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Opłaty parkingowe

Im dłużej tym drożej
Na ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli 

uchwałę, w myśl której ustanowione zostały stawki 
opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych 
miejscach na drogach i ulicach. Wywołała ona kon
trowersje, które wynikały z niezrozumienia jej zapi
su. Liczymy, że ten artykuł pomoże rozwiać wszel
kie wątpliwości.

Obecnie w niektórych obszarach cen
trum miasta parkowanie odbywa się w 
sposób nieracjonalny. Duża część 
miejsc parkingowych zlokalizowanych 
w sąsiedztwie urzędów, banków, skle
pów i placówek usługowych zajmowa
na jest przez wiele godzin przez dojeż
dżających do pracy. Uwzględniając 
fakt, iż w bezpośrednim sąsiedztwie 
centrum zlokalizowanych jest kilka 
parkingów poza pasem drogowym, 
gdzie można parkować kilka godzin, a 
opłata za postój nie jest uzależniona od 
czasu jego trwania, bardziej wskazane 
jest aby wykorzystywali te parkingi 
właśnie dojeżdżający do pracy.

Przykład innych polskich miast poka
zuje, że sprawdzonym, efektywnym 
sposobem doraźnego i długofalowego 
złagodzenia problemów parkowania w 
centrum jest wprowadzenie w nie
których miejscach opłat za parkowanie 
w pasie drogowym /bez strzeżenia po
jazdów/. Pobieranie opłat za parkowa
nie na drogach publicznych nie stoi w 
sprzeczności z zasadą powszechnego 
dostępu do terenów i obiektów stanowiących

Prezydenci
wymienili

doświadczenia
W dniach 3 i 4 marca tego roku w 

Toruniu toczyły się obrady Zgrom a
dzenia O gólnego Zw iązku M iast 
Polskich. Nasze miasto reprezento
wał prezydent Józef Makosz. Zebra
ni m.in. przyjęli sprawozdanie Za
rządu z działalności związku w roku 
1994, zapoznali się ze spraw ozda
niem dyrektora Biura Związku z wy
konania budżetu w roku 1994 oraz 
przyjęli budżet związku na rok 1995. 
Przedstawiciele miast dyskutowali 
nad polityką m ieszkaniow ą miast 
polskich na tle założeń polityki mie
szkaniowej państwa oraz wymienili 
się doświadczeniami w zakresie 
przejm owania przez gminy szkół 
podstawowych. Ponadto prezydenci 
uczestniczyli we mszy świętej w in
tencji miast polskich, odwiedzili Pla
netarium Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika, oraz wysłuchali koncertu 
muzyki kameralnej. /J/

stanowiących własność publiczną. Jest prak
tykowane pobieranie opłat za wstęp do 
muzeów, parków narodowych, na plaże 
itp. Celem wprowadzenia odpłatności 
jest nic tylko zebranie środków na ich 
utrzymanie, ale także regulowanie licz
by użytkowników. W przypadku parkowania

Parking przy ul. Raciborskiej. Zdj.: kas

parkowania na terenach atrakcyjnych z 
punktu widzenia wygody podróżujące
go, pobieranie opłat od korzystających 
z deficytowego dobra publicznego jest 
szczególnie uzasadnione zasadą spra
wiedliwości /płaci tylko korzystający z 
dobra/.

Podstawę prawną dla płatnego parko
wania nie strzeżonego stworzyła nowe
lizacja ustawy o drogach publicznych i 
zarządzenie Rady Ministrów w sprawie 
zasad wyprowadzenia opłat za parkowa
nie pojazdów na drogach publicznych / 
Dz. U. nr 89/94, poz.  416/.

W Rybniku przewiduje się wprowa
dzenie odpłatności za parkowanie w 
pasie drogowym w następujących miej
scach: Pl. Wolności, ul. 3 Maja /od ul. 
Wieniawskiego do ul. Klasztornej/, ul. 
Raciborska /od ul. Wiejskiej do mostu 
na rzece Nacyna/, ul. F. J. Białych - 
Wysoka /parking w sąsiedztwie PKO/.

Opłaty pobierane będą w dni powsze
dnie w godz. 7.00 do 17.00, a ich wy
sokość uzależniona będzie od czasu 
postoju, i tak:

15 min 1. godziny postoju 20 gr 
/2000zł/

30 min 1. godziny postoju 30 gr 
/3000,-/

45 min 1. godziny postoju 50 gr 
/5000,-/

pierwsza godzina postoju 80 gr 
/8000,-/

druga godzina postoju 90 gr
/9000,-/

każda następna godzina postoju 1 zł
/ 10.000,- /

Bilet wykupiony w związku z posto
jem w pasie drogowym traci ważność 
wraz z upływem czasu postoju za jaki 
została uiszczona należność. W czasie 
postoju bilet należy umieścić za przed
nią szybą pojazdu, tak aby były możli
we do odczytania zawarte w nim dane. 
Brak biletu za przednią szybą będzie 

traktowany 
w razie kon
troli jako 
n i e - 
u iszczenie 
opłaty. Jed
nocześnie w 
każdym cią
gu postojo
wym będzie 
co najmniej 
jedno miej
sce wydzie
lone dla 
osób niepeł
n o s p r a w
nych, które 
są zwolnio
ne z opłat 
pod warun
kiem umie
szczenia w 
p o je ź d z ie  
przy przed
niej szybie 
dokumentu 
z symbolem 
osoby nie
pełnospraw

nej wydanego przez wojewodę. Obo
wiązek wystawiania dokumentu nie do
tyczy inwalidów korzystających z wóz
ków  inwalidzkich. Odpłatność za po
stój w wyznaczonych miejscach pasa 
drogowego będzie wprowadzana eta
powo. Na wstępie miejsca te zostaną 
odpowi ednio oznakowane, ale należ
ność pobierać będą pracownicy służb 
miejskich. W drugim etapie planuje się 
zabudowanie na parkingach automatów 
parkingowych. Zgodnie z Uchwałą 
Rady Miasta powyższe zasady mogą 
zostać wprowadzone w życie z dniem 1 
marca 1995 r. W Rybniku planuje się 
ich wprowadzenie na przestrzeni marca 
i kwietnia br.

Należy dodać, że powyższe zasady 
nie dotyczą parkingów miejskich - nie
strzeżonych, gdzie opłata dzienna nie 
ulega zmianie - 1 złoty oraz parkingów 
będących własnością prywatną.

J.

Wiosna wciąż jeszcze p r z e d  nami, a sezon na misski już  
się rozpoczął! Kinga Szmelterowska z III d Liceum Ekonomicznego
Ekonomicznego zdobyła tytuł Miss Publiczności Szkoły. 
Gratulujemy! Zdj.:K. Sandomierski

Chicago-Kraków 
w Rybniku!

Impreza nosi wprawdzie nazwę 
“Chicago-Kraków”, ale to właśnie 
w Rybniku odbędzie się jej prapre
miera! Zanosi się na to, że wtorko
wy wieczór 14 marca będzie 
prawdziwą ucztą dla miłośników 
jazzu, bluesa i współczesnego roc
ka, a tych na pewno w naszym mie
ście nie brakuje.

Tego właśnie dnia o godz. 19.00 
na Scenie Teatru Ziemi Rybnic
kiej wystąpi czołówka amerykań
skich instrumentalistów i wokali
stów uprawiających bardzo różno
rodną muzykę: Carlos Johnson

/gitara, śpiew/, Ernie Adams /per
skusja/, Billy Dickens /git. baso
wa/ i Robert Irving /instr. klawi
szowe/. Towarzyszyć im będą arty
ści polscy - Marek Stryszowski 
/saksofon, śpiew/, Ryszard Styka 
/gitara/ i Sebastian Bernatowicz 
/inst. klawiszowe/ oraz wokalistka 
Grażyna Auguścik.

Dzięki sponsorowaniu imprezy 
przez dwie firmy polsko-amerykań
skie, w tym wspaniałym koncercie 
będzie można wziąć udział za nie
wielkie pieniądze /dorośli - 7.00 zł, 
młodzież 3,5 zł/.

/róż/

Roboty w dzielnicach 
rozdzielone

W środę 1 marca w Urzędzie Mia
sta odbyło się posiedzenie Komisji 
d/s Samorządu z udziałem przewo
dniczącej Rady Miasta Urszuli Szy
nol, członków Zarządu Miasta, na
czelników wydziałów UM, szefów 
służb kom unalnych oraz przew o
dniczących Rad Dzielnic.

Na trwającym blisko sześć godzin 
spotkaniu zapadła większość wiążą
cych decyzji co do inwestycji i remon
tów, które zostaną przeprowadzone w 
dzielnicach w bieżącym roku. Prze
wodniczący rad dzielnic odpowiednio 
wcześniej przedstawili listy propono
wanych prac, które ich zdaniem nale
żałoby zrealizować na terenie dzielnic
y. Prośby najczęściej dotyczyły przy

działu kilkudziesięciu tysięcy sztuk 
trylinki na wykonanie dróg i chodni
ków, remontów wodociągów i kanalizacji

kanalizacji, a także postawienie w dzielnicy 
kilku punktów oświetleniowych. Nie 
wszystkie plany doczekają się realiza
cji w tym roku, ale też możliwości 
miasta są ograniczone. Przewodniczą
cy rad, po z reguły krótkiej dyskusji, 
dokonywali wyboru swych najpilniej
szych potrzeb. Gdy więc po zakończe
niu dyskusji z ust przewodniczącego 
komisji Grzegorza Piechy padło sa
kramentalne pytanie: czy zadawala ich 
osiągnięty kompromis, wszyscy prze
wodniczący poza przedstawicielami 
Chwałowic, odpowiadali, że tak. O 
konkretnych decyzjach, które zapadły 
podczas posiedzenia komisji oraz o 
konkretnych terminach robót postara
my się naszych czytelników na bieżą
co informować.

/J/
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Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE 
I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - PLACU ZABAW 

NA TERENIE KĄPIELISKA “RUDA” W RYBNIKU, UL. GLIWICKA. 
Oferta powinna zawierać:
1/ informacje o firmie 
2/ wykaz zrealizowanych obiektów 
3/ informacje o wiarygodności finansowej firmy 
4/ termin montażu - kwiecień 1995
5 /oświadczenie o przyjęciu specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
6/ koszt urządzeń i montażu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Wydziale In
westycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem “Plac zabaw” należy składać w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a w terminie do 
dnia 21 marca 1995 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 1995 r. o godz. 10.00 w Urzę
dzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE 

STUDNI GŁĘBINOWEJ - 21 M NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA 
SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU-KAMIENIU.

Oferta powinna zawierać:
1/ pełną informację o firmie
2/ referencje wraz z wykazem zrealizowanych przez firmę obiektów 
3/ informacje o wiarygodności finansowej firmy
4 /oświadczenie o przyjęciu specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
5/ koszt wykonania.
Projekt badań geologicznych na wykonanie studni znajduje się do wglądu w Wy
dziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika ul. Hallera 10a, jak
również w Wydziale tym można otrzymać specyfikację istotnych warunków za
mówienia.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem “Studnia” należy składać w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a w termi
nie do dnia 15 marca 1995 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 1995 r. o godz. 12.00 w Urzę
dzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 

I MONTAŻ DŹWIGU TOWAROWEGO O 2 PRZYSTANKACH 
Z DOSTOSOWANIEM DO ISTNIEJĄCEGO OTWORU SZYBOWEGO 

W MIEJSKIM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
PRZY UL. ŻUŻLOWEJ W RYBNIKU.

Oferta powinna zawierać:
1/ informację o firmie
2/ wykaz zrealizowanych przez firmę zadań 
3/ informacje o wiarygodności finansowej firmy 
4 / termin dostawy
5/ oświadczenie o przyjęciu specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
6/ koszt dźwigu, montażu i robót adaptacyjnych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Wydziale In
westycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem “Dźwig” należy składać w Wydziale In
westycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a w terminie 
do dnia 21 marca 1995 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 1995 r. o godz. 11.00 w Urzę
dzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37.

