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INKUBATOR 
CZEKA NA 
STRUDERA

W maju bieżącego roku narodziła 
się możliwość korzystania w pięciu 
regionach Polski z bezzwrotnej po
mocy państw Unii Europejskiej. Są 
to regiony zagrożone bezrobociem i 
właśnie tutaj przyda się najbardziej 
powoływanie nowych firm. Wspól
nota przeznaczyła na dotacje dla 
rozwoju małego i 
średniego biznesu 
w Polsce 76,7 mi
lionów ECU, czyli 
około 90 milionów 
dolarów.

Program rozwoju 
strukturalnego wy
branych regionów 
Polski nazwano 
STRUDER. Firmu
je go Polska Agen
cja Rozwoju Re
gionalnego w War
szawie, a na tere
nie województwa 
katowickiego jeden 
z jej oddziałów re
gionalnych - Gór
nośląska Agencja 
Wspólnych Przed
sięwzięć S.A.

Gospodarstwo 
pomocnicze Urzę
du Miasta, bo taki jest status prawny 
Rybnickiego Inkubatora Przedsię
biorczości, od 1 stycznia 1993 roku 
ma być zalążkiem strefy inwestycyj
no-przemysłowej, która powstanie 
wokół niego. Na uzbrojonym przez 
gminę terenie będzie miejsce dla 28 
niewielkich przedsiębiorstw. Pisali
śmy o tym szerzej w artykule pt. ”Od 
inkubatora do strefy przemysłowej” 
w “GR” nr 18 z 6 maja br. Dotacje 
programu STRUDER są przeznaczone

przeznaczone na tworzenie sprzyjających wa
runków rozwoju przedsiębiorczości, 
aktywizacji zawodowej absolwen
tów szkół i uczelni oraz bezrobot
nych poprzez stworzenie nowych 
miejsc pracy. Wszystko wskazuje na 
to, że założenia programu STRU
DER dokładnie zazębiają się z intencjami

intencjami rybnickiej gminy samorzą
dowej, które przyświecały powoła
niu inkubatora. Dlatego w maju br. 
skierowano do Górnośląskiej 
Agencji Wspólnych Przedsięwzięć 
“Mały Projekt Infrastrukturalny 
Rybnickiego Inkubatora Przedsię
biorczości”. Władze miasta 
spodziewają się, że w pierwszym  
etapie realizacji planu rozwoju stre
fy inwestycyjno-przemysłowej wo
kół inkubatora uzyskają dotację w

wysokości 490 milionów złotych /
przy wkładzie lokalnym 328 milio
nów/, a docelowo - do końca 1995 
roku - nakłady na rozwój strefy 
osiągnęłyby kwotę 5 miliardów  
700 milionów złotych.

Dotacje programu STRUDER 
można uzyskać dopiero po spełnie
niu kilku zasadniczych warunków. 
Maksymalny wydatek na pojedynczy 
projekt nie może przekroczyć 500 
tysięcy ECU /czyli ponad 13 miliar
dów złotych/. STRUDER deklaruje 
średnią pomoc na jeden projekt w 
wysokości 100 tysięcy ECU /ok. 2 
miliardy 650 milionów złotych/. W 
tych granicach rybnicki inkubator 
mieści się doskonale.

Rzecz w tym, że aby dotacje otrzy
mać, rybnicki projekt musi jeszcze 
spełnić dwa warunki. Pierwszym 
jest dostarczenie planu zagospoda
rowania przestrzennego inkubatora  

okolicy. Znajdą 
się na nim obiekty 
istniejące już na 
tym terenie, 
obiekty projekto
wane, plan uzbro
jenia, podział te
renów pod sprze
daż itp. Taki plan 
kończy już wy
znaczone przez 
Urząd Miasta biu
ro projektów.

Drugi warunek 
wymaga “popra
wienia” planu 
p r z e s t r z e n n e g o  
zagospoda row a
nia miasta. Rada 
Miasta na jednej z 
pierwszych robo
czych sesji nowej 
kadencji przedy
skutuje i przegło

suje problem podniesienia wskaźni
ków intensywności zabudowy na te
renie obejmującym inkubator i jego 
okolice.

Dopiero po spełnieniu obu warun
ków, oczekiwania na dotacje z pro
gramu STRUDER mogą się spełnić 
w ich przedstawionym wyżej, opty
mistycznym wariancie.

GRZEGORZ WALCZAK

W strefie przemysłowej wznoszony jest budynek administracyjny dyrekcji 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
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Koncert 
niedzielny 

pod wierzbą
W niedzielę, 14 sierpnia 

zagra ”Pod Wierzbą”
Miejska Orkiestra Dęta 

pod dyrekcją 
Mariana Wolnego.

Początek koncertu jak zwykle 
o godz. 16.00.

Zapraszamy!

"Gazeta Rybnicka" dociera nawet do Australii! Na zdjęciu Joanna Czarnik, 

autorka listu do Utopka przed parlamenten w Canberze.

tłumacza i muszą mu wyjaśniać nie
które wyrażenia, które mnie również 
z pamięci uleciały. Moi znajomi też 
chętnie pożyczają gazetę, aby cho
ciaż coś z kraju ojczystego po polsku 
przeczytać.
Przesyłam zdjęcie wykonane przed  
australijskim  parlamentem w Can
berze. Chociaż w Polsce panują  
upały, to u nas je st zima w pełni. Nie

Utarło się powiedzenie, że Ślązacy 
niechętnie opuszczają swoje rodzinne 
strony na stałe. Jak już gdzieś wyjadą, 
to długo tam miejsca nie zagrzeją. Cią
gnie ich jakaś siła tajemna do ich stron 
rodzinnych. Chociaż te nasze strony 
rodzinne są zadymione, to ten, który tu

Ry bniczanie na świecie
korzenie zostawił, chętnie powraca.

List, który ostatnio dostałem z dale
ka, bo aż z Australii, też przesiąknięty 
jest tęsknotą za rodzinnymi stronami. 
Nie przypuszczałem, że “Gazeta Ryb
nicka” znajduje czytelników również w 
Australii. Pani Joanna Czarnik - rodo
wita rybniczanka - napisała do mnie 
miły list. Pozwolę sobie przytoczyć 
spory fragment tego listu.

“Wyjechałam z Rybnika 25 lat temu 
do Paryża, a następnie do Australii, 
gdzie znalazłam męża Polaka Krzy
sztofa tzw. “gorola ", z którym żyję 
szczęśliwie do dziś. Mieszkamy w stoli
cy Australii, Canberze - gdzie pracuje
my. Mąż pracuje w centrum oblicze
niowym, a ja  jestem  menadżerem w 
firm ie handlowej. Już kilka razy by
łam na odwiedzinach w Polsce. Ro
dzice m ieszkają  w Rybniku, moim  
mieście rodzinnym. "Gazetę Rybnic
ką" przysyła mi mamusia co dwa ty
godnie po dwa numery. Czytam je  z 
rozkoszą od deski do deski. Jest ona 
więzią z moim rodzinnym miastem. 
Zaczynam ją  czytać oczywiście od 
“Utopka ” z Wielopola, który p rzy

pomina mi moje dzieciństwo i śląską 
gwarę. Najbardziej zabawne je s t to, 
że mój mąż też to stara się przeczy
tać i nic z tego nie rozumie. Śmieje
my się oboje, bo występuję w roli

widać tego na zdjęciach , bo śnieg w 
tych okolicach je s t rzadkością, ale 
ju tro  właśnie wyjeżdżamy z mężem  
na narty w okolice góry Kościuszki - 
śniegu tam nie brakuje. Na zakoń
czenie chciałam pozdrowić serdecz
nie "Utopka z W ielopola” ja k  rów
nież wszystkich pracowników redak
cyjnych oraz wszystkich czytelników  
"Gazety Rybnickiej ”. Trzymać tak 
dalej !... Kiedy będę znów w Rybni
ku, prawdopodobnie w okresie świąt 
Bożego Narodzenia, nie zapomnę 
odwiedzić redakcji "Gazety Rybnic
kiej ”.

Tyle pani Joanna Czarnik, ja  ze 
swej strony chciałem podziękować 
za bardzo miły list oraz przysłane 
zdjęcie,

“Utopek” apeluje do Rybniczan 
rozrzuconych po całym świecie, do 
których dociera “Gazeta Rybnic
ka” - odezwijcie się, kochani!.. . 
Podzielcie się z nami waszymi tro
skami i sukcesami. Rybniczanie  
też są z was dumni i pragną się o 
was dowiedzieć. Żaden z waszych 
listów nie pozostanie bez echa. 
Możecie śmiało pisać nawet gwa
rą, jak kto potrafi. Listy i zdjęcia 
będziemy publikować w naszej re
gionalnej “Gazecie Rybnickiej” w 
rubryce “Poczta Utopka”.

B. DZIERŻAWA

UWAGA pasażerowie 
"czerwonych" autobusów!!!
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju informuje, że 

w dniach od 13.08.94 r. do 18.08.94 r. zamknięte będzie dla ruchu kołowego 
skrzyż. ul. Gliwickiej z Kotucza w RYBNIKU, co spowoduje zakłócenia w kur
sowaniu autobusów komunikacji miejskiej.
Powyższe zamknięcie spowoduje nieobsłużenie przystanków:
- “Szpital” przy ul. Gliwickiej w obu kierunkach dot. linii 441, 581 i 582,
- “Kotucza Polmozbyt” w kierunku do Dw. Autobusowego,
- oraz przystanku “Wyzwolenia” - dot. linii 586 w kierunku 

do Placu Wolności.
Linie 441, 581 i 582 obsługiwać będą przystanek przy ul. Żużlowej we wszy

stkich kursach oraz przystanek “Piasta” - również linia 586 - we wszystkich 
kursach do Pl. Wolności.

Za utrudnienia w komunikacji przepraszamy.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



P o d s u m o w a n ie  dz ia ła no śc i  
Komis j i  Wyborczych

Panie, Panowie
Przewodniczący Miejskich Komisji Wyborczych

W związku z zakończeniem czynności związanych z wyborami do rad miej
skich i gminnych w województwie katowickim, proszę przyjąć wyrazy uznania i 
podziękowania za włożony wysiłek w organizację i przeprowadzenie wyborów.

Proszę również przekazać wyrazy podziękowania zarówno członkom obwodo
wych komisji wyborczych za wykonane prace przy przeprowadzeniu głosowania 
i ustaleniu wyników wyborów, jak i pracownikom i służbom urzędów administra
cji samorządowej za współpracę i przyczynienie się do sprawnego przebiegu wy
borów.

Powiadamiam ponadto, że Miejskie i Gminne Komisje Wyborcze zostaną roz
wiązane po wykonaniu czynności związanych z zakończeniem działania obwodo
wych komisji wyborczych.

WOJEWÓDZKI
 KOMISARZ WYBORCZYKatowice, 15 lipca 1994 r. Włodzimierz ZYGMUNTWłodzimierz ZYGMUNT

W dniu 8 sierpnia br. odbyło się ostatnie posiedzenie Miejskiej Komisji Wybor
czej w Rybniku, na którym dokonano podsumowania jej działalności związanej z 
wyborami samorządowymi. Ponadto podjęto Uchwałę Nr 16/1994 w sprawie roz
wiązania Obwodowych Komisji Wyborczych, które Miejska Komisja wyborcza 
powołała celem przeprowadzenia wyborów.

W związku z rozwiązaniem Obwodowych Komisji Wyborczych raz jeszcze 
składam wszystkim ich członkom wyrazy podziękowania za pracę włożoną w 
sprawne przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

PRZEWODNICZĄCY 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

Krzysztof BĄK

Przedszkole dla dzieci 
niepełnosprawnych

Dzieci niepełnosprawne nie powinny 
spędzać całego dnia w domu - i dla 
nich, i dla ich rodzin jest lepiej, jeśli 
mogą chodzić do przedszkola, uczyć 
się w szkole. W tej chwili w Rybniku 
jest jeden oddział przedszkolny dla 
dzieci upośledzonych działający w 
przedszkolu nr 1. Może do niego uczę
szczać około dziesięciorga dzieci, co 
jest, niestety, kroplą w morzu potrzeb. 
Jednak od jesieni sytuacja się poprawi, 
bowiem rybnicki Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy właśnie jesienią

jesien ią  tego roku otworzy przedszkole spe
cjalne, przeznaczone dla dzieci niepeł
nosprawnych umysłowo i ruchowo. 
Rodzice pragnący umieścić swoje 
dzieci w tej placówce powinni wziąć 
udział w zebraniu informacyjnym, 
które odbędzie się 24 sierpnia o 
godz. 10.00 w internacie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
przy ul. Mikołowskiej 21. Informacje 
można również uzyskać telefonicznie 
pod numerem 24-055.

