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W lasach Nadleśnictwa Rybnik

Groźna susza
Letnie upały od dłuższego czasu dają nam się we zna

ki. Mieszkańcy Ziemi Rybnickiej znoszą je o tyle ciężej, 
że przed dwoma laty straszliwy pożar w okolicach Rud
Raciborskich strawił blisko 
przez co tzw. bukiet tlenowy 
raz znacznie uboższy.

Nie może pozostać to bez wpływu 
na nasz organizm, stąd częste migreny 
i stany apatii.

Ze względu na upały i zupełny brak 
opadów, a w efekcie panującą w lasach 
suszę, ogłoszony został ogólnopolski 
zakaz wchodzenia do lasu, co w

10 tysięcy hektarów lasu, 
na naszym terenie jest teraz

bezpieczeństwo gwarantowało właśnie zdro
we runo leśne o dużej wilgotności. 
Tymczasem w roku bieżącym pierwszy 
pożar lasu miał miejsce już w styczniu, 
a głównym powodem była bezśnieżna 
zima. Łagodna zima sprawiła również, 
że występują silniejsze niż zwykle populacje

Pilot Stanisław Zakrzewski z eskadry przeciwpożarowej przed kolejnym, stra
żackim lotem w rejon lasów częstochowskich.

praktyce oznacza, że każdy kto prze
bywa na terenie leśnym może zostać 
przez funkcjonariuszy straży leśnej 
ukarany mandatem. Również w la
sach nadleśnictwa Rybnik panuje kata
strofalna susza. Jak powiedziała nam 
Janina Kuczera z Nadleśnictwa Ryb
nik w minionym tygodniu wilgotność 
ściółki w rybnickich lasach wynosiła 
zaledwie 18 procent w praktyce ozna
cza to, że runo leśne wyschło właści
wie zupełnie. Jeszcze kilka lat temu li
piec był przez leśników uważany za 
miesiąc bezpieczny pod względem za
grożenia pożarowego. Owo bezpieczeństwo

populacje leśnych szkodników, niszczące 
polskie drzewostany. Drzewom daje 
się we znaki już nie tylko brudnica 
mniszka, ale i inne do niedawna wystę
pujące jeszcze w niewielkiej liczbie, 
szkodniki. Ewentualnym spacerowi
czom dają się z kolei we znaki owady 
kąśliwe czyli bąki, kleszcze i komary, 
których również jest więcej niż w la
tach minionych. Na terenie rybnickie
go nadleśnictwa wyspowo występuje 
także żmija zygzakowata, która przy
pomnijmy, jest zupełnie niegroźna dla 
człowieka, jeśli ten jej nie atakuje bądź 
nie zaczepia.
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Upały i mniejszą ilość tlenu w po
wietrzu dotkliwie odczuwa również 
zwierzyna. Na zawał serca najczęściej 
padają sarny, które, często nękane 
przez przebywających w lesie ludzi, 
zmuszane są do opuszczania swego na
turalnego środowiska.

Tylko w lipcu na terenie lasów ryb
nickiego nadleśnictwa wybuchło sie
dem, na szczęście niedużych, pożarów. 
W związku z zagrożeniem pożarowym 
wzmożone zostały wprawdzie patrole 
straży leśnej, jednak najlepsze efekty 
przynoszą patrole lotnicze. Od dwóch 
lat na rybnickim lotnisku w Gotarto
wicach stacjonuje lotnicza eskadra 
przeciwpożarowa, w skład której 
wchodzą: cztery samoloty Dromader 
zabierające jednorazowo 1500 litrów 
wody, dwa helikoptery i jeden dwupła
towiec “Antonow” czyli popularny 
“Antek”. Samoloty te obsługują piloci 
z Zakładu Usług Lotniczych w Miel
cu, którzy sezon lotów patrolowych 
nad trzema województwami katowic
kim, opolskim i częstochowskim roz
poczęli w Rybniku w połowie marca. 
Na cały kończący się z końcem wrze
śnia pożarowy sezon zakontraktowano 
960 powietrznych godzin, tymczasem 
piloci- strażacy jeszcze przed końcem 
lipca, pierwszego z wakacyjnych mie
sięcy, mają już ich wylatanych ponad 
tysiąc. W ostatnich dniach strażackie 
samoloty właściwie cały czas są w po
wietrzu, ale i efekty pracy pilotów są 
imponujące: od połowy marca do 
końca czerwca piloci wykryli 88 po
żarów, zaś w lipcu aż 60, w pierw
szym okresie pracy eskadra strażac
ka gasiła 118 pożarów natomiast w 
samym lipcu aż 120. Samych lotów 
piloci wykonali w tym miesiącu ponad 
470. W tygodniu piloci z przeciwpoża
rowej eskadry poza rutynowymi patro
lowymi lotami gasili płonące lasy pod 
Częstochową.

Dziś widok lecącego nad Rybnikiem 
śmigłowca z podczepionym specjal
nym strażackim koszem wypełnionym 
wodą nikogo już nie dziwi i tylko wy
pada się cieszyć, że rybnickie lasy są 
tak dobrze pilnowane. Ale nie zapo
minajmy, że najwięcej zależy od nas 
samych i naszej rozwagi w obcowa
niu z naturą. Czasem po prostu le
piej zrezygnować z sobotniego ogni
ska i kiełbasek.

Tekst i zdjęcia: 
WACŁAW TROSZKA

Takiej to dobrze!

Gwiazdki dla "Przygody"
“Przygoda”, znany już naszym czytelnikom rybnicki zespół 

folklorystyczny, powrócił ze swej kolejnej, tym razem zamor
skiej, artystycznej podróży. Głównym celem prawie 3 tygo
dniowego pobytu w Kanadzie ponad 30 osobowej grupy mło
dzieży było uczestnictwo w Światowym Festiwalu Folkloru w 
Drummondville, nieopodal Montrealu.

K uchnie całego św iata
Pierwszym jednak etapem wojażu 

było miasto H am ilton w anglo ję
zycznej części Kanady, gdzie “Przy
goda”, obok kilku innych zespołów 
tanecznych, chórów, zespołów wo
kalnych i orkiestr, wzięła udział w

kilkudniowym , barwnym festynie. 
Odbywał się on w plenerze nad je 
ziorem, a jedną z wielu atrakcji były 
stoiska z kuchniami całego prawie 
świata, przygotowane przez zamie
szkujące ten region narodowości.

c.d. na stronie 3

R a p o r t  o s t a n i e . . .
Z 975 km kw., jakie zajmuje ob

szar zwany Ziemią Rybnicko - Wo
dzisławską, prawie 250 km kw., w 
wyniku działalności 11 kopalń obję
tych jest szkodami górniczymi. Na 
terenie tym znajdują się 82 zalewi
ska górnicze zajmujące powierzch
nię 300 ha, w 58 rejonach o po
wierzchni 1700 ha składowanych 
jest 270 mln m sześć. 
kamienia dołowego.
Do roku 2030 po
trzebne będzie miej
sce do składowania 
kolejnych 390 mln m 
sześć, kamienia, a 
zarezerwowane na 
ten cel tereny będą 
mogły pomieścić za
ledwie 75 mln m 
sześć. Rocznie przy
bywa 1 mln 600 tys. 
ton odpadów cie
płowniczych, na 
dobę wypompowuje 
się 57 tys. m sześć. 
słonej wody...

To tylko kilka liczb 
spośród wielu innych 
danych, jakie zawiera

raport o stanie istniejącym środowiska 
przyrodniczego i kulturowego Ziemi 
Rybnickiej i problemach związanych z 
eksploatacją górniczą, będący gotową 
już, pierwszą częścią “Programu go
spodarowania przestrzenią Ziemi Ryb
nickiej”, przygotowywaną przez Pra
cownię Urbanistyczną “Ład” z Kato
wic i Pracownię Urbanistyczną z Rybnika

Koncert niedzielny pod wierzbą
W niedzielę 31 lipca na estradzie “Pod wierzbą” 

koncertować będzie od godz. 16.00 
M iejska O rkiestra Dęta pod dyrekcją Mariana Wolnego.

Z a p r a s z a m y !

Wiesław Chmielewski wyjaśnia problemy związane 
z eksploatacją góniczą. Zdj.: wack

Rybnika. To właśnie te niepokojące dane, 
świadczące o zagrożeniu ekologicz
nym naszego regionu, spowodowały 
podjęcie działań na rzecz opracowania 
całościowego programu, który pokazy
wałby stan obecny środowiska i wska
zywał jednocześnie kierunki niwelowa
nia negatywnych skutków nastawionego 

c.d. na stronie 2
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Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STAWKĘ MIESIĘCZ
NĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POWIERZCHNI LOKALI UŻYTKOWYCH 

NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO - GOSPODARCZĄ.

Lp. Usytuowanie pow. lokalu wizja godz. stawka vadium
lokalu w m kw. w dniu wyjściowa w wys. zł

za 1 m kw.zł
1. ul. Patriotów 6 88,2 4.08.94 r. 11-14 35 tys. 5 mln zł
2. ul. Pl. Pokoju 1c 134,0 4.08.94 r. 9-11 35 tys. 5 mln zł
3. ul. Patriotów 12c 10,3 4.08.94 r. 9-11 35 tys. 5 mln zł
4. ul. Małachowskiego 59 181,4 4.08.94 r. 11-13 35 tys. 5 mln zł
5. ul. Powstańców 34 90,0 5.08.94 r. 9-11 80 tys. 5 mln zł
6. ul. św. Antoniego 15 32,0 5.08.94 r. 12-14 35 tys. 5 mln zł

/oficyna/
7. ul. Staszica 8 /piwnica/ 29,7 8.08.94 r. 9-11 20 tys. 5 mln zł

Do stawki niniejszego czynszu za 1 m kw. naliczony zostanie obowiązujący poda
tek VAT w wysokości 22 procent.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25 344.
Przetarg odbędzie się 11 sierpnia o godz. 10-tej w sali nr 37 na I piętrze bu
dynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Vadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu 
przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne prze
targu w wys. 100 tys. zł za 1 lokal. Uczestnik przetargu winien zapoznać się z re
gulaminem przetargu ,który jest do wglądu w Wydziale Lokalowy m Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. 3-go Maja 12.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyny.

M iejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - Kam ieniu

ogłasza przetarg:
1. na sukcesywną wymianę okien w Hotelu Olimpia. W ofercie należy podać 
koszt okna w rozbiciu na koszt profilu, element zamknięcia, szyby i okuć. 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.1994 r. o godz. 8.00 w Hotelu Olimpia.
2. przetarg na wykonanie projektu i montaż sygnalizacji p.poż. w Hotelu 
Olimpia w Kamieniu ul. Hotelowa 12. Przetarg odbędzie się 12.08.1994 r. o 
godz. 9.00 w Hotelu Olimpia.

Bliższe informacje można uzyskać osobiście w Hotelu Olimpia 
lub telefonicznie pod nr tel. 22-140, 21-097 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00.

Lato w
w bibliotece...
Biblioteka Miejska przy ul. Sza

franka kontynuuje organizację im
prez dla dzieci, które wakacje spę
dzają w mieście.
W piątek 29 lipca o godz. 13.00
zaprasza dzieci do udziału w kon
kursie językow ym  dla dzieci pod 
nazw ą “Telegram y” , o 16.00 wy
św ie tlony  zostan ie  film  z video 
“Księga dżungli” .
W poniedziałek 1 sierpnia o 11.00 
odgadywanie rebusów “Zgadnij ja
kie to zw ie rzę” . We w torek o 
16.00 film na video “ 1001 dalm a
tyńczyków ”, a w środę 3 sierpnia 
konkurs plastyczny na zilustrow a
nie ulubionej książki.

mieście
Akcja 

- Lato 94 
"Solidarności"
Trwa również akcja prowadzona 

przez rybn icką delegaturę NSZZ 
“ S o lid a rn o ść” , k tó ra  proponu je 
następujący harmonogram imprez
- w torek 2 sierpnia - w ycieczka 
do W isły - Czarne, w yjazd o 
godz. 9.00,
- środa - 3 sierp n ia  - festyn  w 
ośrodku elektrowni “Rybnik” , wy
jazd o god z. 10.00,
- piątek - 5 sierpnia - wycieczka 
autokarow a do Turawy, wyjazd o

Inwazja pepsi!
C oca-co la  po jaw iła  się w na

szych sk lepach  p ierw szy  raz w 
czerw cu 1971 
roku. K o sz to
wała wtedy 4.- 
z ło te , co przy 
cenie zw ykłej 
oranżady , ko
sz tu jącej 1,60 
z ło tego , było 
iśc ie zaw ro tną 
ceną. Dla dzie
ci tam tych  lat 
ten nowy na 
naszym  rynku 
napój, nie był, 
tak jak dla star
szego p o k o le
nia, sym bolem  
k a p i ta l is ty c z
nego zach o
dniego d o b ro
bytu. Dzieciom

zw yczajn ie  odpow iada ł nowy 
smak coca-coli. Fascynowały rów

nież estetyczne 
bu te lk i i cze r
wone transpor
tery.

