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Oglądanie wakacyjnych zdjęć

W rocznicę września W czoraj, 1 w rześnia, w 55 
rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej w samo południe na 
rybnickim cmentarzu odbyła się 
skromna uroczystość, w czasie 
której na grobach żołnierzy 
w rześnia prezydent Józef M a
kosz złożył wieniec z napisem 
“Swoim obrońcom mieszkańcy 
Rybnika” . W iązanki kwiatów 
złożyli również przedstawiciele 
Wojskowej Komendy U zupeł
nień, Rejonowej Komendy Poli
cji w Rybniku, Straży Miejskiej 
oraz rybnickiego koła Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Po
litycznych, a także pracownicy 
Urzędu Rejonowego.

wack

c.d. na stronie 4

Przechodniów, którzy w sobotę 
dwudziestego siódmego sierpnia znale
źli się na Rynku, intrygował niezwykły 
wygląd skarbonki - jej szklane ścianki 
były matowe, jakby pokryte parą. Na 
pierwszy rzut oka wydawało się, że do 
skarbonki dostała się woda, która pod 
wpływem ciepła zaparowała szkło. Z

banknotów było 195, ich wartość prawdopo
dobnie wynosi około dwustu szesnastu 
tys. zł. Na 200 - 300 tys. zł ocenia się 
wartość pieniędzy doszczętnie spalo
nych. Uszkodzone i zniszczone bank
noty trafiły do banku, gdzie wymienio
no je na 226 tys. 700 zł. Przez całe po
niedziałkowe popołudnie i we wtorek

Pożar w skarbonce

D ni Muzyki 
O rganowej

Tradycyjnie we wrześniu Filharmo
nia Ziemi Rybnickiej organizuje Dni 
Muzyki Organowej i Kameralnej. Te
goroczne będą już dziewiątą imprezą z 
tego cyklu, a koncerty odbywać się 
będą aż w sześciu miejscowościach: 
Rybniku, Raciborzu, Pszowie, Wodzi
sławiu, Biertułtowach, Żorach i Ja
strzębiu. Koncerty zainaugurują Hana i 
Ivo Bartos, profesorski duet z konser
watorium w Brnie, stale współpracują
cy z czeskim radiem i telewizją. Ich 
występ odbędzie się we wtorek szóste
go września o godz. 19.15 w rybnickiej

bliska jednak można było zauważyć, że 
wnętrze skarbonki i zgromadzone w 
nim banknoty pokryte są białym pro
szkiem -jak gdyby jakiemuś żartowni
siowi udało się obsypać całe wnętrze 
talkiem.
Było jednak inaczej. W nocy z piątku 

na sobotę, o północy, patrol policji za
wiadomił straż pożarną, że ze skarbon
ki ulatnia się dym, a wewnątrz płoną 
pieniądze. Prawdopodobnie przyczyną 
zapalenia się banknotów był papieros 
lub zapalona zapałka, wrzucona przez 
nieznanego sprawcę. Straż pożarna 
ugasiła ogień, używając gaśnicy pro
szkowej - stąd “talk” na szybach i 
banknotach.

W poniedziałek przed południem, o 
godzinie jedenastej, skarbonka została 
przewieziona do Urzędu Miasta. Po jej 
otwarciu doliczono się 4 mln 67 tys. 
400 złotych w banknotach nieuszko
dzonych, a także obcych walut o war
tości trzystu dwunastu tys. zł. We
wnątrz znaleziono również siedem
dziesiąt osiem uszkodzonych bankno
tów o wartości czterdziestu siedmiu 
tys. zł. Mocno zniszczonych banknotów

rano czyszczono zabrudzone szyby 
profesjonalnymi odkurzaczami, a 
później przecierano na mokro.

Nie ma szczęścia nasza rynkowa 
skarbonka. Najpierw było duże pęknię
cie szyby, później następne, mniejsze. 
Być może spowodowały je letnie upa
ły, różnice temperatur i nierównomier
ne rozszerzenie się szkła i metalu, z 
których wykonano skarbonkę, ale nie 
jest wykluczone, że szyby pękły pod 
wpływem uderzenia. Oświetlono więc 
skarbonkę specjalnym reflektorem, by 
łatwiej można było zauważyć, jeśli 
ktoś będzie się do niej skradał w nik
czemnych zamiarach. Co jednak moż
na zrobić, by zapobiec takim aktom 
wandalizmu, jak ten ostatni? Jak wia
domo, pieniądze w skarbonce przezna
czone są na szpital. Być może kiedyś 
człowiek, który je podpalił, będzie po
trzebował pomocy, a wtedy może dla 
niego zabraknąć szpitalnego łóżka...

K.M.

Koncert
niedzielny

pod wierzbą
W niedzielę, 28 sierpnia 
o godz. 16.00 na estradzie  

“Pod wierzbą” wystąpi
orkiestra dęta kopalni 

“Rydułtowy”,
która oprócz koncertu 

zaprezentuje musztrę paradną. 
Zaśpiewa też

chór “Cecylia”
z Rydułtów.

Koncerty plenerowe będą się 
odbywać do 18 września.

Zapraszamy!

Inauguracja sezonu koncertowego
w Miejskiej Bibliotece Publicznej - czytaj na stronie 4
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W środę po południu Miejski Zarząd 
Szkół i Przedszkoli wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorgani
zował na rybnickim Rynku muzyczne 
“Pożegnanie Wakacji”, by ułatwić ryb
nickim uczniom rozstanie się z czasem 
pozaszkolnych hulanek i wakacyjnych 
swawoli.

Na Rynku zjawiła się spora grupa 
uczniów różnych szkół i klas, co rusz 
ktoś komuś wpadał 
w ramiona, ciesząc 
się ze spotkania.
Długo trwały takie 
powitania, jeszcze 
dłużej wakacyjne 
opowieści i wspo
mnienia, które tego dnia były chyba naj
ważniejszym punktem nieoficjalnego 
programu imprezy. Ten oficjalny rozpo
czął się występem lubianego przez mło
dzież - i nie tylko - duetu “Universe”, 
który oprócz nowych piosenek przypo
mniał również swoje starsze przeboje. 
“Universe” zaczął swój koncert wpraw
dzie z drugiej strony wakacji, śpiewając

“To był maj i szkoły miałem dość”, nikt 
się tym jednak nie przyjmował.

Na Rynku nie zabrakło i tych, którzy o 
szkole dawno już zapomnieli, byli i tacy, 
którzy do szkoły wyprawiają już swoje 
pociechy. Im chyba też należał się taki 
właśnie rozrywkowy koniec kanikuły...

W drugiej części koncertu wystąpił 
Paweł Stasiak czyli Mr Dance, który 
zgodnie ze swym scenicznym przydom

kiem bez trudu 
przekonał część wi
downi do bardziej 
aktywnego udziału 
w imprezie, rozpo
częły się więc tań
ce.

Atmosfera na Rynku była bardzo swo
bodna,, nie zabrakło szalonych rowerzy
stów i miłośników butów na kółkach, 
mijających przechodniów niczym slalo
mowe tyczki. Nie był to co prawda fe
stiwal na miarę Woodstock, ale kto wie 
jakim finałem zakończą się przyszło
roczne wakacje.

Tekst i zdj: wack

POŻEGNANIE
WAKACJI

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

p o l a r Z e lm e r



Zarząd Miasta informuje J
Przypomnienie o obowiązku zapłacenia podatku 

od środków transportowych za II półrocze 1994 r.
Zarząd Miasta Rybnika przypomina, że w drugim półroczu posiadacze poja

zdów powinni uregulować podatek od środków transportowych. Ministerstwo 
Finansów początkowo zapowiedziało z dniem 1 lipca br. włączenie tego podatku 
do ceny benzyny i olejów napędowych, jednak podjęcie decyzji w tej sprawie zo
stało odroczone.

Dlatego też posiadacze środków transportowych regulują podatek do końca 
roku według dotychczasowych zasad w terminie do 15 września br. zgodnie z 
art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
/Dz.U.Nr 9 poz. 31/.

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych jak 
i wszystkich pozostałych podatków lokalnych /od nieruchomości, rolny/ 
przyjmowane są bez pobierania dodatkowych opłat we 

wszystkich placówkach pocztowych w Rybniku
oraz w oddziale PKO BP przy ul. J. i F. Białych w Rybniku. 

APELUJEMY O KORZYSTANIE Z TEGO UDOGODNIENIA.
W dzielnicach, w których nie ma poczty, podatki przyjmują inkasenci w swoim 
miejscu zamieszkania tj. w Rybnickiej Kuźni przy ul. Maksymiliana 33 / także od 
mieszkańców Orzepowic./ oraz w Zebrzydowicach przy ul. Kasztanowej 17.

Kasa Wydziału Finansowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2 
czynna jest w godzinach od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY I OGRANICZONY W 

FORMIE PISEMNYCH OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I 
NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA BIURO.

Przedmiotem przetargu jest:
- sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Karola Miarki 13 stano
wiącej własność gminy miasta Rybnika zapisanej w księdze wieczystej nr 128 
parc. nr 2118/93. K.m. 1 obr. Ligota o pow. 342 m2. Działka obwarowana jest 
służebnością drogi na parceli nr 2117/93. Informuje się, że w II przetargu nieo
graniczonym cena wywoławcza nieruchomości /zabudowania i gruntu/ wynosiła 
148.000.000,-zł
- najem lokalu użytkowego składającego się z 2 pokoi o pow. 10,3 i 11,3 m2 po
łożonego w budynku przy ul. Patriotów 32 z przeznaczeniem na biuro na stawkę 
miesięczną czynszu za 1 m2 pow. użytkowej. Cena minimalna za 1 m2 wynosi 35 
tys. zł plus obowiązujący podatek od towarów i usług tzw. VAT. W/w lokal wypo
sażony jest w c.o.
Wizja nieruchomości i lokalu użytkowego nastąpi w dniu 7 września 1994 r. 
od godz. 9.00 do 11.00. Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Loka
lowego Urzędu Miasta Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344. Oferty w zamkniętych 
kopertach na w/w nieruchomość i lokal użytkowy zawierających cenę nabycia i 
stawkę miesięczną czynszu za 1 m2 należy składać w Wydziale Lokalowym 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12, pokój nr 9 w terminie do 9 września 
1994 r. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium na w/w nie
ruchomość w wysokości 10 procent ceny wywoławczej, natomiast na lokal użyt
kowy wadium wynosi 5.000.000 zł, które należy wpłacić najpóźniej do dnia prze
targu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 
tys. zł. Przetarg ofertowy nastąpi w dniu 12 września 1994 r. o godz. 10.00 w 
sali nr 37 na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy 
ul. Chrobrego 2. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości i odpłatności czynszowej lokalu.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika 
wygrywającego przetarg. Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie 
przetargu bez podania przyczyny.

ZE STRUDEREM 
PO NOWĄ TECHNOLOGIĘ

List d o  r e d a k c j i

Kawiarenki
Nasz list dotyczy notatki w “Gazecie 
Rybnickiej” z dnia 26 sierpnia br. pt. 
“Kawiarenki”. Brak takowych w cen
trum Rybnika nie jest spowodowany 
niechęcią handlowców, lecz wysokimi 
kosztami opłat za m2 terenu, żądanymi 
przez Urząd Miasta.

Firma nasza zwróciła się do Urzędu 
Miejskiego w tej sprawie. Dowiedzie
liśmy się, że opłata za m2 powierzchni 
wynosi 13000 zł dziennie. Uzyskali
śmy zezwolenie na zajęcie 10 m2 tere
nu przed naszym sklepem, z którego to 
musieliśmy zrezygnować z uwagi wła
śnie na niebotyczne opłaty, które niżej 
przytaczamy:
10 m2 x 13.000 zł dziennie = 130.000 
zł/dzień licząc opłatę miesięczną, nie 
uwzględniając dni niepogody 
22 dni x 130.000 zł = 2.860.000 zł 
miesięcznie, co w rozbiciu na 1 m2 
daje kwotę 286.000 zł/m2 miesięcznie.

Zważywszy, iż w takim “ogródku” 
handlowałoby się głównie napojami, 
ile musiałaby wynosić marża, aby było 
to opłacalne.

W latach poprzednich firma “Noga i 
s-ka” miała coś podobnego na Rynku, 
ale widocznie w tym roku, z powodu 
wygórowanych opłat za taką działal
ność, zrezygnowała.