/K/

L is t do redak cji

Dymiące piekarnie
/.../ Postanowiłam na łamach Waszej 
gazety poruszyć ważny problem dla 
naszego miasta. Tak bardzo dużo się 
pisze o ekologii, o czystym powie
trzu na Śląsku, tymczasem w samym 
“sercu” m iasta Rybnika kominy z 
piekarni sobie tak bezkarnie dymią i 
dymią. Szczególnie chodzi mi o ko
miny z piekarni przy u l. H allera 
P. Pierchały i przy ul. Raciborskiej 21 
/na Nowakowym/. Nie można otwo
rzyć okien, bo pełno sadzy w mie
szkaniu, parapety okienne są czarne. 
Nawet ludzie idący w tym czasie uli
cą są od sadzy. To jest po prostu nie 
do w ytrzym ania. Piszę o tym, bo 
mieszkam tu w pobliżu. Uważam, że 
nasz pan prezydent m iasta zrobi z 
tymi kominami porządek. Przecież 
można założyć filtry i sprawa byłaby 
rozw iązana. Panie prezydencie ja  
bardzo proszę o odpisanie na łamach 
gazety, co się w tej sprawie robi w 
naszym m ieście. P rzecież tak być 
nie może. Dbajmy o to nasze i tak 
ciężkie powietrze i o czystość nasze
go miasta. Mam nadzieję, że to na
szemu prezydentowi nie jest obojęt
ne. Piszę to w im ieniu sąsiadów  i 
pobliskiego osiedla “Dworek”. A jak 
moja prośba nie wystarczy, to może 
ktoś jeszcze napisze na ten temat, 
kto czyta “Gazetę Rybnicką”. Panie 
prezydencie, liczymy na pana bły
skawiczną interwencję i prosimy o 
tym napisać w gazecie.

Z poważaniem stała 
i wierna czytelniczka

Od redakcji:
Jesteśmy w trakcie przygotowywa

nia materiału na interesujący Panią 
temat. Postaram y się, by artykuł 
ukazał się w jednym z najbliższych 
numerów. Mamy nadzieję, że jego 
treść usatysfakcjonuje Panią i sąsia
dów.

Nic co 
pomysłowe 

nie jest 
nam obce

Pełnia upalnego lata, środek waka
cji... Czas na realizację najbardziej sza
lonych pomysłów. A my chcemy za
proponować naszym Czytelnikom 
wspólną zabawę w pomysły nieko
niecznie najbardziej szalone, ale za to 
pożyteczne. Takie jak te, które prezen
tuje co tydzień czeska telewizja CT1 w 
specjalnym programie “Pro podnika
ve ”, czyli “Dla przedsiębiorczych ”. 
Jest to magazyn, do którego majsterko
wicze z całych Czech zgłaszają swoje 
małe innowacje, drobne usprawnienia, 
dzięki którym “życie staje się prost
sze”. Są to na ogół rzeczy niewielkie 
rozmiarami, skonstruowane domowym 
sposobem
/np. przyrząd do drylowania czereśni 
wykonany z gwoździa i elementu kor
kociągu/, lub też w pomysłowy sposób 
udoskonalone przedmioty codziennego 
użytku, w “wersji podstawowej” ogól
nie dostępne. Ale zdarzają się też wy
nalazki na większą skalę. Konkretny 
przykład: pewien pan wymyślił, jak 
wybudować szklarnię z pustych bute
lek. Pokazano to w telewizji, a po kilku 
latach okazało się, że wielu działkowi
czów wykorzystało ten pomysł w swo
ich ogródkach. Niektórzy, dzięki co
niedzielnemu programowi “Pro podni
kave” odkrywają w sobie żyłkę do ro
bienia interesów i zakładają firmy pro
dukujące i sprzedające “nowinki tech
niczne” w rodzaju oryginalnego wie
szaka do suszenia bielizny.

“Gazeta Rybnicka” chciałaby na
mówić swoich czytelników do po
chwalenia się pomysłami racjonaliza
torskimi. Jeśli ktoś od dawna z pasją 
usprawnia wszystko, co znajdzie w 
zasięgu ręki, prosimy go o kontakt - 
chętnie przedstawimy tę osobę na 
naszych łamach. A może komuś do
piero podczas tegorocznych szalonych 
upałów “sporadycznie” strzelił do gło
wy pomysł na to, jak małym nakładem

sił i środków ułatwić czy uprzyjemnić 
sobie życie? Namawiamy tę osobę do 
ujawnienia się w “GR” i do zapoznania 
reszty czytelników z tym oryginalnym 
rozwiązaniem. Listy z opisami no
wych, pożytecznych sposobów wyko
rzystania przedmiotów codziennego 
użytku /z dopiskiem na kopercie 
“MAM POMYSŁ!”/ można wrzucać 
do naszych żółtych skrzynek lub prze
syłać na adres redakcji. Zaprezentuje
my na naszych łamach każdy oryginal
ny, sprawdzony pomysł! 
_____________________ A. LEŃSKA

Potrzebni
nauczyciele!
Dyrekcja Zasadniczej Szkoły Za

wodowej Specjalnej w Rybniku 
/ul. Raciborska 260/ przyjmie na etat 
od 1 września 1994 roku nauczycieli 
następujących specjalności: filologii 
polskiej, matematyki, pedagogiki.

Wymagane wykształcenie wyższe 
magisterskie z przygotowaniem peda
gogicznym. Zgłoszenia kierować do 
Miejskiego Zarządu Szkół i Przed
szkoli, tel. 25-486.

Sprostowanie
Wapienicę 

odwiedził wojewoda 
Eugeniusz Ciszak

Wizytę rybnickim harcerzom złożył 
Wojewoda Katowicki Eugeniusz CI
SZAK, a nasz błąd polegający na po
daniu niewłaściwego nazwiska w arty
kule "Harcerskie lato w Wapienicy" 
("GR" nr 31), niezawiniony zresztą 
przez autora artykułu, trudno czymkol
wiek usprawiedliwić. Chyba tylko 
podszeptami wyjątkowo złośliwego w 
czasie upałów chochlika, którym dała 
posłuch osoba adiustująca tekst.

Pana wojewodę, rybnickich harce
rzy, autora artykułu i wszystkich za
interesowanych serdecznie przepra
szamy, zapewniając, iż doskonale 
wiemy, że Wojewodą Katowickim 
jest Eugeniusz Ciszak.

Skrzyżowanie Kotucza-Wyzwolenia-Gliwicka

Powstanie 
szóste rondo

Rybniccy kierowcy powoli przyzwy
czajają się do jazdy na okrągło, czyli 
rond, które w kilku miejscach z powo
dzeniem zastąpiły tradycyjne kłopotli
we skrzyżowania. Wprawdzie z uży
waniem kierunkowskazów i płynno
ścią jazdy bywa jeszcze bardzo różnie, 
ale generalnie rzecz ujmując, można 
powiedzieć, że ronda się sprawdziły. 
Potwierdzają to i drogowcy, i sami kie
rowcy, przynajmniej ci mniej konser
watywni, potrafiący docenić zalety nowych

nowych rozwiązań. W ostatnim czasie na 
rondach pojawiła się również efektow
na zieleń i z czasem będą one bardziej 
przypominać oazy, niż skrzyżowania 
ulic.

Wkrótce rozpoczną się prace zwią
zane z budową szóstego już w Rybni
ku “ronda nieprzezroczystego”, które 
powstanie w miejscu dużego skrzyżo
wania u zbiegu ulic Gliwickiej, Wy
zwolenia i Kotucza. Prace związane z 
jego budową podzielono na dwa etapy

etapy. Po raz pierwszy skrzyżowanie 
wyłączone zostanie z ruchu w 
dniach od 13 do 18 sierpnia i wtedy 
wykonane zostaną wszystkie prace 
związane z modernizacją znajdują
cych się pod skrzyżowaniem różnego 
rodzaju instalacji. Niektóre z nich 
znajdują się na głębokości 2,5 metra. 
Po zakończeniu pierwszego etapu 
prac skrzyżowanie znów zostanie udo
stępnione kierowcom. Po raz drugi 
skrzyżowanie zamknięte zostanie 
prawdopodobnie we wrześniu, gdy 
rozpoczną się właściwe już prace bu
dowlano-drogowe.

W wydziale komunikacji Urzędu 
Miasta zapewniono nas, że trasy obja
zdów będą dobrze oznaczone i nie po
winny sprawiać one kłopotów żadne
mu kierowcy. wack

Pl an  o b j a z d ó w
Urząd Miasta w Rybniku w związku z modernizacją skrzyżowania 

Gliwicka - Kotucza - Wyzwolenia informuje, 
że w dniach 13.08. do 18.08.1994 r. nastąpi zamknięcie tego skrzyżowania 
dla ruchu kołowego. Trasy objazdów dla ruchu tranzytowego oznaczone będą 
tablicami koloru żółtego z napisem “Objazd” i wyszczególnieniem kierunku. 
Ponadto nastąpią zmiany organizacji ruchu w centrum miasta, i tak: 
dojazd z Pl. Wolności do ul. Wyzwolenia oraz Gliwickiej ulicami: 

Gliwicka - Na Górze - Św. Antoniego - Wyzwolenia - Poniatowskiego - Żuż
lowa - do ul. Gliwickiej.

Dojazd z Pl. Wolności do ul. Kotucza ulicami: Gliwicka - Cegielniana- 
Cmentarna - Kotucza.

Dojazd do Pl. Wolności z ul. Gliwickiej ulicami: Żużlowa - Strzelecka - 
Długosza - Mikołowska - Piasta - Gliwicka - Pl. Wolności.

Dojazd do Pl. Wolności z ul. Rudzkiej: ulicami: Rudzka - Rybnickiego- 
Brudnioka - Gliwicka - Pl. Wolności.
Poniżej zamieszczamy dwa plany objazdów: jeden dotyczy wyjazdu z Placu 
Wolności, drugi dojazdu do niego

Za utrudnienia powstałe w związku z zamknięciem skrzyżowania 
PRZEPRASZAMY.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Dojazd
do Placu Wolności

Wyjazd
z Placu Wolności



Duch ojczystej 
ziemi...

Był pierwszym, po setkach lat, polskim, metropolitą wrocławskim. 
Był też, jak o nim mówiono, największym dyplomatą w sutannie pol
skiej doby współczesnej. Był także jednym z najwybitniejszych sy
nów Ziemi Śląskiej obecnego wieku - ks. Bolesław KOMINEK

Przyszedł na świat w 1903 roku w 
Radlinie, w licznej górniczej rodzinie, 
gdzie nauczono go patriotyzmu i sza
cunku dla narodo
wych tradycji. Ma
turę zdawał już w 
polskim, rybnic
kim gimnazjum, 
którego był wybit
nym i jednym z 
pierwszych, wy
chowankiem. Z tą 
szkołą czuł się 
związany przez 
całe życie. W 1947 
roku, kiedy był ad
ministratorem apo
stolskim Śląska 
Opolskiego, na ju
bileusz 25-lecia 
gimnazjum wpisał 
do księgi pamiąt
kowej: ...Potem
były pierwsze lek
cje w języku po l
skim! Takie to 
wszystko było nowe, dziwne, ale jakże 
swojskie i bliskie. W ósmej klasie było 
nas tylko dwóch! Toteż w niespełna 
jednym roku szkolnym aż do abiturium 
nauczyliśmy się chyba więcej, niż za 
kilka lat niemieckiego gimnazjum, bo 
trzeba było być przygotowanym na 
każdą, bez wyjątku, lekcję. Dyrektor 
ani profesorowie niczego nie przepu
ścili. Mam wszystkich we wdzięcznej 
pamięci, a w szczególności ś.p. ks.dyr. 
Siwca i żyjącego jeszcze profesora Łu
kaszewicza, którzy nie tylko byli nau
czycielami, ale prawdziwymi ojcami 
nas młodych. Nie tylko uczyli, ale po 
ojcowsku prowadzili, doradzali, razem 
z nami snuli plany przyszłości... Sło
wem, w polskim gimnazjum rybnickim 
panował w okresie jego wiosny dobry

duch, duch ojczystej ziemi rybnickiej. 
Częstokroć w latach późniejszych, kie
dy zajeżdżałem do Rybnika, przecho

dziłem umyśl
nie obok gma
chu gimnazjal
nego, aby od
świeżyć na 
chwilę wspo
mnienia z lat 
młodości szkol
nej. Za każdą 
taką wizytą 
stwierdzałem z 
pewną dumą lo
kalną, że miasto 
Rybnik stawało 
się coraz p ięk
niejsze i czyst
sze, a budynek 
gimnazjalny się 
rozrastał.

