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W 75 rocznicę 
odzyskania 

niepodległości
W czwartek 11 listopada o godz. 9.30 na ścianie budynku 

przy ul. Chrószcza 1 zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa 
poświęcona generałowi Leopoldowi OKULICKIEMU, dowódcy /w latach 
1930-31/ Rybnickiego Batalionu 75 Pułku Piechoty, późniejszemu dowódcy 
AK.

- o godz. 10.10 - wymarsz pocztów sztandarowych i orkiestry sprzed Urzędu 
Miasta do kościoła św. Antoniego

- o godz. 10.30 - msza w intencji Ojczyzny, połączona z poświęceniem  
sztandaru Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Wyrazem naszego szacunku dla rocznicy odzyskania niepodległości będzie 
udekorowanie frontonów budynków flagami o barwach narodowych.

Na fali przemian, które dokonały się w ostatnich latach w Polsce, zniesiono 
monopol państwa na rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Nic więc dziwnego, 
że jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać pirackie rozgłośnie radiowe, 
które z biegiem czasu zyskały sobie wcale pokaźne grono słuchaczy. Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, poprzez przydziały koncesji, postanowiła 
wreszcie uporządkować panujący chaos. "Rzeczpospolita" z dnia 22 
października 1993 r. opublikowała listę osób i instytucji, które ubiegają się 
o  zgodę na legalne rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. 
Jest w tym gronie również przedstawiciel naszego miasta - firma AKSEL, 
której współwłaścicielami są: Józef KLINK, Dariusz ADAMCZYK i 
Stanisław SŁOWIK, który odpowiedział na kilka naszych pytań.

kolei natężenie sygnału radiowego 
stacji już działających jest dość słabe, 
co dodatkowo dopingowało nas do 
działania. C hcieliśm y wszystko 
załatwić legalnie, więc dwa lata temu, 
w czerwcu, złożyliśm y pierwszy 
w niosek i czekaliśm y na jego  
rozpatrzenie, niestety bezskutecznie. 
Nie do końca uregulowane sprawy 
związane z uchwaleniem potrzebnych 
ustaw i przepisów wykonawczych 
spowodowały, że dopiero niedawno

FAMA o radiuRondo 
tuż, tuż

Kol ejne rondo powstające u zbiegu 
ulic Wodzisławskiej i Reymonta w 
pierwotnych planach miało być oddane 
do użytku przed dniem Wszystkich 
Świętych. Tak się jednak nie stało, więc
o przyczyny opóźnienia zapytaliśmy 
naczelnika Wydziału Komunikacji 
Urzędu Miasta Jerzego WRÓBLA:

Opóźnienie wynika z konieczności 
wymiany sieci wodociągowej, która 
znajduje się pod budowanym rondem, 
wbrew pierw otnym  za łożeniom  
znajdowała się ona w fatalnym stanie
i je j wymiana okazała się niezbędna. 
Wymiany rur dokonano na odcinku 
wykraczającym poza teren budowy 
ronda, co podyktowane jest względami 
praktycznymi. Obecnie część budynków 
położonych na odcinku od ul. Reymonta 
do pawilonu "Merkpol" przepinana 
jest do nowego wodociągu.

Zrezygnowaliśmy z instalowania 
wewnątrz ronda fontanny, co je st 
konsekwencją niewielkich rozmiarów 
wysepki i podyktowane jest względami 
bezpieczeństwa. Wewnątrz ronda  
znajdzie się je d n a k  m iejsce na 
świąteczną choinkę. Chcielibyśmy by 
na dzień 11 listopada rondo oddane 
zostało już do użytku."  /wack/

-  Co spowodowało, że zamierzacie 
uruchomić w Rybniku rozgłośnię 
radiową?
- Firma AKSEL istnieje od trzech lat. 
Zajm ujem y się od początku 
radiokomunikacją i telekomunikacją. 
Siłą rzeczy, radio wydawało nam się, 
je ś li idzie o stronę techniczną, 
zagadnieniem zbliżonym do naszego 
profilu  działa lnośc i. Z naszego 
rozeznania wynika, że na tym terenie 
jest zapotrzebowanie na istnienie 
takiego środka przekazu informacji, z

opublikow ano nazw iska
wnioskodawców starających się o 
przydział koncesji. Teraz, tak na dobrą 
sprawę, nie wiadomo ile czasu zajmie 
ich rozpatrzenie.

-  Jaki zasięg miałoby radio?
- Rozgłośnia będzie się mieścić w 
ośrodku LOK-u przy ul. Prostej. W 
pierwszym  etapie planujem y, że 
obejmie swym zasięgiem Rybnik i 
najbliższe okolice w promieniu 10 km, 
co daje ponad 200 tysięcy potencjalnych 
słuchaczy. W przyszłości, gdyby radio 
prężnie się rozwijało, planujem y 
poszerzyć działalność i objąć swym 
zasięgiem takie miasta jak: Jastrzębie, 
Knurów, Orzesze, Żory, Wodzisław i 
Racibórz.

-  Na jakim jesteście etapie,  j eśli chodzi 
o sprzęt czy dobór potencjalnych  
pracowników radia?
- Można powiedzieć, że wszystko jest 
zapięte na przedostatni guzik. Mamy 
pom ieszczenia, sprzęt nadawczy, 
anteny. Musimy skompletować sprzęt 
studyjny, ale z tym chcemy zaczekać aż 
do czasu, gdy upewnimy się, że 
uzyskaliśmy określoną częstotliwość.

c. d. na stronie 2

Łowczy Ryszard PASZENDA rozpoczyna świąteczne polowanie.

Darzbór !
W minioną środę dzień swojego 

patrona, świętego Huberta, obchodzili 
myśliwi i ludzie związani z gospodarką 
leśną. Z tej okazji w lasach Ochojca i 
Golejowa rybnickie koło łowieckie 
"Pod Bukiem" liczące 63 członków, 
zorganizowało tradycyjne doroczne 
polowanie zwane potocznie wśród 
myśliwych "Hubertusem", otwierające 
sezon polowań zimowych. Świąteczne 
polowania mają zazwyczaj charakter 
bardziej towarzyski niż łowiecki, toteż 
w tegorocznym polowaniu udział 
wzięło aż 53 trzech myśliwych, podczas 
gdy w normalnych polowaniach udział 
bierze ich co najwyżej 25. W polowaniu 
udział wzięli również zaproszeni goście

strzałów było co niemiara. Jak to 
najczęściej bywa, zw ierzyna w 
większości przypadków przechytrzyła 
m yśliw ych, uciekając bokami . 
Leśniczy z Rud Raciborskich nie trafił 
do jelenia z sześciu kroków, narażając 
się na ironiczne uśmieszki kolegów po 
flincie.

Jak zwykle wszystko odbyło się 
zgodnie z myśliwską etykietą, w duchu 
szacunku dla natury i wdzięczności za 
jej bogactwo. Była sygnały grane na 
trąbce, tradycyjne Darzbór i opowieści 
starych myśliwych, na przykład o 
polujących partyjnych dygnitarzach i 
strzela jących  do cukrówek 
dewizowcach. Na zakończenie zaś

Po polowaniu: od lewej Jerzy MURAS, Norbert PASZENDA - honorowy 
łowczy i Andrzej SZNAJDER - król HUBERTUSA '93.

z koła “Jastrząb” w Próchnej, którzy 
mieli w Rybniku okazję zapolować na 
grubego zwierza, którego nie ma w ich 
nadleśnictwie. Skończyło się na okazji, 
bo goście nie popisali się kunsztem 
strzeleckim , zaś jednem u z nich 
przypadł w udziale raczej mało 
zaszczytny ty tu ł króla pudlarzy 
hubertusowych łowów.

Polowanie, zważywszy na pokaźną 
liczbę polujących, nie zakończyło się 
specjalnym  łowieckim  sukcesem. 
U strzelono, zaledwie jed n ą  łanię, 
jednego cielaka i lochę, za to niecelnych

myśliwskie ognisko ze wspaniałym 
gulaszem z dziczyzny i szklanicą 
dobrego piwa, przy której bez końca 
rozpam iętyw ano dopiero co 
zakończone polowanie i jego, było nie 
było, dość przeciętne wyniki.

Królem polowania okrzyknięto 
A ndrzeja Sznajdera z koła " Pod 
Bukiem", polującego od 81 roku, który 
ustrzelił łanię, natomiast wicekrólem 
Jerzego Murasa, również z koła "Pod 
Bukiem" . Królem pudlarzy został Józef 
Obracaj z koła “Jastrząb” z Próchnej 
Tekst i foto: WACŁAW TROSZKA

Za darmo 
na jazz !

Dziś pierwszy dzień tegorocznego 
Silesian Jazz Meeting, jutro zaś w jego 
program ie gwiazda w okalistyki 
jazzowej URSZULA DUDZIAK Teatr 
Ziemi Rybnickiej funduje dla naszych 
Czytelników dwuosobowe zaproszenie 
na ten koncert, który odbędzie się w

sobotę 6 listopada o godz. 18.00. Z kolei 
Mała Scena Rybnicka jest fundatorem 
podobnego zaproszenia na wieczorne 
Jam Session, które rozpocznie się o 
godz. 21.30, również w sobotę w jej 
siedzibie przy ul. Kościuszki 54.

Szczęśliwymi posiadaczami 
zaproszeń będą czytelnicy, którzy jako 
pierwsi zgłoszą się do naszej redakcji i 
odpowiedzą na pytanie, jaki nosi tytuł 
pierwsza wspólnie nagrana płyta 
Urszuli DUDZIAK z zespołem  
WALK-AWAY.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



To Polska 
nas opuściła...

W połowie października połączone 
delegacje Sejmiku Samorządowego 
Województwa Katowickiego i Urzędu 
Wojewódzkiego przebywały w Rumunii 
w miejscowości o swojsko brzmiącej 
nazwie Bukowina w rejonie suczawskim, 
gdzie kiedyś sięgały granice państwa 
polskiego, a później po 17 września 
1939 internowano prezydenta, rząd oraz 
polskie naczelne władze państwowe.

Okazją do pierwszej tego typu wizyty 
były obchody dziew ięćdziesiątej 
rocznicy istnienia Związku Polaków w 
Rumunii, w których wzięła również 
udział delegacja Episkopatu Polski. 
W łaśnie w rejonie suczawskim 
środowisko polonijne jest bardzo 
aktywne: skupione wokół istniejącego 
od wielu lat "Domu Polskiego" wydaje 
nawet własny kwartalnik "POLONUS".

W czasie uroczystości odbyło się 
również poświęcenie wiechy kolejnego 
"Domu Polskiego", budowanego w 
Nowym Sołońcu. Dwa rybnickie 
zakłady, "Ryfama" i Elektrownia

Zdjąć Hankę
Wybory parlamentarne już dawno za 

nami, ale ich ślady jeszcze pozostały na 
murach i słupach ogłoszeniowych. 
Plakaty wyborcze na słupach są 
stopniowo zalepiane nowymi 
ogłoszeniami i przestają kłuć w oczy 
mieszkańców miasta. Gorzej sprawa 
wygląda, jeśli chodzi o mury różnych 
budynków i posesji. Na tzw. ślepej 
ścianie jednej z kamienic przy ul. Łony 
(dobrze widocznej z placu Wolności/

W Rybniku, jak w mało którym 
mieście w Polsce postawiono na 
rozbudowę miejsc parkingowych w 
samym centrum miasta jak i na jego 
obrzeżach. O słuszności tych decyzji 
nie trzeba nikogo przekonywać. To są 
pieniądze dla budżetu miasta i wygoda 
dla zmotoryzowanych. Jest jednak jeden 
parking blisko centrum miasta, który 
czasowo i to kilka razy w roku zmienia 
swoje przeznaczenie. Znajdują tu

"Rybnik" udzieliły budowniczym - 
rumuńskim Polakom  m aterialnej 
pomocy, którą przekazano przez szefa 
delegacji sejmiku doktora Leona 
WOJACZKA, delegata gminy 
Jejkowice.

Celem wizyty było nawiązanie 
pierwszych gospodarczych kontaktów z 
tym rejonem  Rum unii, próba 
rozwiązania problemów rumuńskich 
uchodźców, a także ewentualne 
umożliwienie młodym Polakom z rejonu 
suczawskiego nauki w szkołach średnich 
województwa katowickiego.