Wykopy te związane są z budo
wą ko lek to ra  san ita rnego , do 
którego spływać będą ścieki z ob
szaru od ul. W iejskiej do placu 
A.K. Dziś nieczystości te trafia ją  
bezpośrednio do Nacyny. Jednym z 
etapów  tych prac je s t w ykonanie 
złożonego przecisku długości 23 m 
pod N acyną. Rzeka zosta ła  już  
przekroczona, a firmy; w eszły na 
targow isko . W celu odsączenia 
wody i obniżen ia jej zw ierciadła 
zam ontow ano wokół wykopów  
tzw. igłofil try. Plastikowe  fińskie 
rury zostaną położone, kiedy po
ziom wody odpowiednio się obni
ży.

Roboty, z punktu widzenia  
ekologii, mają ogromne znacze
nie. Ścieki, dotąd zanieczyszcza
jące Nacynę, zostaną w prow a
dzone do kolektora i dalej do 
oczyszczalni . W arto więc przez 
parę tygodni znosić n iedogodno
ści. Roboty są skomplikowane 
i o ile nic nastąpią nieprzew idzia
ne utrudnienia, budowa pierwsze
go odcinka kanalizacji zostanie za
kończona w maju.

K.M.

Warto przeczekać...
Od kilku tygodni korzystanie z targowiska jest utru
dnione - głębokie wykopy, ogrodzone siatką, rozdzieli
ły plac targowy na dwie części. Przedostanie się z jed
nej do drugiej wymaga przejścia dookoła rozległych 
wykopów. Klienci mają trudności z zakupami, sprze
dawcy skarżą się, że tracą dochody. “ R o zk o p a li i n ic  
nie ro b ią ” - można często usłyszeć na targowisku.

Roboty przedzieliły targ na dwie części.

Skupienie i m odlitwa 
alkoholików

Już po raz siódmy przy kościele 
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Chwałowicach odbyły się Śląskie 
Dni Skupienia i Modlitwy dla osób 
uzależnionych od alkoholu, a nale
żących do ruchu Anonimowych Al
koholików.

Program rekolekcji - a więc liczne 
nabożeństwa, Droga Krzyżowa, medy
tacje, i oczywiście mityngi AA - wy
pełniał uczestnikom czas od wczesne
go rana do późnej nocy. Na spotkania 
przyjechało 56 osób z całej Polski po
łudniowej, kilkanaście innych docho
dziło na zajęcia z terenu Rybnika. W 
sumie w rekolekcjach wzięło udział

około 70 alkoholików. Mieszkali w 
obszernym domu rekolekcyjnym przy 
parafii. Na zakończenie odbyła się 
msza św., w której alkoholicy wspól
nie z parafianami uczestniczyli w nie
dzielnej mszy parafii. Jeden z alkoho
lików opowiadał wówczas o swoim 
życiu.

Głównym organizatorem spotkań 
jest proboszcz chwałowickiej parafii, 
ksiądz Teodor Suchoń. Ksiądz Suchoń 
wspomina, że na pierwszych rekolek
cjach zbierało się zaledwie kilkanaście 
osób. Wieść o Dniach Skupienia roz
chodziła się przez grupy Anonimo
wych Alkoholików. Kolejne Dni gromadzą

gromadzą coraz więcej uczestników. Już 
trzy razy chwałowickie rekolekcje do
finansowało miasto. Tym razem para
fia dostała siedem milionów, które 
przeznaczono na żywność dla gości. 
Władze miejskie Rybnika obiecały po
moc również przy kolejnych impre
zach.

Chwałowickie spotkania dla alkoho
lików i ich bliskich odbywają się trzy 
razy w roku - wiosną, latem i jesienią. 
Od 9 do 11 czerwca będą miały miej
sce rekolekcje dla uzależnionych i ich 
rodzin. Można się na nie zgłaszać, pi
sząc na adres: Grupa AA “Odrodze
nie”, kościół oo. Werbistów, ul. H. 
Wieniawskiego 1, 44-200 Rybnik, z 
dopiskiem “Śląskie Dni Skupienia i 
Modlitwy”. Natomiast jesienne reko
lekcje dla alkoholików potrwają od 13 
do 15 października.

K.M.

P o  co nam Kościuszko?
cz.2.

I LO w Rybniku im. Powstańców Śląskich zamierza 
wydać materiały z sesji naukowej poświęconej 200 rocz
nicy insurekcji kościuszkowskiej. Sesja odbyła się w 
kwietniu ubiegłego roku. Miała na celu przede wszystkim 
zapoznanie uczniów z aktualnym stanem wiedzy na temat 
powstania i jego przywódcy. W związku z tym nasuwa się 
pytanie: po co nam dziś Kościuszko?

5 lat Ruchu 
Autonomii Śląska

Mija 5 rocznica istnienia Ruchu Au
tonomii Śląska. Z tej okazji 17 marca 
br. w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbę
dzie się koncert, w którym wystąpią 
Orkiestra Estradowa Janusza Śmietany, 
kabaret “Rak”, Lucjan Czerny z radia 
TOP, zespół “Gabi Country” z Czech 
oraz zespół “Mona Liza”.

Koncert zadedykowano MATCE - 
ZIEMI ŚLĄSKIEJ.

Przepraszamy!
Instruktora Młodzieżowego Domu 

Kultury Macieja WIECHOCZKA
przepraszamy za zniekształcenie jego 
nazwiska w relacji z Festiwalu Piosen
ki Dziecięcej i Młodzieżowej.

Szpital buduje RPBI!
Jak nam słusznie wytknięto, to nie 

PEBEROW, ale Rybnickie Przedsię
biorstwo Budowlano-Inżynieryjne jest 
od samego początku generalnym wy
konawcą na budowie szpitala w Orze
powicach. Kierownictwo firmy i zało
gę przepraszamy.

Redakcja

Umarł w Solurze w Szwajcarii, dwadzie
ścia kilka lat po powstaniu, którego był 
Naczelnikiem, po niewoli rosyjskiej, 
gdzie trafił po tragicznej dla nas bitwie 
pod Maciejowicami. Tam trzykrotnie 
ranny spadając z konia miał krzyknąć 
“Finis Poloniae”. I rzeczywiście był to 
koniec starej Rzeczpospolitej szlachec
kiej. W niedługo potem zawartym osta
tecznym traktacie Rosja, Prusy i Austria 
w tajnej klauzuli zobowiązały się nawet 
do niewymieniania nazwy Królestwo 
Polskie. W rosyjskiej niewoli chory rze
czywiście złożył przysięgę lojalności ca
rowi Pawłowi, ale tutaj głównym moty
wem były względy taktyczne. Ową przy
sięgę wypowiedział potem, a pieniędzy 
mu obiecanych przez cara nic przyjął. Że 
przetrwaliśmy jako naród lata niewoli - 
to zasługa Tadeusza Kościuszki i po
wstania, na którego czele stanął. Na

pewno nie był Napoleonem, któremu nie 
wierzył i nie chciał pójść do niego 
później na służbę, za co bóg wojny rzu
cił za nim obelżywym słowem. Mógł, 
rzeczywiście, przy większym doświad
czeniu w polu wygrać ową nieszczęsną 
maciejowicką bitwę, czekając na posiłki, 
ale w owym czasie los Polski był już 
przesądzony. Przetrwaliśmy zaś jako na
ród m.in. dlatego, że za Naczelnika Pola
cy nauczyli się bić o swoją niepodle
głość i zwyciężać po latach klęsk i upo
korzeń, po raz pierwszy od czasów Jana 
III Sobieskiego. Bić się o niepodległość 
w wojnie narodowej i organizować ją, 
zaś uczestniczyli w niej wszyscy bez 
względu na społeczne pochodzenie. 
Była to wówczas rewolucja, bowiem o 
Polskę bili się pod Racławicami chłopi, 
a w Warszawie mieszczanie. W obliczu 
śmiertelnego zagrożenia państwa za

broń chwytali wszyscy, którym ta spra
wa nic była obojętna. I to w nas zostało 
po dziś dzień. Postać Tadeusza Kościu
szki mocno zapadła w polską tradycję. 
Jego polski pogrzeb w Krakowie stał się 
wielką manifestacją narodową. Jego sar
kofag stanął na Wawelu akurat dokła
dnie w miejscu, gdzie miała stanąć trum
na ostatniego polskiego króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Tak on przy
najmniej chciał. Jest w tym jakiś wielki 
symbol. W latach dwudziestych oriento
wano się nawet w hucie gliwickiej, ile by 
kosztował żeliwny grobowiec. Zrezy
gnowano z powodu wysokiej ceny i w 
końcu stanął grobowiec z chęcińskiego 
marmuru. Największym jednak material
nym pomnikiem Kościuszki jest kra
kowski kopiec - w czasach niewoli, i nie 
tylko, symbol wolności. Legenda ko
ściuszkowska trwa i jest ciągle kultywo
wana. Jego portret trafił do kategorii 
“narodowych dewocjonaliów”, jego 
imieniem nazywa się ulice miast, od
działy wojska. Czci się kościuszkowskie 
rocznice, które niejako były patriotycz
nym spoiwe m podzielonej przez zabor
ców Polski. Uroczyście obchodzone 
były także na Górnym Śląsku.

24 marca 1794 roku na krakowskim 
rynku w stroju krakowskim z piórem za
tkniętym za rogatywkę Tadeusz Kościu
szko przyrzekał, że powierzonej mu wła
dzy jedynie użyje dla odzyskania sa
mowładności narodu i ugruntowania po
wszechnej wolności. Potem były zwycięskie

zwycięskie Racławice i przegrane Szczeko
ciny. Powstańcza Polska walczyła wów
czas sama z największymi europejskimi 
mocarstwami. Biliśmy się o byt. Tak, jak w 
późniejszych pow staniach narodowych, jak 
w Legionach, jak w bitwie warszawskiej 
1920 roku, jak pod Monte Cassino. Ale 
najpierw było powstanie kościuszkowskie.
I Kościuszko nas nauczył tej walki.

Dziś dzięki osiągnięciom nauki histo
rycznej możemy skutecznie oddzielić 
prawdę od legendy; postać Naczelnika nic 
na tym nie straciła. Przeciwnie, oczyszczo
na z mitycznych upiększeń zajaśniała praw
dziwym blaskiem. Wiemy dzisiaj na pew
no, że Kościuszko był znakomitym fa
chowcem wojskowym, a także zręcznym, 
choć umiarkowanym politykiem. Nie był 
on oczywiście wolny od wad, a błędy po
pełniał jak każdy człowiek, lecz jako wódz 
naczelny powstania i działacz demokra
tyczny w pełni zasłużył sobie na godne 
miejsce w dziejach Polski i miano boha
tera narodowego.

O charakterze Kościuszki świadczą 
dobitnie piękne słowa, jakie wypowie
dział w kongresie Stanów Zjednoczo
nych Ameryki późniejszy prezydent 
tego państwa William H. Harrison, na 
wieść o śmierci Naczelnika:
“Sława jego trwać będzie dopóty, do
póki wolność panować będzie nad świa
tem, dopóki na ołtarzu wolności jej 
obrońcy składać będą swe życie w ofie
rze, imię Kościuszki trwać będzie wśród 
nas”. MARCIN WIECZOREK
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Zespól "Carrantuohill" w hamburskim pubie: z przodu 
Dariusz Sojka, od lewej: Bogdan Wita, Bob Bales, Ma
ciej Paszek, Zbigniew Seyda i Adam Drewniok.

muzykę celtycką, na “własnym tere
nie” występuje niezmiernie rzadko.