Chcielibyśmy jeszcze nadmienić, iż 
w ubiegłym roku wystąpiliśmy z proś
bą o zezwolenie na wystawianie tablic 
informacyjnych o cenach i towarach 
znajdujących się aktualnie w sprzedaży 
/tablice o wymiarach 60 cm x 120 cm/ 
i nie uzyskaliśmy takiego zezwolenia.

Reasumując - problem nie leży w 
niechęci handlowców do tego typu 
działalności, lecz w nierealnej opłacie 
żądanej przez Urząd Miejski za dzier
żawę tego typu.

Z poważaniem 
“Piotrowski i S-ka” 

mgr inż. Piotr Piotrowski

Od redakcji:
O krótkie wyjaśnienie w tej sprawie 

poprosiliśmy wiceprezydenta miasta 
Michała Śmigielskiego, zajmującego 
się wynajmem lokali i miejskimi czyn
szami.
Michał Śmigielski. Rzeczywiście pan 

Noga miał taką kawiarenkę. Wyzna
czyliśmy opłatę w wysokości wynego
cjowanej z nim i nie była ona naliczona 
według stawek targowiskowych, które 
w swym liście przytacza pan Piotrow
ski. Była to mniejsza kwota, co do 
której uzyskaliśmy obopólną zgodę. 
To, że ta kawiarenka w tym roku nie 
funkcjonuje, to już wewnętrzna sprawa 
firmy, którą pan Noga reprezentuje, 
przyczyną nie był brak zezwolenia z 
naszej strony czy też wysokość opłat. 
Swego czasu prowadziłem rozmowy z

Musiały upłynąć aż cztery lata od 
czasu zawarcia umowy ramowej na 
szczeblu rządowym, by pieniądze fun
duszu Wspólnoty Europejskiej o na
zwie STRUDER stały się osiągalne dla 
polskich sfer gospodarczych. STRU
DER - Program Rozwoju Strukturalne
go w Wybranych Regionach Polski - 
może przyznawać bezzwrotne dotacje 
przedsięwzięciom, w które zaangażo
wano już pieniądze państwowe, samo
rządowe lub prywatne. Wystąpił o nie 
Urząd Miejski w Rybniku, o czym pi
saliśmy w artykule pt. “Inkubator cze
ka na STRUDERA” w GR 32/94 z 12 
sierpnia br.

Fundusz udziela dotacji przede 
wszystkim małym i średnim przedsię
biorstwom oraz na inwestycje podno
szące jakość terenów przemysłowych - 
np. przez usuwanie zaniedbanych 
struktur, podejmowanie działań ekolo
gicznych na niewielką skalę, poprawę 
stanu dróg, telekomunikacji lokalnej, 
adaptację budynków itp. Chodzi o 
wspomaganie przedsięwzięć, które 
zbliżać będą polską gospodarkę do sta
nu zaawansowania technologii w pań
stwach Unii Europejskiej. Walka z bez
robociem, tworzenie nowych miejsc 
pracy i aktywizacja zawodowa absol
wentów szkół i uczelni to główne zało
żenia, które przyświecały powołaniu 
funduszu STRUDER. Ostateczne “roz
łożenie” dotacji na poszczególne re
giony zależy od ilości udokumentowa
nych wniosków, jakie wpłyną do regio
nalnych filii Polskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego, która jest zarządcą pro
gramu STRUDER w Polsce. Jej filią 
katowicką jest Górnośląska Agencja 
Promowania Wspólnych Przedsię
wzięć w Katowicach, ulica Wita Stwo
sza 31, tel. 579-528.

W maju br. do katowickiego zarząd
cy programu wpłynęło aż 200 wnio
sków o przyznanie dotacji. Nic w tym 
dziwnego, bo wynoszą one od 5 do 
400 tysięcy ECU, czyli od 6 do 480 ty
sięcy dolarów. Przedsiębiorca musi po
kryć co najmniej 20 procent planowa
nej inwestycji, 25 procent pokryje do
tacja funduszu STRUDER, a pozostałe 
55 procent skredytuje bank współpra
cujący z funduszem. Podstawowym 
warunkiem otrzymania tak korzystnej 
dotacji jest przedstawienie przez firmę- 
wnioskodawcę programu jej działania 
na wysokim, zachodnioeuropejskim 
poziomie. I ten warunek sprawia na
szym firmom najwięcej kłopotów.

właścicielami lokali gastronomicznych 
wokół Rynku, zachęcając ich do wyj
ścia na Rynek, ale prosząc jednocze
śnie o przedstawienie projektów gra
ficznych takich kawiarenek, by unik
nąć nieestetycznego zabałaganienia 
Rynku. Spotkaliśmy się kilka razy i 
wszystko to wyglądało bardzo obiecu
jąco. Niestety nie poszły za tym kon
kretne działania tych osób za wyjąt
kiem “Delicji”. Firma ta przedstawiła 
odpowiednie rysunki, ale na tym się 
skończyło.

Jako Zarząd Miasta zastanawialiśmy 
się nawet, czy nie spowodować zwol
nienia właścicieli takich kawiarenek na 
jakiś czas z opłat czynszowych bądź 
nie zastosować jakichś upustów.

Jeśli natomiast chodzi o tablice re
klamowe przed sklepami, stosujemy 
dość rygorystyczne zasady, by uniknąć 
bałaganu w centrum miasta. Za takie 
tablice reklamowe rzeczywiście trzeba 
płacić, chyba że tablica znajduje się na 
ścianie sklepu.

Stawka 13.000 zł/m kw. jest to staw
ka uchwalona przez Radę Miasta, obo
wiązuje na miejskim targowisku, i wła
ścicieli wszystkich ruchomych punk
tów handlowych w mieście sprzedają
cych pączki, lody itd.

Zanotował: wack

Nie miało ich jednak rybnickie 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 
Usługowo-Handlowe IZOL-3. Firma 
ta od dwóch lat starała się o przyznanie 
dotacji. 12 lipca br. jako pierwsze w 
Polsce przedsiębiorstwo otrzymała 
środki finansowe z programu 
STRUDER na pokrycie swoich in
westycji.

Władysław Latosiński, który wraz z 
żoną Renatą jest właścicielem IZOL-u, 
mówi, że pokonanie bariery biznespla
nu, jakiego żąda STRUDER, ułatwiła 
mu stała współpraca z Bankiem Prze
mysłowo-Handlowym z Krakowa. 
Bank ten ma takie same jak fundusz. 
Musiał on zawierać informacje sięgają
ce 3 lat wstecz i dotyczące organizacji, 
miejsca, programu i celu działania 
przedsiębiorstwa. Przedstawiał zakres i 
zasady działania firmy oraz jego bilan
se z tego okresu. Innym wymogiem bi
znesplanu było opracowanie planu fi
nansowego, środków i potrzeb oraz 
odpowiednich zestawień planowanej 
inwestycji na 3 lata naprzód. W ten 
sposób przygotowano wniosek, które
go zatwierdzenie i finalizacja w posta
ci odpowiedniej umowy trwało już tyl
ko półtora miesiąca. Właściciel firmy 
podkreśla, że działa ona bez udziału 
skarbu państwa i bez jakichkolwiek za
dłużeń.

W wyniku podpisanej umowy firma 
IZOL-3 otrzymała 17 tysięcy ECU /po
nad 450 milionów złotych/ dotacji z 
programu STRUDER. Pieniądze te po
kryły częściowo koszty sprowadzenia 
linii technologicznej niemieckiej firmy 
Fischer-Hofmann-Urban do produkcji 
plastikowych drzwi i okien. Dotacja 
funduszu STRUDER pokryła jedną 
czwartą kosztów nowej inwestycji, jed
na czwarta to wkład własny firmy, a 
pozostałą część kredytuje firmie pań
stwa Latosińskich Krakowski Bank 
Przemysłowo-Handlowy, kooperant 
funduszu STRUDER w Polsce.

- Te pieniądze nie idą w gotówce i 
nie dostajemy ich do ręki. Idą na zakup 
konkretnych maszyn - mówi szef 
IZOL-u.

Budynek produkcyjny mieści się w 
Grabowni. Firma przeniosła się tutaj 
na własną działkę po pięciu latach pra
cy w Żorach na wynajętym terenie. 
Przez pięć lat produkowała taśmy izo
lacyjne do rur kładzionych w ziemi, od 
1991 roku zajęła się również produkcją 
drzwi i okien z drewna. Nowo zaku
piona linia produkcyjna składa się z 12

Bezpieczniej 
na zebrze

W ostatnim czasie rybniccy drogow
cy zmodernizowali 6 newralgicznych 
przejść dla pieszych, znajdujących się 
w pobliżu placówek oświatowych - 
odmalowano, nieraz w dwóch kolo
rach, tzw. zebry, zainstalowano pod
świetlane znaki drogowe i pomarań
czowe światła pulsujące, a całość do
brze oświetlono, dzięki czemu nawet w 
nocy przejście takie jest dobrze wi
doczne. Takie przejścia znajdują się 
już w Gotartowicach, Wielopolu czy 
na Zamysłowie. Dwa z nich, na ulicy 
Wyzwolenia i Kościuszki, posiadają 
tzw. sygnalizację świetlną wzbudzaną 
przez pieszego poprzez naciśnięcie gu
zika. Ok. 20 sekund później pojawia 
się zielone światło dla pieszych.

Wkrótce planuje się zmodernizowa
nie przejść dla pieszych przy ul. Raci
borskiej i w Golejowie. Jeśli wszystkie 
te poczynania będą szły w parze z kul
turą jazdy naszych kierowców, o bez
pieczeństwo dzieci i młodzieży szkol
nej możemy być spokojni.

wack

maszyn połączonych z kompresorami. 
Pozwalają one na składanie do 50 
okien plastikowych dziennie. Zauto
matyzowany proces składania pozwala 
osiągać najwyższą jakość produkcji. 
Na swoje okna i drzwi IZOL-3 daje 10 
lat gwarancji, wprowadza również ich 
sprzedaż ratalną. Pracownicy firmy zo
stali przeszkoleni i przygotowani do 
pracy na nowych maszynach przez 
przedstawicieli ich producenta. Trzy
komorowy profil okien i drzwi jest cał
kowitą nowością. W Niemczech poja
wił się w styczniu br., jest produkowa
ny przez firmę Rehau i z Niemiec do
wożony TIR-ami do Grabowni.

- Moje okna i drzwi są ze względu na 
cenę bardziej konkurencyjne niż wyro
by najpoważniejszych w tej branży 
partnerów z naszego regionu - mówi 
Władysław Latosiński.

Okno o wymiarach 1,1 m x 1,25 m  z 
ruchomym słupkiem kosztuje 5,6 mi
liona złotych, bez ruchomego słupka - 
4 miliony.

Zatrudnienie w firmie ostatnio wzro
sło z 14 do 26 osób. W Rejonowym 
Urzędzie Pracy IZOL-3 jest znany jako 
jedno z lepiej współpracujących przed
siębiorstw, które od kilku lat zgłasza 
zapotrzebowanie na bezrobotnych pra
cowników o specjalnościach technicz
nych i budowlanych. W ostatnich la
tach zatrudnił ich około 20. Kierownik 
RUP, Teresa Bierza, podkreśla, że nie 
jest to współpraca li tylko koniunktu
ralna, związana wyłącznie z korzyścia
mi finansowymi. Ale jest druga strona 
medalu:

- Z  20 proponowanych bezrobotnych 
zatrudniam dwóch, trzech - mówi Wła
dysław Latosiński - a ja k  się jeden 
utrzyma na dłużej, to dobrze. Ciężko o 
dobrych pracowników. Najpierw za
trudniam na miesięczny okres próbny, 
a dopiero potem na stałe. Na taśmie 
można zarobić u mnie od dwóch milio
nów wzwyż, stoi w tej chwili stolarnia, 
potrzebuję pracowników na drugą 
zmianę, ale oni wolą widocznie pracę 
na czarno...

Jak widać, walka z bezrobociem 
może mieć różne oblicza. Gdy zwie
dzałem halę produkcyjną IZOL-u, z 
okien widać było grupę pracowników 
odbywających szkolenie po godzinach 
pracy. Oni zapewne zamierzają zwią
zać się z tą firmą na dłużej. Inni, którzy 
traktują pracę mniej perspektywicznie, 
może spróbują wrócić, gdy nadejdą je
sienne pluchy. Ale wtedy ich miejsce 
może być już zajęte. Przykłady przed
siębiorczości, jakie tu zastałem i 
spróbowałem przedstawić, mogą być - 
jak sądzę - pouczające.

