Antoniego, cała grupa - od ósmoklasistów do studentów - 
powitała mnie pieśnią: „Bądź pozdrowiony gościu nasz,,. 

Później siedzieliśmy w kręgu, rozmawiając o tym, czym
właściwie jest „Oaza,,.

- 14-15, są to najczęściej ósmok
lasiści.

-  Jak trafiliście do ruchu „Światło 
- Życie„?

- Mój starszy brat chodził, więc 
byłem z tym obeznany i podobało 
mi się. Kiedy byłem w szóstej kla
sie, ksiądz pozwolił mi przycho
dzić. Tyle lat to już trwa i dalej 
fascynuje.

-  Czy wszyscy pochodzicie z reli
gijnych rodzin?

- Moi rodzice nie praktykują.
- Nikogo z nas mama nie przy

prowadziła za rękę, zwykle czło
wiek się o „Oazie,, dowiaduje od 
znajomych.

-  Czy zdarza się, że rodzice są 
przeciwko?

- Bywa tak.

-  Dlaczego ?

- Powody są praktyczne, np. ta 
godzina, późne powroty. Ja 
miałam przetarte drogi, bo cho
dziła moja siostra i rodzice wiedzie
li, że tu nie wpadnę w złe towarzyst
wo.

- Miałem kontakt z rodzicami, 
którzy nie umieli zrozumieć na 
czym to polega i robili trudności. 
Niektórzy są po prostu od 
początku pewni, że to nie jest dla 
ich dziecka i bardzo trudno ich 
przekonać. Jeżeli rodzic będzie 
chciał zrozumieć, że to decyduje 
o przyszłości dziecka, o wierze, to 
nie zabroni.

-  Jak byście wytłumaczyli rodzi
com ,  którzy nic o „Oazie" nie 
wiedzą,  o co tu chodzi? *

- To jest wspólnota modlitwy, po 
prostu się modlimy. Robimy to 
razem, bo jesteśmy w tym samym 
wieku i mamy podobne problemy. 
M ożna pogadać...

-  Zdarzają się wam ostre dysku
sje?

- Oczywiście!

-  O co walczycie,  o co się sprze
czacie?

to bilety automatycznego kasowania. 
Zawsze, kiedy jadę pociągiem, ktoś jest 
łapany na ich nieskasowaniu. I co warte 
podkreślenia: nie były to osoby młode, 
czy te roztargnione, ale ludzie starsi, 
którzy Katowice odwiedzają okazjona
lnie. Nie pomogły tłumaczenia, że 
uczciwie zapłacili za bilety i nie pode
jrzewali, że należy je kasować - musieli 
uiścić karę, gdyż jak stwierdzali kon
duktorzy, mieli dość czasu, aby zapoz
nać się z ową nowością. Tylko być może 
ci konduktorzy zapomnieli, że dla wielu 
ludzi pociąg to nie czerwony autobus 
z którego korzysta się nawet kilka razy 
dziennie, a bilety WPK „od zawsze,, 
należało kasować po wejściu do auto
busu. Chciałbym się dowiedzieć, dla 
kogo jest ułatwieniem sytuacja, gdy po 
odstaniu w kolejce po bilet należy go 
jeszcze skasować. Pokusiłbym się 
o szerszą uwagę. Będące kiedyś 
w użyciu kartonowe bileciki były trwal
sze i nierzadko dawały więcej infor
macji niż obecnie stosowane kompute
rowo - blankietowe bilety. Czuję, że jak 
tak dalej pójdzie to bilety będą formatu 
zeszytu, ale być może PKP sądzi, że 
„lasu ci u nas dostatek,, i stać je na taką 
rozrzutność.

D.S.

- O mnóstwo rzeczy. Staramy się 
zachowywać mądrze w tych spo
rach, służy nam do tego Pismo 
święte, autorytet Kościoła. Czasem 
się do czegoś nawzajem przekonu
jemy. Niektóre rzeczy dużo łatwiej 
przyjąć od rówieśników.

-  Czy są różnice zdań w najdras
tyczniejszych sprawach, takich jak  
przerywanie ciąży,  antykoncepcja, 
narkomania?

- Te problemy młodzież katolic
ka ma już rozwiązane. Ale pro
blemy społeczne pojawiają się aż za 
często. Ja uważam, że za dużo 
czasu poświęcamy tu na sprawy 
zewnętrzne.

- Ale tutaj najważniejsze jest roz
wijanie siebie, jeżeli się porusza te 
tematy społeczne, to w kontekście 
Pisma świętego, naszej wiary, na
szej postawy. Nie rozmawiamy 
o tym, że rosną ceny.

-  Spróbujcie jednak powiedzieć 
o jakiejś sprawie, o którą się 
kłócicie.

- Na przykład na letnie rekolek
cje oazowe jest wymagany strój, 
który zawsze wzbudza wielkie kon
trowersje.

-  Jaki?

- Długa spódnica, prosta bluzka, 
rękaw przynajmniej do łokcia, 
włosy związane. Moim zdaniem 
więcej jest z tego protestów, niż 
korzyści. Jak widzę dziewczynę 
w długiej spódnicy, to od razu mi 
się wydaje, że to z „OAZY,,.

-  Czy chłopcy też są zobowiązani 
do specjalnego stroju?

- Nie, byleby to nie było „prane 
nożyczkami,,

- A le na tym spotkaniu nie wszyst
kie dziewczyny mają spódnice za 
kolana... Czy zawsze jest tak jak  
w tej grupie - dziewczęta 
w przytłaczającej większości?

- To taka choroba grup oazo
wych.

- To się bierze z tego, że chłopak 
przychodzi sam, widzi te dziew
czyny, i ucieka. A dziewczęta za
wsze chodzą grupkami, więc im 
raźniej.

-  Czy można tu urządzić pry
watkę, urodziny?

- Jak się chce, to można wszyst
ko.

- Imprezom nie ma końca!

-  Czy można zaprosić osoby 
Z zewnątrz?

- Oczywiście.

-  Czy pojawiają się na spotka
niach tematy polityczne, gospodar
cze?

- Rzadko, bo tego jest wszędzie 
bardzo dużo. Tu się właśnie przy
chodzi, żeby od tego odpocząć.

Czy prowadzicie jakąś 
społeczną działalność? Wiem, że ry
bniccy „oazowcy„ wyjeżdżają na 
obozy z dziećmi cierpiącymi na po
rażenie mózgowe. Czy wykonujecie 
jakieś inne działania „na zewnątrz„?

- My mamy takie małe grupki - 
diakonie - z których każda się 
zajmuje określonym problemem. 
N a przykład może to być walka 
z uzależnieniem: alkoholizmem, 
narkomanią. Robi się też zbiórki 
pieniędzy i rzeczy dla dzieci 
z domów dziecka.

- Ja i koleżanka pomagamy star
szej osobie - trzeba jej przynieść 
obiad, no i pobyć razem, poroz
mawiać.

- Kiedy przyjeżdża biskup, po
magamy zorganizować wizytę. 
Rozwieszaliśmy też plakaty na te
mat aborcji.

-  Czy wasi koledzy szkolni 
wiedzą, Że uczestniczycie w tym 
ruchu?

-T ak .

-  Jakie są ich reakcje?

- Nie odnoszą się do tego 
z agresją, ale nie ma też odzewu. 
Specjalnie ich to nie obchodzi.

- Po prostu traktują do norm al
nie.

-  Czy próbujecie apostołować 
w swoim środowisku?

-J a  się staram jak mogę, chociaż 
nie zawsze wychodzi.

- Trzeba o tym mówić, ale nie 
chodząc po domach, zaczepiając 
ludzi. To jest po prostu tak: jeżeli 
ktoś jest dla mnie ważny, to chcę 
o nim rozmawiać z ludźmi. Chcę 
mówić o moim chłopaku, o mojej 
najlepszej przyjaciółce - i tak samo 
chcę mówić o Bogu.

-  Czy waszym zdaniem ludzie 
odchodzą od Kościoła?

- Przedtem ludzie, którzy nie byli 
zbyt mocno związani z Kościołem,

Pod

Pod krawatami...

Osoba obdarzona nawet mniej 
niż przeciętnym zmysłem estetycz
nym jest w stanie zauważyć, iż 
w ciągu ostatnich kilku lat nasze 
otoczenie znacznie wypiękniało. 
Zmieniają się szyldy, sklepowe wit
ryny, miejsca publiczne przybie
rają nowe kształty, remontuje się 
i odnawia stare kamieniczki. Es
tetyczny przełom nastąpił również 
w miejskiej komunikacji i kierowcy 
popularnych czerwonych auto
busów służbowym rozporządze
niem zobligowani zostali do pracy 
w służbowych mundurach i konie
cznie w równie służbowych krawa
tach. Efekt tej krawatowej polityki 
cieszy oko większości pasażerów 
i z pewnością sprzyja wzrostowi 
zaufania do pana szofera, którego 
prestiż też na tym dobrze wycho
dzi.

znajdowali tam wolność, bezpie
czeństwo. Teraz już nie ma takiej 
potrzeby, zostają więc tylko ci na
prawdę wierzący. W Belgii, w Nie
mczech, we Francji kościoły są 
puste. Oby tak nie było w Polsce.