W tym sa
mym m niej 
w ięcej czasie  
co coca p rzy
w ędrow ał do 
naszego kraju  
również jej bu
t e l k o w a n y  
konkuren t 
pepsi. Obie fir
my, zgodnie z 
ó w czesn ą  so
c j a l i s t y c z n ą  
gospodarką na
kazow o - ro z
d z i e l c z ą  , 
p o d z ie liły  się

W czwartek, 21 lipca o godz. 12.40 
doszło w Rybniku do czołowego zde
rzenia dwóch pociągów osobowych. 
Pociąg relacji Katowice - Wodzisław 
Śląski na skutek niewłaściwego usta
wienia zwrotnic zjechał na tor sąsiedni, 
którym nadjeżdżał do Rybnika pociąg 
z Raciborza.

Drużyny prowadzące oba składy 
zdążyły włączyć hamowanie i wycofać 
się na tył lokomotywy i przedniej czę
ści jednostki elektrycznej. Kolejarze 
nie ulegli obrażeniom. Wśród pasaże
rów obu pociągów było 19 osób po
szkodowanych, spośród których 8 opa
trzono na miejscu, a jedenaście prze
wieziono karetkami pogotowia do 
szpitali. Następnego dnia w szpitalu 
przy ul. Rudzkiej przebywały już tylko 
dwie osoby /w tym 7-miesięczne dziec
ko/ z obrażeniami, w szpitalu racibor
skim -jedna. Osiem osób po zaopa
trzeniu medycznym i właściwych ba
daniach zwolniono do domów.

Ekipy naprawcze przywróciły ruch 
po jednym torze o godz. 17.20, a po 
obu torach o 21.24 tego samego dnia. 
Straty materialne szacuje się na około 
dwa miliardy złotych. Trwa dochodze
nie służbowe, które dokładnie wyjaśni

Raport o stanie...
c.d. ze strony 1
w ostatnich dziesięcioleciach tylko na 
efekty produkcyjne górnictwa. Żeby 
działania te były skuteczne, potrzebne 
jest zaangażowanie wszystkich zainte
resowanych stron: administracji pań
stwowej, samorządowej oraz przedsta
wicieli działających na naszym terenie 
spółek węglowych.

Spotkanie w takim właśnie składzie 
odbyło się w ub. środę w Rybnickim

godz. 8.00.
Ponadto w p on ied zia łk i i 

czw artki o godz. 10.00 przy sta
dionie K.S. ROW Rybnik form o
w anie grupy “A kcja Lato 94” / 
bezpłatnym  wejściem  na k ąp ie li
sko Ruda, dojazd autobusam i 
PKM. Udział w festynach jest bez
płatny, w ich trakcie gry i zabawy 
z nagrodami.

Odjazdy autobusów na festyny i 
wycieczki z Placu Wolności - sta
nowisko “Akcja Lato 94” wg har
monogramu.

Zapisy na wycieczki prowadzi - 
D elegatura  Zarządu R egionu  
NSZZ “Solidarność” Rybnik, ul. 
K ościuszk i 17 pok. 103 tel. 27- 
325 od godz. 8-15.

Odpłatność uczestników wycie
czek wynosi 20.000.-zł od osoby / 
w tym ubezp ieczen ie , p rzejazd i 
posiłek/.

te renam i sprzedaży. I tak w ięk
szość województwa katowickiego 
m iało w sk lepach  coca - colę, 
którą dostarczała rozlewnia w Za
brzu. Krakowskie zaś piło pepsi - 
colę, którą dostarczano również na 
całe podbeskidzie. A zatem najbli
żej Rybnika pepsi można było ku
pić w Wiśle. I tak było do niedaw
na. M niej w ięcej od m iesiąca na 
rybnickich sklepach pojawiły się 
kolorowe neony i reklamy pepsi - 
coli, a w sklepach napój ten czeka 
już na spragnionych klientów. Zaś 
raz w tygodniu na naszych ulicach 
po jaw ia się w ielk ie dostaw cze 
auto z wielkim napisem “pepsi” i z 
obsługą ubraną w firmowe unifor
my. Sam ochody te s ą  je szcze  na 
rejestracjach warszawskich, z cze
go można wnioskować, że “pepsi” 
próbuje opanować nowy dla siebie 
145 - ty sięczn y  rybn ick i rynek. 
Czy jednak ten nowy napój przebi
je  od 23 lat tradycyjnie kupowaną 
u nas cocę?

Szoł

ZDERZENIE POCIĄGÓW

przyczyny wypadku. Zawieszono w 
czynnościach służbowych dwóch pra
cowników PKP: inspektora nadzoru li
nii oraz dyżurnego ruchu.

Najprawdopodobniej błąd w sztuce 
zaistniał podczas przekładania napędu 
zwrotnic z jednego systemu na drugi.

Urzędzie Rejonowym. Autorzy “Progra
mu...”, a przede wszystkim jego I fazy 
czyli raportu o stanie istniejącym, archi
tekci Michał Dołhun z Pracowni Urba
nistycznej “Ład” oraz Wiesław Chmie
lewski z pracowni rybnickiej, przybliży
li problem przedstawicielom władz sa
morządowych okolicznych miast i gmin 
oraz spółek węglowych. Obecni byli 
również przedstawiciele Urzędu Woje
wódzkiego.

Zainteresowani mogli zapoznać się z 
niezwykle starannie wykonaną doku
mentacją, tu spełniającą rolę materia
łów poglądowych : opracowaniami pi
semnymi, zestawami bardzo sugestyw
nych fotografii lotniczych oraz mapami.

Projektodawcy, licząc na współpracę 
gmin oraz przedstawicieli górnictwa, 
przygotowują następne fazy projektu: 
ocenę zamierzeń miast i gmin oraz gór
nictwa węglowego, wypracowanie za
sad gospodarowania przestrzenią Ziemi 
Rybnickiej, a w efekcie wyciągnięcie 
odpowiednich wniosków, które byłyby 
podstawą do działań rad gmin, resortu 
górnictwa oraz administracji państwo
wej. W.R.

Letnie
zagrożenia

Lato to nie tylko przyjemności 
związane z wyjazdami na wywczasy, 
to również okres wzmożonego zagro
żenia wypadkami oraz kradzieżami. 
Policja apeluje - pilnujmy dzieci oraz 
chrońmy mieszkania przed włamy
waczami

Pilnujm y dzieci
Brak opieki nad dziećmi był przyczy

ną tragicznego w skutkach wypadku, do 
którego doszło na ul. Gliwickiej w Gole
jowie. 13-letnia dziewczynka i 3-letni 
chłopiec przebiegli przez jezdnię, po 
czym nagle zawrócili i wpadli pod nad
jeżdżającego poloneza. Dzieci zginęły 
na miejscu. Kierowca widział je, lecz 
ich niespodziewane zachowanie spowo
dowało, że nie zdążył odpowiednio 
szybko zareagować.

W czasie wakacji wiele dzieci bawi się 
na podwórkach i ulicach bez opieki do
rosłych. Może to mieć tak tragiczne 
skutki jak opisany wypadek. Policja 
apeluje więc do rodziców o nadzór 
nad swoimi pociechami, zwrócenie 
większej uwagi na to co robią. W tym 
roku, na szczęście, nie doszło jeszcze w 
Rybniku do zatonięcia dziecka. Należy 
jednak zwrócić uwagę, by nasze po
ciechy nie kąpały się w miejscach nie
dozwolonych lecz tylko na basenach i 
kąpieliskach, gdzie jest zapewniona 
opieka ratowników. Podczas panują
cych upałów dzieci chętnie korzystają z

Dyżurny ruchu właściwie pokierował 
oboma pociągami, ale sytuacja na jego 
pulpicie sterowniczym była dokładnie 
odwrotna w stosunku do tej na rozja
zdach. Skutek: dwa pociągi na jednym 
torze, zderzenia, ranni i straty.

/gw/

 Czy 
 złapałeś 

Vanessę?
RADIO

Od 5 czerwca na częstotliwości 100,3 
FM przez całą dobę można słuchać radia 
VANESSA. Nadajnik tego nowego radia o 
zasięgu regionalnym znajduje się w Raci
borzu. Oprócz serwisu światowego i krajo
wego Vanessa nadaje wiadomości z nasze
go regionu, w tym również dotyczące Ryb
nika.

W programie podobno dużo dobrej mu
zyki /dla taty i małolaty/, ciekawe wywia
dy, reportaże i konkursy.

Niestety nic wszyscy mają odbiorniki ze 
skalą obejmującą 100,3 MHz.

Może komuś z naszych czytelników uda
ło się już złapać radio Vanessa?

Przeceny
* Sklep “Getex” przy ul. Sobieskiego oferu
je przecenioną odzież
* W “Mireksie” przy ul. Zamkowej można 
kupić włóczkę po obniżonej cenie
* Obuwie letnie staniało w sklepie “Best” / 
róg ul. Raciborskiej i Hallera/
* Przecenione wyroby szklane i fajansowe, 
zabawki, artykuły gospodarstwa domowe
go, a także komplet szafek kuchennych, 
można kupić w pawilonie "Nasz Dom"
* Na II piętrze “Domusu” można znaleźć 
przecenioną wykładziną podłogową
* Damskie letnie klapki kosztowały w 
“Thai Shopie” w Rynku 170 tys. zł, teraz 
można je kupić za 110 tys. zł
* “Tospman” przy ul. Raciborskiej oferuje 
garnitury po cenie obniżonej z 1.520.00 zł 
na 1.200.000 zł

kąpieli, rodzice powinni jednak zwrócić 
uwagę, by nie doszło do tragedii.

C hrońm y m ieszkania  
przed w łam yw aczam i

Okres urlopowy powoduje zwiększo
ną aktywność włamywaczy. Okradają 
oni szczególnie budynki prywatne. Ob
serwują przez kilka dni dom i gdy wi
dzą, że właściciele są na urlopie, pla
nują włamanie. Upewniają się przed
tem, że w budynku nikogo nie ma tele
fonując lub próbując wejść do niego 
pod różnymi pretekstami. Takie urlo
powe włamanie jest bardzo trudne do 
wykrycia przez policję. Ujawniane jest 
zwykle po kilkunastu dniach i wów
czas trudno jest ustalić sprawców. Po
licja apeluje więc do mieszkańców, 
by wyjeżdżając na urlop zostawiali 
swoje mieszkania pod opieką sąsia
dów lub znajomych. W ten sposób 
uchronią swój dorobek przed kradzie
żą. /m/
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Gwiazdki dla
c.d. ze strony 1
Nie zabrakło również kuchni pol
skiej, ale mając ją  na co dzień, 
“Przygoda” wolała wypróbować co 
bardziej egzotyczne dania. Po dro
dze zespół mógł zobaczyć słynny 
wodospad Niagarę, tyle, że od tej 
mniej opatrzonej, kanadyjskiej stro
ny.

Potem już tylko 10 godzinny 
“skok” do Drum mondville, dokąd 
zjechały w sumie 22 zespoły folklo
rystyczne z 20 krajów : Chin, Rosji, 
Wietnamu, Francji, Meksyku, Litwy, 
Czech, Peru, Brazylii, Wysp Kana
ryjskich i wielu innych.

Perfekcyjna organizacja
Jak twierdzi szefowa zespołu Re

nata Hupka, był to najlepiej zorga
nizowany festiwal ze wszystkich, w 
jakich “Przygoda” dotychczas ucze
stniczyła i to zarówno pod w zglę
dem technicznym, programowym, 
jak i bytowym. Przyczyniły się do 
tego m.in. karty identyfikacyjne, bez 
których nie można się było poru
szać, bo były potrzebne w najmniej 
oczekiwanych momentach. N ieza
wodny był transport oraz łączność 
między organizatorami za pomocą 
telefonów komórkowych. Uczestni
cy, w liczbie około tysiąca osób, za
kwaterowani zostali w jednym miej
scu - wielkiej i przystosowanej do 
celów mieszkalnych szkole. Organi
zatorzy zadbali , by goście nie nu
dzili się ani chwili. W spólna była 
ogromna stołówka, do dyspozycji 
basen i sauna, a wieczorem zabawa 
w dyskotece. W zorganizowanym 
balu przebierańców, za najbardziej

“odlotow y” kostium uznano prze
branie Zosi Basztoń, akordeonistki 
“przygodowej” kapeli. Można było 
nawet, oczywiście po oddaniu iden
tyfikatora, wynająć rower i pojechać 
nim do m iasta na zakupy. A więc 
okazji do zawierania międzynarodo
wych przyjaźni - mnóstwo. Podziw 
budziło dwa tysiące woluntariuszy, 
którzy zgłosili się i społecznie wy
konywali nawet naj
czarn ie jszą robotę 
przy obsłudze festi
walu. K ontakt z 
m łodzieżą z całego 
świata był dla nich 
jedyną zapłatą, co 
sobie zresztą bardzo 
cenili.