W delegacji znaleźli się w związku z 
tym również przedstaw iciele 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program wizyty wypełniły różnego 
rodzaju spotkania i konferencje. Jak 
mówi Leon Wojaczek, mieszkańcy tej 
części Rumunii bardzo przypominają 
naszych rodzimych górali, zaś najstarsi 
Polacy mówią: "To nie myśmy opuścili 
Polskę, to Polska nas opuściła..." .

Doktorowi Wojaczkowi udało się 
również nawiązać osobistą znajomość z 
bardzo aktywnym tam tejszym  
Polonusem  Janem BABIARZEM, 
posłem polskiej m niejszości w 
rumuńskim parlamencie. /wack/

nadal wisi sporej wielkości plakat 
wyborczy byłej pani premier Hanny 
Suchockiej. I choć nie mam nic 
przeciwko osobie i urodzie byłej 
pierwszej damy naszej polityki, to jednak 
plakat przestaje już zdobić miasto. Na 
twarzy pani premier pojawiły się 
ogromne liszaje, papier w tych miejscach 
został zerwany /być może zresztą celowo 
- przez politycznych przeciwników/. W 
każdym razie warto byłoby chyba zdjąć 
nieaktualny plakat wyborczy, nim 
zostaną z niego same strzępy. Podarte 
zdjęcie Hanny Suchockiej na pewno nie 
przysporzy jej zwolenników. /jak/

lokalizację mniej lub bardziej "wesołe 
miasteczka" . Mowa tu o parkingu przy 
zbiegu ulic Zebrzydow ickiej i 
Raciborskiej. Cierpią na tym przede 
wszystkim klienci "Domusu". Chyba z 
myślą o nich rozpoczęto budowę 
parkingu w niedalekim sąsiedztwie 
"Domusu" przy ul. Kotucza. Roboty idą 
szybko i już niedługo żadna strzelnica 
i karuzele nie będą ju ż  straszne 
zmotoryzowanym klientom  tego 
największego domu handlowego w 
Rybniku. Cz.G.

FA M A  
o rad iu

c. d. ze strony 1
Z grubsza jest też już ustalony skład 
trzonu redakcyjnego /redaktor naczelny, 
kierownicy działów: muzycznego, 
inform acyjnego, reklamowanego/. 
Uważam, że po uzyskaniu koncesji 
jesteśmy w stanie do trzech miesięcy 
rozpocząć nadawanie.

-  Jaki charakter miałoby radio?
- Byłoby to typowe radio komercyjne, 
nadające audycje w h ierarch ii: 
inform acja, muzyka, reklam a. 
P ierw szeństw o w nim m iałyby 
informacje lokalne dotyczące Rybnika 
i okolic.

-  Czy zastanawiał się pan już nad nazwą 
radia?
- Wstępnie ustaliliśmy, że będzie się 
nazywać " RADIO-FAMA", z tym, że 
nie jest to wybór ostateczny. Jesteśmy 
otwarci na inne, być może ciekawsze 
propozycje.

-  D ziękuję za rozm owę i życzę  
zrealizowania planów.

ROZMAWIAŁ: JACEK RECLIK

Ogłoszenia drobne

ZAMKI, JUNKERSY, 
NAPRAWY DOMOWE, RÓŻNE 

T A N I O  
TEL. 27774

Idzie zima
26 października o godz. 16.00 w jednym 
ze sklepów przy placu Wolności został 
zatrzymany przez obsługę mężczyzna, 
który skradł kurtkę o wartości 800 tys. zł. 
Sprawcę kradzieży przekazano w ręce 
policji.

Z dzieckiem pod auto
26 października na ul. Raciborskiej pod 
nadjeżdżający samochód BMW 
wtargnęła z chodnika na jezdnię kobieta 
trzymająca na ręku dziecko. Piesza i 
dziecko doznały obrażeń ciała.

Okazja czyni złodzieja
27 października z niezamkniętego biura 
spółdzielni “Łączność” przy ul. Rudzkiej 
skradziono gotówkę w kwocie 2,7 mln 
zł na szkodę pracownic spółdzielni.

Miał kopa
27 października na ul. Tęczowej 
mieszkaniec Rybnika urwał lusterko i 
pokopał karoserię fiata 126p bis. Straty 
wyniosły 2 mln zł. Sprawcę zatrzymała 
policja.

Włam po maszynę
W nocy z 28 na 29 października przy ul. 
1-Maja w Chwałowicach włamano się do 
pomieszczeń spółdzielni mieszkaniowej. 
Sprawcy weszli do środka przy pomocy 
dopasowanego klucza i skradli 
elektryczną maszynę do pisania “Marica” 
oraz elektryczny sumator “Elka”. Straty 
wyniosły 2,7 mln zł.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rybniku

informuje, że z dniem 1 listopada br. 
został rozwiązany 

Rybnicki Komitet Pomocy i 
Solidarności Obywatelskiej.

Zostaje również zamknięte konto 
Funduszu Solidarności 

Obywatelskiej.
Osoby, chcące udzielić pomocy 

materialnej najuboższym, mogą 
wpłacać pieniądze na konto 

depozytowe Urzędu Miasta z 
zaznaczeniem "na cele 

charytatywne", nr konta 
372602-2017-139-1 PBK W-wa I 

Oddział Rybnik.

Rowerowe utrapienie
Rowery robią ostatnio zadziwiającą 

karierę. Mała rewolucja w stylistyce i 
odpowiednia promocja sprawiły, że na 
ulicach i w plenerze spotkać można całe 
zastępy m łodszych i starszych 
rowerzystów. W prawdzie jazdę 
zatłoczoną śląską ulicą wśród kopcących 
zabytków motoryzacji trudno uznać za 
rekreację, niemniej dla wielu ludzi rower 
je s t bardzo wygodnym, a i 
ekonomicznym środkiem lokomocji. 
Rower stał się po prostu modny.

Swego czasu mówiło się u nas o 
budowie specjalnych ścieżek dla 
rowerzystów, ale może rozpocząć od 
rozw iązania problem u bardziej 
podstawowego? Cóż na przykład począć 
ma rowerzysta, gdy chce wejść do 
budynku teatru, zajrzeć do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej czy skorzystać z

Samosąd wierzyciela
29 października do jednego z rybnickich 
biur podróży weszło dwóch mężczyzn, 
którzy przedstaw ili się jako 
przedstawiciele biura podróży “Alfa” z 
Katowic. Wbrew woli właściciela 
rybnickiej firmy zabrali tytułem  
zaległości finansowych kserokopiarkę 
Canon 1010 oraz elektryczną maszynę 
do pisania Olivetti o łącznej wartości 
40 mln zł.

Fałszywi akwizytorzy
Jeden z mieszkańców ulicy Wysokiej w 
Rybniku poinformował policję, że w 
jego miejscu zamieszkania pojawiło się 
dwóch mężczyzn, podających się za 
akwizytorów Zakładu Remontowo- 
Budowlanego z Tychów. Pobierali oni 
zaliczki na montaż drzwi 
antywłamaniowych bez żadnego 
pokwitowania. Jak się okazało firma 
nie figuruje w kartotekach rybnickiego 
ZUS-u, gdzie powinna się rozliczać ze 
składek ubezpieczeniowych.

Dwa włamania jednej nocy 
W nocy z 29 na 30 października 
włamano się do dwóch kiosków Ruchu 
w Gotartowicach, przy ul. Żorskiej i 
Gotartowickiej. Sprawcy działali tą  samą 
metodą - wyłamywali drzwi i zrywali 
kłódki. Skradli papierosy, artykuły 
drogeryjne, gumy do żucia oraz grzejnik 
elektryczny na łączną sumę 12 mln zł.

Polowanie na człowieka 
1 listopada w lesie w Stodołach doszło 
do tragicznego wypadku. Członek Koła 
Łowieckiego "Pod Bukiem" postrzelił 
ze sztucera zbierającego grzyby 
mieszkańca Rybnika. Poszkodowany 
doznał przestrzelenia uda i został

usług odnowionego w ostatnim czasie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Powstańców? Jedyne, co można 
zrobić, to pozostawić rower na zewnątrz 
i tak go zabezpieczyć, by odebrać ochotę 
do kradzieży potencjalnem u 
złodziejowi. Można przytroczyć rower 
do latarni, płotu etc. Mimo to trudno się 
zupełnie zrelaksować wiedząc, iż 
popularne “koło” wystawione jest na 
widok publiczny, tym bardziej, że cena 
niejednego roweru przekracza średni 
miesięczny zarobek, a więc dla złodzieja 
jest to gratka.

Podobne problemy nastręczają zakupy 
i wizyty w różnych instytucjach, może 
więc warto by pomyśleć o jakichś 
zgrabnych stojakach na rowery, zaś na 
miejskich parkingach uruchomić sektory 
dla rowerzystów, gdzie na godzinę lub 
dwie za, na przykład, dwa tysiące, można 
by pozostawić swój jednoślad.

/wack/

um ieszczony w szpitalu przy ul. 
Rudzkiej na oddziale chirurgii urazowej. 
Policja zabezpieczyła broń, amunicję 
oraz zezwolenie na posiadanie broni 
myśliwskiej.

Gwałciciel 
w areszcie

Do bulwersującego gwałtu na 8-letniej 
dziewczynce doszło niedawno na terenie 
Rybnika. Feralnego dnia dziewczynka 
wraz ze swoim 10-letnim bratem 
wyjechała autobusem PKM do swojej 
babci. Tym samym autobusem jechał 
napastnik, który był zresztą znany 
pokrzywdzonej.
Po opuszczeniu autobusu zatrzymał on 
dziewczynkę i chłopca. Na dziewczynce 
dokonał czynu nierządnego. Brat 
poinformował o tym babcię. Sprawcę 
gwałtu ujęto. Prokuratura zastosowała 
wobec niego areszt tymczasowy. 
Prowadzone są obecnie dalsze 
czynności wyjaśniające. Prokurator 
oczekuje opinii biegłych psychiatrów. 
Sprawcy przedstaw iono zarzut 
zgwałcenia dziewczynki oraz naruszenia 
nietykalności cielesnej jej i brata. 
Podejrzany nie potrafi wytłumaczyć 
swojego działania. Był on pod wpływem 
alkoholu. W ciągu miesiąca sprawa 
zostanie zakończona skierowaniem aktu 
oskarżenia do Sądu Rejonowego w 
Rybniku.

/M.J./

Wspomnienie o Lucjanie Mężyku
1 listopada odszedł od nas Lucjan MĘŻYK, lotnik, rybniczanin. Od 1960 

roku widywaliśmy go na tle nieba, za sterami wszystkich typów maszyn 
latających. Szkolił pilotów, późniejszych mistrzów Polski, Świata i kapitanów 
linii lotniczych. Dedal Rybnika uczył sztuki życia, oddając młodym swój 
dynamizm, wiedzę i umiłowanie lotnictwa. Pozostawił cząstkę swego życia na 
niebie, również nad Sudanem, Egiptem i Niemcami. Pełen był zamierzeń na 
przyszłość, zawsze chętny, by oddać swój czas i serce innym. Swego ostatniego 
szlachetnego planu - pomysłu stworzenia przytuliska dla starszych i samotnych 
nie będzie już mógł dokończyć.

Odszedł od nas niespodziewanie pozostawiając trwały ślad na błękicie nieba, 
w kronikach Rybnika i sercach tych, którzy go znali, cenili i kochali.

Parkingi

K ronika po licy jna  
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Nie tak dawno zakończone strajki górników z pobliskiej 
kop. ”Żory” przypomniały po raz kolejny o trudnej sytuacji tej 
gałęzi przemysłu. Zapowiadana od lat kilku jej restrukturyzacja, 
jak na razie nie przynosi widocznych efektów, choć wszyscy 
zainteresowani, od kierowników resortów po górników na 
dole, zdają sobie sprawę, że zmiany są nieuniknione.

W pracowni komputerowej Foto: wack.