Po maturze 
studiował teolo
gię w Krakowie, 
zaś święcenia 

kapłańskie przyjął 11 września 1927 
roku w Katowicach. Potem w Paryżu 
pogłębiał wiedzę w Instytucie Katolic
kim, słuchając wykładów z polityki 
społecznej, socjologii katolickiej i eko
nomii społecznej. Instytut Katolicki 
opuścił ze stopniem doktora filozofii i 
licencjata nauk społecznych. Interesuje 
się szczególnie rodziną, jej społecz
nym znaczeniem. W diecezji katowic
kiej ks. Bolesław Kominek poświęcił 
się działalności społecznej. Krótko był 
wikariuszem w Dębiu, następnie pra
cował w kurii biskupiej i został sekre
tarzem Akcji Katolickiej. Napisał też 
książkę “Apostolstwo świeckich w pa
rafii”. Ks. Kominek starał się wcielać w 
życie ideały katolickiej nauki społecz
nej i był stałym współpracownikiem

Śląskie
Żniwa trwają nie tylko w rolniczych 

regionach Polski, ale również w Rybni
ku. Choć widok zbożowego kombajna 
na Śląsku do częstych nie należy, to na 
wielu prywatnych polach i poletkach 
prace wre. Ostatni szczegółowy spis 
rolny przeprowadzono, niestety, w 
roku 1988, i zdobycie dokładnych in
formacji na temat wielkości rolnych 
areałów w naszym mieście, ich wyko
rzystania i struktury zasiewów, jest 
trudne.

W Rybnickiej Spółdzielni Produk
cyjnej, dysponującej areałem o łącznej 
powierzchni 180 hektarów, z czego 30 
hektarów stanowią stawy rybne, żniwa 
przekroczyły już półmetek. Skoszono 
już zboża ozime czyli żyto i pszenicę z

żniwa
powierzchni około 40 hektarów. Roz
poczęto zbiór owsa, a do skoszenia po
zostało jeszcze blisko 20 hektarów 
zbóż.

W Rybniku gleby są po prostu kiep
skie i w latach minionych średnie zbio
ry wynosiły około 30 kwintali z hekta
ra. W tym roku zbożom dała się we 
znaki tzw. podsuszka i zbiory są śre
dnio o 10 kwintali na hektarze gorsze.

Jak nas poinformowano w RSP, żni
wa przebiegają bez większych za
kłóceń. Jedynym problemem jest wciąż 
duże zagrożenie pożarowe i każdy 
kombajn czy ciągnik wyposażony być 
musi w przynajmniej kilka gaśnic.

Tekst i zdj.: wack

Rady Społecznej przy Prymasie Polski. 
Ową działalność społeczną, głównie 
charytatywną, prowadził także w cza
sie okupacji hitlerowskiej, niosąc po
moc jeńcom wojennym i więźniom 
obozów koncentracyjnych. Organizo
wał zbiórki odzieży, żywności i le
karstw. Przekazywał także Watykano
wi informacje o położeniu Kościoła i 
zbrodniach niemieckich.

15 sierpnia 1945 roku został miano
wany przez Prymasa Polski, kardynała 
Augusta Hlonda administratorem opol
skiego okręgu kościelnego w randze 
infułata. Tu wykazał się znakomitym 
zmysłem organizatorskim - odbudowy
wał kościoły, gmachy seminarium die
cezjalnego i kurii biskupiej. Organizo
wał nowe religijne i społeczne życie na 
Opolszczyźnie. W czasach stalinow
skich musiał jednak opuścić swoją die
cezję, przez dwa lata pracował w me
tropolitalnej kurii w Krakowie, wykła
dając jednocześnie socjologię religii na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W 1951 roku został 
biskupem, ale ze względu na politycz
ne naciski władz komunistycznych, 
jego uroczystości konsekracyjne miały 
kameralny charakter. 1 grudnia 1956 
roku, po przełomie październikowym 
został wikariuszem generalnym Pry
masa Polski we Wrocławiu. Tam, jak 
zwykle aktywny, tworzy nowe instytu
cje katolickie, sprawnie zarządy swoją 
stolicą. Zabiega w episkopatach nie
mieckich i w Watykanie o definitywne 
uregulowanie statusu polskiej admini
stracji kościelnej na Ziemiach Zacho
dnich i Północnych, co w końcu stało 
się na mocy bulli papieża Pawła VI, po 
wcześniejszym podpisaniu polsko-nie
mieckiego traktatu, w którym RFN 
uznało granicę na Odrze i Nysie Łu
życkiej.

Polski kościół na zachodnich zie
miach Polski powstał i rozwinął się 
wspaniale także dzięki niestrudzonym 
wysiłkom ks. Bolesława Kominka. 
Wielkie jest tu jego dzieło. W 1972 
roku został arcybiskupem, metropolitą 
wrocławskim, a rok później kardyna
łem. W 1974 roku na zawsze spoczął 
we wrocławskiej Katedrze. Wybitny 
kapłan, świetny organizator, wielki pa
triota, Ślązak z Radlina.

MARCIN WIECZOREK

Biała kartka wyrwana z zeszytu i przy
lepiona na drzwiach sklepu była do nie
dawna sprawą normalną. Napis “przyję
cie towaru ” mógł dodawać otuchy i bu
dzić nadzieje na kupienie poszukiwane
go towaru np. mebli, zamrażarki czy te
lewizora. Inne kartki donosiły natrętnym 
klientom: “Wyszłam na chwilę”, “Zaraz 
wracam”, “Inwentaryzacja”, “Wy
szłam do banku”, “Jestem w biurze” 
itd. Kartki takie irytowały klientów i 
skutecznie utrudniały robienie zakupów. 
I choć dzisiaj sytuacja w handlu zmieni
ła się diametralnie, kartki od czasu do 
czasu jeszcze się pojawiają. Pierwszy 
“kartkowy okres” to początek stycznia, 
kiedy jedni sklepikarze odpoczywają, a 
inni rzeczywiście robią inwentaryzację.

Drugi to oczywiście sezon urlopowy. 
Teksty na kartkach, zanotowane w ostat
nią środę lipca, były różne, od zdawko
wych: “Czynne od...” na sklepie spo
żywczym przy ul. św. Antoniego czy 
“Nieczynne” na meblowym przy Sobie
skiego, “Uprzejmie przepraszam Sza
nownych Klientów za zamknięcie skle
pu na aż 6 dni z powodu najważniejsze
go! Zapraszam we wtorek 2 sierpnia!” 
na drzwiach sklepu spożywczego przy 
ul. Wyzwolenia /!/ Ale były też inne te
ksty: “Zawiadamiam, że kwiaciarnia / 
przy ul. Korfantego/ będzie nieczynna z 
powodu urlopu właściciela” czy “Infor
mujemy Szanownych klientów, że sklep 
/mięsny na Sobieskiego/ będzie nie
czynny z powodu remontu zakładu”. Ta
kich i podobnych kartek było oczywiście

RAZEM CZY OSOBNO
Komunikacja miejska w naszym mie

ście funkcjonuje nieźle i mogło by się 
wydawać, że samorządowe władze Ryb
nika i gmin sąsiednich, tworząc trzy lata 
temu Międzygminny Związek Komu
nikacyjny, rozwiązały problem raz na 
zawsze. Zasada funkcjonowania komu
nikacji miejskiej jest niby prosta - do 
Międzygminnego Związku Komunika
cyjnego spływają pieniądze z gmin, a 
związek sam rozprowadzając bilety i in
kasując wpływy z kontroli, płaci prze
woźnikom wykonującym zadania prze
wozowe za tzw. wozokilometry według 
negocjowanych, jak się to określa, sta
wek. Przewoźników jest kilku, najwięk
szym jest Przedsiębiorstwo Komuni
kacji Miejskiej w Jastrzębiu /dawne 
WPK/, ale komunikacją miejską zajmu
ją  się również Transgór i PKS.

Tymczasem sytuacja ekonomiczna 
PKM-u jest po prostu zła. Otrzymując z 
MZK pieniądze za świadczone usługi 
według stawek obniżonych przez kon
kurencję, PKM balansuje na granicy 
opłacalności. Kierowcy czerwonych au
tobusów z żalem wspominają czasy, 
gdy ich firma była 
przedsiębiorstw em  
państwowym; pięcio
letnie autobusy ze 
względu na zużycie i 
bezpieczeństwo pasa
żerów szły wówczas 
do kasacji, a dziś na li
niach kursują nawet 
wozy dwunastoletnie.

W czwartek 4 sierp
nia w zajezdni rybnic
kiego PKM-u na ul.
Brzezińskiej odbyło 
się spotkanie, w 
którym oprócz związ
kowców i przedstawi
cieli załogi PKM-u 
wzięli udział przewo
dniczący Zarządu 
M i ę d z y g m i n n e g o  
Związku Komunika
cyjnego - wiceprezy
dent Rybnika Marian 
Adamczyk, prezes 
PKM-u Grzegorz Ju
raszczyk oraz prezes 
zarządu Transgóru 
Antoni Mainczyk.

oczywiście więcej: u szewca na Korfantego, na 
kilku kioskach “Ruchu”, w galanteryj
nym na ul. Powstańców i Sobieskiego 
czy w warzywnym na ul. św. Jana. Naj
większe jednak zdziwienie budził za
mknięty sklep ogrodniczy przy 
ul. Zamkowej. W oknie wystawowym 
widać sprzęt potrzebny latem w ogro
dzie, donice, węże do podlewania itd. 
Kiedy te rzeczy sprzedawać, jak nie w 
sezonie?

Mapą urlopowych “zamknięć” rybnic
kich sklepów kieruje pewna reguła. 
Otóż, czym dalej od centrum, tym skle
pów takich jest więcej. Kartki informa
cyjne oczywiście nie ułatwią klientowi 
życia, ale zawsze będzie mu milej, kiedy 
spotka się z uprzejmym wytłumacze
niem niż zdawkowym: “Nieczynne”. O 
ile jednak zrozumiałe jest zamykanie 
małych, rodzinnych sklepów, to zastana
wia kartka na dużych sklepach w cen
trum miasta. Ale widocznie prowadzący 
sklep sami wiedzą co robią. Że zrażą do 
siebie klienta i stracą dochód, bo konku
rencja czuwa- trudno, takie jest prawo 
gospodarki rynkowej. Właściciel sklepu 
ma prawo zamknąć swoją placówkę w 
dowolnym terminie i na jak długo chce, 
musi jednak poinformować klientów, 
kiedy sklep będzie otwarty. Tego wy
maga uchwała Zarządu Miasta Rybnika 
z 1991 roku, jak nas poinformowała na
czelnik Wydziału Działalności Gospo
darczej Urzędu Miasta Rybnika. Nie jest 
to chyba zbyt daleko idący liberalizm, 
bo przecież najlepszą weryfikację sklepów

Tematem spotkania była propozycja po
łączenia PKM-u i Transgóru w jedno 
przedsiębiorstwo. Z propozycją fuzji 
wyszedł Transgór, który od dłuższego 
czasu zainteresowany jest komunikacją 
miejską. Jak mówi prezes Mainczyk, 
celem fuzji jest stworzenie jednego sil
nego przedsiębiorstwa o bogatym asor
tymencie usług, które m.in. zajmowało
by się komunikacją miejską. Wkładem 
Transgóru byłoby zakupienie do 20 no
wych autobusów. Z dniem 1 lipca 
Transgór w ramach programu po
wszechnej prywatyzacji przekształcony 
został w spółkę akcyjną i objęty będzie 
programem narodowych funduszy in
westycyjnych, co związane jest z dostę
pem do tanich kredytów. Istniejący od 
1955 roku Transgór jako przedsiębior
stwo państwowe związany był ściśle z 
przemysłem węglowym.