Zamiast na
gród - gwiazd

ki
Festiwalow ym  

centrum  była hala 
Marcela Dionne na 
4 tys. miejsc, gdzie 
poprzedzone wielo
ma próbami, w tym 
generalną, odbyło 
się uroczyste otwar
cie. Było na nim 
obecnych wielu ofi
cjeli, w tym kilku w 
randze am basado
rów. Zespoły wystę
powały również na 
estradzie w parku Woydat, gdzie na 
widowni mogło zasiąść 15 tys. ludzi. 
Trzecią areną festiwalową było Cen
trum Kultury z tysięczną widownią, 
a publiczności nigdy nie brakowało. 
Już choćby te liczby świadczą o skali

skali przedsięwzięcia! Świadczą o tym 
również imprezy towarzyszące - Ka
ruzela narodów  czy specjalne dni 
poświęcone poszczególnym regio
nom świata. “Przygoda” wystąpiła w 
“Dniu S łow iańskim ”, a także w 
Dniu Nordyckim, co pewnie spowo
dowane było naszym położeniem  
nad Bałtykiem... Zespół złożył rów
nież Wizytą u kuzynów , tak bowiem 
nazwano wyjazd na wieś, gdzie pol
ski zespół pow itano ogromnym 
transparentem rozpiętym nad drogą.

Młodzież zwiedziła farmę, ogromną 
wytwórnię sera “Cheddar” oraz in
stytucję na kształt niewielkiego ban
ku spółdzielczego dla rolników, 
gdzie mogą oni otrzymać niskie, 4 
procentow e kredyty. “Przygoda”

dała również koncert w domu opieki 
dla starszych osób, gdzie uwagę 
młodzieży zwróciły łagodne i bez
progowe podjazdy do każdego z po
mieszczeń. Występ dla “kuzynów”, a 
także spotkanie z merem odbyło się 
w dużej hali, na ścianach której wy
pisano imiona wszystkich członków 
zespołu! Na ścianie sali wisiała rów
nież mapa Polski z zaznaczonym na 
niej położeniem Rybnika - gospoda
rze przygotowali się zatem bardzo 
dobrze do przyjęcia gości.

Jednym z “zadań” zespołów biorą
cych udział w festiwalu, było ucze
nie ludowych i narodowych tańców 
ze swojego repertuaru w szystkich 
chętnych. Jak poinformowali w pod
sumowaniu organizatorzy, to w łaśnie

Dziewczęta z ”Przygody " zawsze mogły liczyć na wielbicieli. Na zdjęciu z ognistymi Hiszpanami 
przed centrum festiwalowym w Drummondville. Zdj.:Z.B.

Kupić dolara!
W czasach PRL-u istniały dwa kursy 

walut krajów zachodnich, z których 
pierwszy tzw. “kurs państwowy”, był 
śmiesznie niski i miał na celu m.in. za
maskowanie niskiej pozycji inflacyjnej 
złotówki. Drugi tzw. “kurs czarnoryn
kowy”, choć lekko zawyżony, bliższy 

i był rzeczywistości i po tym właśnie 
kursie obracano dolarami, markami, 
frankami... w bramach, pod bankami, 
peweksami, na dworcach lotniczych i 

i wielkich dworcach kolejowych. Kupno 
bądź sprzedaż walut obcych po kursie 
czarnorynkowym były możliwe, choć 
nie bez pewnego ryzyka, za pośrednic
twem “waluciarzy” zwanych też “koni
kami”. Państwo sprzedawało waluty 
tylko “wybrańcom” z przeróżnych mi
nisterstw, komitetów czy zjednoczeń i 
to tylko na okoliczność zagranicznych 
delegacji. Zaś zwykły obywatel miał 
prawo zakupić sobie jedynie równo
wartość dziesięciu dolarów w przypad
ku, gdy państwo wydało mu paszport i 
zezwoliło na wyjazd zagraniczny za 
żelazną kurtynę. Owych zakupów do
konywano na podstawie specjalnych 
książeczek walutowych i to w nie
których tylko bankach. By zobrazować 
jak śmiesznie niski był ów państwowy 
kurs w stosunku do czarnorynkowej 
wartości dolara, przypomnijmy, że w 
grudniu 1986 roku jeden dolar po pań
stwowej cenie kosztował 404 złote zaś 
“na czarno” ceniono go sobie już na 
okrągły tysiąc złotych. A ta rozbież
ność w następnych latach do 1989 
roku, ze względu na dużą inflację zło
tówki, była jeszcze większa.

W 1989 i 1990 roku w Polsce wiele 
się zmieniło. Zmiana nastąpiła również 
w sposobie traktowania walut, gdyż po 
reformie Balcerowicza dolary czy marki

marki przestały mieć magiczną wprost 
wartość, a złotówka, choć jeszcze in
flacyjna, uzyskała realną wartość na
bywczą. Wraz z reformą, na polskim 
rynku walut w 1990 roku, jak grzyby 
po deszczu pojawiły się KANTORY. 
Ta dziwna nazwa, choć z łacińska zna
czy dokładnie “śpiewak” czy też “małe 
pomieszczenie do prób muzycznych” , 
przyjęła się u nas bez zastrzeżeń i 
szybko stała się symbolem młodego 
polskiego kapitalizmu. Kantory działa
ją  na podstawie prawa dewizowego i 
koncesji wydawanej przez Narodowy 
Bank Polski. Zaś od prowadzącej kan
tor osoby wymaga się znajomości wa
lut i uprawnień kasjera walutowego. 
Ale prowadzenie kantoru, to praca bar
dzo stresująca i niebezpieczna. Słyszy
my przecież często w 
doniesieniach praso
wych czy telewizyj
nych o napadach ra
bunkowych, a nawet 
morderstwach,, do
konywanych na pra
cownikach kantorów 
czy ich konwojen
tach. W kantorach 
ogniskuje się rów
nież problem fałszy
wych złotówek, dola
rów czy marek.

W pełn i sezonu 
handlowego, czyli 
w łaśn ie te raz , w 
czasie letnich, za
granicznych wojaży, o problemach 
tych rozmawiamy z W aldemarem  
WĘGLARZEM prowadzącym  od 
trzech lat kantor wymiany walut w 
“D elikatesach” przy ul. M iejskiej 
w Rybniku.

- Czy p ro w a d zen ie  k a n to ru  to 
opłacalne zajęcie?
- Na pewno zarabia się więcej niż na 
państwowej posadzie, ale nie jest to już 
to, co na początku funkcjonowania 
kantorów w Polsce. Zaś najlepszym 
dowodem, że w kantorze nie zarabia 
się “kokosów” jest fakt zamykania nie
których kantorów oraz to, iż rezygnu
je z tego zajęcia wielu ludzi.
- Czy wśród prowadzących kantory 
istnieje duża konkurencja?
- Dobre podłoże pod funkcjonowanie 
kantorów w naszym mieście dała ryb
nicka policja, która chyba jako pierw
sza w Polsce, już w 1991 roku zlikwi
dowała w Rybniku problem “koni
ków”. I właśnie w tym roku zaczęły 
masowo powstawać kantory. W latach 
1992/93 było ich w Rybniku 13. O 
wiele za dużo jak na to miasto.

W 1993 roku prowadziliśmy walkę o 
przetrwanie. By utrzymać się na po
wierzchni, musiałem kilka miesięcy 

obracać walutami 
praktycznie bez 
własnego zysku. 
Ale przetrwałem. 
Dzisiaj w Rybniku 
jest już tylko sześć 
kantorów, a tylko 
trzy z nich moim 
zdaniem, zasługują 
na poważne trakto
wanie. Ale nie po
wiem które!
- Czy w Rybniku  

kantory muszą 
obawiać się jakiejś 
m afii? A może 
same tworzą ma
fijne układy?

- Powiem, bez najmniejszej wątpliwo
ści, że Rybnik pod tym względem jest 
bardzo spokojnym miastem. Nie ma 
żadnej mafii ani niejasnych układów 
między kantorami, a wprost przeciw
nie, panuje w tym względzie klasyczna

gra rynkowa. Nie robimy sobie na 
złość, nie ustalamy też absurdalnych 
cen.
- Na czym polega stresujący zawód 
kasjera w kantorze?
- Proszę sobie wyobrazić, że idę ze 
zwykłą torbą z zakupami, a jakiś ban
dyta sądzi, że tam są pieniądze. Ale 
obawa przed zwykłym rabunkiem to 
oczywiście nie wszystko. Pozostaje je
szcze ryzyko związane z inflacją zło
tówki, raptownymi zwyżkami kursów 
dolara ustalanymi przez banki oraz 
możliwość natrafienia na dużą ilość 
fałszywych banknotów będących w 
obiegu.
- Czy podczas pana pracy w branży 
walutowej, dało się zauważyć jakieś  
prawidłowości?
- Kupuję i sprzedaję waluty w każdym 
nominale. Moi klienci kupią i sprzeda
dzą u mnie nawet jednego feniga. Co 
zaś się tyczy prawidłowości, to na mar
ki najlepsze są okresy świąteczne, kie
dy do mieszkańców Rybnika przyjeż
dżają krewni z Niemiec. W okresie 
urlopowym zauważam duże zapotrze
bowanie na hiszpańskie pesety czy 
włoskie liry. Wtedy też waluty te lekko 
drożeją, więc proponuję zagranicznym 
wczasowiczom zaopatrywać się w te 
waluty przed sezonem urlopowym. Ale 
jedźmy dalej, od pewnego czasu zau
waża się znaczący obrót frankami fran
cuskimi, co pewnie związane jest z 
kontaktami Rybnika z francuskimi 
miastami. No i oczywiście czeskie ko
rony sprzedawane są najczęściej w dni 
targowe przez czeskich klientów. Nie 
są to jednak wielkie sumy i odpowia
dają wielkości 200 do 500 tysięcy zło
tych. Sprzedaż walut zagranicznych 
ma też miejsce krótko przed terminami 
płacenia za czynsz, gaz czy telefon. To 
znak, że niektórym brakuje pieniędzy 
do wypłaty i uruchamiają “zapasy wa
lutowe”. Są też systematyczne zakupy 
małych ilości marek lub dolarów przez
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właśnie “Przygoda” podeszła do tego 
zobowiązania najsumienniej. Nieje
den Kanadyjczyk długo jeszcze pa
miętał będzie kroki trojoka, grozika 
czy cygona. Na festiwalu nie przy
znawano miejsc ani nagród, zespoły 
honorowano natom iast w pisyw a
niem w odpowiednie arkusze “gwia
zdek” “Przygoda” zdobywała więc 
kolejne “gwiazdki” za umiejętność 
naw iązania kontaktu z publiczno
ścią, szczególnie w czasie wielkiej, 
ulicznej parady, a także za punktual
ność i spontaniczność. Były i saty
sfakcje artystyczne - owacje na sto
jąco dla zespołu, a także dla kapeli, 
k tóra dała kilka indyw idualnych 
koncertów, w tym w kościele. Ze
spół, jako jedyny, wystąpił na mszy 
anglikańskiej odprawionej w Cen
trum Marcela Dionne, tańcząc polo
neza. “Przygoda” zm ieniła, być 
może, niezbyt przychylną opinię o 
polskich grupach, jaka dotychczas 
na festiwalu panowała.

* * *

W ielkie lotn iska, ekscytujący 
przelot nad Atlantykiem , Niagara, 
zwiedzanie Montrealu i Toronto, po
znawanie nowych przyjaciół - mają 
smak przygody. Przygodą, choć 
mniej przyjem ną, była utrata, co 
praw da tylko czasowa, bagażu 
przez jednego z “ przygodowców”, 
awaria samochodu ciągnącego plat
formę, za którą tańczył nasz zespół 
w czasie 2,5 godzinnej parady na 
ulicach miasta czy kłopoty z rezer
wacją na lot powrotny. Wszystko to 
- dobre i złe doświadczenia wzboga
cają tę młodzież, czynią ją  bardziej 
o tw artą  i będą praw dopodobnie 
procentować w dorosłym życiu.