GRZEGORZ WALCZAK

Policjanci 
i pierwszaki

Z pierwszym dniem nowego roku szkol
nego Wydział Ruchu Drogowego Komen
dy Rejonowej Policji w Rybniku czyli 
funkcjonariusze popularnej drogówki roz
poczną tradycyjną akcję pod nazwą “Bez
pieczna droga do szkoły”, której głównym 
celem jest zapewnienie dzieciom i mło
dzieży przede wszystkim zaś debiutującym 
w roli uczniów pierwszoklasistom bezpie
czeństwa na drogach w okolicy szkół oraz 
zapoznanie ich z podstawowymi zasadami 
i przepisami, dotyczącymi ruchu pieszego.

Przy okazji rozpoczynającego się roku 
szkolnego policja apeluje do wszystkich 
dorosłych użytkowników dróg o rozwagę, 
zdyscyplinowanie, kulturę i wyrozumia
łość względem szkolnej braci.
Akcja potrwa do piątku dziewiątego wrze
śnia. wack

Przeceny
* W “Damie Pik” przy ul. Racibor
skiej można kupić przecenione koszu
le w cenie 220 tys. zł.
* Tanie książki oferuje księgarnia w 
poczekalni dworca PKP.
* W “Mireksie” przy ul. Zamkowej 
przeceniono włóczkę.
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WOKÓŁ
GOLEJOWSKIEJ SZKOŁY

z a c h o w a n i e  
uczniów niż w centrum Rybnika, a to 
dzięki brakowi anonimowości. Trudno 
tu zginąć w tłumie, skryć się za pleca
mi innych.

Do udanych inicjatyw szkoły należą, 
odbywane od 2 lat, wyjazdy na wypo
czynek śródroczny nad morze. Wiosną 
ośrodek kolonijny w Jantarze koło 
Gdańska gości 80-osobową grupę 
dzieci z wszystkich klas golejowskiej 
szkoły. Wysiłek jest duży, bo to i jedna 
czwarta prawie uczniów szkoły i spory 
wydatek dla rodziców. Ale że pienią
dze na wiosenny wyjazd są składane 
od września, to ciężar staje się do 
udźwignięcia nawet dla uboższych ro
dzin. Efekty zdrowotne - większa ilość

nadmorskiego jodu - są trudne do wy
mierzenia, ale łatwiej dostrzec efekty 
wychowawcze. To przy okazjach ta
kich wyjazdów uczniowie stają się bar
dziej zaradni, a nauczyciele mają oka

okazję poznać nie 
tylko intelektual
ny wymiar ich 
osobowości. Jest 
wreszcie - wcale 
nie najmniej 
istotna - funkcja 
społeczna. Dla 
dzieci z rodzin 
w ielodzietnych 
był to niejedno
krotnie ich jedy
ny wyjazd z 
domu na wypo
czynek. Pomysł 
ten funkcjonuje 
równolegle z ak
cją “zielonej 
szkoły”, którą 
obejmowani są 
co roku wyłącz

nie uczniowie klas trzecich.
Szkolna tradycja dobrego oszczędza

nia ułatwia nie tylko wyjazdy najbie
dniejszym. Szkoła w Golejowie w 
Konkursie szkolnych kas oszczędno
ści w 1993 roku zajęła pierwsze 
miejsce w województwie katowic
kim. Przydały się i video wygrane po 
miejskim i telewizor wygrany po woje
wódzkim etapie konkursu.

- Tegoroczne wyniki konkursu nie są 
jeszcze znane, choć z pewnością wypa
dniemy dobrze - twierdzi dyrektor 
szkoły Gabriela KUCMAN.

Uczniowie klas szóstych biorą udział 
w “Eskulapiadzie”, drużyna chłop
ców z klas piątych /Łukasz DUDZIK

W Golejowie dobiega końca rozbu
dowa Szkoły Podstawowej nr 29, o 
czym pisaliśmy już w “GR”.

Warto tej szkole poświęcić jeszcze 
słów kilka, tym razem jednak nie tyle 
bazie materialnej 
placówki, lecz jej 
dokonaniom wy
chowawczo-dy
daktycznym.

Golejowska 
szkoła należy do 
mniejszych w na
szym mieście. W 
roku szkolnym 
93/94 uczyło się 
w niej 351 
uczniów, grono 
pedagogiczne li
czyło 28 nauczy
cieli. Szkoła jest 
ściśle związana ze 
swoim środowi
skiem. Mniej się 
tutaj narzeka na

i Michał ZIMOŃ/ i siódmych /Tomasz 
SZULC i Krzysztof ROJCZYK/ zajęła 
drugie miejsce w wojewódzkim kon
kursie wiedzy o ruchu drogowym.

Indywidualny sukces tegorocznej ab
solwentki klasy ósmej - Joanny 
URBANIK - to zakwalifikowanie się 
do kadry makroregionu w szermierce. 
To także sukces jej trenera Krystiana 
FAJKI SA, który prowadzi w szkole 
sekcją szermierczą RMKS-u.

Objęcie nauką pływania dużej grupy 
uczniów poza obowiązkowymi zaję
ciami w klasach I-IV owocuje sukcesa
mi w zawodach pływackich. Obecna 
absolwentka Anna PIECHA dwukrot
nie zdobywała pierwsze miejsce w 
kraulu w międzyszkolnych zawodach 
pływackich.

Nic więc dziwnego, że szkoła posia
da liczną grupę osób oraz instytucji 
wspierających jej prace. G. Kucman 
wymienia szczególnie serdecznie rad
nego Józefa IBROMA zasłużonego w 
“pilotowaniu” sprawy rozbudowy 
szkoły na forum rady Miasta Rybnika. 
Elektrownia Rybnik rokrocznie dofi
nansowuje wyjazd uczniów nad morze, 
fundując darmowy autobus. Dzięki jej 
dotacji szkoła od roku posiada również 
pracownię komputerową. Spółka 
“UTEX” sfinansowała wyłożenie 
400 metrów kwadratowych placu 
przed szkołą brukową kostką i obieca
ła podobne prace przy parkingu, a 
spółka “Energoinwest” dopłaciła do 
zakupu kserokopiarki oraz wykonała 4 
bramy i 5 furtek do przyszłego ogro
dzenia placu szkolnego. 140 milionów 
przeznaczonych z KOiW w Katowi
cach na wyposażenie nowego skrzydła 
szkoły to wkład budżetu państwa.

Od września dzieci z Golejowa za
staną w swojej szkole przyjemne 
zmiany. O nowe chęci do nauki z pew
nością będzie im łatwiej.

GRZEGORZ WALCZAK

Miało się zacząć o 10.00, a rozpo
częło się o 12.30 - o dwie i pół go
dziny spóźnił się Koziołek Matołek, 
który zabawiał dzieci na Rynku w 
sobotę, 27 sierpnia. Powodem 
spóźnienia było jednak nie matołec
two, a kłopoty z aparaturą nagłaśnia
jącą. Dzieci, które przydreptały na

Teatr Ruchu AKT w Rybniku

Koziołek M atołek 
na Rynku

Rynek - zapewne w dużej części cią
gnąc ze sobą rodziców - o dziesiątej 
odeszły więc z niczym, ale na szczę
ście w południe widzowie mali i 
duzi dopisali. Dopisała też pogoda, 
co przy plenerowym spektaklu jest 
przecież bardzo ważne. Przedstawie
nie, rozgrywane na tle potężnych de
koracji, było pantomimą, komento
waną przez jednego z aktorów Tea
tru Ruchu AKT. Wesoły koziołek 
odbywał swą życiową odyseję - płynął

płynął przez w zbu
rzone morze, 
uciekał żarłocznej 
czarownicy, pono
sił klęskę w kon
kursie śpiew a
czym, by wreszcie 
dotrzeć do Paca
nowa i tam prze
żyć załam anie 
nerwowe na 
wieść, że w Paca
nowie jednak nie 
kują kóz. Wymo
wa przedstawienia 
była jednak opty
m istyczna - ko
zioł, po otrząśnię
ciu się z depresji, 
w finale ruszał w 
tany z maluchami. 
Dzieciom chętnie 
brały udział w 
działaniach akto
rów - na początek 
starsze odpow ia
dały na pytania o 
twórczość Korne
la M akuszyńskie
go, co było dobrą 
rozgrzewką przed 

pow akacyjnym  odpytyw aniem  w 
szkole, później i starsze i młodsze z 
zapałem opryskiwały złą czarownicę 
wodą, wreszcie stanęły wraz z Ma
tołkiem  w szranki konkursu p ie
śniarskiego. Mariusz zaśpiewał “sto 
lat”, dwie anonimowe dziewczynki 
śpiew ająco wyznawały “Kocham 
noc”, ale niewątpliwą gwiazdą tego 
festiwalu była mała Kamilka, autor
ka i wykonawczyni takiego oto te
kstu: “W lazł kotek, na płotek kot,

kotek na płotek, kotek na płotek, ko
tek na płotek i potem zlazł na zie
mię”. Publiczność przyjęła ten wy
stęp z entuzjazmem. To działo się na 
scenie, a wystarczyło zerknąć za de
korację, by obejrzeć spektakl pt. 
“Teatr od kuchni” - aktorzy przebie
rali się, przygotowywali rekwizyty, 
można było obserwować, jak teatral
na magia przeobraża sympatycznego 
brunecika w straszną czarownicę na 
kurzych łapach.

Skąd przychodzi “Koziołek Mato
łek”? Z Warszawy, a zmierza do Za
kopanego, do muzeum Kornela Ma
kuszyńskiego. Wyruszył dw udzie
stego siódmego maja, by do Zakopa
nego przybyć drugiego września. Po 
drodze M atołek z przyjaciółm i 
odw iedził m.in. Łowicz, Gdańsk, 
Płock, Żywiec, z Rybnika śpieszył 
się do Jastrzębia i niestety nie star
czyło już czasu na konkurs w rzucie

Dyskoteka charytatywna 
w sobotę 10 września

W piwnicznych kazamatach znanej i 
lubianej wśród młodzieży kawiarni 
“Pod psem” w poniedziałek dwudzie
stego dziewiątego sierpnia spotkali się 
młodzi organizatorzy przygotowujący 
dyskotekę, która miała się odbyć w 
niedzielę czwartego września, a która 
odbędzie się w Szkole Podstawowej 
nr 31 dopiero dziesiątego września, 
w sobotę. Zabawę, która rozpocznie 
się o godz. 18.30, poprowadzi znany 
prezenter Marek Sierocki. Dochód z 
biletów w cenie 40 tys. zł zostanie prze
znaczony na pomoc ubogim dzieciom, 
a przede wszystkim na hospicjum dla 
chorych na AIDS, podopiecznych księ
dza Arkadiusza Nowaka.

W dyskotece będą mogli wziąć 
udział uczniowie szkół średnich i 
ósmoklasiści. W środę dyrektorzy ryb
nickich szkół średnich otrzymali tele
fonogramy z prośbą o ogłoszenie infor
macji o dyskotece w czasie akademii, 
rozpoczynających rok szkolny. Rów
nież w środę uczniowie, pomagający w 
organizacji imprezy, odebrali plakaty 
anonsujące dyskotekę, które porozwie
szali w swoich szkołach. Ich zadaniem 
będzie też uspakajanie zbyt rozbawio
nych uczestników dyskoteki. Na spo
tkaniu organizatorów można było usły
szeć, że “zadyma” to jedyny powód, 
który może spowodować przerwanie 
zabawy. Na wszelki wypadek w szkole 
dyżurować będzie pielęgniarka. Policję 
zawiadomiono, że tańce i swawole potrwają

potrwają do 20.30, ale z możliwością 
“delikatnego” przedłużenia, jeśli star
czy zapału tańczącym i prowadzące
mu. Nie należy się jednak spodziewać, 
by dyskotekę połączono ze śniada
niem. Młodzi organizatorzy będą przy
gotowywać salę już dzień wcześniej, 
by wszystko było gotowe na czas. Za 
swoją pracę młodzież zostanie wyna
grodzona prestiżem, identyfikatorami, 
a być może również jakimś innym zna
kiem szczególnym - sami zaintereso
wani chcieliby wyróżniać się z tłumu 
dzięki koszulkom z napisem “Organi
zator” lub lepiej “Ratownik”, albo pa
pierowym czapeczkom. Jeśli pierwsza 
dyskoteka się powiedzie, to są  już im
ponujące pomysły na następne, które 
mogłyby być prowadzone przez Hiero
nima Wronę, Marka Niedźwieckiego, 
Marka Rogowieckiego, a może nawet 
przez samego pana Manna.