Jak powiedział na spotkaniu wicepre
zydent Adamczyk, celem władz miasta 
było znalezienie dla PKM-u strategicz
nego inwestora, podobnie jak to stało się 
w Żorach, gdzie komunikacją miejską 
zajmuje się teraz prywatny przewoźnik,

który na linie wprowadził przechodzone 
autobusy Mercedesa. Obawy związkow
ców i kierowców dotyczą przede wszy
stkim konkretnych skutków połączenia 
przedsiębiorstw. Załoga PKM-u obawia 
się utraty pracy i niższych od obecnych 
zarobków. Prezes Transgóru zapewnił 
jednak, iż rzeczą najważniejszą przy 
planowanej fuzji jest obopólne dobro i o 
zwolnieniach nie może być mowy.

W końcu lipca na terenie swej bazy 
przy ul. Jankowickiej Transgór otworzył 
nową stację diagnostyczną. Oprócz niej 
prowadzi biuro podróży, ośrodek szko
lenia kierowców i kilka ogólnodostęp
nych stacji paliw. Jako jedno z nielicz
nych przedsiębiorstw wciąż utrzymuje 
przyzakłdową szkołę zawodową.

O zagadnieniach szczegółowych jak 
np. o formie prawnej nowego przedsię
biorstwa, które ewentualnie powstałoby 
z połączenia Transgóru i PKM-u, je
szcze nie rozmawiano. Zagadnienia te 
mają się pojawić na kolejnych spotka
niach. Jeśli pomysł komunikacyjnej fu
zji zostanie wprowadzony w życie, sta
nie się to najwcześniej za kilka miesięcy.

WACŁAW TROSZKA

sklepów i placówek usługowych zrobi 
klient, a nie urzędnik.

Widocznie dochody naszych han
dlowców są spore, skoro stać ich na za
mknięcie swego miejsca pracy i beztro
ski urlop. Oni też mają prawo do odpo
czynku, ale w krajach ugruntowanego 
kapitalizmu okres wakacyjny jest cza
sem, kiedy młodzież ucząca się, a zwła
szcza studenci, dorabiają sobie pracą w 
sklepach, instytucjach i przedsiębior
stwach, których pracownicy odpoczy
wają na urlopach. szoł

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Liceum Ekonomiczne
KLASA IV A - specjalność: finanse i rachunkowość 

wychowawca: mgr inż. Ewa MOŁDRZYK
Danuta BŁATOŃ, Bożena GOŁĘBIOWSKA, Joanna KAISER, Aleksandra 
KRAŚKO, Iwona KUC, Agnieszka KUZNOWICZ, Joanna LISZKA, Sylwia 
MURA, Katarzyna PIĄTEK, Sylwia PICH, Katarzyna POCHWICKA, Joanna 
SARNECKA, Katarzyna STOLARCZYK, Anna SZEWCZYK, Lilianna 
TKOCZ, Anita WILCZEK, Agnieszka WIŚNIEWSKA, Elżbieta WOJACZEK, 
Agnieszka ZDUNEK

KLASA IV B - specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw - 
wychowawca : mgr Zdzisława ZIAJA

Aneta CZARNIEWSKA, Iwona DERDAK, Renata GOJNY, Aleksandra KMI
TA, Sabina KOMAREK, Dorota KOZIOŁ, Ewa KRÓL, Anna KUBICKA, 
Małgorzata KUC, Dorota LESZCZYNIAK, Monika MIROWSKA, Katarzyna 
MITKO, Gabriela NIERYCHŁO, Joanna PUSTELNY, Barbara REINHOLD, 
Dorota RYCHLIK, Jolanta SIWIEC, Ewelina SZAREK, Lucyna TYL, Izabela 
VOGEL, Michał WATOŁA, Anna WEINERT, Ewa WIECZOREK, Danuta 
WITA, Urszula WOŹNIAK, Agnieszka WRÓBEL, Izabela ZIĘBA_________

KLASA IV C - specjalność: eksploatacja pocztowo-telekomunikacyjna - 
wychowawca: mgr Urszula WARCZOK

Beata ARANIN, Ewa BUCHALIK, Dagmara CHMURCZYK, Katarzyna 
DYRSZKA, Hanna DZIERŻĘGA, Katarzyna GIERADA, Sylwia GRABOW
SKA, Iwona GUTMAŃSKA, Izabela HABUR, Monika HAJDUK, Barbara 
KARWOT, Beata KORZENIEWSKA, Joanna KUŹMIŃSKA, Agnieszka ŁA
ZARCZYK, Barbara MIEDZIANOWSKA, Mariusz MLECZKO, Katarzyna 
NIERADZIK, Małgorzata PILARCZYK, Beata REJOWSKA, Ilona ROKOSZ, 
Justyna SITTEK, Ruta SZCZEPANIAK, Patrycja ŚLIWKA, Beata WIETE
SKA, Monika WYDRA

KLASA IV D - specjalność : ekonomika i organizacja przedsiębiorstw - 
wychowawca : mgr Dorota PAWLAS-POLOCZEK

Monika BALCAR, Jagoda BIELIŃSKA, Ewa CZACHURSKA, Joanna GAJ
DA, Zofia GODZIEK, Monika JOŃCZY, Aldona JURASZEK, Alina JURZY
CA, Agnieszka KAŹMIERCZAK, Mirela KUBARSKA, Zuzanna MASTEJ, 
Aleksandra PAŁUCHOWSKA, Alina PAROT, Joanna PAWELA, Aleksandra 
SKUBALA, Katarzyna SOBIK, Renata SOBIK, Gabriela SOWULA, Anna 
STĘPIEŃ, Katarzyna SYRNICKA, Sylwia ŚMIETANA, Adrianna SZCZUR, 
Małgorzata SZOSTEK, Monika SZPAKOWSKA, Sylwia TOMASZKO, Rena
ta URBANIAK, Jolanta WÓJCIK

Liceum Zawodowe
KLASA IV S - zawód: sprzedawca - magazynier - 

wychowawca: mgr Elżbieta KRAWCZYK
Alina BŁASZCZOK, Joanna DOMAŃSKA, Justyna GIEL, Marzena GLAU
ER, Joanna GOCZOŁ, Izabela GRABOWSKA, Beata GUZIAK, Gabriela HA
BOR, Izabela KLIMEK, Agnieszka KNESZ, Ewa KOZYK, Ewelina KRÓL, 
Teresa KRYWALSKA, Justyna KUBICA, Agnieszka KUZKO, Eliza LACH, 
Katarzyna LISZKA, Katarzyna ŁADA, Beata MICHALSKA, Wioletta MISA
LA, Ewa POMPA, Katarzyna STAWARSKA, Jolanta SZYMURA, Beata WA
RZECHA, Beata WOWRA, Małgorzata WYLEŻOŁ, Elżbieta ŻACZEK,

Technikum
Gastronomiczne

KLASA IV A - specjalność: 
technologia i organizacja żywienia 

wychowawca : mgr inż.
Maria NOCOŃ

Katarzyna BARDO, Dominika 
BIEDKA, Tomasz BORNER, Renata 
BRZEZINKA, Magdalena CZAJKA, 
Bożena DEJA, Grzegorz DRABIK, 
Magdalena FRYDRYCH, Barbara 
GROBORZ, Wojciech KALITA, 
Iwona KĘDZIERAWSKA, Anita 
KONKOL, Agnieszka KUREK, Ja
rosław MACHOCZEK, Tomasz NO
WAK, Karolina OBETKOŃ, Kata
rzyna OCHAŁ, Tomasz OLEJAK, 
Alicja OLEŚNIEWICZ, Iwona PU
STELNY, Karina SOSNA, Karina 
SYREK, Michał SZIELMAN, Bogu
sława ŚWIENTY, Aleksandra TO
STA, Dorota TWOROŻYŃSKA, 
Aneta WOSZ, Jolanta ZIMOŃ, Do
nata ŻURAWSKA

KLASA IV B - specjalność: 
technologia i organizacja żywienia 
- wychowawca: Barbara DYRBUŚ
Lucyna BIŁKA, Barbara BLACHA, 
Aleksandra DYKTA, Rafał FAJ
GIER, Agnieszka FOREITER, Da
mian GAJDERA, Wiesława GAW
LIK, Aleksandra JANIAK, Sebastian 
KOST, Marcin LANDOWSKI, To
masz ŁUC, Karina MOSZ, Przemy
sław MYCIELSKI, Anna NIEWĘ
GŁOWSKA, Beata PASTUSZEK, 
Adam RYNKIEWICZ, Joanna SZA
FRANIEC, Anita SZYMURA, Ale
ksandra TOSTA, Elżbieta TRU
SZKOWSKA, Sonia WALUS, Joan
na WOWRA, Wojciech WYROBEK, 
Anna ZIOŁKO

Liceum
Zawodowe

KLASA IV - specjalność: kelner 
bufetowy - wychowawca: mgr 

Maria ZDROJEWSKA,
Michalina BASZCZOK, Iga BIER
NAT, Bożena BYCZKOWSKA, Iwo
na DAUKSZEWICZ, Karolina GRA
CA, Marek HARTMANN, Mariusz 
JAMRÓZ, Wioletta KEPKE, Miro
sława KOSTRZEWSKA, Jarosław 
KUCZMASZEWSKI, Izabela 
KUNA, Sebastian KUŚ, Monika 
KWIATEK, Daniel LITKOWIEC, 
Sergiusz OKRĘT, Maciej PŁA
SZCZYŃSKI, Marek PRZELIOSZ, 
Edyta SKOWROŃSKA, Paweł STA
NIECZKO, Katarzyna SZEWCZYK, 
Katarzyna WITEBSKA, Iwona ZAW

ADZKA, Renata ZIMOŃCZYK

Atrakcje jubileuszowych 

Rybnickich Dni Literatury
Tegoroczne jubileuszow e XXV 

R ybnickie Dni L iteratury trwać 
b ęd ą  od 25 w rześn ia  do 2 p aź
dziernika. Do Rybnika przyjedzie 
około dwudziestu pisarzy z całego 
kraju od wielu lat uczestniczących 
w tej ogólnopolskiej imprezie lite
rack iej. B ę d ą  jed n ak  w śród nich 
także tacy ludzie p ió ra i ekranu, 
k tó rzy  po raz p ierw szy  w ezm ą 
udzia ł w RDL, a z k tórym i, ze 
względu na ich ogrom ną popular
ność, trw ają nieco dłuższe pertrak
tacje. Jak co roku pisarze odbędą 
szereg spotkań z czy te ln ikam i w

szkołach  podstaw ow ych, po n ad 
podstaw ow ych i w p laców kach  
kultury na terenie całego Rybnika 
i okolic.

G łów ną im prezą RDL będzie  
specjalny program jubileuszowy, 
w którym wystąpią poeci i p isa
rze, organ izatorzy  im prezy od 
jej zarania, oraz artyści sceny i 
estrady.

Jak zwykle Dniom towarzyszyć 
będą imprezy artystyczne. W tym 
roku gościć będziem y: Teatr Po
w szechny z W arszawy, z ie lon o
górski kabaret “ P otem ”, Teatr

Rozrywki z Chorzowa, w ielu  
znanych aktorów i artystów  kaba
retowych, m.in. Emiliana Kamiń
skiego, Stanisława Tyma, Stani
sław ę C elińsk ą, Annę C hoda
kowską, K rzysztofa D aukszew i
cza, Henryka Talara, Bernarda  
Krawczyka, W ojciecha Siemiona 
i wielu innych.

Bardzo interesująco zapow iada 
się impreza p.n. “Namiot św iatło
ści - czyli dialog człowieka z Ab
solu tem ” według scenariusza i w 
reżyserii Mariana Raka.