-  Co się dzieje, kiedy oazowiec 
spotyka się ze świadkiem Jehowy?

- Nawet staramy się spotykać. 
Umawiamy się co najmniej raz 
w miesiącu. My opowiadamy o na
szym Kościele, oni o swoim. Trafi
liśmy po prostu na takich, 
z którymi można spokojnie poroz
mawiać.

-  Czy macie poczucie, że media 
jednostronnie naświetlają problemy 
związane z Kościołem?

- Tak. Kiedyś codziennie czy
tałem „Wyborczą,,, ale uważam, że 
to nie jest obiektywna gazeta. Te
raz czytuję katolickie „Słowo,,, pis
ma ekologiczne.

-  Czytacie „Dziewczynę„, „Bra
vo„?

- Nie!
- Najgorsze jest, że ludzie wierzą 

w to, co oni tam wypisują, na 
przykład że homoseksualizm jest 
w porządku. W tych gazetach jest 
nadmierna tolerancja - tylko ludzi 
wierzących, takich jak  ja , się nie 
toleruje.

- Z listów do redakcji wynika, że 
czytelnicy to sami psychopaci.

- Ale to wciąga, to się czyta.

-  Ósmoklasistki, czy wy też macie
wstręt do pism takich, jak  „Dziew
czyna „? 

- Ja nie kupuję, ale dużo moich 
koleżanek z klasy to czyta. Ja wolę 
pisma religijne.

-  Czy zdarzają się małżeństwa 
oazowe? I jak  układa się ich 
pożycie?

- Są takie małżeństwa. Po ślubie 
często tworzą „Oazy rodzin,,. Te 
pary oczywiście mają problemy, 
ale żyją ze sobą raczej dobrze.

- Ja znam kilka negatywnych 
przykładów. Jedni się rozwiedli, 
inni odeszli od naszej wiary.

- Mój brat i bratow a spotkali się 
na „Oazie,,. Nie ma między nimi 
większych konfliktów, bo proble
my próbują rozwiązywać z Bo
giem.

-  Dziękuję za rozmowę.

O życiu oazowym opowiadali 
młodzi rybniczanie, skupieni w ru
chu „Światło - Życie,, przy parafii 
św. Antoniego i ich opiekun - 
ksiądz Grzegorz USZOK.

KLAUDIA MICHALAK

Wszystko byłoby dobrze, gdyby 
nie lato. Jak wytrzymać w trzydzie
stostopniowym upale za wielką 
rozgrzaną szybą w ciasno uwiąza
nym krawacie /ty lko  taki jest ele
gancki/? Wszak nawet podręczniki 
dla kierowców zalecają na dłuższą 
podróż stroje luźne i swobodne. 
Nie twierdzę wcale, że kierowcy 
autobusów powinni w sezonie let
nim występować w kąpielówkach 
i słomkowych kapeluszach, ale gu
stowne koszule z krótkim rękawem 
powinny zadowolić nawet najbar
dziej wybrednych pasażerów.

Jak na razie koszul takich nie ma 
choć rzekomo zostały zamówione, 
zaś kilku kierowcom rybnickiego 
PKM -u grozi utrata premii za 
pracę w niepełnym umundurowa
niu.

Ot, estetyczna dyscyplina.
/w a c k /
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Absolwenci ’93  Absolwenci ’93
TECHNIKUM GÓRNICZE

KLASA V A 
wychowawca:
mgr inż. Zofia KOZUBSKA
- podziemna eksploatacja 
złóż

Krzysztof ADAMCZYK, 
Marian BARON, Piotr 
BOŃCZYK, Arkadiusz 
CZOP, Maciej FRĄ
CZYŃSKI, Tomasz
FRYCZ, Roman
KRZYŻOWSKI, Tomasz 
LASKOWSKI, Łukasz 
MAŁEK, Rafał MAND
RYSZ, Arkadiusz NYTKO, 
Leszek OM OZIK, Piotr 
OŚLIZŁO, Grzegorz 
POCZĄTEK, Mariusz PO
REMBSKI, Krzysztof 
PRZELIORZ, Marcin 
SMYCZEK, Andrzej STO
JER, Zdzisław RAJNH

OLD, Stanisław SZULIK

TECH NIKUM
ZAWODOWE

IIIS - wychowawca: 
mgr Janina FILIPOW SKA
- naprawa i eksploatacja 
pojazdów samochodowych

Mariusz BARTOSIK, 
Dariusz GOŁĘBIOWSKI, 
Dariusz GORCZYŃSKI, 
Jarosław KANDZIORA, 
Piotr KŁOSOK, Henryk 
KOBOS, Wojciech
KRYCH, Krzysztof
KUŹNIAR, Janusz KUŹNI
KOWSKI, Mariusz LUB
SZCZYK, Adam
MATEŃKA, Piotr NIE
M YJSKI, Daniel RYSZKA, 
Wojciech O LEJA RZ

W a k a c y j n a
oferta
D o m u

P o m o c y
S p o ł e c z n e j

W wielu rodzinach są osoby wy
magające ciągłej opieki i troskli
wości. To, że są to osoby nam 
bliskie i drogie nie zmienia faktu, 
że zdarzają się sytuacje, w których 
są one dla nas prawdziwym 
ciężarem. Sezon urlopowy to czas 
częstszych i dłuższych niż zazwy
czaj wyjazdów, które w podobnych 
sytuacjach rodzinnych są nielada 
problemem i to szczególnie delikat
nym. Chcąc wyjść naprzeciw lu
dziom potrzebującym pomocy 
w tym względzie, Miejski Dom 
Pomocy Społecznej przy ulicy 
Żużlowej 25 oferuje opiekę 
pielęgnacyjną osobom, dla których 
rodziny nie znalazły opiekuna na 
czas swego wyjazdu. Pobyt osób, 
wymagających opieki w Domu Po
mocy Społecznej byłby odpłatny, 
przy czym wysokość opłaty uza
leżniona byłaby od konkretnej sy
tuacji. Szczegółowe informacje 
uzyskać można pod numerem tele
fonu 21-111 i 21-118 w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

/w a c k /
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 TECHNIKUM GÓRNICZE 
KLASA V C

- wychowawca: mgr Lidia DZIENIARZ
- przeróbka i przetwórstwo kopalin

Urszula ANTONIAK, Justyna BARANOWSKA, Grzegorz 
BIENIEK, Krzysztof BOCZEK, Ewa FILIPOW SKA, Mariola 
GANDYK, Przemysław JANUS, Joanna KĘDZIORA, Ry
szard KNAPCZYK, Aleksandra KOCZAR, Marek KONOP
KA, Adam LAMPERT, Krzysztof LATOSIŃSKI, Jolanta 
MACHURA, Barbara MACIĄCZYK, Mirosław MICHALIK, 
Mieczysław M IŁOWSKI, Agnieszka M ROZIK, Andrzej PIE
KARCZYK, Justyna RATAJCZYK, Wojciech SOBIK, Dona
ta SZEWCZYK, Ireneusz SZEWCZYK, Wioletta TOMA
SZEWSKA, Dariusz ZIM OL, Katarzyna WALIGÓRA, 
 Aleksander ŻM IJEW SKI

 TECHNIKUM GÓRNICZE 
V E

- wychowawca: mgr Jolanta Kosok
- eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa 
podziemnego

Tomasz BUCHALIK, Wojciech DOROBIS, Jacek DYKA, 
Krzysztof DRABINIOK, Zenon GORZAW SKI, Tomasz KAS
PERUK, Tomasz KUCZA, Krzysztof KULIG, Krzysztof 
MANDRYSZ, Michał MENTAL, Adrian M ROZEK, Woj
ciech MURA, Tomasz NAPIERALSKI, Adam OLSZYNKA, 
Leszek PALA, M arek PA PAJ, Michał PIETRASZ, Tomasz 
ŚLIW IŃSKI, Andrzej WARMUŁA, Jarosław W OŹNICA, 
Arkadiusz ZIELEŹNY, Aleksander ZIENTEK, Eugeniusz 
OLEŚ, Bogdan RUSECKI, Piotr ŁAGOŹNY 

Zespól
Szkól

Technicznych

TECHNIKUM GÓRNICZE
V G

- wychowawca: mgr Barbara M ROW IEC
- podziemna eksploatacja złóż

Mateusz GROBORZ, Wojciech H AJDUK, Wojciech 
IWAŃSKI, Leszek KRÓLICZEK, Bogusław KUBICA, Witold 
KUCZERA, Adam PRUS, Wojciech RYGIEL, Tomasz SZU
LIK, Krzysztof SZYMURA, Jarosław TKOCZ, Bogusław 
W OJTEK, Marcin GMERSKI

TECHNIKUM  ENERGETYCZNE 

V B
- wychowawca: mgr Stefan ADAMCZYK
- elektroenergetyka

Grzegorz ADAMCZYK, Sławomir BEMBNISTA, Tomasz 
BIENEK, Michał GRIEGER, Kamil GROSSEK, Janusz H A J
DUK, Tomasz HUZAREW ICZ, Jacek JEREM ICZ, Mariusz 
KASPAR, Zbigniew LUKS, Tomasz MAJDA, Paweł NOGA, 
Piotr PRACZ, Adam RENER, Mariusz SWACZYNA, Woj
ciech SZOTA, Marcin SZW ELENGREBER, Sebastian WA
SELA