Natomiast Miejski Zarząd Szkół i 
Przedszkoli, czyli “dorosły”, urzędowy 
organizator dyskoteki, planuje w tym 
roku szkolnym kolejną edycję mło
dzieżowego balu przebierańców. Po
przedni “Bal rzymski”, który odbył się 
na Małej Scenie, był bardzo udany, 
choć nie rozreklamowano go wśród 
uczniów, balowało więc tylko czter
dzieści osób. Tym razem zapowiada się 
“Bal pierwotniaków”, na który należy 
przybyć w stroju człowieka jaskinio
wego. K.M.

We wtorek do Bazyliki św. Antoniego przybyli uczestnicy pielgrzymki mini
strantów archidiecezji katowickiej. W pielgrzymce udział wzięło ok. tysiąca sze
ściuset chłopców ze stu dwudziestu siedmiu parafii diecezji katowickiej. Przyje
chali do Rybnika ze swymi parafialnymi opiekunami - wikarymi i klerykami.

Uroczystą mszę dla ministrantów odprawił ks. biskup Gerard Bernacki, a 
koncelebrowało ją  ponad dwudziestu księży.

kapustą. Koziołek jest kwestarzem - 
w czasie każdego przedstaw ienia 
członkowie teatralnej trupy, bardzo 
młodzi ludzie, starają się sprzedać 
cegiełki na budowę pomnika Korne
la Makuszyńskiego. Każda cegiełka 
kosztuje 50 tys. zł. Nie idą - powie
działa nam Małgorzata Renes, pro
ducentka spektaklu. D zieci mają 
przedstaw ienie za 
darmo, ale to nie 
skłania rodziców  
do sięgania do kie
szeni. Do tej pory  
zebraliśmy z cegie
łek około trzydzie
stu m ilionów z ło
tych.

Jeśli któreś z 
rybnickich dzieci 
w czasie sobotnie
go spektaklu zapa
łało do “K oziołka 
Mądrej G łow y” 
miłością od pierw
szego wejrzenia, to 
informujemy, że w 
M ielnicy pow stał 
fanklub K oziołka 
Matołka. Kto chce

zostać jego członkiem i w łaścicie
lem stosownego dyplomu i legity
macji, powinien napisać do Fundacji 
M ielnica, 62-500 Konin, 
ul. Szpitalna 43.

KLAUDIA MICHALAK
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Witraże domowe

małych witrażyków do powieszenia na 
oknie oraz witrażowych kloszów na 
lampy pokojowe. Bogatsi zamawiają 
sobie całe kompozycje okienne do sa
lonów. W Rybniku małe witrażyki 
można już kupić w sklepach z ozdob
nymi drobiazgami do domu oraz w 
sklepach z lampami, gdzie w iszą już 
żyrandole witrażowe, kosztujące około 
dwóch milionów. Witraże zafundowały 
sobie też nasze sklepy, na przykład lo
dziarnia przy Sobieskiego. Również 
szkoły kształcące mistrzów witrażow
nictwa mają komplety uczniów - przy
kładem jest Prywatne Studium Budow
lane, gdzie za dwuletnią naukę trzeba 
zapłacić w sumie 42 miliony.

Trzeba przyznać, że wracająca moda 
na witraże jest bardziej wysublimowa
na niż popularne fototapety, sztuczne 
kwiaty i gipsowe sztukaterie.

Zdjęcia i tekst: 
MAREK SZOŁTYSEK

Niniejszy tekst rozpoczyna nowy 
cykl, przedstawiający co tydzień je
den z rybnickich witraży. Jest ich w 
naszym mieście dosyć sporo i to nie 
tylko w kościołach. Za tydzień

zimnem, deszczem i wiatrem oraz dekora
cją, często prawdziwym dziełem sztu
ki. Witraże stanowią cechę charaktery
styczną europejskich kościołów i pała
ców od wczesnego średniowiecza. 
Największy rozwój sztuki witrażowej 
przypada na tzw. “czas katedr” we 
Francji, czyli XII i XIII wiek. Wtedy to 
w wielkich gotyckich kościołach poja
wiają się prawdziwe arcydzieła witra
żowe. Ich barwę i kompozycję może
my podziwiać do dzisiaj. Te stare wi
traże stanowią nie tylko dokument 
dawnej estetyki, ale również wysokiej 
technologii i głębokiej wiedzy, jaką 
stosowano przy obróbce szkła. Po
wiedzmy tylko dla przykładu, że szkło 
na witraże nie było malowane na po
wierzchni, lecz zatapiano w nim barw
niki, dzięki czemu ich barwy nawet po 
700 latach nie wyblakły. Dawni witra
żyści znali również zasadę dyfrakcji 
światła, dzięki czemu witraże od strony 
wschodniej, kiedy wpadające światło 
jest “bardziej niebieskie”, miały prze
wagę kolorów czerwonych, zaś witraże 
na zachodzie były barwione bardziej 
“na niebiesko”. W ten sposób zacho
wano harmonię i naturalność barw. 
Świadectwem perfekcyjnie opanowa
nego rzemiosła europejskich witraży
stów są okna witrażowe w paryskim 
kościele Sainte Chapelle.

w e j ś c io w y m i ,  
drzwi między po
kojami gościnnymi 
oraz przeszklenia 
w meblach, głów
nie w kredensach i 
serwantkach. Wi
traże w tym czasie 
pojawiły się rów
nież w oknach eks
kluzywnych skle
pów, kawiarni, 
banków czy hoteli. 
W Rybniku najwię
cej witraży mają 
domy z lat dwu
dziestych i trzy
dziestych, mie
szczące się między 
ulicą Gliwicką, św. 
Antoniego, Wy
zwolenia i Na 
Górze. Również

Coraz bardziej popularne jest zawieszanie w oknach 
małych witrażyków, przedstawiających kwiaty, owoce, 
ptaki...

modnymi wówczas 
witrażami przyo
zdobiono wybudo
wany w 1928 roku 
nowy Urząd Miasta 
przy ulicy Chro
brego.

Od prawie pięciu lat widać ponow
nie w Polsce odradzającą się modę na 
witraże. Wszystko zaczęło się od małych

omówimy w itraż umieszczony w 
Urzędzie Miasta a przedstawiający 
panoramę dawnego Rybnika.

Witrażami nazywamy kompozycje 
plastyczne wykonane z kawałków 
barwnego szkła, zespolonych przy po
mocy ołowianych ramek. Tak usztyw
niona kompozycja wypełnia okno, bę
dąc jednocześnie osłoną przed zimnem

Następne wieki tolerowały witraże, 
lecz nie przyczyniały się do rozwijania 
tej dziedziny sztuki. Dopiero secesja, 
panująca w sztuce europejskiej w la
tach 1890 - 1905, ponownie doprowa
dziła do odrodzenia się witrażu. W na

szym kraju pod 
wpływem tej sece
syjnej mody po
wstały m.in. witra
że Stanisława Wy
spiańskiego w ko
ściele krakowskich 
franciszkanów.

Wspaniale witraże można spotkać w starych rybnickich 
budowlach, na przykład w domu nr 5 przy ulicy Ligonia, 
gdzie witraż zapełnia wielkie okna na klatce schodowej.

Minęła secesja, 
lecz moda na witra
że pozostała do 
czasów II wojny 
światowej. Modą tę 
wykorzystywało w 
Europie i w Polsce 
nowe budownictwo 
mieszczańskie. W 
Polsce najwięcej 
domów z witrażami 
wybudowano w la
tach dwudziestych i 
trzydziestych na
szego stulecia. 
P o d s t a w o w y m  
miejscem, gdzie 
wstawiano wtedy 
witraże, były okna 
klatki schodowej, 
okna nad drzwiami

Pozowanie czasem bywa trudne. Zdjęcie Małgorzaty Marcisz

Z d j ę c i e  
z  a lb u m u  

c z y t e l n i k ó w

Z apraszam y naszych C zy te ln i
ków do w spólnego og lądan ia  
zdjęć. Wystarczy przyjść do redak
cji z ciekawym zdjęciem, które po 
skopiowaniu natychm iast zw róci
my. /Można też wrzucić je  do na
szych "żółtych skrzynek"/.

A u to ra  na jsym patyczn iejszego  
lub n a jb a rd z ie j "o d jaz d o w e g o ” 
z d ję c ia  f irm a  "E K S P R E S  
F U JI" , R ybnik, ul. R eja 2 nag ro
dzi b e z p ła tn y m  w yw ołan iem  i 
w ykonaniem  odb itek  z fo lk i f il
mu.

W Stodołach zabawa
Atmosfera festynu “Pożegnanie 

lata”, który w ostatnią wakacyjną sobo
tę i niedzielę odbył się w Stodołach, 
przesycona była zapachem pieczonych 
kiełbasek, z lekkim dodatkiem bryzy 
znad zalewu. Jednak nie tylko węch i 
smak, lecz i inne zmysły bombardowa
ne były wrażeniami - nie dało się nie 
zauważyć dolatującej do uszu muzyki 
w stylu disco-polo, wzrok padał na ża
glówki, piłkarzy, zapaśników, konie, 
dotyk przez zakończenia nerwowe 
umieszczone poniżej pleców informo
wał, że siedzimy na drewnianej ławie. 
Silne wrażenia dotykowe były też

udziałem drużyn uczestniczących w 
przeciąganiu liny, które zawsze kończy 
się widowiskowym klapnięciem na 
murawy. Do rejsu jachtem “Conrad" 
ustawiała się kolejka, “Koło fortuny” ; 
też nie narzekało na brak zainteresowa
nia. Świeciło słońce. Były pączki, dzie
ci, psy i zakochani i wszyscy - oprócz 
pączków, którym w każdej chwili gro
ziło pożarcie - byli zadowoleni. Byłby 
to więc festyn stuprocentowy, gdyby 
nie to, że nigdzie nie dostrzegliśmy cu
krowej waty, bez której żaden festyn 
nie jest pełny.

K.M.

Koncert muzyki kameralnej
Państwowa Filharmonia Śląska w 

Katowicach oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rybniku zapraszają na in
augurację sezonu artystycznego 1994/ 
1995. Rozpocznie się on w poniedzia
łek 5 września, o godz. 18.00, koncer
tem dwojga artystów - wiolonczelisty 
A rkadiusza Tesarczyka i pianistki 
Claudii Chen-Tesarczyk. W progra
mie znajdą się utwory m.in. Bethovee
na, Schumanna, Granadosa, Cassado. 
Oboje muzycy mieszkają i pracują w 
Kanadzie. Claudia Chen-Tesarczyk po
chodzi z Chile, koncertowała w obu 
Amerykach, zdobyła też liczne nagro
dy, m.in. w 1988 roku w konkursie 
chopinowskim w Chicago. Arkadiusz

Tesarczyk ukończył z wyróżnieniem 
Katowicką Akademię Muzyczną, a na
stępnie uzupełniał swą edukację arty
styczną w konserwatorium w Baltimo
re. Uzyskał też dyplom w dziedzinie 
muzyki kameralnej. Obecnie jest 
pierwszym wiolonczelistą orkiestry 
symfonicznej Winnipeg. Występował 
w Polsce, Francji, Szwajcarii, Wielkiej 
Brytanii, Chile i Związku Radzieckim, 
odbył też tournee po Stanach Zjedno
czonych.

Koncert odbędzie się w Miejskiej 
Bibliotece publicznej przy 
ul. Szafranka 7. Bilety na tę imprezę 
kosztują tylko dwadzieścia tysięcy zło
tych, ulgowe - dziesięć tysięcy. /K/

D ni Muzyki O rganowej
c.d. ze strony 1
bazylice, a uczestniczący w nim melo
mani będą mogli usłyszeć nie tylko re
pertuar tradycyjny, ale także po raz 
pierwszy w historii tej imprezy, utwory 
organowe na cztery ręce takich kompo-

Linzu, który wykona barokowe sonaty 
na zespół instrumentalny, Telemanna i 
Bacha.