Oto niektóre tylko z zaplanowa
nych imprez i spotkań RDL. W ko
lejnych wydaniach “Gazety Ryb
n ic k ie j” in form ow ać będziem y 
bardziej szczegółowo o programie 
tej uznanej przez m ieszkańców  
R ybnika i sam ych w ykonaw ców  
imprezie.

KAPLICZKI

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Kapliczka domkowa, murowana na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu. 

Posiada dach dwuspadowy ceramiczny z wieżyczką na kolumienkach, mieszczą
cą sygnaturką. Od czoła gzymsowany szczyt z wnęką. Drzwi i okna sklepione są 
odcinkowo. We wnętrzu znajdujemy drewnianą, ludową rzeźbę patrona 
kapliczki - św. Jana Nepomucena oraz feretron z wizerunkiem św. Antoniego. 
Kapliczka powstała około 100 lat temu na polu rodziny Chłodków, z której 
wywodzą się opiekunki i dzwonniczki tego zabytku - Bronisława Wranik, a 
obecnie je j córka Edyta Mrozik. Kapliczka znajduje się w zadowalającym stanie 
technicznym. Kiedyś, przed wybudowaniem radoszowskiego kościoła, spełniała 
ona rozliczne funkcje religijno-obrzędowe. Dziś sporadycznie słyszy się dźwięk 
sygnaturki, oznajmiającej zgony Buzowiczan.

Z d jęcie  z album u  
czyte ln ik ó wFUJICOLOR

Z ap raszam y  naszy ch  C zy te ln ik ó w  do w sp ó ln eg o  o g ląd a
nia zdjęć. W ystarczy  p rzy jść  do redakcji  z c iekaw ym  zd ję
ciem , które po sk op iow an iu  na tychm ias t  zw rócim y. /M ożna 
też w rzucić  je  do naszych  "żó łtych  skrzynek"/.

A u tora  n a jsy m p a ty cz n ie jszeg o  lub n ajb ard ziej  "odja
zdow ego"  zd jęc ia  firm a "E K SP R E S F U 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.

Nie tylko strach ma wielkie oczy. Zdj.: Bogusława Liszki

A.Ś.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Rybnik -  Buzowice



Abecadło  
Rzeczy 

Śląskich
N a początku XIII wieku kancle

rzem księcia krakowskiego Le
szka Białego był Ślązak Iwon Odro
wąż. Reprezentował on swego władcę 
na IV Soborze Lateraneńskim w 1215 
roku w Rzymie, gdzie zetknął się i za
znajomił ze św. Dominikiem i jego Za
konem Kaznodziejów, nazywanych po
tocznie dominikanami. Iwon zaprosił 
wtedy dominikanów do Polski, ale św. 
Dominik miał za mało braci i zapropo
nował, by z Polski przysłać mu kilku 
chłopców do zakonnego przyuczenia. 
K iedy w 1218 roku Iwon Odro

w ąż został biskupem krakow
skim, przypomniał sobie o propozycji 
św. Dominika i powziął konkretne 
kroki w celu sprowadzenia uczonych 
dominikanów do Polski. Około roku 
1220 wysłał do Rzymu, do dominikań
skiego klasztoru św. Sabiny swoich 
dwóch bratanków: Jacka i Czesława.

O baj młodzieńcy ponad rok prze
bywali w Rzymie i wstąpili tam 

do zakonu dominikanów; poznali też 
osobiście św. Dominika. Następnie 
obaj krewniacy, już jako dominikanie, 
powrócili do kraju w 1222 roku.

W  Krakowie dwóch pierwszych 
polskich dominikanów przy

jął uroczyście książę Leszek Biały i bi
skup Odrowąż. Zakonnicy zatrzymali 
się początkowo na zamku wawelskim, 
aż zapadła decyzja o lokacji klasztoru. 
Biskup i książę ofiarowali dominika
nom kościół św. Krzyża w Krakowie, 
obok którego bracia szybko wybudo
wali sobie budynek klasztorny. I tak 
powstała polska prowincja dominika
nów, która nie bez udziału św. Jacka, 
stała się matką dominikańskich kla
sztorów w Pradze, Wrocławiu, Gdań
sku, Sandomierzu, Kamieniu Pomor
skim, Iławie, Przemyślu a nawet w da
lekim Kijowie.

Ś więty Jacek, chociaż nie przyjmo
wał żadnych godności zakonnych

Utopek 
z Wielopola

Było to bez feryje w siyrpniu, społ 
żech z mojimi siostrami w izbie na 
wiyrchu, jak nas obudziyło sromotne 
larmo. Keryś w rzeszczoł na cołki 
pysk - Michoł! Michoł! Skoczyli my 
na rowne nogi, bo łokno my mieli 
na cołki karpyntel otwarte, a tu taki 
butel wczas rano. Przeca żodyn Mi
choł niy miyszkoł pod lasym. Mama 
usłyszała, że już romplujymy - za
rozki przileciała na wiyrch ku nom. 
Coście takie wystraszone? To wy niy 
wiycie, że to pow tak skrzeczy. To 
jest taki wielgi ptok co go wczoraj 
gospodorz Oślizlok prziwioz. Dostoł 
go od jakigoś farorza, kery mu był 
za deski winiyn. My zarozki taaki 
oczy zrobiyli, bo powa to my yno z 
łobrozków w książce znali. Terazki 
nom sie dziepiyro namylało, żeby go 
gibko łobejrzeć. Po śniodaniu zaroz
ki my lecieli ku hanysowym płocie i 
przez szpara miyndzy sztachetami 
wykukowali my piyknego powa. 
Stoło tam już wiyncyj dziecek z 
Podlesio i Stronkowca, takich jak 
my ciekawych. Aż nas zatkało jak 
my go ujrzeli. Szpacyrowoł se po 
placu z roztopyrczonym  ogonym. 
Był łogromnie szumny z tymi kolo
rowymi p iorami. Tak sie w słońcu 
miechtały, że nom sie aże w łepie za
wracało. Jeszcze my go na dobre niy 
obejrzeli, a tu “Kuloń” przilecioł i 
woło: “Podźcie synki gibko na Per
delec, bo za gorkom od mojij starki, 
jakiś auta przijechały i klamory jakiś 
ściepujom. Pełno desek, balkow, ruł,

r r

"Światło ze Śląska " 
czyli żywot św. Jacka

W najbliższą niedzielę, 14 sierpnia br., w połowie drogi ze Strzelec 
Opolskich do Opola, w rodzinnej miejscowości św. Jacka - KAMIE
NIU ŚLĄSKIM odbędą się kościelne uroczystości czterechsetlecia ka
nonizacji tego śląskiego dominikanina. Święty Jacek Odrowąż był jed
nym z wielu światłych ludzi, którzy na pożytek całej Polsce wyszli z XII-
wiecznego Śląska. W czasach tych mówiono nawet, że Śląsk promieniu
je na cały kraj, że wychodzi “światło ze Śląska” co w popularnej wtedy 
łacinie brzmiało: “Lux ex Silesia”.

Imprezy
Dom Kultury - Niedobczyce 

12-18 sierpnia - akc ja  “Lato w 
m ieście” i turnieje tenisa stołowe
go, szachow e, akc ja  p la sty czn a  
“K olorowy p ło t” , seanse film ów 
wideo oraz wycieczki, wstęp w ol
ny

MOSiR - Kamień 
12 - 18 sierpnia, karuzele wesołe
go miasteczka

Kina
“PREMIEROWE” przy TZR 

16-18 sierpnia, godz. 15.00, “MILIO
NER W SPODENKACH”, prod. USA 
/od lat 12/, cena 25.000.-zł, godz. 
17.00 i 19.00, “TRZY KOLORY - 
CZERWONY” , prod. pol.-szwajc.-fr. / 
od lat 15/, cena 35.000.-zł

 Dyskoteki 
Sobota, 13 sierpnia, godz. 20.00, 
KINO “APOLLO” /gw/

Wakacje w mieście

zakonnych, przez całe swoje zakonne życie 
był niekwestionowanym autorytetem 
pośród ówczesnej elity intelektualnej 
na ziemiach polskich. Ten chłopak uro
dzony w Kamieniu Śląskim około 
1200 roku wiele zawdzięczał wujowi 
Iwonowi, ale na zaszczyty i dzisiejszą 
o nim pamięć zasłużył sobie własną 
pracą. A charakteryzował się nieprze
ciętną pracowitością i aktywnością. 
Również dzięki swojej ciekawej i sil
nej osobowości przyciągał do siebie 
ludzi, przez co nowe polskie klasztory 
dominikańskie zapełniały się nowymi 
zakonnikami. Historycy analizujący 
życie Jacka Odrowąża zastanawiają się 
czasami czy jest możliwe, by jedna 
osoba mogła tak wiele zdziałać, by

skrzinie i dużo inkszych rzeczy” . Po 
drodze trefiyli my naszego somsiada 
Helmuta, kery sie niedowno pod las 
prziżyniył, a teroz ku wsi jechoł na 
rynerowie, bo go jego Trudka po 
chlyb posłała. On nom padoł, że by
dom tako wieżo stawiać, taki “bor
loch”. Przikludziyli sie tu do Wielo
pola z Paruszowca, kaj już powierta
li kole fesztrownie i nic nie znojdli. 
Padoł nom Helmut, że terazki by
dom na Perdelcu wiertać w 
ziymi, bo tu bezmała jakiś 
“czorne złoto” mo być. Za 
pora dni stoła już ta wieżo, 
a kole nij dwie małe szopy 
i jedna wielko, kaj tyn bo
rer chodziył. Robiyli tam te 
chłopy we dnie i w nocy. 
Butlowało to tak, że usnyć 
niy szło i jeszcze miyndzy 
tym tyn pow skrzeczoł.
Okno my musieli terazki 
zawiyrać, a tu hyc taki co 
niy możno.

U topek, jak  sie dow ie
dzioł, że majom w ziymi 
dziura wiertać i szukać ja
kigoś “czornego złota”, był 
cołki furt. “Jo tu tak długo 
miyszkom i o żodnym czor
nym złocie nic niy wiym. 
Chciołbych wiedzieć kery 
gizd to zaś snochwiył. A co bydzie, 
jak ta ziymia na drugo strona prze
żgajom i woda mi ze stawu uciecze? 
Niy na to jo niy przizwola, cosik trza 
zrobić, ale co ?” Tak godoł Utopek, 
jak  sie ze “Żabkom ” trefiył. Cho
dziyli my tam zaglondać pod tyn 
“borloch”, bo nos to szpanowało jak 
tyż te “czorne złoto” wyglondo. Był 
tam taki zmierzły majster Michalak,

zdrowia i sił wystarczyło do wielokrot
nego przemierzenia drogi z Pomorza 
do Kijowa, czy z Wrocławia na Litwę. 
Ale św. Jacek realizował tylko kazno
dziejskie przeznaczenie swego zakonu. 
Dlatego dominikanów, ze względu na 
wyjątkową duszpasterską aktywność, 
nazywano potocznie “psami pański
mi”. To określenie wzięło się od spara
frazowania słowa “dominikanie” w 
zwrot “domini canes” co z łaciny tłu
maczy się dokładnie: “psy pańskie”, 

Polscy dominikanie od samego 
początku nie tylko krzewili 

chrześcijaństwo, ale również polską 
myśl narodową. Bowiem wiek XIII, w 
którym dominikanie zostali sprowa
dzeni do Polski, to dla naszego kraju 
okres rozbicia dzielnicowego. Przesła
niem podzielonej Polski mogły być 
słowa zakonnego kolegi św. Jacka - 
Wincentego z Kielc. Wincenty przy 
okazji pisania “Żywota św. Stanisła
wa” wyraził myśl, że podobnie jak 
pocięte ciało św. Stanisława zrosło 
się cudownie w całość, tak podzielo
na Polska stanie się jednością. I tak 
się też stało. W sto lat po sprowa
dzeniu dominikanów, Polska czasów 
króla Władysława Łokietka “zrasta
ła” się w całość. Jednak Śląsk, mała 
ojczyzna św. Jacka “zrosła” się z 
Polską dopiero w 1922 roku czyli 
dokładnie po siedmiuset latach od 
przybycia Jacka i Czesława do Kra
kowa i założenia tu nowego zakonu.