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

drobnych ciułaczy, a tylko od czasu do 
czasu trafiają się większe transakcje.
- Jak się zabezpieczyć przed kupnem  
fałszywych banknotów?
- Przede wszystkim nie zawierając 
transakcji poza bankiem czy kantorem. 
Mam w swoim kantorze wszystkie 
urządzenia do wykrywania fałszywych 
banknotów - specjalne lampy, mazaki i 
inne najnowsze testery. Ale czasami 
nie wystarczy urządzenie mechanicz
ne, które fałszerze potrafią już oszu
kać. Bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, 
ale nowe fałszywe banknoty świecą już 
w podobny sposób jak banknoty praw
dziwe. I dlatego kasjer w kantorze 
musi mieć wprawne oko. Ja, dzięki 
swojej długiej praktyce, potrafię z da
leka rozpoznać fałszywe banknoty. Na
wet nowe polskie banknoty z czerwo
nymi cyframi. Banknoty mają wiele 
cech charakterystycznych, które dzięki 
doświadczeniu rozpoznaję. Trudniej
sza jest sprawa z dolarami, ale również 
w tym przypadku wprawne spojrzenie 
daje 100 procentową pewność. Daję 
gwarancję, że przez moje okienko w 
kantorze nie przechodzi fałszywy 
banknot. A przecież wielokrotnie 
próbowano fałszywe banknoty w 
moim kantorze sprzedać. Robili to lu
dzie oszukani i nieświadomi faktu, że 
posiadają fałszywki. Przekonałem więc 
chyba wszystkich, że najpewniej i naj
taniej kupować lub sprzedawać waluty 
w kantorach, oczywiście w rybnickich 
kantorach.

***
"Gazeta Rybnicka" od dwóch już lat w 
tzw. " ŚRODOWEJ GIEŁDZIE CE
NOWEJ" drukuje ceny dolarów, ma
rek niemieckich, czeskich koron i fran
cuskich franków. Nasi czytelnicy mają 
zatem systematyczny wgląd w kursy 
walut.

Tekst i zdjęcie: 
MAREK SZOŁTYSEK
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Wydział: podziemna eksploatacja złóż 
wych.: mgr Ewa TYC

Tomasz ALBRECHT, Rafał BAJURA, Daniel CIEMAŁA, Mariusz DZIWO
KI, Wojciech HELLER, Tomasz KRÓL, Sławomir LEPIARCZYK, Janusz 
LUBSZCZYK, Krzysztof ŁUKASIK, Dariusz MARSZAŁEK, Mariusz 
MICHALSKI, Bartosz MUSIAŁ, Zbigniew OŚLIŚLOK, Piotr BOLAR
CZYK, Adam PAPIEROK Arkadiusz PLISZ, Przemysław POTOCZNY, Mi
chał TRZOSKA, Arkadiusz WĘGIEL, Jarosław WIECZOREK, Leszek 
WINKLER, Janusz WOJACZEK, Dariusz NOWAK, Piotr DYGDOŃ, Krzy
sztof KORONA, Sebastian KUSIAK, Jędrzej MIKOŁAJCZAK, Wiesław 
OGRODOWSKI, Waldemar STASZCZYK

Wydział: przeróbka i przetwórstwo kopalin 
wych.: mgr inż. Oliwia SŁAWIŃSKA

Ewa KAŁWA, Mariusz KURPANIK, Marek LENARTOWICZ, Jolanta 
CHROSTEK, Maciej EBERT, Piotr MACIEJCZYK, Mirela GROBELNY, Ja
cek HEBSEL, Mariola JANOTA, Iwona KAZANIECKA, Michał PIÓRECKI, 
Tomasz PROCEK, Adam ROSA, Agnieszka MANDRYSZ, Michał KULA, 
Krzysztof SZYMICZEK, Mirosław SIUTA, Rafał KOCZY, Wioleta SŁABY, 
Joanna GIBEK, Wioletta SZALA

Wydział: elektroenergetyka 
wych.: mgr Aleksandra DZIWISZ

Piotr BĄK, Michał BURA, Tomasz 
CIUPEK, Mirosław FRANKOWSKI, 
Mirosław FUCHS, Marek GONSIOR, 
Tomasz GRZESIK, Dariusz JĘ
DRZEJSKI, Wojciech KLUBA, Miro
sław KLUZEK, Krzysztof KUCAL, 
Adam KUPKA, Grzegorz MASOŃ, 
Adam NITARSKI, Tomasz NITSCHE, 
Marek PIOTROWSKI, Tomasz PRU
SZCZYŃSKI, Piotr RATKA, Mariusz 
RĄCZKA, Damian RUTKOWSKI, 
Artur SŁADEK, Aleksander STRĄ
CZEK, Waldemar ŚWIERCZ, Woj
ciech ZIELEŹNY, Przemysław IWA
NEK, Patrycjusz KLIMEK, Tomasz 
ZIEGLER

Wydział: energetyka cieplna 
wych.: mgr inż. Grażyna KOHUT

Marcin DUBIEL, Grzegorz DZIER
BICKI, Piotr KARWOT, Mariusz 
KRYWOSZ, Piotr MANDAT, Daniel 
MRÓZ, Tomasz RZONSIK, Roman 
SZULIK, Krzysztof ŚCIESZKA, Jaro
sław ULBRYCH, Robert WĘGIER
SKI, Michał WIDAWSKI, Wojciech 
ZAWIOŁA, Krzysztof ZIELONKA, 
Arkadiusz ZYNEK, Dariusz BA
SZCZOK, Dariusz DEPTA, Mariusz 
GRZYBEK, Marek KOCIK, Jarosław 
OBRODZKI, Leszek OLEJARZ, Da
mian PODA, Adam STRUZIK, Grze
gorz WĘGRZYK, Jacek WOJACZEK

Wydział: eksploatacja maszyn 
i urządzeń elektrycznych 
górnictwa podziemnego 

wych.: inż. Wenanty BYCZEK
Marek BENISZ, Mariusz BIELACZEK, 
Piotr BISKUP, Grzegorz DUDEK, Michał 
DUDZIK, Florian GRABOWSKI, Stani
sław GREINER, Grzegorz GRZEGORZY
CA, Piotr HANAK, Grzegorz KLIMEK, 
Grzegorz KLYSZCZ, Dariusz KUŚKA, 
Adrian MARTYNUS, Sebastian MA
TLOCH, Krzysztof MAZELANIK, Tomasz 
MAZUREK, Wiesław MIAZGA, Leszek 
SENNICKI, Krzysztof SKOWRON, Mi
chał TOKARZ, Dominik TOMANEK, Mi
kołaj WUNDERSEE, Jacek SZEWCZYK 

Technikum Zawodowe 
3-letnie po ZSZ

Wydział: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych 
wych.: mgr Agnieszka BIELA

Andrzej ANDRUSZKIEWICZ, Mariusz DYMURA, Michał 
GWÓŹDŹ, Rafał HABURA, Paweł HEROK, Krzysztof KĘDZIE
RAWSKI, Marian KOSTKA, Mariusz KOWALSKI, Arkadiusz KO
ZIELSKI, Maciej MACIEJEWSKI, Tomasz MORGAŁA, Dariusz 
OLECH, Tomasz PIERCHAŁA, Marek PRZYBYŁOWSKI, Sławo
mir RYLSKI, Krzysztof SOKOŁOWSKI, Piotr SOŚLER, Adam 
SZKATUŁA, Aleksander TERELAK, Grzegorz TOMASZEWSKI, 
Robert WARGAS, Grzegorz DRAGA, Piotr GRIM, Włodzimierz 
HOLONA, Jan MARSZOŁEK, Marcin SZAJER 
_________________________________________________________

Klachanie pod wierzbą

Niedzielne koncerty pod wierzbą mają 
już swoją publiczność, a z pewnością 
będzie ona bardziej liczna, gdy miną 
zniechęcające do wychylenia choćby 
nosa z domu lipcowe upały. Jak na razie, 
ławki świecą pustkami, gdyż każdy szu
ka choćby skrawka cienia, byle uciec od 
słonecznych promieni.

W minioną niedzielę pod wierzbą wy
stąpił muzyczny zespół “Gama”, zaś ślą
skimi wicami i zabawnymi historyjkami 
bawiły wszystkich “rybnickie klachule” 
czyli Teresa Szulc i Urszula Górka,

które na scenie czuły się wręcz znako
micie, tryskając humorem ku szczerej 
uciesze widzów. Rybnickie klachule po
prosiliśmy o krótką rozmowę.
- Jak doszło do tego występu?
Urszula G órka : - Do domu kultury 
przy kop. “Szczygłowice”, na której 
pracujemy, przyszło zaproszenie do 
udziału w konkursie gawędziarzy, orga
nizowanego corocznie w Rybniku. Za
pisałyśmy się do konkursu i wzięłyśmy 
w nim udział. Wprawdzie nagrody żad
nej nie zdobyłyśmy, bo konkurencja

była bardzo silna, ale widać organizato
rzy konkursu nas zapamiętali i teraz za
proponowano nam występ w tym nie
dzielnym programie.
- Jak długo panie już sobie tak klachają
klachają?
Teresa Szulc : - No już jakieś dwa lata. 
Pracujemy obydwie w kopalni “Szczy
głowice”, jedna z koleżanek z okazji 
Dnia Górnika miała przygotować “Bar
bórkę” dla emerytów naszej kopalni. 
Nie bardzo wiedziała jak to zrobić i 
przypomniało jej się, że taka Usia i taka 
Teresa to są Ślązoczki i razem z kapelą 
śląską z naszej kopalni przygotowaliśmy 
gwarowy program.
- Skąd czerpiecie pomysły?
U.G. - Trochę tekstów piszemy same, 
wykorzystując nasze życiowe przypad
ki, a część dowcipów pochodzi z książ
ki Doroty Simonides i innych materia
łów. Co nam w życiu pozostało?... Tylko 
się trochę pobawić.
- Jak się występuje na tej estradzie pod 
wierzbą?
T.S.: - To dobry pomysł z tymi koncer
tami. Przede wszystkim coś się zaczyna 
dziać, teraz dopiero ten nasz Rybnik za
czyna nareszcie żyć. /wack/

Jacusiowi
z okazji urodzin 

wszystkiego 
najlepszego życzy 
siostra z rodziną

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Mała kapliczka murowana z wnęką zamkniętą półkoliście, pokryta płaskim da

chem dwuspadowym. Wybudowana została prawdopodobnie z początkiem ubie
głego stulecia przez właściciela niewiadomskiego dworu. Kiedyś pod wezwaniem 
św. Floriana, stała pod starym dębem. Obecnie w przemysłowej scenerii je j pa
tronką jest święta Barbara, której figura stoi na tle napisu: “Barbara święta o 
górnikach pamięta". O kapliczkę tę dbają szczególnie mieszkańcy związani z 
górniczym fachem.

Przepraszamy ks. Greiffa
W tekście o kapliczce w nr 28 “GR ” z 15 lipca podaliśmy niewłaściwe nazwisko, 
miejscowego proboszcza. Brzmi ono ks. Rafał Greiff Przepraszamy.

Zdjęcie z albumu  
F U jicolor czytelników

Po przejrzeniu zdjęć, które w tym kąciku ukazywały się 
w ciągu dwóch miesięcy, nagrody przyznaliśmy 

Hannie PIONTEK ("GR" nr 29) 
i Katarzynie ROZBRÓJ ("GR" nr 23)

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego ogląda
nia zdjęć. Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdję
ciem, które po skopiowaniu natychmiast zwrócimy. /Można 
też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/.

A u tora  n a jsy m p a ty cz n ie jszeg o  lub n ajbardziej  "odja
z d o w e g o ” zd jęc ia  f irm a " E K S P R E S  FU JI", R ybnik , ul. 
R eja 2 nagrodzi b ezp ła tn ym  w y w o ła n iem  i w ykonaniem  
od bitek  z rolki filmu.

Jeżeli spać to nie indywidualnie, jeżeli spać to tylko... we trzech. Zdj.: H.M.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

KAPLICZKI Ś LĄ S K IE



Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich
Z  Rybnika 

do Czarnowąsów!
od XIII do XIX w ieku tereny od K uźni R aciborskiej po 

Stodoły i od Czernicy po Bojków rozwijały się gospodarczo i 
kulturalnie dzięki klasztorowi cystersów z niedalekich Rud. 
Podobną szansę rozwoju dzięki prężnem u klasztorowi miał 
Rybnik, w którym około 1200 roku osiadły SIOSTRY NO R
BERTANKI. W 1228 roku ów klasztor przeniósł się z nasze
go miasta pod Opole do Czarnowąsów. Dlaczego tak się sta
ło? Co Rybnik na tym stracił?