Będzie można również usłyszeć so
lowe arie na głos basowy z towarzysze
niem organów Schuetza, Marcellego i

czy Schubert. Dzień później, siódme
go w rześnia o godz. 18.00 czescy 
organiści wystąpią w sali koncertowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Ra
ciborzu. W niedzielę czwartego wrze
śnia będą koncertować w kościele 
W.N.M.P. w Biertułtowach, zaś w po
niedziałek piątego w rześnia w ko
ściele św. Filipa i Jakuba w Żorach.

We wtorek 13 września o godzinie 
19.15 w Bazylice św. Antoniego kon
certować będzie prorektor Akademii 
Muzycznej w Katowicach prof. Julian 
Gembalski, ceniony organista - wirtu
oz, uznawany za mistrza organowej 
improwizacji. W środę czternastego 
września wystąpi on również w szkole 
muzycznej w Raciborzu, a osiemna
stego września w kościele N.N.M.P. w 
Pszowie.

Trzeci tydzień Dni Muzyki Organo
wej i Kameralnej wypełniają koncerty 
zespołu kameralnego z austriackiego

Pozdrawiają nas...
P o z d r a w i a j ą  n a s . . .
Najserdeczniejsze życzenia z brze

gów bałtyckiego morza śle “Kapsel- 
Roger G rupa” dla tych co w Rybni
ku zostali.

go austriaccy kameraliści wystąpią we 
wtorek dwudziestego września rów
nież o godz. 19.15, dzień wcześniej 
wystąpią oni w kościele M.B. Różań
cowej w Jastrzębiu - Moszczenicy, na
tomiast osiemnastego września w ko
ściele W.N.M.P. w Wodzisławiu a 
dwudziestego pierwszego września 
w sali szkoły muzycznej w Raciborzu.

W wtorek dwudziestego siódmego 
września w bazylice św. Antoniego o 
godz. 19.15 odbędzie się jeden z waż
niejszych koncertów tegorocznych 
dni, w czasie którego orkiestra symfo
niczna Rybnickiej Filharmonii wraz z 
chórem “Con tutti “ z Zabrza wykona 
słynne “Requiem” Mozarta. Dyrygo
wać będzie Sławomir Chrzanowski, a 
koncert ten będzie jednocześnie inau
guracją nowego sezonu koncertowego.

Ostatnim punktem programu tego
rocznych “Dni” będzie koncert chóru z 
Czech, który odbędzie się w sobotę 1 
października w Bazylice św. Antonie
go o godz. 19.15.

Bilety na wszystkie rybnickie kon
cery kosztują 20 tys. zł, przewidzia
no również bilety ulgowe. Program te
gorocznych Dni Muzyki Organowej i 
Kameralnej jest wyjątkowo bogaty i z 
pewnością usatysfakcjonuje rybnickich 
melomanów. wack

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Część I

Opowieści 
z czasów wojny

sześciuset obroń
ców, zaś trzystu 
“wrogów Rzeszy” 
zostało aresztowa
nych. Dla całego 
miasta i kraju roz
począł się długi 
okres wojny i oku
pacji. Przeżycia 
tego czasu przechowywane

już w pierwszym  
dniu wojny zni
szczyła wszelkie  
punkty polskiej 
obrony. W powie
cie rybnickim zgi
nęło pierwszego 
września około

Przed pięćdziesięcioma pięcioma 
laty, pierwszego września 1939 
roku o godzinie 5.00 rozpoczęła 
się II wojna światowa. W okolice 
Rybnika wkroczyła V Dywizja  
Pancerna niemieckiego Wehr
machtu pod dowództwem gen Vie
tinghoff-Scheela. Powiat rybnicki 
ze względu na swoje położenie ge
ograficzne był jakby “przewidzia
ny na straty”, tzn. ze strategiczne
go punktu widzenia utrzymanie  
tej ziemi było niemożliwe. Polskie 
dowództwo nie pozostawiło oczy
wiście Rybnika bez obrony, którą 
stanowił m.in. Od
dział Wydzielony o 
nazwie: Obrona 
Narodowa “Ryb
nik”, dowodzony 
przez majora Wła
dysława Mażew
skiego. Siła natar
cia niemieckiego

przechowywane w pamięci poszczegól
nych rodzin są najważniejszym  
dopełnieniem książkowych opra
cowań tamtych lat. Dopiero w 
tych jednostkowych opisach ludz
kiej niedoli widać tragizm wojen
nych czasów. O opisanie losów  
swoich rodzin podczas II wojny 
światowej /1939 - 45/ poprosiłem 
niektórych tegorocznych rybnic
kich maturzystów.

Opowiada Basia, lat 19:
“Mój dziadek Eryk ju ż  dwa lata 

przed  wybuchem wojny służył w

wojsku polskim, a zatem w wojnie 
obronnej 1939 roku walczył w szere
gach Armii Polskiej. Dostał się je d
nak do niemieckiej niewoli i wysłano 
go do obozu w Hanowerze. Tam co
dziennie był wysyłany do pracy w 
gospodarstwie rolnym. Dzięki znajo
mości języka niemieckiego zaprzyja
źnił się z córką gospodarza, która 
wysłała do jego rodziny w Rybniku 
list z prośbą o przysłanie dokumen
tów. A był to już czas wpisywania /  
segregowania/ Ślązaków na tzw. “li
sty narodowościowe ” /volkslisty/ . 
Gdy długo oczekiwany list nadszedł, 
dziadek został z obozu zwolniony. 
Można jednak powiedzieć, iż wpadł 
"z deszczu pod rynnę ”, gdyż prosto 
z obozu wcielono go do armii nie
mieckiej i przesiano na front wscho
dni. Pod Moskwą jednak został ran
ny i zwolniono go z wojska do domu, 
zatrudniając jako drwala w okoli
cach Rybnika. Gdy jednak wojna się 
kończyła i ku Rybnikowi zbliżał front 
rosyjski, do domu dziadka przyszli  
żołnierze rosyjscy. Było to wczesną 
wiosną 1945 roku. Całą rodzinę wy
wlekli wtedy przed dom i chcieli roz
strzelać. Egzekucji nie wykonali je d
nak, gdyż zrobiło im się żal siostry 
dziadka, która stała na mrozie z je d
nodniowym noworodkiem. To wyda
rzenie jedn ak  stało się po  kilku 
dniach przyczyną  śmierci mojej 
prababc i  Marty, która zmarła z 
przerażen ia  oraz owej s ios try  
dziadka zmarłej z przeziębienia na 
zapalenie płuc. W kilka dni po  
tych dwóch pogrzebach  dziadek  
został znów ujęty przez wojsko ro
syjskie i zesłany do obozu pracy

na Syberii, w Ta
gru. Po d z ie w ię
ciu miesiącach  
gehenny, zacho
rował tam na dur 
brzuszny, po czym 
zezwolono mu na 
p o w ró t  do
domu. ”

roku Niemcy w y s łali dziadka do 
przym u sow ej p ra c y  w fa b ryc e  w 
Kędzierzynie jako spawacza. Mie
szkał tam w obozie  a do domu 
p rzy je ż d ża ł  tylko na niedzielę.  
Gdy się wojna kończyła zakłady w 
Kędzierzynie były bombardowane 
i wielu ludzi zginęło. Niemcy p o
czątkowo mylnie sądzili, że dzia
dek zginął wraz z innymi robotni
kami i p r zy s ła l i  babci stosowne  
zawiadomienie
/Todesbescheinigung/, iż p o le g ł  
“w obronie Rzeszy ”. W kilka dni 

po otrzymaniu tego zaw iadom ie
nia babcia urodziła mojego tatę i 
dała mu na chrzcie Emil, imię jego  
“n ie ży ją c e g o ” ojca. Tymczasem 

jednak dziadek Emil żył i był przez  
Niemców trzymany w innym obo
zie pracy. Stamtąd uciekł wiosną 
1945 roku i wrócił  do domu. Czy 
można sobie wyobrazić tę radość, 
te łzy szczęścia...? ”

Opowiada  
Mirek, lat 19:

Gdy wybuchła  
wojna, mój dz ia
dek Waldemar 
miał 18 lat i z o
s ta ł  zac iągnięty  
do wojska nie
mieckiego. Wysła
no go najpierw  
do Włoch, a 
później na front w 
Afryce. Walczył w 
Tunisie i Libii  
gdzie uczestniczył 
m.in. w ataku na 
Tobruk. W tym 
czasie  p rze sze d ł  
wiele ciężkich chorób, np. tyfus. 
Leczony był we Włoszech, gdzie  
podczas  rekonw alescencji  - ja k  
wspominał - odw iedził  Rzym, a 
podczas  audiencji na Watykanie 
sam osobiście  uścisnął dłoń p a
pieża Piusa XII. Po wyzdrowieniu 
wysłano go na fron t  wschodni  
gdzie dostał się do niewoli rosyj
skiej a następnie do obozu pracy. 
Zbiegł stam tąd w 1944 roku i do 
domu p o w ró c i ł  w po ło w ie  1945 
roku ”.

Opowiada Iza, lat 19.
“Mój dziadek Emil był wycho

wywanym przez  matkę półsierotą. 
Nie zaciągnięto go przed wojną do 
armii polskiej ze względu na krzy
wiznę prawego kciuka. Podobnie  
podczas okupacji potraktowali go 
Niemcy, zatrudniając w hucie “Si
l e s i a ” w Rybniku. Około 1943

Utopek 
z Wielopola

Skończyło sie bizygowanie łeboniom 
w Wielopolu, bo szkoła sie zaś zaczła. 
Jako szkoda, że feryje niy twajom dzie
siyńć miesiyncy a szkoła yno dwa. 
Było by to napewno lepij niż teraz. 
Kery to wymyślył? - istno gupota, coby 
feryje yno dwa miesionce dzieci miały. 
Zaś trza sie uczyć i uczyć, a tu jeszcze 
człowiek mo w gowie te przewracani 
snopków na hanysowym polu, chytani 
ryb, kompani na Rudzie i chodzyni na 
raps. Cołki długi rok trza zaś czekać na 
te uciechy. Książki i zeszyty już kożdy 
mioł prziszykowane. Nikere książki 
musieli ojcowie nowe pokupić, a jedne 
to sie po starszym bracie, abo siostrze 
dostało. Te książki co już pora lot tam 
a nazot do szkoły chodziyły, były tak 
schacharzone, że trza było kartki biglo
wać i flostrym przilepiać co by sie niy 
rozleciały. Zeszyty to trza było dycki 
nowe kupić, a niy zawsze na to stykało. 
Pamiyntom jak starka zawsze chalata
ła: “Po co terazki tela blajsztyftów i 
tych heftów w tyj szkole trzeba. Piyr
wej to yno tabulka, sztift i końścine
czek mokryj chaderki do szkoły sie 
niosło, a dziecka wiyncyj umiały i 
usłuchliwe były bardziej niż dzisioj. 
Jak kery co zbrojył, to tak po pazurach 
od rechtora dostoł trzcinom, iże ruski 
rok to pamiyntoł. Dzisioj to rechtory 
majom zakozane dzieci prać i beztoż 
taki nieusłuchliwe siarony po cołkij 
wsi lotajom.” Kożdy nowy rok szkolny 
to samo zawdy starka godali i już my 
sie tymu niy dziwowali. Znali my już 
ta godka od starki jak Ojczynasz.