Trzeba sobie zdać sprawę, że zgodnie 
z zasadą naczyń połączonych, zmian 
należy się spodziewać we wszystkich 
dziedzinach, które od górnictwa były 
uzależnione bądź mu służyły. A więc 
w szkolnictwie zawodowym również. 
Jedną z "najprężniejszych kuźni kadr 
dla górn ictw a" , żeby użyć 
charakterystycznej dla ery gierkowskiej 
nomenklatury, dla naszego regionu 
było, i jest zresztą do dzisiaj, rybnickie 
Technikum Górnicze. Oczywiście, ta 
popularna nazwa je s t użyta 
niepoprawnie, bo Technikum Górnicze, 
które nadal nosi imię prof. Bolesława 
Krupińskiego, jest zaledwie jedną ze 
szkół zespołu usytuowanego w gmachu 
u wylotu ul. Kościuszki, a noszącego 
od niedawna nazwę Zespołu Szkół 
Technicznych. Problem y tego 
prawdziwego kombinatu szkolnego 
przybliża nam jego dyrektor Lech

WAW RZYNIAK, który sam je s t 
absolwentem Technikum Górniczego, 
a po studiach politechnicznych, jej 
długoletni nauczyciel, wicedyrektor i 
dyrektor wreszcie. Tak więc spora część 
ponad 40-letniej historii tej szkoły- 
instytucji jest również historią jego 
działalności zawodowej.

Najważniejsze wydarzenie ostatniego 
roku to...

zmiana źródła zasilania

Zespół przestał być bowiem szkołą 
resortową i przeszedł pod skrzydła 
oświaty. A jaka jest sytuacja finansowa 
oświaty, każdy widzi.

Pieniądze przechodzą teraz z 
M inisterstw a Finansów  przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i 
Kuratorium Oświaty do szkoły, jako 
tzw. dysponenta 3 stopnia. Kuratorium

Sztolnia
pieczarkarnią?

Oświaty zastąpiło w tej sztafecie 
Ministerstwo Przemysłu i Państwową 
Agencję Węgla Kamiennego. I chociaż 
łańcuch skurczył się o jedno ogniwo, 
pieniędzy nie przybyło. Chodzi 
oczywiście o tzw. środki pozapłacowe, 
bo wynagrodzenie pedagogów były i 
są podporządkow ane norm alnej 
nauczycielskiej siatce płac.

Ponieważ jest rzeczą pewną, że 
wydobycie węgla będzie w przyszłości 
spadało, spadnie rów nież 
zapotrzebow anie na
absolw entów  z typowo 
górniczymi specjalnościami. Już 
teraz przyjmuje się tylko tylu 
chętnych na ilu z łożą 
zapotrzebow ania okoliczne 
spółki węglowe: rybnicka i 
gliw icka. Ma to zapobiec 
ewentualnemu bezrobociu wśród 
absolwentów. Jak na razie 
polityka taka przynosi owoce, 
bo dyrektorowi zdarzyło się tylko 
raz podpisywać zaświadczenie 
potrzebne absolw entow i 
poszukującemu pracy.

W tej sytuacji logiczne jest 
więc rozszerzenie nauczania w 
innych specjalnościach: 
elektryków, elektromechaników, 
autom echaników  czy
specjalistów od budowy maszyn 
i to zarówno na poziomie szkoły  
zawodowej jak  i średniej. W 
Policealnym Studium Zawodowym 
można uzyskać kwalifikacje technika 
informatyka. I tu dotykamy problemu 
najważniejszego. Ilość klas o profilach 
informatycznych możnaby poszerzyć 
idąc naprzeciw zapotrzebowaniu.

Niestety, stoi temu na przeszkodzie... 

brak kadry

Który bowiem z informatyków, 
m ających m ożliw ości pracy w 
prywatnej, dobrze płacącej spółce, 
zdecyduje się na pracę za około 2,5 mln 
zł miesięcznie? Równie chętnie jak 
inform atyka szkoła przyjęłaby 
energetyka cieplnego i
elektroenergetyka. Sytuacja ma 
niewielkie szanse na poprawę, nawet

Aktualnie w skład
Zespołu Szkół Technicznych wchodzą:

Technikum Górnicze - pięcioletnie
Technikum Górnicze - trzyletnie
Technikum Zawodowe - pięcioletnie
Technikum Zawodowe - trzyletnie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa “Transgóru” 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Elektrowni "Rybnik"
Technikum Energetyczne - pięcioletnie 
Policealne Studium Zawodowe 
Technikum Samochodowe \
Technikum Górnicze - dla pracujących 
Technikum Energetyczne /

Uczy się w nich prawie dwa tysiące m łodzieży

po ewentualnych podwyżkach, bo 
pensje nauczycielskie nadal nie będą 
konkurencyjne... Szkoda, bo szkoła jest 
dobrze w yposażone w pom oce 
naukowe, a szczególnie imponująca jest 
pracownia komputerowa, praca w której

przyniosłaby pewnie sporo satysfakcji 
każdemu informatykowi. Na szczęście 
inwestycje poczyniono jeszcze w 
czasach "przedoświatowych". W tej 
chwili byłoby to niemożliwe, bo na 
biurku dyrektora p ię trzą  się 
niezapłacone rachunki za bardziej 
prozaiczne, choć niezbędne usługi. 
Dyrekcję niepokoi również los szkolnej 
sztolni i hali maszyn, które są  głównym 
miejscem praktyk uczniów. Kiedy ze 
szkoły znikną "eksploatatorzy złóż", 
niepotrzebna będzie również sztolnia, 
usytuowana pod szkolnym boiskiem. 
Może nada się na pieczarkarnię lub 
przechowalnię cytrusów, jak żartem się 
komentuje ten problem.

Jedno ze skrzydeł budynku zajmował 
do niedaw na Zespół Szkół
Ekonomicznych. Po jego wyprowadzce 
do nowej siedziby, pozostało sporo 
pomieszczeń do dyspozycji..., no 

właśnie, nie bardzo wiadomo 
kogo, bo decyzje jeszcze nie 
zapadły. Z espół Szkół
Technicznych chętnie by je 
przejął i wynajął na przykład 
szkole społecznej lub
prywatnej... Przyniosłoby to 
niewątpliwie trochę grosza, a 
szkoda, żeby brak pieniędzy 
przeszkodził w rozwoju szkoły, 
której 50 procent absolwentów 
dostaje się na studia. 
Ciekawostką może być fakt, że 
W ydział E lektryczny
Politechnik i Śląskiej w 
Gliwicach zdominowany został 
w tym roku przez absolwentów 
rybnickiej szkoły. Jak dalej 
potoczą się losy Zespołu Szkół 
Technicznych, pokaże czas. Jej 
przyszłość w reorganizacji 
górnictwa, a także, być może, 

administracji i ewentualnym starcie 
programu pilotażowego. Wtedy znów 
zmieni się "źródło zasilania". A szkoła, 
jak zresztą wiele innych placówek, lubi 
stabilizację.

W.R.

Rybnicki ZUSWiosną tego roku przedstawicielka 
brytyjskiej instytucji pracowniczej, 
poszukująca w naszym kraju materiałów 
o najgorszych warunkach pracy w 
urzędach państwowych,
nieprzypadkowo trafiła do rybnickiego 
oddziału ZUS.

W ostatnich latach biura ZUS 
rozrzucone były w 4 punktach miasta 
przy ul. Powstańców, 3 Maja, 
Sobieskiego i Wiejskiej. Najgorsze 
warunki panowały w gmachu przy ul. 
Powstańców, gdzie codziennie 
przewijały się setki petentów, głównie 
emerytów i rencistów. W małych 
pokoikach-klitkach akta leżały na 
podłogach, sięgając niekiedy aż po sufit. 
Brakowało pomieszczeń, aby dostawić 
potrzebne na dokumenty szafy. Taka

sytuacja powodowała irytację obu stron 
- urzędników i petentów. Tylko nowe 
warunki lokalowe mogły tę sytuację 
poprawić. Budowę nowego gmachu 
ZUS według projektu mgr inż. Norberta

w nowej
W arneckiego z “M iastoprojektu 
Gliwice" rozpoczęto w 1988 roku. Miał 
być gotowy po 4 latach. Oddano go do 
użytku z półrocznym poślizgiem, w 
czerwcu 1993 r.. Przeprowadzka ze 
starych biur skończyła się nie tak dawno. 
Przez cały ten czas działalności oddziału 
nie przerwano. Do użytku oddano nie 
tylko biurowiec, ale także, co nie zawsze 
idzie w parze, wykończono na 
przysłowiową “piątkę” obejście - dojścia 
i parkingi. Trwają ostatnie prace przy

zagospodarowaniu placu wewnętrznego. 
O skali przedsięwzięcia mówią liczby: 
27 tys. m sześć. kubatury i 6 tys. m kw. 
powierzchni użytkowej! W planach było 
również urządzenie stołówki

siedzibie
pracowniczej i przychodni lekarskiej. 
Niestety, na razie tylko w planach. 
Miastu przybył nowy, wielki biurowiec. 
Z pewnością jego bryła architektoniczna 
nie szokuje nowoczesnością, ale 
wnętrza ma wspaniałe, funkcjonalne 
rozwiązania i piękny, estetyczny 
wystrój. Duże wrażenie robi szaro- 
różowa kompozycja marmuru, 
doskonale współbrzmiąca z elementami 
metalowymi w hallu budynku. 
Uprzejme powitanie ze stanowiska 
inform atora wprawia na razie 
wchodzących w pewne zażenowanie. 
Ot, namiastka wielkiego świata! Stąd 
petenci kierowani są w pożądane 
miejsca. Dwie szybkie windy i 
wkomponowane w szklany tunel schody 
nie są zbyt często używane przez 
interesantów, gdyż większość z nich 
swoje sprawy załatwia właśnie na 
parterze, w sali stanowisk obsługi 
em erytur i rent oraz zasiłków 
pogrzebowych. Skomputeryzowane 
stanowiska pozwalają pracownikom w 
szybkim tempie obsłużyć klienta.

Cztero-siedmioosobowe pokoje 
pracowników na wszystkich czterech 
kondygnacjach urządzono podobnie - 
funkcjonalne meble, białe żaluzje w 
oknach i dużo naturalnych kwiatów. 
"Nie tolerujemy sztucznej zieleni" - 
podkreśla zastępca dyrektora Sonia 
Karwot. Piękne kwiaty zdobią także 
hall i sale obsługi klientów. Na każdym 
piętrze znajduje się kuchenka dla

potrzeb pracow ników . ”M ózgiem ” 
biurowca jest pracownia komputerowa. 
Sieci komputerowe typu Rentier i Novell 
obsługiwane są przez wysoko 
wyspecjalizowaną kadrę informatyków 
pracujących na gotowych programach 
ZUS, a także tworzących własne 
oprogramowanie. Oprócz kartotek w 
klaserach, zainstalow ano w ielkie 
kartoteki jezdne, które łatwe są do 
obsługiwania mimo kolosalnych 
wymiarów. Większość biur zostało 
skomputeryzowanych. Niestety, ciężkich 
i głośnych maszyn liczących nie udało 
się jeszcze zastąpić nowym 
rozwiązaniem. Trzeba mieć silną głową, 
aby wytrzymać panujący w tej hali huk.

Wydziały księgowości, kadr oraz 
dyrekcja umieszczone zostały na III 
piętrze. Z gabinetem dyrektora sąsiaduje 
sala konferencyjna, wyposażona tylko i 
aż w imponujący stół i wygodne krzesła.

Zwiedzanie biurowca kończę na IV 
piętrze, gdzie rozlokowano wydziały

dochodów i rozliczeń oraz samodzielny 
referat d/s umów międzynarodowych. Tu 
uzyskuje się potwierdzenia okresów 
ubezpieczeń i pracy - głównie na terenie 
Niemiec.

W gmachu pracuje ponad 600 osób, 
głównie kobiet. Zarobki niestety nie są 
wysokie. Ale panie są bardzo zadowolone 
z nowych warunków pracy.
- Teraz mamy okazję wykazać się, klienci 
będą zadowoleni z obsługi -zapewniają.

Patrząc na ten biurowiec “z 
prawdziwego zdarzenia" chciałoby się 
powiedzieć, że wreszcie koniec z 
prowizorką i tandetą. Czas na solidność 
i dobry gust. W takich warunkach 
pozostało życzyć tylko przyjemnej pracy!