Każdy z wieków średnich 
charakteryzował się domina

cją któregoś z zakonów. W IX wieku 
byli to benedyktyni, w X - kameduli, w 
XI - benedyktyni kluniaccy, w XII - 
cystersi i norbertanie, w XIII - fran
ciszkanie i dominikanie, itd.

Interesujący nas zakon NORBER
TANÓW założył w 1119 roku, 
późniejszy święty Norbert von Gen
nep /1080-1134/ we francuskiej 
miejscowości Premontre i stąd też 
norbertanów nazywa się również 
premonstratensami. Wraz z Norber
tem, żeński odłam zakonu założyła

bł. Ricovere de Clastre i tak powstały 
NORBERTANKI.

Pierwszy raz norbertanki przy
były do Polski w 1162 roku, i 

osiadły w Krakowie w dzielnicy Zwie
rzyniec. Drugi ich klasztor na ziemiach 
polskich założono właśnie w Rybniku 
około 1200 roku. Fundatorem rybnic
kiego klasztoru tych na biało odzia
nych zakonnic, był książę opolski i ra
ciborski Mieszko I Plątonogi oraz jego 
żona księżna Ludmiła, która uczyniła 
to z myślą o wychowaniu panien z do
mów rycerskich. Nieznana jest nam

Ponorbertański kościół Bożego Ciała w Czarnowąsach 10 km od Opola, za 
którym ciągną się budynki klasztorne, park i ogrody

przyczyna sprowadzenia tego zakonu 
właśnie do Rybnika, ale zdarzenie 
świadczy na pewno o tym, że nasze 
miasto, na tle wielkiej ilości górnoślą
skich miast, zostało zauważone. Nie 
wiemy również dokładnie z jakiego 
kraju przybyły do Rybnika norbertanki 
ale najprawdopodobniej zostały tu 
sprowadzone z Niemiec bądź z Czech. 
Istnieje również nie mająca historycz
nych podstaw źródłowych hipoteza, że 
wraz z norbertankami przybyli do na
szego miasta mnisi norbertanie, którzy 
mieli zajmować się duszpasterstwem, 
pracami polowymi oraz budową kla
sztoru i kościoła.

W i e l k ą  niewiadomą jest miej
sce, gdzie osiadły w Rybniku 

norbertanki. Zgodnie z ich zakonną 
tradycją, konwent “panien klasztor
nych” musiał składać się przynajmniej 
z 13 mniszek. Tyle właśnie musiało 
przybyć sióstr nad Nacynę, a osiadły 
najprawdopodobniej w miejscu, gdzie 
dzisiaj stoi sąd czyli dawny rybnicki 
zamek. Ponad wszelką wątpliwość wy
budowały tam sobie pomieszczenia 
mieszkalne czyli klasztor, pomieszcze
nia gospodarcze oraz oczywiście ko
ściół. Wszystkie te budowle były praw
dopodobnie drewniane, chociaż nie 
można wykluczyć, że kościół był już 
murowany. Istnieje również hipoteza, 
iż fundamenty kościoła wykorzystano 
do późniejszej budowy rybnickiego za
mku. Wiadomo natomiast, że kościół 
rybnickich norbertanek był pod we
zwaniem “Zbawiciela”. Wiemy o tym z 
zachowanego dokumentu z maja 1223 
roku, w którym biskup wrocławski 
Wawrzyniec “/.../ ku czci boskiej i dla 
utrzymania zakonnic przy kościele 
Zbawiciela w Rybniku /.../” potwier
dzał darowizny ziemskie dla rybnic
kich norbertanek. To, że kościół nosił 
miano “Świętego Zbawiciela” mieści

Utopek 
z Wielopola

Jeszcze za staryj Polski w Rybniku 
na ulicy do Glywic, za gupimi doma
mi, były koszary, kaj wojsko stoło. Po 
wojnie to tam “espyjoki” miyszkali i 
te nasze miasto mieli coroz piykniej
sze robić, ale zamias tego, to go yno 
zagiździyli. Co chwila było słychać, 
że kajś dziołcha pogonili po ćmi, abo 
tyż komuś ocupali i okradli. Niy wiym 
jak to tam rychtyk było, ale wiym, że 
ich dojś gibko z Rybnika wysobarzili. 
Prziszli za nimi do tych koszar wojoki 
- sapery i skończyły sie te śpiywki co 
ich do dzisioj pamiyntom: “znów się 
pieśń na usta rwie, ESPE HEJ ESPE... 
“ Nojważniyjszo to była pierońsko 
strata, bo ni mioł nas kto “kultury” 
uczyć teroz. Wojoki tyż piyknie śpiy
wali, ale już tak na samopas po mie
ście niy chodziyli.

W lesie za Ośliźlokowymi stawami, 
jak sie szło z Wieligopola na Paruszo
wiec, stoły jeszcze taki murowane ma
gazyny, co” za Niymca “ postawiyli. 
Po wojnie, to my z podlesio chodziyli 
sie tam szukać, abo tyż szkłodziyć. 
Sowy tam w kuminach miały gniozda 
i jak kery w nocy tam przechodziył, to 
go te hukani od nich straszyło. Teraz, 
jak wojoki do Rybnika prziszli, to już 
był koniec z chodzyniym do prochow
nie. Wojsko to ogrodziyło i jeszcze 
tam wiyncej bonkrow pobudowali na 
magazyny. Kożdy dziyń my widzieli, 
jak kole hanysowego stawu jadom 
wojoki do tyj prochownie na wacha. 
Mieli taki piykne siwe konie, kerymi 
woziyli obiod tym co tam wachujom, 
a ku wieczoru zaś jechali z wiecze
rzom. Jak jechali kole stawu groblom,

to ich te kapry szpanowały, że se tak 
lyniwie po wiyrchu pływiom. Byli to 
karlusy z łepkami, to tyż wiedzieli co 
majom zrobić. Jedyn roz pod wieczor 
wciepli do stawu tako koperytla z tro
tylu. Jak niy rombło, siedym wielno
skich kaprow po wiyrchu pływało 
ogałuszonych. Wciepali ich do tyj 
swojij fory i kalup do łasa. Zanim sie 
gdo spamiyntoł, to ich downo niy 
było. Niy wiedzieli boroki, że nojbar
dzij utopek wyciyrpioł. Utopkowo 
szopa do luftu wyleciała, 
rostomajnte deski, okorki 
i garce bez glyjty po sta
wie pływałly. Utopek do 
łepy dostowoł skuli tego.
Niyjbardzi mu o te nojm
łodsze cery szło, kere 
wroz z kolybkom na dzie
siyńć metrów do gory 
szpryngło. Cołki dziyń 
wajoł, bo ich znojść niy 
umioł. Jak ich znojd cołki 
w tatarczuchach, to sie 
łogromniście uradowoł.
Terazki wiedzioł, że z wo
jokami nima szpasu, ale 
coś im na złość trza zro
bić. W iedzioł, że wojoki 
majom frele na wsi, kere 
na muzyce u Zimonia se 
przigodali. tyn co tymi koniami for
maniył mioł na suberyji gryfno frela, 
Halina ji było. Zajś tyn kapral z Tru
dom zolyciył, kero za listonorka z pi
smami po wsi na kole jeździyła. Uto
pek se na Truda zawachowoł, jak z li
stym na fesztrownia wlazła, łapnył i te 
koło i za machulcowom gorkom go 
pioskym przisuł, a potym czekoł co 
dalij bydzie robiyła listonorka. Nic to 
niy pomogło, bo wojoki dalij kapry 
głuszyli i na dodatek młode zimioki 
na polach dłubali ku tym rybom. Truda

Truda dali po wsi z pismami chodziyła, 
tela, że piechty. Musioł Utopek co in
kszego wymyśleć. Na grobli zrobiył 
szpera z charpyńcio i jak wojoki je
chali gibko na pojszczodek wyskoczył 
ze stawu. Jak go konie zejrżały, to za
rozki na zadnich szłapach dymbym 
stanyły. Zdało sie, że do stawu z coł
kom forom wkarujom. Wojoki piyrszy 
roz uwidzieli tako szkarada w czerwo
nym kabociku, kero sie do nich w tej 
słowa odzywo:

“Jo tu tych kaprow wachuja, a wy mi 
ich głuszycie i niy dojść tego jeszcze 
mi moja cołko familijo lynkocie. 
Dwie moje nojmłodsze cery jak wos 
widzom, to od strachu do galot pie
rom. Jo sie tyż waszych flintów boja i 
beztoż byłbych za tym, że wom roz na 
tydziyń tego nojpiykniyjszego kapra 
na grobli położa. Niy myście se przi 
tym, że jo od wos nic niy chca. Roz 
żech wom podwyndziył cołki miech, 
kery żeście z fury straciyli. Były w 
nim taki keksy z kminkym, na kerych

Utopek i wojoki

Kaj som te moji cery... Rys.: B. Dzierżawa

Zespół klasztorny czarnowąskich norbertanek według 
ryciny z połowy XVIII wieku

wpłynąć na lokalną kulturę upraw i ho
dowli bydła, na sądownictwo, na 
kształt lokalnego rękodzieła czy wre
szcie na obyczaje średniowiecznych 
rybniczan.

norbertankom w 
Czarnowąsach korzy
stniejsze warunki fi
nansowe czyli więk
sze nadania ziemskie 
i więcej przywilejów. 
Być może chodziło tu 
o względy ambicjo
nalne, bo podobnie 
jak krewniak piasto
wicz książę wrocław
ski Henryk Brodaty i 
księżna św. Jadwiga 

mieli od 1202 roku swój klasztor pa
nien cystersek w Trzebnicy, tak książę 
opolski Kazimierz chciał mieć, i miał 
już od 1228 roku, pod Opolem swój 
klasztor panien norbertanek.

się również w ramach charakterystycz
nej duchowości zakonu.

P odczas około 30-letniego poby
tu norbertanek w Rybniku nie 

mogło dojść do pełnego rozwinięcia 
skrzydeł przez zakon. Zgodnie z ów
czesną praktyką, nie przyjęto w tym 
czasie żadnej rybnickiej dziewczyny 
do zakonnego nowicjatu. Norbertanki 
nie zdążyły także w tak krótkim czasie

tego czasu. Jest również mało prawdo
podobne, by mniszki poczuły się za
grożone penetracją okolicznych tere
nów przez cystersów, którzy już przed 
1241 roku osiądą w Woszczycach koło 
Orzesza, a później w 1258 roku w Ru
dach. A zatem nie są znane owe “nie
korzystne warunki” norbertanek, które 
skłoniły je do przeprowadzki z Rybni
ka. Zgodnie więc ze starym porzeka
dłem: “Jeżeli nie wiadomo o co cho

dzi, chodzi o pienią
dze!”, najprawdopo
dobniej książę opol
ski Kazimierz dał

kwietniu 1227 roku papież 
Grzegorz IX wystawił doku

ment, w którym bierze pod opiekę ryb
nicki klasztor norbertanek. Z doku
mentu nie wynika jednak, by norber
tankom działa się w Rybniku krzywda, 
więc należy sądzić, że owo rutynowe 
papieskie pismo miało dla zakonu je
dynie charakter prestiżowy. Jednak rok 
później rybnickie norbertanki poprosi
ły księcia opolskiego Kazimierza /syna 
fundatorów: Mieszka I Plątonogiego i 
Ludmiły/ o przeniesienie z Rybnika do 
Czarnowąsów, tłumacząc się niekorzy
stnymi warunkami w miejscu dotych
czasowego pobytu. Jakie mogły to być 
niekorzystne warunki? Do najazdów 
tatarskich jeszcze wtedy nie dochodzi
ło i nieznane są szczególne kataklizmy

P o przeniesieniu się norbertanek 
z Rybnika do Czarnowąsów, na

sze miasto straciło szansę stania się 
miejscem pochówków książąt górno
śląskich, co dałoby mu specjalne, ho
norowe znaczenie pośród pozostałych 
miast naszego regionu. Kiedy zaś dzi
siaj ogląda się wspaniały kościół i 
olbrzymie budynki ponorbertańskiego 
/zakon skasowano w 1810 r./ zespołu 
klasztornego w Czarnowąsach. aż żal 
się robi, gdy się pomyśli, że to mogło 
stać w Rybniku. Ale jestem przekona
ny, że gdyby tak dzisiaj ponownie nor
bertanki miały wybierać małą wieś 
Czarnowąsy czy Rybnik, pozostałyby 
pewnie w naszym mieście.