Od momentu debiutu w 1987 roku 
podczas Żorskich Spotkań z Piosenką 
Żeglarską i Muzyką Folk skład zespo
łu pozostał niezmieniony. Stale jednak 
rozbudowują instrumentarium oraz re
pertuar, dodając, jak sarni mówią, do

wydarzenia. W marcu wy
stępy w Moskwie i 
udział w organizo
wanym w Niem
czech St. Patrick's 
Week oraz w maju 
impreza Rose o f  
Tralee w Hannowe
rze; letnie i jesienne 
trasy po Polsce; w 
listopadzie znów 
Niemcy - Halloween 
Tar: Wystąpili
również jako jedyny 
polski zespół pod
czas Dnia Irlandz
kiego na Picknick

Country '94.
Najważniejszy był jednak udział w 

warsztatach muzycznych w Tubber
curry w Irlandii, gdzie po latach ma
rzeń o Zielonej Wyspie zespół w koń
cu się znalazł, w dużej mierze dzięki 
Bobowi Balesowi. Irlandia nie rozcza
rowała -  jest tak zielona jak w wyobrażeniach

Muzyczne Centrum
W połowic września przy Szkole Ży

cia na ulicy Hibnera powstało Centrum 
Muzyczne. Jego twórczynią jest Ilona 
Kargul, nauczycielka gry na fortepianie 
w rybnickiej Szkole Muzycznej. Cen
trum prowadzi zajęcia z rytmiki, można 
się tu uczyć gry na instrumentach, przy
gotować się do egzaminu szkolnego. Z 
zajęć korzysta 55 dzieci. Najmłodsze z 
nich to dwuipółletnia dziewczynka, 
która uczęszcza na rytmikę. Lekcji

wzbogaca udział Bobby’ego Homeiera, tance
rza anglo-niemieckiego pochodzenia, 
który w tradycyjnym klanowym kilcie 
wykonuje tradycyjne irlandzkie i 
szkockie tańce:jig, reel i hornpipe.

Zespół “Carrontuohill” będziemy 
mieli okazję obejrzeć już dziś, tj. w 
piątek 10 marca w TV Katowice o 
godz. 23.15 w programie "100% live.

W sobotę 11.03. o godz. 18.00 gru
pa wystąpi w “Starej Piwnicy” w 
Leszczynach - Czerwionce, zaś w 
niedzielę o godz. 18.30 w rybnickim 
pubie “Biba”.

Rekomendacją dla “Carrantuohill” 
niech będą słowa irlandzkiego poety 
światowej sławy Seamura Heaneya, 
któremu koncert tego zespołu podczas 
wieczoru autorskiego poety w krakow
skim wydawnictwie “Znak” pozwolił 
poecie “przenieść się na Zieloną Wy
spę bez konieczności podróżowania".

W.R.

udziela czwórka nauczycieli.
“Miałam bardzo dużo prywatnych 
uczniów - mówi Ilona Kargul - Finanso
wo byłam usatysfakcjonowana, ale wie
działam, że zapotrzebowanie jest tak 
duże, że często lekcji udzielają ludzie 
niekompetentni. Stąd pomysł założenia 
centrum ".

Początkowo ośrodek miał się mieścić 
przy ul. Grunwaldzkiej, trafił jednak na 
Hibnera. Już cztery razy odbyły się tu 
koncerty, na których występują pod
opieczni centrum, a także goście - 
uczniowie Szkoły Muzycznej i ogniska 
muzycznego, muzykujące rodziny. "Na 
Nowinach naprawdę nic się nie dzieje - 
mówi Ilona Kargul. - Dlatego nasze kon
certy mają wielkie powodzenie. Wysta
wiamy transparent, zapowiadający im
prezę, ludzie widzą go z okolicznych blo
ków i przychodzą. Nasze pomieszczenia 
są wręcz za ciasne dla słuchaczy. Planu
jemy wkrótce dwa następne koncerty. 
Rodzice chcą, aby któryś z nich odbył się 
nocą, na tarasie ". W czasie koncertów 
zbiera się pieniądze na rzecz Szkoły Ży
cia. W ostatnim koncercie wystąpiły 
również dzieci upośledzone, które 
przedstawiły jasełka. Wkrótce niektórzy 
podopieczni Szkoły Życia zaczną się 
uczyć muzyki w centrum. "Mam do
świadczenie w pracy z upośledzonymi 
dziećmi - mówi Ilona Kargul - zajmo
wałam się nimi w Przedszkolu nr 1, 
gdzie działa oddział specjalny. Te dzieci 
często są bardzo wrażliwe na muzykę i 
naprawdę uzdolnione muzycznie. ”

K.M.

Nowa kawiarenka w OPS Dokładnie w “tłusty czwartek” w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. Żużlowej otwarto kawiarenkę. 
Można tu kupić kawę, herbatę, soki, 
napoje, ciastka, kołacze, papierosy - 
wszystko w cenach hurtowych. Cztery 
stoliki dla gości mieszczą się na po
wierzchni czterdziestu dwóch metrów 
kwadratowych. By utworzyć kawiarnię, 
połączono dwa pokoje na parterze. 
"Ksiądz poświęcił naszą kawiarenkę - 
mówi Stefania Rawicka - ruch mamy 
tu przez cały czas Na razie wystarcza 
szesnaście miejsc siedzących.

Z kameralnego lokalu korzystają 
mieszkańcy ośrodka i ich goście, 
odwiedzające ich rodziny. Wizyta w tej 
kawiarni nie nadweręży nawet niezbyt 
zasobnych kieszeni podopiecznych po
mocy społecznej. Właśnie dlatego, że 
jest tu tak tanio, z kawiarenki nie mogą 
korzystać osoby z zewnątrz.

K.M.

Renoma sławnego W cathe r Re
port na pewno przyczyniła się do 
tego , że sa la  k o n c e r to w a  była 
pe łna .  R y b n ick a  p u b l ic z n o ś ć  
p rz y z w y c z a i ła  się - w dużym 
s topn iu  w łaśn ie  dzięk i  k o n c e r
tom na Małej Scenie - do dobre
go ja z z u ,  s łu c h an e g o  w luźnej ,  
klubowej atmosferze. Kto tu wy
stępow ał ,  długo by w ym ien iać .  
W y s ta rcz y  chyba  p rz y p o m n ie ć  
nic tak dawny jazz  z Urszulą Du
dziak. S łuchacze ża łow ali j e d y
nie, że zespół bisował tylko raz... 
Trzeba jednak  zrozum ieć m uzy
ków. k tó rzy  j e s z c z e  tej samej 
nocy wracali do Krakowa.

K.M.
Zdjęcia: Zbigniew Solarski

Jeden z najlepszych perkusistów 
jazzowych świata Ronnie Burrage

Scenie. Powód był 
podwójny - po pierw
sze bardzo atrakcyjny 
koncert jazzow y. Na 
gitarze zagrał Jaro
sław Śmietana, na 
basie Andrzej C u
dzich, zaś gw iazdą  
wieczoru był c iem n o
skóry perkusista Ron
nie Burrage znany ze 
słynnej fo rm acj j a z
zowej W EA T H E R  
REPORT. We wszyst
kich rank ingach  w y
konawco w jazzowych 
jest on wymieniany w 
piątce n a j lep szy ch  
perkusis tów  j a z z o
wych św ia ta .  Ten 
w span ia ły  team  był 
równie porywający w 
jazzowych balladach,
jak i w u tw o rac h  o
ostrym ry tm ie .  N ie  c o d z ie n n ie  
się zdarza, by w naszym mieście 
pojawiali się m uzycy tej klasy. 
Po drug ie :  b e z p ła tn y  w stęp  na 
imprezę...  Jak udało się tego do
konać, wie tylko dyrektor  Małej 
Sceny Piotr Bukartyk. B urrage 
tylko dwa razy w ystąp ił  w P o lsce

Na gitarze 
zagrał 

Jarosław 
Śmietana

Andrzej Cudzich 
- bass

"W Rybniku to pewnie wszyscy was 
znają i ustawiają się po autografy w 
kolejce... " - słyszą nieraz członkowie 
zespołu “Carrantuohill", koncertujący 
w wielu miastach Polski i, coraz czę
ściej, za granicą. Zgo
dnie jednak z przysło
wiem nikt nie jest proro
kiem we własnym kraju, 
ten żorsko - rybnicki ze
spół folkowy, grający 
niezmiennie od kilku lat

celtyckich korzeni niepowtarzalny kli
mat słowiańskiego ducha. Podczas tra
sy koncertowej związanej z promocją 
piwa “Guinness” w Polsce w sierpniu 
1993 roku doszło do spotkania członków

członków zespołu z mu
zykiem folkowym 
irlandzko-szkockie
go pochodzenia Bo
bem Balesem, który 
od tego czasu go
ścinnie z zespołem 
występuje.

Ubiegły rok by ł 
dla “Carrantuohill” 
wyjątkowy bogaty w 
artystyczne wydarzenia

wyobrażeniach polskich muzyków, tak inspi
rująca, jak się tego spodziewali. Było 
to dla zespołu niezwykłe doświadcze
nie muzyczne, które zaowocuje praw
dopodobnie nową płytą. A dotychcza

sowa dyskografia 
zespołu jest niema
ła: cztery kasety i 
dwie płyty kompak
towe, zupełnie do
brze się rozchodzą
ce. Muzycy bardzo 
sobie cenią kon

trakt z browarem w Żywcu, którego 
wyroby reklamują w zamian za pomoc 
finansową. Ostatnio przybrała ona po
stać forda - tranzita, w którym zespół 
mieści się doskonale razem ze swoim 
instrumentarium.

Żywa, taneczna irlandzka i szkocka 
muzyka w wykonaniu “Carrantouo
hill” brzmi najlepiej w luźnej atmosfe
rze pubu oraz w plenerze. Ostatnio 
program zespołu urozmaica i wzbogaca

“Carrantuohill” w  TV K atow ice

Muzyka Zielonej Wyspy
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Dobry jazz
- również dla ubogich

Bardzo wielu młodych / w 
większości./ ludzi zgrom adziło  
się 3 marca na Małej

Polsce, a je d e n  z tych  w y s tę p ó w  
odbył się właśnie u nas.



Schody poezji

Świt romantyzmu w poezji nasze
go kręgu kulturowego przyniósł - 
obok wielu innych - jedną funda
m entalną zmianę. Na przełom ie 
XVIII i XIX w. poetom przestała 
wystarczać A rystotelesowska kon
cepcja, według której głównym za
daniem poezji było mimesis, czyli 
naśladowanie. Poezja jako wizeru
nek świata ludzkiego oraz otaczają
cego ludzi przestała wystarczać, gdy 
ów świat nazbyt już się skompliko
wał.

Etymologiczne znaczenie greckiego 
słowa “poiesis” to “czynienie cze
goś”. Oto jedna z zagadek naszej tra
dycji: dlaczego u początków europej
skiej kultury poezję, dziedzinę sztuki, 
której tworzywem jest słowo, związa
no z “czynieniem czegoś”? Refleksja 
pierwszych romantyków odrzuciła 
mimesis na rzecz poiesis - poezji 
tworzącej; poezji wyobraźni, tzn. 
tworzącej obrazy. Mogła odtąd poe
zja kreować swój autonomiczny, 
odmienny od otaczającego nas co
dziennie, świat, lub też tworzyć takie 
obrazy, które odsłaniałyby głębszą, 
istotniejszą warstwę ludzkiego i ota
czającego ludzi świata /streszczam tu 
wywód Zygmunta Kubiaka/.

Wiersze Karoliny LANGER /pseu
donim/ wpisują się w tę właśnie trady
cję poezji wyobraźni:

*  *  *

Tak wiele mówimy o poezji.

A przecież ona je st tylko 
przekątną nieba, 
plamą spadającego ptaka 
na słonecznej tarczy.