Nie pytamy ile budynek kosztował, 
gdyż został on wybudowany wyłącznie z 
funduszy ZUS-owskich. Nie ucierpiał na 
tym budżet m iasta, bo wbrew 
powtarzanym z uporem plotkom, nie 
wydano z niego na ten cel ani złotówki.

ZOFIA GOLIŃSKA Foto: C.G.
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Jubileusz Chóru im. Adama Mickiewicza

80 LAT WSPÓLNEGO 
ŚPIEWANIA

1993 rok okazał się szczególnie bogaty, jeśli chodzi o jubileusze rybnickich 
chórów. 18 maja 80-lecie urodzin obchodził zebrzydowicki "SERAF", 23 
maja miała miejsce uroczysta msza z  okazji 80 lat powstania Chóru Mieszanego 
im. Adama Mickiewicza w Niedobczycach. Jubileusze te odsyłają do odległego 
1913 roku. Unaoczniają, jak w tamtej, jakże inne epoce budziła się wśród 
Ślązaków potrzeba wyrazu swoich związków z Macierzą w jeden z niewielu 
dozwolonych wówczas sposobów - poprzez wspólnie uprawianą pieśń.

6 listopada o godz. 17.00 w Domu Kultury w Niedobczycach odbędą się 
uroczystości jubileuszowe Chóru im. Adama Mickiewicza. Z tej okazji 
rozmawiam z jego prezesem i dyrygentem, Wacławem MICKIEWICZEM.

-  Od jak  dawna jest pan związany 
z chórem w Niedobczycach?

- Dyryguję nim od 1983 roku. To mój 
trzeci jub ileusz  w tym zespole. 
Wcześniej przez 15 lat prowadziłem 
chór " C ecylia" w Rydułtowach. 
Prowadzę także chór dziewczęcy w 
Liceum Sióstr Urszulanek w Rybniku.

-  Co zmieniło się w charakterze chóru 
za pana kierownictwa?

- Mnie trochę niezręcznie o tym mówić. 
Chór śpiewał wcześniej pieśni świeckie 
o niewielkim  stopniu trudności. 
Kościół był dla niego niedostępny jako 
sala koncertowa. Dzisiaj jest znany 
również poza Niedobczycami dzięki 
w prow adzeniu am bitn iejszych 
utworów do repertuaru, co wymagało 
pracy nad warsztatem wokalnym, 
emisją, dykcją. Pojawiliśmy się w 
kościołach jako chór koncertujący,

Chór
im. A. Mickiewicza 
t o w a r z y s z y  
u k r a i ń s k i e j  
sopranistce Lidii 
Wieliczko w czasie 
tegorocznych Dni 
Muzyki Organowej 
i Kameralnej 
Foto: wack.

śpiewamy np. pieśni cerkiewne w kraju 
i za granicą.

-  Od kiedy utrzymujecie kontakty 
z zagranicą?

- Od 1987 roku - z Czecham i, 
Francuzami i Niemcami. Na nasz 
jubileusz zaprosiliśmy zaprzyjaźniony 
chór “KOMENSKY” z Vitkova koło 
Opawy. W czerwcu gościliśm y 
znakomity chór z Bad Harzburga.

-  Czy chór ma w najbliższym czasie 
jakieś plany konkursowe?

- Nie, ze względu na niewielką ilość 
konkursów dla chórów tego typu. W 
przeszłości - już pod moją dyrekcją - 
zdobyliśmy brązowy i srebrny medal w 
Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej, 
mamy w swoim dorobku w iele 
w yróżnień w konkursach oraz 
występów publicznych.

G ość z  P row ansji

- Proszę krótko scharakteryzować swój 
zespół.

- To nie tylko zespół śpiewaczy, to 
grupa 40 ludzi, którzy tak samo myślą, 
czują i oddychają. Bardzo mocno scala 
go rodzinna atmosfera, jaka w nim 
panuje. W składzie mamy około 10 
osób do 25 lat, reszta to osoby w średnim 
wieku, a podpory chóru ze względu na 
staż to panie H elena M andrela, 
B ronisław a Owczarzy i Justyna 
Chłapek. Wspólnie obchodzimy 50 
urodziny każdego członka zespołu, 
każdy sezon kończy ognisko z 
atrakcjami /np. loterią fantową/, a inne 
rocznice obchodzimy przy rodzinnym 
stole, śpiew ając /n iekoniecznie 
repertuarowe/ pieśni,

-  Czy macie jakichś sprzymierzeńców?

- Bardzo dobre warunki lokalowe 
zapew nia nam Dom K ultury w 
Niedobczycach i jego dyrektor Adam 
Świerczyna. Po przejęciu tej placówki 
przez miasto sceptycy czarno widzieli 
naszą przyszłość, ale szybko okazało 
się, że Urząd Miasta, a szczególnie 
wiceprezydent Jerzy Kogut, doceniają 
rolę zespołów amatorskich. Mamy 
blisko stu członków wspierających, 
którzy nie śpiewają, ale pomagają nam 
finansowo. W drodze rewanżu chór 
uświetnia koncertami ich uroczystości 
rodzinne. Wcześniej pomagała nam 
jeszcze kopalnia "Rymer", a jej były 
dyrektor Józef Barteczko to nasz 
sprawdzony przyjaciel.

-  Czy chór od początku miał za patrona 
Adama Mickiewicza?

- Założyło go kilku zapaleńców w 1913 
roku, na zasadzie konspiracyjnej - od 
razu pod imieniem poety, co ma swoją 
wymowę. Wielokrotnie odwracała się 
karta dziejów, a chór trwał i śpiewał, o 
czym świadczą zachowany protokolarz 
z 1932 i sztandar z 1935 roku. Bez 
autentycznej potrzeby duchowej nie 
byłoby to możliwe.

-  Czy mimo tak nobliwego wieku 
Jubilata, dopisuje mu poczucie 
humoru?

- W ystarczy jeden przykład. Od 
przyjaciół z Vitkova przejęliśmy pewną 
piosenkę, k tórą wykonujem y na 
naszych spotkaniach. Melodia jest 
fińska, słowa czeskie, ale akrobacje - 
skłony, przysiady itp. - polskie!

-  Wobec tego składam wszystkim  
członkom chóru życzenia dotrwania 
w dobrym zdrowiu i humorze Jego i 
Swoich stu lat!

Rozmawiał: 
GRZEGORZ WALCZAK

MIQUEU MONTANARO urodził 
się w Hyeress /Południowa Francja/ w 
1955 roku. D ebiutow ał g rą na 
saksofonie, dziś gra na flecie, 
akordeonie, okarynie, tamburynie i 
p ian in ie , jak  rów nież na w ielu 
instrumentach stworzonych przez 
siebie. Człowiek - orkiestra. Gra 
wszystko to, co pozostawia miejsce na 
improwizację. Dał już ponad 1500 
koncertów na całym świecie, brał udział 
w festiwalach o wymiarze europejskim 
/Budapeszt, Edynburg/. Nagrał 7 
albumów i brał udział w nagraniu 20 u 
boku innych artystów. Komponuje dla 
teatru, baletu, radia, telewizji i filmu.

Alliance Francaise zaprasza na 
koncert tego muzyka, który odbędzie 
się 8 listopada br. o godz. 18.00 w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Będzie 
to rzadka okazja do posłuchania 
nieczęsto u nas prezentow anego 
gatunku muzyki, w w ykonaniu 
rodowitego Prowansalczyka.

 Rybnik nie jest z pewnością za silnym 
ośrodkiem sztuk plastycznych, co wcale 
nie znaczy, że nie ma w naszym mieście 
artystów wybitnych. Są, a jakże. Nie 
tw orzą oni jednak  opartego na 
pow iązaniach tow arzyskich
środowiska, tym ważniejszy wydaje się 
fakt, że w jednej imprezie udział wzięło 
społem trzech rybnickich plastyków.

W 1991 roku urokliwe mieszkanie 
Barbary O sieckiej, tw órczyni 
wspaniałych artystycznych swetrów 
odwiedził proboszcz parafii Królowej 
Apostołów, który przyszedł właściwie 
do męża artystki w sprawach natury 
architektonicznej. Gdy wychodził, 
zauważył rzucony gdzieś, ot tak, sweter 
o jakże odpowiednim na tę okoliczność

Opolska mieścina jest na tyle mała, by 
nawet nowo powstała galeria sztuki 
szybko stała się swoistym centrum życia 
towarzysko-kulturalnego całej okolicy. 
Do niej też trafił pewnego dnia 
niemiecki hrabia Joachim Graf von 
Oppersdorff. Rodzice jego żony byli 
przed w ojną w łaścicielam i 
renesansowego zamku, położonego 
właśnie w Głogówku. Po raz pierwszy 
hrabia zobaczył zamek w ubiegłym roku 
i urzeczony jego nadwerężonym już 
przez czas pięknem , postanow ił 
odrestaurować przynajmniej jedno 
zabytkowe skrzydło i uczynić zeń 
tętniący życiem ośrodek kulturalny, z 
którego korzystać miałaby przede 
wszystkim młodzież.

Sztukm istrzow ie  
z  R ybn ika

"P a ra so le" - obraz autorstw a  
Zbigniewa Kozikowskiego

tytule "schody do nieba. W chwilę 
później zaproponował pani Barbarze 
wykonanie projektu witraża, który 
obecnie w ypełnia przestrzeń we 
frontowej ścianie kościoła ojców 
Werbistów przy ulicy Kościuszki. 
Projekt powstał, zaś wykonaniem 
witraża zajęła się pracownia Michała 
Cubera z Głogówka, mająca spore 
tradycje i ciesząca się dużym uznaniem. 
Żona szefa pracowni, Denise Devosges- 
Cuber jest urodzoną paryżanką, która 
zachwycona atmosferą i charakterem 
Głogówka, do którego przywędrowała 
za mężem, postanowiła stworzyć w nim

Na przełomie września i października 
tego roku pełen werwy hrabia 
zorganizował "jesienne spotkania ze 
sztuką" , którą ostrożnie porównać 
m ożnaby do organizow anych w 
Niemczech “O ktoberfestów ”. We 
wnętrzach zamku gospodarz imprezy 
postanowił urządzić wystawę prac 
plastycznych, trafił więc do galerii 
Denise Devosges, tym też sposobem 
prace, czyli obrazy i swetry trzech 
rybnickich artystów trafiły do wnętrz 
zamku, w zbudzając spore 
zain teresow anie. “ S potkania” 
zorganizowane głównie przez hrabiego 
i burmistrza Głogówka, choć z ochoczą 
pomocą mieszkańców, miały charakter 
towarzysko-artystyczny. W ciągu 
bogatego w różne zdarzenia tygodnia 
w zamku koncertowała “Symphonia 
R usticana” z N ałęczow ic , na 
zamkowym dziedzińcu swój wielki 
namiot rozbił cyrk “Pieniny”. Niestety 
bogate plany pokrzyżowała nieco aura, 
z różnych przyczyn nie doszedł też do 
skutku malarski plener. Głównym 
punktem programu pierwszego dnia 
imprezy był wielki bal w zamkowych 
wnętrzach, w którym udział wzięli 
goście z Niemiec, Francji i Polski, w 
tym i rybniccy artyści. Towarzystwo 
było dystyngowane, a atmosfera iście 
dworska. Sam zamek jest własnością 
gminy i zgodnie z obowiązującym 
prawem hrabia von Oppersdorff ma 
raczej marne szanse na zostanie w 
Głogówku panem na włościach, ale on

Galeria we wnętrzach głogowskiego zamku

prawdziwą galerię sztuki. Początki 
nawet dla paryżanki okazały się dość 
trudne i poszukiwała ona prac do swojej 
galerii. Przy okazji kolejnej autorskiej 
konsultacji w sprawie witraża, która 
jak zwykle przerodziła się w długą 
pogawędkę na sto innych tematów, 
Barbara Osiecka zaproponowała Denise 
swoje swetry, a także poleciła prace 
dwóch rybnickich malarzy: Zbigniewa 
Kozikowskiego i Ryszarda Kałamarza. 
P ropozycja przyjęta została  po 
nieodzownym rozeznaniu wręcz z 
entuzjazmem i wkrótce prace trzech 
rybnickich plastyków znalazły się w 
prawie “paryskiej” galerii w Głogówku.

tym się nie przejmuje i jak sam mówi, 
z zamkiem czy bez zamku chce zostać 
mieszkańcem starej opolskiej mieściny.