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

żech se zymbska połomoł. Moji bajtle 
to łogromnie rade jadły, ale nojprzod 
to trza było w wodzie moczyć aż 
zmiynknom”. To sie wojokom spodo
bało, że niy muszom butlować a kaper 
świyży sie znojdzie. Terazki kożdo 
strzoda kole piontej po połedniu, leżoł 
na grobli kaper, a ździebko niyskorzij 
sztyry suchary z kminkym. Niyroz 
żech na grobli pod olszom widzioł le
żeć tego kapra, abo te suchary. Doł 
żech tymu pokój, boch o tyj smowie 
od Utopka wiedzioł. Z wojokami tyż 
pech sztanga trzimoł, bo mi flinta dali 
niyroz potrzimać. Chidziył żech tyż ku 
wojokom na prochownia, kaj mi dali 
skosztować kapra na dfojerkom uwyn
dzonego i ku tymu pieczone zimioki z 
łoszkrabinami, kere my na hanyso
wym polu nadłubali z komplami i wo
jokom zaniyśli. Wojoki sie nas pytali 
czy momy starsze siostry, co by my 
ich ku nim przikludziyli. Jak kery sy
nek padoł, że mo starszo siostra, to 
mu dali pistula do rynki, żeby jom ro
zebrać, a potym nazod poskłodać. Tyż 
żech niyroz to robiył, chocioż żech ich 
pocyganiył, że mom dwie starsze sio
stry i ich kedy przikludza. Jak żech 
potym śnimi prziszoł, to śmiychu było 
co niy miara, bo jo im padoł, że obie 
do kupy majom dwadzieścia lot, przez 
to som starsze ody mie o osiym lot. 
Tak sie to tym wojokom spodobało, że 
mi konserwa i pełno sucharow dali.

B. DZIERŻAWA

L i s t  o d  U t o p k a     W

 Imprezy 
Dom Kultury - Niedobczyce 

29 lipca - 4 sierpnia, akcja “Lato w 
mieście” : turnieje szachowe, tenisa sto
łowego, seanse filmów wideo, wyciecz
ki, akcja plastyczna “Kolorowy płot” 

MOSiR - Kamień
29 lipca - 4 sierpnia, karuzele wesołego 
miasteczka______________________

 K i n a
“APOLLO”

29 i 31 lipca, godz. 17.00,19.00,20.30,30 
lipca, godz 16.00 i 18.00 “NAGA BROŃ 
33 i 1/3”, prod. USA /od lat 12/
1- 4 sierpnia, godz. 17.00 i 19.00 
“UCIECZKA GANGSTERA”, prod. 
USA/od lat 15/

“PREMIEROWE” przy TZR
2- 4 sierpnia, godz. 15.00 “ŚWIAT WA
YNE’A2”, prod. USA /od lat 12/ cena 
25.000.-zł godz. 17.00 i 19.00 “BACK 
BEAT” prod. ang./od lat 12/, cena 
30.000 i 35.000 zł

“WRZOS” - Niedobczyce 
29 lipca, godz. 10.00, “PAN NIANIA” 
prod. USA /b/o/, bezpłatna projekcja dla 
dzieci___________________________

 Dyskoteki 
sobota, 30 lipca, godz. 19.00, MAŁA 
SCENA RYBNICKA, godz. 20.00, 
KINO “APOLLO” /gw/

sprawie wyliczanek
Utopek piyknie dziynkuje wiernym czytelnikom, za nadesłane wyliczanki na 

ogłoszony konkurs. Jest żech mile zaskoczony i wzruszony, że tela ludzi czyto te 
utopkowe przigody. Chciołbych wom wszystkim dać kusku, ale że to niy idzie to 
wom musza prziszykować jaki pamiątki. Kedy ich dostaniecie i kto ich dostanie, 
dowiycie sie w tym miejscu w “Gazecie Rybnickiej”. Na razie jeszcze roz wom 
piyknie dziynkuja i prosza, żebyście trocha doczkali. Utopek z Wielopola

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Biuro Usługowo-Doradcze
Zaprasza Państwa do zakupów sam ochodów krajowych  

 i  z a g r a n ic z n y c h  maszyn przem ysłow ych
 wskazanych przez klienta

 w formie leasingu (dla osób prawnych
 w systemie ratalnym (dla osób fizycznych)

 Udzielamy również kredytów na:
 * remonty samochodów, * remonty mieszkań i domów, 

* imprezy okolicznościowe (wesela, stypy, komunie)

Rybnik-Boguszowice
Os. Południe 37 (Dom G órnika), tel. 39-21-34 lub 230-31 w 5134

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywanie 
odbitek w czterech formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ

• 1 cm2 - 8.000 zł
• 1/4 strony - 900.000 zł
• 1/2 strony - 1.600.000 zł
• 3/4 strony - 2.400.000 zł
• 1 strona - 3.000.000 zł
• 1 słowo - 5.000 zł

. . . U  Nas 
SZYBKO 
I TANIO

 M ieszkańcy M iasta Rybnika 
Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku, 

ul. Jankowicka 41 polecają swoje usługi w zakresie:
* wywozu nieczystości stałych /1 m sześc. - 70.300.-zł/
* wywozu nieczystości płynnych /1 m sześc. - 39.000.-zł/
* sprzedaży najwyższej jakości pojemników 110l.-  346.700.-zł/szt.
* sprzedaży najwyższej jakości pojemników 1100 l. - 3.210.000.-zł/szt.
* najmu różnego typu środków transportowych - dźwig, podnośniki montażowe 
- ładowarka, itp.
* drobnych remontów nawierzchni chodników i jezdni.

 Zapraszamy do korzystania z naszych usług. 

Międzynarodowy
Przewóz
Zmarłych

Kompleksowe
Usługi

Pogrzebowe
Zofia Zając

Rybnik, W odzisławska 11 
tel. 23-638

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

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 
/Kościuszki 54, tel 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

Kochanej Mamie i Babci 
Teresie CICHECKIEJ 

z okazji urodzin wszystkiego 
najlepszego, dużo zdrowia i 

błogosławieństwa Bożego życzą:
córka Izabela z mężem

i wnuczka Sabinka
* * *

Kochanej Żonie i Mamie 
Teresie CICHECKIEJ 
z okazji urodzin dużo zdrowia i 

szczęścia, samych pogodnych dni 
życzą: mąż Franciszek 

oraz syn Tomasz

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. GAZOW E: 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
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 29 lipca do 4 sierpnia, Pod Orłem, 
ul. Hallera, tel. 22-760

Środowa Giełda Cenowa
M ię s o schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

Pow stańców  16 80 80 123 68
PIOTROW SKI 81,3 81,3 116,6 64,4
TARG 76 76 125 60

Owoce/Warzywa ogórki pomidory ziemniaki
młode

fasolka
szparagowa

Cytrusek, Powstańców 13 18 4,5 20

S o b ie s k ie g o  2 8 1 8 -2 0 5 19
TA RG 6-12 10- 14 4 -4 ,5 10-15

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka

Ja n  NOGA 10,5 10,5 2,1 7,5

TA RG 10 10 1 ,3 -2 6,5

HERMES 11 10,5 2,1 7,5

W a lu ty dolar marka czeska francuska

G allux, R y n e k 22350\22650 14000\14150 775\790 4150\-----
Delikatesy, ul. Miejska 22350\22650 14000\ 14200 770\785 41504300
HERM ES 22350\22600 14000\ 14200 775790 4200\-----

P roducen t poleca:

OKNA
I  DRZWIZ PCV
Dla każdego klienta do końca lipca 5% rabatu 

plus 5% zniżki dla posiadaczy kuponu

P.P. UIZOL - 3
R y b n i k

4 4 -2 0 7  R y b n ik  
(G ra b o w n ia )  
u l.  P o lo c z k a  8 8  
te l.  2 6 -5 0 4
Rybnik,
ul. Młyńska (obok Targowiska) 
tel. 28-938
Rybnik,
ul. Wodzisławska 105 
tel. 24-723

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Marek Chmiel z Aeroklubu ROW  
- mistrzem Polski w akrobacji samolotowej

Nie można tak po prostu 
przestać latać...

W Radomiu odbyły się Mistrzostwa 
Polski w Akrobacji Samolotowej, w
czasie których swój drugi tytuł mistrza 
kraju zdobył 36-letni pilot Aeroklubu 
ROW Marek CHMIEL. Swój pierw
szy tytuł zdobył w roku 1991, tytułów 
wicemistrzowskich ma w swojej kolek
cji aż pięć. Od 1981 do 1992 roku re
prezentował barwy 
naszego kraju, ale po 
mistrzostwach świata 
w roku 1992, ze 
względu na brak sa
molotów pozwalają
cych na walkę o czo
łowe miejsca w mi
strzostwach świata i 
Europy, zrezygnował 
z występów.

Nowego mistrza Pol
ski lotniczych akro
bacji poprosiliśmy o 
krótką rozmowę.
- Jak przebiegała rywalizacja w czasie 
mistrzostw?
- Marek Chmiel: Po raz pierwszy od 
wielu lat Mistrzostwa Polski były bar
dzo dobrze zorganizowane. W Rado
miu uprawia się akrobację samolotową 
i ci, którzy pracują w Aeroklubie Ra
domskim wiedzą po prostu na czym 
rzecz polega. Od niepamiętnych cza
sów organizatorom udało się zebrać 
najlepszy w Polsce zespół sędziów. Po
goda dopisała, a i startujący w mistrzo
stwach piloci stanowili bezsprzecznie 
kwiat polskiej akrobacji samolotowej. 
W grupie “A” wystąpiło 15 pilotów, 
natomiast w słabszej grupie “B” - 6. 
Program przewidywał trzy konkuren
cje. W pierwszej zająłem miejsce dru
gie z minimalną stratą do pierwszego 
w tej części rywalizacji pilota, nato
miast drugą i trzecią wygrałem zdecy
dowanie. Po trzech konkurencjach za
jąłem pierwsze miejsce, nokautując, 
jak to określili fachowcy, rywali. Drugi 
zawodnik miał do mnie 250, a trzeci 
400 punktów straty.
- Ta olbrzymia przewaga to efekt jakiś 
szczególnych przygotowań do tych 
mistrzostw?
- Zaskoczę państwa! Chyba receptą na 
zdobycie mistrzowskiego tytułu jest 
dwuletnia przerwa w treningach, a 
później w roku, w którym chce się zo
stać mistrzem, zrobienie dwóch trenin
gowych lotów, bo tyle udało mi się 
zrobić. Inni tymczasem w ramach 
przygotowań wykonywali po 50, 100 
lotów treningowych. W moim przy
padku zaprocentowało przede wszyst
kim doświadczenie i to, że programy 
były naprawdę trudne. Zawody rozegrały

grały się praktycznie między trzema 
zawodnikami: Dariuszem Andrzejew
skim z Radomia, Kasperkiem ze Świ
dnika i mną. Pierwszą konkurencją jest 
wiązanka obowiązkowa znana. Jest to 
zestaw 16 figur akrobacyjnych, ułożo
ny przez międzynarodowe jury. Pro
gram ten otrzymują wcześniej wszyscy

piloci i mają możliwość jego wytreno
wania. Drugą konkurencją jest wiązan
ka dowolna, do której pilot wybiera so
bie figury ze specjalnego katalogu, li
czącego ok. 10 tys. kombinacji. Trzecią 
konkurencją jest wiązanka obowiązko
wa nieznana, składająca się z figur, które 
proponują poszczególni zawodnicy. Pil
oci otrzymują schemat tej wiązanki na 

dobę przed startem i nie mają już możli
wości jej przetrenowania.
- A zatem w czasie mistrzostw dopisy
wało panu szczęście?
- Nie nazwałbym szczęściem efektu 
wieloletniej praktyki. Z niejednego pie
ca chleb się jadło, a dwanaście lat lotów 
w kadrze narodowej też robi swoje. Żaden