Nie mówmy tyle o poezji.
To wiersz - manifest, rzecz rzadka u 

poetów stojących dopiero u początku 
swej drogi. Autorka sygnalizuje, że 
wie, o co jej chodzi, jaki typ poezji 
chce uprawiać i poleca innym. Poezja 
to dla niej coś niewymiernego / 
”przekątna nieba”/, zagadkowego, do 
czego można zbliżyć się tylko za po
mocą metafory i dynamicznego 
obrazu, za którymi czai się bliżej nie
określony niepokój, zaś ruch jest wy
razem zachwiania porządku i harmonii 
świata /”plama spadającego ptaka/na 
słonecznej tarczy”/.

Wyobraźnia Karoliny Langer żyje 
pod wyraźnym wpływem ciał niebie
skich: słońca /kojarzonego z radością 
życia/, księżyca i gwiazd /sił niepoko
jących/. Żyje w rytmie przemian dnia i 
nocy, których ocena jest ambiwalent
na, gdyż siłą tych wierszy jest niedo
powiedzenie. Myślę, że jego lekcje 
poetka pobiera u autorów haiku /może 
u Norwida?/:

Pełnia ściga mnie 
jak sfora dzikich psów.

Poddam się 
dopiero o świcie.

ołów świtu
rozgniata mnie na łóżku
znów sama zasypiam

*  *  *

ptak przedświtu
położył się na moich oczach

jest tak łagodny
że nie obroni mnie przed dniem

ale jego oddanie jest mostem 
na którym czekają mnie 
usta wieczoru

Siła niedopowiedzeń, konsekwencja 
wyobraźni, podskórna romantyka mi
łości, tajemnica kobiecości. Recenzen
towi opadają ręce z podziwu i braku 
miejsca/. Ale do wierszy - obrazów Ka
roliny Langer obiecuję Państwu, Jej i so
bie wrócić - już za tydzień.

GRZEGORZ WALCZAK

W ub. poniedziałek w rybnickim 
Klubie Energetyka otwarto wysta
wę, która jest plonem zorganizowa
nego przez ten klub ogólnopolskiego 
konkursu fotograficznego “Różne 
oblicza portretu ”.

Członkowie jury Zofia Lubczyńska 
i Zbigniew Solarski odczytują werdykt

Magia światła 
i kontrastów

zamiłowaniem i cierpliwością. Wysoka 
frekwencja, i to zarówno wśród auto
rów, jak i oglądających ich prace, udo
wodniła, że fotografia zawsze będzie 
miała swych zwolenników. Należałoby 
pochwalić organizatorów konkursu, że 
mimo ogólnego zaniku zainteresowa
nia kulturą, udało im się wytrwać do 
końca i zachęcić do zwiedzania wysta
wy. Sądzę, że spotkamy się w przyszłym 
roku przy okazji drugiej już edycji kon
kursu w jeszcze szerszym gronie sym
patyków tej dziedziny sztuki.

Zdj.: Zb. Solarski

ekspansji fotografii 
kolorowej, kompute
rowej i wielu innych 
technik, na wystawie 
tej dominowała fo to
grafia czarno-biała i 
myślę, że tajemnicza 
magia światła, kon
trastów, bieli i czerni 
będzie zawsze fascy
nować.

Odpowiednie efekty 
poparte muszą być 
wieloletnią praktyką,

O konkursie i laureatach wspominali
śmy już w ostatnim numerze “GR”, 
dziś garść wrażeń członka jury konkur
su, rybnickiego plastyka i fotografika 
Zbigniewa Solarskiego:
- Mimo obaw organizatorów, nadesła
no więcej prac niż się spodziewano. 
Cieszyć może szczególnie to, że więk
szość autorów to ludzie bardzo młodzi, 
którzy mimo drogiego sprzętu oraz ma
teriałów fotograficznych umieli sobie 
zorganizować fundusze i czas. Wielu z 
nich musi się jeszcze uczyć, ale prace 
laureatów, które znalazły się na tej wy
stawie, były na wysokim poziomie tech
nicznym i artystycznym. Pomimo dużej

Kina
“APOLLO”

10 - 11 marca, godz. 15.00; 12 marca,
godz. 15.00, 17.00; 13 - 16 marca, godz. 
17.00, 18.30 - “NIEKOŃCZĄCA SIĘ 
OPOWIEŚĆ 3”, prod. USA 
10-11 marca, godz. 17.00, 19.00; 12 
marca, godz. 19.00 - “STRAŻNIK CZA
SU ”, prod. USA

DKF “EKRAN” przy TZR 
13 marca, godz. 19.00 - “ BEZ LĘKU”, 
prod. USA, reż. P. Weir, wstęp za okaza
niem karnetów oraz. kart wstępu /do zakupu 
przed projekcją/

“PREMIEROWE” przy TZR 
15 - 16 marca, godz. 15.00 - “CUD W 
NOWYM JORKU”, prod. USA, cena 2,5 
zł
15-16 marca, godz. 17.00, 19.15 - “BEZ

LĘKU”, prod. USA, cena 3,5 zł 
“WRZOS” Niedobczyce 

12 marca, godz. 17.00 - “TRZY KOLO
RY: NIEBIESKI”, prod. pol., cena 2,5 zł 

“ZEFIR” Boguszowice 
12-16 marca, godz. 17.00, 19.00, “TYL
KO TY”, prod. USA

 Spektakle 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

14 marca, godz. 9.30, 12.00 - “KRÓLO
WA ŚNIEGU” wg Jana Christiana Ander
sena w wykonaniu TEATRU ZAGŁĘBIA 
z Sosnowca, cena 4 zł

 Koncerty
14 marca, godz. 19.00, - CHICAGO - 
KRAKÓW, cena 7 zł, młodzież 3,5 zł.

 Wystawy
Miejska Biblioteka Publiczna

“ONI SZLI... a czas zaciera ślady pamięci” 
- wystawa związana z 50. rocznicą MAR
SZU ŚMIERCI więźniów KL Auschwitz 
w styczniu 1945 r.

Teatr Ziemi Rybnickiej 
Wystawa malarstwa Czesława Odo-Mo
stowskiego z Krakowa /gw/

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem

Łukasz
Pośród dziewięciu motywów iko

nograficznych układu witrażowego z 
kaplicy sióstr urszulanek znajdują 
się również w yobrażenia czterech 
ewangelistów. Dzisiaj przestawiamy 
trzeciego z nich, św. Łukasza. Autor
ka witrażu siostra M ałgorzata Bo
gucka um ieściła go na tle symbolu 
trzeciego ewangelisty, którym jest 
wół. Święty Łukasz był Grekiem i 
oprócz Ewangelii spod jego pióra 
wyszły jeszcze Dzieje Apostolskie. 
Tradycja mówi, że święty ten był le
karzem oraz zajm ował się m alar
stwem. Jedna z legend mówi nawet, 
że spod jego ręki wyszedł obraz 
Matki Boskiej.

/szoł/

Wieczór z poezją i muzyką

Recytuje Teresa Trybuś, przy fortepianie Artur Hes
8 marca miały miejsce w Rybniku 

dwie imprezy, które pozwoliły pa
niom na sympatyczne zakończenie 
świątecznego dla nich dnia.

Z zaproszenia muzeum na “Wieczór 
poezji i m uzyki", który odbył się w 
hallu Starego Ratusza skorzystało ok. 
60 osób w różnym wieku, jednak tylko 
panie zostały zaraz po wejściu obdaro
wane kwiatami. Natomiast dla wszyst
kich spragnionych kontaktu z żywą 
sztuką przybyłych na imprezę były 
wiersze Teresy Trybuś przez nią 
samą z wielkim zaangażowaniem wy
recytowane oraz muzyka na skrzypce i

stroju...
W Alliance Francaise wystąpiło trio 

Francisa - Alfreda Moermana, kompo
zytora i gitarzysty, uprawiającego muzykę 
nawiązującą do amerykańskiego jazzu lat 
trzydziestych, w której pobrzmiewają ryt
my cygańskie. W utworach granych przez 
Moermana wspólnie z drugim gitarzystą 
Gillesem Parodi i skrzypkiem Jeanem - 
Christophem Rouetem, wiele było bra
wurowej improwizacji, a skrzypce przypo
minały brzmieniem instrument Michała 
Urbaniaka. Prowadzący zespół Francis - 
Alfred Moerman jest prawdziwym gitaro
wym wirtuozem, czującym synkopowaną

Od prawej lider zespołu Francis-Alfred Moerman, Gilles Parodi i Jean- Christophe Rouet

fortepian w wykonaniu młodych solistów 
ze szkoły muzycznej w Rybniku - Marty 
Cuber, Pawła Stawarskiego i Artura 
Hesa, których występy zgromadzona pu
bliczność przyjęła z aplauzem. Gdy pianist
ka Marta Cuber wykonywała żywiołowy 
utwór fortissimo, ze świecznika ustawione
go na fortepianie wypadła płonąca świeca, 
jednak ten drobny incydent na szczęście nie 
miał groźnych następstw i nie zakłócił nastroju

muzykę, a także, dzięki kropli krwi cygań
skiej, muzykę południowych gitanes.

Publiczność, która wypełniła salką w bi
bliotece przy ul. Szafranka prawie do ostat
niego miejsca, przyjęła francuskich arty
stów bardzo gorąco, a ostatni utwór “Oczy 
czornyje ” rozgrzał dosłownie wszystkich.

/róż, mch/ 
Zdj.:kas
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Jedziemy do Gliwic
Abecadło

Rzeczy
Śląskich

Gliwicka osada pochodzi najprawdo
podobniej z około 1000 roku, jednak 
pierwsza o niej wzmianka piśmiennicza 
- dopiero z 1276 roku. Dogodne usytu
owanie osady na skrzyżowaniu szla
ków handlowych wiodących do Opola, 
Wrocławia, Raciborza i Krakowa spra
wiło, że ośrodek ten prężnie się rozwi
jał i bogacił. W 1312 roku z ziemi 
Księstwa Bytomskiego zostaje wydzie
lona Ziemia Gliwicka i tak powstaje 
Księstwo Gliwickie. Samodzielność 
tego księstwa nie trwała jednak długo, 
gdyż jeszcze w XIV wieku przechodzi 
ono pod wpływy książąt cieszyńskich i 
opolskich. Ziemia Gliwicka dzieli też 
losy całego Górnego Śląska, przecho
dząc w XIV wieku pod wpływy cze
skie, w XVI wieku pod austriackie, zaś 
w XVIII wieku pod wpływy niemiec
kie.