TECHNIKUM ENERGETYCZNE 
V D

- wychowawca: mgr Urszula PLUTA
- energetyka cieplna

Dariusz ADAMCZYK, Tomasz CIEŚLA, Krzysztof F O J
CIK, Zygfryd GALDIA, Andrzej JAROSŁAW SKI, Łukasz 
KLOS, Maciej KOŁODZIEJCZYK, Michał KOM OROW
SKI, Adam KUMAŃSKI, Jarosław LASOTA, Dariusz LE
PIARCZYK, Marek ŁAZARSKI, Adam NIEDZIELA, Piotr 
PANEK, Dariusz PICH, Zdzisław SITARSKI, Radosław 
ŚWIST, Tomasz W OJTYRA, Piotr URBANEK, Krzysztof 
ZIM OŃCZYK, Piotr ŻARSKI, Arkadiusz ŻABKA

Niebezpieczeństwo czai się na 
każdym kroku, bandyta czyha 
w każdej bramie - czy tak miesz
kańcy Rybnika myślą o ulicach 
swojego miasta? Od zastępcy ko
mendanta Komendy Rejonowej 
Policji w Rybniku, komisarza Ed
warda BUJOKA dowiaduję się, że 
większość przestępstw „ulicznych,, 
takich jak kradzieże, napady w ce
lach rabunkowych czy gwałty, to 
przestępstwa „okazjonalne,,, 
których sprawcy działają zgodnie 
ze starą zasadą „okazja czyni złod
z i e j a ", przy czym poszkodowani 
najczęściej sami nieświadomie pro
wokują przestępców. Jak więc 
postępować, by nie kusić złego? 
Rady są proste. Jeżeli nie chcemy 
by nas okradziono nie chwalmy się 
dobrobytem. Wiadomości o dob
rych dochodach rodziców dzieci 
rozpowszechniają lepiej niż radio, 
unikajmy więc w ich obecności 
rozmów o dużych pieniądzach. 
Dokonując zakupów wypchany 
portfel trzymajmy w ręce, a nie 
w torebce, której zniknięcia można 
wcale nie poczuć. Kobieta, która 
obwieszona cenną biżuterią wie
czorem wraca do domu bez „eskor
ty,, , niejako sama wystawia się na 
cel. Nie korzystajmy z usług 
taksówek poszukujących klienta. 
Nie zapuszczajmy się w nieznane 
nam rejony miasta, szczególnie po 
zapadnięciu zmroku. Ciemne bra
my i zaułki są idealnymi kryjówka
mi czekających na okazję 
przestępców, więc, jak mówi pio
senka - strzeż się tych miejsc, jeśli 
nie chcesz znaleźć się w tarapatach,

„Pali się!" zamiast „Gwałcą!" "

zwłaszcza, jeśli przemierzasz mias
to późnym wieczorem i samotnie. 
Ofiarami ataków najczęściej pa
dają osoby sprawiające wrażenie 
słabych i takich, które nie będą 
stawiały oporu, a więc kobiety, 
dzieci, starsi i niepełnosprawni. 
Ludzie wyglądający na wysporto
wanych i pewnych siebie budzą 
w typach spod ciemnej gwiazdy 
respekt i atakowani są znacznie 
rzadziej, więc nawet jeśli nie masz 
postury kulturysty, zamiast prze
mykać ulice chyłkiem ze wzrokiem 
trwożliwie wbitym w ziemię, staraj 
się chodzić pewnym krokiem 
i z podniesioną głową. Można to 
wyćwiczyć i warto.

Najważniejsze jest zachowanie 
zimnej krwi. Jeśli już zostałeś napa
dnięty, nie wpadaj w panikę, bo 
ona jeszcze nikomu nie pomogła - 
za to zdrowy rozsądek nieraz ura
tował mienie, zdrowie i życie. Nie 
istnieje jeden sprawdzony sposób 
postępowania z napastnikiem: ale 
jeśli to możliwe w danej sytuacji, 
najlepiej salwować się ucieczką. 
Lepiej też oddać rabusiowi pie
niądze czy biżuterię i wyjść z opre
sji cało, niż targować się z nim, 
kiedy ceną może być nasze zdro
wie, a nawet życie. Niektóre panie 
czują się bezpieczniej nosząc przy 
sobie broń gazową. Jednak by uzy
skać zezwolenie na posiadanie 
i używanie aerozolu lub pistoletu 
trzeba zdać egzamin w Komendzie

Wojewódzkiej. Kobiety w prze
rażeniu często zapominają, że prze
cież wolno im się bronić przed 
napastnikiem. Bezwolne poddanie 
się gwałcicielowi z pewnością nie 
„obudzi w nim sumienia,,, jednak 
tak jak w przypadku napadu ra
bunkowego wybór metody 
postępowania powinien być uza
leżniony od błyskawicznej oceny 
układu sił - gwałciciel-psychopata 
może zareagować ucieczką na 
słowną agresję z naszej strony, ale 
może też do reszty stracić kontrolę 
nad swymi emocjami, co dla nas 
może się skończyć tragicznie. 
Doświadczenie pokazuje, że woła
nie o pomoc odniesie większy sku
tek, jeśli będzie się wołało „pożar!,, 
albo „pali się!,, zamiast „gwałcą!,, 
Jeśli jesteś kobietą i musisz sama

poruszać się wieczorem po mieście, 
pamiętaj, że minispódniczka i ko
kieteryjny dekolt prędzej zwróci na 
ciebie uwagę potencjalnego 
gwałciciela niż inny, mniej kobiecy 
strój. Jeśli masz psa, zabierz go ze 
sobą, oczywiście jeśli jest większy 
od ratlerka... W ogóle spacery 
późną porą najlepiej odbywać ze 
znajomymi, a nie samotnie.

Dzieci, będące łatwymi ofiara
mi, powinniśmy uczyć braku zau
fania do nieznajomych, nawet 
uprzejmych i zawsze interesować 
się tym, gdzie i z kim spędzają czas. 
Trzeba w nich także wyrobić na
wyk informowania nas o tym 
dokąd wychodzą, z kim i o której 
wrócą.

Niestety, świat nie jest idealny 
i od ludzi spodziewać się możemy 
nie tylko dobroci, ale jak z przeko
naniem i spokojem podsumował 
komisarz Bujok, Rybnik to wpra
wdzie nie Chicago, jednak bądźmy 
uważni, bo strzeżonego...

A. LEŃSKA
m

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



J ę z y k iA b e c a d ło
R z e c z y

Ś lą s k ic h
Podczas II wojny światowej 

mówienie na Śląsku gwarą bądź 
„czystą,, polszczyzną /Niemcy nie 
robili tu różnicy/ było przez oku
panta tępione. Największym pro
blem był jednak z dziećmi, które 
nie rozumiały „polityki językowej,, 
swych rodziców. Do codziennych 
zjawisk należało „podwójne,, lanie. 
To samo dziecko bowiem raz ob
rywało, bo na drodze, w urzędzie, 
w sklepie itd. odzywało się po pol
sku - drugi raz, bo w domu powie
działo coś po niemiecku. Byli więc 
Ślązacy z konieczności „dwujęzy
czni,,. Ojczystego języka uczył 
dom, zaś niemieckiego przedszko
le, szkoła oraz „życie,,.

Po roku 1945 pokolenia 
Ślązaków wyuczone niemieckiego 
w czasie okupacji, lub jeszcze 
wcześniej w szkole pruskiej, robiły 
ze swojej umiejętności konkretny 
użytek. Niewielu zostawało tłuma
czami bądź pracownikami biur tu
rystycznych, większość jednak sto
sowała swą umiejętność mówienia 
po niemiecku do „cenzurowania,, 
swych domowych rozmów. Jeżeli 
dorośli w towarzystwie dzieci 
chcieli porozmawiać na skompli
kowane, drażliwe czy pikantne te
maty, bądź po prostu obgadać ja
kiegoś sąsiada lub członka rodziny, 
to przechodzili na język nieznany 
dzieciom - na niemiecki. Nie za
wsze jednak ich znajomość niemieckiego

tylko, że ktoś jest zły, głupi, niemo
ralny, chciwy... jednak nie wie
działy, o kogo chodzi. Dzieci na 
Śląsku stykały się z językiem nie
mieckim poprzez śpiewane przez 
dorosłych usłyszane w dzieciństwie 
niemieckie piosenki, głównie 
kołysanki oraz wierszyki. Te wier
szowane strofy nie były jednak 
bynajmniej deklaracją niemieckich 
„korzeni,,, lecz efektem skutecz
ności niemieckiej szkoły.

