
„KAROLINKA"
W SIERPNIOWYM
S Ł O Ń C U

Jak grzyby po deszczu, 
w przeciągu paru zale
dwie lat, wyrosły efek
towne ładne domki i 
wille na osiedlu Karolin
ka, dzięki czemu szpecą
ce tę okolicę Rybnika u
gory zamieniły się w im
ponujące przedmieście. 
Dotąd mieszkańcy skarży
li się jeszcze na brud, wy
stępujący w najniższej 
partii osiedla, obok toru. 
W tym roku jeszcze bo
lączka zostanie usunięta 
po założeniu oczyszczalni 
ścieków. I jeszcze jeden 
mankament: jedyny skle
pik, to trochę za mało na 
duże osiedle. Przydałby 
się np. jeszcze sklep wie
lobranżowy. Ale troskę o 
to pozostawiamy już na
szym specom od handlu...

(fp)
Foto: St. Szymański
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Wódka i nadużycia

Folwark pani
przesianie istnieć!

prezes
„W  dniu 28 lipca br. decyzją egzekutywy Komitetu Po

wiatowego PZPR w Rybniku wykluczono z szeregów par
tyjnych Gertrudę Pietrzyk. Równocześnie wystąpiono do 
Wojewódzkiego Zarządu Gminnych Spółdzielni w Kato
wicach z wnioskiem o odwołanie wymienionej z funkcji 
prezesa Gminnej Spółdzielni w Wilczy.

Egzekutywa KP uznała również za celowe zawieszenie 
w działalności Zarządu GS oraz rady nadzorczej. W  tym  
celu zobowiązano Zarząd W ZG S do zwołania Walnego 
Zgromadzenia GS Wilcza i przeprowadzenia wyborów 
nowej rady i zarządu.

Jak stwierdzono — w GS Wilcza już od szeregu mie
sięcy panowała ogólna anarchia i szerzyła się korupcja, 
którą krył Zarząd spółdzielni, osobiście zaś Gertruda 
Pietrzyk.

Za wiedzą Zarządu i rady nadzorczej — spółdzielnia za
trudnia w swych placówkach handlowych szereg osób, 
które kilkakrotnie dokonały nadużyć i mank.

Sprawę przekazano rybnickiej prokuraturze" .

przestępstw; m. in. kradzieży 500 
kg żyta, oraz o zachęcanie do 
kradzieży Jana Kaszyka i 
Anieli Wyrobek, jak również
o nie dopełnienie swych obo
wiązków urzędniczych po 
ujawnieniu superaty na sumę 
31 tysięcy złotych w sklepie 
nr 6 w Knurowie.

Ostatnia kontrola, przepro
wadzona przez przedstawicieli 
W ZG S i NBP, wykazała istnie
jący bałagan w gospodarowa
niu funduszem płac, w prowa
dzeniu robót inwestycyjnych
i brak zaopatrzenia sklepów w  
czasie kampanii żniwnej.

W  listach płacy i w  listach 
wypłacanych nagród brako
wało wiele podpisów i pokwi
towań przez odbierających 
pieniądze. Być może premii

(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

Tak brzmi krótki, konkret
ny komunikat rybnickiej egze
kutywy KP PZPR.

„P AN I DOBRODZIEJKA"

Jak stwierdzono w komuni
kacie — w GS Wilcza od szeregu

szeregu już miesięcy uprawiano 
nie tylko kumoterskie stosun
ki, ale na oczach pani prezes 
działy się nadużycia. Gertruda 
Pietrzyk, piastująca funkcję 
prezesa, podejrzana jest rów
nież o dokonanie szeregu przestępstw

PZU likwiduje
szk od y  gradowe

RYBN IK. Dwudziestego szó
stego czerwca bież roku prze
szła nad naszym regionem, 
szczególnie zaś nad powiatem 
wodzisławskim, niespotykana 
od wielu lat burza gradowa. 
Najdotkliwiej dała się ona we 
znaki mieszkańcom gromady 
Lubomia. W  wyniku gradobi
cia w miejscowości tej więk
szym lub mniejszym uszko
dzeniom uległo około 80 bu
dynków, nie mówiąc o szko
dach wśród ptactwa domowe
go oraz bardzo poważnych zni
szczeniach polowych.

Wkrótce po przejściu wy
mienionej burzy, pracownicy 
Państwowego Zakładu Ubez
pieczeń w Rybniku przystąpili 
do prac związanych z likwida
cją jej skutków. Przeciętna 
kwota wypłacona poszkodowa
nym w Lubomi wynosi prze
szło 1500 zł. Ogółem zaś wy
płacono w dziale szkód w bu
dynkach około 150 tys. zł.

Znacznie gorzej przedstawia 
się sprawa na odcinku szkód 
polowych. Zanotowano ich bo
wiem prawie osiemset w zbo
żach i w tytoniach. W  tej 
chwili dokonuje się oględzin 
oraz obliczeń na poszczegól
nych gruntach. Przewiduje się, 
że szkody gradowe w plonach 
czterech podstawowych zbóż 
oraz w tytoniach wyniosą bli
sko 750 tys. zł, przy czym su
ma ta przekracza zbiór cało
rocznych składek z tytułu te
go ubezpieczenia z terenu całego

całego powiatu wodzisławskiego.
Zakończenie wszystkich prac 

związanych z likwidacją szkód 
nastąpi najpóźniej do końca 
listopada br. (t)

M ł o d z i
w szeregach

p a r t i i
RACIBÓRZ. Z dnia na

dzień powiększa się liczba 
członków Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej. Ro
sną m. in. szeregi POP w 
Zakładach Elektrod Węglo
wych 1 Maja, gdzie w okre
sie od stycznia do końca 
maja br. przyjęto do PZPR 
73 nowych kandydatów. 
Wśród nowo przyjętych znaj
duje się 51 robotników 10 
kobiet, 7 techników oraz 5 
inżynierów. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt, 
że zdecydowaną większość 
przyjętych w ZEW kandyda
tów stanowią ludzie młodzi.

(t)

Szybowiec CSRS
w y lą d o w a ł

w Moszczenicy
W  dniu 1 sierpnia br. wyl
ądował na skutek niepo

myślnych wiatrów na ścier
nisku w Moszczenicy szybo
wiec pilotowany przez cze
chosłowackiego sportowca.

Szybowiec ten odbył lot 
treningowy i w  pobliżu gra
nicy państwowej został 
zniesiony przez wiatr na 
stronę polską. Wylądował 
on na wzgórzu, obok zabu
dowań gospodarczych. Lą
dowanie przebiegało spraw
nie. Pilot nie odniósł żadnego

 obrażenia.
Władze oraz miejscowa 

ludność udzieliły pilotowi z 
CSRS pomocy przy rozmon
towaniu skrzydeł szybowca 
i jego transporcie do gra
nicy. Miejscowi chłopi prze
wieźli rozmontowany szybo
wiec furmanką. (j) 

"Zaciąg"  pod znaki
TEMIDY

T y s ią c e  g o s p o d y ń  c z e k a  n a .. .
butan i propan

W Wielkopolsce 
i na Kujawach
myślą o Rybniku
RYBNIK. W swoim czasie do

nosiliśmy już o inicjatywie ra
ciborskiej Rozdzielni Gazu, któ
ra postanowiła na szeroką skalę 
wprowadzić do mieszkań gaz 
bez przewodów. Ta tania i no
woczesna forma dystrybucji ga
zu ma już dużo zwolenników w 
krajach skandynawskich, we 
Francji i w Niemczech, a ostat
nio — także w Polsce.

Gazyfikacja bezprzewodowa, 
jak pisaliśmy, polega na zainsta
lowaniu w mieszkaniu butli gazo
wej z reduktorem. Urządzenie 
to ma liczne zalety. Przede wszy
stkim — gotuje kilka razy szyb
ciej posiłki, niż tradycyjne 
kuchenki gazowe. Całe u
rządzenie kosztuje zaledwie ok. 
1000 złotych. Cena powtórnego 
napełnienia butli gazem — ok. 
70 złotych. Za taką opłatą mie
szkaniec każdej miejscowości 
ROW, najodleglejszych peryferii 
większych miast, wsi i osiedli — 
może korzystać z gazu — „cu
downego minerału" , jakże dalece 
ułatwiającego gosposiom pra
ce domowe!

Nasz artykuł o kuchenkach ga
zowych bez przewodów wywołał 
zrozumiałe zainteresowanie spo
łeczeństwa Rybnickiego Okręgu 
Węglowego, szczególnie zaś Ryb
nika, gdzie poza śródmieściem 
— urządzenia gazowe są marze
niem. Bardzo wysokie koszty tradycyjnych

tradycyjnych instalacji gazowych 
wykluczają perspektywę rychłe
go zabłyśnięcia palników gazo
wych we wszystkich mieszka
niach miejscowości ROW. Nic 
też dziwnego, że koncepcja roz
powszechnienia gazyfikacji bez
przewodowej była poruszana na 
zebraniach przedwyborczych. W 
końcu — urosła do rangi — za
akceptowanego przez właściwe 
czynniki — postulatu wyborcze
go. Postulat ten rozpropagowa
liśmy na łamach naszego tygo
dnika.

Miejskie Przedsiębiorstwo Go
spodarki Komunalnej w Rybni
ku podchwyciło naszą propozy
cję i postanowiło ją zrealizować.

Przedsiębiorstwo to doszło do 
porozumienia z Zakładami im. 
Cegielskiego w Poznaniu, Zakła
dami Gazów Technicznych w 
Gliwicach, Kujawską Fabryką 
Manometrów we Włocławku, Zje
dnoczeniem Przemysłu Wyro
bów Odlewniczych w Radomiu 
oraz Centralą Przemysłu Nafto
wego — w sprawach terminowej 
dostawy 500 butli i 150 redukto
rów propanu i butanu.

W ten sposób, jak nas infor
muje dyrektor techniczny MPGK 
w Rybniku inż. Janyga — naj
prawdopodobniej już w pierw
szym kwartale przyszłego roku
(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

"

Odpustowy zlot 
kanciarzy w Knurowie

W Knurowie odbył się niedawno odpust. Odpust jak wiele 
innych, z tym tylko, że wzięli w nim również udział przed
stawiciel Komisji do Walki ze Spekulacją przy PRN w Ryb
niku oraz przedstawiciele MO. I trzeba przyznać, że „grzesz
ników" wyłowili sporo. Mamy na myśli różnego kalibru kan
ciarzy, którzy zjechali się tutaj z całego Śląska po to, aby 
żerując na niektórych gustach i zachciankach — po prostu 
zapełnić portfele pieniędzmi. Prócz wielu pokątnych sprze
dawców różnych drobiazgów, zwłaszcza zabawek, nie brak 
było w Knurowie odpustowych rekinów kanciarstwa i ha
zardu.

Zacznijmy jednak od tych mniejszych. Oto parę przykładów: 
nielegalnie sprzedawali zabawki Wanda Mołdrzyk z Gliwic, 
Henryk Poloczek z Zabrza, Hildegarda Zwyrtek otworzyła 
na odpustowym placu trzy nielegalne kioski z lodami, na
tomiast Tadeusz Dyrduła z Dąbrowy Górniczej sprzedawał 
zabawki po wyższych cenach: zamiast 6,50 zł brał za zegarek 
dziecięcy złotych 8, za kolejkę „ekspres" zamiast 12,05 zł —
15 zł itd.

A oto „rekiny" hazardu: Eugeniusz Kokusz z Zabrza po
stanowił wzbogacić się trzema kostkami, kasując za każdym 
rzutem kostek około 100 złotych do kieszeni. Inny spec od 
łatwych zarobków, Henryk Dereszewski z Zabrza, brał co 
prawda także po 20 złotych od osoby, ale swoją „ grę" zor
ganizował bardziej atrakcyjnie. Miał łańcuszek i kółeczko.
W kółeczko należało włożyć palec i jeśli łańcuszek go chwy
ci — wygrana, łańcuszek rzadko jednak chwytał. Za to kan
ciarze zostali schwytani natychmiast i wkrótce staną przed 
Kolegium. (niew)

Zgodnie z ustawą z dnia 2 
grudnia 1960 r. o ławnikach lu
dowych — w sądach powszech
nych odbywają się w Rybniku 
i powiecie — w dniach od 1 do  
20 sierpnia — wybory ławników 
sądowych do Sądu Wojewódz
kiego (25 kandydatów), Okręgo
wego Sądu Ubezpieczeń Społecz
nych (15 kandydatów) oraz Sądu 
Powiatowego w Rybniku (około 
40 osób). Wybory będą, względ
nie już są, przeprowadzane we 
wszystkich większych zakładach 
pracy (i organizacjach społecz
nych), między innymi w Hucie 
„Silesia " , RFM, PKP Rybnik, 
Spółdzielni Spożywców — w su
mie w 20 zakładach. (niew)

Cztery rolki... niedbalstwa
Najpierw informacja: Otóż Oty

lia Wojnek, zamieszkała w Ryb
niku przy ul. Żorskiej 90, zatrud
niona jako stróż w rybnickim 
MZBM, skradła W r a z  z Hubertem 
Kurą, zamieszkałym w Stodołach, 
powiat Rybnik — cztery rolki 
siatki ogrodzeniowej, wartości 
przeszło 5000 zł. Sprawę wykryła 
rybnicka MO.

A teraz dodatkowe wyjaśnienie 
i komentarz, bo tego wymaga nas
za informacja: drut był własno

ścią rybnickiej MRN, a odpowied
ni pracownicy Miejskiej Rady 
podobno nic o kradzieży nie wie
dzieli. A inwentaryzacja, księgo
wość? Och, panowie, jeszcze wam 
krzesła znikną spod siedzeń!

(niew)

Cel: sprawność i porządek 
w akcji żniwnej

Foto: St. Szymański
W powiecie rybnickim działa specjalny zespół do akcji 

żniwnej, który ma koordynować i usprawniać akcję żniwną 
na naszym terenie, dbać o odpowiednie tempo i sprawność 
w pracach omłotowych i dostawach dla państwa. Działalność 
tego zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele PRN. 
KP PZPR i Kółek Rolniczych, ma wpłynąć na racjonalne 
wykorzystanie maszyn omłotowych, zgodnie z harmonogra
mem GRN-ów, a także na zmniejszenie awaryjności maszyn.

(niew)



SPACERKIEM
po R y b n i k u

Historia gangsterskiej awantury

Złodzieje samochodów
w potrzasku!

W  szesnaście lat po zakończeniu działań wojen
nych mieszkańcy cichych uliczek Rybnika znowu 
mieli usłyszeć terkot pistoletów maszynowych.
Było to w środku dusznej z gorąca nocy dnia dwu
dziestego szóstego czerwca bieżącego roku. Kiedy 
zadrżały szyby w dziesiątkach kamienic, w oknach 
ukazały się wystraszone oczy wyrwanych ze snu 
ludzi —  właściwie był to już początek finału jed
nej z najśmielszych afer złodziejskich na Śląsku, 
nie pozbawionej gangsterskiego kolorytu...

ANTYPROPAGANDA

Ustawienie barwnych planów 
Rybnika w najruchliwszych 
punktach miasta (przy dworcach 
PKP i PKS) było dobrym pomys
łem. Inicjatorzy tej sprawy zdobyli

zdobyli zasłużone pochwały, a 
wdzięczność tysięcy ludzi, przy
jeżdżających do stolicy ROW i 
nieznających miasta oraz poło
żenia instytucji — jest zrozumia
ła. Ale nie wiadomo, czy jeszcze 
do dnia dzisiejszego, ponieważ 
plan miasta Rybnika przy dwor
cu PKP jest już nieczytelny z po
wodu wyblaknięcia farb. Trud
no , jeśli nie mamy farb olej
nych, których trwałość nie prze
kracza trzech lat — w takim ra
zie tablice trzeba co trzy lata od
nawiać. Obecny stan tablic — 
planów jest bowiem atypropa
gandą piękna miasta.

PRO PUBLICO BONO

Nikt chyba nie zdoła rozszyf
rować intencji, którymi kierują 
się Cech Rzemiosł Różnych i wy
dział przemysłowo - handlowy 
MRN przy rozmieszczaniu punk
tów  rzemieślniczych w mieście. 
Na przykład — krawieckich. Jest 
w Rybniku piętnaście takich 
warsztatów. W śródmieściu — 10. 
na peryferiach — zaledwie 5. Nie 
ma dotąd punktów krawieckich 
przy ulicach Jankowickiej, Osie
dlu Wieczorka i Zebrzydowic
kiej itd. Wszyscy "pchają się" 
do śródmieścia i to przeważnie

do pomieszczeń typu sklepowe
go (dotyczy to także warsztatów 
zegarmistrzowskich, mechanicz
nych itp.). Szczytem zaś wszyst
kiego jest zauważony przez nas 
fakt pomieszczenia w jednej ka
mienicy przy rogu Tuwima i plac
u Kościelnym dwóch zakładów 

krawieckich. Jeden z najstar
szych w Rybniku krawców, in
walida od dzieciństwa, prowa
dzący już przy tej ulicy warsz
tat piętnaście lat, nazwiskiem 
Neuwarth — otrzymał piętro ni
żej  konkurencyjnego kolegę z... 
Mysłowic. Dlaczego akurat z Mys
łowic — także trudno odgadnąć. 

Jakby w Rybniku nie było do
syć krawców, i to bezrobotnych, 
w dodatku mających do czynie
nia z dolegliwościami inwalidz
kimi! Faktem jest, że również 
przy rozmieszczaniu rzemieślni
czych punktów usługowych należy

Butan
i propan

(DOKOŃCZENIE ZE STR . 1)
ok. 150 mieszkań rybniczan bę
dzie mogło korzystać z tego nowo
czesnego środka rozprowadzania 
gazu.

Piszemy „najprawdopodobniej"  
ponieważ jest w tym ambitnym 
przedsięwzięciu gospodarskim 
jedna trudność. Mianowicie — 
Centrala Przemysłu Naftowego 
nie może dać stuprocentowej gwa
rancji MPGK dostawy propanu 
i butanu.

Wydaje się, że CPN powinna 
jednak zrealizować zamówienie 
Rybnika, gdyż w Rybnickim O
kręgu Węglowym zaopatrzenie lu
dności w gaz nie jest zadowala
jące. Z każdym miesiącem przy
bywa na naszym terenie ludno
ści potrzeby na tym odcinku 
wzrastają w ogromnym tempie. 
Gazyfikacja bezprzewodowa ma 
dlatego u nas duże szanse rozpo
wszechnienia i będzie w stanie 
wyeliminować kosztowne inwe
stycje tradycyjnej sieci gazowej. 
Sprawa ma tym większe znacze
nie, gdyż po jednej „stronie wa
gi"  problemu znajduje się dobro 
publiczne, a po drugiej — ważka 
gwarancja zrealizowania postu
latu wyborczego.

W każdym razie -  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko
munalnej w Rybniku informuje 
za naszym pośrednictwem, że 
społeczeństwo Rybnika już może 
składać zamówienia na urządze
nia gazyfikacji bezprzewodowej!

STAPI

należy od czasu do czasu spojrzeć 
na... mapę Rybnika. Pro publico 
bono.

PASAŻE

Pasaży — czyli przejść, łączą
cych dwa budynki lub dwie uli
ce — jest w Rybniku kilkanaście. 
Ilekroć wypada nam nimi prze
chodzić, tyle razy ogarnia nas 
smutek z powodu ich brzydoty. 
Na przykład najbardziej ruchli
we pasaże, łączące ulice Kościel
ną z Sobieskiego oraz Rynek z 
placem Wolności (dlaczego ostat
nio został zakratowany?) — zdu
miewają nieczystością i ogólnym 
zaniedbaniem. W pasażu przy ul. 
Sobieskiego przechodnie zaś...

wykręcają nogi, gdyż znajduje 
się tam 80 - centymetrowy próg 
bez schodów! Po porządkach zro
bionych na głównych ulicach 
Rybnika — czas również na "kos
metykę" pasaży. (ps)

Nareszcie jakiś
porządek

LESZCZYNY. Różne były kon
cepcje budowy osiedla. Raz po 
raz zmieniała się również doku
mentacja. Zniecierpliwieni tym 
mieszkańcy Leszczyn, wystąpili 
w okresie przedwyborczym z żą
daniem ustalenia ostatecznego 
planu zabudowy Postulat spot
kał się z uznaniem u radnych 
i przedstawicieli Prezydium 
PRN w Rybniku. Perspektywicz
ny plan zabudowy Leszczyn jest 
już opracowany i zatwierdzony.

(H)

Ciemności przestaną
 straszyć

RYBNIK. Do końca br. uzu
pełnione zostanie oświetlenie 
przy ulicy Brzezińskiej, Han
ki Sawickiej, Żorskiej, Orzesz
kowej, Wyzwolenia i Gliwic
kiej. Założone zostaną nowe 
punkty świetlne na ul. Obroń
ców Stalingradu. Ponadto na 
wszystkich pozostałych uli
cach wymienione zostaną ża
rówki. (H)

Pociąg na linii Racibórz — Ka
towice odjechał z Rybnika (dnia 
26 lipca) o godzinie 22.45. W jed
nym z tylnych wagonów jechała 
do domu p. Gertruda Pudełko, za
mieszkała w Tychach przy ulicy 
Dworcowej 2. Kobieta jechała w 
towarzystwie trojga dzieci: 8-let
niej Janiny, 4-letniej Teresy i 3-l
etniego Jana.
Kilkaset metrów przed przystan

kiem w Rzędówce do wagonu, w 
którym zajęła miejsce matka troj
ga dzieci, wszedł konduktor. 
Sprawdził bilety. Pani P. podała 
dwa bilety do rewizji, gdyż zgodnie

Ubiegła niedziela poczęstowała 
nas piękną, słoneczną pogodą. 
Toteż plaże od razu zaludniły 
się. Ożywiony ruch panował jak 
zwykle na kąpielisku „Ruda"  w 
Rybniku, w Kamieniu i innych.