W średniowieczu ośrodek gliwicki 
rozwijał się głównie dzięki handlowi, 
przędzalnictwu i tkactwu. Natomiast w 
okolicy miasta, we wsiach służebnych, 
chłopi zajmowali się rolnictwem i ho
dowlą -  jak np. w Przyszowicach, Gie
rałtowicach i, nomen omen, w Knuro
wie. Jednak podstawą zamożności mia
sta, niszczonego wielokrotnie pożara
mi, było sukiennictwo, które umożliwi
ło sfinansowanie murów miejskich i 
fosy, kilku kościołów, klasztoru franci
szkanów oraz bitych dróg. W 1596 
roku Gliwice uzyskały wiele przywile
jów handlowych, otrzymując status 
wolnego miasta królewskiego. Miasto 
rozwijało się nadal i w końcu XVIII 
wieku zaznaczył się w nim rozwój rze
miosła kowalskiego i hutniczego. W 
1796 roku wybudowano w Gliwicach 
hutę żelaza, w której po raz pierwszy 
na kontynencie europejskim zastoso
wano węgiel koksujący do wytopu surówki

surówki. Podczas wojen napoleońskich, a 
dokładnie w 1804 roku, gliwicka huta 
uruchomiła wtedy bardzo opłacalną 
produkcję odlewania armat i amunicji, 
zaś po tej wojnie przestawiła się na 
mosty z lanego żelaza. To jednak nie 
był koniec wielkich inwestycji gospo
darczych, gdyż dopiero wiek XIX miał 
przynieść Gliwicom olbrzymie docho
dy z przemysłu i handlu. W mieście po
wstaje fabryka drutu i gwoździ oraz ko
palnia węgla i koksownia. Zaś w 1822 
roku ukończono budowę Kanału Kło
dnickiego. Była to droga wodna o dłu
gości około 44 kilometrów, wybudo
wana w oparciu o koryto przepływają
cej przez Gliwice rzeki Kłodnicy. W 
ten sposób Gliwice połączono poprzez 
port rzeczny w Koźlu z żeglowną Odrą. 
Z Gliwic mogły zatem wypływać barki

z węglem, stalą itp. o nośności 100 ton. 
Zaś na początku XX wieku tę drogę 
wodną rozbudowano i powstał “Kanał 
Gliwicki”, po którym mogły już pływać 
barki lub statki o nośności 750 ton. Ko
lejnym elementem powodującym rozwój

rozwój gospodarczy Gliwic było wybudo
wanie kolei żelaznej, która w 1845 
roku połączyła miasto z Wrocławiem i 
Opolem.

Jak to zwykle bywa, wraz ze wzro
stem zamożności miasta rozwija się 
również życie kulturalne. Gliwice od 
XVIII wieku do 1945 roku należały do 
Niemiec. Trudno się więc dziwić, że na 
przełomie XIX i XX wieku zaledwie 
30 procent ludności 80-tysięcznych 
Gliwic mówiło po polsku; w powiecie 
gliwickim po polsku mówiło już 80 
procent mieszkańców wsi. Tak więc 
nieliczna polska inteligencja Gliwic 
miała dostateczne oparcie w żywiole 
polskim. Dlatego też polskie życie kul
turalne, mimo utrudnień ze strony nie
mieckiej administracji, rozwijało się od 
początków XIX wieku. Najbardziej wi

docznym przejawem 
życia polskiego w 
niemieckich Gliwi
cach były tamtejsze 
polskie oficyny wy
dawnicze. Najstarszą 
drukarnię już w 1826 
roku założył Karol 
Fryderyk Neuman, u 
którego swoje utwory 
wydawał również 
Józef Lompa. W na
stępnych latach po
wstawały kolejne pol
skie drukarnie wyda
jące kalendarze, 
podręczniki do nauki 
religii, zbiory pieśni 
śląskich... Była też w 
Gliwicach znana 

księgarnia Joachima Sołtysa, która sta
ła się ogniskiem życia polskiego na 
cały powiat. Zaś pierwszą gazetą pol
ską w Gliwicach był “Opiekun Katolic
ki”, potem “Iskra”, zaś w latach 1918- 
1921 “Sztandar Polski” wydawany

Średniowieczny zamek piastowski w Gliwicach, wielo
krotnie przebudowywany, jest dzisiaj siedzibą muzeum, 
gdzie działalność wystawienniczą prowadzi dział archeo
logii i historii Muzeum w Gliwicach, które powstało już 
w 1906 roku

przez Michała Kwiat
kowskiego. W Gliwi
cach istniało też pol
skie Towarzystwo 
Gimnastyczne “So
kół”, Polsko-Katolic
kie Towarzystwo 
Szkolne, polski chór i 
wiele innych polskich 
organizacji i towa
rzystw. Jednak po 
plebiscycie i powsta
niach śląskich Gliwi
ce i większość powia
tu gliwickiego została 
po stronie niemiec
kiej. Większość pol
skich działaczy opu
ściła to miasto, prze
prowadzając się na 
polską stronę. Gli
wicki wydawca gazet 
Michał Kwiatkowski 
przeniósł więc swoją 
drukarnię do Rybnika 
i kontynuował wyda
wanie swojego czaso
pisma w nieco zmienionym    Osiemnastowieczny ratusz na gliwickim Rynku 
zmienionym kształcie i o 
rozszerzonym tytule “Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka”. Po plebiscycie 
m.in. Przyszowice, Gierałtowice i Knu
rów w 1922 roku weszły w skład po
wiatu rybnickiego. Trzeba też pamię
tać, że kontakty pomiędzy Rybnikiem i 
Gliwicami sięgają jeszcze średnio
wiecza, kiedy to powstał trakt han
dlowy łączący oba miasta. Znamien
ne jest, że ta droga w Rybniku nazy
wa się “Gliwicka”, zaś w Gliwicach 
“R ybnicka” i przez całe wieki, 
mimo licznych zawieruch, nie zmie
niła nazwy, a co najwyżej zgermani
zowano jej brzmienie: Rybniker- 
strasse lub Gleiwizerstrasse. Nato
miast od założenia w 1912 roku bar
dzo chętnie uczęszczaną była linia 
kolejowa na trasie Rybnik- Gliwice, 
którą, mimo kordonu granicznego, 
rybniczanie jeździli na zakupy do 
Gliwic, gdzie w wielkich sklepach

przy W ilhelm strasse /dzisiaj ul. 
Zwycięstwa/ był o wiele większy wy
bór i niższe ceny.

Po drugiej wojnie światowej w 
1945 roku Gliwice wróciły do Pol
ski, a niemieccy gliwiczanie /z wła
snej woli lub przym uszani/ licznie 
opuszczali miasto. Na ich miejsce 
sprowadzeni zostali Polacy z połu
dniowych kresów wschodnich. Do 
dziś Gliwice mają nad Rybnikiem wielką 
przewagę w potencjale przemysłowym i 
handlowym. W Gliwicach jest taniej i 
więcej towaru, ale pocieszmy się, że za 
to w Rybniku jest przytulniej, bardziej 
kameralnie, a w związku z tym jest też 
mniej problemów np. z zaparkowaniem 
samochodu, co w Gliwicach jest praw
dziwym problemem, nie mówiąc już o 
koszmarnie zatłoczonych, wprost nie
przejezdnych ulicach.

Tekst i zdjęcia: 
MAREK SZOŁTYSEK

70 lat temu "Sztandar Polski” i "Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 10 do 17 marca 1925 roku

Czy w małżeństwie wszystko wolno? 
Świeżo pojawiła się na półkach księ
garskich książka jezuity ks. Jana Urba
na pod tytułem: “Na ślubny kobie
rzec”, zawierająca cykl doniosłych rad 
dla panien wstępujących w związki 
małżeńskie./.../
Umiarkowanie nakazuje strzemięźli
wość w różnych wypadkach. I tak na 
przykład: w dniach postu, rekolekcji, 
jakiegoś szczególnego nabożeństwa, 
należy się oderwać od tych przyziem
nych rozkoszy. O wstydliwości czyta
my: “Z pożycia małżeńskiego powin
no być wykluczone wszystko, coby 
nosiło piętno jakieś wyrafinowanej 
zmysłowości, nieusprawiedliwionej 
przez żaden z celów małżeństwa”.

“Cóż jednak ma robić małżeństwo, 
jeżeli nie posiada dostatecznych środ
ków do wyżywienia rodziny? Powinno 
- pisze autor - złożyć z siebie ofiarę i 
pójść wzorem Bolesława Wstydliwe
go, św. Kingi oraz Henryka niemiec
kiego i Kunigundy, którzy w małżeń
stwie żyli w czystości.”

Gdyby dzisiejsze dziewice tylko 
chciały się przejąć temi zasadami!

Ogłoszenia
Samochód
6 osobowy Marki Adler dobrze utrzy
many sprzedam na dogodnych warun
kach.
Czesław Beyga
Rybnik, ulica Sobieskiego 18. Telefon 
71

***

Odwołanie.
Obrazę rzuconą dnia 28.II.1925 r. na 
p. Pogorzelczyka Tomasza w Paru
szowcu cofam niniejszem i przepra
szam publicznie.
Paruszowiec, 6.3.1925.
Paweł Polaczek

***

Kaszel krótki oddech zakatarzenie. 
Chorym na piersi i płuca udzielam 
chętnie bezpłatnej informacji. Tysiące 
pism pochwalnych i podziękowań. 
Uprasza się o znaczek na odpowiedź. 
Walter Althaus.

Umeblowanego pokoju poszukuje pa
nienka na stałem stanowisku biuro
wym.

Kawaler, ukończony prawnik, poszu
kuje umeblowanego pokoju w Rybni
ku.

Na wiosenne wycieczki
2 marca w Miejskiej Bibliotece Pu

blicznej odbyło się spotkanie z J e
rzym Michalskim - przewodnikiem, 
znawcą historii naszego regionu. Wie
czór, a właściwie popołudnie autorskie 
było poświęcone nowej publikacji au
torstwa Jerzego Michalskiego, zatytu
owanej “Znakowane szlaki turystycz
ne ziemi rybnicko-wodzisławskiej ’’. 
Książeczka ta szczegółowo opisuje 
trasy turystyczne, opowiada o historii 
leżących na szlakach miejscowości, 
omawia zabytki, a także zawiera zdjęcia

zdjęcia i mapy oraz najważniejsze dla tury
sty adresy i telefony Rybnika, Wodzi
sławia, Jastrzębia Zdroju, Żor, Racibo
rza, Knurowa, Orzesza, Rud i Czer
wionki - Leszczyn. Wewnątrz znalazły 
się także regulaminy PTTK. Przewo
dnik Jerzego Michalskiego przyda się 
zarówno turyście, jak i uczniowi czy 
nauczycielowi historii i geografii. Jego 
zaletą , prócz wszechstronności, jest 
aktualność, wadą - duża ilość błędów. 
Errata zajmuje całą stronę, a wymienia 
tylko najważniejsze pomyłki. Zapew

ne niestaranna ko
rekta to efekt pośpie
chu przy wydawaniu 
książki. Autor przy
znaje, że obawiał się 
zdezaktualizowania 
swej pracy w cza
sach, gdy stale zmie
niają się nie same 
szlaki turystyczne, 
ale np. granice gmin.

W spotkaniu autor
skim w bibliotece 
uczestniczyli głów
nie uczniowie. J. Mi
chalski opowiadał im 
o najciekawszych za
bytkach regionu, 
który, wbrew pozo
rom, posiada wiele 
cennych obiektów. 
Poruszył też problem 
ekologii. “Kiedy 
jadę lasem na rowe
rze - opowiadał - 
wiem, że zbliżam się 
do miejscowości. CoJerzy Michalski w czasie spotkania z młodzieżą. Zdj.:kas

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim 
wspaniałym współpracowniczkom 

wszelkiej pomyślności i dużo 
uśmiechu

życzy męska
załoga Małej Sceny Rybnickiej

więcej, wiem, czy to osiedle jest boga
te, czy biedne. To wszystko widać z 
porozrzucanych w lesie śm ieci”. Mi
chalski apelował, by nie wstydzić się 
sprzątania, nie czekać na Dzień Ziemi, 
lecz porządkować świat od zaraz.

Opowieść o najciekawszych zakąt
kach naszych stron była pasjonująca i 
naprawdę zachęcała do wycieczek. 
Niestety, nie są one zbyt popularne. 
J. Michalski przyznał, że oprowadza 
jedynie grupy szkolne, nie spotkał się 
jeszcze z zainteresowaniem ze strony 
ludzi dorosłych, a chętnie poprowa
dziłby taką grupę. Z przewodnikiem 
czy samodzielnie, warto się wybrać na 
wiosenną wędrówkę po okolicy, zwła
szcza, że dojazdy do najciekawszych 
miejsc są bardzo proste. Oczywiście 
książkę J. Michalskiego warto zabrać 
na każdą wyprawę.

K.M.
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Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG, NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 
GMINY MIASTA RYBNIKA.