Tak więc wydaje się , że Ślązak 
mówiący tylko po niemiecku /chy
ba, że był Niemcem z krwi i kości/, 
nawet w okresie pruskim, podczas 
okupacji czy kiedykolwiek, nie był 
sobą! Jego naturalnym środowis
kiem językowym była polska gwa
ra śląska. Dzisiaj „starzy,, Ślązacy 
używają w domu gwary. Poza nim 
mówią językiem, który jest miesza
niną poprawnej polszczyzny i ele
mentów gwarowych. Czy jest to 
znak upadku czy wymierania gwa
ry? Tej starej, czystej - owszem, tak, 
jednak ten nowy „mieszany,, język 
jest o wiele łatwiejszy do przyswo
jenia przez ludność napływową. 
I ludność ta przyswaja ten sposób 
mówienia! Być może jest to realna 
droga do ocalenia językowej 
odrębności mieszkańców dzisiej
szego Śląska.

niemieckiego była 
dobra, więc po 
niemiecku na
zywali tylko 
najistotniejsze 
sprawy, zaś 
komentarz od
bywał się już 
w języku zro
zumiałym dla 
n i e p o ż ą d a
nych słucha
czy. Tak więc 
dzieci słyszały MAREK SZOŁTYSEK

c. d. ze str. 1
-  Od jak dawna hoduje  pan lilie?

- Czy takie mutanty mogą się 
dalej rozmnażać?

- Czy są też miłośnicy innych 
kwiatów?

- Pierwsze nasiona dostałem 
w 1972 r. z Czech. Tam poziom 
hodowli jest dużo wyższy, dość 
powiedzieć, że Czesi zarejestrowali 
już ok. 200 odmian, a my 18.

Ostatnio wystawiałem w Cze
chach swoje kwiaty. Czekam na 
wyniki. Spodziewam się co naj
mniej wyróżnienia.

W tej chwili zajmuję się roślina
mi, które mają zmieniony garnitur 
genetyczny: zamiast 24 jest 36, albo 
48 chromosomów. Ten rodzaj ho
dowli ma swój początek w USA, 
gdzie użyto go najpierw do irysów - 
dzięki temu mamy bardzo barwne, 
wielkokwiatowe odmiany.

-  W jaki sposób powiększa się 
ilość chromosomów?

- Można to robić przez od
działywanie promieniowaniem lub 
substancjami chemicznymi.

-  Jakie są zalety tej metody?

- Oprócz tego, że uzyskujemy 
piękniejsze kwiaty, rośliny są zdro
wsze. Oczywiście nie w każdym 
przypadku się udaje - często efek
tem są organizmy niezdolne do 
życia.

-T ak , wydają nasiona, można je 
też powielać przez cebule - 
wówczas każda roślina jest iden
tyczna z macierzystą.

Przy rozmnażaniu z nasion 
każda roślinka jest inna. Nasiona 
mają wtedy tę wyższość nad cebu
lami, że nie są zarażone chorobami 
rośliny - matki.

-  Kto przygotował tę wystawę ?

Zorganizował ją  Klub 
Miłośników Kwiatów, działający 
przy Rybnickim Ośrodku Kultury.

-  Od jak dawna działa klub?

- Od 1991 roku. Zawiązali go 
byli członkowie Polskiego Towa
rzystwa Miłośników Kwiatów, 
które właśnie wtedy się rozpadło 
z powodu wewnętrznych kon
fliktów.

-  Ilu miłośników liczy to zgroma
dzenie?

- W tej chwili 29, w tym trzech 
„liliarzy,, - hodowców, 
uzyskujących nowe odmiany.

- Oczywiście - mamy hodowców 
irysów, tulipanów, krzewów ozdo
bnych, a także roślin domowych.

-  Co właściwie robi się w klubie ?

- Spotykamy się co miesiąc w Te
atrze Ziemi Rybnickiej, pokazuje
my sobie nawzajem przezrocza 
i zdjęcia kwiatów, wymieniamy się 
trudnymi do zdobycia katalogami. 
Są też prelekcje, pokazy video. Ale 
przede wszystkim wymieniamy się 
roślinami.

Przestrzegamy zasady, by roz
powszechniać rośliny najpierw 
wśród naszych członków, a dopie
ro potem na zewnątrz.

Ostatnio zawiadomiliśmy szkoły
o naszym kole, bo zależy nam na 
młodych. Na razie zgłosiły się nau
czycielki biologii.

-  Jak można się z wami skontak
tować?

- Najłatwiej nas znaleźć przez 
Teatr Ziemi Rybnickiej.

-  Kto w kole przeważa -  panie czy 
panowie?

- O dziwo, panowie. Kwiaty 
uwielbiają technicy, inżynierowie
i matematycy.

Rozmawiała: 
Klaudia MICHALAK

KUPON
KONKURSU
ŻUŻLOWEGO

"GR"

ROW RYBNIK STAL RZESZÓW 

wpisz ilość punktów

50 rocznica śmierci generała Wł. S ikorskiego

Pamiątkowe 
zdjęcie

Także Niemcy nie kryli zadowole
nia, a fakt ten znalazł się szybko na 
pierwszych stronach gazet niemiec
kich, wychodzących w okupowa
nej Polsce. Taki właśnie fragment 
niemieckiej gazety /pa trz  zdjęcie 
ob o k / przyniósł do naszej redakcji 
pan EDWARD PIEŁKA, emeryto
wany pracownik rybnickiego m a
gistratu, który w kilka dni po tragi
cznym gibraltarskim wydarzeniu 
wyciął z ukazującej się w Rybniku 
niemieckiej gazety zdjęcie gen. Si
korskiego, nakleił je na tekturkę 
i opatrzył datami oraz czarnymi, 
żałobnymi obwódkami. Pan Ed
ward nie pamięta dzisiaj dokład
nie, czy wyciął tę fotografię z „K u
riera,, czy „Rybniker Anzeige,,. 
O tym wycinku przypomniał sobie 
dopiero po 50 latach pod wpływem 
telewizyjnych audycji,
omawiających sprawę tragicznej 
śmierci gen. Sikorskiego.

/ s z o ł /

WYSTAWA MALARSTWA W PROSPER BANKU

W czwartek 8 lipca w południe w siedzibie rybnickiego oddziału PROSPER 
BANKU otwarto wystawę malarstwa Mirosława WSZOŁKA.

W chwilę później odbyło się losowanie lokat terminowych w Prosper Banku. 
Na zdjęciu: Mirosław W SZOŁEK i dyrektor rybnickiego oddziału Prosper Banku 
Jarosław KLIMA.

Foto: wack

Gen. Wł. Sikorski
2 0 . 5 . 7 9

W piątek 4 lipca 1943 r. pod 
Gibraltarem w katastrofie lotniczej 
zginął gen. Władysław SIKORSKI 
- Naczelny Wódz i premier rządu 
polskiego na uchodźstwie. Samo
lot, wracający z wizytacji od
działów polskich na Bliskim 
Wschodzie, spadł do morza w kilka 
chwil po starcie. Mimo iż od tego 
wydarzenia minęło już 50 lat, 
śmierć generała należy do niewy
jaśnionych kart polskiej historii. 
Jedno jest pewne - śmierć polskiego 
wodza była na rękę politykom ra
dzieckim i również angielskim.

II Ogólnopolski 
Konkurs 

Fotografii 
Niedobczyce '93

Już po raz drugi Dom Kultury 
w Rybniku-Niedobczycach jest or
ganizatorem Ogólnopolskiego 
Konkursu Fotografii N IEDO
BCZYCE ’93.

Zgodnie z regulaminem, techni
ka prac, których ilość nie powinna 
przekroczyć po 4 fotografie barw
ne i czarno-białe, jest dowolna. 
Każde zdjęcie o formacie od 24 cm 
na 30 cm do 40 cm na 50 cm należy 
czytelnie podpisać, podając m.in. 
tytuł pracy oraz dane osobowe. 
Należy je przesłać w sztywnych 
opakowaniach do 31 sierpnia br. na 
adres organizatora: Dom Kultury, 
44-270 Rybnik-Niedobczyce, ul. Ba
rbary 23, tel. /0 - 3 6 /  27-146, wew. 
339. Należy również na ten sam

adres przesłać przekazem wpisowe 
w wysokości 50.000 zł.

Jury będzie obradować 18 
września, a o wynikach autorzy 
dowiedzą się 24 września. Organi
zatorzy zastrzegają sobie prawo do 
bezpłatnej reprodukcji zdjęć w ka
talogu pokonkursowej wystawy 
oraz w prasie.

Pierwsza nagroda wynosić 
będzie 1 mln zł, druga 800 tys. zł, 
trzecia 500 tys. zł, choć organizato
rzy zastrzegają sobie prawo do 
innego ich podziału.

Komisarzem II Ogólnopolskie
go Konkursu Fotografii Niedo
bczyce ’93 jest Henryk TKOCZ - 
ART. FIAP.

Opr.: róż.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Z arząd  M ia sta  in fo r m u je

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku przy ul. 
Klasztornej 3 stanowiącej parcelę nr 4527/179 i parc. nr 4528/179 k.m. 
3 obr. Rybnik o łącznej powierzchni 1109 m kw., zapisanej w K W T .III-97 
Rybnik Zamek. Nieruchomość obejmuje budynek dwukondygnacyjny 
o kubaturze 2148,2 m sześć, i powierzchni zabudowy 305,4 m kw.

Wartość budynku: 1.819.066.500.- zł
Wartość gruntu: 133.080.000.- zł

Cena wywoławcza: 1.952.146.500.- zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospoda
rki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364. Wizja nieruchomości 
odbędzie się w dniu 12 lipca 1993 r. od godz. 10.00-12.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 1993 r. o godzinie 10.00 w sali nr 
3 7 , I-piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 200 mln zł 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 9.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 
50.000.-zł

Zarząd M iasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej 
chwili od przetargu bez podania przyczyn.