Również w Żorach na plaży 
„Śmieszka"  zebrało się prawie 
3 tys. osób. Niestety, jak zwykle, 
żorski handel spał również i w 
tym dniu niedźwiedzim snem. 
Nie wystawiono tu żadnego stoi
ska z napojami chłodzącymi. 
Żorskich handlowców od sied
miu boleści uratowała na szczę
ście przedstawicielka inicjatywy 
prywatnej, aż z odległego o 22 
km Mikołowa. Bagażówką przy
wiozła ona na żorski „Śmieszek"  
tak bardzo upragnione lody. 
Wszystkie pojemniki z lodami 
wkrótce stały puste. Interes 
opłacił się więc. A miejscowy 
handel wciąż narzeka, że tego 
rodzaju akcje są deficytowe i 
rzecz z reguły nie opłaca się. 
Jesteśmy zdania, że znajdą się

Już pod koniec ubiegłego ro
ku i w pierwszych miesiącach 
br. — Milicja na Śląsku alarmo
wana była częstymi wypadka
mi kradzieży samochodów. W 
kilkunastu wypadkach spraw
ców kradzieży aut — nie można 
było ująć. Niektóre wozy co 
prawda znajdywano, ale w sta
nie przeznaczającym je na... 
cmentarzysko maszynowe — 
były niszczone w wypadkach dro
gowych celowo lub przypadkowo 
Wyrzuty sumienia lub strach 
przed prawem nakazywał zło
dziejom pozbywać się w niektó
rych wypadkach wozów — nie
bezpiecznych dowodów winy? 
Kradzieże pojazdów szły zaw
sze w parze z kradzieżą innych 
towarów i przedmiotów.

MO była w ciągłym pogotowiu 
Tak było też dnia 26 czerwca.

W tym dniu z ulicy Mariac
kiej w Katowicach znowu skra
dziono wóz marki ,,Spartak” ze 
znakiem rejestracyjnym „SP” . 
W śląskich komisariatach i po
sterunkach Milicji Obywatel
skiej odbierano telefonogramy z 
lapidarnie redagowanymi teksta
mi szczegółów technicznych po
jazdu.

Złodzieje to jednak ludzie 
dziwnej natury. Jeden udany 
czyn zachęca ich do popełnienia 
następnego i przez to wpadają 
w ręce sprawiedliwości.

Tego samego wieczoru komi
sariat MO w Rybniku został po
wiadomiony o włamaniu, doko
nanym w sklepie wielobranżo
wym Rybnickiego Przedsiębior
stwa Zaopatrzenia Górniczego 
obok Rybnickiej Fabryki Ma
szyn Górniczych. Przypadkowy 
przechodzień który znalazł się w 
pobliżu RFMG, usiłował prze
szkodzić dokonaniu przestęp
stwa, ale został sterroryzowany 
przez włamywacza, któremu z 
kasy sklepu udało się zabrać 
dwa tysiące złotych.

Kiedy, świadek włamania za
wiadomił o tym fakcie komisa
riaty Milicji Obywatelskiej w 
Rybniku — złodziej pędził samochodem

zgodnie z obowiązującymi w Polskich 
Kolejach Państwowych przepisa
mi — dzieci do lat czterech po
dróżować mogą darmo. Konduk
tor miał jednak zastrzeżenia co 
do wieku czteroletniej Tereski, 
która — jak się później okazało — 
liczyła cztery lata i... jeden mie
siąc. Funkcjonariusz PKP zabrał 
tyszanom wszystkie bilety i na
kazał im wysiąść na stacji Rzę
dówka. Wysadzeni z pociągu pa
sażerowie czekali na decyzję kon
duktora... Nagle pociąg ruszył z 
miejsca. Konduktor wskoczył do 
szybko już jadącego pociągu, pozostawiając

jednak władze, które pociągną 
za ucho odpowiednie za ten stan 
rzeczy persony żorskiego han
dlu. Nie można bowiem dłużej 
tolerować faktu, aby w upalne 
i pogodne dni w tak ruchliwym 
punkcie nie było stoiska z owo
cami, lodami oraz napojami 
chłodzącymi.

Równ ież na stoisku Rybnickie
go Przedsiębiorstwa Zaopatrze
nia Górniczego obok stadionu w 
Rybniku już o godzinie 16,00, w 
niedzielę zabrakło piwa i napo
jów chłodzących. Spragnieni 
uczestnicy meczu żużlowego 
zmuszeni byli do korzystania z 
kranów, którymi płynęła życio
dajna woda.

Należy żywić nadzieję, że po
dobne wypadki nie powtórzą się 
już więcej. W przyszłości publi
kować będziemy w gazecie na
zwiska tych osób, które odpo
wiedzialne są personalnie za ten 
stan rzeczy.

chodem w kierunku na Wodzi
sław.

Zorganizowano pościg i wiel
ką obławę. Relacja o szczegó
łach samochodu, opowiedziana 
przez wspomnianego świadka 
włamania do sklepu RPZG, była 
mniej więcej zgodna z opisem 
wozu, opisanego w telefonogra
mach, otrzymanych przed kilku 
dziesięciu minutami z Katowic.

Za jakiś czas milicjanci w 
Rybniku i Wodzisławiu otrzyma
li dalsze meldunki o włama
niach do sklepów na terenie 
Wodzisławia. Włamano się do 
sklepu nr 20, Powszechnej Spół
dzielni Spożywców, zaraz póź
niej do sklepu tekstylnego tejże 
spółdzielni oraz usiłowano wła
mać się do sklepu nr 1 PSS, 
gdzie przestępca został jednak 
w porę spłoszony. W dwóch 
pierwszych sklepach zabrano 
znajdujące się tam pieniądze w 
sumie osiem tysięcy złotych.

Jak twierdzili świadkowie noc
nych włamań — przestępstw do
konywał jeden człowiek, młody

zostawiając nie rozstrzygniętą 
sprawę p. Pudełko.

Był to ostatni pociąg w kierun
ku do Katowic. Prawie północ. 
Dzieci były ubrane w przewiewne 
wdzianka; trzęsły się z zimna. By
ły także głodne, śpiące, a ich mat
ka miała w portmonetce zaledwie 
kilka złotych. Obca stacja, brak 
znajomych ludzi, zimno, samot
ność w nocy na peronie małego 
dworca...

Nazwijmy rzecz po imieniu: 
skandal! Chociażby nawet cztero
letnia (i jednomiesięczna) Teresa 
liczyła dziesięć lat i nie miała bi
letu — rzecz należało załatwić na 
drodze postępowania administra
cyjnego, nigdy zaś kazać matce z 
trojgiem dzieci wysiąść w środ
ku nocy na obcym przystanku!

Dyżurny ruchu stacji Rzędówka, 
p. Dominik Pawliczek, natych
miast uznał niestosowność swego 
kolegi - konduktora (z rybnickiej 
drużyny konduktorskiej) i zaopie
kował się p. Pudełko i jej dziećmi. 
Następnie zadzwonił do katowic
kich władz kolejowych z prośbą 
o przesłanie drezyny, by odwi eźć 
zrozpaczoną matkę do Tych. Z 
przyczyn technicznych drezyna 
nie mogła przybyć z Katowic i w 
rezultacie Dominik Pawliczek, do
brze pojmujący obowiązki urzęd
nika państwowego, udzielił pomo
cy pasażerce i jej dzieciom. Prze
nocował grupę tyszan w biurze na 
dworcu, dzieciom odstąpił swój po
siłek. Matka z trojgiem dzieci od
jechała do domu w godzinach ran
nych.

Nieżyciowa decyzja konduktora 
spotkała się z dezaprobatą wszyst
kich pasażerów oraz znających 
sprawę kolejarzy. Nic dziwnego, 
gdyż tego rodzaju postępowanie 
nie licuje z dobrą postawą pań
stwowego urzędnika. Źle jest, 
gdy sztywna interpretacja przepi
sów kolejowych przesłania cięż
kie położenie matki podróżującej 
z trojgiem dzieci. To było nie fair, 
panie konduktorze! Mamy nadzie
ję, że dyrekcja DOKP i kierow
nictwo stacji PKP w Rybniku wy
ciągną odpowiednie konsekwencje 
w stosunku do nieuprzejmego kon
duktora! (ps.).

posiadający samochód marki 
,,Spartak” .

Teraz Milicja Obywatelska nie 
miała wątpliwości, że pięć prze
stępstw dokonanych tej nocy — 
było dziełem tego samego prze
stępcy. Złodziejowi udało się 
jednak krętymi i wąskimi ulicz
kami wydostać z Wodzisławia i 
w szalonym tempie rozpocząć 
ucieczkę w kierunku Rybnika.

Tej nocy telefony pomiędzy 
Rybnikiem i Wodzisławiem by
ły szczególnie częste. Przy ulicy 
Wodzisławskiej wzmocniono stra
że. Jedna grupa milicjantów z 
Wodzisławia goniła złodzieja, 
druga, z Rybnika, jechała mu 
naprzeciw.

Złodziej wykazał jednak zdu
miewającą odwagę. Czy wie
dział o pościgu? Będąc jednak 
widocznie pewny sprawności 
skradzionego samochodu i — 
jak się później okazało — dubel
tówki, zabranej w Katowicach 
wraz z samochodem — zatrzy
mał wóz przed sklepem nr 10 
Miejskiego Handlu Detalicznego 
przy ul. Wodzisławskiej. Pozo
stawił go na chodzie i z bronią 
w ręku dokonał błyskawicznego 
włamania do sklepu.

Foto: St. Szymański

Kiedy wrócił z łupem, usły
szał głos przedstawicieli prawa:

— Stać! Ręce do góry!
W odpowiedzi przestępca od

dał dwa strzały w kierunku, 
skąd doszedł go głos, raniąc j ed
nego milicjanta. Następnie sko
czył do samochodu i z szybkoś
cią ponad stu kilometrów na go
dzinę, rozpoczął ucieczkę. Teraz 
strzały padały już gęsto. Mili
cjanci mieli jednak rozkaz ująć 
przestępcę żywego. Przy zbiegu 
ulic Raciborskiej, Marchlewskie
go i Wodzisławskiej w Rybni
ku celny strzał ścigających, w o
pony samochodu złodzieja, poło
żył kres ucieczce. Kierowca wy
skoczył z samochodu i z bronią 
w ręku zaczął się oddalać w 
głąb uliczki Dworek. Był już 
ciężko ranny. Jeden strzał prze
szył mu wątrobę, co spowodowa
ło krwotok i ogólne osłabienie. 
Zbieg, ostrzeliwując milicjantów 
przyklęknął pod starą gruszą i 
doznał wskutek upływu krwi za
mroczenia.

Przewieziony do  szpitala 
oznajmił, że nazywa się Jan 
Górski. Kłamał. Nazywał się 
Józef Miliczek, lat siedemnaście 
zamieszkuje Rudę Śląską. Jest 
to chłopiec bardzo wątłej budo
wy i o  prymitywnym sposobie 
myślenia.

To był początek końca.
W następnym numerze — za

skakujące wyniki śledztwa.

PAŃSTWOWY ZAKŁAD U
BEZPIECZEŃ przypomina, że w 
ciągu miesiąca sierpnia 1961 ro
ku płatna jest II rata składki 
za obowiązkowe ubezpieczenia. 
Jednocześnie PZU przypomina, 
że termin płatności I raty skład
ki za 1961 r. upłynął w dniu 31 
stycznia 1961 r.

PZU wypłaca odszkodowa
nia za straty losowe w obowiąz
kowo ubezpieczonym mieniu ze 
środków finansowych powsta
łych ze składek za te ubezpie
czenia i dlatego w interesie 
wszystkich ubezpieczonych leży 
terminowe opłacanie składki 
ubezpieczeniowej.

Ten, kto uchyla się od pła
cenia składki, nie tylko naraża 
się na koszty z tytułu dodatków 
za zwłokę i egzekucji należnoś
ci, lecz również wyrządza szko
dę innym ubezpieczonym, gdyż 
utrudnia zgromadzenie sum niezbędnych

Folwark
pani prezes...
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

tych nie widzieli na własne 
oczy.

Księgowych zmieniano w 
tym GS bardzo często. Nato
miast tych, którzy potrafili 
przypodobać się „pani dobro
dziejce"  nie usuwano z pracy, 
mimo, że na to zasłużyli. Sa
ma pani prezes posiada już 
własną willę, samochód osobo
wy i garaż.

W BREW  ZARZĄD ZENIO M

Powszechnie wiadomo, że w 
handlu nie mogą pracować na
dal ci, którzy ręce swe pobru
dzili już na tym stanowisku. 
W GS Wilcza zarządzeń tych 
nie przestrzegano i nawet nie
którzy członkowie rady nad
zorczej zgadzali się z tym sta
nem rzeczy. Dlatego nie zwol
niono z pracy Otylii Wojtasik, 
uchodzącej w oczach Zarządu 
i rady za osobę nie zastąpio
ną.

Istotnie Otylia Wojtasik jest 
nie lada fachowcem... Jej 
„wszechstronne"  uzdolnienia, 
potwierdzone podczas pracy w 
różnych branżach przekonały ją 
że wszędzie da się coś zrobić...

W sklepie rzeźniczym dorobiła 
się małego manka na kwotę 2 
tys. złotych, w sklepie tekstyl
nym oszukiwała klientów, w 
sklepie artykułów gospodarstwa 
domowego sprzedała własny, ze
psuty telewizor — fałszując 
książeczkę nabywczą, w sklepie 
monopolowym dokonała znów 
manka, w barze spółdzielczym 
wykazała dużo sprytu w oszu
kiwaniu klientów, lubiących za
glądać do kieliszka.

Na tym nie kończy się jeszcze 
długi rejestr " działalności"  p. 
Otylii, która pracuje nadal w 
GS.

Również i inne ekspedientki, 
idąc jej śladem, dorobiły się 
pewnych mank, zaś kierownicz
ka sklepu nr 1 — Bronisława 
Winkler przywłaszczyła sobie 
sporo towaru ze spółdzielczego 
sklepu.

N A ZDROWIE!

Przy każdej spółdzielni 
istnieje rada nadzorcza, któ
rej zadaniem jest nadzór i 
kontrola działalności Zarządu 
oraz czuwanie nad właściwym 
wykonywaniem przez spół
dzielnię jej zadań statutowych.

Do zadań rady nadzorczej 
należy też troska o rozwój 
spółdzielni, uchwalanie wnio
sków w sprawie rocznych zam
knięć rachunkowych spółdziel
ni, sprawozdań Zarządu, pla
nów pracy oraz ochrona ma
jątku spółdzielczego.

O tym wszystkim nie pamię
tała, lub też nie chciała pa
miętać rada nadzorcza przy 
GS w Wilczy. Nie rzadko spra
wy związane z działalnością 
spółdzielni przesłaniały spra
wy osobiste oraz tęgie libacje.

Wypada zastanowić się je
szcze, dlaczego społeczeństwo 
Wilczy, szczególnie zaś człon
kowie tej GS tolerowali ten 
bałagan? Okazuje się, że nie
którzy uważali widocznie, że 
pani prezes posiada odpowied
nie „plecy"  i nie warto z nią 
zaczynać...

Toteż zło w Wilczy pleniło 
się jak oset na źle pielęgno
wanej roli! (jan)

niezbędnych na terminową wypłatę 
odszkodowań za straty losowe.

*  Państwowy Zakład Ubez
pieczeń, działając w interesie 
ogółu ubezpieczonych, kładzie 
szczególny nacisk na niedopusz
czenie do powstawania zaległo
ści. Ponieważ niektórzy ubezpie
czeni uchylają się od opłacenia 
składek za obowiązkowe ubez
pieczenia, PZU zmuszony jest w 
stosunku do nich występować 
do organów finansowych rad na
rodowych o wdrożenie środków 
egzekucyjnych.

Składki należy wpłacać:
*  z terenu gromadzkich rad 

narodowych do rąk sołtysów,
♦  z terenu miejskich i osied

lowych rad narodowych upo
ważnionym inkasentom.

*  z miasta Rybnika w Kasie 
Spółdzielczej w Rybniku. Rynek 
10, do rąk ob. W. Hajdy.

Nieżyciowa decyzja konduktora

Cichy dramat matki
z trojgiem dzieci

Na plażach ruch
a handlowcy śp ią

Skradziony przez " gangstera"  samochód.

(ps)

Kiedy płacim y
składki PZU ?



Jak... Lech i Czech autostopem wędrowali

Romantyczne wakacje
dwu przyjaciół

NIECH PRZEMÓWI
prokurator!

Osiedle Tysiąclecia w Rybniku. Niektórzy mieszkańcy na
zywają je ,,Osiedlem słońca". Rzeczywiście: ładne, kolorowe 
domy o przestronnych oknach, balkony, śmietniki w specjal
nych, ogrodzeniach, sporo miejsca na zieleń, nawet huśtawki 
dla dzieci. Raj. Ale jest w tym raju parę budynków, które
— aby dokuczyć ludziom — wybudowali diabli, renomowani 
diabli brakoróbstwa pod egidą Bielskiego Przedsiębiorstwa 
Miejskiego w Bielsku - Białej Oddział Rybnik. Jednym z 
dzieł tego przedsiębiorstwa, cieszącego się już pewną opinią, 
jest blok 13. Nie, nie będziemy mówić o całym bloku, brak 
na to czasu i papieru.

Wybierzmy jedno mieszkanie, powiedzmy w pierwszej klat
ce. Wchodzimy, przypuśćmy, do pokoju, nie — do kuchni... 
Zresztą to obojętne, wszędzie tu można wejść nawet bez 
naciśnięcia klamki, bo żaden z zamków nie działa, wszystkie 
albo są zepsute, albo źle wprawione (np. część zamka przy 
ścianie jest umocowana o pół centymetra wyżej od części w 
drzwiach).

Ale czy to drzwi są najważniejsze? Machnijmy na nie ręką 
i pocieszmy się oknami. Mamy już lato, więc nawet dobrze, 
że zamek w okienku kuchennym jest złamany, że nie za
myka się również okno w pokoju (półtoracentymetrowa niedo
kładność,) — przynajmniej nie brak świeżego powietrza. Co? 
Że zimą gorzej? Machnijmy ręką także na okna, a cieszmy 
się podłogą. Przecież po zaledwie kilku interwencjach napra
wiono parkiet, czyli... położono go od nowa, bo za pierwszym 
razem odstępy między poszczególnymi klepkami dochodziły 
miejscami do prawie dwóch centymetrów, no, ale wtedy Biel
skie Przedsiębiorstwo nie wiedziało, że użytkownicy nie będą 
z tego zadowoleni, a teraz się dowiedziało i w tych mieszka
niach, w których użytkownicy najgłośniej klęli, parkiet na
prawiono. Zresztą nie taki bielski diabeł straszny, skoro na
wet przysłał wysłanników — speców od oglądania zaciekają
cych sufitów. Spece patrzyli, patrzyli... bo było na co patrzeć: 
popękały ściany, sufity w budynku zamieniły się w ponure 
mapy. Przyczyną tego — stwierdzili przybysze — jest przede 
wszystkim fakt, że dom budowano zimą, a więc do wapna 
wmieszano kawałki lodu, które teraz, jako że jest cieplej, 
zwyczajnie tają.

Po paru miesiącach, w odpowiedzi na żale mieszkańców, 
spece przybyli znowu. Patrzyli, patrzyli... bo było na co pa
trzeć. Teraz już nie tajało. Po prostu padał większy deszcz 
i w wielu mieszkaniach 3-piętrowego budynku zaciekało — 
aż na parter. Na trzecim piętrze ratowano się, czym kto mógł: 
podstawiano wanny wiadra, miski, talerze i spodeczki. W no
cy żona czuwała na zmianę z mężem wnuczęta z babcią — 
żeby woda nie zniszczyła parkietu, bo szkoda, szkoda pań
stwowych pieniędzy... „Zrobi się" — stwierdzili wysłannicy
— i widocznie mieli na myśli, że „zrobi się" ludzi — i te 
państwowe pieniądze — na dudków, bowiem nie pokazali się 
więcej, chociaż deszcze nadal padają.

Ale na pewno przyjdą popatrzeć — bowiem diabli odczuwają 
największą rozkosz wtedy, gdy oglądają swoje dzieło. A może 
przyjdą w towarzystwie tych, którzy to dzieło odbierali i 
akceptowali? W każdym razie zapraszamy, wiadomo bowiem, 
że „Gość w dom"... Nawet gdy w taki dom, jak „trzynastka" , 
nawet gdy taki gość, jak Bielskie Przedsiębiorstwo...