kery miyszkoł na kwatyrze u Ośli
zloka. Pochodziył kańś z pod Jasła i 
po cołkij Polsce jeździył ta ziymia 
dziurawić, a nom sie podziwać niy 
doł, yno zarozki nas przeganioł. Jak 
tego zmierzlucha niy było, to nos te 
inksze chłopy co robiyli, czasym bli
żyj puściyli. Widzieli my wtedy jak 
tyn borer do ruły przikryncali i co
roz głymbij do ziymi loz. Co jakiś 
czas m usieli te ruły sztiklow ać i

woda loć do tyj dziury. Po tym zaś to 
wyciongali, rozkryncali te ruły i taki 
sztomle z gliny, abo z kamiynio do 
skrzinek ukłodali. Jedyn robotnik, 
niyjaki Mazur, mioł oko za mojom 
kamratkom Elkom. Jak ona przigna
ła krowa na Perdelec to zaroz jom na 
kolik przibiła i już my ś niom gnali 
pod “borloch” . Mazur cołki czas z 
Elkom przegadow oł, a my za tyn

W M iejskiej B ib liotece  Pu
blicznej dziś, tj. w piątek 12 
sierpnia, o godz. 13.00 dzieci 
m ają okazję wziąć udział w quizie 
“Państwa, m iasta” , a o 16.00 obej
rzeć film  video “B ernard i B ian
ka” . We wtorek  16 sierpnia o 
15.00 odbędzie się pokaz film u 
“W ielka K sięga M isia Yogi” , a w 
środę 17 sierpnia o 15.00 - kon
kurs p lastyczny  na ilu s tra c ję  do 
u lub ionego  film u. W piątek 19 
sierpnia o godz. 13.00 dzieci będą 
mogły wziąć udział w zabawie ru
chow ej pod nazw ą “H ej, b ra c i
szku!” , zaś o 16.00 obejrzeć film 
video pt. “Rodzina Adamsów”.

Swą Akcję Lato 94 kontynuuje 
rybnicka delegatura NSZZ “So
lidarność”.

Jeszcze dziś, tj. w piątek 12 
sierpnia, organizow ana je s t w y
cieczka autokarow a do Istebnej - 
wyjazd o godz. 9.00 z Placu Wol
ności ze stanow iska “A kcja Lato 
94” . We w torek 16 sierpn ia rów
nież wycieczka, tym razem do Jar
nołtówka - wyjazd o godz. 8.00, a 
w środę 17 s ie rp n ia  festyn  w 
ośrodku  e lek trow n i “R ybnik” - 
w yjazd rów nież ze specja lnego  
stanow iska na P lacu W olności o 
godz. 10.00. W piątek 19 sierpnia

czos po tyj wieżi łaziyli. Roz jak my 
tam tak szkłodziyli, to nas tyn maj
ster Michalak najechoł. Strachu my 
mieli pełne galoty, a on nic po nas 
niy wrzeszczoł, aż my sie dziwowa
li. “No chłopcy - padoł - jadę na 
urlop do domu aż pod Jasło. Czy 
m oglibyście mi kilka pawich piór 
poszukać. Na pewno gdzieś w krza
kach będą, bo pawie często je gu
bią”. “Pupoń” i “Kuloń” chcieli sie 

tymu majstrowi przichlybić, 
toż pedzieli, że ju tro  rano 
bydzie te p io ra mioł. Ku 
wieczoru pośli szukać tego 
powa. Naszli go przi pidle w 
ostryngach. “Kuloń” sie za
czajił w chaszczach, a Pupoń 
go naganioł. Jak był tyn pow 
blisko Kulonia, to on wysko
czył i cap go za ogon. Za
mias pora piór “Kuloniowi” 
trzi ćw ierci ogona w rynce 
zostało. Pow zaczon skrze
czeć i “K uloń” z “Pupo
niym ” ze strachu ku lesie 
sorkali, że yno sie za nimi 
kurzyło. Na drugi dziyń Ha
nys był taki zły, ale niy 
umioł zmiarkować, kery tyn 
łogon wytargoł. M yśloł, że 
to M agierka i na biydnego 
U topka przi pidle pom sto

woł, bo tam pora drobnych piórek 
naszoł. Tego już było za moc U top
kowi, że skuli tych w iertoczy spod 
Jasła oko u gospodorza straciy ł. 
W sobota na w ieczor, jak  przestali 
w iertać, a M azur, kery tam m ioł 
wacha, z Elkom zolyciył, U topek 
im na złość zrobiył. P rziw ioz na 
tragaczu od O ślizloka dwa miechy 
cymyntu i wsuł go do tyj ruły kaj

a trak cy jn a  w ycieczka do O gro
dzieńca - wyjazd o godz. 8.00.

Szczegół owych informacji za
sięgnąć można w D elegaturze  
Urzędu regionu NSZZ “Solidar
ność”: Rybnik, ul.  Kościuszki 17, 
p. 103, tel. 27-325 w godz. 8 - 15.

Marek Sierocki w Rybniku

Dyskoteka 
ks. Arka

Znany z zaangażowania w spra
wy chorych  na AIDS ks. A rk a
diusz Nowak, w spóln ie z M iej
skim Zarządem  Szkół i P rzed
szkoli w Rybniku organizuje w na
szym m ieście dyskotekę dla s ta r
szej m łodzieży. Część dochodu z 
tej imprezy zasili konto organizo
w anego przez k siędza h o sp i
cjum , część zostanie wykorzystana 
na zaspokajanie potrzeb dzieci w 
trudnej sytuacji materialnej.

A trak c ją  dysko tek i będzie na 
pewno disc jockey - roli tej podjął 
się znany te lew izy jn y  p rezen te r 
Marek Sierocki. Impreza odbędzie 
się 4 września o godz. 18.30 w auli 
Szkoły Podstawowej nr 31.

Utopek
nagrodzo

wyliczanki
Jo - U topek z W ielopola chcio

łech Wom, moji roztom ili C zytel
nicy, oznojmić, że obiecane, fajni
ste pam ion tk i za p rz is łan e  stare 
śląskie wyliczanki dostanom pań
stwo K orusowie,  A leksandra  
Dudek i Kazim iera Drewniok.  
Byda łogrom nie rod z ich prziby
cio do redakcji, kaj se je  bydom 
mogli odebrać. Jeszcze roz p iyk
nie dziynkuja.

Utopek z Wielopola

był tyn borer spuszczony, a na to 
trz i kib le wody g ichnył. W pyn
działek, jak  to “burlochorze” pu
ściyli, to yno zazgrzitało  i św ie
der u lecio ł jak  rzepa. M usieli sie 
te “b u rlo ch y ” z W ielopo la wy
niyść. Tak Utopek uratowoł “czor
ne z ło to ” pod W ielopolym . Jak 
przijechała komisyjo geologiczno 
to p ed z ie li: “ tra filiśm y  na skałę 
granitową o wyjątkowej twardości, 
której nie sposób przew iercić” . Za 
tydziyń sie wynieśli, dziura zasuli 
i juzaś my mieli cicho na Perdel
cu.

B. Dzierżawa

MAREK SZOŁTYSEK

Utopek i pow

Utopek wiezie cymynt na tragaczu...
Rys.: B. Dzierżawa

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Rybnickie Służby Komunalne
informują mieszkańców Rybnika, że z dniem 1.09.1994 r. 

ulegają zmianie ceny na wywóz nieczystości stałych.

Wywóz 1 m3 nieczystości stałych będzie wynosił 78.000,-zł.
Dzierżawy pojemników: 0,11 m3- 6.000,-zł/m-c; 1,1 m3 - 37.500,- zł/m- 
c; 6,5 m3 - 230.000,- zł/m-c;10 m3 - 250.000,- zł/m-c.
Zmiana cen następuje zgodnie z par.6 zawartych umów na świadczenia 

usług wywozu nieczystości stałych.

Biuro U s ł u g o w o - D o r a d c z e
Zaprasza Państwa do zakupów samochodów krajowych  

 i zagranicznych oraz maszyn przem ysłowych
wskazanych przez klienta 

k r e d y t y  n A  w formie leasingu (dla osób prawnych
sfin ansow an ie w systemie ratalnym (dla osób fizycznych)

w a k a c j i  Udzielamy również kredytów na:
 * remonty samochodów, * remonty mieszkań i domów, 

 * imprezy okolicznościowe (wesela, stypy, komunie)

Rybnik-Boguszowice
Os. Południe 37 (Dom Górnika), 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  zd jęcia  paszportowe - ty lk o  50  tys z ł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

Żaluzje pionowe 
i poziome, markizy, rolety 

zewnętrzne i z tkanin
Cezar, tel. 39-58-83, Rybnik, 
ul. Białych 5 (d. Kunickiego)

K olorow e nadruki 
na balonach

wg wzorów powierzonych lub zleconych

Cezar, tel. 39-58-83, Rybnik, 
ul. Białych 5 (d. Kunickiego)

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.

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

Międzynarodowy
Przewóz
Zmarłych

Kompleksowe
Usługi

Pogrzebowe
Zofia Zając

Rybnik, Wodzisławska 11 
tel. 23-638

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 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 12 do 18 sierpnia, N iedobczyce, 
ul. Górnośląska 34, tel. 26-354

Środowa Giełda Cenowa
M ięso sch ab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

P o w s ta ń c ó w  16 80 81 123 65,5

PIOTROWSKI 81,3 81,3 116,6 64,4
TARG 76 76 — 60

Owoce/Warzywa ogórki pom idory ziemniaki
m łode

śliwki

P o w s ta ń c ó w  8 6 12 7 14

S o b ie s k ie g o  2 6 10- 13 6 - 6 ,5 15
TARG 4 - 7 8 - 1 2 4  - 6 1 2 - 1 5

S p o żyw cze m asło cukier jajko mąka

Ja n  NOGA 10,5 15,5 2,2 7,5

R y n k o w y 10,5 15 2,1 7

TARG 10- 10,5 13 1 -2,1 6 , 5 - 7

W aluty dolar marka czeska francuska

Gallux, R y n e k 22450\22700 14150\14300 775\790 4150\4300

Delikatesy, ul. Miejska 22450\22700 14150\14300 775\795 4150\4280

K o śc ie ln a  11 22500\22700 14170\14300 780\ 790 4150\4200

P . P . U

Kor
zYs

tne

Producent poleca:

OKNA
I DRZWI Z PCV

Najnowocześniejszy park  maszyn 
Najnowocześniejszy profil trzykomorowy 
Najnowocześniejsze rozwiązania okuciowe

korzystne raty!I z o l
R y b n i k

To 100% jakości  
i 10  la t gwarancji! 
44-207 Rybnik (Grabownia) 
ul. Poloczka 88, tel. 26-504
R ybnik, u l. M łyńska (obok T argow iska), te l. 28-938
R ybnik, u l. W odzisław ska 105, te l. 24-723

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Rymer bez długów
Jak zapowiadaliśmy w poprzenim 

numerze, oto krótka rozmowa z preze
sem obchodzącego 75 lecie klubu 
MKS Nedobczyce Rymer Norbertem 
Janikiem.
- Jakim klubem jest “Rymer” Niedo
bczyce?
Środowisko Niedobczyc bardzo żyje 
sportem. Przede wszystkim z uwagi na 
to, że jest to jedna z niewielu rozrywek 
dla tych ludzi. Poczynaniami piłkarzy

żywnościowe. Oprócz tego w dobrym 
miejscu na dworcu autobusowym pro
wadzimy również bar piwny, który też 
przynosi dochody.