DZIŚ POM ALUJEM Y TWÓJ SAMOCHÓD,
A TY POTEM ZAPŁACISZ NAM W RATACH

Informacje w sklepie z lakierami samochodowymi - tel. 20-278 
Osiedle Południe 37, 44-253 BOGUSZOWICE 

czynne od 9.00 do 17.00

Kronika p o lic y jn a

Lakiernictwo 
samochodowe 
Gotartowice 
ul. Zaplocie 26B

Lakiernictwo
samochodowe
Rybnik
ul. Żorska 32, tel. 25-671

Walka o węgiel?
25 czerwca ok. 14.15 w kolejce 

po węgiel pod kopalnią Chwałowi
ce został pobity kierowca samo
chodu tatra z Opolszczyzny. Spra
wca uderzył go pięścią w twarz, 
wybijając ząb.

Przez dziurę do sklepu
W nocy z 27 na 28 czerwca na 

ulicy Kochanowskiego w Czucho
wie włamano się do sklepu. Spraw
ca wybił dziurę w ścianie i skradł 
artykuły spożywcze wartości 19 
mln zł.

Majsterkowicz
Między 20 a 27 czerwca włama

no się do domu jednorodzinnego 
przy ulicy Turystycznej w Golejo
wie. Skradziono wiertarkę „Cel
ma„ i rower „Wigry,,. Straty wy
niosły 5 mln zł.

Potrącił dziecko
29 czerwca na ulicy kś. Pojdy 

w Książenicach, kierowca fiata 
126p nie opanował pojazdu, wje
chał na chodnik i potrącił 5-let
niego chłopca. Dziecko umieszczo
no w szpitalu z obrażeniami głowy.

Skodą w drzewo
30 czerwca na ulicy Żorskiej 

w Stanowicach kierowca skody zje
chał na lewą stronę jezdni i uderzył 
w drzewo. Obrażeń doznał kie
rujący pojazdem oraz jego żona 
i półtoraroczne dziecko. Wszyst
kich odwieziono do szpitala.

Spragniony
30 czerwca patrol policji ujawnił 

włamanie do sklepu spożywczego 
w Czuchowie na ulicy 3 Maja. 
Nieznany sprawca wybił szybę 
w drzwiach wejściowych i skradł 
kontener z alkoholem o wartości 
1,2 mln zł. Widać miał duże prag
nienie.

/ j a k /

Kronika policyjna Napad z łomem
28 czerwca o godz. 12.15, a więc 

w środku dnia 32-letni mężczyzna 
dokonał napadu na sklep przy uli
cy Powstańców. Do zastraszenia 
ekspedientki posłużył się łomem. 
Sprawca wcześniej odwiedzał ten 
niewielki sklepik, dokonując roz
poznania. Gdy zauważył, że nie ma 
w nim klientów wszedł do środka, 
zamykając za sobą drzwi. Zza pa
zuchy wyciągnął stalowy pręt 
i grożąc nim ekspedientce zażądał 
wydania gotówki. Przestraszona 
kobieta wyciągnęła z kasy i oddała 
napastnikowi 700 tys. zł. Mężczyzna

na po wyrwaniu gniazdka telefoni
cznego zbiegł.

Jednak niedługo cieszył się wol
nością. Już następnego dnia ujęła 
go policja. Ekspedientka bardzo 
dobrze zapamiętała twarz napast
nika. Biegły rysownik dzięki jej 
zeznaniom odtworzył bardzo 
dokładny portret pamięciowy 
sprawcy. Policja nie miała 
większych problemów z ustaleniem 
tożsamości podejrzanego. Mężczy
zna ten jest notowany w policyj
nych kartotekach za przestępstwa 
przeciwko mieniu._______________

Podejrzany jest mieszkańcem 
Rybnika, nigdzie nie pracującym. 
Napadu dokonał w okresie próby 
związanej z warunkowym zawie
szeniem kary orzeczonej w 1991 
roku za kradzież. Prokuratura os
karża go o rozbój z użyciem niebez
piecznego narzędzia. Grozi mu za 
to kara powyżej 5 lat pozbawienia 
wolności. Poza tym będzie musiał 
także odsiedzieć rok więzienia 
orzeczony z zawieszeniem. Wobec 
podejrzanego prokurator zastoso
wał areszt tymczasowy.

/jak/

Program kanału EF telewizji kablowej
Piątek: 9.07.1993 r. 

początek: 18.45

rozstrzygnięcie konkursu 
z ubiegłego tygodnia

- magazyn publicystyczny „TU
TAJ,, , a w nim:

* zaproszenie nad Zalew Rybni
cki

* o pewnej dyscyplinie spor
towej

* NOC ŚW IĘTOJAŃSKA 
w Rybniku

program informacyjny „EF„ 
NEWS, a w nim m. innymi:

- problem sprzedaży alkoholu 
w Rybniku,

- praca dla tegorocznych absol
wentów szkół,

- relacja z otwarcia kąpieliska 
„RUDY,,,

- wakacyjna wizyta dzieci z Lit
wy w Rybniku, o sytuacji w lasach,

- o działalności mniejszości nie
mieckiej w Raciborzu

- ogłoszenie konkursu

6

Sobota: 10.07.1993 r.
12.00 - powtórzenie piątkowego 

programu

UWAGA: - KINO HIT 
wakacyjna

przerwa

Marcie SWIATOWSKIEJ 
z okazji pierwszej wizyty w Ryb
niku najlepsze życzenia właściwej 
oceny miejscowych uroczysk 
i mroków egzystencji składa cichy 
niedyskretnik

Grzegorz K.

PRZECENY

* Sklep obuwniczy przy ul. Po
wstańców 16a przecenił damskie 
buty /d o  150 tys. zł/.

* Obniżył ceny także sklep „G o
rol„ w Rynku /są  tam zabawki 
i ubrania/.

* Obniżył ceny bluzek /w  dużych 
rozm iarach/ sklep ” Maxi” , przy 
ul. Sobieskiego 22.

... I NOWE SKLEPY

* „Michaś,, to nowy sklepik 
w Rynku - są w nim rozmaite 
artykuły dla dzieci /m aleńkich/ 
i damskie rajstopy.

* „Bodara,, ma nową filię /z  
koszulami, krawatami, butami, 
spinkami itp ./  przy ul. Racibors
kiej.

/ K /

C W  r a z i e  p o t r z e b y

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00 do 22.00
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-3828, 55-3887
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: PKS-22-242, PKP-23-009, WPK-21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: 9 lipca - 15 lipca, ul. Reymonta, tel. 27-151

TEL 392-134 
tel./fax 20-278 
Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice 
Czynne od 9.00 do 17.00

prowadzi sprzedaż ratalną bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty 
komputerów „OPTIM US,,, sprzętu RTV, SAT, AGD, 

ELEKTRONICZNYCH INSTRUM ENTÓW  M UZYCZNYCH 
ROWERÓW i KOSIAREK DO TRAW Y

Losowanie pralki „Candy,, odbyło się 5 lipca na Małej Scenie Rybnickiej. 
Pralkę otrzymuje Krzysztof Czyż, zam. w Rybniku, ul. Armii 
Ludowej 27c. Nagrodę dodatkową - radiomagnetofon „Osaka,, 
otrzymuje Henryk Kampczyk, zam. w Rybniku, ul. Kard. Kominka

EKSPRES 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywa
nie odbitek w czterech formatach.

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.
„Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia,,

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"
1 cm2 - 8.000 zł
1/4 kolumny - 900.000 zł
1/2 kolumny - 1.600.000 zł
3/4 kolumny - 2.400.000 zł 
1 kolumna - 3.000.000 zł 
1 słowo - 5.000 zł 
1 słowo w ogłosz. towarzyskich 
- 2.000 zł

ŚRODOWA GIEŁDA CENOWA
MIĘSO schab woł. ex. szynka wp. got. śląska

TARG 54 56 91 42

Delikatesy, ul. Miejska 60 . . . 117 53

PIOTROW SKI 57,1 57,1 94,4 44,5

WARZYWA / OWOCE czereśnie jabłka ziemniaki ogórki

TARG 8 -1 2 5 -1 5 2 -2 ,5 8 -1 0

Delikatesy, ul. Miejska . . . . 8 -2 2 3 10

HERMES — 7,5 - 22 3 9

SPOŻYWCZE masło cukier ja jk o mąka

TARG 7,8 8 9,2 1,2-1,5 7 - 6

Delikatesy, ul. Miejska 9 10,5 1,6 6,6

JAN NOGA 8,5 10,5 1,3 7 ,5 -8

WALUTY dolar m arka kor. czeska frank fr.
Delikatesy ul. Miejska 17500/17800 10200/10250 560/590 3080/3160

Pewex duży 17600/17750 10230/10280 565/590 3120/3180
HERMES 17600/17700 10220/10280 570/590 3120/3170

11.07.1993
IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Ż u ż el
W najbliższą niedzielę 11 lipca 

o godzinie 16.00 trzecie podejście 
do meczu ROW Rybnik - Stal 
Rzeszów. Pogoda w tym tygodniu 
raczej kiepska i nasuwa się pytanie, 
czy znów złośliwa w tym sezonie 
aura nie popsuje żużlowych 
planów. Gdyby tak się stało, rze
szowska drużyna ustanowiłaby no
wy, tegoroczny rekord jeśli chodzi