B arbara Osiecka pokazała w 
Głogówku swetry powstałe, po bardzo 
bogatej we wrażenia tak turystyczne 
jak artystyczne podróży do Stanów 
Zjednoczonych. Obecnie przebywa tam 
Zbigniew  K ozikow ski, który, 
intensywnie pracując, jak dowiadujemy 
się z dobrze poinformowanych źródeł, 
przygotowuje się w Sacramento to 
swojej pierwszej poważnej wystawy 
na amerykańskiej ziemi.

WACŁAW TROSZKA
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Komora czyli spiżarka

Spiżarka, zwana 
na Śląsku 
komorą, była 
jakby sercem 
kuchni, zapleczem 
dla gotowania, 
pieczenia, 
sprzątania... Tylko 
bowiem ci, co ją  
mieli czy mają, 
mogą powiedzieć, 
ja k  poszkodowani 
są wszyscy 
pozostali.

A b e c a d ło   
R zeczy

Ś lą sk ic h
Dawne śląskie kuchnie miały 

zwykle troje  drzwi: wejściowe 
prowadzące z sieni, drzwi do izby 
i do komory czyli spiżarki.
Z punktu widzenia funkcji kuchni, 
najw ażniejsze  były oczyw iśc ie  
drzwi do komory. Dzisiaj ciasne, 
małe kuchn ie  nie są  w s tan ie  
spełniać wszystkich ról ówczesnej 
kuchni, zaś spiżarnie pozostają  
jedynie w sferze marzeń i pragnień 
gospodyń. Jest jednak jeszcze u nas 
wiele starych i nowych domów, 
gdzie są spiżarnie i gdzie spełniają 
one ta k ą  sam ą ja k  daw nie j  
praktyczną funkcję. Uszczuploną 
najwyżej o rolę, jaką  w dzisiejszym 
domostwie pełni lodówka, choć 
często tam właśnie jest jej miejsce. 
W niektórych starych domach w 
latach 60 i 70 naszego stulecia 
spiżarki, zwłaszcza te większe, 
zostały przerobione na łazienki i 
toalety. Bo przecież i wcześniej 
sp iż a rk i  w y k o rz y s ty w an o  w 
podobnych celach, co nie było 
w p ra w d z ie  h ig ie n ic z n e ,  ale 
praktyczne. Kolejnym sposobem 
użycia spiżarek było przeznaczenie 
ich na " kuchenny garus” /bałagan/
, tam bowiem można było szybko 
przenieść z kuchni wszystko to, co 
p rz e sz k a d z a ło  w u trzy m an iu  
po rzą d k u .  P rz e w a ż n ie  więc w 
spiżarce był bałagan albo, mówiąc 
łagodnie, było tam ciasno.

Ale jak wyglądała czy wygląda 
komora? Otóż jest to pomieszczenie 
przy kuchni, prowadzą do niego 
pełnowymiarowe drzwi z zamkiem 
i k luczem , na wypadek  gdyby 
przykładowo po upieczeniu kołocza 
do ras ta jące  dzieci cieszyły się 
apetytem większym niż należy. 
Powierzchnia jej n ie  jest jakąś stała, 
najczęściej je s t  to 5-10 metrów 
kwadratowych. Zdarzają się jednak 
maleństwa 2-metrowe i 15-metrowe 
olbrzymy. Jednak rzeczą, która w

spiżarce być musi, jest okienko, 
które umożliwia stałe wietrzenie 
tego pom ieszczenia . By jednak  
podczas wietrzenia do środka nie 
dostały się muchy, myszy lub koty, 
wnękę okna zaopatrywano, często 
na stałe, w drobną siatką. A jakie 
były w komorach meble? Stół, 
w ieszak i  na u b ra n ia  ro b ocze ,  
czasami jakaś stara szafa, jednak 
najważniejsze były półki, ponieważ 
na nich przechowywano żywność, 
co było główny zadaniem spiżarni. 
Przechowywano tam mąki, kasze, 
ryż, cukier, sól, mak na kołocz i 
makówki, groch i fasole łuskane 
je s ie n ią  przez domowników, masło, 
m leko ,  sery , sm alec ,  czasam i 
wędzone mięso i k ie łbasy oraz 
pieczki, czyli suszone jabłka, śliwki 
i gruszki. Niektórzy w spiżarce 
trzymali też kompoty i soki oraz 
świeże owoce. Jednak  słoiki z

kom po tam i i sokam i
przechowywało się najczęściej w 
piwnicach, zaś świeże owoce na 
szafie w izbie lub na strychu.

Specjalną rolę spełniały komory 
w czasach w ojennych. To tam 
mielono " n ie lega ln ie" zboże na 
mąkę, gdyż władza hitlerowska tej 
czynności zakazała. A ponieważ 
żarna czy specjalne młynki robiły 
zbyt dużo hałasu by mleć w szopie, 
chowano je i używano w spiżarce. 
Tam też na czas przejścia frontów 
murowano na szybko i tynkowano 
podw ójną ścianę, za k tó rą  chowano 
zboże, ziemniaki i mięso oraz co 
cenniejsze przedmioty. Spełniała 
też komora funkcje "pedagogiczne" , 
gdyż w niej to właśnie na chwilę, 
do o p a m ię ta n ia ,  zam ykano  
nieznośne dzieci.

MAREK SZOŁTYSEK

Zdjęcie z albumu 
czytelników

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego 
oglądania zdjęć.
Wystarczy przyjść do redakcji 
z ciekawym zdjęciem, które po skopiowaniu natychmiast 
zwrócimy. /Można też wrzucić je do naszych "żółtych 
skrzynek”/.
Autora najsymatyczniejszego lub najbardziej 
“odjazdowego” zdjęcia firma “EKSPRES FUJI” 
Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym wywołaniem 
i wykonaniem odbitek z dwóch rolek filmu.

Już od dwóch miesięcy w kąciku “Zdjęcie z 
w akacji” zamieszczamy fotografie przyniesione 
przez naszych czytelników. Ponieważ kącik cieszy 
się  w c iąż  sporym  z a in te re so w a n ie m , 
postanowiliśmy kontynuować go zmieniając jednak 
mu nazwę na “Zdjęcie z albumu czytelników”. 
Wśród autorów zdjęć już  zamieszczonych nagrodę 
otrzymuje Sędzimir Szulik oraz autor zdjęcia “Po 
p rz e b u d z e n iu  na o b o z ie  b a d m in to n is tó w ” . 
Nagrodzeni proszeni są o skontaktowanie się z 
redakcją.

Zdjęcie Michaliny Ch.

Kto nie chce być zdrowy i bogaty? O 
ile wiem kochający ubóstwo poszli do 
klasztoru, a umartwienia dawno wyszły 
z mody. Dziś każdy chce cieszyć się 
zdrowiem i dobrobytem. Ale jak 
osiągnąć ten błogostan? Może 
powinieneś zamówić reklamowany w 
prasie Krzyż Betlejemski? Albo 
cudowny piasek od wspaniałomyślnego 
Medium “a życie twe ja k  za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki zamieni się w 
bajkę ”?... Otóż nie! Sprawa jest prostsza.

NIECH
ŻYJE

AMERYKA!
Sposób jest amerykański: pierwszym 
krokiem na drodze do realizacji Twoich 
marzeń jest WIEDZIEĆ JAK.

Zaufaj Amerykanom. Oni wiedzą 
nawet jak skutecznie omijać prawo 
podatkowe oraz "ja k  mieć dzieci i 
przeżyć". Wiedzą też oczywiście jak 
napisać podręczniki uczące krok po 
kroku tych praktycznych umiejętności i 
jak te podręczniki sprzedać. Co więcej, 
oni umieją te podręczniki sprzedać nawet 
w Polsce! Wystarczy pójść do 
którejkolwiek księgarni w naszym 
mieście by się o tym przekonać - już 
same tytuły są bestsellerami: “Możesz

DRZEW KO

 Nasze  
propozycje

Teatr Ziemi Rybnickiej
5 listopada, godz. 18.00, VIII  
SILESIAN JAZZ MEETING, w
koncercie wystąpią: VOLKER GREVE
- KRZYSZTOF POPEK QUINTET / 
zespół polsko-niemiecki/, MAREK 
BAŁATA QUARTET z Krakowa, 
LITTLE EGOISTS - grupa Marka 
Stryszowskiego z Krakowa, cena 
biletów 40.000 i 25.000.-zł
6 listopada, godz. 18.00, VIII  
SILESIAN JAZZ MEETING, w 
koncercie wystąpią: STANDARD 
TRIO /grupa wrocławsko-opolska/, 
LOTARSI - grupa “dinozaurów” Lotara 
Dziwokiego oraz URSZULA 
DUDZIAK z zespołem WALK AWAY, 
cena biletów 70.000 i 40.000.-zł
8 listopada, godz. 8.00, 9.20, 10.40,
12.00. Julian Tuwim: "GROCH Z 
KAPUSTĄ" w wykonaniu Damiana i 
Macieja Damięckich, cena biletu
30.000. -zł
9 listopada, godz. 8.15, 9.50, 11.30, 
"PRZYGODY TOMCIA PALUCHA"
- baśń dla dzieci, cena biletu
25.000. -zł
Galeria Sztuki TZR: od 6 listopada:
WYSTAWA MALARSTWA I 
RZEŹBY ARTYSTÓW
HOLENDERSKICH, od 8 listopada: 
wystawa malarstwa KRYSTYNY 
SKUPIEŃ z grupy "OBLICZA". 

Mała Scena Rybnicka
5 listopada, godz. 19.00 - 1.00, 
WIDEODYSKOTEKA, wstęp 35.000.- 
zł
6 listopada, godz. 21.30 - JAM 
SESSION z udziałem gości VIII 
SILESIAN JAZZ MEETING oraz 
grupy SOUTH SILESIAN BRASS 
BAND

uzdrowić swoje życie ”, “Jak rozwiązać 
codzienne i niecodzienne problemy ”, 
“Jak mieszkać pod jednym dachem z 
kotem - indywidualistą ”, "Poradnik dla 
zdradzanych żon"...

Tyle się mówi ostatnio o wchodzeniu 
do Europy, o europeizacji naszego 
polskiego zaścianka. A może by tak raz 
spojrzeć dalej, za ocean?... Do tego kraju, 
w którym wręcz tradycją jest robienie 
kariery "o d  pucybuta do milionera"...

Ja chyba wypróbuję american way. 
Poradnik już  mam. "Krok drugi -  zacznij 
działać, bo nic nie zrobi się samo!" 
OKAY!

A. LEŃSKA

Solenizantowi Michałowi 
Wernerowi Krakówka z okazji 
jubileuszowych 50 urodzin dużo 
zdrowia, 100 lat życia i wszystkiego 
dobrego życzą żona Ela, syn Marek,
teściowa Grejta, szwagier Rajmuś 

* * *
Serdeczne życzenia dla Krzysztofa 

Samka z okazji 14 urodzin życzy siostra 
Joasia

Klub Filmowy EKRAN przy TZR 
8 listopada, godz. 18.15, "DIABEŁ 
WCIELONY" prod. franc. reż. C. 
Antant-Lara oraz " UROK 
SZATANA", prod. franc., reż. Rene 
Clair - w obu filmach gra Gerard 
Philippe, wstęp za okazaniem 
karnetów /do nabycia przed 
p ro jekc ją /

Kino Premierowe przy TZR
10 i 11 listopada, godz. 17.00 i 19.00 
"BOHATER OSTATNIEJ AKCJI", 
prod. USA, w roli gł. Arnold  
Schwarzenegger, cena biletu 20.000.- 
zł i 15.000.-zł /od lat 11/

Kino APOLLO
5- 7 listopada, godz. 17.00 i 19.15 w 
soboty 16.00 i 18.00 w niedziele 15.00, 
17.00 i 19.15, " OSTATNI 
MOHIKANIN" prod. USA
6 listopada, godz. 20.00 - 2.00, 
DYSKOTEKA
8-11 listopada, godz. 17.00 i 19.15 
"INDOCHINY" prod. franc.