Zbyś

1 0 0 0  L A T
N A D  O D R Ą

Zaczęło się dwa lata temu. Mło
dy rybniczanin, WIESŁAW 
WIEK, wówczas uczeń ósmej kla
sy, pojechał na wycieczkę do 
miasteczka Domaslavic (ok. 30 
tys. mieszkańców) w Czechosło
wacji. pow. Frydek-Mistek w 0
kręgu ostrawskim. Tam poznał 
dwa lata starszego od siebie MI
LANA MORAVCA. Wkrótce kon
takty młodego Polaka i Czecha 
przerodziły się w głęboką przy
jaźń. W br. 17-letni Milan zdał 
maturę z wyróżnieniem, a 15-le
tni Wiesiek otrzymał niezłe świa
dectwo, torujące mu drogę do 
dziesiątej klasy.

— To musimy uczcić! — gratu
lowali sobie chłopcy przez tele
fon.

Milan (w okularach) i Wiesiek 
postanowili zwiedzić w czasie 
dwutygodniowej włóczęgi auto
stopowej cały kraj. Z książecz
ką PKO chłopcy wyruszyli w 
drogę... Kraków, Warszawa, 
Gdańsk, Poznań, Częstochowa...

MUZYKA
wśród laurów
Jesienią do ZSRR!

Prasa, zwłaszcza muzyczna, co
raz częściej interesuje się Zespo
łem Jazzowym DK RFM w Ryb
niku. Zespół, trzeba przyznać, 
stale poprawia poziom swoich 
postępów,  osiąga sukces za suk
cesem. Ostatnio rybniccy jazzow
cy wzięli udział w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Zespołów Młodzieżo
wych w Opolu i zajęli zdecydo
wanie pierwsze miejsce, pokonu
jąc blisko 40 zespołów konkuren
cyjnych. O poziomie przeglądu 
świadczy m. in. fakt, że w ko
misji oceniającej zasiadali tacy 
znawcy jazzu, jak Roman Wasz
ko, Krzysztof Komeda-Trzciński 
i Jan Wróblewski. Specjalną na
grodę za aranżację otrzymał kie
rownik zespołu, Czesław Gawlik, 
a Manfred Niezgoda został nagro
dzony jako najbardziej stylowy 
solista przeglądu. Solistka Alina 
Klichta uzyskała trzecią nagrodę. 

Tyle o nowych sukcesach. 
Obecnie zespół przebywa na 

obozie KW ZMS na Pojezierzu 
Lubuskim, gdzie daje koncerty. 

Po powrocie, w okresie jesiennym 
jazzowców czekają nowe wypra
wy. Otrzymali już zaproszenie na 
Dni Raciborza, mają znów wystą
pić w telewizji, a później jesienią 
udadzą się na tournee do ZSRR.

Przedtem jednak usłyszymy ich 
w Rybniku -  i to już podczas 
uroczystego otwarcia sezonu w 
Klubie Młodzieżowym ZMS (w 
budynku DK) w pierwszych 
dniach września. Ponieważ otwar
cie będzie jednocześnie uroczystą 
jam - session, wraz z zespołem 
rybnickim wystąpią inne czołowe 
zespoły Śląska, m. in. kwartet 
Jana Kwaśnickiego z Gliwic i 
Przemka Brycha z Katowic, oraz 
Zespół Jazz-Klubu z Opola. Za
proszono też Zespół Jazzowy z 
Morawskiej Ostrawy. (niew)

Sprawiedli w y  finał
„ g ig a n ty c z n e g o

p rocesu"
W  notatce „Bitwa o 20 cm 

ziemi"  donosiliśmy niedawno 
o sprawie sądowej między A. 
S. z Rownia i obywatelką A. 
M. Proces wraz z odwołania
mi trwał dość długo i kto wie 
czy nie kosztował więcej, ni
żeli wart jest skrawek ziemi, 
o który się procesowano.

Aż oto pewnego ranka przy
był do naszej redakcji A. S.
z  Rownia i z radością zako
munikował, że sprawę o pase
czek ziemi wygrał. Poprosił 
nas o podanie tego doniosłego 
faktu do publicznej wiadomo
ści, co niniejszym czynimy, cie
sząc się wraz z nim i życząc 
mu dalszych sukcesów. (niew)

Wiesiek zaprosił więc Milana 
do Polski. Chłopcy postanowili 
zwiedzić nasz kraj w czasie dwu 
tygodniowej włóczęgi autosto
pem. Rodzice wręczyli młodym 
książeczkę PKO z wkładami pie
niężnymi i chłopcy wyruszyli w 
drogę: Rybnik — Kraków — 
Warszawa — Malbork — Gdańsk 
— Bydgoszcz — Poznań — Wro
cław — Opole — Częstochowa — 
Katowice — Rybnik...

Milan nie znał ani jednego sło
wa po polsku, Wiesiek zaledwie 
kilka po czesku. Zwiedzając no
we i stare dzielnice Warszawy, 
Wybrzeże (Milan po raz pierw
szy w życiu zobaczył na własne 
oczy morze), poznańską Starów
kę, Biskupin, Wawel, Hutę im. 
Bieruta czy Wrocławski Rynek, 
wędrując przez mazowszańskie, 
kaszubskie, opolskie i śląskie po
la i lasy — chłopcy jednocześnie 
uczyli się: Wiesiek — języka 
czeskiego, Milan — polskiego. 
Oczywiście, byli również w 
Gnieźnie, pierwszej stolicy Pol
ski. gdzie zawędrował Lech, le
gendarny protoplasta Lechitów 
czyli Polaków. I tak połączyli 
przyjazne z pożytecznym, nie 
ukrywając dumy z żartobliwego 
porównania i przypisania sobie 
„autorstwa" XX-wiecznej wer
sji legendy o Lechu, Czechu i 
Rusie... Niestety, stwierdzili ze 
smutkiem, brakowało w ich eki
pie przedstawiciela tego naro
du słowiańskiego...

Młodzi przyjaciele przebyli w 
ciągu dwóch tygodni ponad dwa 
tysiące kilometrów. Nie ominęły 
ich oczywiście, nieuniknione w 
tego rodzaju okolicznościach, 
przygody. Pod Żmigrodem byli 
świadkami fatalnego w skutkach 
karambolu — zeznawali jako 
świadkowie w komisariacie MO. 
Pewnego razu nocowali pod go
łym niebem w lesie na Wybrze
żu, wyczytując się w "Wiatr od 
morza" Stefana Żeromskiego. Inn
ym razem dzięki kolegom z ZMS 
(na marginesie: Milan jest człon
kiem CSM) nocowali w dość wy
twornym hotelu, by później da
lej kontynuować podróż m. in. w 
samochodach... zagranicznych tu
rystów, Anglików, Niemców i 
Czechosłowaków.

Innym razem w pobliżu Toru
nia Milan i Wiesiek podnieśli 
książeczki z kolorowymi emble
matami wielkiej polskiej „rodzi
ny autostopowiczów" . Czarna li
muzyna, ze znakami rejestracyj
nymi „GB" , zatrzymała się. Wóz 
był jednak przepełniony turysta
mi - górnikami z Cardiff. Z au
ta wysiadł wytworny dżentelmen 
i w dłuższym, godnym protokółu 
dworu przemówieniu przeprosił 
autostopowiczów za... przepełnio
ny wóz i niemożność zabrania 
autostopowiczów.

— Keep smiling! („Zachowaj
cie uśmiech!) — odrzekł i po
żegnał młodych trampów.

RACIBÓRZ. Od 1957 r. trwa
ły badania wykopaliskowe w 
Pietrowicach Wielkich koło 
Raciborza, prowadzone przez

Ojcowie
miasta
nie próżnują

Wzmożony ruch budowlany na 
terenie miasta Wodzisławia nie 
pozwala jeszcze na przeprowa
dzenie pełnego uporządkowania 
ulic miejskich, zwłaszcza w bu
dującej się nowej dzielnicy oraz 
w Jedłowniku. Mimo tego widać 
już duże postępy, dokonane w 
cichym do niedawna miasteczku.

Niedawno temu przy ul. Pow
stańców zabłysły pierwsze jarze
niówki, których miasto będzie 
miało coraz więcej. Jeszcze w 
tym roku oświetlenie jarzeniowe 
zabłyśnie przy ulicy Dworcowej, 
a w niedalekiej przyszłości prze
dłużone zostanie aż do Radlina.

Przystąpiono też do naprawy 
kilku ulic miejskich, które otrzy
mają asfaltowy dywanik.

Ostatnio rozpoczęto również 
przebudowę rynku. Prace zwią
zane z przebudową wykonuje się 
sposobem gospodarskim. Ich za
kończenie projektuje się w roku 
bieżącym.

Ojcowie miasta wykazują też 
sporo inicjatywy w kierunku u
piększenia siwego grodu. (j)

Milan i Wiesiek wrócili do 
Rybnika. Wymienili sobie pod
ręczniki (dla zaawansowanych) 
języka polskiego i języka cze
skiego. Oboje zresztą już nieźle 
władają językami obydwu brat
nich narodów: Polski i Czecho
słowacji.

Milan, syn hutnika, kupił w 
Polsce kilka płyt i książek. Jest 
zachwycony pięknem Polski i 
ludźmi naszego kraju oraz pol
skimi zabytkami. Po opuszczeniu 
Rybnika udał się na dwumiesię
czną praktykę do fabryki. Pierwszego

Zakład Archeologii PAN we 
Wrocławiu. Ostatnio prace zo
stały zakończone, a ich efek
tem jest odkrycie osady sprzed 
4,5 tys. lat, tj. z epoki neolitu.

Zbadana osada liczyła kil
kudziesięciu mieszkańców. Za
mieszkiwała ją ludność rolni
cza, która uprawiała zboże —  
m. in. pszenicę oraz hodowa
ła zwierzęta udomowione. Zie
mię uprawiano tu motykami 
z kamienia.

Wiele spraw, które mamy do 
załatwienia, wydaje się na po
zór łatwych i nieskomplikowa
nych; dopiero wtedy, gdy przy
stępujemy do ich realizowania, 
okazuje się, jak wiele trzeba po
konać dodatkowych trudności. 
Przekonało się o  tym kierownic
two Rybnickich Zakładów Tere
nowych Przemysłu Materiałów 
Budowlanych, które 21 lipca 1960 
roku zwróciło się do Prezydium 
Woj. RN w Katowicach z prośbą 
o pomoc w ciężkiej sytuacji (roz
rastająca się załoga, napływ no
wych fachowców) i przydzielenie 
na terenie Rybnika lub okolicy 
3 mieszkań. Ilość nie wygórowa
na chyba, zważywszy liczebność 
załogi RZTPMB oraz to, że do
tąd z takim wnioskiem nie wy
stępowały one jeszcze ani razu. 
Jeśli to były zmuszone uczynić 
teraz, musiała widocznie zajść 
bardzo ważna potrzeba.

Odpowiedź na wniosek nade
szła nadspodziewanie szybko. 
10. 8. 60 r. PWRN odpisało, że 
niestety w 1960 roku nie będzie

autostopowiczów... Samochód przepełniony!
studentem Politechniki Praskiej 
na Wydziale Chemicznym. Wie
siek natomiast z każdą lekcją w 
szkole przy ul. Kościuszki, bę
dzie bliżej upragnionej matury. 

Lech i Czech, a raczej Wiesiek 
i Milan, postanowili nadal utrzy
mywać kontakty, przyrzekając 
informować się o swoich sukce
sach osobistych i wydarzeniach 
w ojczystych krajach. Milan za
proponował Wieśkowi rewanż. 
Tylko, że... w Czechosłowacji nie 
ma na razie jakże pożytecznej 
instytucji „autostopu" ...

Ludność trudniła się ponad
to tkaniem materiałów z sierś
ci zwierzęcej, wyrobami na
czyń glinianych i innych przed
miotów codziennego użytku. 
Świadczą o tym liczne wyko
paliska z gliny, kości, rogu, a 
także ceramiki.

Pracami wykopaliskowymi 
w Pietrowicach Wielkich kie
rowali docent dr Helena Hoł
ubowicz i mgr Janina Gedi

ga. (sow)

w stanie pomóc, ponieważ roz
dzielnik został już sporządzony. 
Kierownictwo RZTPMB zgodzi
ło się z tym faktem, przezornie 
wystąpiło jednak z drugim wnio
skiem o ujęcie zakładów w roz
dzielniku na 1961 rok.

Tym razem odpowiedź nad
chodziła dłużej. Dopiero 30 mar
ca br. zakład otrzymał pismo 
Woj. RN zawiadamiające, że 
tzw. resort budownictwa otrzy
ma w bież. roku 20 izb mieszkal
nych w Rybniku oraz 20 izb w 
Leszczynach, w związku z czym 
należy wystąpić do Ministerstwa 
Budownictwa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych w celu 
ujęcia wniosku w tamtejszym 
rozdzielniku mieszkaniowym.

Czekając już tak długo, zakład 
wyszedł z założenia, że — ponie
waż potrzeby zwiększyły się bo
wiem w międzyczasie — wypada 
prosić Ministerstwo o 3 mieszka
nia w Rybniku i 2 w Leszczynach. 
Na wszelki też wypadek, skoro 
już w sprawę przydziału mieszkań

SUDOŁ. Wieś powstała na 
przełomie XIII i XIV wieku. 
Przed rokiem 1335 wieś należała 
do biskupa wrocławskiego Nan
kera, przyjaciela króla Władysła
wa Łokietka. W XIV wieku bi
skup Nanker ofiarowuje Sudoł 
klasztorowi dominikanek w Ra
ciborzu. Od XV wieku Sudołem 
władali kolejno — Skrzydłowscy, 
Raszczyccy, Gaszynowie, Jaro
sińscy i Ehrenkronowie. W 1788 
roku w Sudole mieszkało 11 ro
dzin kmiecych i 10 zagrodni
czych, zobowiązanych do świad
czeń na rzecz panów. Historyk 
raciborski A. Weltzel tak o tym 
pisze: „Robocizny te były nad 
wyraz uciążliwe, a poniekąd nie
znośne, o czym świadczą liczne 
skargi poddanych" . W 1811 i 1848 
roku w Sudole miały miejsce 
powstania chłopskie, które za
kończyły się klęska powstańców. 
W latach 1816 — 1817 Sudoł wy
kupił się z poddaństwa za sumę 
8.600 talarów.

BIEŃKOWICE. Wieś założona 
na przełomie XII i XIII wieku. 
Od XIV do XVI wieku Bieńko
wice były własnością dominika
nek z Raciborza, a potem prze
szły na skarb państwa. Wioska 
sześciokrotnie była obejmowana 
powstaniami chłopskimi w latach

ministerstwo, zakład wystąpił  z 
wnioskiem do PMRN w Rybni
ku o zarezerwowanie oczekiwa
nych mieszkań w rozdzielniku 
miejskim.

11. 7. 61 r. nadeszła odpowiedź 
z Ministerstwa, w którym wy
jaśniono, w bardzo uprzejmy 
zresztą sposób, że ministerstwo 
nie zajmuje się niestety, przy
działem mieszkań i że sprawa 
należy do kompetencji PWRN w 
Katowicach.

Tymczasem okres przydziela
nia mieszkań minął i z prośby 
RZTPMB wyszły nic i, przynaj
mniej na ten rok. Najgorsze w 
tym, że w końcu jednak nie 
wiadomo do kogo się zwró
cić, która instancja ostatecznie 
jest kompetentna, jeśli chodzi 
o przydzielanie mieszkań. MRN 
— nie, Woj. RN — nie, Mini
sterstwo — nie, ktoś czwarty i 
piąty — też chyba nie. Kto 
w końcu — nie wiadomo.

Aby zmartwionych ceglarzy z 
RZTPMB pognębić do końca,

latach 1754, 1765, 1766, 1811, 1831 i 
1848. Źródła podają również, że 
Bieńkowice trzykrotnie były do
tknięte epidemią tyfusu i chole
ry w latach 1831, 1836 i 1848.

TWORKÓW. Wieś pochodzi z 
przełomu XIII i XIV wieku. Z 
Tworkowa wywodzi się rodowe 
gniazdo polskiej rodziny Twor
kowskich, wygasłej w XV wieku. 
Od XVI wieku wieś należała do 
Wodnikowskich, Wieczów, Ga
szynów i in. W okresie feudal
nym Tworków był najbardziej 
buntowniczą wsią. W latach 1591, 
1592, 1754, 1765, 1766, 1794, 1896, 
1811, 1831 i 1848 miały tu miejsce 
rozruchy chłopskie, z których 
najsilniejszy przebieg miało pow
stanie w 1811 roku. Z tego okre
su zachowała się pieśń, która 
brzmi: ,,Pójdźmy bracia, pójdź
my tam, brońmy Tworkowików, 
wyrwijmy ich z pazurów pań
skich namiestników" . Powstanie 
zostało stłumione, a jego przy
wódcy — Graca i Drobny — a
resztowani i osadzeni w twier
dzy w Koźlu. W Tworkowie był 
proboszczem zasłużony historyk 
Ziemi Raciborskiej, ks. dr A. 
Weltzel, a po nim wybitny dzia
łacz polski ks. dr J. Gregor.

PWRN, ściślej Wydział Gosp. 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
pismem z 13 lipca br. radzi kie
rownictwu zakładów, żeby za
wczasu pomyślało o rozdzielniku 
mieszkań na 1962 rok, dodając 
jednak chytrze, że ze sprawą tą 
należy się zwrócić do — mini
sterstwa. 

Sprawa nadawała by się ra
czej jako temat do złośliwego 
felietonu, który być może, wy
jaśniłby w końcu, kto może i po
winien przydzielać mieszkania. 
Tylko, że zainteresowanym lu
dziom z RZTPMB, nie  mającym 
gdzie mieszkać, bynajmniej  nie 
jest wesoło na duszy.

Ogłaszamy zatem konkurs: 
ufundowana przez wszystkie za
interesowane czynniki nagroda 
dla tego, kto odgadnie, gdzie na
leży zwrócić się z wnioskiem o 
mieszkania. Jeśli bowiem nie  
wiedzą tego ani PWRN, Min. 
Budownictwa, ani inne czynniki, 
to kto w końcu może wiedzieć?

(fp)

Pierwszego października będzie już 
Czasem nie pomogła książecz

ka z kolorowym emblematem 
wielkiej rodziny autostopowiczów

Foto: St. Szymański

„Keep smiling!" — Zachowajcie 
uśmiech — powiedział pewien 
Anglik Wieśkowi i Milanowi, że
gnając młodych trampów.

Osada sprzed 4,5 tys. lat

(sow)

Biurokratyczna kołomyjka
mieszkań wprzągnięte zostało aż ministerstwo



Alarm ujący sygnał kierow cówZ  r ybnickiego plenum KP

ZAKŁAD PRACY I SZKOŁA
kuźnią socjalistycznego wychowania

Spojrzenie w kierunku współzawodnictwa
31 lipca br. odbyło się w  Rybniku rozszerzone Plenum Komitetu Powiato

wego PZPR, na którym dokonano oceny ideowego wychowania i kształtowania 
socjalistycznej świadomości w powiecie rybnickim.

Wszechstronny referat, ujmujący szeroko całokształt zagadnień oraz poparty 
faktami z terenu powiatu wygłosił sekretarz propagandy KP tow. F. Matule
wicz. W  dyskusji zabrało głos kilkunastu towarzyszy, którzy podzielili się 
swymi doświadczeniami i uwagami, związanymi z tym doniosłym zagad
nieniem. 

Nie sposób w jednym artykule omówić całego przebiegu Plenum i dlatego 
z konieczności ograniczymy się w tym numerze do dwóch, najważniejszych 
naszym zdaniem tematów poruszonych na Plenum. Inne, pozostałe zagadnienia 
znajdą miejsce w naszym tygodniku w najbliższej przyszłości.

Stosunki międzyludzkie

Potrzebna interwencja
opolskiej CPN

Nawet powierzchowna obser
wacja życia zakładowego pro
wadzi do wniosku, że nie każda 
załoga stanowi zwarty kolektyw. 
Zależy to od wielkości przedsię
biorstwa, metod zarządzania 
i wytworzonych stosunków po 
wewnętrznej stronie bramy fa
brycznej. Często można usły
szeć: „dyrekcja i załoga" , „sa
morząd i załoga" lub też „kie
rownictwo i załoga" . Tych zwro
tów używa się nawet dla zama
nifestowania jedności pracowni
ków przedsiębiorstwa.

A jednak w stwierdzeniu tym 
tkwi pewne nieporozumienie. 
Dyrekcja, kierownictwo czy sa
morząd są, a przynajmniej po
winny być, częścią załogi, a nie 
czymś odrębnym.

Zapraszając orkiestrę symfonicz
ną Filharmonii ROW do siebie, 
komitet organizacyjny Obchodów 
Dni Gdańska zagrał, prawdę po
wiedziawszy w "va  banque“ . Na
si muzycy i zespół, którego nazwa 
właściwie po raz pierwszy uka
zała się na afiszach na Wybrzeżu, 
miała bowiem konkurować, jeśli 
o konkurencji może być mowa, 
z takimi sławnymi już i znanymi 
orkiestrami, jak: Wielka Orkiestra 
Symfoniczna PR, Filharmonia War
szawska czy Wrocławska oraz 
wielu innymi. O Filharmonii ROW 
nikt dotąd nie słyszał na Wybrze
żu i sprowadzając „egzotyczny"  
w pewnym sensie zespół, aby po
kazać go tysiącom słuchaczy, ry
zykowano nawet wiele.