Ze "Stalą" po raz trzeci

po raz
o ilość przyjazdów do Rybnika na 
jeden ligowy mecz. Niedzielne spo
tkanie zapowiada się bardzo cieka
wie, zwłaszcza po ostatniej kolejce 
ligowej. W Rzeszowie „Stal,, poko
nała swych groźnych rywali w wal
ce o utrzymanie w ekstraklasie - 
Unię Leszno 60:30. Rzeszowianie 
zaangażowali na ten mecz Amery
kanina Ronny Correy’a, poza tym
i Stachyra i Krzystyniak, i wreszcie 
Petranow pojechali w tym meczu 
bardzo dobrze, zdobywając kilka
naście punktów. Ciekawe, z kim 
Stal stawi się w niedzielę w Ryb
niku? Jak dotąd dwukrotnie przy
jeżdżali z Węgrem Adorjanem, 
czyżby teraz miał pojawić się Cor
rey? Chyba nie, bo przed rokiem 
w meczu ROW - Unia Leszno nie 
wiodło mu się tu najlepiej i ten jego 
słabszy występ wielu kibiców, 
a zwłaszcza działaczy UNII pa
mięta mu do dziś. Rzeszowianie 
chyba też wyciągną z tego naukę.

Rybniccy żużlowcy ścigali się 
natomiast w Toruniu z „A pato
rem„ i trzeba przyznać, że pozos
tawili po sobie dobre wrażenie. 
Tanio skóry nie sprzedali, a kilka 
biegów stało na naprawdę wyso
kim poziomie. Już w pierwszym 
Dariusz Fliegert pokonał Krzyża
niaka i Świątkiewicza, później też 
jeździł bardzo agresywnie, zdoby
wając 11 punktów. Henryk Bem 
pojechał na swoim poziomie, 
a przede wszystkim bardzo równo, 
plasując się czterokrotnie na dru
gim miejscu. Największe wrażenie 
zrobił jednak na mnie kapitan ryb
nickiego zespołu. Mirosław Korbel 
zdobył wprawdzie tylko 10 
punktów, ale aż trzykrotnie wygrał 
swoje wyścigi, mało tego, w biegu 
piątym wraz z Bemem, i dziesiątym 
z Darkiem Fliegertem wygrywając 
podwójnie zdobyli po pięć 
punktów. Pecha miał Korbel, 
któremu w pierwszym starcie mo
tocykl odmówił posłuszeństwa 
i stracił on pewne dwa punkty.

Najsłabszym punktem naszego 
zespołu okazała się para Pawliczek 
- Fojcik, która dwa swoje starty 
przegrała jeden do pięciu. Adam 
Pawliczek jeździł w Toruniu bar
dzo słabo, szybko tracąc dystans 
do rywali. Szkoda, bo gdyby poje
chał tak jak  w Lublinie i zdobył 10- 
12 punktów, mecz byłby do wy
grania, bądź skończyłby się mini
malną porażką.

Ale to jedna z podstawowych 
bolączek rybnickiego zespołu, 
którego zawodnicy jeżdżą bardzo 
nierówno. Słabiej pojechał Andrzej 
Musiolik, jedynie dzięki jego zdol
nościom aktorskim Dariusz Flie
gert był w potworzonym biegu 
o miejsce wyżej i zdobył jeden 
punkt więcej. Słabo pojechali 
młodzieżowcy - Marek Fojcik zdo
był jeden punkt, po upadku przy

Ze

Ż u ż e l
wyjściu z ostatniego łuku Kowali
ka. Krzysztof Fliegert startował 
pierwszy raz po kontuzji i trudno 
mieć do niego pretensje. Po 
dłuższej przerwie wystartował 
z pozycji rezerwowego Bronisław 
Klimowicz, na torze pojawił się 
tylko raz, zastępując w biegu dzie
wiątym Fojcika. Zdobył dwa pun
kty, pokonując Musiolika, który

\

ta
trzeci

Stalą W W

był trzeci i osiemnastoletniego 
Wiesława Jagusia z „Apatora,,.

Jeszcze po dziesiątym wyścigu, 
w którym para Korbel - Fliegert 
wygrała podwójnie, „Apator,, pro
wadził tylko sześcioma punktami, 
ale trzeba przyznać, że gospodarze 
kontrolowali przebieg meczu. 
W naszej drużynie zabrakło jed
nego zawodnika na miarę 10 
punktów, wtedy sprawa 
zwycięstwa byłaby otwarta do 
końca. Niemniej mecz był ciekawy, 
a tercet Fliegert - Korbel - Bem 
walczył na torze naprawdę dziel
nie. Z drugiej strony trzeba pa
miętać, że „Apator,, przystąpił do 
tego meczu z czterema mło
dzieżowcami, a dwaj z nich - 
Świątkiewicz i Bajerski zdobyli 
łącznie 18 punktów. Stanisław 
Miedziński, który swego czasu 
jeździł w „Apatorze,,, a później 
jako trener zdobył z toruńską 
drużyną Mistrzostwo Polski, 
w końcu 91 roku zajmował się jako 
szkoleniowiec również rybnicką 
drużyną. Po meczu w czasie prywa
tnej rozmowy powiedział:,, rybnic
ka drużyna to właściwie ten sam 
zespół, który jeździł w czasach, gdy 
jeszcze sam startowałem w „Apato
rze,,, skład toruńskiej drużyny zmie
nił się natomiast od tego czasu zasa
dniczo,,.

A oto pomeczowe opinie ryb
niczan:

Piotr MATLOCH /k ierownik 
drużyny/: „Mieliśmy trochę pecha 
i to zaważyło na wyniku. W sytuacji, 
gdy prowadziliśmy 5:1 sędzia /M a
rek Czernecki - przyp. red. /  prze
rwał bieg twierdząc, że Dariusz Flie
gert uciekł z lotnego startu. Ogólnie 
z drużyny jestem zadowolony, te 
zwycięstwa w biegach podnoszą na 
duchu cały zespół. Myślę, że w nie
dzielę będzie jeszcze lepiej,,.

Dariusz FLIEGERT: „Jestem 
zadowolony ze swego startu, 
w następnym meczu powinno być

Strzelanie 
o prezydencki 

puchar
Na strzelnicy w Rybniku-Paru

szowcu w niedzielę 20 czerwca od
były się kolejne zawody strzeleckie 
„O Puchar Przechodni Prezydenta 
Rybnika" .

W kategorii juniorów drużyno
we zwycięstwo odniósł pierwszy 
zespół SKS „Ryfama,, - 24 pkt 
przed trzecim zespołem SKS „Ry
fama,, - 19 pkt i drużyną Zarządu 
Miejskiego Ligi Obrony Kraju 
z Dąbrowy Górniczej - 18 pkt. 
Indywidualnie w kategorii ju niorów

______ Ż u ż e l______ J
jeszcze lepiej. "

Andrzej MUSIOLIK: „...Szu
kam sponsora na zakup widełek. " 

Adam PAWLICZEK: „Nie 
wiem co się dzieje, ale przez cały 
mecz nie mogłem się dopasować do 
motocykla; rama, silnik nic mi nie 
pasowało, nie mogłem jeździć po 
swojemu. Naprawdę nie wiem co się 
dzieje

Mirosław KORBEL: Wydaje mi 
się, że wreszcie udało mi się prze
trzeć formę. Do dziś nie mogłem 
dojść do ładu ze swym nowym sil
nikiem, teraz wiem już, że lepiej 
spisuje się na torach przyczepnych. 
Trochę kosztowało mnie to sil. 
W biegu 11, w którym startowałem 

jako rezerwa taktyczna zmieniłem 
o jeden punkt przełożenie i nie 
zdołałem zdobyć punktów. Starto
wałem na wyeksploatowanym 
sprzęcie; w pierwszym biegu uleciał 
mi podnóżek, w ostatnim pękła rama

Henryk BEM kontra Jacek KRZYŻA
NIAK Foto: wack

rama. Połowę zarobionych w tym me
czu pieniędzy trzeba będzie prze
znaczyć na sprzęt. Myślę, że w nie
dzielnym meczu ze Stala Rzeszów 
uda mi się zmieścić w podstawowym 
składzie. ”

Bronisław KLIMOWICZ:
„Mecz był ciekawy i nie do jednej 
bramki. Myślę, że może z popiołów, 
ale na pewno coś się odrodzi. Zwy
cięstwa biegowe podniosły nas na 
duchu. To bardzo ważne,,.

A zatem w niedzielę bardzo 
ważny mecz ze „Stalą,, Rzeszów. 
Dla obu drużyn jest to mecz 
o wszystko, nie trzeba dodawać jak 
bardzo żużlowcy liczą na doping 
kibiców. Do dyspozycji trenera 
będzie już Filip Berge, który w To
runiu nie wystąpił w ostatnią nie
dzielę, startując w niemieckim Her
xheim. Francuz wywalczył awans 
do finału Mistrzostw Świata na 
długim torze. Emocji z pewnością 
nie zabraknie.