Sportowy
jubileusz

W minioną sobotę w Niedobczycach 
obchodzono hucznie jubileusz 75-lecia 
Międzyzakładowego Klubu Sporto
wego “Rymer” Niedobczyce. W ko
ściele parafialnym odprawiona została 
msza św. w intencji zmarłych i żyją
cych członków klubu, później na sta
dionie przy ulicy Górnośląskiej rozpo
czął się wielki festyn, na którym bawi
ły się całe rzesze mieszkańców Niedo
bczyc i nie tylko. Mecz rozegrały ko
biece drużyny piłkarskie z Czech i Nie
wiadomia, co ze względu na walory 
estetyczne najbardziej podobało się 
męskiej części widowni. Następnie pu
bliczność obejrzała już zupełnie po
ważne spotkanie piłkarskie, w którym 
trzecioligowa drużyna “Rymeru” zmie
rzyła się z pierwszoligowym “Górni
kiem” Zabrze. Rozpoczynający w najbliższy

den zawodnik nie mógł mnie zaskoczyć 
figurą, której dotąd nigdy dotąd nie wy
konywałem.
- Co jest największym problemem pilo
tów zajmujących się akrobacją samo
lotową?
- Przede wszystkim brak sprzętu. Braku
je samolotów, nie ma pieniędzy na lata
nie i w związku z tym piloci bardzo 
mało trenują. Tak niewielka ilość trenin
gowych lotów rywali pomogła mi ich 
pokonać.
- Jak wyglądały początki pana kariery?
- Od 1975 roku jestem członkiem Aero
klubu ROW, tu się wszystko zaczęło. Na 
szybowcach zdobyłem wszystko, co jest 
do zdobycia i jestem posiadaczem złotej 
odznaki z trzema diamentami. Jestem 
406 pilotem w historii całego polskiego 
lotnictwa, który tę odznakę zdobył. 
Gdyby nie fakt, że w 1990 roku w klu
bie stworzone zostały znakomite warun
ki do uprawiania akrobacji szybowco
wej, byłbym prawdopodobnie nadal pi
lotem szybowcowym. Nie chwaląc się, 
jest to najmniejszy terytorialnie klub w 
Polsce, ale mimo to - jeden z najlep
szych. Śmiem nawet twierdzić, że naj
lepszy.
- Czy ma pan w macierzystym klubie 
konkurencję?
- W tej chwili tylko dwóch kolegów do
rywczo lata na samolotach, bo normal
nie latają w kadrze szybowcowej. Ale na 
przykład w latach osiemdziesiątych było 
kilka takich sezonów, że na 10 człon
ków kadry narodowej ośmiu, a potem 
sześciu, było z Rybnika. Swoją karierę 
sportową zakończyłem w roku 1992. W 
tym roku kolegom udało się mnie na
mówić do startu w Mistrzostwach Pol
ski. Myślę, że zdobycie mistrzowskiego 
tytułu jest miłym akcentem, kończącym 
moją zawodniczą karierę.
- Ale z lataniem pan nie zrywa?
- Broń Panie Boże! To jest jak narkotyk, 
nie można tak po prostu przestać latać.

Tekst i zdj.: Chch

najbliższy weekend rozgrywki ligowe za
brzanie potraktowali ten występ nie
zwykle poważnie, wygrywając 7:1, ale 
nic wynik był tu rzeczą najważniejszą. 
Jednym z bardziej efektownych punk
tów programu był pokaz sztucznych 
ogni, który bez trudu podziwiać mogli 
nawet mieszkańcy Wodzisławia. Kolek
cjonerzy i sympatycy klubu z Niedo
bczyc mogli w czasie festynu kupić spe
cjalny jubileuszowy folder i jedenasty 
już numer wydawanego przez klub ma
gazynu piłkarskiego “Minigol”, w 
którym poza informacjami o drużynie i 
rozpoczynającym się wkrótce piłkar
skim sezonie, znalazły się wizytówki 
innych klubowych sekcji: szachowej, 
żeglarskiej i skata sportowego. Na fe
stynie nie zabrakło również jubileuszo
wego piwa.

Wszystkim członkom klubu, jego za
rządowi i kibicom życzymy kolejnych 
75 lat sportowej pomyślności. O historii 
klubu - za tydzień. Chch

Żużel   Żużel

Pechowa XIII runda 
w Ostrowie

Z akończona przed  tygodniem  
przerwa w rozgrywkach ligowych 
była w ykorzystana na turnieje to 
w arzyskie, zawody o Drużynowy 
Puchar Polski i elim inacje do m i
strzostw  świata.

Rybniczanie w towarzyskim me
czu, rozegranym 14 lipca, pokona
li zespół Johannesburga /RPA/66 
: 24. Egzotyczni żużlowcy nie byli 
dla zaw odników  RKM -u rów no
rzędnymi partnerami. Zwykle koń
czyli w yścigi w dużej odległości 
od gospodarzy. W sumie - zawody 
bez większych em ocji, ale rekom
pensowała ten brak możliwość zo
baczen ia  w akcji żużlow ców  z 
Afryki. Zakończyli już  oni swoje 
występy na polskich torach. Prze
grali tu wszystkie mecze, ale byli 
zadow oleni, gdyż wywieźli z na
szego kraju sporo w rażeń i m ieli 
możliwość zapoznania się z inny
mi torami. Być może w przyszłym 
roku Polacy w yjadą na serię spo
tkań do RPA.

Znacznie ciekaw sze były roze
grane 19 lipca w Rybniku zawody 
III rundy Drużynowego Pucharu 
P olsk i. R ybniczanie w ypadli na 
w łasnym  to rze bardzo dobrze i 
m ają spore szanse na zwycięstwo 
w swojej grupie elim inacyjnej.

W czwórmeczu zwyciężyła dru
żyna RKM -u, k tóra zgrom adziła  
41 punktów  / H enryk Bem - 12, 
Adam P aw liczek  - 11, D ariusz  
Fliegert - 7, K rzysztof Fliegert - 
6 i M irosław  K orbel - 5/. Na 
drugim  m iejscu  up lasow ał się 
“M otor” Lublin - 26 pkt. , na trze
cim - “Polonia” Bydgoszcz - 16, a 
na czw artym  - “ Ś ląsk" Ś w ięto
chłowice - 12 pkt.

Po tak udanym  w ystęp ie w 
czwórm eczu o Drużynowy Puchar 
Polski liczono na sukces w w yja
zdowym meczu o m istrzostwo II 
ligi z “Iskrą” Ostrów Wlkp. Była 
to już trzynasta runda rozgrywek. 
Rybniczanie rozpoczęli bardzo do
brze. Już na początku meczu obję
li p row adzenie i po 8 w yścigach 
wygrali 28 : 20. N iestety w 12 wy
ścigu prow adzący Jorgensen za
tarł silnik, a jadący na drugiej po
zycji Henryk Bem doznał kontuzji 
barku i w yścigu nie ukończy ł. I 
tak , zam iast 5 : 1 d la RKM -u 
“ Isk ra ”  w ygra ła  ten w yścig  5:0. 
Losy m eczu rozstrzygnęły  się w

w yścigu 14. Po raz drugi p row a
dzący Jorgensen  za ta rł siln ik  w 
swoim “GM” i “Iskra” zwyciężyła 
w tym biegu 4:2, a w całym meczu 
48-41. Trzynasta runda okazała się 
d la ry b n iczan  bardzo  pechow a. 
Szkoda straconych punktów, ale w 
drużynie nikt nie rezygnuje z w al
ki o awans do ekstraklasy. Zawo
dnicy zapewniają, że nie zamierza
j ą  sk ładać broni. W pozostałych  
do końca rozgrywek meczach mu
szą jednak  odnieść zw ycięstw a i 
tylko wtedy awans będzie pewny. 
Jest to realne, ale trudne zadanie. 
W yjazdy do G rudziądza i do Piły 
będą  decydu jące . W chw ili obe
cnej RKM zajm uje nadal drugie 
m iejsce w tabeli i o 1 punkt wy
przedza swego najg roźn iejszego  
rywala - “S tal” Rzeszów. Do pro
w adzącej w tabeli “P o lon ii” P iła 
rybniczanie m ają 3 punkty straty.

26 lipca  w O polu zaw odnicy 
m łodzieżowi rywalizowali o Dru
żynow e M istrzostw o P olsk i. W 
rozegranym na torze “Cem - Wap - 
u” czw órm eczu zw yciężył zespół 
“ W łó k n iarza” C zęstochow a - 38 
punktów. RKM zajął drugie m iej
sce - 21 pkt. / E. Tudzież - 11, E. 
Sosna - 9, M. F ojcik  - 1/ i w y
przedził zespół ”W andy” Kraków/ 
17pkt./ i “Śląska” Świętochłowice 
/12pk t./. W chwili obecnej w swo
jej grupie m łodzieżow cy RKM-u 
za jm u ją  II m ie jsce , a prow adzi 
“W łókniarz” Częstochowa .

W najbliższą niedzielę, 31 lipca 
o godz. 17.00 ponownie w Opolu 
spotkają się młodzieżowcy RKM-
u, “W łókniarza” , “Cem -W ap-u” i 
“ Ś ląska” - tym razem w rozgryw
kach o M łodzieżow e D rużynow e 
M istrzostwo Śląska. M łodzieżow
cy m uszą bowiem jak  najczęściej 
startow ać i nabierać dośw iadcze
nia i dlatego każdy wyścig je st dla 
nich cenny pod względem szkole
niowym.

Natom iast najbliższe zawody w 
Rybniku odbędą się w niedzielę, 
7 sierpnia 1994 r. o godz. 17.00. 
W m eczu o m istrzostw o  II lig i 
RKM podejm uje drużynę KKŻ 
Krosno. W iosną rybn iczan ie  w 
K rośn ie p rzeg ra li. W rew anżu 
straty powinni odrobić z naw iąz
ką. Ekstraklasa czeka...

PIOTR SZWEDA

Kronika policyjna 

Rozdzieleni
Nad ranem z nocy z 19 na 20 lipca na 

ul. Dąbrówki zmotoryzowany patrol 
policji zatrzymał złodziei malucha 
skradzionego na terenie Rud Racibor
skich. Zabezpieczony samochód trafił 
na strzeżony parking na ul. Jankowic
kiej, zaś dwójka sprawców kradzieży 
do Rejonowej Komendy Policji w Ra
ciborzu.

Klucznik kleptoman
W okresie od 16 do 21 lipca niezna

ny sprawca, prawdopodobnie przy po
mocy dopasowanego klucza, włamał 
się do mieszkania przy ul. gen. Waltera 
i skradł z niego przedmioty o łącznej 
wartości 6.5 mln /odtwarzacz OTA
KE, biżuterię i zegar elektroniczny./

Po uszczelce do szyby 
W nocy z 21 na 22 lipca nieznany 

sprawca ukradł tylną szybę z zaparkowanego

zaparkowanego przy ul. Wandy samochodu 
marki volvo 340. Kradzieży dokonał 
nacinając uszczelkę.

Przepadł żuk
W nocy z 22 na 23 lipca nieznany 

sprawca skradł na ulicy Hibnera, nale
żący do mieszkającej przy tej ulicy 
rybniczanki samochód marki Żuk.

Tragiczne pranie 
23 lipca w pomieszczeniach gospo

darczych przy ul. Żorskiej w Świerkla
nach w czasie prania przy użyciu pral
ki elektrycznej śmiertelnie porażona 
prądem została pięćdziesięcioletnia ko
bieta. Przyczyną był wyciek wody i 
pęknięcie przewodu izolacyjnego 
przedłużacza. Kobieta, na swoje nie
szczęście, prała stojąc w wodzie.

Oko w oko z golfem 
22 lipca po godz. 22.00 na ulicy Gli

wickiej w Rybniku kierujący samocho
dem, prawdopodobnie marki VW golf 
koloru czerwonego potrącił 22-letnie
go pieszego, który z ogólnymi potłu
czeniami trafił do szpitala. \wack\

Senior z bronią
Napastnicy, którzy chcieli pobić 

przechodzącego starszego mężczyznę 
spotkali się z niespodziewanym opo
rem. Napadnięty miał bowiem przy so
bie pistolet, z którego postrzelił jedne
go ze sprawców pobicia w kolano. Po
strzelony został odwieziony do szpita
la, natomiast broniący się przy użyciu 
broni palnej mężczyzna może mieć po
ważne nieprzyjemności. Postawiono 
mu zarzut przekroczenia obrony ko
niecznej. Sąd, do którego trafi ta spra
wa będzie miał niełatwy orzech do 
zgryzienia. Poszkodowany w wyniku 
postrzału oraz jego kolega to osoby, 
które wielokrotnie już weszły w kon
flikt z prawem. Byli karani za włama
nia i wymuszenia rozbójnicze. Roz
strzygnięcie czy napadnięty obywatel, 
człowiek starszy, miał prawo bronić się 
przed młodymi przestępcami przy uży
ciu broni palnej będzie z pewnością 
trudne. Tego dnia mężczyzna ten 
wspólnie z pracownicą konwojował

pieniądze ze stacji benzynowej mie
szczącej się przy Aeroklubie ROW. 
Miał on pistolet z 1934 roku, dlatego 
też często ochraniał przenoszenie utar
gu ze stacji do banku. Na broń oczywi
ście posiadał zezwolenie. Po wpłace
niu pieniędzy w Banku Śląskim starszy 
mężczyzna schował pistolet do torby. 
Broń była zabezpieczona i bez naboi. 
Jej posiadacz udał się do znajomej. 
Tam z okazji przyjazdu kuzyna wypił 
jak twierdzi kieliszek wódki. Mówi, że 
nie był nietrzeźwy. Od znajomej po
szedł pieszo ul. Kotucza na osiedle No
winy. W okolicach mostku na Nacynie 
spostrzegł idących z przeciwka dwóch 
młodych mężczyzn, na których nie 
zwrócił większej uwagi. Gdy mło
dzieńcy zbliżyli się, jeden z nich ude
rzył go w twarz. Drugi natomiast od
skoczył w bok, zachodząc napadnięte
go z drugiej strony. Napadnięty twier
dzi, że w wyniku uderzenia spadł z na
sypu. Czuł się zagrożony przez mło
dych i silnych napastników, do tego z

przeszłością przestępczą. Wyciągnął 
więc z torby pistolet, by się przed nimi 
bronić. Jak twierdzi, ostrzegł najpierw 
obu młodzieńców, że będzie strzelał i 
oddał dwa strzały ostrzegawcze w po
wietrze. Później strzelił w ziemię w 
pobliżu krzaków, w których schronił 
się jeden z napastników. Twierdzi, że 
nie celował w żadnego z nich i podczas 
strzału nikt się nie znajdował na jego 
linii. Natomiast obaj młodzi napastnicy 
zeznają, że starszy mężczyzna od razu 
oddał strzał do jednego z nich. Tą 
sprzeczność w zeznaniach wyjaśni z 
pewnością dochodzenie. Tak czy 
owak, jeden z napastników został po
strzelony w kolano.