KINO WRZOS - Niedobczyce
6 listopada -  godz. 17.00, KONCERT 
JUBILEUSZOWY z okazji 80-lecia 
istnienia Chóru Mieszanego im. 
Adama Mickiewicza, w programie 
koncert Jubilata  oraz chóru 
"KOMENSKY" z WITKOWA koło 
OPAWY
7 listopada, godz. 17.00, "LUDZIE 
HONORU", prod. USA /od lat 15/, 
cena biletu 20.000 i 15.000.-zł

KINO ZEFIR - Boguszowice 
7-11 listopada, godz. 17.00 i 19.00, 
"WĘDRÓWKA DO DOMU”, prod. 
USA /b.o./

Kino VEGA - Żory
6- 8 listopada, godz. 17.00 "MYSZY I 
LUDZIE" , prod. USA /od lat 15/ godz. 
19.00, “HOMO FABER” , prod. USA 
/od lat 15/
10-11 listopada , godz. 17.00 i 19.00 
, "BOHATER OSTATNIEJ AKCJI" 
produkcji USA /od lat 12/

/gw/

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza dodatkowy ustny przetarg nieograniczony

na ratalną sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku 
wielomieszkaniowym położonym w Rybniku dzielnicy Niedobczyce przy ul. Kadłubka 
35 wraz z ułamkową częścią domu, które stanowią własność Gminy Miasta Rybnika 

oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego parc. 
nr 1291/25 Km 4 obr. Niedobczyce o powierzchni 1980 m2 zapisaną w kW 1294. 
Przedmiotem przetargu jest licytacja na wysokość wypłaty I raty wartości lokalu 

mieszkalnego, zaś pozostała wartość mieszkania podlega uiszczeniu w ratach 
rocznych rozłożonych na wniosek nabywcy na okres do 10 lat płaconych do 31 

marca każdego roku.
Roszczenie Miasta z tego tytułu podlega zabezpieczeniu. Wysokość oprocentowania 

rat wynosi 2/3 obowiązującego kredytu refinansowego NBP, które odbędzie 
modyfikowane w przypadku zmiany jego wysokości.

Cena 1 m2 pow. użytkowej mieszkania wynosi 1.530.000 zł. Dodatkowo winna być 
uregulowana należność za wieczyste użytkowanie ułamkowej 

części gruntu.
Nr mieszkania kondygnacja pow. użyt. w m2 vadium w wysokości 10%

proc. wartości mieszkania

1 parter 51,70 7.911.630 zł
Opłata roczna za 174 m2 gruntu tj. 88/1000 cz: 121.800 zł. Pierwsza oplata wynosi:

1.827.000 zł
4 parter 50,70 7.751.000 zł

Opłata roczna za 170 m2 gruntu tj. 86/1000 cz: 119.000 zł 
Pierwsza opłata wynosi: 1.785.000 zł 

17 II piętro 55,70 8.522.100 zł
Opłata roczna za 188 m2 gruntu tj. 95/1000 cz: 131.600 zł 

Pierwsza opłata wynosi: 1.974.000 zł 
23 III piętro 53,70 8.216.100 zł

Opłata roczna za 180 m2 gruntu tj. 91/1000 cz: 126.000 zł 
Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000 zł

25 III piętro 55,70 8.522.100 zł
Opłata roczna za 188 m2 gruntu tj. 95/1000 cz: 131.600 zł

Pierwsza opłata wynosi: 1.974.000 zł
26 III piętro 53,70 8.216.100 zł

Opłata roczna za 180 m2 gruntu tj. 91/1000 cz: 126.000 zł
Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000 zł

W/w mieszkania składają się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 

Rybnika, tel. 24-168, 25-344.
Oględziny mieszkań w dniu 4 listopada 1993 roku od godz. 9.00 do 12.00. Przetarg

odbędzie się w dniu 9 listopada 1993 roku o godz. 10.00, w sali nr 37, I piętro
budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2. Uczestnicy przetargu winni 

wpłacić vadium w kwocie wyżej podanej na każde mieszkanie 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 
notarialnej w wyznaczonym terminie. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny 

przetargu w wys. 100.000 zł. Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo 
odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyn.

Salon optyczny 
SUPER OPTICAL 
oferuje:

*  Wszechstronne badanie wzroku 
przy pomocy najnowocześniejszych 
urządzeń

- pierwsze badanie 120 tys z ł
- następne już tylko 60 tys z ł

*  D u ż y  wybór oprawek 
okularowych
*  Okulary przeciwsłoneczne

SUPER OPTICAL 
TO OKULARY DLA KAŻDEGO! 

Rybnik, u l. Sobieskiego 18 
te l.  2 6 -3 6 3 _________

Zarząd M iasta inform uje

Urząd Rejonowy Informuje

KIEROWNIK URZĘDU REJONOWEGO 
w R y b n i k u

ogłasza pisemny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Kraszewskiego 2 
/Lecznica Zwierząt/.

W skład nieruchomości wchodzą:
1. budynek mieszkalno-usługowy o powierzchni 204 m kw.

2. garaż wolnostojący
3. utwardzony parking

4. prawo wieczystego użytkowania gruntu, oznaczonego w ewidencji numerem 
działki 1697/116 o powierzchni 0,23.78 ha opisanej w KW nr 75.555 

Cena wywoławcza gruntu wynosi 193.294.000.-zł przy czym wysokość opłaty 
pierwszej wynosi 25 procent, natomiast opłata roczna wynosi 3 procent ceny 
gruntu. Cena wywoławcza składnika budowlanego wynosi 552.140.000.-zł. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest prowadzenie w dalszy m  ciągu w 

obiekcie lecznicy zwierząt. Oferty należy składać w terminie do 14 dni od daty 
ukazania się ogłoszenia w prasie w siedzibie tut. Urzędu Rejonowego przy ul. 

3-go Maja 31 pok. 208.
Składający ofertę, zakwalifikowani przez komisję do drugiego etapu przetargu, 

zostaną powiadomieni pisemnie o jego terminie oraz wysokości i sposobie 
wpłacenia ustalonego wadium.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta względnie unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny- tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:

* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien
* kosmetykę, ubranie i 

przechowanie zwłok
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu
* usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, 

wiązanek, kwiatów
* możliwość załatwienia orkiestry 
* wynajęcie autobusu

Możliwość załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologii w Orzepowicach 

przy ul. Energetyków 46
Ceny konkurencyjne.

KIEROWNIK URZĘDU REJONOWEGO 
w R y b n i k u

ogłasza pisemny przetarg ograniczony

ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. 3-go
Maja 29.

W skład nieruchomości wchodzą:
1. budynek usługowy o powierzchni 719,7 m kw.

2. prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego w ewidencji numerem 
działki 4504/226 i 4459/226 o łącznej powierzchni 684 m kw. opisanej w KW

nr 113.223.
Cena wywoławcza gruntu wynosi 281.896.000.- zł, przy czym wysokość opłaty 

pierwszej wynosi 25 procent, natomiast opłata roczna wynosi 3 procent ceny
gruntu.

Cena wywoławcza budynku wynosi 2.553.766.500.-zł . Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest prowadzenie w obiekcie działalności bankowej. 
Oferty należy składać w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w 
prasie w siedzibie tutejszego Urzędu Rejonowego przy ul. 3-go Maja 31 pok.

208. Składający ofertę, zakwalifikowani przez komisję do drugiego etapu 
przetargu, zostaną powiadomieni pisemnie o jego terminie oraz wysokości i 

sposobie wpłacania ustalonego wadium.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, względnie unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyn.

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

Prowadzimy sprzedaż ratalną na 
atrakcyjnych warunkach sprzętu 

RTV, AGD, komputerów 
Sprzęt dostarczamy własnym 

transportem bez dodatkowych 
kosztów.

Podajemy nazwiska osób, które 
29 października na Małej Scenie 

Rybnickiej wylosowały nagrody w 
II Wielkim Konkursie, 

zorganizowanym przez "Ulex".

Rower “Olimp” Nr losu 030 
Tadeusz Zuchaj

Adapter GWS-302 Nr losu 022 
Andrzej Cichy

Wentylator obrotowy Nr losu 023 
Edward Dopadło

Toster “Clatronic” Nr losu 007 
Monika Wawoczny 

Żelazko parowe “Melissa”
Nr losu 048 

Henryk Modzelewski 
Bilety podwójne na “Parodię 
parodii” w TZR - 16.11.93 
Nr losu 066 Wioletta Wiśniewska 
Nr losu 076 Wiesław Chłus 
Nr losu 078 Czesława Bulsko 
Nr losu 032 Roman Sudomirski 
Nr losu 047 Alojzy Lewendowski 
Nr losu 062 Stanisław Groborz

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na

- sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 6 zapisanej w
KW 13530 parcela nr 1795/289, 1798/294 o pow. 1336 m kw.

Cena wywoławcza zabudowań wraz z gruntem wynosi: 350.000.000.-zł

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku dzielnicy Niedobczyce
przy ul. Generała Andersa 4 stanowiącej działkę nr 1337/37 

Km 5 obręb Niedobczyce o pow. 1500 m kw. zapisanej KW 496 
Nieruchomość obejmuje wolnostojący budynek piętrowy i garaż drewniany. Całość jest 

ogrodzona. Budynek o kubaturze 2154 m kw i pow. użytkowa 510 m kw.
Cena wywoławcza zabudowań wraz z gruntem wynosi: 400.000.000.-zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika 
tel. 24-168 lub 25-344.

Wizja obu nieruchomości odbędzie się w dniu 19 listopada 1993 r. 
od godz. 9-11.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 1993 r. o godz. 10-tej w sali 37 I-piętro 
budynku Urządu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wys. 10 procent ceny wywoławczej w 
kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do 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 wys. 100 tys. zł. 
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu 

bez podania przyczyny.

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ M IEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71 
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 5 do 11 listopada - Przemysłowa 16, 
tel. 22-834

rEKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów również typu POCKET 
i wykonywanie odbitek w czterech formatach.

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.

"Dziś fotografujesz  -  dziś masz zdjęcia"

Lakiery samochodowe tel/fax 20278
Os. Południe 37 tel. 392-134
/Dom Górnika/ Rybnik-Boguszowice

Udzielamy kredytów na remonty samochodów na atrakcyjnych warunkach 
To Twoja szansa !

Montaż alarmów samochodowych Silicon /pilot, centralne zamki, elektryczne 
podnoszenie szyb/.

Polonezy "Caro", traktory "Ursus - 50 ", niskooprocentowane raty. 
Tonery do kopiarek dostarczamy na telefon.

Biuro Reklamowe Telewizji “Rondo”.

Środowa 
Giełda Cenowa

Mięso sch a b
w o ło w e

ex tr a
sz y n k a  w p . 
g o to w a n a ś lą s k a

PIOTROW SKI 69,2 - 103,4 57,8

HERM ES 69 63 112 59,5

TARG 68 72 . . . 55

Owoce/Warzywapomarańcze ja b łk a cytryny ziem n ia k i

TARG 20 -25 3-6 25 1,5-2

HERM ES 27,5 4-6 18 1,5

św. Jana 24,5 5-6 26 1,5

Spożywcze m a s ło c u k ie r ja jk o m ą k a

HERM ES 9 11 2,1 7,3

JAN N O G A 8,5 10,5 2 7,5

TARG 7,5 - 8,4 8,8 2 - 2 , 2 7

WALUTY d o la r m ark a c z e s k a fra n cu sk a

P ew ex duży 20200V20400 11900U2000 645\655 340013450

JAN N O G A 20000\ — 11700\12000 600\660 3300\ -

HERM ES 20250Y20400 11900U1980 650\660 3380\3450

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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DŁUGIE LOTY

MODELARZY Z NIEDOBCZYC

Utytułowany instruktor niedobczyckiej modelarni Franciszek KAŃCZOK
Foto: wack

Nie przesadziłem, nazywając w maju 
br. na tych łamach Klub Modelarstwa 
L otniczego im. majora pilota  
Brunona Janasa "w ylęgarnią  
mistrzów". Tegoroczna jesień znów 
okazała się szczęśliwa dla modelarzy z 
Niedobczyc. Ich instruktor Franciszek 
KAŃCZOK po raz czwarty z rzędu 
został mistrzem Polski seniorów  
podczas Mistrzostw Polski Modeli 
Latających klasy F 1E, rozegranych w

Krynicy we wrześniu br. W tych samych 
zawodach jego podopieczny, junior 
Andrzej DUDEK zdobył trzecie 
miejsce w Polsce.