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

juniorów zwyciężył Jarosław STEL
MACH , który dopiero w dogrywce 
pokonał Eugenisza Pęczka i M arka 
Kocura. Wśród seniorów najcel
niej strzelał Zdzisław ŁUKASZ, 
który w dogrywce pokonał Maria
na Krawczyka, Krzysztofa Koru
siewicza i Adolfa Siemaszkiewicza.

W klasyfikacji drużynowej zwy
ciężyła drużyna KS LOK Rybnik - 
25 pkt przed ZM LOK Dąbrowa 
Górnicza - 23 pkt i reprezentacją 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach - 22 pkt. Zawod
nicy, którzy zajęli czołowe lokaty 
otrzymali nagrody rzeczowe ufun
dowane przez prezydenta Rybni
ka. Sędzią głównym zawodów był 
Michał KRAJEWICZ.

/w a c k /

S p o r t S p o r t

Pałkarze w Kamieniu
Od piątku do niedzieli w ub. tygod

niu trwały w Ośrodku Sportu i Re
kreacji w Kamieniu II Mistrzostwa Pol
ski Młodzików i Kadetów w Baseballu.
Udział w nich wzięło 14 drużyn z całego 
kraju: sześć w kategorii młodzików 
i osiem w kategorii kadetów. Tradycyj
nie już młodzi baseballiści zakwatero
wani zostali na terenie ośrodka w wojs
kowych namiotach. Mecze, trwające 
z reguły około 90 minut, rozgrywano 
jednocześnie na trzech różnych bois
kach, których wymiary uzależnione 
były od kategorii wiekowej. Jednym 
słowem tam, gdzie kiedyś trenowała 
kadra Antoniego Piechniczka, teraz 
swe mecze rozgrywali popularni 
pałkarze.

W grupie młodzików zwyciężyła 
drużyna Malej Ligi z Warszawy przed 
zespołem Śródmieścia Wrocław 
i Jasłem. W kategorii kadetów najlepsi 
okazali się baseballiści z Jasła, którzy 
w finale pokonali drużynę z Brzegu aż 
10:0. Najciekawszym okazał się mecz 
półfinałowy w tej kategorii, w którym 
Jasło po dramatycznym pojedynku po
konało Rybnik-Gotartowice 4:3 -
okrzyknięto go przedwczesnym 
finałem. Ostatecznie rybniczanie upla
sowali się w turnieju na trzecim miejscu.

O krótką ocenę poprosiliśmy prezesa

„ R u d a "  
j a k  n o w a

c. d. ze str. 1
do wszystkich zakątków akwenu 
ułożony zostanie zaraz po za
kończeniu sezonu.

„Ruda,, została wymalowana, 
zadbano również o zielone tereny 
znajdujące się wokół basenu, 
zwłaszcza od strony południowej. 
Wszystko jest jeszcze bardzo 
świeże i upłynie trochę czasu, za
nim ów teren się „ułoży,,. Czynne 
są prysznice i tzw. moczynogi, ułat
wiające zachowanie w basenie czy
stości, pojawiły się stylowe ławki, 
umożliwiające rodzicom ciągłą ob
serwację pociech, zaś w brodziku 
zainstalowano fontannę. W dużym 
akwenie największą atrakcję stano
wi żółty grzybek ociekający wodą, 
przy którym wciąż kotłuje się we
soła gromadka dzieciaków. Są 
również nowe poręcze ułatwiające 
wejście do basenu i nieco skromnie, 
jak na potrzeby letników, zaopat
rzony bufet, którego specjalnością 
są, jak nam powiedzieli jego klien
ci, frytki a la Ruda.

A oto opinie o kąpielisku Ruda 
tych, którzy spędzają na nim swój 
letni czas wolny:

- Paweł Domagała /1 9 l a t / : woda 
jest czysta, takiej tu jeszcze nigdy 
nie było. Jest może tylko trochę za 
płytko. Przydałaby się jakaś muzy
ka. Moim zdaniem bilety są za 
drogie /5.000.-zł dzieci do lat 15; 
15.000.-zł osoby powyżej 15 la t/ 

jeśli chciałoby się tu przychodzić 
codziennie.

- Leszek Sołtysik /35  lat/: pierw
szy raz odkąd pamiętam widać dno 
w głębszej części basenu. Dobry 
pomysł z tym ustawieniem grzybka 
w basenie, dzieci są zachwycone. 
Wreszcie ustawiono ławki, przydat
ne są one tym, którzy na basen

Polskiego Związku Baseballu i Softballu
Softballu, mającego zresztą swą siedzibę w Ry
bniku, Jana LISZKĘ: „Przede wszyst
kim bardzo podniósł się poziom sportowy 
młodych baseballistów. Choć na bois
kach trwała bezpardonowa walka, wszy
scy ci młodzi ludzie tworzą wielką base
ballową rodzinę. Mistrzostwa były 
okazją do wyłonienia kadry na najbliższe 
mistrzostwa Europy we Włoszech, gdzie 
w Livorno rywalizować będą młodzicy, 
zaś w Trieście kadeci. W drugiej połowie 
lipca reprezentacja juniorów w Barcelo
nie walczyć będzie o utrzymanie w grupie 
„A„. Polacy rozegrają na obiekcie olim
pijskim mecz otwarcia mistrzostw z Hi
szpanią.

Baseball ciągle się rozwija, powstają 
nowe drużyny i pełnowymiarowe boiska. 
Najmłodszym uczestnikiem mistrzostw 
w Kamieniu był dziewięcioletni Łukasz 
Smolka z Boguszowic,,.

Tekst i foto: wack

KONKURS ŻUŻLOWY „GR"
Zwycięzcą naszego żużlowego 

konkursu został Antoni K R E
TEK, który, jako jedyny, trafnie 
wytypował wynik meczu „Apator,, 
Toruń - ROW Rybnik 52:38. Bilety 
na mecze żużlowe rybnickiej 
drużyny do odbioru w naszej reda
kcji. Gratulujemy!
przychodzą sami; mogą na nich zo
stawić swoje rzeczy i w czasie 
kąpieli kontrolować, czy w ich po
bliżu nie kręci się jakiś amator cu
dzej własności. Gdy nie było ławek 
był to poważny problem. Moim zda
niem bilety nie są zbyt drogie. Słabe 
jest jeszcze zaplecze gastronomicz
ne, bufet jest kiepsko zaopatrzony. 
Starym bywalcom „Rudy,, marzy 
się boisko do siatkówki, kiedyś za 
starych czasów grało się tutaj na 
okrągło, była to dodatkowa rozryw
ka. Teraz tego brakuje, a szkoda; 
można na przykład wypożyczać 
siatkę w zamian za dowód tożsa
mości i wtedy ten ktoś jest za nią 
odpowiedzialny i dba o nią.

- Karol Stosio /1 5 la t/  : czysta 
woda, wszystko nieźle wymalowane, 
szkoda, że nie ma trampoliny i śliz
gawek, były one dużą atrakcją...

Krystyna Szmidt z mężem: na 
„Rudzie,, jest teraz bardzo ładnie, 
przede wszystkim woda jest dużo 
lepsza niż w latach poprzednich. 
Widać, że się o basen dba. Działają 
prysznice, toalety i przebieralnie są 
czyste. Jak dla nas, nic nie brakuje. 
Od samych ludzi zależeć będzie, czy 
woda będzie dalej czysta czy sami ją 
zapaskudzą.

Zgodnie z wcześniejszymi obiet
nicami prezydenta miasta, docze
kaliśmy się wreszcie czystej „R U
DY,,. Jeśli ktoś nie wierzy, niech 
sam włoży kąpielówki, nadmucha 
pływaczki i wybierze się nad wodę 
„wielką i czystą,,. Zaś od naszej 
„basenowej kultury,, zależeć 
będzie m. in. jak długo woda pozos
tanie czysta. Toalety oznakowane 
są bardzo wyraźnie, są prysznice 
i moczynogi, utrzymanie czystości 
nie powinno więc być problemem. 
To, że nie doczekaliśmy się jeszcze 
wodnej Straży Miejskiej nie zna
czy, że na wszystko można 
machnąć ręką. Trzeba wreszcie 
zacząć dbać o swoje i to nie z konie
czności, a z potrzeby.
Tekst i foto: Wacław TROSZKA
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NAD M ORZEM  ...nieznośna lekkość bytu. Foto: pal

Pod znakami zodiaku

BARAN- Twój sukces, chociaż kosztowny, nie był przypadkowy - tym razem upór 
okazał się zbawienny. Zdobądź się teraz na konsekwencję.

BYK - Popychasz partnera do pracy nad sobą i awansu, sam zatrzymując się 
w rozwoju. Uważaj, może to być powodem rozejścia się Waszych dróg...

BLIŹNIĘTA - Twoja osoba jest poddawana dość sprzecznej ocenie, niestety 
osoby, na których Ci zależy, są dość krytyczne. Trzeba będzie nad sobą popracować...

RAK - Istnieje subtelna granica własnych osiągnięć, której lepiej nie przekraczać. 
Wrodzona ostrożność pozwoli Ci ominąć to niebezpieczeństwo.

LEW  - Spróbuj być mniej uciążliwy dla najbliższych, Twój egocentryzm jest 
niekiedy nie do zniesienia. Tracisz punkty...