Przedmiotem przetargu jest:

Lp. .Nieruchomość .Nr ks.wiecz. Pow. Wartość Wartość C ena
zabudowana przy: nr parceli na K .m . l nieruchom, skł.budowl. gruntu wywoł.

w m2 w z ł w z ł w zł_ _ _ _ _ _
1. ul. W illowa 28 KW 646 Rzędówka parc .

Nr 3912/54 K.m
i Leszczyny dod Kamień Ł ą c z n a  w a rto ść
obręb Kamień 1016 n ie ru c h o m o ś c i 23.920.00

2. ul. Pocztowa 6
w pisany do KW 114 701 parc . 
rej.zabytków Nr 4646/21 k.m. 3
pod Nr 555/66 obręb Rybnik 499 61.140,00 12.575.00 73.720,00

3. ul.W odzisławska KWK 4535 parc .
V  3787/52 2466 118.740.00 46.703,00 165.440,00

4. ul. C ierpioła 9 
parcela 
przeznaczona 
pod zabudowę
m ieszkalną KW 113.737 475 6.703.00 6.700.00

Uwaga: Lp. 2 tabeli: obniża się o 50 proc. cenę sprzedaży nieruchomości.
Wizja w/w nieruchomości nastąpi w dniu 14.03.1995 r. od godz. 9.00 - 11.00, 
zaś parceli w godz. 10.00 - 11.00.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344.
Przystępujący do przetargu na nieruchomość położoną przy ul. Willowej 28 i Po
cztowej 6 oraz parceli przy ul. Cierpioła zobowiązani są wnieść w ad iu m  w 
wys. 10 proc. ceny wywoławczej,  natomiast przy ul. W odzisławskiej należy  
wnieść wadium 20 proc. ceny wywoławczej - najpóźniej do dnia przetargu do 
godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2 w Rybniku. Dodat
kowo należy wpłacie koszt organizacyjny w wys. 10,00 zł od jednej pozycji prze
targu.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 1995 roku na nieruchomość przy: ul. Wo
dzisławskiej o godz. 10.00, ul. Pocztowej 6 o godz. 11.00, ul.Willowej 28 i par
celi przy ul. Cierpioła o godz. 12.00 na I piętrze, sala nr 37 w budynku Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nie
ruchomości.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia stosownej umowy 
uczestnika wy grywającego przetarg.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do 
wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12. Za
strzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyny.

ZAKŁAD BLACHARSTWA 
I MECHANIKI POJAZDOWEJ

Wykonujemy usługi w zakresie: 
NAPRAW BEZGOTÓWKOWYCH DLA PZU 

NAPRAW BIEŻĄCYCH 
REMONTÓW KAPITALNYCH

Zapraszamy od 8.00 do 16.00 
Krzysztof Skrzypiec, Rudzka 202, Rybnik

kup oryginał -  poczuj s i ę  pewniej!

JANKES JEANS RYBNIK RYNEK 7

Okradł kolegów
Policja ujęła sprawcę włamania do 

świetlicy środowiskowej i Ośrodka 
Pracy Wychowawczej w klubie " Pro
xima” na osiedlu Nowiny. Skradł on 
wieżę stereofoniczną i kolumny 
‘‘Thompsonic”. Łup odzyskano. Oka
zało się, że włamania dokonał bywalec 
“Proximy”, który często się w niej ba
wił. Wszedł do środka przez okno. 
Skradziony sprzęt sprzedał za 1 mln 
starych złotych. Policjanci szybko 
ustalili sprawcę a nieuszkodzoną wie
żę zabezpieczyli u pasera. Nieletni, 
który dokonał włamania był już noto
wany przez policję za kradzież. Gdy
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 Kryminałka 
zaczął przychodzić do “Proximy” 
przeprowadzono z nim rozmowę, pod
czas której zadeklarował, że coś 
podobnego się nic powtórzy. Niedługo 
potem okradł klub. Część młodzieży 
uczęszczającej do “Proximy” zareago
wała na to ze złością. Młodzi ludzie 
wiele rzeczy robią tam sami - sprząta
ją, przygotowują dekorację, pomagają 
w organizowaniu imprez.

Sprawa nieletniego włamywacza tra
fiła do sądu. Toczy się przeciwko nie
mu także postępowanie o wymuszenie 
rozbójnicze.

/zek /

Ogłoszenia drobne
Informatyk-elektronik 

poszukuje pracy 
w niepełnym 

wymiarze godzin. 
Kontakt w redakcji 
"Gazety Rybnickiej" 

tel. 28-825
k k k

NAPRAWA 
lodówek, zamrażarek, 

pralek, wirówek, 
odkurzaczy, mikserów itp. 

Rybnik, ul. Miejska 5, 
tel. 232-09

TELEWIZORY
- naprawa, przestrajanie

Rybnik, tel. 28-990 od 8.00-13.00

Gabinet internistyczny
Grażyna POTERA 

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

Rybnik, ul. Św. Jana 5 - I piętro 
wtorki, piątki 15.30 - 16.30 
wizyty domowe - tel. 26-883 

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/ 
oferu je  na s tę pu ją c e  usługi :

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

* wynajęcie kaplicy do pogrzebu
z możliwością odprawienia mszy św. 

*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

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

_____________tel. 27-616____________

 BEZPŁATNE  
PORADY 

PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), tel. 28-825/ 
dyżuruje prawnik, udzielający 

bezpłatnie porad.

Nowe sklepy
Na targowisku - nowy pawilon nr 20 

- “JEANS” - sklep firmowy “COBRA” 
i “DEHLER” oferujący spodnie, kurt
ki, koszulki, jeans.

W r a z i e  p o t r z e b y
POG. RATUNKOWE : 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 10 do 16 marca,
Apteka w Rybniku, ul. Dąbrówki 19, tel. 27-563

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 FUJICOLOR

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

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

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

• 1 cm2 - 0,80 zł (8.000 zł)
• 1/4 strony - 90 zł (900.000 zł)
• 1/2 strony - 160 zł (1.600.000 zł)
• 3/4 strony - 240 zł (2.400.000 zł)
• 1 strona - 300 zł (3.000.000 zł)

1 słowo - 0,50 zł (5.000 zł)

. . . U  N AS 
SZYBKO 
I TANIO

Zakład Pogrzebowy
ORCUS®

/Charon/

Kompleksowe usługi pogrzebowe 
Międzynarodowy przewóz zmarłych

mgr Zofia Zając
Rybnik, Wodzisławska 11, tel. /036/ 23638

Środowa Giełda Cenowa
M ię s o s c h a b

w o lo w e
extra

szy n k a  w p. 
g o to w an a śląsk a

PIOTROWSKI 8,64 8,78 13,11 7,02
Jastef,Raciborska 22 8,60 7,60 11,50 6,65
TARG 8,80-81,00 8,80-9,20 12,20-13,00 6,90-7,10

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziem niaki

R a c ib o rsk a  15 3,20 2,25 0,90 0,80
M iejska 2 3,00 2,50 1,00 0,85
TARG 1,30-3,00 1,80 1,00 0,90

S p o ż y w c z e m asło cukier jajko m ąka

R y n k o w y 1,50 1,70 2,50 1,00

J a n  N o g a 1,75 1,65 2,50 0,95
TA R G 1,60 1,55 0,17-0,22 0,83-0,97

W alu ty 100
do larów

100
m arek

100 koron  
czesk ich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 230,00\235,00 167,00\169,00 8,85\9,00 47,00\47,30
Delikatesy, ul. Miejska 230,00\235,00 167,00\169,00 8,85\9,00 47,00\47,50
G allux, R y n e k 232,00\236,00 167,00\169,00 8,88\9,00 46,50\ 47,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Żużel Żużel

Taśma w górę!
Dobiega końca przerwa zimowa w 

rozgrywkach żużlowych. Już w naj
bliższych dniach kibice ponownie 
będą mogli usłyszeć warkot żużlo
wych motorów. Rozpoczną się bo
wiem zajęcia treningowe na torze.

Żużlowcy Rybnickiego Klubu Mo
torowego przed sezonem nie ukrywa
ją, że zamierzają walczyć w II lidze o 
miejsce premiowane awansem do eks
traklasy. Przed kilkoma dniami po
wrócili ze zgrupowania w Brennej, 
gdzie pod okiem trenerów Jerzego 
Gryta i Pawła Pojdy zdobywali siłę i 
wytrzymałość niezbędną do występów 
na torze. Po powrocie ze zgrupowania 
trenerzy podkreślali duże zaangażowa
nie zawodników na zajęciach, chęć do 
pracy i zapewniali, że drużyna pod 
względem kondycyjnym jest do sezo
nu dobrze przygotowana.

Również nieźle wygląda przygoto
wanie sprzętu. Zawodnicy wraz z me
chanikami włożyli sporo wysiłku w 
doprowadzenie żużlowych maszyn do 
“dobrej formy”. W przerwie międzysez
onowej klub zakupił kilka motocykli 

i silników, wyremontowano maszyny 
używane przez adeptów szkółki żużlo
wej - a wszystko to sprawia, że w naj
bliższą przyszłość rybnickiego żużla 
można spoglądać optymistycznie.

Stadion przy ulicy Gliwickiej został 
oddany w administrowanie rybnickie
mu MOSiR-owi. W klubie wszyscy są 
zadowoleni z takiego obrotu sprawy. 
Utrzymanie obiektu nie będzie bo
wiem obciążało klubowej kasy. Znacz
ne koszty związane z eksploatacją i re
montami rozległych obiektów pokryje 
miasto. Rybnicki Klub Motorowy bę
dzie użytkował stadionową wieżę. Zo
staną tam ulokowane klubowe biura 
oraz warsztat.

Rybniccy żużlowcy przed przystą
pieniem do rozgrywek II ligi rozegrają 
trzy spotkania sparringowe. 18 mar
ca w Częstochowie zmierzą się z ze
społem “W łókniarza”, a w dniu na
stępnym, 19 marca o godz. 15.00 
będą podejmować “Włókniarza” Czę
stochowa na własnym torze. Nato
miast 24 marca o godz. 15.00 w Ryb
niku kolejny mecz - RKM - “Unia” 
Tarnów. Trener Jerzy Gryt pragnie 
wypróbować w tych spotkaniach całą 
rybnicką kadrę. Mecze z czołowymi 
drużynami ekstraklasy są bardzo do
brym sposobem do zorientowania się, 
na co stać będzie rybnicką młodzież w 
najbliższym sezonie. Tak więc już za 
kilka dni żużlowcy znowu na starcie. 
Taśma w górę!