Okazuje się jednak, że nasza 
Filharmonia ROW, a przede wszy
stkim jej dusza, prof. Antoni Sza
franek, nie przynieśli nam ujmy 
na Wybrzeżu. Świadczą o tym 
chociażby pełne entuzjazmu re
cenzje w tamtejszych dziennikach, 
świadczyły tłumy ludzi, które słu
chały koncertów. A było ich spo
ro.

Mógłby ktoś pomyśleć, że spę
dzony na Wybrzeżu miesiąc był 
właściwie wypoczynkiem, wczasa
mi. Wielka omyłka, omyłka pa
nowie! Pomijając kiepską lipcową 
pogodę — przez cały miesiąc pra
cowano tak intensywnie, że na
wet, gdyby było ładnie, nikt by 
nie korzystał z pobytu nad mo
rzem. 20 prób, (a co znaczy próba 
pod kierownictwem prof. Szafran
ka najlepiej wiedzą muzycy z 
Filharmonii oraz uczniowie Szko
ły Muzycznej) ponad 10 koncer
tów oficjalnych, nie licząc wy
stępów, organizowanych dla prze
bywających na Wybrzeżu kolonii 
dziecięcych pracowników ROW — 
to bardzo wiele. To znaczy zajęty 
każdy dzień, od rana do wieczora.

Udał się zatem na medal inau
guracyjny koncert Filharmonii 
ROW na Długim Rynku w Gdań
sku , gdzie kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi oklaskiwało rybniczan. Nie
mniej okazałe koncerty były na 
molo w Sopocie czy na dziedzińcu 
zamczyska w Malborku. Nieza
pomniane wrażenie pozostawił jed
nakże na wszystkich, zarówno na 
muzykach z Rybnika jak i słucha
czach, koncert — pożegnalny już 
niejako — urządzony dla zagra
nicznej Polonii w historycznym 
Dworze Artusa w Gdańsku.

Trzeba wiedzieć, że rybniczanie 
reprezentowali w Gdańsku nie 
tylko nasz region. Byli jedynym 
bodaj większym zespołem ze Ślą
ska, a zatem okazja do wspomnień
o powstaniach, do wspomnień o 
długich latach rozłąki i ojczystych 
stronach.

Tyle narodu wielka sala w 
Dworze Artusa nie widziała jesz
cze chyba nigdy. Zebrało się tych 
przedstawicieli Polonii setki, ba! 
tysiące. Ze wszystkich możliwych 
stron świata, z dziesiątków kra
jów, mówiących niejednokrotnie 
polskim językiem, zaczerpniętym 
od Reja i Wujka, a przeplatanych 
często gęsto słowami niemieckimi, 
francuskimi, angielskimi czy hisz
pańskimi. Przyszli na koncert do 
Dworu Artusa starzy emigranci, 
którzy wyjechali z kraju jeszcze 
przed pierwszą czy drugą wojną 
światową, którzy znaleźli się za 
granicą po wojnie, a wielu i ta
kich, którzy urodzili się już tam
i wychowali, znając kraj jedynie 
ze słyszenia.

I oto zebrał się ten różnojęzycz
ny tłum Polaków, by posłuchać 
polskiej muzyki, polskiej pieśni. 
Orkiestra wystąpiła w tym dniu 
nadspodziewanie uroczyście. Bądź 
co bądź — koncert przeznaczony 
był dla Rodaków. Profesor Szafranek

— „Za wychowanie załogi — 
jak powiedział w dyskusji tow. 
Waler — odpowiada całe kie
rownictwo gospodarcze, poli
tyczne i społeczne zakładu. W 
tej dziedzinie spotykamy się 
jeszcze z drobnymi nieporozu
mieniami" .

— Załogi zakładów pracy — 
stwierdził dyskutant — chcą być 
bieżąco informowane o wyni
kach ekonomicznych i gospodar
czych zakładu oraz jego wy
działów. Chcą również znać za
sadnicze pociągnięcia kierowni
ctwa. oczywiście te, które nie 
wchodzą w zakres tajemnicy 
służbowej.

W naszej pracy gospodarczo- 
społecznej i politycznej dążymy 
do ukształtowania i utrwalenia

Szafranek był wyraźnie wzruszony: jak 
też przyjmą występ Ślązaków?

Gdy dyrygent podniósł pałeczkę, 
po wielkiej sali jakby makiem 
posiał. Atmosfera stawała się z 
każdym taktem, z każdą nową 
pozycją coraz bardziej napięta.

Aż kiedy orkiestra doszła do 
„Suity Śląskiej"  Z. Runda, wyko
nując ją bardziej jeszcze niena
gannie, niż zawsze, wtedy tamy 
wzruszenia znalazły swój upust. 
Pierwsze zażenowane wycieranie 
nosów chusteczkami, pierwsze 
chlipania. Po trzeciej zaś i czwar
tej śląskiej pieśniczce widownia 
ryczała po prostu, a łzy lały się 
jak z wodospadu. Tych łez ser
decznego wzruszenia nikt się jed
nak nie wstydził. Nawet prof. 
Szafranek, któremu też wzrusze
nie sznurowało gardło, ani muzy
cy od dętych instrumentów, któ
rzy chwilami nie umieli wydo
być tonu.

Zaś gdy już wszyscy nasłuchali 
się pod dostatkiem i nabeczeli, 
gdy znużona ciągłym bisowaniem 
orkiestra odłożyła instrumenty, a 
tenor Łukowski ochrypł do nie
możliwości — rybniczan obiegli 
rodacy z zagranicy. Strudzony dy
rygowaniem prof. Szafranek pod
pisał w tym dniu tyle autografów, 
że mu dosłownie spuchła ręka. 
A potem przyszła kolej na wspom
nienia, opowiadania, wywiadywa
nie się o życie tam za granicą, 
i tam, na Śląsku, na całowanie 
i uściski.

To był naprawdę koncert nad 
koncertami — jakby powiedział 
Mickiewicz...

E. PIETRZYK

Płacić
ale za czyje

winy ?
WODZISŁAW. Do pociągu 

osobowego, kursującego na tra
sie Chałupki -- Rybnik, wsia
da o godzinie 5.03 w Wodzisła
wiu blisko tysiąc górników o
raz robotników zatrudnionych 
w kopalni „Marcel" , " Ry
mer"  oraz w Zakładach Kokso
chemicznych „Radlin" .

Robotnicy ci przesiadają się z 
pociągu kursującego na trasie 
Pawłowice — Wodzisław.

Ponieważ pociąg z Chałupek 
jest już przepełniony, a w do
datku posiada tylko 6 lub 7 
wagonów, nie wszyscy robot
nicy mogą zmieścić się w wa
gonach II klasy. Niektórzy za 
cichą zgodą konduktora wsia
dają do klasy pierwszej, gdyż 
jazda na stopniach jest niedo
zwolona. W rezultacie wielu z 
nich zapłaciło już karę, pod
czas kontroli biletów, dokony
wanej przez rewizorów.

Płacą — ale za czyją winę? 
Chyba nie za to, że chcą punk
tualnie przybyć do pracy?

Przedstawicieli katowickiej 
DOKP zapraszamy na miłą 
przejażdżkę wspomnianym po
ciągiem. Prosimy uprzejmie!

(jan)

socjalistycznego typu stosunków 
międzyludzkich, a to jest rów
noznaczne ze współpracą, wza
jemną pomocą i wzajemnym po
szanowaniem ludzi pracy.

Dlatego też, jak podkreślił w 
referacie tow. Matulewicz — 
Komitet Powiatowy nie będzie 
tolerował dozoru, źle odnoszące
go się do robotników, co miało 
np. miejsce w kopalniach 
„Chwałowice“ oraz „Dębieńsko“ .

Nie ma i nie powinno być w 
zakładzie oraz w terenie sztucz
nie tworzonych antagonizmów 
pomiędzy robotnikami i dozo
rem lub też między pracownika
mi miejscowymi i przyjezdnymi. 
Sprawy te omówiła szeroko tow. 
Szczerbowa, która stwierdziła, 
że dzięki pracy wychowawczej, 
często przez organizowanie spot
kań w zakładach pracy zlikwi
dowano w rybnickim waśnie po
między ludnością miejscową a 
tak zwanymi do niedawno „wer
busami" .

Tow. Szczerbowa omówiła na
stępnie eksperyment, który 
przeprowadzono w koksowni 
„Knurów" , gdzie zorganizowa
no spotkanie z żonami pracow
ników zakładów, wyjaśniając 
im chwilowe trudności zakładu 
oraz wiążące się z tym obniże
nie zarobków ich mężów. Spot
kanie to dało bardzo pozytywne 
wyniki.
O wzroście świadomości wśród 

robotników powiatu rybnickiego 
świadczy m. in. fakt, że coraz 
więcej z nich wstępuje do par
tii. Podczas, gdy w roku 1959 
przyjęto w szeregi kandydatów 
PZPR 508 osób, to w roku 1960 
1140, a w pierwszej połowie br. 
aż 758, przy czym blisko 80 pro
cent nowo przyjętych kandyda
tów stanowią robotnicy.

Współzawodnictwo
pracy

Również ruch współzawodni
ctwa pracy, oprócz widocznych 
efektów ekonomicznych stwarza 
wielkie możliwości wychowaw
cze.

Na tym odcinku rybnicka or
ganizacja partyjna ZMS oraz 
związkowa ma poważne osiąg
nięcia. W kopalniach RZPW 
pracuje aż 500 zespołów walczą
cych o zaszczytny tytuł Socjali
stycznych Brygad Produkcyj
nych. W samej tylko kopalni 
„Chwałowice“ współzawodniczy 
ze sobą ponad 2 tysiące załogi, 
a w kopalni „Rymer“ o 6 bry
gad więcej niż w roku poprzed
nim.

Do współzawodnictwa pracy 
garną się najwięcej  młodzi gór
nicy, przy czym większość z 
nich chce pracować przy kom
bajnach i nowoczesnych mecha
nizmach.

Na temat współzawodnictwa 
pracy wypowiedziało się kilku 
dyskutantów, przy czym pier
wszy z nich — dyr. kop. „Chwa
łowice“ — tow. Konieczny omó
wił pomyślne strony ruchu 
współzawodnictwa pracy w tym 
zakładzie oraz wskazał na potrzebę

potrzebę systematycznego doszka
lania młodych entuzjastów ru
chu współzawodnictwa i postępu 
technicznego.

— Zbyt wąska specjalizacja 
młodych górników — powiedział 
tow. Konieczny — zatrudnionych 
przy kombajnach, czyni ich bez
radnymi w wypadkach pogor
szenia się warunków geologicz
nych, z którymi nie zawsze po
trafią skutecznie walczyć. Po
wstające zawały, ciśnienia stro
pu lub też uskoki wymagają 
w ich zwalczaniu doświadczo
nych górników. Poza tym wraz 
ze wzrostem mechanizacji i auto
matyzacji kopalni wzrasta za
kres pracy kadry inżynieryjno- 
technicznej, która nie zawsze 
potrafi sprostać swym zadaniom.

Tylko ścisła współpraca ka
dry inżynieryjno-technicznej z 
brygadami współzawodnictwa 
pracy daje prawdziwe efekty.

I sekretarz KP PZPR tow. 
St. Karwik, zabierając głos w 
dyskusji, stwierdził doniosłe 
przemiany, zachodzące w ruchu 
współzawodnictwa pracy na te
renie rybnickich zakładów pra
cy. Tow. Karwik stwierdził rów
nocześnie potrzeby stałego pod
noszenia kultury pracy w zakła
dach oraz w placówkach handlo
wych i gastronomicznych. (jan)

N a s t ę p c ą  Gabriela
W engierskiego był je
go syn, hrabia Fran
ciszek Karol (1735 — 
1747), ustosunkowa
ny od najw cześniej

szej młodości w rogo do miesz
czaństwa. Przejaw em  skrajnej 
samowoli młodego panicza mo
że być następujący fakt: Po 
pew nej scysji z burmistrzem i 
rajcami, hrabia kazał czato
wać na powracających z do
rocznego odpustu w Jankowi
cach mieszczan, spośród któ
rych kazał sobie doprowadzić 
syna burmistrza Martulika i 
innego chłopaka , również syna 
jednego z najpoważniejszych  
obyw ateli miasta, chcąc ich o
desłać do wojska. Ostatnio po 
licznych konferencjach i tar
gach, poza pew nym i ustęp
stwami ze strony magistratu, 
hrabia zwolnił obu chłopaków , 
każąc jednak zapłacić sobie 
normalnie wówczas stosowany  
okup w w ysokości 10 talarów  
od każdego młodzieńca.

Z ow ego okresu datuje się 
również w iele doniesień i 
skarg na urzędników hrabiego, 
stosujących przy lada okazji 
karę chłosty.

Kom u rządy pańskie się nie 
podobały , mógł w ostatecznym  
razie się wyprow adzić , lecz 
kosztowało takie zezw olenie 
sporo pieniędzy, którym i prze
ważnie zainteresowani nie dy
sponowali. Dla zdobycia dal
szej w iedzy fachow ej rzem ieśl
nicy udawali się w danym o
kresie na w ędrów kę , dociera
jąc nieraz do najdalszych za
kątków Europy. Również ten  
zamiar paraliżowało pańskie 
zarządzenie, według którego 
duże, przekraczające m ożliw o
ści chętnych do w ędrów ki spe
cjalne opłaty, były zbyt w yso
kie.

Na początku roku 1741 zjawi
ły się w Rybniku po raz pierw
szy wojska pruskie , których  
pobyt u nas stanowił dodatko
we utrudnienie dla ludności. 
Dopiero 25 listopada tego ro
ku, ostatecznie uregulowano or
ganizacyjną przynależność na
szych ziem  do K rólew skiej Kom

ory we W rocławiu i G łogo
wie, a później do Brzegu , gdzie 
urzędowały wyższe władze ad
ministracyjno - prawne dla całego

Trzy stacje benzynowe w Ra
ciborzu, to z pewnością dosta
teczna ilość tego typu placówek 
jak na miasto rzędu nadodrzań
skiego grodu. Wszystkie z wy
mienionych mieszczą się w sto
sunkowo bliskim sąsiedztwie cen
trum miasta: pierwsza na ul. 
Bosackiej, druga koło dworca ko
lejowego, trzecia na placu Dłu
gosza. Dworcowa jest w tej chwi
li nieczynna z uwagi na roboty 
związane z jej przebudowa i mo
dyfikacją, natomiast dwie pozo
stałe obsługują klientów: na ul. 
Bosackiej — w godz. od 6 rano 
do 14-tej, na placu Długosza — 
od 13 do 21-szej. Można by przy
puszczać, że taki rozkład pracy 
stacji rozwiązuje wszystkie pro
blemy związane z pobieraniem 
paliwa, ale niestety tak nie jest. 
Stosunkowo często bowiem zda
rzają się tu takie sytuacje, jaka 
miała miejsce w dniu 25 lipca br. 
W pierwszej z wymienionych sta
cji zaczęto wydawać benzynę we 
wczesnych godzinach rannych, 
lecz w około dwie godziny póź
niej przyjechał pierwszy beczko
wóz i w związku z tym wydawa
nie zostało przerwane, ponieważ 
rozpoczęło się przyjmowanie 
benzyny, które trwało bez mała 
blisko 4 godz. Tym samym sze
reg wozów stało w tym czasie 
bezczynnie. Około godziny 12-tej

całego Śląska. Od tej daty zaist
niał również podział terenów  
na pow iaty ze starostami na 
czele. Jak wynika z akt —  
władca Rybnika hrabia W en
gierski, jako jeden  z pierw
szych zgłosił w obec króla pru
skiego akt w ierno  -  poddań
stwa w przekonaniu, że teraz 
dopiero pod tak wysokim  protektoratem

(6)
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protektoratem  będzie mógł sobie 
używ ać na poddanych . Nie wie
le to jednak pom ogło i jego ab
solutna dotychczas władza zo
stała poważnie ukrócona , co 
spowodowało, że rozgoryczony  
zapadł na zdrowiu i niebawem  
zmarł, by zostawić ziem ię ryb
nicką swem u synowi Emanue
lowi.

Nastały nowe porządki. Pod
dani dotychczas płacili w szel
kie daniny i podatki swemu  
panu, który ze sw ej strony od
dawał do kasy rządu krajow e
go pewną z góry ustaloną kwo
tę; obecnie musiano płacić i 
panu i skarbowi pruskiemu. 
W  związku z dalszym w zro
stem obciążeń finansowych  
ludności, doszło do rebelii. Hra
bia w ybiera now ego burmi
strza i ra jców , co pow oduje, że 
poddani łączą się we wspólny  
front już nie tylko przeciw ko  
hrabiemu, ale również prze
ciw znienawidzonem u magi
stratowi. W  dniu 8 stycznia 
1749 roku ogól wybiera trzy- 
osobow ę delegację, w której 
skład wchodzą znani obyw ate
le Franciszek Polonius, Tomasz 
Dzierżawa i Jakób Koch. Otrzy
mują oni polecenie udania się 
do Kom ory króla pruskiego we 
W rocławiu, gdzie przedkładają 
wspólnie opracowany obszerny  
memoriał z w yszczególnieniem  
w szelkich zażaleń i doznanych  
krzywd. Ponieważ zaś przed
sięw zięcie kosztowało sporą su
mę pieniędzy, dla pokrycia te
go wydatku w pom ocy finan
sow ej musiało partycypow ać 
wielu mieszczan. W edług zapi
sów akt magistrackich z pom o
cą materialną pospieszyło w ów
czas 4 piekarzy, 2 stolarzy, 2 
pow roźników , 12 szewców , 16 
tkaczy, 2 Żydów, 17 rzeźników, 
1 kapeluśnik, 1 murarz, 1 cie
śla i jeden muzykant.

W ynik tej podróży zadowolił 
tylko w części oburzonych  
mieszczan, którzy nadal nie 
mogli pogodzić się z hrabią, 
ani też z magistratem. O skła
dzie tego ostatniego pisali w 
swym  zażaleniu mieszczanie, 
że radni są z sobą przeważnie 
spokrew nieni i wszystkie spra
w y załatwiają po kumotersku. 
Dalej wykazują oni, że posia
dana ziemia składa się z pia
szczystej gleby, która kiepsko 
rodzi, że ostatnio panowała 
w śród bydła dwukrotna zaraza

na Bosackiej czekało na stanie 
zerowym około 10 samochodów, 
osobowych i ciężarowych, oraz 
kilkanaście motocykli. Pojazdy, 
które jeszcze dysponowały pew
ną ilością paliwa — odjechały w 
międzyczasie do swych baz. Nie 
trudno się domyślić, co się z te
go rodzaju sytuacjami wiąże. 
Przede wszystkim marnowanie 
wielu godzin pracy, poważne o
późnienie zaopatrzenia placówek 
handlowych w artykuły codzien
nego użytku, trudności na odcin
ku zbioru opakowań, godziny 
nadliczbowe itd. Trzeba więc po
myśleć o jak najszybszym zlikwi
dowaniu tego stanu rzeczy. Tym 
bardziej, że sytuacja ta nie jest 
bez wyjścia. Trzeba po prostu 
trochę chcieć ażeby się obeszło 
bez komplikowania normalnego 
trybu życia codziennego i bez 
narzekań, narzekań z pewnością 
uzasadnionych. Można bowiem 
lepiej zorganizować pracę w tym 
zakresie, przewidzieć termin do
wozu benzyny do poszczególnych 
stacji, a w tym samym czasie u
ruchomić drugą stację.

Sądzimy, że ludzie odpowie
dzialni za sprawne funkcjonowa
nie stacji pomyślą o możliwo
ściach usunięcia tej bolączki, o
raz że w niedługim terminie zo
stanie ona zlikwidowana.

zaraza pyska i racic, co przetrze
biło stan posiadania, że w resz
cie straszny grad wyniszczył 
pola. Najgorsze jednak, jak po
dano w zażaleniu, są nadmier
ne podatki i daniny, którym  
mieszczanie w żadnym wypad
ku sprostać nie mogą. Ludność 
doprowadzona do ostateczno
ści, wierząc jeszcze w sprawie
dliwość, łączy się, by wytoczyć  
hrabiemu proces, który — jak  
wskazują zapisy —  był bardzo 
kosztow ny i wypadł w końcu  
na niekorzyść skarżących. Od 
tej chwili pańszczyzna staje 
się jeszcze trudniejsza. W iele  
ludzi dostaje się do więzienia, 
skąd wychodzą dopiero po zło
żeniu zadowalającego pana o
kupu.