Drugą w kolejności rozgrywania, 
lecz jeszcze ważniejszą ze względów 
prestiżow ych, była im preza 
przeprowadzona również w Krynicy 
Górskiej na przełomie września i 
października. Mistrzostwa Świata 
Modeli Latających klasy F 1E oraz

Drużyny piłkarskie z naszego miasta 
KLASA B

TKKF Naprzód Kłokocin

Skład: Arkadiusz MULARCZYK, 
M arian BOCHYNEK, M irosław 
KĄSEK, Dariusz BRZOSKA, Mariusz 
ZAKRZEWSKI, Bogdan BUKOWSKI, 
Bogdan KULA, W iesław DUDA, 
Krzysztof SZOPA, Adam PAŁKA, 
Krzysztof BARAN, Bogdan ŁOKAJ, 
Stanisław MATUSZCZYK, Zbigniew 
KĄSEK, Damian KĄSEK, Mariusz 
BRZOSKA, Grzegorz KRAWCZYK, 
Eugeniusz NOWACKI, Andrzej 
KAWCZYŃSKI.
Prezes: Stanisław MARCISZ, trener 
Bogdan DANEL, kier. drużyny 
Stanisław MULARCZYK, skarbnik 
Róża DANEL.

W dotychczasowych meczach drużyna 
TKKF Naprzód Kłokocin uzyskała 
następujące rezultaty: 3:3 z KS Kolejarz 
Rybnik /w/, 2:5 z LZS Orzeł Palowice 
/d/, 0:0 z LZS Bełk /w/, 2:2 z 
Energetykiem II Rybnik /d/, 4:3 z LZS 
Czarni Przegędza /d/, 3:2 z LZS Dąb 
Dębieńsko /w/, 3:3 z LZS Płomień 
Ochojec /d/, 3:1 z TKKF Jedność 
Grabownia /w/, 3:4 z TKKF Zuch 
Orzepowice /w/, 4:1 z LKS Dąb 
Gaszowice /d/. N ajbliższe mecze
7.11.1993 z ROW Rybnik /w/ i
11.11.1993 z TKKF Sokół 
Chwałęcice /d/.

Tekst i foto: J.R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

zawody "O Puchar Świata". W obu
konkurencjach modelarze z  Niedobczyc 
zaznaczyli swoją obecność wśród 
najlepszych: Andrzej DUDEK zdobył 
tytu ł II w icem istrza św iata / 
drużynow o/, a reprezentacja  
A eroklubu ROW w składzie: 
Franciszek KAŃCZOK, Józef  
WOJTEK, Hieronim MORGAŁA 
zdobyła trzecie miejsce w klasyfikacji 
drużynowej zawodów "O Puchar 
Świata". Gratulujemy sukcesów!

Na koniec warto przypomnieć, że 
tajemniczy kryptonim F 1E w języku 
m odelarzy oznacza klasę modeli 
sterow anych m echanicznie,
wypuszczanych do lotu ze zbocza 
górskiego. O zwycięstwie w zawodach 
decyduje długotrwałość lotu modelu 
zboczow ego. Zaw odnikom  z 
Niedobczyc życzę zatem pomyślnych 
wiatrów i długich lotów.

GRZEGORZ WALCZAK

Z tornistrem 
pod koszem

W przedostatnią sobotę października 
w sali rybnickiej Komendy Policji odbył 
się turniej koszykówki dziecięcej z 
udziałem drużyn reprezentujących 
szkoły podstawowe nr 5, 9, 26 i 31 z 
Rybnika oraz szkołę nr 3 z Leszczyn. 
Najlepsza okazała się reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 31 z Rybnika, 
kolejne miejsca zajęły "trójka" z 
Leszczyn, "piątka" , “dziewiątka” i 
“dwudziestka szóstka”, wszystkie z 
Rybnika. A oto wyniki poszczególnych 
spotkań: “5” - “3” /10:17/, “31” - “9” 
/14:11 /, “5” - “26” / 10:2/, “3” - “31” 
/20:23/, “9” - “26” /6:4/, “5” - “31” / 
19:22/, “3” - “29” /28:8/, “31” - “26” 
/20:6/, “5” - “9” /18:2/, “3” - “26” / 
2 1 :2 /

Za najlepszego zawodnika turnieju 
uznano Łukasza Żyłę ze SP nr 3 w 
Leszczynach, nagrodami książkowymi 
ufundowanymi przez Policyjny Klub 
Sportowy wyróżnieni zostali również 
R. Rusnarczyk, S. Straus, M. Borecki, 
A. Kozak ze szkoły “31”, J. Matuszek 
i Ł. Wróbel ze szkoły “5”, D. Janik, M. 
Kowalczyk z “9”, K. Pendziołek i M. 
Igras ze szkoły “26” i O. Furmanek ze 
szkoły “3” w Leszczynach.
/wack/

Kolejny
turniej

streetballu
W czwartek 11 listopada w dniu 

święta Odzyskania Niepodległości 
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy 
organizuje trzecią już edycję turnieju 
koszykówki ulicznej, czyli popularnego 
streetballu . Tym razem turniej 
rozegrany zostanie na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 34 przy ul. Reymonta. 
Początek turnieju , który rozgrywany 
będzie zgodnie z regulaminem , jaki 
obow iązyw ał w czasie dwóch 
poprzednich tu rniejów  /drużyny 
trzyosobowe plus jeden rezerwowy/ już
o godzinie 9.00. Zgłoszenia do turnieju 
przyjmowane będą w sekretariacie 
szkoły pod numerem telefonu 28957 w 
godzinach od 9.00 do 15.00, można 
również przyjść osobiście. Opłata 
startowa wynosi 50 000 zł od drużyny. 
Dla najlepszych drużyn organizatorzy 
przygotowali jak zwykle nagrody w 
postaci sprzętu i odzieży sportowej. 
Mile widziani są nie tylko sami 
sportowcy, ale również opiekunowie, 
rodzice, a także choćby najdrobniejsi 
sponsorzy, dzięki którym rywalizacja 
może stać się jeszcze bardziej zacięta
i widowiskowa. /wack/

S P O R T

Podsłuchane...
W minioną sobotę w Rydułtowach 

odbył się drugoligowy mecz piłkarski 
miejscowego "Naprzodu" z drużyną 
“Olimpii” Poznań. Poznaniacy wygrali 
2 :1. Już po meczu w klubowej knajpce, 
tuż obok mnie, zasiedli przy jednym 
stole trenerzy obu drużyn - prowadzący 
“Naprzód” Józef Gola, były piłkarz 
ROW-u Rybnik i trener “Olimpii” 
Grzegorz Lato, jeden z najlepszych 
piłkarzy w historii polskiej piłki nożnej, 
“grajek”, jakich już dziś nie spotyka się

 S P O R T  

na krajowych boiskach. Popijając 
rybnickie piwo obaj trenerzy 
komentowali mecz swoich drużyn, a ja 
słuchałem... W swoisty błogostan 
wprawił mnie głos Grzegorza Laty, gdy 
z zaciekaw ieniem  zapytał swego 
rozmówcę: ”A co się dzieje z ROW-em 
Rybnik...?” Treściwa i nie odbiegająca 
niestety od prawdy odpowiedź drugiego 
szkoleniowca szybko wyrwała mnie z 
miłej zadumy, seans wspaniałych 
wspomnień dobiegł końca. Wstałem, 
oddałem uśm iechniętej bufetowej 
butelkę po lemoniadzie i wróciłem do 
rzeczywistości. \wack\

Socjalizm czy 
profesjonalizm

Będąc ostatnio na piłkarskim 
meczu drugoligowej Odry Wodzisław 
słyszałem na własne uszy jak spiker 
zapraszał wszystkich zainteresowanych 
obecną sytuacją wodzisławskiego 
klubu, jak i jego przyszłością, ma walne 
sprawozdawczo-wyborcze zebranie 
członków klubu dnia tego i tego w tym 
a tym miejscu. To zadziwiające, ale nie 
przypominam sobie, bym w ciągu 
ostatniego roku słyszał bądź czytał 
informację o podobnym spotkaniu 
członków Klubu Sportowego ROW 
Rybnik. Być może jest to tylko moje 
odczucie, ale mam wrażenie, że rybnicki 
klub działa nieomal w konspiracji i 
wiele zainteresowanych sportem osób 
nie ma nawet zielonego pojęcia, co tak 
naprawdę dzieje się klubie, który 
przecież jako stowarzyszenie wyższej 
użyteczności jest na swój sposób 
instytucją społeczną i trudno zrozumieć 
to celowe chyba izolowanie się od 
społeczności m iasta. Być może 
niektórym miłośnikom sportu w pełni 
wystarcza obecność na stadionowych 
trybunach w czasie imprez sportowych, 
ale z  pewnością nie wszystkim. Nieraz 
słyszałem od klubowych działaczy 
opinie, że czekają oni na nowych ludzi, 
pragnących coś zrobić dla klubu i 
chcących współpracować - tylko przy 
jakiej okazji mają się oni pojawić? Nikt 
przecież nie przyjdzie po meczu i nie 
powie, że chce swe życie poświęcić dla 
klubu. Walne zebranie członków klubu 
mogło by taką okazję stworzyć i być 
również okazją do wymiany opinii na 
tem at p rzyszłości tej szacownej 
instytucji, gdyż jak mawiali już nasi 
przodkowie: co dwie głowy to niejedna. 
Rzecz jasna można również powiedzieć 
inaczej: a co tam kogo obchodzi, w jaki 
sposób klub zaopatruje się w opał na 
zimę i co zamierza począć ze swym 
długiem.... Tylko, że do niczego to 
chyba nie prowadzi. W każdej instytucji 
co jakiś czas powinni pojawiać się 
ludzie nowi, patrzący na stare problemy 
w sposób zupełnie inny niż 
poprzednicy, pełni werwy i zapału, w 
przeciwnym razie może zabraknąć 
oddechu i świeżego spojrzenia, a w 
konsekwencji również nieodzownej 
elastyczności. Skoro klub zważywszy 
na ekonomiczne realia skazany jest na 
zabieganie o pomoc rozlicznych 
mniejszych i większych sponsorów 
działalność przy otwartej kurtynie 
wyjść mu powinna tylko na dobre, 
można rzecz jasna powoływać się na 
zaufanie, ale zawsze to lepiej mieć do 
czynienia z faktami.

Klub to przedziwna struktura 
zw łaszcza, gdy w okół w 
błyskawicznym tempie rozwija się 
kapitalizm i wszystko powoli przestaje 
być społeczne i staje się po prostu

 Wbrew pozorom żużlowy sezon nie 
 dobiegł jeszcze końca, 11 lutego bracia 
 Dariusz i Krzysztof Fliegertowie 
 wystąpią na torze Wandy Kraków w 
 niezwykłym turnieju żużlowych par 
 rodzinnych.  Trzy dni później już sam 
 D ariusz wystąpi w turnieju  
 indywidualnym w Pile. /wack/ 

czyjeś. Chyba już czas zastanowić się 
nad przyszłym kształtem  klubu i 
odpowiedzieć sobie na pytanie czy w 
dzisiejszych realiach ma rację bytu coś, 
co o ficjaln ie  nazyw a się 
stow arzyszeniem  wyższej
użyteczności, w którym do zarządu 
wciągało się kiedyś dyrektorów kopalń 
i zakładów patronackich , a w 
dzisiejszych czasach zastępuje się ich 
p rzedstaw icie lam i władzy
samorządowej. Co to za klub, w którym 
na jakimś tam zebraniu zawodnicy tej 
czy innej sekcji w głosowaniu decydują
o ważkich dla klubu sprawach. Klub 
musi stać się klubem  w pełni 
profesjonalnym, w którym każdy będzie 
spec ja lis tą  w swojej dziedzinie. 
Żużlowcy są od jeżdżenia i zdobywania 
punktów, a nie od głosow ania i 
rządzenia klubem. Zainteresowanie 
zawodnika na mój rozum ograniczać 
powinno się do zawodowego kontraktu
i ewentualnej terminowości wypłat 
punktowych apanaży. Minęły już też 
chyba czasy równych dla wszystkich, 
socjalnych stawek za zdobyte punkty. 
Jeśli mam w drużynie zawodnika, 
którego uznać mogę za gwiazdę, dla 
którego ludzie przychodzą na stadion, 
to dlaczego mam mu nie płacić więcej 
niż innym przeciętnym zawodnikom? 
Z drugiej strony jeśli ktoś uważa, że 
zbyt nisko oszacow ano jego  
możliwości, proszę bardzo - droga 
wolna, świat się nie zawali jeśli w 
drużynie zabraknie nagle pana X lub 
Y, skoro w innym klubie mogą zbić 
fortuny po co ich unieszczęśliwiać , 
przecież mogę wydać tylko tyle ile mam. 
Inna sprawa to fakt , iż w polskim 
sporcie panuje obrzydliwy wręcz 
bałagan i nie przestrzega się żadnych 
reguł. W Anglii promotorzy klubów 
żużlowych działają bardziej wspólnie 
niż osobno, kom pletu jąc skład 
poszczególnych drużyn ligowych tak, 
aby nikt nie był zbyt mocny i nikt nie 
był zbyt słaby i w konsekwencji mecze 
są naprawdę ciekawe. U nas wciąż liczę 
się tylko ja  i koniec mojego klubowego 
nosa i w przykrej konsekwencji nasz 
sport wygląda tak jak wygląda.