PIOTR SZWEDA

Żużel
Zgodnie z życzeniem Czytelników 

pragnących bliżej poznać sport żużlo
wy w kilku odcinkach przedstawimy 
podstawowe przepisy dotyczące roz
grywek na torach.
1. Tory do wyścigów na żużlu muszą 
mieć długość od 285 do 400 metrów. 
Nawierzchnia musi zapewniać jedna
kową przyczepność na całej po
wierzchni toru, a tak zwana “luźna 
warstwa” musi mieć grubość od 1 do 5 
cm. Nachylenie toru nie może przekra
czać 5 procent na prostych i 10 pro
cent na łukach.
2. Zawodnicy. W każdym wyścigu na 
żużlu startuje 4 zawodników. Można 
ich odróżnić po kolorze pokrowca na 
kasku. Zawodnicy mają pokrowce w 
kolorach: białym, żółtym, czerwonym 
i niebieskim. W rozgrywkach ligo
wych gospodarze zawsze występują w 
kaskach czerwonych i niebieskich, a 
goście w żółtych i białych.
3. Start. Przed rozpoczęciem wyścigu 
zawodnicy ustawiają się przed linią 
startu. Obserwują, kiedy sędzia zawo
dów zapali zielone światło. Po zapale
niu zielonego światła odkręcają gaz, 
trzymają sprzęgło i czekają na podnie
sienie w górę taśmy maszyny starto
wej. Taśma idzie w górę kilka sekund 
po zapaleniu zielonego światła i zawo
dnicy rozpoczynają wyścig. Zawodni
cy muszą uważać, aby nie dotknąć

przednim kołem taśmy startowej po 
zapaleniu zielonego światła. Dotknię
cie taśmy powoduje bowiem wyklu
czenie zawodnika z wyścigu. Start w 
wyścigach żużlowych ma duże znacze
nie. Kolejność zawodników przy wejściu

wejściu w pierwszy łuk jest bowiem czę
sto zachowana aż do mety. Zawodnik 
mający na starcie kłopoty z motocy
klem może skorzystać z pomocy służb 
technicznych, które mogą popychać 
motocykl do linii wyznaczonej w odle
głości 30 m od startu. Gdy motocykl 
wtedy nie zapali, to zawodnik zostaje 
z biegu wykluczony.
4. Wyścig na żużlu polega na przeje
chaniu czterech okrążeń toru. O kolej
ności na mecie decyduje przekrocze
nie linii mety /która jest równocześnie 
linią startu/ którąkolwiek częścią mo
tocykla, przy czym zawodnik musi być 
w kontakcie z maszyną. Zwycięzca 
wyścigu otrzymuje 3 punkty, zdobyw
ca drugiego miejsca - 2 punkty, trze
ciego - 1 punkt, a zawodnik, który 
przyjechał na czwartym miejscu lub

wyścigu nie ukończył, nie otrzymuje 
punktów. W każdym wyścigu “do 
podziału” jest 6 punktów. Zdarza się, 
że wyścig kończy tylko 2 zawodni
ków. Wtedy pierwszy na mecie zdoby
wa 3 punkty, a drugi 2 punkty. W klasyfikacjach

klasyfikacjach żużlowców w wyścigach 
drużynowych spotyka się pojęcie “bo
nusu”. Jest to dodatkowy punkt, zali
czany zawodnikowi, który na mecie 
zajmuje miejsce bezpośrednio za swo
im partnerem z drużyny, ale nie zaj
muje miejsca ostatniego. Punkty “bo
nusowe” nie są zaliczane do oficjalnej 
klasyfikacji. Mają one znaczenie tylko 
dla zawodników, szkoleniowców i ki
biców. Przed zawodami kibice mogą 
nabyć w kasie programy zawodów, w 
których wymienione są nazwiska za
wodników startujących w poszczegól
nych wyścigach, ich numery startowe, 
kolory kasków i pola startowe.

O dalszych szczegółach - w następ
nym numerze.

P.S.

Żużlowe ABC

Poznajemy regulamin
P o z n a j e m y  r e g u l a m i n

Rybnicki SPEEDWAY FAN-CLUB
zaprasza wszystkich członków i sympatyków sportu żużlowego na 

spotkanie z zarządem i zawodnikami rybnickiego RKM-u, 
które odbędzie się

17 marca tj. w piątek o godz. 17.00 
w świetlicy klubowej na stadionie. 

Z A P R A S Z A MY!

Szachowi maratończycy

Zmiany w żużlowym 
terminarzu

Marzec obfituje w pokaźną ilość 
urodzinowych uroczystości wśród 

rybnickich żużlowców, bo aż czterech 
z nich w takiej kolejności obchodzi 

swoje urodziny: debiutant 
Krzysztof Mrowiec - 8.03., 

profesor rybnickich żużlowców 
Antoni Skupień - 10.03.,
“były Szkot z Edynburga”
- Dariusz Fliegert - 15.03., 

nowy kapitan rybnickich “Rekinów” - 
Eugeniusz Tudzież - 30.03..

Wszystkim wymienionym 
solenizantom samych bezpiecznych i 

udanych startów, zdrowia, pogody 
ducha, wiary w sukces i wszystkiego 

dobrego, czego dla siebie pragną 
życzą im fani

z ul. Liściastej - Rajmund F., 
Marek K. i klan Pieczków

Na wodzie 
i na śniegu

Sportową rywalizację młodych że
glarzy na Zalewie Rybnickim rozpocz
nie 16 marca impreza pod intrygującą 
nazwą Utex-Ski-Yachting. Pierwsza 
część nazwy oznacza oczywiście spo
nsora imprezy, której uczestnicy mu
szą nie tylko dobrze żeglować, ale i... 
jeździć na nartach. Z tych bowiem 
konkurencji zawody się składają. W 
regatach żeglarskich wezmą udział 
łódki klasy LASER, EUROPA, MI
STRAL i OPTYMIST, zaś konkuren
cje narciarskie, odbędą się na trasach 
Ośrodka Narciarskiego “Stożek” w 
Wiśle-Łabajowie. Życzymy, by do 
tego czasu w Beskidach nie zabrakło 
śniegu, bo wody w zalewie raczej nie 
zabraknie.

/róż/

W sobotę 4 marca br. w klubie 
NOT w Chwałowicach przeprowa
dzono 12-godzinny Szachowy Mara
ton, zorganizowany przez działaczy z 
kop. “Chwałowice”. Tradycyjnie do 
Chwałowic zjechali szachiści z terenu 
Rybnickiego Okręgu Węglowego, aby 
walczyć o tytuł najlepszego Maratoń
czyka. Ogółem w zawodach wzięło 
udział 50 szachistów. Rozgrywki prze
prowadzono systemem szwajcarskim 
na dystansie 16 rund, po 15 minut na 
zawodnika. Głównym pretendentem do 
zwycięstwa był mistrz Jacek Dawidow 
z Pawłowic, który zawody potraktował 
prestiżowo i mimo ataków ze strony 
pozostałych zawodników zwyciężył 
zdobywając komplet 16 punktów.

O kolejne miejsca toczyła się zacięta 
i wyrównana walka. Najwięcej opano
wania zachował Czesław Sawczuk z 
Pniówka, trzeci był Maksymilian Pie
cowski, a czwarty Piotr Machoczek z 
Chwałowic, piąty Aleksander Zawie
rucha z Żor.

Najlepszą kobietą była Dorota Spal
ding, zaś wśród młodzieży Bartosz 
Becher. Najmłodszym uczestnikiem

Szkółka
tenisa

ziem nego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekrea

cji w Rybniku organizuje szkółkę gry 
w tenisa ziemnego. Zebranie organi
zacyjne odbędzie się w czwartek 16 
marca br. w budynku krytego basenu 
przy ul. Powstańców 40, godz. 16.30.

Organizatorzy zapraszają wszystkich 
chętnych, niezależnie od wieku.

był 7-letni Łukasz Czarnecki, a naj
starszym 60-letni Leon Podeszwa z 
Chwałowic.

Mimo różnicy wieku, poziomu gry i 
długiego czasu gry wszyscy zawodnicy 
zaprezentowali ogromnego ducha wal
ki i postawę bez kompromisów. 
Ogółem rozegrano 400 partii, z czego 
200 partii wygrali zawodnicy grający 
białymi, zaś czarnymi 180. Było tylko 
20 remisów.

Najlepszą oceną turnieju dla organi
zatorów były pytania uczestników, kie
dy znowu przeprowadzony będzie tur
niej w Chwałowicach? K.H.

Majsterklepki
W nocy z 27 na 28 lutego nieznani 
sprawcy włamali się do magazynu na
rzędziowego ADM przy ul. I Brygady. 
Po wyłamaniu zamka w drzwiach 
skradli narzędzia elektryczne wartości 
1200 zł.

Kradzież na targowisku
1 marca między 11.00 a 11.30 na tar
gowisku miejskim przy ul. Hallera 
okradziono jedną z kupujących. 
Sprawca po przecięciu spodu torby fo
liowej skradł kosmetyczkę z dokumen
tami i gotówkę w kwocie 110 zł.

Dostał w plecy
28 lutego o godz. 23.00 do szpitala 
przy ul. Rudzkiej przyjęto 29-letniego 
mieszkańca ul. Chalotta z raną ciętą w 
okolicach kości biodrowej od strony 
pleców. Poszkodowany po wyjściu z 
restauracji “Tęczowa”, gdzie pił alko
hol, szedł do domu. Został ugodzony 
w plecy ostrym narzędziem.

Złapali włamywacza
2 marca patrol policji po penetracji te
renu ujął sprawcę włamania do mie
szkania przy ul. Patriotów. Skradziony

Z powodu wycofania się z rozgry
wek II ligi żużlowej zespołu “Iskry” 
Ostrów Wielkopolski zmianie uległ 
terminarz zawodów. Poniżej podajemy 
aktualny rozkład startów drużyny 
Rybnickiego Klubu Motorowego w 
sezonie 1995:
2 kwietnia: JAG Speedway Łódź - 
RKM Rybnik
9 kwietnia: RKM Rybnik - CemWap 
Opole
17 kwietnia: Śląsk Świętochłowice - 
RKM Rybnik
30 kwietnia: RKM Rybnik - ZKŻ 
Zielona Góra
3 maja: Start Gniezno - RKM Rybnik 
21 maja: RKM Rybnik - ZKŻ Zielo
na Góra
28 maja: GKM Grudziądz - RKM 
Rybnik
4 czerwca: KKŻ Krosno - RKM Ryb
nik

łup - odtwarzacz wideo “Sony” odzy
skano.

Po srebro i złoto
2 marca między 17.30 a 18.50 włama
no się do domu przy ul. Głuchej. 
Sprawca po wybiciu szyby okiennej 
wszedł do środka i skradł kasetkę me
talową z dokumentami, złotą biżuterią 
i srebrnymi monetami o łącznej warto
ści 2.500 zł.

Bójka na skwerku
3 marca o godz. 3.55 na skwerze na 
osiedlu Południe patrol policji zastał 
dwóch mężczyzn w trakcie bójki. Je
den z nich - mieszkaniec Żor - trafił do 
szpitala.

Włam po kabel
Między 18 lutego a 3 marca włamano 
się do nowo zbudowanego domu przy 
ul. Narbutta. Sprawcy skradli 1 kilo
metr kabla aluminiowego oraz kawałki 
kabla miedzianego o wartości 3.000 
zł.

Pobity przed domem
3 marca o godz. 21.00 na ul. Dąbrów
ki przed blokiem jeden z mieszkańców 
został pobity przy użyciu ostrego na
rzędzia. Doznał rozcięcia policzka i 
rany kłutej klatki piersiowej.

18 czerwca: RKM Rybnik - Unia Le
szno
25 czerwca: Unia Leszno - RKM Ryb
nik
2 lipca: RKM Rybnik - KKŻ Krosno 
9 lipca: RKM Rybnik - GKM Gru
dziądz
23 lipca: ZKŻ Zielona Góra - RKM 
Rybnik
15 sierpnia: RKM Rybnik - Start 
Gniezno
20 sierpnia: Wanda Kraków - RKM 
Rybnik
27 sierpnia: RKM Rybnik - Śląsk 
Świętochłowice
3 września: CemWap Opole - RKM 
Rybnik
17 września: RKM Rybnik - JAG 
Speedway Łódź

Przez okno po marki
Między 3 a 5 marca włamano się do 
domu przy ul. Okulickiego. Sprawcy 
weszli po wybiciu szyby w oknie i 
skradli 320 marek niemieckich tj. 520 
zł.

Włamanie po złoto
5 marca między 16.45 a 18.45 nie
znani sprawcy włamali się do budyn
ku jednorodzinnego przy 
ul.Modrzewiowej. Po wybiciu szyb 
w oknie skradli złotą biżuterię war
tości 800 zł.

Skradli walutę
5 marca między 14.00 a 20.00 okra
dziono dom przy ul. Wołodyjowskie
go. Do środka dostali się po wybiciu 
szyby. Skradli złotą biżuterię 350 zł, 
1000 marek i 250.000 lirów o łącznej 
wartości 3.350 zł.