Ciynżko sie rano stowało jak trza było 
iść zaś do tyj szkoły. Prziszoł tyn piyr
szy wrzesiyń i niy było zmiłuj sie, trza 
było stować. Szło sie bez taszow z 
książkami, bo to yno te klasy dzielyli i 
trza było wysłuchować tego glinganio 
od kerownika i inkszych zaproszonych 
gości. Kożdy mioł prziszykowano ja
koś przedmowa, a my musieli to ciyr
pliwie słuchać. Te szponty, co do piyr
szyj klasy prziszły, to sie 
niyjbardzij radowały, bo je
szcze niy wiedziały co ich 
czeko. Myślały yno, że ich 
bydom sztyjc tytami dzielić.
W doma im yno tłukli, że w 
szkole jest piyknie i kożdy 
tyta z maszketami dostanie.
Inacyj to by do szkoły niy 
chciały przijść. Nikerzi to i 
tak beczeli i larmym ich 
mamy do szkoły kludziyły.
“Żabka” spod lasa też jakigoś 
łebonia do szkoły prziklu
dziył. Padoł, że to jest synek 
od somsiadów, że jego mama 
jest choro i dzisioj niy pora
dzi śnim przijść, beztoż go 
prosiyła żeby go do szkoły 
zakludziył. My mu i tak niy 
wierzili. Ni mioł - co prowda 
- czerwonyj czopeczki na gowie, ale 
tyn czerwony kabocik to nom wszyst
kim podpod. Dugali my sie łokciami i 
na tego syneczka pokazowali, bo nom 
na utopka wyglondoł. Żodyn nic niy 
godoł, bo my byli ciekawi co to zaś 
“Żabka” wymyślył. Pozganiali nas 
wszystkich do tyj świetlice i tam my 
musieli wysłuchać przemowiynio od 
kerownika szkoły, a potym od takiego 
z komitetu rodzicielskigo. Toż kerownik

kerownik piyknie godoł i szło tego jakoś słu
chać, ale jak zaczon tyn z tego komite
tu fanzolić, to my yno rzykali żeby już 
skończył, bo sie mierzło słuchać. Niy 
umieli my tego pojąć, że tyn chłop 
oroz zapomnioł po Śląsku godać. Jak 
sie to wszystko skończyło, to zaczli 
tych niej młodszych witać i dowali im 
te tyty. Stoli te bajtle kole siebie w raji 
i gymby sie im śmioły jak te tyty brali.

Tyn mały honcwot, co ze “Żabkom” 
prziszoł, tyż już tyta wiynkszo od nie
go w rynkach trzimoł. Pani Zofia - 
żona naszego kerownika szoły - dziely
ła tym bajtlom te tyty. Jak doszła ku 
tymu ostatnimu bajtlowi, okozało sie, 
że brakło w koszu jednyj tyty. Jak sie 
to mogło stać? - dziwiyły sie te mamy 
co to poszykowały. To niymożliwe, 
przeca tytów było tela wiela dzieci. 
Wszystko przedtym liczyły. Szum

sie skuli tego zrobiył - łeboń co mioł 
dostać ta tyta beczoł - nic niy pomo
gło.
Rachowały i rachowały te mamy i 
rechtorki, i niy mogły sie jakoś do
rachować. Cołki szczyńści, że jedna 
mama dwie tyty kupiyła i gibko du 
dom po ta ibryczno zaleciała. Przi 
tym cołkim zamiyszaniu żodyn niy 
widzioł, kedy sie “Żabka” z tym sy

neczkym w czerwonym ka
bociku po cichutku wytraciy
li. Jak my śli już du dom z 
tyj szoły, to my przi hanyso
wym stawie w krzokach do
padli “Żabki” z Magierkom, 
jak  sie czymś dzielili. Tak 
byli tym zajyńci, że nos wca
le niy widzieli. Kole nich tyta 
leżała a oni sie szklokam i 
dzielyli i lizokami. Jedyn do 
mie, jedyn do ciebie - szło 
yno w tych krzokach. Tak te 
cygaństwo na wiyrch wyszło. 
“Żabka” nam owiył utopka, 
żeby śnim do szkoły zaszoł, 
bo kożdy kery tam pierszy 
roz przidzie, tyn dostanie 
tyta z maszketami. Utopek z 
Wielopola jest pierzinym ma
szketny, totyż dwa razy mu 

niy trzeba godać. Od tego czasu to 
my nad stawym w ołali “Utopek! 
Utopek! - czerwono magierka - podź 
do krzoków, to dostaniesz tytka 
szkloków” . Utopek sie tak gańbo
woł, że długi czas sie ludziom  na 
oczy niy pokazowoł . O “Żabce” to 
my zaś żodnymu niy godali, bo my 
wroz śnim te lizoki i szkloki pozjo
dali.

B. DZIERŻAWA

c.d.n.

zebrał i opracował: 
MAREK SZOŁTYSEK

 Kina
“APOLLO”

2 - 4 września, “KOCIA ARYSTO
KRACJA”, prod. USA, piątek, 2 
września, godz. 17.00; sobota, 3 wrze
śnia, godz. 16.00; niedziela, 4 wrze
śnia, godz. 15.00 i 17.00; “DOSKO
NAŁY ŚWIAT”, prod. USA, piątek, 2 
września, godz. 19.00; sobota, 3 wrze
śnia, godz. 18.00
5 -  9 września, godz. 17.00 i 19.00, 
“JACK BŁYSKAWICA”, prod. USA

DKF “EKRAN” przy TZR 
Poniedziałek, 5 września, godz. 19.00, 
“DZIECIĄTKO z MACON” prod. 
ang.-hol.-fr.-niem., reż. P.Greenaway, 
cena 25.000 zł

“PREMIEROWE” przy TZR 
2 - 3  września, godz. 17.00 i 19.00, 
“GLINIARZ Z BEVERLY HILLS 
III”, prod. USA, cena 35.000 zł
6 -  8 września, godz. 17.00 i 19.15 
“UCIECZKA GANGSTERA”, prod. 
USA, cena 35.000 zł

“ZEFIR” - Boguszowice 
4 - 8  września, godz. 17.00 i 19.00, 
“ZAKONNICA W PRZEBRANIU 
II”, prod. USA

“WRZOS” - Niedobczyce 
4 września, godz. 17.00, “ZAKONNI
CA W PRZEBRANIU II”, prod. USA

 Dyskoteki 
Sobota, 3 września, godz. 20.00, 
KINO “APOLLO”

/g w /

U top ek  w  szkole

Jedyn ty, jedyn ja! Rys.: B. Dzierżawa
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Żaluzje pionowe 
i poziome, markizy, rolety 

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

• K o l orowe nadruki
• na bal onach
•wg wzorów powierzonych lub zleconych

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

KREDYTY GOTÓWKOWE
dla ludności

od 5 do 30 milionów
Rybnik-Boguszowice, Os. Południe 37 (Dom Górnika), 

tel. 39-21-34 lub 230-31 w  5134,
Żory, ul. Rybnicka 22a/34,

Leszczyny, Dom Kultury, tel. 311-239 w. 2.

EK SPR ESS  
R ybnik, 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 z ł ,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

WYCENY NIERUCHOMOŚCI
w celach:

kupna-sprzedaży, kredytowych (hipoteka) 
spadkowych, darowizn, przetargów i innych 

w yk on u je u p raw n ion y  
rzeczozn aw ca  m ajątkow y  

Rybnik-Niew iadom tel. w ieczorem 
ul. Zamenhofa 19A 260-31 w ew .5533

B iuro
R a ch u n k o w e

poleca usługi w zakresie:
pełnej i uproszczonej 

rachunkowości
Tel. 27-406, Rybnik, 
ul. Raciborska 62/46

KUPIĘ
PEUGEOTA 205
Wiadomość: 27-530

Ogłoszenia drobne

SP R Z E D A M  V W  G O L F  1.5D, 
1979 - 10 m ln, b ia łe tab lice
W odzisław  Śl., tel. 556-163

* * *
SP R Z E D A M  K O M P L E T  

M E B L I M Ł O D Z IE Ż O W Y C H  
w  dobrym  stanie.

C ena - 3 .000 .00 0 . - z ł . Tel. 25650.
k k k

PRZEPRASZAMY wszystkich, 
w ręce których dostała się gazetka 

“GAWRA” /0/ 
pisana bez porozumienia 

z Hufcem ZHP.
Odpowiedzialność ponosi Redakcja. 

Przepraszamy za zwłokę.

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

Zarząd Zieleni Miejskiej
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:
wynajęcie karawanu 
całodobowy przewóz zwłok 

“ szeroki asortyment trumien 
kosmetykę, ubranie 
i przechowanie zwłok 
wynajęcie kaplicy do pogrzebu 

“usługi cmentarne 
“zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

“możliwość załatwienia orkiestry 
wynajęcie autobusu 
Możliwość załatwienia formalności 

pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologii w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46

Ceny konkurencyjne

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. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45
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 2 do 8 września, Apteka Pod Lwem, 
ul. Sobieskiego 4, tel. 22-806

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab woloweextra szynka wp. gotowana śląska

P o w s ta ń c ó w  16 90 87 129 70,8
PIOTROWSKI 85,6 90,1 133,2 67,8
TARG 85 85 125 64
Owoce/Warzywa jabłka gruszki pomidory ziemniakimłode
C y tru sek 13 12 26 5
S o b ie s k ie g o  2 9-10 12 28-32 5
TARG 5-12 — 15-24 4-5
Spożywcze masło cukier jajko mąka
J a n  N o g a 14 15,5 2,2 7,5
TA R G 13 13 1,6-2,2 6,5 - 7,5
H e rm e s 13,5 15 2,3 7,5

Waluty dolar marka czeska francuska
Gallux, R y n e k 22500\2280014350\14500 775X800 4220\4350
Delikatesy, ul. Miejska 22650\2280014350\14500 780\790 4150\4280
P e w e x  d u ż y 22600\2280014350\14500 785\800 4150\4250

KO
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NE
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Y

Rybnik

g r a t i s

Producent poleca:

OKNA
I DRZWI Z PCV

Najnowocześniejszy park maszyn 
Najnowocześniejszy profil trzykomorowy 
Najnowocześniejsze rozwiązania okuciowe

To 100% jakości 
i 10  la t gwarancji!
44-207 Rybnik (Grabownia) 
ul. Poloczka 88, tel. 26-504
Rybnik, ul. Młyńska (obok Targowiska), tel. 28-938 
Rybnik, ul. Wodzisławska 105, tel. 24-723 
Żory, ul. Dworcowa 10, tel. 342-224 
Czyżowice, ul. Wiejska 7, tel. 511-035

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Plażowe Grand Prix
W każdą wakacyjną niedzielę na wysy

panych płukanym piaskiem specjalnych 
boiskach na terenie kąpieliska “Ruda” roz
grywane były turnieje siatkówki plażowej z 
cyklu Grand Prix Rybnika, zorganizowa
nego wspólnie przez Urząd Miasta i sekcję 
siatkówki Rybnickiego Młodzieżowego 
Klubu Sportowego.

W minioną nie
dzielę na opustosza
łej już “Rudzie” 
odbył się turniej fi
nałowy, w którym 
wystąpiło siedem 
najlepszych z około 
pięćdziesięciu trzyo
sobowych amator
skich drużyn, które 
wzięły udział w eli
minacjach. Najwię
cej punktów w cią
gu całych wakacji 
zgromadziła na 
swoim koncie dru
żyna “Mazuno” z 
Rybnika, występu
jąca w składzie: Łu
kasz Lip, Sebastian 
Łyczko i Łukasz 
Majenta. Finał rzą
dzi się jednak swoi
mi prawami i po 
niespodziewanej porażce w walce o wyj
ście z grupy zespół ten sklasyfikowany zo
stał na czwartym miejscu.
W meczu finałowym spotkały się druży

ny “Czarnych Koni” /Marek Budzik, Woj
ciech Kasperski, Paweł Roman/ z Żor i 
“Cyganów” z Rybnika /Adam Łyczko, 
Marek Staniczek, Jarosław Obrocki/. Po

zaciętym meczu w /tie breaku 18:16/ wy
grały “Czarne Konie”, zwyciężając w ca
łym Grand Prix. Na trzecim miejscu upla
sował się zespół Towarzystwa Miłośników 
Piwa “Struś” z Wodzisławia /Dariusz Fi
rut, Marek Przybysz, Mariusz Lechowicz/, 
czwarte miejsce zajęła drużyna “Mazuno”, 
piąte “Zryw Palestyna”, szóste “Przypad

kowi” i siódme “Korko
pirze”.

Rybnickie Grand Prix 
było chyba jedyną cy
kliczną imprezą tego 
typu w naszym regionie. 
Siatkówka plażowa cie
szy się w naszym kraju 
coraz większym zainte
resowaniem, o czym 
najlepiej świadczy fakt 
rozegrania w tym roku 
pierwszych oficjalnych 
mistrzostw Polski. Na 
“Rudzie” to zaintereso
wanie piaszczystą siat
kówką również było wi
doczne i choć w upalne 
dni rozgrzany piasek 
palił bose stopy, boi
ska były wręcz oblega
ne. Organizatorzy te
gorocznego Grand 
Prix zapewniają, iż w 

przyszłym roku odbędzie się druga edy
cja turnieju. Warto chyba również po
myśleć o podobnym turnieju dla pań. 
Żeńska siatkówka plażowa z oczywi
stych względów może być bardziej 
atrakcyjna od tej w męskim wydaniu...