Ludność chwyta się różnych  
sposobów , by ułatwić sobie ży
cie i ominąć pański w yzysk. 
W spólnym i siłami obyw atele  
rybn iccy budują własny tar
tak. Hrabia nie w iele się na
myślając każe go zniszczyć i 
budynek zrównać z ziemią. Do 
miasta przybywa obsada w oj
skowa. Jest to szwadron huza
rów  w liczbie 6 oficerów , 14 
podoficerów  i 85 żołnierzy  o
raz 43 kobiet i 55 dzieci, człon
ków rodzin w ojskow ych. Z bra
ku innego miejsca huzarzy za j
mują ratusz, gdzie częściow o  
urządzają swoją siedzibę i ma
gazyny. Burmistrz i radcy, w y
właszczeni z dotychczasowych  
pom ieszczeń, urzędują gdzie 
się da — raz w w iększych iz
bach obywateli lub też w go
spodzie. Niebawem Ziemia 
Rybnicka przeżyw a nową kl ę
skę . W roku 1756 wybucha w oj
na 7-letnia, w czasie której ca
ły Śląsk ucierpiał w iele  
krzywd.

(c. d. n.)

Jeśli chesz
r o z w i j a ć
zdolności
plastyczne

Państwowe Ognisko Plastyczne 
w Rydułtowach przyjmuje wpi
sy na rok szkolny 1961/62 do 
trzech istniejących w tej chwili 
zespołów:

*  zespołów dziecięcych (dla 
dzieci od 6—14 lat) z zajęciami 
dwa razy tygodniowo;

*  dwuletnich zespołów szko
leniowych dla młodzieży i doro
słych, opartych o program Min. 
Kultury i Sztuki z zajęciami 3 
razy w tygodniu oraz

*  zespołu dla dorosłych, gru
pującego zawansowanych już a
matorów z zajęciami 2 razy ty
godniowo.

W Państw. Ognisku Plastycz
nym odbywają się zajęcia z za
kresu rysunku i ćwiczeń kolo
rystycznych, grafiki, rzeźby, ce
ramiki, dekoracji i liternictwa, 
historii sztuki oraz technologii — 
wszystko w godzinach popołud
niowych.

Dojeżdżający korzystają z ul
gowych biletów miesięcznych.

Wpisy do Państw. Ogniska Pla
stycznego trwać będą do 1 wrześ
nia br. Bliższych informacji za
sięgnąć można w kancelarii POP 
w Rydułtowach, ul. Ofiar Ter
roru 62. w poniedziałki, środy i  
czwartki w godzinach od 14 do 
17 lub telefonicznie (tel. Ryduł
towy 62) w tym samym czasie.

(fp)

100 ty s ię c y  litr ó w  d z ie n n ie

Tyle przeciętnie wytryskuje wody jedna polewaczka na 
ulicach Rybnika. W Rybniku mamy trzy polewaczki, które 
w poważnym stopniu przyczyniają się do poprawy czystości 
miasta. W niedalekiej przyszłości stolica ROW otrzyma su
pernowoczesny sprzęt produkcji zagranicznej tego typu — 
wóz, który jednocześnie zamiata i polewa ulice. Poza Ryb
nikiem polewaczki posiadają także Żory oraz Knurów. Nie
stety, mieszkańcy Żor, po długich staraniach o przydział 
polewaczki — jak dotąd — nie mają z niej specjalnej 
pociechy, gdyż, nie wiadomo dlaczego, sprzęt ten jest 
zaledwie tylko raz w tygodniu wykorzystywany. Czas na
prawić to zaniedbanie. Kiedy Żory nie umieją wykorzy
stać posiadanej polewaczki — miasto Wodzisław czyni od 
długiego czasu bezskuteczne starania o przydział cho
ciażby jednej tylko polewaczki dla całego powiatu. Po
wiat ten, a szczególnie jego stolica, musi posiadać tego 
rodzaju pojazd. Kto okaże się hojniejszy: Śląska Gra 
Liczbowa ,,Karolinka" albo Wydział Gospodarki Komu
nalnej Wojewódzkiej Rady Narodowej?_______ (i)____________

Niezapomniany
K O N C E R T
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Zabiła go wódka
Kazik dawniej nie pił. Znaliś

my go przecież jeszcze ze wspól
nych akcji w czasie wrześnio
wej kampanii, wraz z nami też 
przeszedł długi szlak zanim zna
lazł się w Anglii. Zawsze był ab
stynentem. Jeszcze w małym ru
muńskim miasteczku Balcik, 
gdzie podkochiwał się po sztu
backu w pięknej Nicie, czarno
włosej Turczynce i gdzie kole
dzy zabijali czas, rżnąc całymi 
dniami w pokera i zalewając się 
wstrętną coika, pędzoną przez 
Rumunów z nie wiadomo jakie
go świństwa — Kazik był zago
rzałym abstynentem. Tragedia, 
zakończenie której znalazło miej
sc e dopiero w Anglii, zaczęła się 
dopiero na Malcie. A właściwie 
już trochę wcześniej, jeszcze na 
pokładzie niewielkiego greckie
go stateczku ,,Patris", który 
wiózł grupę polskich lotników 
ku nieznanej przyszłości.

Mijali akurat Bosfor i po kil
kugodzinnym rejsie, przesmy
knąwszy się przez Dardanele, 
znaleźli się na Morzu Śródziem
nym, którego fale poczęły rzu
cać stateczkiem jak zabawką. 
Kazik zasępiony stał przy bur
cie, wpatrując się w bure fale 
morza i snując smutne myśli.

— O czym myślisz? O Nicie?
— zapytał go w pewnej chwili 
Stefan, serdeczny przyjaciel.

Zarumienił się na wspomnie
nie czarnych oczu dziewczyny 
jak pesjonarka, lecz zaprzeczył:
— Dlaczegóżby o Nicie akurat? 
Może tęskno mi za krajem...

To była prawda. Po kilku mie
siącach włóczęgi z dala od kra
ju , o którym jedynie z komuni
katów wojennych dowiadywali 
się, że wojna w nim już zakoń
czona, poczęli tęsknić za rodzin
nymi stronami. W większości jed
nak, nadrabiając miną, udawali 
jednak przed sobą, że nic ich to 
nie wzrusza i żal zapijali jedy
nie winem lub wódką, albo też 
zabijali grą w karty.

W pewnej chwili podszedł do 
nich Edek i konfidencjonalnie 
skinął na nich ręką: — Chodź
cie, chłopaki, coś wspaniałego...

Niechętnie odeszli od burty, 
gdzie przed chwila oglądali har
ce delfinów i zbliżyli się do grup
ki lotników, otaczających mo
stek kapitański.

— Masz, ciągnij!... — szepnął 
któryś z obecnych i popchnął 
Kazika w stronę leżącej na po
kładzie beczki, wciskając do pal
ców metalową rurkę.

Kazik włożył metal do ust i 
zassał, połykając słodkawo-kwa
śny płyn. Przerwał na chwilę, 
chcąc zaczerpnąć powietrza. W 
tej chwili też poczuł rozpływają
ce się w piersiach nieznane cie
pło i jakiś błogi bezwład w ko
lanach.

— Ciągnij-że jeszcze — zachę
cał ktoś ze znajomych. Kazik 
pochylił się wówczas ponownie 
nad beczka i pełnymi haustami 
połykał czarujący płyn tak dłu
go, dopóki rurka nie wysunęła 
mu sie z palców i nie wpadła do 
zbiornika. Oferma! — usłyszał 
jedynie przez mgłę, która wzię
ła go w swe posiadanie. Poczu
wszy w pewnej chwili nudności 
przystanął znowu przy burcie. 
Jak na ekranie kina przesuwały 
się przed oczyma obrazy morza, 
potem wojny. Balciku i słodkiej 
Nity. Z trudem dotarł do okrę
towej jadalni, zamienionej tym
czasowo na koję dla polskich lot
ników i jak kawał żelaza runął 
na posłanie.

Nazajutrz obudził się z pierw
szego swego, pijackiego snu z 
obolałymi członkami. Głowa cią
żyła jak ołów.

— Jak się czujesz, stary? — 
zagadnął go Stefan, który wybie
rał się do wyjścia na pokład.

— Głowa mi pęka — zajęczał 
Kazik.

W odpowiedzi na to Stefan 
wcisnął chłopcu butelkę po pi
wie, napełniona teraz czerwo
nym winem i zachęcił: — Łyk
nij, stary, to c i dobrze zrobi. 
Klin klinem, tak się zawsze ro
bi...

Kazik uchwycił chciwie szyjkę 
butelki i pił długo wierząc, że 
ból z głowy odchodzi z każdym 
haustem. Do wieczora był znów 
p ijany i ciężkie koszmary drę
czyły go przez cała noc. A ran
kem  następnego dnia „Patris“' 
dobijał już do Malty.

W porcie La Valetta czekała 
już na nich „Franconia", duży 
transatlantyk, którym mieli po
płynąć dalej. Na razie jednak, 
czekając na skompletowanie kon
woju, " Franconia" stała na kot
wicy. Pobyt na Malcie miał po
trwać około 8 dni.

Przedsiębiorczy jak zwykle 
Stefan zaznajomił się w mig ze 
stewardem okrętu. Dogadał się 
szybko przy butelce wykradzio
nego z bufetu portwejnu który 
poprawili niemniej solidną por
cją whisky i doszli do porozu
mienia, dosyć co prawda osobli

wego. Stefan, przedwojenny stu
dent ASP w Krakowie, który pa
letę i pędzel porzucił dla służ
by w lotnictwie i w czasie napa
du hitlerowców na Polskę wyka
zał się niebywałą brawurą, zna
lazł znawcę w osobie Jimmy 
Scuthala, obecnie stewarda na 
„Franconii" , który w cywilu 
handlował dziełami sztuki. Stefan

Stefan, jeszcze w Rumunii, jak i te
raz na Malcie, zabijał nudy, 
chwytając za ołówek i pę
dzel. Na dobrej ręce młodego 
polskiego malarza poznał się an
gielski handlarz.  Zawarli umo
wę: wszystkie szkice i rysunki 
Stefan będzie oddawał stewar
dowi, wzamian za co ten wrę
czać mu będzie honorarium w 
postaci whisky lub ginu. Począt
kowo wystarczała Stefanow i jed
na butelka za obrazek. Później 
podwyższył stawkę do dwóch i 
trzech butelek, na co steward, 
szemrząc wprawdzie, też się zgo
dził.

Stefan, wracając na pokład, co 
wieczora solidarnie dzielił „ho
norarium" z Kazikiem. Tęskniąc, 
obydwaj zalewali, się do nocy łu
pem i marzyli. I tak się właści
wie zaczęło. Kazik wpadał w na
łóg.

Gdy byli już na lotnisku w 
Brionne obok Lyonu We Francji, 
Kazik coraz natarczywiej doma
gał się od Stefana wódki. Głód 
alkoholu zaspakajał jedynie ape
ritifem lub czerwonym, kwaś
nym winem.

Kazik pił codziennie i dużo, 
co ogromnie bawiło Stefana.

II

W małym baraku dispersal na 
jednym z lotnisk RAF w An
glii leżeli na zaścielonych łóż
kach lotnicy, nocni myśliwcy, u
brani w buty lotnicze i kamizel
ki do pływania, gotowi w każ
dej chwili do akcji. Za oknem 
blaszanego baraku wyła wichu
ra.

— Na taką psią pogodę przyda
ła by się , ćwiartka polskiej wy
borowej — mruknął któryś z od
poczywających.

— Frajerze, a butelczyna szko
ckiej whisky, nie łaska? — za
śmiał się drugi.

— All right — odezwał się na 
to K azik, który od kilku miesię
cy pełnił służbę w tym dywizjo
nie. — A masz?...

— Chłopie, przecież za to gro
zi 6 miesięcy twierdzy... — o
strzegł jakiś głos, lecz w tej 
chwili zadźwięczał telefon:

— Porucznik Teddy i K azik 
take-off! — krzyknął z pokoiku 
obok telefonista — Anglik.

Tadek wraz z Kazikiem wy
biegli w ciemną noc i po kilku 
minutach zaryczały silniki „De
fianta" , ruszającego na nocne po
lowanie.

Wraz z lądującą maszyną angiel
ski telefonista na lotnisku ode
brał meldunek od kontrolera na
ziemnej stacji radarowej:

z BaśniTysiąclecia
tysiąclecia

Od autorki

Poniżej zamieszczona 
baśń o Lubomii nie jest 
autentyczną baśnią, lecz 
tworem literackim, wmon
towanym w tło wydarzeń hi
storycznych.

Lubomia to jedna z naj
starszych osad na Ziemi 
Rybnicko - Wodzisławskiej. 
Na jej terenie, na pograni
czu Pszowa znajdują się 
ślady ruin, dwóch pradaw
nych grodów, których zni
szczenie badacze datują 
między IX  a X  wiekiem ne.

Skąd i kiedy dokładnie 
utrwaliła się nazwa Lubo
mii historia nie podaje. 
Snuje się różne przy
puszczenia o różnym stop
niu prawdopodobieństwa.

Jedną z fantastycznych 
propozycji na ten temat 
jest moja wersja w poda
nej tu baśni:
"JAK RYCERZ W O JSŁAW  

LUBOMKĘ DOSTAŁ" .

W IZBIE obiadował książę 
Włodzisław z d rużyną. Psy 
wałęsały się pod stołami i 
gryzły rzucane im kęsy. 

Wojsława, prawej ręki księcia, 
nie było.

Miał nadciągnąć z łowów po po
łudniu. Pilnował polowania. W 
dworcu sekretarz książęcy Arnold 
nagotował ważny dokument. Za
czynał się od słów: „My Włodzi
sław, syn Kazimierza, książę opol
sko - raciborski pan na..." Nastę
powało wyliczenie dziedzicznych 
ziem i włości, którymi władał go
spodarny książę Włodzisław.

Dalej była mowa o odstąpieniu 
wsi książęcej, zwanej Psów, niejakiemu

— „Polacy Teddy and Kazjik 
na samolocie ,,Defiant" zestrze
lili „Heinckla 111", który spadł 
do Kanału w pobliżu Portland" .

Wchodzących, piekielnie zmę
czonych zwycięzców powitali 
czekający swej kolejki lotnicy. 
Uściskom, pocałunkom i gratu
lacjom nie było końca.

— A teraz uwaga — przerwał 
tę owację Kazik. — Jutro zapra
szam wszystkich do Clarence. 
Opijamy nasze zwycięstwo!

Nazajutrz restauracja hotelo
wa u Clarence topiła się dosło
wnie w whisky i ginie, pochła
nianych w niezmierzonych ilo
ściach. Roześmiani Anglicy wska
zywali Kazika, taszczącego raz 
po razie baterię kieliszków w 
stronę stolika, zajętego przez pol
skich lotników, stwierdzając, że 
to ten właśnie, który dziś w no
cy ukatrupił jednego z tych 
bloody Germans.

Punkt 10 wieczór służbisty por
tier przypomniał o uświęconym 
zwyczajem angielskim obowiąz
ku:

— It’s time, gentlemens, plea
se. Czas iść spać. panowie.

Dopijając kufle piwa Anglicy 
zabierali się do opuszczenia lo
kalu.

Jedynie w polskim kąciku by
ło nadal głośno i gwarno.

— A good job, chłopaki — beł
kotał Kazik mocno już zawiany. 
— Betty oświadczyła, że dla nas 
zamknie dziś pub trochę później. 
A więc chlejemy dalej!

— Kazik — nakazał ciszę Ta
dek, podnosząc rękę. — Nie wy
głupiaj się, na dzisiaj dosyć.

— Żal ci forsy, kretynie? — 
ryknął w odpowiedzi Kazik. — 
Wczoraj zrąbaliśmy szwaba, 
więc dzisiaj musimy to chyba 
uczcić. Na zdrowie — podniósł 
kielich, wylewając połowę za
wartości na battle-dress.

Pijaństwo trwało jeszcze do 
późnej nocy i kompletnie pija
nego Kazika Tadek musiał wno
sić do samochodu.

Nazajutrz Kazik czuł się o
kropnie, lecz tak, jak kiedyś ra
dził Stefan, poszedł do kasyna i 
zażądał podwójnej whisky. Za
szumiało mu w głowie, toteż sła
niając się na nogach dotarł do 
swojego pokoju i uwalił się na 
łóżko.

Odtąd coraz częściej spotyka
no Kazika w kasynie, a w dniach 
wolnych od latania w restaura
cjach w mieście. Lotnicy nie gar
dzili kieliszkiem, lecz nie lubie
li pić w towarzystwie Kazika, 
który po dwóch lub trzech kie
liszkach był już kompletnie pijany

niejakiemu Richulfowi, sołtysowi, 
który zobowiązywał się do założe
nia tamże nowo ustrojowej osady 
z czterdziestu gospodarstwy łano
wymi, dla lepszego zagospodaro
wania ziemi. Potem szły szczegó
łowe wyliczenia warunków naj
mu, lat wolnizny dla nowej wło
ści, przywileje sołtysa, określenie 
wielkości jego wolnych gruntów 
w dziedzictwo, świadczeń groma
dy na jego rzecz i świadczeń na 
rzecz księcia, Włodzisława. W sie
niach i na ganku tłoczyli się chło
pi, ci, którzy z tutejszych oprócz 
sprowadzonych przez Richulfa, 
skądś z daleka osadników, chcie
li też przystąpić do ugody wraz z 
obcymi.

Richulf raz w raz wychodził do 
chłopów, coś tam pogadywał z ni
mi, tłumaczył i wracał do izby.
Wreszcie sekretarz książęcy wy

szedł i wyczytał pismo, którego 
chłopi ni w ząb nie rozumieli a 
ino pozierali po sobie z głupia, 
uśmiechając się niemrawo. Przy 
tylu panach ani gęby otwierać 
śmieli. Nawet największy pyskacz 
Głowacz zwany, milczał i kiwał 
ino głową udając, że rozumie, o 
co rzecz idzie.

Potem akt przypieczętowano pie
częcią książęcą, po złożeniu na 
nim prócz podpisu księcia i Ri
chulfa, podpisów świadków, ryce
rzy towarzyszących książęciu.

Tymi świadkami byli: komes 
Henryk Jerysowa, komes Janko z 
Błotnicy, komes Janusz z Mojch
cic i pisarz książęcy Arnold.

Na ostatku aktu był napis: „Dan 
we włości ksjążęcej Psów, dnia 
20., miesiąca stycznia, roku pań
skiego 1265" .

Ledwie się z tym uładzili, a Ri
chulf i chłopi wynieśli się precz, 
książę wstał z ławy i przeciągnął 
się siarczyście, aże mu kości w 
stawach trzaskały. Wrychle rzekł 
swemu przybocznemu, by zejrzał. 
czy Wojsława nie widać. Aż tu 
wpadł pachoł, padł Włodzisławo
wi do nóg i coś zaczął bełkotać 
w pomieszaniu i trwodze.

Rozeznali, że dzieje się coś nie
dobrego, że niby to Wojsław albo 
już ubit, albo wrychle się to sta
nie.

Książę parsknął gniewnje, żeby 
chłop prawdę gadał — a pachoł 
chrypiał i ksztusił się, że Wojsław 
i Zbigniew jęli się ze sobą na to
pory.

Książę warknął: — Jak śmieli! 
Ale zrozumiał, że trzeba rozeznać 
samemu, bo z pachołkami nie 
szło się dogadać. Krzyknął na 
swoich i wywalili się z pośpie
chem do koni, żeby gnać, gdzie 
pono o kilkadziesiąt stajań od 
dworzyszcza, cała rzecz się miała. 
Książę był zły. Ale już wsiadali, 
ruszyli gromada, gdzie ów czło

wiek wskazał. Widać ruszyło księ
cia mocno, osobiście jechał. Kiedy 
ci dosiadali koni Wojsław walczył 
ostatkiem już sił pod smolarzową 
chałupą.

A co było to tak.

pijany i natrętnie domagał się wię
cej alkoholu.

Tragedia, o której wspomnia
łem na wstępie, miała miejsce 
5 marca 1941 r.

Tego ranka Kazik po raz pier
wszy zjawił się na lotnisku bez 
zwykłego kaca, czyli że w dniu 
poprzednim musiał nic nie pić.

Zajęcia rozpoczęły się jak co
dziennie. Dowódca wyznaczył 
załogi do nocnej służby, reszta 
zaś przygotowywała się do lo
tów ćwiczebnych przy użyciu ra
daru pokładowego. Kazik wraz 
z Tadkiem mieli polecieć na trój
kąt nawigacyjny przy współpra
cy z radiolokacją naziemną.

W celu odebrania map Kazik 
wszedł do pokoju oficera tak
tycznego (intelligent officer), 
którego jednak nie zastał. Pod
szedł jednak do znajomej mu 
szafy z mapami i otworzywszy 
drzwiczki, zauważył na dolnej 
półce pękata butlę z rumem. Za
zwyczaj po nocnych lotach „ in
teligentny" nalewał każdemu z 
powracających lotników szkla
neczkę dla rozgrzewki. Nie na
myślając się długo, Kazik oglą
dnął się za jakimś kubkiem. 
Stał obok na oknie, toteż pochwy
cił pełną, sądząc według wagi 
butlę, nalał kubek po brzegi i 
wychylił duszkiem. Potem jesz
cze jeden, trzeci i czwarty.

W pewnej chwili posłyszał zbli
żające się kroki, postawił zatem 
butelkę na starym miejscu, za
pominając jednak zakręcić ko
rek, i zatrzasnął szafę.

— Oh, that’s yon Kazik — po
witał go Anglik, widząc zbiera
jącego rozrzucone mapy. — Le
cisz na nawigację?

— Yes, yes — odparł niewy
raźnie Kazik — Po to zbieram 
te mapy.