Wacław Troszka

Sukces
koszykarzy
-kadetów

Kadeci-koszykarze z Policyjnego 
Klubu Sportowego w kolejnym meczu 
ligowym odnieśli wysokie zwycięstwo, 
pokonując w wyjazdowym meczu w 
Wodzisławiu Śląskim MKS Odrę 
Wodzisław 102 : 64. Po pierwszej 
połowie meczu prowadzili już różnicą 
23 punktów. Dla rybnickiego zespołu 
punkty zdobyli: Kozieł 25, Szymura 
14, Muras 14, Kała 12 , Balcerzyk 6, 
Bednarek 6, Gańcorz 7, Pietrasik 6, 
L ipka 4, Jaros 4, Schinske 2 i 
Strzebińczyk również 2. /wack/



Przechowalnia rowerów potrzebna od zaraz. Foto: pal

PROGRAM
KANAŁU “EF”

Piątek: 5 .11. - godz. 17.30
- Blok programowy ATV 
Sobota: 6 .11. - godz. 17.30
- Blok programowy ATV 
Niedziela: 7.11. - godz. 17.30
- Blok programowy ATV 
Poniedziałek: 8.11. - godz. 18.30
- Program własny
- magazyn publicystyczny "TUTAJ" pod 
red. Janusza Rzymanka

- program informacyjny "EF" NEWS 
pod red. Marioli Hrycaj
Wtorek: 9 .1 1 .-godz. 20.00
- Kino HIT - film fabularny 
Środa: 10.11. - godz. 10.00
- Kino HIT - powtórka filmu z 9.11. 
Czwartek: 11.11. - godz. 18.30
- Program własny
- rozwiązanie konkursu z poprzedniego 
tygodnia
- EUROTURYSTYKA - program dla 
turystów
- program inf. "EF" NEWS pod red. 
Marioli Hrycaj
- ogłoszenie konkursu

Zaprosili nas...

...do Galerii TZR na otwarcie wystawy 
ceramiki, rzeźby i malarstwa artystów 
holenderskich: Dolfa Schiffersteina, 
Monkth Saaid, Aleksandry Govers- 
Zielińskiej, Emile Sorel - 6 listopada 
o godz. 16.00.

...dyrekcja Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej w Rybniku na 
otwarcie nowego budynku szkolnego w 
Rybniku-Niewiadomiu, które odbędzie 
się w środę 10 listopada. Uroczystości 
rozpocznie msza św. w Kościele 
Parafialnym w Radoszowach.

Salon optyczny  Kupon krzyżówki
SUPER OPTICAL  Nr 7

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 
2 nagrody 

po 150 tys. zł 
ufundowane przez 

Salon optyczny 
“Super Optical”, 

Rybnik,
ul. Sobieskiego 18

Pod znakami zodiaku

BARAN  - Twój ekspansywny charakter przejawia się również w sferze 
uczuciowej. Tu jednak przewaga nie zawsze jest atutem, czasem warto 
przyhamować...
BYK - Jeżeli potrafisz zaakceptować niewielkie wady partnera, przyszłość 
powinna ułożyć się harmonijnie. Doceń fakt, że nie ukrywał ich przed Tobą. 
BLIŹNIĘTA - Zamknął się pewien rozdział w Twoim życiu, co z jednej strony 
nastroi Cię nostalgicznie, z drugiej powinno wyzwolić uśpioną monotonią 
życia aktywność.
RAK - Nie od razu docenisz wspaniałość wydarzenia, które Cię spotka. 
Charakterystyczna dla Ciebie ostrożność w tym akurat momencie jest nie na 
czasie...
LEW - Nie zdajesz sobie nawet sprawy, jak  wiele osób interesuje się Tobą i 
dobrze Ci życzy. Nie zawiedź ich, co teraz, kiedy sytuacja się wyjaśniła, nie 
powinno być trudne
PANNA - Nie sil się na penetrację obszarów dotąd nieznanych. Doskonal 
raczej to, w czym jesteś dobry, być może będziesz musiał kogoś nauczyć paru 
sztuczek...
WAGA - Ktoś może sprawić, że zaczniesz “iskrzyć jaśniej ”, co będzie 
niespodzianką dla Ciebie samego. Niesłusznie uważałeś, że ten rozdział masz 
ju ż za sobą...
SKORPION  - Niedawne wydarzenia sprawiły, że na długo zapadłeś w pamięć 
wielu osób. Teraz trzeba to zainteresowanie podtrzymać i wyciągnąć płynące z 
tego korzyści.
STRZELEC  - Za wszelką cenę chcesz sobie podporządkować otoczenie i 
narzucić mu własną hierarchię wartości, co się udać nie może. Zrezygnuj dla 
własnego świętego spokoju...
KOZIOROŻEC - Nowe znajomości są kosztowne, ubędzie i pieniądzy i sił. Po 
podsumowaniu wszystkich “za ” i "przeciw” zgodzisz się jednak, że było 
warto....
WODNIK - To, co Cię spotkało, to jeszcze nie prawdziwe nieszczęście, to 
problemy, które trzeba rozwiązać. Otoczony jesteś życzliwymi ludźmi, a więc 
musi się udać!
RYBY - Sentymentalizm i brak zdolności do trafnych wyborów może być 
prawdziwym nieszczęściem. Ten zaklęty krąg może przerwać ktoś ze sporym 
poczuciem realizmu...

Fatałachy z naszej szafy

Cienki dół
Na nowości w modzie reagujemy przeważnie 

powątpiewaniem: przecież to się nie przyjmie, bo 
jest brzydkie, niefunkcjonalne, kto to będzie nosił?
Po paru tygodniach nosimy dziwiąc się, że mogło 
się nam nie podobać. Sytuacja taka ma miejsce 
szczególnie wtedy, gdy przełamana zostaje pewna 
konwencja, a to się we współczesnej modzie zdarza 
nagminnie.

W aktualnej modzie jest kilka smaczków, które 
przekonują nas, że nasza wiedza, podpowiadająca 
nam co pasuje do czego, jest zdecydowanie 
przestarzała, zresztą moda od lat weryfikuje ją  na 
nowo. I na tym  to wszystko polega... Nosi się więc 
w świecie, a u nas nosić będzie cienkie, aż 
przezroczyste doły do długich wełnianych 
żakietów, czy marynarek. By zaś uczynić radość 
stronie praktycznej, nogi ocieplamy wełnianymi 
rajstopami, legginsami, a także botami do kolan.
To takie jakby jesienno-zimowe, zakamuflowane
mini, bo żakiety spełniają rolę mini-spódniczki. Ideę tę można oczywiście 
przenieść na mniejszy lub większy wieczór. Spróbujcie, wygląda to bardzo 
niebanalnie i seksy! Wróżka

Poziomo: A. profesjonalne rozczarowanie B. Śląsk lub Mazowsze, 
C. zakochana z Werony. D. rzeźbi w drewnie, E.. pełna w telewizorze, 
F. czeka w ukryciu szczęśliwego znalazcy. G. kantuje i nabija w 
butelkę, H. stróż z aureolą. I. szef braciszków. J. ? + krowa = mleko 
Pionowo: 1. krewny królika, 2. żołnierz ze skrzydłami. 3. czasem 
wręcz, 4. leń wśród pszczół, 5. gdy się wszyscy biją, 6. bez niego nie 
ma mety. 7. ma swój sezon, choć nie śpiewka nawet wtedy, 8. imię 
ze sznurem, 9. niejeden w dorobku geodety, 10. chrupiąca 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: G-2, B-9, A-3, J-8 J-6, A-7 E- 
4, C-5, F-7, D-9 A-5, I-2, A-4, F-10 H-7, E-9, C-2, D-3, C-4 
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych 
na nasz adres, lub wrzucać do naszych "żółtych skrzynek" /Rynek 12, 
Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 5 z hasłem "Zakalec sam 
rośnie" otrzymują: Halina Leonard, zam. 44-200 Rybnik, 
ul. Budowlanych 43a/34 oraz Gizela Szewczyk zam. 44-200 Rybnik, 
ul. Raciborska 4B/3

5  m in u t  ła m a n ia  g łow y

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci kasety video, 
ufundowanej przez PUH “ULEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
"żółtych skrzynek" /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki z nr 41 otrzymuje: Adam Kabot, zam. 44-200 Rybnik., 
ul. Wita Stwosza 15

-  Wiesz, Antek, jak  byś był tak długi 
jak  głupi, to by my dziś drabiny nie 
potrzebowali.

-  Antek, czego sie uczysz?
-  Esperanto.
-  A co, chcesz tam pojechać?

-  Francek, coś ty sie tak chichroł w 
tym autobusie?
- No, bo patrz , tyn co stoł obok mie 
wsadził mi w tym ścisku 
portmonetka do moich galot!

Śląskie
beranie

•k *  *

-  Antek, co ty się tak śmiejesz?
-  Jo sie zawsze tak Śmieja, jak widza 
tako głupio gęba!
- To jak ty sie człowiecze golisz?

*  *  *

Antek i Francek poszli roz do 
restauracji. Zjedli, wypili i wyszli. 

Jak byli już na dworze, Antek pyto 
Francka:
- Ty, czyś ty zgłupioł? Po jakiemu 
dołeś portierowi aż 100 tysięcy 
złotych?
- A czyś ty widzioł, jaki on mi doł
płaszcz?

-  Antek, co robisz jutro?
-  Kanarka piera!
- Coś ty, on ci zdechnie!
-Ale  skąd!
Po dwóch tygodniach już zaś się 
spotykają.
- Co tam z kanarkiem? -  pyto 
Francek.
-  Zdechł, ale nie przy praniu, ino 
przy wykręcaniu!

-  Wiesz, Antek, dziś w nocy tak mie 
zęby bolały, żech ani oka nie 
zmrużył. Znosz ten ból?
- Nie, bo jo  z zębami nie śpia.

- Wiesz -  pado Antek  -  jo  robia u 
bardzo nerwowego majstra. Jak sie 
znerwuje, to sie zaroz czerwony na 
gębie robi.
-T o  jeszcze nic, bracie! Jak mój 
majster sie nerwuje, to jo  mom 
czerwony pysk!

- Antek!!! Co ty tak źle wyglądosz?
-  Człowieku, dziwisz sie? Tako 
robota! Cały dzień na kolanach!
- A długo tam już robisz?
- No, w poniedziałek mom zacząć.

- Francek, po co ty zjodosz aż dwa 
jabłka dziennie?
-  No, to oczyszcza organizm!
-  Jo wola kąpiel!

Antek wszedł do księgarni i pado:
-  Chciałem kupić książkę koledze.
- Coś lekkiego? - pyta ekspedientka.
-  Nie robi różnicy -  jestem  
samochodem!

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

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

9.00 - 17.00
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