Tekst i zdjęcia: Chch

Siatkarzom w czasie finału  "gwi
zdał” przewodniczący Komisji Kul
tury Fizycznej i Sportu Rady Miasta 
Lech Kowalski

Zwycięski zespół ”Czarnych Koni”, od lewej: Paweł Roman, Marek Budzik i 
Wojciech Kasperski

Kolarski
"Tour de Pologne" 

w Rybniku
Rybniczanie będą mogli już po raz 

drugi w tym roku oglądać imprezę ko
larską. Po czerwcowych szosowych mi
strzostwach Polski teraz zawita do Ryb
nika peleton pięćdziesiątego pierwszego 
wyścigu “Dookoła Polski”. W środę 
siódmego września zakończy się wła
śnie w Rybniku trzeci, najdłuższy etap 
wyścigu, rozpoczynający się w Lądku 
Zdroju. Etap ten liczyć będzie 196 kilo
metrów i według wszelkich obliczeń ko
larze powinni się pojawić w Rybniku 
około godziny 16.00. Po przejechaniu 
linii mety, która tradycyjnie już znajdo
wać się będzie przy ulicy Budowlanych, 
kolarzom pozostanie do pokonania 
dziesięć rund o długości prawie trzech 
kilometrów, których trasa prowadzić bę
dzie ulicami Budowlanych, Raciborską i 
Kotucza. Na trasie tej znajdują się aż 
trzy ronda, które w czasie niedawnych 
mistrzostw Polski nie sprawiały kola
rzom większych trudności.

Następnego dnia, w czwartek ósme
go września w Rybniku odbędzie się 
start do kolejnego, czwartego etapu wy
ścigu, który po przejechaniu przez kola
rzy stu siedemdziesięciu trzech kilome
trów zakończy się metą w Bielsku-Bia
łej. Start ostry do tego etapu odbędzie 
się przy ulicy Żorskiej niedaleko obwo
dnicy około godziny 12.25, wcześniej 
kolarze przejdą przez centrum Rybnika.

Honorowy patronat nad wyścigiem 
objął prezydent Józef Makosz, zaś wice
prezydent Michał Śmigielski został 
przewodniczącym komitetu organiza
cyjnego, który zajął się przygotowaniem 
wyścigu w obrębie miasta. Chch

Pani Danucie 
MALINA - wią
zankę najserdecz
niejszych życzeń: 
zdrowia, szczę

ścia, pomyślności w życiu osobistym i 
zawodowym, składają: 
chrześniacy : Sabinka i Zbyszek M. 
wraz z Rodzicami, Babcią i Dziad
kiem.

* * * *
Urszuli Budzińskiej i Wojciechowi 
Piontkowi z okazji ślubu życzenia 
wszelkiej pomyślności składa Zarząd 
Rybnickiego Klubu Motorowego

Żużel Żużel

Nowi żużlowcy w RKM-ie
W minioną niedzielę drużyna 

RKM-u Rybnik podejmowała na 
własnym torze zespół “Śląska” 
Świętochłowice. Rybniczanie byli w 
tym spotkaniu zdecydowanym fawo
rytem. Zwyciężyli bez kłopotu 65 : 25. 
Już sam wynik wskazuje, że było to 
jednostronne widowisko. Wyższość 
rybniczan była bardzo widoczna - 
RKM aż 10 wyścigów wygrał podwój
nie. Goście zanotowali tylko jedno 
zwycięstwo - w wyścigu V L. Maty
siak i A. Bielica pokonali 5 : 1 braci 
Fliegertów. W drużynie RKM-u naj
więcej punktów zdobyli: A. Musiolik 
- 14, A. Pawliczek - 13 i M. Korbel - 
12.
Cieszy dobra dyspozycja Andrzeja 
Musiolika, który wznowił treningi po 
dłuższej przerwie i radzi sobie coraz 
lepiej. W meczu ze “Śląskiem” dyspo
nował ponadto bardzo dobrze przygo
towanym, szybkim motocyklem.

Radość rybniczan ze zwycięstwa 
nad “Śląskiem” została nieco przy
ćmiona przez wiadomość o sukcesie 
rzeszowskiej “Stali” w meczu z “Polo
nią” Piła. W Rzeszowie najgroźniej
szy rywal RKM-u w walce o awans 
do ekstraklasy pokonał “Polonię” 
46:44. W związku z tym sytuacja 
RKM-u nieco się skomplikowała - aby 
zająć w rozgrywkach miejsce premio
wane awansem rybniczanie muszą 
wygrać mecz wyjazdowy w Pile, który 
odbędzie się jedenastego września. 
Jest to zadanie trudne. Niedawny suk
ces rybniczan na trudnym torze w 
Grudziądzu pozwala przypuszczać,

że i w Pile RKM zdoła wygrać. W 
meczu tym wystąpi Lars Henrik Jor
gensen, który startował w drużynie 
“Polonii” Piła i doskonale zna tamtej
szy tor.
W Rybniku nareszcie doczekaliśmy 
się nowych żużlowców. Na torze w 
Częstochowie egzamin na licencję 
żużlową zdali wychowankowie trene
ra Jerzego Gryta : Krzysztof Mro
wiec i Paweł Sobczyk. Są to młodzi 
zawodnicy, a kariera dopiero przed 
nimi. Trener zapewnia, że są oni już 
nieźle wyszkoleni i w przyszłym sezo
nie powinni zdobywać ligowe punkty. 
Naszych młodych żużlowców będzie 
można zobaczyć w akcji na torze w 
Rybniku już w najbliższy czwartek - 
ósmego września o godz. 16.30 
odbędą się zawody V rundy Młodzie
żowych Drużynowych M istrzostw 
Polski.

W najbliższą niedzielę liga pauzuje. 
We Wrocławiu odbędą się zawody o 
Drużynowe M istrzostwo Świata 
grupy “A” z udziałem reprezentacji 
Polski.
Zwycięzca tych zawodów zakwalifi
kuje się do finału światowego, który 
rozegrany zostanie 18 września na to
rze w duńskim Brokstedt.

Tak więc chwila oddechu przed de
cydującym o awansie meczami ligo
wymi. Rybniczanie wykorzystają ją  na 
dobre przygotowanie się do meczu w 
Pile. Od tego meczu zależy bowiem 
bardzo wiele.

PIOTR SZWEDA

Zaprosili nas...

... na I Wystawę Budownictwa Eko
logicznego Ziemi W odzisławskiej, 
trw ającą od drugiego do czwartego 
września 1994 r. w Miejskim Ośrod
ku Kultury w Wodzisławiu Śl. przy 
ul. Kubsza 17, oraz na sympozjum 
naukowe poświęcone ekologii i ter
morenowacji w budownictwie, które 
odbędzie się w tym samym miejscu 
trzeciego września 1994 r. w godz. 
10.00 - 18.00.

Rybnicki Klub Motorowy 
organizuje

Indyw idualny Turniej Żużlowy o 
Puchar Ziemi Rybnickiej . Zawody 
odbędą się w Rybniku siedemnaste
go września br. Będzie to równocze
śnie jub ileusz  XV - lecia startów  
Henryka Bema. Poszukiwani są spo
nsorzy tej imprezy. Chętni proszeni 
są o kontakt telefoniczny z RKM 
Rybnik /nr tel. 234 - 04 i 28-880/ lub 
osobisty na stadionie przy ul. G li
w ickiej. Organizator zapewnia re
klamę podczas zawodów w formie 
uzgodnionej ze sponsorami.

 Kronika policyjna 

Barbie bez auta
W nocy z dziewiętnastego na dwudzie
stego sierpnia na niestrzeżonym par
kingu przy ul. Śląskiej włamano się do 
opla kadeta. Sprawca wszedł do środka 
po uszkodzeniu zamka w drzwiach. 
Następnie zerwał oparcie tylnego sie
dzenia i skradł z bagażnika: 2 garnitu
ry, bielizną osobistą, obuwie, samo
chód dla lalki Barbie, odtwarzacz kom
paktowy “Sony” oraz 30 płyt kompak
towych. Straty wyniosły 80 mln zł.

Okradli Araba
W nocy z dwudziestego na dwudzie
stego pierwszego sierpnia włamano się 
do samochodu nissan poprzez wybicie 
szybki w drzwiach. Skradziono radio
odtwarzacz i inne przedmioty o warto
ści 10 mln zł. Poszkodowany jest oby
watelem Algierii czasowo zamieszkał
ym w  Rybniku .

Jak sobie pościelesz...
Dwudziestego drugiego sierpnia mię
dzy 14.45 a 15.00 z okna balkonowego 
w mieszkaniu znajdującym się na par
terze przy ul. św. Antoniego skradzio
no 4 poduszki z pierza. Właściciel wy
cenił straty na 2 mln zł.

Rowerem pod “favoritkę”
Dwudziestego trzeciego sierpnia na ul. 
Budowlanych ok. godz. 21.30 nietrze
źwy rowerzysta zajechał drogę skodzie 
favorit. Rowerzysta doznał obrażeń 
głowy i został przewieziony do szpita
la przy ul. Rudzkiej. Kierowca auta był 
trzeźwy.

Śmiertelny wypadek
Dwudziestego trzeciego sierpnia o 
godz. 10.45 na ul. Kotucza w pobliżu 
przejścia dla pieszych samochód cięża
rowy jelcz potrącił pięćdziesięciosze
ścioletnią kobietę. Odniosła ona po
ważne obrażenia: otwarte, wieloodłam
kowe złamanie golenia, wstrząśnienie 
mózgu oraz wewnętrzne obrażenia cia
ła. Została poddana operacji lecz ok. 
2.00 zmarła.

Znaleziono samobójcę 
Dwudziestego piątego sierpnia o godz. 
19.40 Pogotowie Ratunkowe powiado
miło policję o znalezieniu zwłok męż
czyzny w wieku ok. pięćdziesięciu lat. 
Leżał on na zadrzewionym terenie w 
pobliżu bloku przy ul. Mglistej w 
Orzepowicach. Denat nie miał widocz
nych obrażeń ciała. Nie znaleziono 
przy nim dokumentów stwierdzających 
tożsamość. W kieszeni kurtki znajdo
wał się list pożegnalny wskazujący na 
samobójstwo. Ciało umieszczono w 
prosektorium w Orzepowicach w celu 
przeprowadzenia sekcji zwłok.

Motorowerem pod mercedesa
Dwudziestego szóstego sierpnia ok. 
godz. 10.30 na ul. Wolnej kierowca 
motoroweru zajechał drogę mercede
sowi. Siedemdziesięcioletni motoro
werzysta w wyniku wypadku doznał 
stłuczenia głowy, złamania kości pi
szczelowej nogi oraz złamania lewej 
łopatki. Przewieziono go do szpitala 
przy ul. Rudzkiej. Kierowca mercedesa 
był trzeźwy. Motorowerzyście pobrano 
krew do analizy.

Przez sufit po gorzałkę 
W nocy z dwudziestego szóstego na 
dwudziestego siódmego sierpnia nie
znani sprawcy włamali się do kawiarni 
“Maxim” przy ul. Górnośląskiej. Po 
wybiciu otworu w suficie skradli alko
hol i papierosy o wartości 2 mln zł.

Złoto dla zuchwałych
Dwudziestego trzeciego sierpnia w 

sklepie jubilerskim przy ul. Racibor
skiej dokonano zuchwałej kradzieży 
wyrobów ze złota o wartości ponad 
siedemdziesięciu mln zł. Sprawcy zo
stali ujęci przez policję już po kilku 
dniach.