PANNA - Pomysł był trafiony od początku, bo włożyłeś weń serce. Nie musisz 
obawiać się konkurencji, porównanie wypada na Twoją korzyść.

WAGA - Twoją specjalnością jest łagodzenie konf liktów, tym razem pozwól 
jednak, by Ci których chronisz stanęli naprzeciwko z otwartą przyłbicą.

SKORPION - Wypadałoby wziąć pod uwagę potrzeby osób trzecich, rezygnując 
z nadmiernych ambicji. Ze zdziwieniem zauważysz, że to też może przynieść

N a sz e
p r o p o z y c je

Teatr Ziemi Rybnickiej 
10 lipca, 9.00-18.00 i 11 lipca, 

10.00-17.00 WYSTAWA LILII, 
w programie loteria fantowa 
/ k ażdy los wygrywa/, konkurs dla 
zwiedzających, po wystawie sprze
daż eksponatów. Wstęp wolny. 

Klub Filmowy „EKRAN„ 
przy TZR

W lipcu kino nieczynne 
Kino Premierowe przy TZR 

W lipcu kino nieczynne 
Mała Scena Rybnicka 

10 lipca, 19.00-1.00 
W IDEODYSKOTEKA, cena bi
letu 30.000 zł

Kino APOLLO
30 czerwca -  11 lipca, 17.00,19,15, 

w soboty 15.00, 17.00 „The Body
guard,,, prod. USA

Wakacyjne
główkowanie

Zadanie nr 1

W kwadratowym ogrodzeniu 
w ZOO przebywa 9 wilków. Zbu
duj jeszcze dwa kwadratowe ogro
dzenia tak, by każdy wilk był 
w osobnej klatce.

Rozwiązania na rysunku prosi
my nadsyłać na kartkach poczto
wych lub wrzucać do „żółtych 
skrzynek" (Rynek 7, Kościuszki 
54).

Wśród prawidłowych odpowie
dzi nadesłanych do 19 lipca roz
losujemy kalkulator firmy „Ca
sio,,, ufundowany przez firmę 
ULEX.

satysfakcję.
STRZELEC - Już czas zacząć pracować na własne nazwisko, cicha satysfakcja też 

jest cenna, ale... masz wszelkie dane, by zabłysnąć.
KOZIOROŻEC  - Może nie jest to interes kokosowy, ale zacząć trzeba od 

małego... Pespektywy rysują się nieźle, byle nie stracić cierpliwości.
WODNIK - Życie prywatne przestało Ci wystarczać, zaczynasz się rozglądać 

dookoła i przygotowywać ,front robót,,, które mają przynieść i satysfakcję 
i pieniądze. I  słusznie...

RYBY - Owszem, partner docenia Twoje sukcesy, wolałby jednak, by ich 
osiągnięcie odbywało się mniejszym kosztem, szczególnie życia rodzinnego.

Kino WRZOS - Niedobczyce
11 lipca, 15.00 „Skarb Az

teków,,- bezpłatny seans dla dzieci
Kino VEGA - Żory

7-9 lipca, 18.00 „Bumerang,,, 
prod. U SA  /o d  12 la t/, 20.00 „Hof
fa„, prod. USA /o d  lat 15/

10-11 lipca, 17.00 „Hoffa,,, 20.00 
„Bumerang,,

12 lipca, 11.00, 18.00, 22.00 „U
ciec ale dokąd" , prod. USA (od lat
15)

12 lipca, 20.00 „Bumerang"
13 lipca, 11.00, 20.30 „Uciec ale 

dokąd"
14 lipca, 11.00, 18.00 „Uciec ale 

dokąd"
14 lipca, 20.00 „Zapach kobie

ty" , prod. USA (od 15 lat)
1 5 - 1 9  lipca, 17.00 i 20.00 „Za

pach kobiety,,
Kino ZEFIR - Boguszowice

Bezpłatne seanse filmowe dla 
dzieci:

9 lipca, 15.00 „Skarb Azteków,,
14 lipca, 15.00 „David i Sandy,,

/ K /

Fatałachy z naszej szafy

K a p r y ś n y
l i p i e c

Lipiec bywa w naszym kraju 
bardzo kapryśny, co udowodnił 
nam choćby w tym tygodniu. Pros
to z obezwładniającego upału wpa
dliśmy w deszczowy chłód. I jak tu 
się szybko przestawić, co włożyć 
w taki chłodny, deszczowy, chociaż 
letni poranek?

Nie przesadzajmy i nie wskakuj
my od razu w jesienne, szaro-bure 
ciuchy, bo letni chłód nie jest jed
nak jesienną szarugą.

Najlepiej pozostać przy rzeczach 
letnich, lecz trzeba ich włożyć 
trochę więcej. A że warstwowy czy
li na cebulkę sposób ubierania się 
jest bardzo modny, mamy pole do 
popisu. Może się bowiem zdarzyć,

że deszczowy ranek już koło 
południa zacznie się przemieniać 
w piękny, letni dzień. Wtedy wy
starczy zdjąć bawełnianą kur
teczkę, bluzę i zostajemy w T-
Shircie. Wspaniale swoją rolę 
spełniają letnie płaszczyki, najle
piej z kapturem, który ochroni nas 
od kapuśniaczku.

Pokazało się również sporo 
płaszczy i kurteczek nieprzemakal
nych. Są one szyte z cienkich tka
nin, a więc łatwe do zwinięcia 
i schowania. Na zdjęciu: nie bójmy 
się letnich barw, nawet w pochm ur
ny, lipcowy dzień.

Wróżka

P ozdraw iają  nas...
Pozdrowienia z kolonii w Wapienicy przesyłają wychowankowie SOSW  

w Rybniku wraz z opiekunami.

Pozdrowienia i podziękowania dla ludzi wielkiego serca, którzy umożliwi
li wypoczynek uczniom szkoły nr 33 w Rybniku

zadowoleni uczestnicy obozu w Przysuchej

5 minut łamania głowy

Śląskie
beranie

Przez skrzyżowanie przejeżdża 
fia t 1500 i to 160 na godzinę. Wóz 
milicyjny za nim i światłami daje mu 
znak, aby się zatrzymał. Gdy stanął, 

milicjant podchodzi do niego, daje 
mu swą broń i mówi:

-  Tym idzie szybciej!
★  ★  ★

Roz w Strzeleczkach polila się 
stodoła. Ogłosili alarm i tak się 
jakoś stało, że ochotniczo straż 
Z sąsiedniej wsi była pierwszo niż 
miejscowo. To ich miejscowi 
strażacy tak przywitali:

-  Co wy tu chcecie? Jest to wasz 
ogień, czy nasz?

★  ★  ★
Kulok był szoferem pogrzebowe

go karawanu. Już od lat jeździł i tak 
się do tego przyzwyczaił, że mu to 
nic nie znaczyło. Raz zachorował 
kolega, taksówkarz, który był 
umówiony do przewiezienia młodej 
pary do urzędu stanu cywilnego. 
I Kulok go zastąpił. No i dobrze, 

taksówka udekorowana. Młoda pa
ra w środku i jadą. Naraz młody pan 
dotknął taksówkarza za ramię 
i mówi:

-  To już tu!
A taksówkarz wyskoczył 

Z jadącej jeszcze taxi i jak  oszalały
zaczął uciekać. Dopiero po czasie 
się opamiętał, że tym razem żywych
wozi.

★  ★  ★
W nowym budownictwie sąsiad 

zadzwonił po pogotowie ratunkowe, 

gdyż nie słyszał oddechu sąsiada zza 
ściany.

★  ★  ★
W wojsku pytają się rekruta:
-  Co rekrut robi jak słyszy: „O

chotnicy wystąp„?
-  Ustępuję im miejsca i cofam się 

do tylu.
★  ★ ★

Jedna pani uczy się jazdy samo
chodem, bo ma zdawać egzamin 
Z prawa jazdy. Pyta więc instruk
tora:

-  Dużo mi jeszcze brakuje, aby 
zdać egzamin?

Ilustracje różnią się w 8 miejs
cach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, którzy na
deślą prawidłowe rozwiązanie ła
migłówki do 19 lipca, wylosowana 
zostanie nagroda w postaci kasety 
video ufundowanej przez PUH „U
LEX„ z Rybnika - Boguszowic.

Rozwiązania prosimy przesyłać 
na kartkach pocztowych na nasz 
adres, lub wrzucać do naszych 
„żółtych skrzynek,, /R ynek 7, 
Kościuszki 54/.

Nagrodę za rozwiązanie ła
migłówki z nr 25 otrzymuje: Józef 
Parzyło, zam. Rybnik, ul. 3 Maja
22. Nagrodę prosimy odebrać w re
dakcji.

-  Ze trzy.
-  Jazdy?
-  Nie, samochody!

★  ★  ★
W noc poślubną pyta mąż żonę:
-  Czy spotkałaś już mężczyznę, 

przy którym zadrżałaś?
-  Tak -  dentystę!

★  ★  ★
-  No i jak ci Franciku smakowała 

moja zupa? - pyta młoda mężatka.
-  No wiesz, byłoby lepiej, jakbyś 

dodała ździebko zupy do tej soli.

 NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel./fax 28-825

Biuro czynne 
od 9.00 do 17.00
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