— O key, my boy. Good luck! 
Powodzenia...

Kazik pospiesznie opuścił de
spersal i wolnym krokiem udał 
się do swojej maszyny, w któ
rej siedział już Tadek.

Ciało Kazika ogarnął rozkosz
ny bezwład, jak wtedy na pokła
dzie „Patrisa" albo później w ka
jucie „Franconii".

Mechanik podał pasy, które pi
lot zapinał niezdarnie. — Co się 
stało, panie Kaziu? — zapytał 
tonem, w jakim podwładni 
zwracają się do swoich zwierz
chników wtedy tylko, gdy zży
ci są z nimi przez długie lata 
walki.

— Nic takiego, plączą mi się 
w rękach...

W tej chwili mechanik poczuł 
gorzkawo-słodki odór rumu, nie 
miał jednak czasu zastanawiać 
się nad tym, gdyż Tadek skinął 
już ręką, że mogą lecieć.

Zakręciły się łopaty śmigła, za
kaszlał silnik i ryknął po chwili 
na pełnych obrotach. Samolot 
potoczył się w kierunku run
way 'u, potem oderwał się od zie
mi i zatoczył wiraż nad lotni
skiem.

Gdy znalazł się na wysokości 
dispersalu, runął pikując ku lot
n iku , i natychmiast wyrwał 
świecą w górę, wyciągając tuż 
nad ziemią.

Całe już dwa dni przedtem po
lasach Psowa, Grabówki i Wiel
kiego Kąta ujadały psy i słychać 
było trąbki polowania książęcego. 
Dnia pierwszego wszystko szło 
sprawnie. Sam książę uganiał z 
drużyną. O zmierzchaniu leśne 
dworzyszcze pod Psowem dudniło 
gwarem myśliwych. Na drugi 
dzień to samo.

Borowi wygonili chłopów do na
gonki i ściągnięto ze wsi podwo
dy na ubitego zwierza.

Lasy książęce pełne były zwie
rzyny, to i łowy dobrze szły.

A trza było nasolić mięsiwa na 
cały rok. Mieli się teraz dobrze i 
rycerze i czeladź, a nawet psy 
niezgorzej, karmione niepoślednimi

niepoślednimi kęsami, co spod brody rycer
stwu odpadały.

Nikomu nie żałowano przy tej 
obfitości, a wonny dym pieczyste
go rozchodził się na całą osadę 
drażniąc powonienie.

Trzeciego dnia książę ostał na 
dworcu z kilką rycerzami dla ak
tu odnajmu ziemi Richulfowi, a 
Wojsław zastępował go na łowach 
i baczył, żeby było, jak trzeba.

Teraz po południu, gdy ściągali 
nazad, kurzyło się już z koni w 
zaprzęgach, sanie zarzynały się 
w kopny śnieg i nierzadko je 
podpierano, by przeszły trudne 
miejsca, a naładowane były nie
zgorzej.

W chałupie Jędrzycha, smolarza 
przy drodze wiodącej ku dworzy
szczu księcia w Lubomii, ostała 
Lubomka. O ciec pociągnęli na na
gonkę. Matuś pomarli dwie zimy 
temu, toć i dziewczę było całkiem 
samo w chałupinie.

Zmierziła się jej robota doma, 
a chciał ociec ostro przykazali, 
żeby nosa z izby nie wytykała, 
ciągnęło ją żeby ino raz spojrzeć 
na panów, co ciągnęli z łowów. 
Zdali się jej tacy wspaniali, a 
mieli się tak  blisko chałupy. Kie
dy Lubomka usłyszała nadciągają

Z dowództwa lotniska i z dispersalu
dispersalu wybiegła obsługa oraz 
lotnicy, Polacy i Anglicy.

Tymczasem Kazik rzucił „De
fianta" w ciasny lewy skręt i 
półwywrotem zawrócił nad lot
nisko. Wywrócił maszynę czte
rema beczkami.

Wśród zebranych na lotnisku 
i przypatrujących sie podnieb
nym akrobacjom samolotu roz
legł się szmer podziwu.

— Uzbrojony „Defiant” jest 
ciężki na plecy. Szaleniec! Ry
zykant! Kto to taki?

Zaś Kazik po nabraniu wyso
kości zwalił maszynę ku ziemi, 
następnie ściągnął ją i wykręcił 
loopinga, znów zwalił maszynę, 
ściągnął i wykręcił beczkę. Po
tem ponownie zamierzał ją wi
docznie wprowadzić w powolną 
beczkę lecz... maszyna pozostała 
w położeniu grzbietowym.

Po ruchach płatów stojący na 
ziemi domyślili się, że pilot 
szarpie sterami, usiłując wyprowadzić

Niezwykle interesującą Wysta
wę Postępu Technicznego otwar
to w Wojewódzkim Parku Kul
tury i Wypoczynku w Chorzo
wie. Wśród wielu ciekawych eks
ponatów najnowszej techniki i 
wynalazczości, wystawiono rów
nież nowości z terenu Rybnic
kiego Okręgu Węglowego.

Zademonstrowano tu ponad 
dwa tysiące eksponatów z 260 
zakładów, instytucji i biur. 
Trwać ona będzie do 15 paź
dziernika br.

W okresie trwania wystawy 
organizowane będą Dni Kato
wic, Bytomia itp. a w nich rów
nież Dni Rybnika, w których po
szczególne miasta pełnić będą 
rolę gospodarzy ośrodka, urzą
dzając odczyty i inne spotkania 
ze zwiedzającymi. Warto więc 
przypomnieć zakładom pracy 
ROW o zapowiadającej się rywa
lizacji o tytuł najlepszego orga
nizatora Pragniemy, aby ROW 
reprezentowany był na wysta
wie z tym samym rozmachem z 
jakim rozbudowuje się w nim 
przemysł.

Niezmiernie ciekawy jest pawi
lon chemii. Szczególnie bogato 
reprezentowana jest koksochemia

nadciągających z lasu, podkradła się do 
drewnianego opłotka, gdzie była 
studnia obłożona grubo słomą. 
Przycupnęła i patrzyła. Te jej bła
w atkowe oczy rozszerzyły się z 
ciekawości ogromnie, że aż świe
ciły, jak modre gwiazdki. Stała 
długo i aż skamieniała z podziwu.

Widziała wszystko. Przodem sa
dził jakiś wielki pan bo ubrany 
był pięknie i trzymał się dumnie. 
Lubomka myślała, że to sam ksią
żę, bo inni mu plac dawali, a on 
coś nakazywał i słuchali go. A to 
był Wojsław.

Dziewczyna sycąc oczy czuła, że 
straszne czyni przestępstwo nie
pamiętna przykazu ojca, ale było 
ponad jej siły wyrzec się widoku

tak niecodziennego, a teraz ani 
było myśleć o odwrocie. Ojciec 
kazałby zaszyć się w najciemniej

szym kącie izby i na wychodnym 
powiedział: „Pamiętaj Lubomka. 

żeby biedy z tobą nie było“ ! — 
bo wiedział — widać — jaka jest. 
Ale dziewka, jak dziewka, nieba
czna dawała folgę swej dziewczyn
skiej naturze.
Kiedy konie przeszły, sypnęli się 

za chwilę inni panowie. Dalej 
szły wozy na płozach i sanie, i po
niektórzy jeszcze jeźdni.

Teraz nieostrożne dziewczę wy
chyliło się widać zbytnio zza stu
dni, rąbek jej czerwonej krajki z 
warkocza zwabił czyjeś oczy.

Wraz spostrzeżono ją i zanim 
zdążyła czmychnąć, już ją ktoś 
dzierżył za rękę. Ktoś inny z dro
gi spiął konia, przeskoczył ogro
dzenie, zsunął się z siodła, krzy
knął na pierwszego, żeby szedł 
precz, a sam wlókł opierającą się 
dziewczynę ku sobie.

To był właśnie Zbigniew, pan 
dumny, ale i zawzięty, władający 
Zawadą, Zawiścią i Zazdrością we
dle Orzesza. Nie trwało i westch
nienia przerażonej Lubomki, a 
już była odciągnięta od studni i 
już ją otoczyła zgraja ludzi, a 
rycerz Zbigniew dzierżył ją za rękę

wyprowadzić maszynę do normalnego
położenia. Żadne próby nie zda
ły się jednak na nic. „Defiant" , 
lecąc plecami na dół, w takim 
położeniu zataczać począł łuk
w locie ku ziemi. Kazik w zde
nerwowaniu, spowodowanym pi
jackim rauszem zaryzykował 
szaleńczy krok, usiłując wypro
wadzić maszynę półloopingiem, 
zapomniawszy jednak przedtem 
nabrać potrzebnej wysokości.

Maszyna runęła na ziemię i
natychmiast stanęła w płomie
niach.

Gdy na miejscu wypadku zna
lazła prawie natychmiast ob
sługa lotniska, karetki pogotowia 
i lotnicy Dywizjonu — spod 
szczątków dogorywającego sa
molotu wydobyto jedynie zwę
glone zwłoki Kazika i Tadka.

Anglik, oficer taktyczny, zdjął 
czapkę i szepnął:

— Zabiła go wódka. Niepotrze
bnie tylko zginął szlachetny lot
nik Teddy...

koksochemia z tłuszczami syntetycznymi, 
kauczukiem, mikrogumą itp. Od 
niedawna przestaliśmy sprowa
dzać z zagranicy farby antykoro
zyjne, tropikalne, glębokotłocz
ne i żaroodporne.

Rybnicki Okręg Węglowy szcze
gólnie bogato reprezentowany 
jest w pawilonie górniczym. Wy
stawca jest tym razem Rybnic
ka Fabryka Maszyn, która de
monstruje dwa typy przenośni
ków zgrzebłowych. Maszyny te 
o wysokiej wydajności służą do 
odstawy urobku ze ścian węglo
wych. Przenośnik zgrzebłowy 
,,Śląsk"  współdziała z kombaj
nem przekazując węgiel na urzą
dzenie tego samego typu tzw. 
,,Grot 58” , skąd urobek wędru
je na przenośnik odstawy głów
nej. Dotychczas do odstawy urob
ku stosowane były taśmy gumo
we co było niewygodne, gdyż 
często notowano awarie. Prze
nośnikami zgrzebłowymi zainte
resowała się już zagranica. Za
kupione były na Targach Poz
nańskich przez Jugosławię, Wę
gry, Czechosłowację i Chiny. 
Tak więc i ROW reprezentowa
ny jest na wystawie jak najcie
kawiej. (H)

rękę, jak swoją. Wreszcie odegnał 
gapiów do koni, a sam próbował 
dziewkę wziąć na swego, choć mu 
się wywijała jak wrzeciono. 
Wśród głośnych docinków i śmie
chu Lubomka walczyła jak dzikie 
zwierzątko, ale nie zdołała wyr
wać się z żelaznego uścisku dłoni 
rycerza, aż niespodziewanie wpiła 
swe białe zęby w trzymającą ją 
prawicą Zbigniewa. Uchwyt zel
żał na chwilę, a Lubomka zebra
wszy całą siłę wyszarpnęła się i 
gibko, jak wiewiórka przeskoczy
ła zaspę, duchem popędziła ku 
chałupie, zaparła z trzaskiem 
drzwi i przytrzymując od wnętrza 
całym ciałem porała się z kłodą 
do zamykania.

Ale napastnik nie dał za wygra
ną. Zaklął brzydko, wyssał krew 
z ręki, a ucieczka dziewki rozju
szyła go na dobre. Skrzyknął kil
ku z drogi po imieniu i nuż na
pierać ku drzwiom domu. Lubom
ka wiedziała, że niewiele zyskała 
ucieczką, kłoda trzymała nieźle, 
ale drzwi były bylejakie, nie da
wały oparcia, spróchniałe już ze 
starości trzeszczały. Oj żałowała 
teraz dziewka tego, że napytała 
nieszczęścia. A drzwi naciskane 
już ustępowały.

Dziewczyna jęła się miotać po 
izbie szukając kryjówki, ale na 
próżno. Żeby tak do loszku się 
dostać, możeby i pomogło, ale 
wejście doń było z dworu, a tu 
w tej prostej izbie, jedynej w ca

łej chałupie gdzież tu można było 
wejść? Chyba w okap nad pale
niskiem, ale tam przecie gorzał 
ogień, co go złożyła przed wyj
ściem z domu.

Nie było ucieczki choćby w my
sią dziurę...

A i do zapartej okiennicy już 
szturchali. Wcisnęła się więc nie
boga w kątek za ławą i drżała, 
jak liść na osice.

Ot i drzwi już puściły. Napast
nicy wdarli się we wnątrze.

Sięgnęło po nią kilka ramion, 
a ona nawet głosu wydobyć z sie
bie nie umiała. Czepiała się tylko 
całą siłą to ławy, to wystających 
belek. Opierania się nie było dłu
go, wywlekli ją wnet na dwór 
przed Zbigniewa, który stał z za
łożonymi rękami i mściwie pa
trzył jak ją wlekli niemal po 

ziemi, po śniegu.
Kazał im dziewkę przytroczyć 

sobie do siodła na koniu.
Zaczęli sposobić rzemienie, że

by ją związać. A on ino patrzył 
tak źle na nią, że Lubomka bała 
się go gorzej śmierci.

Patrzący na to wszystko ludzie 
pokładali się ze śmiechu, bo 
dziewczyna była rozczochrana, ni
czym stwora leśna, a w swym 
przerażeniu była chyba i śmieszna.

Nastąpił jednak koniec tej nie
dobrej zabawie, wraz bowiem 
zwrócił uwagę galop wpadającego 
na podwórko konia.

(d. c. n.)

ROW na Wystawie
Postęp u Tech n icznego

JANINA PODLODOWSKA

Jak rycerz Wojsław
Lubomkę dostał



N a  harcerskim

TRO PIE

Zgrupowanie Hufca
pod Biskupią Kopą

Główne zgrupowanie obozów 
Hufca Ziemi Rybnickiej rozbiło 
swe namioty na lesistym stoku 
Biskupi tj Kopy, zdala od ludz
kich siedzib. Najbliższymi miej
scowościami były Pokrzywna i 
Jarnołtówek (woj. opolskie). Ko
mendantem Zgrupowania był 
hm. Tadeusz Zgrabczyński, za
stępcą phm. Adam Kotuła, zaś 
kwatermistrzem phm. Antoni 
Helmrych. 120 uczestników po
dzielonych było na cztery pod
obozy: żeński, męski, kursu dru
żynowych oraz kolonię zucho
wą.

Podobozy młodzieżowe tj. żeń
ski (komendantka wędr. Julia 
Rzytki) i męski (komendant 
pwd. Jerzy Frelich) prowadzili 
zajęcia według programu kursu 
zastępowych. Zadaniem ich było 
przygotowanie i wyszkolenie 
najmłodszej kadry dowódczej 
ZHP, tj. zastępowych, dla kilku
nastu drużyn ziemi rybnickiej, 
w szczególności niedawno po
wstałych. Wszyscy uczestnicy 
uzyskali wyższe stopnie harcer
skie ,a także dużo praktycznych 
umiejętności, zwłaszcza z dzie
dziny obozownictwa, terenozna
wstwa i prac społecznych w te
renie wiejskim.

Kurs drużynowych (komen
dant phm. Alfred Sikora, zastęp
czyni pwd. Irena Morgała) gru
pował młodzież starszą i miał 
za zadanie przygotować harcer
ki i harcerzy do objęcia funk
cji drużynowych i przybocznych, 
oraz do rozpoczęcia w najbliż
szym roku harcerskim próby na 
stopień przewodnika. Oprócz za
jęć teoretycznych i praktycz
nych, prowadzonych przez in
struktorów, uczestnicy otrzymywali

otrzymywali też zadanie do samodziel
nego wykonania np. przygoto
wanie regionalnego ogniska o 
tematyce śląskiej, przyjętego 
bardzo mile przez widzów. Za
sadniczą linią tematyczną kur
su był program Harcerskiej 
Służby Ziemi Śląskiej.

Kolonia zuchowa (kierownicz
ka phm. Anna Grodoniowa, in
struktorki: pwd. Łucja Sierna, 
pwd. Janina Bukowska i pwd. 
Helena Harnasz) obejmowała 
dzieci z tych drużyn zuchowych, 
które nie brały udziału w akcji 
obozowej swych szczepów har
cerskich. Zabawy, kominki i wy
cieczki kolonijne prowadzone 
były w oparciu o wytyczne „Zu
chowego lata 61“ i każdy zuch 
miał sposobność uzyskania kil
ku nowych sprawności.

Bliskie i serdeczne kontakty 
nawiązali rybniczanie z obozu
jącymi w pobliżu harcerkami i 
harcerzami Hufca Wolbrom z 
Chorągwi Krakowskiej. Wielkie 
uznanie licznie przybyłych zna
lazł wieczorek zorganizowany 
przez oba zgrupowania, przy czym 
wolbromianie opracowali część 
pierwszą (walka o społeczne i 
narodowe wyzwolenie Polski — 
w słowie i pieśni), zaś młodzież 
rybnicka dała w części drugiej 
miły program rozrywkowy.

Zajęcia wszystkich podobozów 
urozmaicane były wycieczkami 
na okoliczne szczyty: Biskupią 
Kopę, Srebrną Kopę oraz Zam
kową Górę — odznaczające się 
zarówno pięknymi widokami na 
równinę opolską oraz czeskie J e
sioniki, jak i obfitością grzy
bów, malin i innych leśnych 
przysmaków. (bal)

K o n k u r s  "
D z ie c k o

w

fotografii"
O dzieciach pisa

li już zawodowi 
i... domorośli poeci 

wszystkich krajów. 
Trudno więc do te
go „ ogródka"  jesz
cze coś dorzucić Ma
my jednak skrom
ną nadzieję, że za
mieszczone wyżej 
zdjęcie w jakimś 
stopniu wzbogaci 
tematykę fotografii 
dziecięcej. Na zdję
ciu — widzimy 

dwuletnią Felicję 
Podeszwę z Jastrzę
bia-Zdroju, która 
chętnie pomaga ma
musi w gospodar
skich pracach... O
czywiście, na tyle, 

n a  i l e  j ą  stać.
Autor zdjęcia —
Karol Maszyński.

Przypominamy, że w naszej stałej rubryce „ Dziecko 
w fo to g r a f i i "  zamieszczamy zdjęcia, obrazujące życie 
dzieci, ich radości i smutki, sposób spędzania wolnego 
czasu, pasjonujące ich zainteresowania i upodobania, ży
cie szkolne, przygody na wycieczkach oraz ciekawe por
trety. Pożądany format zdjęć 13x 18. Prosimy także prze
kazywać nam szczegóły (wiek, imię, nazwisko, jakieś cie
kawsze detale zainteresowań) personalne małych bohate
rów prac konkursowych, jak również dane o sprzęcie 
fotograficznym , którym wykonane zostało zdjęcie oraz do
kładny adres autorów zdjęć celem przesłania honorarium. 
Prace nagradzane są według stawek obowiązujących w 
dziennikarstwie.

Czekamy! (i)

Z  festiwalu m łodzieży wiejskiej

WODZISŁAW. Pod koniec u
biegłego miesiąca odbył się w 
Ligocie Tworkowskiej w pow.

rejowy Związku Młodzieży Wiej
skiej. Był on połączony z uro
czystym wręczeniem legitymacji

wodzisławskim festiwal rejonowy        sześćdziesięciu nowym członkom

Nasz Foto-Felieton
R a tu j , pan ie R e d a k t o r z e !

Wprawdzie my, oseski i niem
owlaczki, nie umiemy jeszcze 

czytać, wiemy jednak wszystkie, 
że co drugi obywatel chodzi na
dęty jak paw, dumny, że oto 
Polska posiada już przeszło 30 
milionów mieszkańców. Mała 
stąd jednak dla nas pociecha, 
skoro właśnie o nas, najmniej
szych, o oseskach i niemowlę
tach zapomniano zupełnie. Przy
najmniej w Rybniku.

Jest oto w naszym mieście, z 
którego kiedyś zamierzamy być 
też dumni, sklep MHD, nazwa
ny szumnie „Domem Dziecka" . 
Mieści się toto przy ulicy So
bieskiego i wówczas, kiedy go 
miano uruchamiać, nasze ma
musie skakały z radości, że to 
niby nie będzie już kłopotów z 
naszą oseskowo-niemowlęcą gar
derobą.

Lecz oto okazuje się, że „Dom 
Dziecka"  posiada wszystko tylko 
nie to, co nam potrzebne. Nie 
ma zatem ubranek dla naszych 
starszych braciszków i siostrzyczek

Zbigniew 
CYBULSKI 

a m o że  n a w e t ...
Mieczysław
JASTRUN

Już w początkach września 
wznowi swą działalność ryb
nicki Klub Literacki „Nowin"  
i DKRFM. Prawdopodobnie, 
bo nie jest to jeszcze rzeczą 
całkowicie pewną, pierwszymi 
gośćmi Klubu będą Józef Le
nart, miody krytyk literacki i 
publicysta z Warszawy —  oraz 
aktor Zbigniew Cybulski. Kie
rownictwo klubu stara się 
również o przyjazd do Rybni
ka znakomitego poety, Mie
czysława Jastruna. (niew)

Telewizja OSTRAWSKA
WTOREK — 8. 8. — 17.45 Podwieczerz

Podwieczerz w zagrodzie. 19.00 Dzien
nik. 19.30 Kwadrans dla wsi. 19.45 
Z życia Svazarmu 20.00 Wesołe 
miasteczko. -.35 Reportaż z  Tar
gów w Libercu.