Ubrany elegancko młody mężczyzna 
wszedł do sklepu jubilerskiego Davidson

Davidson we wtorek ok. godz. 16.30. Znaj
dującym się wewnątrz dwóm młodym 
ekspedientkom powiedział, że wybiera 
się na wesele i chce kupić pannie mło
dej drobiazg za dziesięć do piętnastu 
mln zł. Dziewczęta wyjęły paletę z ko
liami, kolczykami i naszyjnikami w ce
nie od pięciu mln zł. Po kilku minutach 
wybierania jedna z ekspedientek po
szła za ladę. Wówczas mężczyzna 
chwycił jej koleżankę za twarz, rzucił 
na ladę, wyrwał paletę z przedmiotami 
ze złota i wybiegł ze sklepu. Sprzedaw
czynie podniosły alarm. Jedna z nich 
była w szoku, druga wybiegła za 
sprawcą i zaczęła krzyczeć: “łapać zło
dzieja!” Znajdujący się na ulicy prze
chodnie pobiegli za oddalającym się 
przestępcą. Uciekł on pomiędzy bloki 
przy Nacynie gubiąc po drodze część 
złota. Czekał na niego wspólnik na 
motorze. Wsiadając na motocykl zło
dziej zerwał złote przedmioty z palety, 
którą wyrzucił. Przestępcy odjechali w 
kierunku ulicy Kotucza.

Spowodowane kradzieżą straty wy
niosły ponad 70 mln zł. Część 
przedmiotów zgubionych przez spraw
cę znaleźli przygodni ludzie i odnieśli 
właścicielowi. Policja powiadomiona o 
przestępstwie zarządziła blokadę dróg. 
Nie dała jednak ona efektu. Sprawców, 
którzy odjechali niebieską M Z-ką nie 
udało się zatrzymać. Na podstawie zeznań

zeznań ekspedientek sporządzono ryso
pis sprawcy. Charakterystyczne było 
to, że pod okiem miał mały plaster. 
Wytypowano czterech mężczyzn kara
nych w przeszłości za podobne czyny a 
odpowiadających rysopisami. Sprze
dawczynie w jednym z nich rozpozna
ły sprawcę. Policja ustaliła miejsce 
jego pobytu. W czwartek nad ranem 
funkcjonariusze zapukali do jego 
drzwi. Słysząc dobijających się poli
cjantów sprawca zuchwałej kradzieży 
wyrzucił część złota przez okno. Po
nieważ jednak dom był obstawiony, 
zostało to zauważone. Złodzieja za
trzymano i osadzono w areszcie. Po
czątkowo nie chciał się przyznać. Poli
cja ustaliła dane personalne jego 
wspólnika. Jego również zatrzymano. 
Obaj przyznali się do popełnienia prze
stępstwa.

Wobec głównego sprawcy, który był 
już w przeszłości karany, prokurator 
zastosował areszt tymczasowy. Jego 
wspólnik, dotychczas nie karany, zo
stał poddany dozorowi policyjnemu. 
Młodzi przestępcy są mieszkańcami 
Niedobczyc.

Policja odzyskała część łupu. Spraw
ca kradzieży część złota sprzedał na 
targowisku w Wodzisławiu, a pienią
dze przepił.

/jak/
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NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

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

Biuro czynne 9.00 - 17.00

Jeszcze natrysk i koniec sezonu kąpielowego na Rudzie.
Zdj.: wack

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

Pod znakami zodiaku
BARAN - Swoje obowiązki wykonujesz z talentem i profesjonalizmem. Cóż, kiedy 
cały efekt niweczy brak konsekwencji. Nie pozwól, by kolejny raz coś rozproszyło 
Twoje działania, a wysiłek poszedł na marne.
BYK -  Nie odrzucaj interesującej zawodowej propozycji, choć teraz wydaje Ci się, 
że nie podołasz nowym obowiązkom. Nie przeczuwasz ile jeszcze drzemie w Tobie 
energii, którą uruchomić może widoczny na horyzoncie cel...
BLIŹNIĘTA - Nie zdradź się zbyt szybko ze swymi zamiarami, bo ktoś niezbyt życz
liwy tylko czeka, by powinęła Ci się noga. Szczególnie ostrożnie dobieraj sobie 
współpracowników, pamiętając komu się niedawno naraziłeś.
RAK- Reagujesz zbyt impulsywnie. Zwracanie uwagi na potrzeby innych nie może 
przerodzić się w próbę uzależnienia ich od siebie, choćby w jak najlepszej wierze... 
LEW - Choć nie zabraknie Ci chęci i zapału do pracy, chcesz się zrealizować na 
zbyt wielu frontach. Nie zdołasz jednak przeskoczyć pewnych fizycznych uwarunko
wań, trzeba więc dokonać wyboru.
PANNA - Odtąd żadne działania nie mogą być pozorne, gdyż zbyt wielkie grono 
ludzi patrzy Ci na ręce. Lepiej skreślić z planu kilka pozycji niż tłumaczyć się z bra
ku ich realizacji.
WAGA - Nie pozwól sobie na to, by obowiązki uległy spiętrzeniu, bo Twój przepra
cowany organizm może mieć kłopoty z ich nadmiarem. A wystarczy zrobić listę i ści
śle je j przestrzegać.
SKORPION - Brak zdolności dyplomatycznych nie przysparza Ci przyjaciół. Nie
kiedy lepiej powiedzieć parę słów mniej, a zyskać w zamian trochę szacunku. Będzie 
Ci potrzebny sprzymierzeniec....
STRZELEC - Jesteś bardzo krytyczny i słabostki innych widzisz o wiele wyraźniej 
niż własne, co nie znaczy, że... ich nie masz. Ktoś w dość bolesny sposób będzie 
chciał Ci to udowodnić...
KOZIOROŻEC - Poczujesz się tak odprężony, że możesz nie zauważyć czarnych 
chmur, które zbierają się na horyzoncie. Nie wyłączaj swojego “systemu wczesnego 
ostrzegania ”, czyli intuicji, która podpowie Ci najlepsze rozwiązanie.
WODNIK - Wydarzy się coś, co może zmienić Twoje życiowe preferencje, a przynaj
mniej odczucia i emocje. Poddaj się tym wydarzeniom, bo na nic się nie zda opór, 
może co najwyżej sprawę jeszcze pogorszyć...
RYBY- Możesz wszystkich zaskoczyć szybkością decyzji, czym wprawisz w zdumie
nie otoczenie. W efekcie, nim nieprzychylni ludzie zorientują się w czym rzecz, bę
dzie już po wszystkim.

Postmoderniści
Dość nieprecyzyjne i ostatnio 

nadużywane określenie postmoder
nizm trafiło po malarstwie, filmie i 
innych dziedzinach sztuki, do mody. 
Tak nazwano po
czynania awangar
dowych twórców 
belgijskich, o 
których bardzo 
głośno było po 
ostatnich poka
zach paryskich.
Zajm ują oni
podobne miejsce 
do tego, które kie
dyś w sztuce zaj
mowali artyści 
spod znaku under
groundu - nie po
kazują się “na sa
lonach”, ale
gdzieś niby na 
boku, na peryfe
riach, a ludzie i 
tak ich znajdują.
Generalnie ich kolekcje są w stylu 
zbiedniałego arystokraty - rzeczy są

Fatałachy z naszej szafy

Styl zbiedniałego arystokraty

albo za duże, albo za małe, sprawia
jące w rażenie zniszczonych, wy
gniecione, w przygaszonych kolo
rach, asymetryczne. Tkaniny dobie
rane na zasadzie kontrastu - matowe 

z błyszczącym i, 
szorstkie wełny z 
jedwabiem , wszy
stko jakby przy
padkowo zestawio
ne i powyciągane z 
przepastnych szaf 
czy strychów. 
M oda ta ma być 
wyzwaniem dla 
blasku i elegancji 
znanych mistrzów, 
a ponieważ je st 
buntownicza, pod
chwyci ją  przede 
wszystkim  m ło
dzież. Ale to w ła
śnie awangarda po
pycha modę do 
przodu, i tak pew
nie będzie również 

ze zbuntowanymi Belgami.
Wróżka

Poziomo: A/zbiera się na rękach, B/lista pytań /bada opinię/, C/ 
alkoholowy duch, D/Azja w ataku, E / imię, które można czytać 
wspak, F/łączy Polskę ze Szwecją, G/ kończynki niemowlaczka, 
H /gra trzech, I/  miejsce dla kotów i starych, J / miniłączka 
Pionowo: 1/ dzika, dawno odkryta, 2 /przydrożna gastronomia, 
3 /coś do wywierania, 4 /państwo w menu, 5 /ćwierćinteligent, 6/ 
zastąpiły je  kajdanki, 7/ kuzyn kija, 8/ dawniej dbał o prasę, 9/ 
dom Zeusa, 10/zastój, bezwład
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: I-3, F-5, A-2, D -7, I-3, D-8, E- 
2, E-6; D-9, B -8 , I-3, F-5; J-7, C-8, D-2, A-1, B-8, G-9; F-7, H- 
10 , I-3, F-10, B-4, F-8, A-6, D-6, G-7, E-3, I-7; A-10, B-7, B-2, 
A-4, D -2, I-9
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 44 z hasłem “Noc wdowa 
po dniu” otrzymują: Tadeusz Nyk, ul. Orzepowicka 22B/15, 44- 
217 Rybnik oraz Dariusz Palarz, ul. Cicha 4, 44-203 Rybnik 3.
Nagrody do odebrania w redakcji.

5  m in u t  ła m a n ia  g ło w y

Ilustracje różnią się w 7 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika-Boguszo
wic. 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 33 nagrodę otrzymuje: Paweł Buszka, ul. Sztolniowa 48a/9,44- 
251 Boguszowice.

Dwie jaskółki obserwują odrzutowiec. 
- A le  szybko leci!
- Nie ma się co dziwić. Jak by tobie 
palił się tyłek, też byś tak leciała!

*  *  *

Nad basenem kąpielowym stoi mrów
ka i mówi do słonia:
- Proszę cię, wyjdź Z wody!
Słoń wychodzi i pyta:
- Co chciałaś?
- Właściwie nic, chciałam tylko 
sprawdzić, czy nie wziąłeś przez po
myłkę moich kąpielówek!

Śląskie
beranie

Raz zajączek zamówił sobie w kawiar
ni ciasteczko i kawę. Musiał jednak 
na chwilę wyjść do toalety. Wraca i 
widzi, że nie ma ciasteczka, zły i 
wściekły podwija rękawy, skacze na 
krzesło i woła:
- Kto zjadł moje ciastko, niech się 
odezwie!
Cisza!
- Kto zjadł moje ciastko - warknął gło
śno i groźnie zajączek. Podnosi się 
ociążale niedźwiedź i - warcząc 
mówi:
- Ja! - a zajączek słodziutkim głosi
kiem:
- Misiu, a dlaczego nie napiłeś się 
kawy!

*  *  *

Zajączek został zaproszony do lisiczki 
na imprezę. Zabawa była dobra. Ba
wili sią długo, tak że na koniec pozo
stał już tylko zając i lisiczka. Wracają
cego zajączka spotyka wilk i widzi, że 
zając ciągnie na sznurku magneto
fon. Pyta go:
-A  ty co ciągniesz? Skąd to masz?
- A wiesz, jak  już wyście wszyscy wy
szli, to lisiczka położyła się na tapcza
nie i powiedziała: "A teraz zajączku 
bierz, co mam najdroższego". No to ja 
łaps za magnetofon!
Wilk słysząc to skrzywił się. A zają
czek na to:
- Wiem, ty byś pewnie wziął telewizor!

*  *  *

Pies do psa:
- Reksiu, która godzina?
- Pojęcia nie mam.
Ale przelatuje wróbelek i woła:
- Minęła właśnie dwunasta!
A Reksiu do drugiego psa:
- Ty, widziałeś ju ż gadającego 
wróbla?

*  *  *

M ysia para zakochana spaceruje 
po parku. Naraz przez drogę przele
ciał czarny kot.
- O Boże, czarny kot!
- Czyżbyś była zabobonna?

*  *  *

Jedna kura zbierała ziarno tuż po 
szynach. Jechał ekspres “Opola
n in ” . N ie zdążyła uciec. Tyle co 
przejechał, wstała, otrząsnęła się i
rzekła: - Co za kogut!!!

*  *  *

Zajączek dostał wezwanie na poli
cję. Bał się strasznie i prosił nie
dźwiedzia, aby z nim poszedł. Tyle 
co doszli do komisariatu, widzą te 
wychodzi z niego wielbłąd. Na to 
niedźwiedź:
- Zajączku, mowy nie ma, aby my 
tam poszli. Patrz, co zrobili z konia!

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska”

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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