Od lutego tego roku, ci piłkarze, 
którzy chcieli, zostali pracownikami 
gospodarczymi klubu sportowego i 
pracują na obiektach sportowych przy 
konserwacji sprzętu bądź w ośrodku 
“Kotwica” nad zalewem, gdzie utrzy
mujemy yachtclub i rozbudowujemy

Tak w 1966 roku kibice świętowali awans piłkarskiej drużyny 
Rymeru do III ligi

mocno interesują się zwłaszcza pra
cownicy kopalni. W przypadku prze
granego meczu, pretensje można usły
szeć już na bramie kopalni idąc w po
niedziałek do pracy. Piłką interesują 
się na kopalni nawet panie, które nie
raz już pytały, kiedy wreszcie zacznie
cie wygrywać. To naturalne zaintereso
wanie sportem bardzo nas cieszy, zre
sztą było je widać również na naszym 
jubileuszowym festynie, w którym 
wzięło udział około 3000 osób.
- Jak wyglądają klubowe plany na 
przyszłość?
Chcemy grać w czołówce III ligi jeśli 
chodzi o piłkę, szkaciorze dobrze sobie 
radzą w drugiej, mam nadzieję, że 
podobnie będzie z debiutującymi w 
drugiej lidze szachistami. Nie mamy 
ambicji, by osiągać sukcesy za wszelką 
cenę.
- Klub szczyci się tym, ż e nie ma dłu
gów?
- Przyznaję z satysfakcją, że długów 
nie mamy. Dochody, które klub uzy
skuje staramy się rozsądnie wydawać. 
Mamy swoją brygadę remontową, 
której kopalnia zleca różne prace. 
Dzięki dobrym układom z dyrekcją ko
palni i związkami zawodowymi, otwo
rzyliśmy klubowy sklep spożywczy, w 
którym realizujemy kopalniane bony

przystań. W końcu sierpnia na zalewie 
rybnickim organizujemy również rega
ty z okazji jubileuszu klubu.

Od pierwszego lutego nasz klub, w 
wyniku prywatyzacji części kopalni, 
stał się jedynym właścicielem spółki 
“Atak” wykupując wszystkie udziały. 
To również przynosi zyski, pozwalają
ce mu na lepsze funkcjonowanie. W 
kopalni mamy około 330 członków 
wspierających, którzy dobrowolnie 
płacą składki w wysokości 0,5 procent 
od zarobku.
-  Jak wyglądały przygotowania do no
wego sezonu trzecioligowego?
Piłkarze trenowali na miejscu. Byli 
także na dziesięciodniowym zgrupo
waniu w Wiśle, oprócz tego rozegrali 
kilka sparingów. Odeszli z zespołu 
Szlachcic, który wrócił do Tych i Bal
cerowski, który powrócił do MK Kato
wice. Pozyskaliśmy natomiast do ze
społu Leszka MŁOCKA z MK Kato
wice, Arkadiusza LAZARA i Wojcie
cha CZORNEGO z Inkomu Pszczyna 
oraz Adama BUCHTĘ i Gwarka Za
brze.

Nowy sezon rozpoczęliśmy w sobotę 
6 sierpnia meczem na własnym boisku 
z Concordią Knurów, remisując 0:0.

Rozmawiał: W. TROSZKA

Sportowa
rekreacja

Bardzo dobrze wypadli zawodnicy 
ogniska TKKF “Jankowice” w 
Rybniku podczas XXVI Wojewódz
kiego Zlotu Ognisk TKKF w So
snowcu. W imprezie tej wystartowa
ło 1267 osób z 35 ognisk. W klasy
fikacji ogólnej zlotu ognisko “Jan
kowice” zajęło wysoką trzecią po
zycję uzyskując 345 punktów. 
Zwycięstwo odniosło ognisko “Szy
bowe” z Bytomia przed “Saturnem” 
z Czeladzi. W zlocie wzięli udział 
także członkowie dwóch innych ryb
nickich ognisk. “Trakcyjnik” zajął 
21 miejsce, a “Peberow” 22 miejsce.

Największym powodzeniem wśród 
zawodników cieszyły się: piłka noż
na, siatkówka, strzelanie, ringo, skat 
i koszykówka. W turnieju p iłkar
skim ognisko “Jankowice” zajęło 6 
miejsce, a “Peberow” był 16.

W rozgrywkach koszykówki ulicznej

ulicznej, w której wzięło udział 13 dru
żyn, “Jankowice” zajęły 10 miejsce. 
Dużo lepiej rybniczanom poszło w 
zawodach siatkówki plażowej. Tak 
w turnieju  drużyn m ęskich, jak  i 
m ieszanych ognisko “Jankow ice” 
zajęło 4 miejsce. “Jankowice” nieźle 
wypadły też w przeciąganiu liny, 
zajmując 7 miejsce. Wysokie 5 miej
sce wywalczyła Anna Krakus z “Jan
kowic” w turnieju ringo.

Niezłe wyniki uzyskali też rybnic
cy “szkaciorze”.

Zawodnicy z “Jankowic” świetnie 
spisali się w konkurencjach s iło
wych. W podnoszeniu sztangi zwy
ciężył Mariusz Kuczera.
Czwarty był Jerzy Bulski, a miejsce 
piąte zajął Waldemar K rzysztofor
ski. Ci sami zawodnicy okazali się 
najlepsi w podnoszeniu odw ażni
ków, pierw szy był znów M ariusz 
Kuczera, na drugim miejscu był Je
rzy Bulski. Szóste m iejsce zajął 
Waldemar Krzysztoforski a siódme 
Adam Szewczyk.

/jak/

Żużel Żużel

Żużlowcy finiszują
W minioną niedzielę żużlowcy Ryb

nickiego Klubu Motorowego podej
mowali na własnym torze w meczu li
gowym zespół KKŻ Krosno. Piękna 
pogoda przed zawodami gwarantowała 
dobre widowisko. Ale - jak to często w 
Rybniku bywa - aura po raz kolejny w 
tym sezonie spłatała figla zawodni
kom, organizatorom i kibicom. Po pią
tym wyścigu nad stadionem rozszalała 
się ulewa, która postawiła pod znakiem 
zapytania dalszy przebieg zawodów. 
Dobrze przygotowany przed meczem 
tor po deszczu stał się bardzo miękki i 
dopiero po jego intensywnej kosmety
ce sędzia zawodów Jerzy Mądrzak 
zdecydował o kontynuowaniu zawo
dów. Jednak deszcz padał nadal i po 
dziewięciu wyścigach - ze względu na 
bezpieczeństwo zawodników - mecz 
został zakończony.

Był to jednostronny pojedynek, a 
najlepiej świadczy o tym fakt, że rybni
czanie wygrali aż siedem z dziewięciu 
wyścigów. RKM pokonał KKŻ 38 : 
16, a najwięcej punktów dla gospoda
rzy zdobyli: Adam Pawliczek i Da
riusz Fliegert /po 9 /. W zespole ryb
nickim po dłuższej przerwie wystarto
wał Andrzej Musiolik, który w dwóch 
wyścigach zdobył 3 punkty. Przeciw
nik nie był tym razem zbyt wymagający

wymagający, co pozwoliło rybniczanom zdobyć 
kolejne ligowe punkty i zachować 
szanse na awans do ekstraklasy. O 
awansie zdecydują jednak dwa trudne 
wyjazdowe mecze rybniczan: z GKM-
em w Grudziądzu z “Polonią” w Pile. 
Jedynie zwycięstwa w tych spotka
niach dają pewność awansu do I ligi. 
Jest to jednak zadanie trudne, ale moż
liwe do zrealizowania. Zawodnicy i 
trener Jerzy Gryt są pełni optymi
zmu.

We wtorek, 9 sierpnia, na torze byd
goskiej “Polonii” rozegrano czwór
mecz IV rundy Drużynowego Pucha
ru Polski. Rybniczanie walczą o zwy
cięstwo w swojej grupie. W Bydgo
szczy zajęli drugie miejsce, zdobywa
jąc 30 pkt. /D. Fliegert - 10 , E. Tu
dzież -6, K. Fliegert - 6, A. Pawliczek 
- 5 i M. Korbel - 3/. W turnieju zwy
ciężył “Motor” Lublin - 31 pkt., trzecie 
miejsce zajęli gospodarze - 23 pkt., a 
ostatnie “Start” Gniezno - 12 pkt.

W najbliższą niedzielę na polskich 
torach nie będzie spotkań ligowych, 
ale kibice nie będą narzekać na nudę. 
W norweskiej miejscowości Elgane 
zostanie rozegrany finał Indywidual
nych Mistrzostw Świata Juniorów. 
O medale będzie tam walczyć trzech 
Polaków: Grzegorz Rempała, Piotr

Baron i Tomasz Bajerski. Polacy 
mogą liczyć na medale. Bajerski bę
dzie już po raz trzeci startował w fina
le światowym, a Baron po raz drugi. 
Głównym faworytem niedzielnych za
wodów będzie 19-letni Australijczyk 
Jason Crump. Ponadto o czołowe lo
katy powinni walczyć ubiegłoroczni 
medaliści - Norweg Rune Holta i 
Szwed Mikael Karlsson.

Natomiast w sobotę, 20 sierpnia, w 
duńskim Vojens najważniejsza impreza 
żużlowa w tym roku - finał Indywidu
alnych Mistrzostw Świata. Wystartu
ją  tam Tomasz Gollob i Piotr Świst, a 
Roman Jankowski będzie zawodni
kiem rezerwowym. Kto wie, czy To
masz Gollob nie powtórzy sukcesu Je
rzego Szczakiela z 1973 roku, który 
zdobył wtedy jedyny do tej pory tytuł 
Indywidualnego Mistrza Świata dla 
naszego kraju. Gollob zaliczany jest do 
faworytów finału. Może się uda...

Na ligowe tory wracamy 21 sierpnia. 
Rybniczanie wyjeżdżają wtedy na waż
ny mecz do Grudziądza. W Rybniku 
najbliższe zawody w niedzielę, 28 
sierpnia, o godz. 17.00. RKM podej
muje wtedy “Śląsk” Świętochłowice. 
Liga na finiszu, a kibice obliczają na 
wszelkie sposoby, ile punktów potrze
ba jeszcze do awansu. Układ tabeli jest 
taki, że do ostatniej kolejki nikt nie 
może być pewny sukcesu.

PIOTR SZWEDA

Remont basenuOd dłuższego czasu dno krytego ba
senu Miejskiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji przy ul. Powstańców Śląskich 
było nieszczelne i woda zalewała si
łownię. Natomiast uczniowie szkół 
podstawowych pobierający na tym ba
senie lekcje pływania skarżyli się, iż 
często ranią stopy o nierówne, nadwy
rężone już czasem płytki ceramiczne, 
którymi wyłożone było dno.

Ponieważ pogoda sprzyja kąpielom 
w otwartych basenach, na pływalni 
krytej można było rozpocząć remont, 
mający na celu modernizacją tak same
go basenu jak i sali sportowej, której 
parkiet zostanie gruntownie odnowio
ny. Dno basenu, zostanie uszczelnione 
i pokryte specjalną folią, stosowaną już 
w krajach Europy Zachodniej od dłuż
szego czasu. Ponadto wszystkie dra
binki wykonane zostaną ze stali nie
rdzewnej tak, by wszystko było este
tyczne i solidne. Zwiększona zostanie 
ilość podwodnych reflektorów, być 
może na basenie ponownie pojawi się 
trampolina, która zawsze była atrakcją 
tego basenu.

Przed rokiem przy wejściu do ośrod
ka wykonano specjalny podjazd dla 
osób poruszających się na wózkach, a

w przyszłości kierownictwo ośrodka 
zamierza znajdującą się na parterze 
szatnię przystosować tak, by mogły z 
niej bez problemów korzystać osoby 
niepełnosprawne.