Maluchem w drzewo 
5 marca o godz. 20.00 na ul. Patriotów 
kierowca fiata 126p nie zachował na
leżytej ostrożności i wpadł w poślizg. 
Zjechał na lewą stronę jezdni i uderzył 
w przydrożne drzewo. Uszkodzona zo
stała karoseria samochodu. Kierowcę 
policja ukarała mandatem w wysoko
ści 20 zł.

P.S.
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Pod znakami zodiaku
P o d  z n a k a m i  z o d i a k u
BARAN - 21.03. - 20.04. - W pracy będzie trochę luzu, pomyśl więc o sobie. Pod
porządkuj wszystkie plany temu co lubisz - relaksowi przy książce lub na ścieżce 
zdrowia, a przede wszystkim ostudź agresywne nastroje, którym ulegasz zbyt czę
sto.
BYK- 21.04. - 20.05. - Niby umiesz chodzić po ziemi, skąd więc te szybkie, nie
przemyślane decyzje? Cofnij je  póki czas i wyjedź na parę dni, by wszystko dokła
dnie przemyśleć.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Nie omijaj niewygodnych tematów, bo tę sprawę i 
tak trzeba załatwić. Niech się to stanie raczej w atmosferze pojednania, dlatego 
trzymaj na wodzy uszczypliwości i postępuj ostrożnie.
RAK - 22.06. - 22.07. - Nie wyprzedzaj faktów, pozwól raczej sprawie toczyć się 
swoim tempem. Nawet się nie obejrzysz, jak odczujesz pierwsze oznaki sukcesów 
zawodowych, a co za tym idzie, finansowych.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Poświęć tyle samo czasu i energii na utrzymanie swojego 
status quo, ile poświęciłeś za jego zdobycie. Wszystko jest jeszcze zbyt kruche, by 
mogło się toczyć bez Twojej pomocy.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Są rzeczy ważne i mniej ważne, ale ich hierarchię po
winieneś poddać własnej ocenie, nie poddając się presji otoczenia. Pamiętaj, że 
sukcesy lub ich brak zapisane zostaną na Twoje, a nie cudze konto.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Wyjątkowo rodzinny tydzień - będziesz rozdawać naj
bliższym dobre rady, a także sporo ich otrzymasz, a co najważniejsze - będzie oka
zja żeby z nich skorzystać, realizując ważne, już nie tylko dla rodziny, zamierzenie. 
SKORPION - 24.10. -22.11. - W Twoim otoczeniu pojawi się wiele nowych twa
rzy, lecz tylko niewiele z nich będzie miało dla Ciebie uśmiech i dobre słowo. Po
zostałe zignoruj, bo choć nie mogą Ci pomóc, nie mogą też zaszkodzić. 
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Nie ma powodów do niepokoju, to co dotąd się nie 
wyjaśniło, będzie miało swój szczęśliwy koniec już niedługo. Możesz liczyć na zro
zumienie i serdeczność.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Czas podreperować zdrowie, bo ostatnie wy
skoki nieco je  zrujnowały. Na szczęście nie przesadziłeś, więc do formy wrócisz 
dość szybko. Uważaj, żeby taka sytuacja nie pojawiała się zbyt często.
WODNIK - 21.01. - 19.03. -Nawet najlepszy start nie zapewnia jeszcze zwycię
stwa. Daje on tylko szansę i możliwości, które równie dobrze można zmarnować. 
By to się nie zdarzyło, patrz uważnie kto biegnie obok...
R YB Y  - 20.02. - 20.03. -Dobrze rozważ decyzje, bo ich skutki mogą dotknąć 
oprócz Ciebie jeszcze wiele osób. Te mogą mieć później pretensje, że pomysłów 
nie skonsultowałeś, opierając się jedynie na własnym, nie zawsze celnym osądzie.

Za kolano!

Poziomo: A/ spanko dla kury, B/ łuna spod bieguna, C/ można 
z nim wędrować lub go zwinąć, D/ szuka do zabawy wełny 
motka, E/ niestety tak bywa, że do rzeki wpływa, F/ młodej 
pannie dano, G/ grupa z własną religią, H/ łapie w eterze, I/ 
ma ją babcia i marszałek sejmu, J/ coś do gry,
Pionowo: 1/ bywa bez pokrycia, 2/ w ankiecie i na poczcie, 3/ w 
rodzinie i w zakonie, 4/ może być na organy, 5/ mieszka na pię
ciolinii, 6/ sejmowa, balowa lub herbowa, 7/ ze stanowiska lub 
pozowane, 8/ nie lubi kamieni, 9/ węgiel a u jubilera, 10/ np. 
histerii
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: G-8,D-3,B-2; E-10,I-10,I-4,C-5,E-
8; H-8,A-3,B-9,E-9,H-3,C-10,F-2,G-4,J-6,C-5,F-7; E-2,C-6,A-
6,C-5,F-2; F-1,B-9,G-10,D-3,I-4,E-9,C-5
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukaza
nia się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach po
cztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki”/ 
Kościuszki 54 lub Korfantego 3.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 8 z hasłem “Las nie wy
rasta w tempie ciasta” otrzymują: Tadeusz Forajter, 
ul.Kupiecka 14/56, 44-206 Rybnik, oraz Krystyna Piechaczek, 
Sławików 9B/13, 44-200 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłosze
nia nazwiska zwycięzcy.

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawi
dłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu konsump
cyjnego o wartości 20 zł ufundowana przez Firmę Handlową “BOVIX”. Zapraszamy 
zwycięzcę z całą rodziną na poczęstunek do kawiarni “Europa” /ul.Korfantego 2/.
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej 
“żółtej skrzynki” /Kościuszki 54 lub Korfantego ?/
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 8 nagrodę otrzymuje: Maria Urbanek, ul.Dąbrówki 17c/26, 
44-200 Rybnik__________________________________________________________________

Zdjęcie FUJICOLOR
z albumu czytelników

To nie supermini będzie w nad
chodzącym sezonie najbardziej 
awangardową długością! Przypo
mnijcie sobie stroje pań prezyden
towych: Reaganowej, Bushowej, 
a i naszej pani Danusi Wałęsowej 
- to właśnie długość za kolano jest 
dziś superhitem. Przywiodła ją  
fala nostalgii za latami pięćdzie
siątymi, kiedy to kobiety miały 
łydki "ja k  odwrócone butelki 
szampana ”, jak ktoś wyraził się o 
nogach Sophii Loren. To prawda, 
do tej długości trzeba mieć wyjąt
kowo kształtne nogi, a i inne czę
ści ciała również, bo spódnice i 
sukienki są wąskie i obcisłe, nie
które z malutkimi rozcięciami po 
bokach lub z tyłu.

Ten nurt potwier
dza fakt, że odchodzi 
moda bezkształtna. 
Luźne marynarki 
przekształcają się w 
obcisłe żakieciki, 
wielkie obszerne 
doły w wąskie, obci
słe. Jeżeli dodamy do 
tego bardzo mocno 
lansowane wysokie 
szpilki, możemy się 
spodziewać wiosną i 
latem wysypu dam. 
Niewątpliwie ten
dencja ta nie jest zbyt 
wygodna dla kobiet 
biegających dziennie 
do autobusu, ale...

Wróżka

Zapraszamy na
szych Czytelni
ków do wspólne
go oglądania 
zdjęć. Wystarczy 
przyjść do re
dakcji z cieka
wym zdjęciem, 
które po skopio
waniu natych
miast zwrócimy. 
/ Można też 
wrzucić je do na
szych " żółtych 
skrzynek"/. Au
tora najsympa
tyczn iejszego  
lub najbardziej 
"odjazdowego" 
zdjęcia firma 
" E K S P R E S  
FUJI", Rybnik, 
ul. Reja 2 na
grodzi bezpłat
nym wywoła
niem i wykona
niem odbitek z 
rolki filmu.

Ja i mój królik... Zdj.: Cecylii Skrzypek

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 20 zł

(200 tys. zł) każdy, 
ufundowane 
przez sklep 
JANKES 

Rybnik, Rynek 7

Rynek 7

Fatałachy z naszej szafy
Fatałachy z naszej szafy

Pizło mi 
18 roków

Kedy jo  sie zdonżoł zestarzeć?  
Przeca niydowno tymu bołech baj
tlym w kurchołsach a teroz żech jest 
karlusym z ałswajsym w kapsie i z 
wonsym pod  nosym. Nasza rechtór
ka prawi, że choć nom lot przybywo, 
to zelter dali nom p iere  na dekel. 
Wcale sie z niom niy spiyromy, bo 
mo recht.

W moja łosiym nostka boło w 
doma ju ż łod rana kupa śmiychu. 
Dlo bloznów musiołech jeszcze roz 
wytultać flach a  mlyka bez nupel. 
Joch sie dowiół tym mlyczyskiym, 
boch go ju ż niy ciyrpioł łod maluć
kości a wszyjscy sie śmioli do rozpu
ku. Marek aż sie kuloł po dylinach i 
ze śm iychu aż szczuków ki dostoł. 
Łodechce mu sie sy mje wyśmiywać, 
bali chneda łon tyż przidzie dran. W 
szkole wolołech nikomu niy godać 
ło gyburstaku. Te deszperoki w kla
sie ju za ś by cosik pofyrtanego  
zrychtowali, żeby mje za wojtka zro
bić. Familijo, kero sie popołedniu 
zeszła, tyż mi niy pofolgowała. Mu
sio łech na stołku zadek wypiońć i 
w szyjscy za rajom dali mi po ło
siymnoście szlagów szyrokim pasi
skiym. Przi kożdym szlagu kożdy mi 
cosik inkszego winszowoł. Tako 
mocka boło tego winszowanio, żech 
na drugi dziyń niy umioł wcale sie
dzieć. M iałoby sie ino p o ła tych 
szczyrych powinszow ań spełnić, to 
bych bez ansztryngowanio wyżyj za
szoł, jak  niykery elektrykorz.

Ze sta rzyko wego rzondzynio ło 
czasach, w kerych gymba sie ino do 
jedzyn io  lotwiyrało, wymedytowoł

ech, czymu niykere fachm any tak 
wysoko zaszli. Łoni mieli swój fach  
tak gruntow nie łobcykany, że j e
szcze kupa lot po szkole znajom sie 
gynał na kuroszlusach, zicherun
gach, na żółtych światłach i na ink
szych robotach. Isto wtedy na prak
tyce szkolorzom patrzeli na rynce i 
żodyn sie niy śm ioł łobijać. Teroz 
kożdy pyrto praktykantami abo ich 
wcale niy chce. Za dwa roki, jak  do
brze pódzie, byda zdowoł matura i 
dostana dyplom fachm ana. Ale 
okrom betonu w heftach, inkszego 
żech jeszcze niy widzioł. Chapły ma
lujym y a budowy to my wcale niy 
powoniali. Żeby nom choć aby mal
ta dali na praktyce zrobić, ale tyż 
niy dajom, bo by robotników musie
li na bezrobotne p o słać. Joch sie 
myśloł, że przez te pięć roków nauki 
naucza sie bele czego, na tyn przi
k łod, sztrajchowaniu, f l i z o wanio, 
tapetowanio i kupa inkszych facho
wych robót. A tu psinco. Na piyrw
szyj praktyce f órt my ino zamiatali, 
na drugij tyż. Jak niy boło co za
miatać, to nos posyłali po godzinie 
do dom. Możno w trzecij praktyce  
bydymy na budowie ganc fachowo 
deski przenosić tam i nazod.
I jak  sie tu niy starać przi łosiymno
ście rokach. Przeca jak  sie niy nau
cza dokumyntnie fachu a niy bydzie 
mje stykać na sztudierowanie, to jak  
byda Polsko łodbudowywoł? Jako 
technik zamiatacz ?!
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