ŚRODA — 9. 8. —  17.30 Program 
dla dzieci. 19.00 Dziennik. 20.00 — 
Pozdrowienia od rumuńskich arty
stów.

CZWARTEK — 10. 8. — 18.30 — 
Żniwa. 19.00 Dziennik. 19.30 Wo
da ,woda, woda. 20.00 „Wujaszek 
Wania“ .

PIĄTEK — 11. 8. — 13.30 Na an
tenie północne Morawy. 19.00 — 
Dziennik. 19.45 Koncert rozrywko
wy. 20.35 Bratysławski kalejdo
skop.

SOBOTA — 12 .8. — 15.30 Przy
jaciele praskich dzieci. 17.00 Trans
misja sportowa. 19.00 Dziennik. 
19.30 Z kamerą po świecie. 19.50 —- 
Śpiewamy. 20.00 Spacerkiem po 
Wystawie w Jabłońcu, 21.00 Dzien
nik. 21.45 Śmiejemy się wraz z 
Vlastą Burianem.

NIEDZIELA — 13. 8. — 10.00 — 
" Romeo i Julia" . 16.35 Transmi
sja sportowa. 19.00 Dziennik. 19.30 
Niedzielna chwilka poezji. 19.40 
Życie kulturalne. 20.00 „Pokład 
na Sierra Madre“ oraz na zakoń
czenie — ostatnie wiadomości i 
kalejdoskop sportowy,

Zacieśniają współpracę
z radą narodową

BOGUSZOWICE. W ostatnim 
tygodniu odbyło się w Boguszowicach

Fontanna
zdobi
osiedle

CHWAŁOWICE; Z godnym na
śladowania czynem wystąpili o
statnio mieszkańcy Chwałowic. 
Wybudowali oni fontannę przy 
ul. 1 Maja Na szczególne wy
różnienie zasługuje klub inwali
dów i rencistów z ob. ob. Scibor
skim, Różańskim i Brachacz
kiem na czele oraz miejscowi 
harcerze.

Czynem tym mieszkańcy 
Chwałowic przyczynili się do po
prawy estetyki osiedla. (H)

Boguszowicach — wsi spotkanie z rad
nymi i przedstawicielami Osie
dlowej RN. Dyskutowano m. in. 
nad możliwościami przyspiesze
nia budowy remizy strażackiej. 
Spotkanie to należy do niezwy
kle owocnych, w czynie społecz
nym mieszkańcy zadeklarowali 
bowiem swą pomoc. Postanowio
no przepracować po trzy dni lub 
wpłacić na fundusz budowy re
mizy po 240 zł. Obecny na spot
kaniu emeryt Konstanty Kula 
zobowiązał się dobrowolnie wpła
cić na ten cel 500 zł.

Zobowiązanie mieszkańców Bo
guszowic świadczy dobitnie o 
coraz bardziej zawiązującej się 
więzi miejscowego społeczeń
stwa z radą narodową. (H)

siostrzyczek, a dla nas nie ma śliniacz
ków, koszulek, a przede wszyst
kim pieluszek. Takich zwykłych, 
flanelowych czy innych pielu
szek, które na razie powinny 
nam wystarczać za garderobę.

związku, którzy powiększyli sze
reg, koła ZMW w Syryni oraz w 
Ligocie Tworkowskiej i w Bu
kowie Na program tych uroczy
stości złożył się między innymi 
konkurs na siłacza wiejskiego. 
Pierwsze, drugie oraz trzecie 
miejsce w tym ostatnim zajęli: 
Ernestyn Gajda z Bukowa oraz 
Erwin Szymiczek i Leon Musioł 
— obaj z Syryni. Ogółem udział 
w festiwalu wzięło około trzysta 
osób, w tym 150 członków ZMW 
z pow. wodzisławskiego.

W czasie trwania uroczystoś
ci przewodniczący Zarządu Po
wiatowego ZMW w Wodzisła
wiu kol. Władysław Myszakow
ski dokonał także dekoracji 
srebrną odznaką im. Lompy kol. 
Hermana Chłapka z Syryni, przy 
znaną mu honorowo w uznaniu 
działalności na odcinku młodzie
żowym.

Przemówienie okolicznościowe 
wygłosili: przew. ZP ZMW
W. Myszakowski oraz A. Gołą
bek z Ligoty. (a)

Migawki
z  l i l i j k ą

W Wiśle Wielkiej, nad jeziorem 
Goczałkowickim, zakończył się 
kurs żeglarski Katowickiej Cho
rągwi Harcerskiej. Uczestniczyli w 
nim czterej członkowie VI Dru
żyny Żeglarskiej im. Kmdr. Przy
byszewskiego z Rybnika: drużyno
wy Czech i zastępowi Czelnik, 
Plutkowski i Sutkowski, Rybni
czanie pomyślnie zdali wszystkie 
egzaminy teoretyczne i praktycz
ne, uzyskując stopień żeglarza.

* * *
Pod murami potężnego zamczy

ska w Kamieńcu Ząbkowickim 
obozuje liczne, 150-osobowe zgru
powanie Szczepu Rydułtowy. Ko
mendantem jest phm Konrad Rez
ner, zaś funkcje kwatermistrza 
pełni inż. pwd. Idzi Wiosna.

56 harcerzy ze Smolnej rozbiło 
namioty w Brennej - Leśnicy, u 
stóp Starego Gronia. Komendan
tem obozu jest phm Longin Mu
siolik, zastępcą pwd. Zygmunt 
Grosek, a oboźnym ćwik Henryk 
Najderski.

* * *
Szczep Harcerski z Niedobczyc 

wybrał się tego roku do Ustronia- 
Polany. Komenda spoczywa w rę
kach pwd. Antoniego Kozuba, 
kwatermistrzem jest ćwik August 
Harazim.

* * *
Ziemia Rybnicka oceniona zo

stała przez Komendę Chorągwi 
jako interesujący teren obozowy. 
Świadczy o tym ulokowanie kur
su podhacmistrzowskiego ze spe
cjalnością zuchową w Kamieniu.

VII Drużyna Harcerska im. T. 
Kościuszki wyjechała z drużyno
wym pwd. Stanisławem Wajdą na 
obóz do Bystrej-Wilkowic. Funk
cje kwatermistrza pełni cwik J. 
Oślizło. Jest to jedyny tegoroczny 
obóz stały z naszego Hufca, orga
nizowany przez pojedynczą druży
nę. Regułą są bowiem bądź zgru
powania szczepów, bądź obozy 
drużyn w formie wędrowej.

(bal)

W  związku z tym wszystkie 
nasze mamusie, które tak bar
dzo wierzyły w „Dom Dziecka" , 
powyrywały już sobie z rozpa
czy wszystkie włosy i poprze
szywały na pieluszki wszelkiego 
rodzaju fartuchy, pokrycia z 
tapczanów, obrusy i firanki. Na 
razie to wystarcza. Ale co bę
dzie dalej, gdy przybędzie nas 
jeszcze więcej, a znając możli
wości współ-osesków, zabraknie 
w końcu zastępczych materiałów?

Prosimy Pana zatem bardzo, 
panie Redaktorze, niech pan coś 
robi. Może nasz rozpaczliwy list 
wywrze jakiś skutek. Nie chce
my bowiem, żeby z czyjejś wi
ny Rybnik miał się pozbyć wszy
stkich innych materiałów.

OSESKI I NIEMOWLĘTA

P r z e d
20 rocznicą
P P R

W związku ze zbliżają
cą się 20 rocznicą Polskiej 
Partii Robotniczej — W y
dział Historii Partii przy 
KW PZPR w Katowicach 
zbiera materiały, związa
ne z działalnością PPR w 
okresie okupacji hitlerow
skiej. Prawdopodobnie ró
wnież na terenie ROW 
znajdą się w prywatnym 
posiadaniu dokumenty i 
inne pamiątki, związane 
z tym okresem i działal
nością PPR. Jeśli ktoś za
tem posiada takowe, pro
szony jest o udostępnie
nie ich wojewódzkim wła
dzom partyjnym. Doku
menty mogą być również 
udostępniane za odpowie
dnią zapłatą. (h)

Wybudują
kąpielisko

CZERWIONKA. Z godną na
śladowania inicjatywą wystą
pili ostatnio mieszkańcy Czer
wionki. W czynie społecznym 
wybudują oni własne kąpieli
sko. Pomoc w budowie wy
mienionego obiektu zadekla
rowali również górnicy kopal
ni „Dębieńsko“.

Basen kąpielowy zastanie 
wybudowany w następnym ro
ku. W ten sposób mieszkańcy 
Czerwionki sami poradzili so
bie z załatwieniem palącego 
problemu. (H) 

prologi

Zeznanie za pół litra wódki
Mężczyzna zapukał do ostat

nich w korytarzu drzwi. Odcze
kał chwilę, po czym powtórzył 
pukanie. W kilkadziesiąt sekund 
później w lekko uchylonych 
drzwiach pokazał się listonosz.

— Do kogo?
— Coś dla pana.
Gospodarz odebrał druczek.

Wróciwszy do pokoju usiadł na 
brzegu łóżka. Skrył twarz w 
dłoniach i popadł w zadumę. Za
czął się zastanawiać nad sposo
bami wybrnięcia obronną ręką 
z sytuacji, w jakiej się znalazł. 
Do niedawna był przekonany, że 
jest poza kręgiem podejrzanych; 
do niedawna o nic go nie pyta
no, wydawało mu się, iż nikt 
nie zwraca na niego uwagi, aż 
tu nagle natrafili na jego ślad. 
Zaczęli przychodzić z Milicji, za
dawali dziesiątki pytań, wzywa
li go do siebie... Wprawdzie do
tąd nie udowodnili mu czarno 
na białym, że to właśnie on jest 
sprawcą kradzieży elektrycznego 
silnika, lecz z drugiej strony tru
dno będzie dowieść sądowi, że 
pamiętnego dnia, kiedy popeł
niono przestępstwo, znajdował 
się... na przykład w jakimś ba
rze. Sprawa jest skomplikowa
na, nie ma jednak sytuacji bez 
wyjścia, jeżeli człowiek potrafi 
myśleć logicznie. Po prostu wy
starczy mieć dwóch, w najgor
szym wypadku jednego świad
ka, który zezna, że dnia tego i 
tego, od godziny osiemnastej do 
dwudziestej drugiej, siedział w 
restauracji i był kompletnie pi
jany. Lokal trzeba wybrać naj
liczniej odwiedzany, taki, w któ
rym obca osoba nie zwraca na 
siebie niczyjej uwagi.

— A więc trzeba „zorganizo
wać" świadka — mruknął pod 
nosem zamyślony mężczyzna.

Spojrzał na zegarek. Była go
dzina trzynasta trzydzieści. Miał 
przeszło trzydzieści minut czasu.

— Powinienem zdążyć — rzekł 
do siebie.

Ubrał się i pojechał rowerem 
przed jedną z miejscowych fa
bryk, w której pracował jego 
jedyny bliski znajomy w tym 
mieście.

Punktualnie o godzinie czter
nastej rozległ się głos fabrycz
nej syreny, oznajmiając koniec 
dniówki dla pierwszej zmiany. 
Wkrótce zjawili się w bramie pier
wsi robotnicy. Potem zamaja
czyła wśród głów twarz Gerar
da, wysokiego młodzieńca o pta
siej główce. Sadził długimi krok

ami w stronę mostu kolejoweg
o. Czekający mężczyzna minął 

tam tego, następnie zatrzymał 
się udając, że majstruje coś przy 
rowerze.
 - C ześć! — zawołał na drągala

drągala, jak gdyby dopiero teraz go 
zauważył. — Jak się wiedzie?

— Ubogo — odrzekł zagadnię
ty. — Osiem nocy do pierwsze
go; wiesz, co to znaczy? Bardzo 
to nieładny okres...

Poszli dalej,
— Wypiło by się co — ciągnął 

wysoki — ale tego... pusto jak 
nigdy...

— Jeżeli masz ochotę... — rzekł 
na to ten z rowerem wykorzy
stując okazję — to możemy 
gdzieś wdepnąć. Mam prawdzi
wą setkę do stracenia.

— W takim razie nad czym się 
tu zastanawiać! Ładujemy się do 
pierwszej z brzegu knajpki i w 
te rzeczy. Za sto złotych można 
pożyć.

Wybrali restaurację za rogat
kami, niedaleko kościoła św. Mi
kołaja. Zatrzymują się w niej 
wszyscy furmani wracający z 
miasta. Po pierwszej ćwiartce 
mężczyzna mający w kieszeni 
wezwanie do sądu przystąpił do 
rzeczy.

— Jak Boga kocham — tłuma
czył — ja go nie buchnąłem. Ale 
trudno mi będzie udowodnić że 
mówię prawdę. Chodzi więc o 
to, żebym miał przynajmniej je
dnego świadka, który by stwier
dził, że w tamtą środę chlałem 
i byłem zalany w trzy rzeczy. 
Musiałem jednak pić z kimś dru
gim, uważasz? Mówię ci o tym, 
ponieważ mam do ciebie zaufa
nie. No bo ostatecznie do kogo 
mam z tym iść? Jesteś tym mo
im kumplem, czy nie jesteś?

— Jasne, że jestem  — mruknął 
Gerard.

— Właśnie. No właśnie. Napij 
się. Więc ja do ciebie jak do ro
dzonego brata.

— Wszystko w porządku chla
liśmy, zrobione. Masz moje sło
wo!

I na rozprawie przeciwko  
B. K. zeznał, że w t a m t ą  śro
dę pił wódkę ze swoim przyja
cielem, obecnym tu oskarżonym.
I że byli cholernie zalani. Pili 
od osiemnastej do dwudziestej 
drugiej. Przysięgał. Ale na tym  
samym procesie znalazł się dru
gi świadek, który dowiódł, że 
B. K. w wiadomym dniu. mię
dzy godziną dziewiętnastą a 
dwudziestą był w zakładzie pra
cy. W rezultacie sąd stwierdził 
niezbicie, że kradzieży dokonał 
oskarżony.

— Przyznaję się — oznajmił w 
końcu oskarżony.

W listopadzie stanął przed są
dem także Gerard. Odpowiadał 
z art .140 par. 1, traktującego o 
fałszywych zeznaniach. Oskar
żony z tego artykułu i paragrafu 
podlega karze więzienia do lat 5 
lub aresztu
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Pracownie mikrobiologii 
bronią interesu klienta

Przeszło siedem miesięcy dzie
li nas od otwarcia pracowni la
boratoryjnych, chemicznego ba
dania żywności oraz mikrobiolo
gii żywności, zorganizowanych 
przy Miejskiej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Raciborzu. 
Są to jedyne tego rodzaju pla
cówki na terenie naszych powia
tów, przy czym ich uruchomie
nie nastąpiło w dużej mierze 
dzięki pomocy finansowej Prezy
dium MRN, Cukrowni „Raci
bórz" , Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej oraz Szpitala Miej
skiego. Zadania ich polegają m. 
in. na stałej kontroli jednostek 
handlowych, punktów sprzedaży, 
magazynów, zakładów produku
jących środki spożywcze itp., czu
wają one zatem nad zabezpie
czeniem i podnoszeniem warun
ków higieniczno - sanitarnych 
w poszczególnych placówkach, 
dbając o to, by towary docierające

docierające do klienta były dobrej jako
ści, czyste, ażeby odpowiadały 
wartości pieniężnej, jaką za nie 
płacimy.

Od momentu rozpoczęcia swej 
działalności, to jest od 1 lutego 
br., w raciborskich pracowniach 
przeprowadzono już blisko osiem 
set różnego rodzaju analiz. 
Wśród nich znajduje się prze
szło dwieście takich, których wy
niki nie odpowiadały normom 
państwowym względnie resorto
wym. Świadczy to o tym, że na 
rynku wciąż jeszcze spotyka się 
za dużo towarów nie nadających 
się do konsumpcji, o lekkomyśl
ności, a niejednokrotnie o nie
uczciwości ludzi trudniących się 
handlem. Najwięcej niedocią
gnięć zanotowano na odcinku 
sprzedaży tłuszczów i nabiału, na
stępnie produktów pochodzenia 
roślinnego, przede wszystkim ta
kich jak: mąka, kasze, dżemy,

Czytelnictwo w R O W

Hemingway 
i Sienkiewicz
najpopularniejsi

„ O p o w ie ś ć  o człowieku"

Z dalekiego Żywca przyjeżdżają do Rybnika górale ze 
swymi wyrobami drewnianymi — tchnącymi surowym, 
nie idealizowanym folklorem ludowym. Spotykamy ich 
najczęściej przy ul. Sobieskiego. Nasz fotoreporter przy 
pomocy obiektywu powiedział właściwie wszystko o życiu 
kobiety z Beskidu Ś l ą s k i e g o . (i)

Foto: St. Szymański

Zła prezentacja
Prawie dwutysięczny księgo

zbiór Biblioteki Miejskiej w Ry
bniku zaczyna coraz bardziej 
nie wystarczać. W pogoni za lek
turą uganiają się ludzie bez 
względu na wiek, pochodzenie 
społeczne, wykształcenie i za
wód. Porównując jednak ilość 
czytelników z ilością mieszkań
ców Rybnika, stwierdzić należy, 
że jest ona stosunkowo mała. 
Dużo lepiej przedstawia się je
dnak sytuacja wśród samych 
czytelników. Przeciętnie czyty
wane są dwie książki  n a ty
dzień .Do najgorliwszych miłoś
ników książek należą — Wiktor 
Jankowski, Joanna Jaszek, Alek
sandra Sypniewska, Bronisława 
Nusikowska, Arkadiusz Ogoń, 
Zofia Winiasz, Henryk Podleśny, 
Anna i Aleksander Zatorscy, 
Barbara Sonat, Anna Kasza oraz 
Heronim i Elżbieta Grolewscy — 
wszyscy z Rybnika.

Największym powodzeniem 
cieszy się wśród pisarzy Sien
kiewicz, Orzeszkowa i Kraszew
ski a z zagranicznych Ernest He
mingway. Młodzież czyta Con
rada, Curwooda i Maja. Wielkie 
powodzenie mają również książ
ki kryminalne oraz sensacyjne.

Po otwarciu filii czytelniczych 
w Zamysłowie oraz w dzielnicy 
Maroko Biblioteka Miejska w 
Rybniku odczuwa brak książek. 
Należy nadmienić, że w ostatnim 
tygodniu przeprowadzono selek
cję książek. Najmniej poczytne 
pozycje wysłane zostaną do Skła
dnicy Druków w Bytomiu.

* * *
WODZISŁAW. Najwięcej książ

ek czyta w Wodzisławiu mło
dzież i dzieci. Wśród starszych 
książki poszukiwane są najczęściej

Wyrodna
córka

Mieszkańcy Zawady wiedzieli do
brze co dzieje się w murach bu
dynku zamieszkałego przez 37-let
nią Agnieszkę Szymiczek, jej mę
ża oraz matkę 70-letnią Wiktorię 
Pałacz.

Mury budynku, czasem zaś 
otwarte okna przepuszczały dość 
często płacz matki - staruszki, 
która bita przez swą wyrodną 
córkę oraz obrzucana niewybred
nymi obelgami musiała szukać 
nieraz schronienia u sąsiadów.

Sześć lat temu Wiktoria Pałacz 
darowała swej córce Agnieszce 
działkę budowlaną zastrzegając 
sobie, by w przyszłości przekaza
no jej do użytku skromny pokoik, 
w którym spędzi ostatnie lata 
swego życia. Niestety, nie przewi
działa tego, że wychowała wyrod
ną córkę, która nie może docze
kać się śmierci matki. Agnieszka 
Szymiczek znęcając się nad swą 
matką, wyzywając i bijąc po gło
wie garnkami, oczekiwała rychłego 
zgonu swej ofiary lub też pomie
szania jej zmysłów, co doprowa
dzałoby staruszkę do Zakładu 
Psychiatrycznego.

Sprawa stała się jednak zbyt 
głośna, toteż zainteresowała się nią 
wodzisławska prokuratura.

Podczas rozprawy sądowej bied
na staruszka bała się mówić są
dowi o swym losie, nawet po 
opuszczeniu sali przez wyrodną 
córkę. Ta zaś, wykazując dużą 
butę i pewność siebie, nie przy
znawała się do winy. Znaleźli się 
jednak świadkowie, którzy w pełni 
potwierdzili zarzuty aktu oskar
żenia.

Wyrodnej córce sąd wymierzył 
karę dwóch lat więzienia.

najczęściej przez pracowników umy
słowych i górników. Ciekawy 
jest również fakt, że młodzież 
do lat 14 i powyżej 20 czyta du
żo, podczas gdy pozostała grupa 
stanowi poważną mniejszość. 
Młodzież po ukończeniu szkoły 
podstawowej aż do chwili odby
cia zasadniczej służby wojsko
wej, mn iej interesuje się litera
turą. Zjawisko to ciekawsze jest 
tym więcej, że w innych rejo
nach właśnie w tym wieku u 
młodych obserwuje się pęd do 
nauk i  i czytelnictwa.