Remont trwa, kąpielowy sezon na

krytej pływalni rozpocznie się z dniem 
1 września wraz z nowym rokiem 
szkolnym, a w planie lekcyjnym 
czwartoklasistów pojawią się godziny 
nauki pływania.

wack

Kryminałki
Nastoletnia ofiara

W poniedziałek 8 sierpnia w godzi
nach popołudniowych w Boguszowi
cach miała miejsce okrutna zbrodnia. 
W mieszkaniu-pijackiej melinie samot
nie mieszkającego 23-letniego Bolesła
wa B., w przeszłości wielokrotnie ka
ranego za przestępstwa kryminalne, 
spotkali się trzej nieletni. Najstarszy z 
nich miał 15 lat, w przeszłości wszyscy 
byli karani. W czasie spożywania alko
holu zauważono, że jeden z nich, naj
młodszy Marcin, ma na szyi klucz od 
mieszkania. Jego koledzy wiedzieli, że 
o tej porze mieszkanie jest puste. Upili 
Marcina i, zabierając klucz, poszli do 
znajdującego się w pobliżu mieszkania 
by dokonać kradzieży. Gdy Marcin 
wytrzeźwiał nieco, poszedł do domu i 
stwierdził, że mieszkanie zostało okra
dzione. Stamtąd udał się na komisariat 
Policji w Boguszowicach i poinformował

poinformował dyżurnego o tym, że koledzy okrad
li jego mieszkanie. Kiedy policjanci 

przybyli na miejsce przestępstwa zasta
li zamknięte drzwi i puste mieszkanie. 
Jak się później okazało, Marcin prosto 
z komisariatu udał się do mieszkania 
Bolesława B., w którym wcześniej pito 
alkohol, i powiedział kolegom, których 
tam zastał, że przed chwilą powiadomił 
policję o dokonanej przez nich kradzie
ży. Dowiedziawszy się o tym dwaj “ko
ledzy” wraz z Bolesławem B. strzelni
czym drutem związali Marcinowi ręce i 
nogi, i zakneblowali go. Potem, wciąż 
pijąc alkohol, bili związanego chłopca, 
kopiąc go i okładając kijem bilardowym 
po głowie. W tym czasie policjanci szu
kali już Marcina na terenie osiedla. Nie
co później komisariat został powiado
miony, że związany i pobity chłopiec 
znajduje się w mieszkaniu Bolesława B. 
Policjanci udali się tam i po przybyciu 
na miejsce w pustym mieszkaniu znale
źli Marcina. Był w stanie agonalnym. 
Nie odzyskawszy przytomności zmarł w 
drodze do szpitala, mimo przeprowadzonej

przeprowadzonej akcji reanimacyjnej. Natych
miast podjęto zakrojone na szeroką ska
lę czynności operacyjne, mające na celu 
ujęcie sprawców morderstwa. Jeszcze 
tego samego dnia zatrzymano Bolesła
wa B., a w nocy 9 sierpnia około półno
cy ujęto dwóch pozostałych uczestni
ków przestępstwa - piętnastoletniego 
Tomasza L. i czternastoletniego Rafała 
F. Przebywali właśnie na przepustce z 
państwowych ośrodków wychowaw
czych w Wodzisławiu i Raciborzu.

Obecnie trwają rutynowe czynności 
procesowe mające na celu ustalenie fak
tycznego przebiegu zdarzeń i określenie 
tzw. stopnia uczestnictwa poszczegól
nych osób w przestępstwie.

Dwójka nieletnich w czasie tej prze
pustki dokonała również wielu innych 
przestępstw na terenie Rybnika. Wiado
mo również, że w czasie całego zajścia 
23-letni Bolesław , którego wyroki są
dowe opiewają na 8 lat pozbawienia 
wolności, dał młodym ludziom prawdzi
wy pokaz bestialskiego okrucieństwa.

wack
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Poziomo: A/życie jak w Madrycie, B/ nikt nic nie wie, C/nadziei 
lub słońca, D/panuje w wojsku, E/ma ją  petent, F/w sądzie lub 
na boisku, G/ celny albo miejski, H/uderz w stół, a się odezwą, I /  

można ją  zebrać, J/z gwiazdkami na bankiecie 
Pionowo: 1/czasem chwyta w wodzie, 2/w czajniku, 3/nabiera go 
samochód, 4 / taniec made in Brazylia, 5/Szuwarek w zodiaku, 
6/maluch, lecz nie samochód, 7/często przy drodze, 8/nie kręci 
się, gdy samolot nie leci, 9 /swojsko o trzeciej zmianie, 10/wieko
wy alkohol
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru:
E-2, J-8, B-9, E-10, F-9, D-2,„ F-9, I-2, H-10,„ C -4, I-3, H-9, B- 
6, D-7,„ E-5, G-3, F-7, H-6, F-10, A-2
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 41 z hasłem “Pomyśl za
nim pomyślisz” otrzymują: Maria MAKOSZ, ul. Przemysłowa 
51, 44-203 Rybnik, Martyna PŁONOWSKA, ul. Witosa 31, 
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 pra
widłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu to
warowego wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z 
Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do 
naszych “żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 30 nagrodę otrzymuje: Patrycja DOBROCZYŃSKA, 
ul. Wyzwolenia 22/13, 44-200 Rybnik

I znów potwierdziło się porzekadło, że pod latarnią naciemniej. Dopóki wie
życzka na budynku Politechniki i Małej Sceny Rybnickiej przy ul. Kościuszki, 
gdzie przecież znajduje się również siedziba naszej redakcji, nie zalśniła nowym 
poszyciem dachu, niewiele osób zdawało sobie sprawę z je j istnienia. Dopiero 
teraz, kiedy po remoncie zdjęto rusztowania, zobaczyliśmy ją  w całej okazałości.

P o d  z n a k a m i  z o d i a k u  

BARAN - Nie skupiaj całej uwagi wyłącznie na sobie, spróbuj wykrzesać trochę 
cierpliwości dla najbliższych, którzy w Twoim otoczeniu zaczynają się czuć nie
potrzebni. A nie ma nic gorszego, niż niedowartościowany partner...
BYK - Możesz wpaść w sidła nieuczciwych kontrahentów - zbadaj dokładnie każ
dy rachunek i, broń Boże, nie daj się namówić na przyjęcie weksla, bo sprawa 
może skończyć się w sądzie!
BLIŹNIĘTA - To dopiero początek pozytywnych zmian i wielu dobrych momen
tów. Wpłyną one kojąco na Twoje zdrowie i psychiczne samopoczucie, nadszarp
nięte ostatnio dość dramatycznymi przeżyciami. Idzie ku lepszemu!
RAK - Pozwól do końca wyrazić partnerowi swoje poglądy, choć są one krańco
wo odmienne od Twoich. Dyskusja nigdy nie zaszkodzi, a różnica zdań jest świet
ną okazją do osiągnięcia kompromisu.
LEW - Przyjęcie urodzinowe, które planujesz, będzie kosztować Cię sporo sił i 
pieniędzy, ale satysfakcja z tego, że goście świetnie się bawili i okazywali to, bę
dzie duża. Szczególnie, że dojdzie do pojednania z niegdyś bliską Ci osobą. 
PANNA - Trzymaj się zasad jasnej komunikacji, co pozwoli Ci uchronić się przed 
wieloma nieporozumieniami. A będzie wiele okazji do przekonywania i wyjaśnia
nia swoich poglądów.
WAGA - Pewne rozmowy wymagają odłożenia spraw domowych na później i 
poświęcenia partnerowi trochę więcej uwagi. Gospodarstwo na tym nie ucierpi, 
a Twój układ może sporo zyskać...
SKORPION - Tylko małymi kroczkami zdołasz dojść do celu. Wprawdzie nie jest 
on specjalnie daleki, ale próba przeskoczenia kilku stopni naraz może okazać się 
zbyt trudna. Hierarchia - rzecz święta.
STRZELEC - To co trudne, w gruncie rzeczy się opłaca. Za jakiś czas nie bę
dziesz pomiętał o wysiłku, a raczej o satysfakcji, którą przyniosła Ci praca wło
żona w to przedsięwzięcie...
KOZIOROŻEC - Nie jest to najlepszy czas na działanie z pozycji siły. Na razie 
spróbuj pertraktować, bo argumenty, które posiadasz mają swoją wagę i powin
ny zostać docenione.
WODNIK - Gdy tylko to możliwe, docieraj do sedna problemu nie dając się wcią
gnąć do rozmowy o marginaliach, bo to zacieśni Twoje spojrzenie na sprawę. 
RYBY - Nie lekceważ sygnałów jakie wysyła Twój organizm, bo to stwarza szansę 
na uporanie się z problemami, które dotąd pozostawały w ukryciu, ale istniały...

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

Jest strój, 
będzie okazja
Jak je s t  odpow ie

dni s tró j to i okazja  
się  zd a rzy  - pow ie
dzia ła  tw órczyni 
“H offlandu” Barbara 
H off i... m ożna jej 
w ierzyć. Nie znaczy 
to oczyw iśc ie , że 
ubierając w słonecz
ny ranek gumowe 
buty i pelerynę ścią
gniem y deszcz, ale 
w kładając na gołe 
ciało  ażurow ą su
kienkę z rozcięciam i 
i dekoltem, na pewno 
ściągniemy na siebie 
spojrzenia zachwyco
nych panów. Tak 
więc nie zapom inaj
my do w akacyjnej

Fatałachy z naszej szafy

w alizk i w łożyć choćby jednego  
e k s t r a  -ciucha, w którym po pla

ży, na nadm orskiej pro
m enadzie poczujem y 
się .... no, przynajm niej 
inaczej niż na zwykłym 
spacerku po mieście.

Aktualna moda oferuje 
ty le m ożliw ośc i, że aż 
trudno wybrać - ciekawe 
dekolty , odkry te ta lie , 
ro zc ięc ia , koszu lk i na 
ram iączkach , a w iele z 
tych rzeczy ze lnu i ba
wełny.

D okonując w yboru 
rzeczy na letni w ieczór 
nie kierujem y się raczej 
rozsądk iem , a w prost 
przeciwnie. Na rozsądek 
przyjdzie czas je s ie n ią  i 
zimą.

Wróżka

Piękna granatowa lniana 
suknia z oryginalnym de
koltem.

5  m inut łam an ia  g łow y

Do kopalni w Janowie przyjęto jed
nego z Krakowa. Ten zaroz chcioł 
pokozać, że je s t mądrzejszy od nos. 
Robilim y p rzy drzewie i nosili po 
trzy “kuloki”, on jednak nosił cały 
czas po jednym. Przyszedł sztajger i 
pyto go, po jakiemu on nosi po jed
nym kuloku, ja k  my po trzy? A on 
mu odpow iedził : “Panie sztygar,

 czy to moja wina, że ci górnicy tu są 
tacy leniw i i nie chce im sie trzy 
razy po jeden kulok lecieć?"

* * *
Francik sta ł się brygadzistą. Przy
lecioł do niego kamrat i pyto:
- Słuchejcie ino Breguła, czy moż
na być ukaranym za coś, czego się 
nie zrobiło?
-  Nie, nigdy!
- No, to wom, pan ie brygadzisto, 
uroczyście m elduja, żech nie wy
mierzył tego odcinka, coście mi ko
zali!

*  *  *

Górnik poszo ł na emerytura, no i 
zaczło sie. Nie mógł borok bez gru
by wytrzymać. Cniło mu sie, zaczął 
chorować, wszystko go bolało. 
Baba kozała mu iść do dochtora. 
Wzion, wykąpoł sie i poszeł.
Dochtor go zbadał i powiada:
-  Jak byliście młodzi, chorowaliście 
?

-  Nie, nigdy! W doma dzieci kupa, 
bydło, robota, gruba, nie było ani 
czasu na to.
- Tyż nie, nie było kiedy. Byłech 
przodowym, potym kombajnistą!
- No, to sami widziecie, że teroz do
piero mocie nareszcie czas na cho
rowanie. Są żeście na penzyji, mo
cie czas i teraz se praw dziw ie po
chorujecie, a nie żałujcie se!

* * *
- Wybaczy pan, jestem  z Sosnowca, 
czy to kopalnia “Kleofas”?
-  Wyboczom wom -  pado górnik i 
poszoł dalej.

*  *  *

Francik chcioł roz pobłaznować z 
tymi, co to pierwszy roz szolą na dół 
jadą. Pado im:
- Hej, bajtle, nie wiem czy wiecie, że 
płacicie ceski od jednej jazdy.
A był wśród tych nowicjuszy jeden 
chłop spod Żywca, okropny sknera. 
Ten se to zaroz wyrachowoł i pado 
poważnie:
-  Panie majter, jo  byda piechty lotoł 
tam i nazod, a wy mi do zarobku 
dopiszcie te 480 miesięcznie?

*  *  *

Zeflik - padają ludzie - stracił głos 
na grubie. Teroz ja k  ino zaczął 
śpiewać, to tak jakby wtoś rysikiem 
po tabulce je źd z ił . Koledzy woleli 
mu dawać wypić, coby ino przestoł 
śpiewać. Spodobało mu się to. Cho
dził od domu do domu i padoł: - 
Docie wypić, bo ja k  nie, to zaczna 
śpiywać!
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