Ta nietypowa i dość sensacyjna spra
wa znajdzie swoje rozstrzygnięcie w 
sądzie. Wyrok stanie się zapewne ko
lejnym przyczynkiem do dyskusji o 
tym, jak daleko może posunąć się oby
watel w obronie swej nietykalności 
cielesnej i swojej własności.

/jak/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Spore zaintere
sowanie rybni
czan budzą 
skrzynki z nale
pionym kodem 
kreskowym i p ik
togramem przed
stawiającym oso
bę niepełno
sprawną\. Podej
rzewamy, że ak
cja ta łączy się z 
nabywaniem za 
wycięte kody wózków inwalidzkich. Na razie jednak nie udało nam 
się dotrzeć do organizatorów akcji...

Trwają upały. Pamiętajmy, że dają się one we znaki nie tylko ludziom, 
ale i zwierzętom. Zadbajmy, by nasze psy, koty i inne hodowane zwierzę
ta miały zawsze miskę pełną wody. Będą nam wdzięczne.

Zdjęcia: wack

g,
BARAN - Nawet w piękny, letni dzień potrafisz naburmuszoną miną zepsuć humor 
sobie, a przy okazji całemu otoczeniu. Doceń kojące działanie przyrody, wyjdź z 
dusznego miasta w plener, a nie poznasz sam siebie!
BYK - To, że ktoś nas raz zawiódł, nie znaczy, że w życiu wszyscy będą nas zawodzić. 
Nie zamykaj dostępu do siebie i swoich myśli, bo w pewnym momencie zauważysz, 
że pozostałeś z nimi sam na sam...
BLIŹNIĘTA - Wszystko zdaje się potwierdzać Twoje nadzieje sprzed kanikuły. 
Nowy tak niezbędny nabytek, stanie niedługo w Twoim domu. Nie przypuszczałeś, że 
jego obecność przyniesie Ci taką radość...
RAK - Zobaczysz jak osoba, którą niedawno poznałeś zyskuje przy bliższym pozna
niu! Może uda się komuś w końcu przebić przez Twój pancerz, ku Twojemu zdziwie
niu ale i zadowoleniu.
LEW - Naucz się elastyczności nieodzownej przy pracy zespołowej. Twoja bezkom
promisowość wcale nie posuwa przedsięwzięcia do przodu, a wręcz przeciwnie... 
PANNA - Złe humory  są refleksem tłumionych rozterek. Lepiej podzielić się wątpli
wościami z bliskimi, co oczyści atmosferę i zbliży Cię do nich jeszcze bardziej. 
WAGA - Fundamentem Twojego dobrego samopoczucia jest korzystna opinia Two
ich poczynań. Nie musisz się obawiać, na najbliższy czas komfort psychiczny zapew
niony!
SKORPION - Ludzie są dla Ciebie środkiem koniecznym do realizacji własnych 
celów. Nie dziw się więc, że wokół jest coraz bardziej pusto. Może wzbudzi to Twoją 
refleksję?
STRZELEC - Zasłyszanej o sobie opinii nie powinieneś uogólniać. Dotyczyła ona 
tylko tej jednej, konkretnej sytuacji. Ponieważ jednak była celna, nie skreślaj przez 
próżność osoby, która ją  wypowiedziała.
KOZIOROŻEC - Trudności z podjęciem decyzji sprawiają, że jesteś z siebie nieza
dowolony i agresywny. Weź kartkę i wypisz czarno na białym wszystkie “za ” i “prze
ciw”. To powinno pomóc...
WODNIK - Nowe krajobrazy, nowe doświadczenia, nowi znajomi - cóż lepiej może 
wzbogacić Twoją codzienną egzystencję? To lato będzie procentowało jeszcze bar
dzo długo!
RYBY - Zbyt często i łatwo przechodzisz z jednego stanu emocjonalnego do drugie
go. Nie służy to stabilizacji, która generalnie jest Ci bardzo potrzebna. Może popra
cujesz nad tym w czasie urlopu?

głow y

Producent 
stolarki z PCV

44-207 Rybnik (Grabow
nia), ul. Poloczka 88, 

tel. 26-504

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 nagrody pieniężne 
po 250 tys. zł każda, 
ufundowane przez 

firmę IZOL-3

Jestem  z a ...
su k ien k ą

Nikt z większą radością niż Wasza 
Wróżka nie powitał powiewnej, war
stwowej mody, jaką przed sezonem let
nim zaproponowali nam 
światowi dyktatorzy. Cóż 
za bogactwo form, jakie 
możliwości na kapryśne 
zazwyczaj u nas lato. I 
wot siurpriza! Lato jest 
rekordowo gorące, a na 
samą myśl, że mieliby
śmy włożyć na siebie kil
ka warstw materiału, robi 
się jeszcze cieplej. Leży 
więc nasza cebulka i cze
ka na lekkie choćby 
ochłodzenie. A my? My 
wkładamy szorty i nie
śmiertelne bawełniane podkoszulki. 
Jest nam wprawdzie wygodnie, ale... A 
jest przecież tysiąc innych sposobów, 
by w upalne dni wyglądać nie tak ba
nalnie. Hasło tego lata - nośmy sukien
ki! Krótkie, o lekko rozszerzonej linii i

mocno wyciętych ramionach i takież 
same długie rozpinane sukienki kami
zelkowe, sukienki o interesujących de
koltach, plażówki na ramiączkach, nie
śmiertelne szmizjerki, byleby nie miały 
pancernych ramion sprzed kilku sezo

nów. Nosi się sukienki 
wzorowane na modzie z
czasów Dyrektoriatu, a 
więc odcięte pod b iu
stem, a także luźne tuni
ki czy sukienki inspiro
wane egzotycznym fol
klorem. Szyje się z po
wiewnych materiałów - 
idealna jest indyjska ba
wełna, kiedyś nazywana 
u nas woalem, ale też z 
lnu, wiskozy, trykotu. 
W ykorzystuje się też 
wszelkiego rodzaju ażu

ry, by w upalny dzień mieć choćby 
złudzenie przewiewu.

Zobaczycie, że po zrzuceniu szor
tów i koszulki i po włożeniu sukien
ki poczujecie się bardziej kobieco!

Wróżka

Fatałachy z naszej szafy

Poziomo: A /groźny car, B / na ścianie lub w książce, C/ mało 
przyjemna woń, D / myślący łowca, E / idzie z czajnika lub pod  
rękę F/kamień w imieniu , G/dom króla Jana i królowej Mary
sieńki, H /coś dla primadonny, I/ szycha na uniwersytecie, J/gdy 
aktor mówi “gram sam”
Pionowo: 1/ rzeka z koryta ucieka, 2 / ma haka na szczupaka, 3 / 
gospodarzy między miedzami, 4 /prawna lub jakościowa, 5/ do 
dodania do podania, 6/ w książce lub w żołądku, 7/ niejeden w 
karierze, 8/ obserwuje, wypytuje, myszkuje, 9/ nr 1 w Europie, 
10/ lektura studenta
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: E-1, C-1, D-4, D-10, D-6, J-

Jak sie Zeflik mioł żenić, to wpadli do 
niego kamraty, kożdy z flachą pod pa
chą i tuplikowali mu, coby tego kroku 
ja, nie robił, bo niech se ino dobrze na 
wszystkie boki wejrzy a rozejrzy, to 
zmiarkuje, że idzie prostą drogą do 
nieszczęścia. Wdali sie w tako godka, 
że na koniec nojstarszy z nich Fran
cik tak padoł:
- Tóż jeśli my cie nie przekonali, to 
pamiętej se, że bydzie to tak: Pierwsze 
trzy tydnie łona bydzie druch godać, 
ciebie do słowa nie dopuści. Drugie 
trzy tydnie - ty bydziesz durch godać, 
ją  do słowa nie dopuścisz, a trzecie 
trzy tydnie bydzie sąd godoł i wos do 
słowa nie dopuści. Tóż człowieku 
spamiętej sie jeszcze, a nie rób głu
pot!

Śląskie
beranie

*  *  *

Jeden młody przyszedł do farorza i 
prosi o ślub.
- Jak długo sie znocie?
- Bydzie z tydzień!
- O, to za krótko, proszę przyjść za pół 
roku to pogadamy.
Po pół roku przychodzi znów ten mło
dy:
- Farorzyczku, proszę o ślub.
- Ach to ty? No widzisz, jednak wy
trwałeś?
- Ale, farorzyczku, to już inno!

*  *  *

Jak sie przysięga składo, to należy być 
zawsze trzeźwym, pra? Jedna pora 
małżeńsko przyszła na ślub do kościo
ła. Organista już zaczął śpiewać Veni 
Creator, ksiądz wychodzi w ornacie, 
zbliżo sie do młodej pary i widzi, że 
młody pon pijany jak bela.
Zgorszony tym widokiem powiado:
- Przecie to obraza boska! Do sakra
mentu małżeństwa nie można przyjść 
w takim stanie.
- Księżoszku - odezwała sie młodo 
pani - czy oni myślą, że on by tu ze
mną przyszedł, kiejby był trzeźwy?

*  *  *

Roz jeden mąż je  obiad i naraoz woło:
- Gustla!!! Maryjko święto, jo  włos 
złykł!
- Ja, przed ślubem toś mie chcioł cało 
zjeść, a teroz to ani włosa nie 
chcesz!!?

*  *  *

Roz do jednego górnika przyszedł w 
odwiedziny sztygar.
Obejrzoł kobieta, dzieci, dom i pyto:
- Słuchejcie ino, panie Warzecha, jak 
to sie stało, że macie tako gryfno ko
bieta?
- Bo jo  tako chcioł, panie sztajger!
- A słuchejcie ino, Panie Warzecha, 
jak  to sie stało, że mocie takie brzyd
kie dzieci?
- Bo Pan Bóg tak chcioł, panie sztaj
ger!

*  *  *

Antek nie idź dzisiaj do kamratów, tak 
mie głowa boli, że byś choŁ- trocha 
przy mie posiedzioł - pado baba do 
chłopa. Chłop siod se, ale ona trajko
tała i trajkotała, tak przez trzy godziny

9, „ I-2, F-9, A-4, A-1, D-4, E-10,C-1,D-4, D-5, D-6, G-3,H-9,A-
10, B-8,„
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukaza
nia się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach po
cztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzy
nek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 39 z hasłem “Nieobecni 
nie mają racji “ otrzymują: Henryka JANOTA, ul. Łabędzia 11, 
44-292 Rybnik oraz Irena TRAWIŃSKA, ul. Kościuszki 19/1, 
44-200 Rybnik. Nagrody do odebrania w redakcji.

Ilustracje różnią się w 7 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawi
dłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towaro
wego wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika- 
Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do na
szych “żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 28 nagrodę otrzymuje: Zygmunt SAJEWICZ, ul. Mickie
wicza 3, 44-200 Rybnik

godziny.
- Wiesz Antek, przeszło mi to. Ból, 
jakby mi wto ręką odjął.
- No, tobie odjął a mie go doł - pado 
stropiony chłop.

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska”

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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