Rewelacją wśród wodzisław
skich czytelników jest niezwy
kły wybór tematyki. Bardzo du
żo czyta się książek o tematyce 
wojskowej a ponadto lubiane są 
powieści historyczne i krymi
nalne.

Wśród autorów największym 
poważaniem cieszy się Sienkie
wicz i Kraszewski. Z wyjątko
wym powodzeniem czytane są 
ostatnio dzieła Hemingwaya. Z 
pisarzy rosyjskich najbardziej 
popularny jest Tołstoj i Koptia
jew.

Niezwykłą ilością przeczyta
nych książek poszczycić się mo
że górnik — Augustyn Wajsman 
z Wodzisławia. W tym roku 
przeczytał już 115 książek. Z Bi
blioteki Miejskiej w Wodzisła
wiu często korzystają również — 
Jadwiga Staszecka, Joanna Wei
sło, Łucja Konsek i Danuta Le
chobik.

* * *

RACIBÓRZ. Coraz więcej czy
telników zdobywa sobie Biblio
teka Miejska w Raciborzu. Szczeg
ólny przyrost czytelników za

notowano w ostatnich miesią
cach. Grono miłośników ksią
żek powiększyło się o 290 doro
słych. Tak chlubne wyniki uzys
kano dzięki dobrze zorganizo
wanej pracy kulturalno-oświa
towej wśród czytelników. Bar
dzo często urządzano wieczorki 
dyskusyjne z pisarzami ziemi 
opolskiej — z Adolfem Niedwo
rokiem, i Zbigniewem Zielonką 
oraz innymi. Ponadto organizo
wano różnego rodzaju odczyty.

Po ostatnich lotach kosmicz
nych poważnie wzrosło również 
zainteresowanie astronomią i 
astronautyką. Rozchwytywane są 
zarówno powieści fantastyczne 
jak i popularno-naukowe.

Niezmiernie interesujący jest 
fakt że raciborzanie szukają w 
zasadzie lektury poważnej, mniej 
zaś czytają kryminałów i powie
ści sensacyjnych. Szczególnym 
powodzeniem na rynku czytelni
czym cieszą się dzieła traktują
ce o historii Śląska. Jedną z naj
bardziej poczytnych książek są 
„Pamiętniki opolan" i "Ze 
wspomnień śląskich" Malczew
skiego. Racibórz ma obecnie 
2.452 czytelników z czego 712 to 
dzieci. Oprócz Biblioteki Miej
skiej czynnych jest w Racibo
rzu 5 punktów czytelniczych, 
gdzie znajduje się 40 tys. ksią
żek. Do najstarszych czytelni
ków należą Irena Staszewska, 

Stanisław Zachara i Michał Kwiat
kowski — wszyscy z Raciborza.

Podobnie wygląda tu z wy
borem pisarzy. Rzadko kiedy 
na pólkach leżą książki Folkne
ra, Hemingwaya i Steinbeka. Ze 
współczesnych pisarzy polskich 
rozchwytywany jest Breza, szcze
gólnie jego „Spiżowa brama" . 
Chętnie czytane są pozycje hi
storyczne. (M)

soki, grzyby, daktyle itd. W wy
padkach zakwestionowania pró
by towaru, szereg spraw zostaje 
skierowanych do sądu lub też 
kolegium orzekającego.

Warto przy tej okazji poruszyć 
także zagadnienie gwarancji to
warów. Zdarza się, że pewne ar
tykuły z przekroczonym termi
nem gwarancji znajdują się na 
półkach sklepowych i są sprze
dawane, toteż nie ma co się dzi
wić, że od czasu do czasu dowia
dujemy się o zatruciach środkami 
spożywczymi. Aby tego uniknąć 
trzeba, by osoby odpowiedzialne 
za jakość towarów nie czekały, 
aż zjawi się u nich ktoś kom
petentny do przeprowadzenia a
nalizy, lecz w wypadku stwier
dzenia przeterminowania gwaran
cji artykułu zgłosiły ten fakt w 
pracowniach stacji. Wymaga te
go nie tylko obowiązek wobec 
kupującego, ale także zwykła 
ludzka uczciwość pracownika 
handlu.

Osobny i osobliwy rozdział w 
naszym handlu stanowią targo
wiska, między innymi targowi
sko w Raciborzu, gdzie bardzo 
licznie reprezentowany jest tak 
zwany handel prywatny. „Szwin
del" kwitnie tu w najlepsze, przy 
czym najjaskrawszych oszustw 
dopuszczają się producenci wiej
scy, sprzedający artykuły nabia
łowe. Przeprowadzone analizy 
wykazały, iż prawie k a ż d y  
produkt tego pochodzenia nie 
odpowiada normom, nie posiada
jąc pełnej wartości; w maśle np. 
za dużo jest wody, a zbyt mało 
tłuszczu; sprzedaje się artykuły 
stare, niejednokrotnie zjełczałe, 
do niedawna nabyć tu było moż
na artykuły nabiałowe pochodzą
ce od bydła zagruźliczonego itp. 
W Raciborzu uporano się już z 
tym problemem, wprowadzając 
tu zakaz sprzedaży wszystkich 
artykułów pochodzących od bydła

Powiatowa Rada Narodowa w 
Rybniku opracowała już dokład
ny plan przebudowy i budowy 
no wych dróg w powiecie, wyma
gających tego od wielu juz lat.

Jeszcze w tym roku wyremon
towane zostaną drogi: z Szero
kiej do Boryni, w Wilczej na 
odcinku Kamień — Książenice, 
Rydułtowy — Piece — Gaszowice, 
z Pstrążnej przez Czernicę i 
Łańce do Kobyli, odcinek dwor
ca w Palowicach, ulica Kościel
na w Jankowicach, z Chudowa 
do Paniówek, z Leszczyn do ko 
palni „Dębieńsko" , ulica Ogro
dowa w Przyszowicach, z Gotar
towic do Boguszowic, z Ornonto
wic do Dębieńska, z Raszczyc 
do Szymocic i do Budzina, z Ly
sek do stacji kolejowej, z Ada
mowic do Dzimierza. Ponadto 
przebudowane zostaną drogi ze 
Szczygłowic do Pilchowic oraz 
ulica Szeroka i Plebiscytowa w 
Świerklanach. Przy remontowa
niu dróg w niejednym wypadku 
pomagać będą w czynie społecz
nym mieszkańcy gromad i wsi 
powiatu rybnickiego.

Jedną z ważniejszych inwesty
cji zaplanowanych w tej pięcio
latce jest niewątpliwie budowa 
drogi z Kornowaca do Lubomi, 
drogi asfaltowej do nowej szko
ły w Golejowie oraz z Bełku do 
Palowic. W 1963 roku położony 
zostanie asfalt na drodze prowa
dzącej do szkoły w Świerkla
nach. M. in. poddane zostaną 
przebudowie: droga Łańce — 
Kobyla — Pogrzebień, z Czerwionki

Woda naprzód!
BARANOWICE. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Baranowicach z nie
cierpliwością oczekuje oddania 
do użytku remizy strażackiej. Uruchomienie 

 tego obiektu przy
czyni się do podźwignięcia jej go
towości na wypadek pożaru. Stra
żacy będą mogli więcej czasu po
święcić na szkolenie teoretyczne 
i praktyczne. Budowa remizy u
kończona zostanie w następnym 
roku. (H)

Śladem naszych 
artykułów

W  RUBRYCE „SPACER
KIEM PO RYBNIKU"  postu
lowaliśmy konieczność zburze
nia szpecącego osiedle im. 
Wieczorka, baraku. Miejski Za
rząd Budynków Mieszkalnych 
uznał słuszność krytyki i wkrót
ce potem przystąpił do roz
biórki baraku - rudery.

W SPRAWIE CZYSTOŚCI 
BASENIKU w parku naprze
ciw Szpitala Miejskiego przy 
ul. Rewolucji Październiko
wej —  Zarząd Zielem Miej
skiej informuje, że obiekt ten 
w miesiącu lipcu był cztery 
razy czyszczony. Pozostaje 
więc apel do rodziców, by 
energicznie zabraniały dzie
ciom zanieczyszczania baseni
ku! (i)

dla nie badanego. Pociągnięcie 
to jest jak najbardziej słuszne 
i dobrze by było. gdyby śladem 
Prezydium MRN w Raciborzu po 
szły także inne prezydia. (t)

Pierwsze
dostawy lnu
RACIBÓRZ. Rolnicy plantu

jący len, z upraw wcześniej 
zasianych dostarczyli już 
pierwsze plony do Roszarni w 
Pietrowicach Wielkich. Pierw
szym dostawcą była Spółdziel
nia Produkcyjna w Kornicy, 
która dostarczyła z 2,5 ha prze
szło 13 ton słomy lnianej w 
I i II klasie. Za słomę lnianą 
spółdzielcy otrzymali 49 tys. 
zł, co w przeliczeniu na 1 ha 
wynosi około 20 tys. zł.

Z rolników indywidualnych, 
Franciszek Przywara z Pietra
szyna z zakontraktowanego 
areału 0.75 ha dostarczył do 
Zakładów Roszarniczych w 
Pietrowicach 5.310 kg słomy 
lnianej I klasy, za co otrzy
mał 22.158 zł, a Jan K link z 
Makowa z powierzchni 0,30 
ha —  2.230 kg, otrzymując 
7.876 zł.

Dzięki wczesnym siewom, 
odpowiedniej pielęgnacji i no
wej odmianie lnu „Wiera" , plo
ny lnu są w bieżącym roku 
nadzwyczajne. Zarówno wy
dajność jak i jakość słomy 
lnianej przewyższają dotych
czasowe wyniki. (sow)

Czerwionki przez Dębieńsko do Or
nontowic, Laski — Raszczyce, 
zaś na ulicy Dworcowej i ks. 
Górki w Czerwionce położony
z o s t a n i e  a s f a l t .  ( H )

ZGUBY

ZGUBIONO kartę wypłat wydaną 
przez kop. „Rymer" na nazwisko 
Stanisław Machnik, Czyżowice.

UNIEWAŻNIAM skradzioną wraz
z portfelem książeczkę wojskową 
wydaną przez WKR Racibórz na 
nazwisko Tomasz Machnik, Ka
mień.

ZGUBIONO asygnatę chorobową 
za czas od końca marca wysta
wioną przez Ambulatorium huty 
„Silesia" na nazwisko Alojzy By
czek, Grabownia.

ZGUBIONO dowód osobisty wy
dany przez KP MO Rybnik, ksią
żeczkę wojskową wydaną przez 
RKU Rybnik, prawo jazdy kat. II 
na samochód, legitymację służbo
wą PTSB 61 Wilchwy Baza 3 na 
nazwisko Józef Węgrzyk, Rybnik.

ZGUBIONO książeczkę wojskową 
wydaną przez WKR Rybnik, prawo 
jazdy amatorskie i kartę rejestra
cyjną na nazwisko Alojzy Darda, 
Wilchwy.

ZGUBIONO legitymację kolejową 
nr 150370 wydaną przez PWRN
Wydział Zdrowia i Opieki Spo
łecznej Katowice na nazwisko 
Anna Mikieta, Radlin II.

ZGUBIONO przepustkę służbową 
wydaną przez Fabrykę Chemiczną 
"Krywałd"  w Knurowie na naz
wisko Ema Rojek, Czuchów.

ZGUBIONO następujące doku
menty: dowód osobisty wydany 
przez KP MO Rybnik, książeczkę 
ubezpieczeniową wydaną przez 
kop. „Jankowice“ na nazwisko 
Anna Juraszczyk. Rój.

ZGUBIONO legitymację szkolną
nr 9 oraz legitymację PLK wy
daną przez Szkołę Asystentek 
Pielęgniarskich w Rybniku na 
nazwisko Róża Cuber, Pstrążna.

ZGUBIONO przepustkę stałą wy
daną przez kop. „Jankowice“ na 
nazwisko Gertruda Szymik, Bogu
szowice.

ZGUBIONO książeczkę ubezpie
czeniową wydaną przez PMRN 
Radlin na nazwisko Edward Drze
mek, Radlin I.

SKRADZIONO pieczątkę wydaną 
przez Rybnickie Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Górniczego w Ryb
niku na nazwisko Agnieszka 
Grzenia, kier. gotowalni.

ZGUBIONO książeczkę ubezpie
czeniową nr 68213/20 na nazwisko 
Natalia Wolna, Marusze.

SPRZEDAŻ

SKUTER „Lambretta" 125 cm3 w 
dobrym stanie — okazyjnie do 
sprzedania. Gorzyce, Raciborska 
56.

FORTEPIAN markowy, krótki, z 
płytą metalową tanio sprzedam. 
Skrytka pocztowa 20, Rybnik.

Dużo wycieczek zagranicz
nych przejeżdża szosą, przebie
gającą przez Olzę. Niestety 
szosa ta znajduje się w  tak 
opłakanym stanie, że jej prze
bycie przedstawia więcej trud
ności niż tor przeszkód.

Mimo tego nikt nie kwapi 
się z naprawą nawierzchni 
drogi, psującej w oczach za
granicznych gości opinię o pol
skich traktach komunikacyj
nych.

Chodzi tu o naprawę 3-kil
ometrowego odcinka drogi,

SPRZEDAM okazyjnie dwa moto
cykle marki „MZ-250“ i „BMW- 
350“ . Rybnik, Rudzka 55.
SPRZEDAM DOM jednopiętrowy 
na ul. Fornalskiej 10, Rybnik.
PARCELE BUDOWLANE i willa 
z ogrodem w centrum Rydułtów 
do sprzedania. Zgłoszenia, Ryduł
towy, Benedykta 2.

KUPNO
SZUKAM MASZYNY damskiej do 
szycia w dobrym stanie. Oferty 
złożyć w redakcji.
PIANINO DO NAUKI tanio zaraz 
kupię. Rybnik, skrytka pocztowa 
20.

RÓŻNE
POKÓJ Z OSOBNYM wejściem w 
Rybniku od zaraz potrzebny. Ry
bnik, skrytka pocztowa 20.
MIESZKANIE 2 POKOJE z kuch
nią i łazienką w Wodzisławiu za
mienię na identyczne w Rybniku. 
Informacje w redakcji.

SPRZEDAŻ
DOM DWURODZINNY nowy z ga
rażem, sadem, łąką w Rybniku 
przy ul. Poniatowskiego 49 sprze
dadzą zaraz spadkobiercy. Miesz
kanie po kupnie wolne.

ROŻNE

FOTO KOJZAR, Rybnik „Osiedle 
Karolinki" zawiadamia, że Zakład 
Fotograficzny jest nieczynny do 
dnia 31 sierpnia.

który samochodami można 
przebyć z szybkością... 5 km 
na godzinę. (j)

I KRONIKI HO
PSZÓW. 27 lipca br. w Pszo

wie przy ulicy Rydułtowskiej 
kierowca ciężarówki Hanzel z 
DG w Mszanej najechał na ro
werzystę Teodora Buglę.

Wypadek spowodował rowe
rzysta, który chciał wyminąć 
ciężarówkę w sposób niezgod
ny z przepisami drogowymi. 
Poniósł on dość poważne obra
żenia ciała i został przewiezio
ny do szpitala w Rydułto
wach.

* * *
KRZYŻKOWICE. Kierowca 

wywrotki Bielskiego Przedsię
biorstwa Budownictwa Miej
skiego, budowy w Rydułto
wach —  Jan Lach został za
trzymany przez funkcjonariu
sza MO w czasie, gdy przewo
ził swych kolegów na zabawę 
taneczną do Zawady. Okazało 
się, ż e  siedząc za kierownicą 
był pijany (3.02 promile alko
holu w krwi).

Lach podejrzany jest rów
nież o kradzież dźwigarów z 
przedsiębiorstwa w którym 
jest zatrudniony. Na polecenie 
prokuratury został aresztowa

ny.

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Budowlane 

w R a c i b o r z u ,
przy u l i c y  Opawskiej nr 4 6  
poszukuje:

GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Wymagane wykształcenie 
wyższe oraz 4 lata praktyki 
lub średnie i 8 lat praktyki 

Warunki pracy i płacy 
do omówienia na miejscu.

RYBNlCKA FABRYKA MASZYN, 
w RYBNIKU, przy ul. B. Chrobrego 39

zatrudni od zaraz:

MĘŻCZYZN do przeszkolenia na spa
waczy elektrycznych w okresie trzech 
miesięcy. Kurs zakończony będzie 
egzaminem i wydaniem książeczki 
spawacza.

Warunki przyjęcia: ukończenie 18 roku 
życia oraz świadectwo ukończenia 7 klas 
szkoły podstawowej.

RFM zatrudni również kilku spawaczy 
łukiem elekrycznym, posiadających ksią
żeczki spawacza.

Z drogami nie będzie już 
k ł o p o t u

■  O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E  ■



Już pierwsze zboże w punktach skupu

Tak nie wolno
traktować omłotów
ZE Bielsko-Biała bezprawnie 

wstrzymują dostawę prądu
RYBNIK. Niecodzienny wy

padek zdarzył się ostatnio. W 
związku z akcją omłotową. Za
kład Energetyczny z Bielska-Biał
ej wprowadził szereg ograni

czeń. Ilość silników przyłączo
nych do sieci me może przekra
czać 15 KW w każdej z dzielnic 
Rybnika. Zabroniono prowadze
nia omłotów w godzinach szczy
tu tj. w godzinach wieczornych 
polecając prace te wykonywać 
w porze nocnej od 22,00 do 6,00 
rano. Za energię elektryczną użyt
kowaną w tym czasie oferowa
no 50 procent zniżki. Zarządze
nia te zasługują na krytykę, pra
ca rolnika tym bowiem różni się 
od innych, że uzależniona jest 
tylko i wyłącznie od warunków 
atmosferycznych.

Podczas kontroli punktów o
młotowych na peryferiach Rybni
ka dwaj pracownicy Zakładu 
Energetycznego zatrzymali agre
gat przy ulicy Wyzwolenia, gdyż 
czynny był podobno w godzinach 
szczytu. Na próżno wyczekiwały 
więc załadowane furmanki: punk
tu omłotowego nie uruchomiono 
przez 24 godziny. Należy nadmie
nić, że w dniu tym nie sprzyja
ła pogoda i zwłoka w prowadze
niu omłotów przynieść mogła 
poważne straty rolnikom a rów
nież państwu. Sprawa ciekawsza 
jest tym więcej, że na interwen
cje Wydziału Rolnictwa i Orga
nizacyjno — Prawnego MRN, 
kierownik Zakładu Energetycz
nego w Rybniku inż. Czaja, nic 
nie wiedział o przeprowadzonej 
kontroli.

Protestujemy przeciwko takie
mu traktowaniu żniw, natomiast 
od Zakładu Energetycznego ocze
kujemy wyjaśnień w tej spra
wie.
... Sprawnie przebiegają żniwa 

We wsiach i gromadach powiatu

rybnickiego. Skoszono już cały 
areał żyta. natomiast zbóż ja
rych ponad 50 procent. Dobrą 
organizacją pracy poszczycić 
się może PGR Lyski z inż. Józe
fem Dudkiem na czele oraz Spół
dzielnia Produkcyjna w Wilczej, 
gdzie przewodniczącym jest Ro
bert Zimończyk.

W powiecie rybnickim rozpo
częły już pracę punkty skupu 
zbóż. Pierwszymi, którzy oddali 
ponad 1000 kilogramów zboża by
li — Jan Skorupa z Chwałowic 
i Konstanty Pawlas z Rownia, 
natomiast Alojzy Paszek z Chwa
łowic, Józef Brzezina i Alojzy 
Oleś z Rybnika, Józef Pielosz z 
Chwałowic i Franciszek Cizia 
ze wsi Folwarki oddali jako 
pierwsi ponad 500 kg.

W pomocy udzielonej rolni
kom wyróżniła się również eki
pa Jana Zachera z kopalni „ Igna
cy" , natomiast z PZGS-u na 
szczególne słowa uznania zasłu
żył Sylwester Żeleźnik.

RACIBÓRZ. Podobnie wygląda 
w powiecie raciborskim. Skoszo
no już cały areał żyta i jęczmie
nia oraz 85 procent owsa. Na po
doranych terenach przystąpiono 
również do siewu poplonów. Po
dorywki przeprowadzono już na 
4.300 ha gruntu.

W tegorocznych żniwach go
spodarstwa państwowe, lepiej za 
opatrzone w maszyny rolnicze, 
mogą sprawnie i szybciej wyko
nywać prace w polu. Szczegól
nie udaną organizacją pracy po
szczycić się może PGR Lekar
tów z Ferdynandem Dickiem 
oraz PGR Krowiarki z Zygmun
tem Montakiem na czele.

W akcji żniwnej w powiecie ra
ciborskim pomagają zakłady pra
cy, wojsko a ponadto wychowan
kowie Domu Poprawczego z Ra
ciborza.  (H)

W e  w r z e ś n i u

Spartak iada miejska
Rybnik- Siadem lat ubiegłych 

Miejski Komitet Kultury Fizycz
nej i Turystyki, przy współudzia
le redakcji „Nowin" organizuje 
zawody piłki nożnej drużyn nie 
zrzeszonych w  ramach spartakia
dy miejskiej.

Zgłoszenia drużyn przyjmuje 
Miejski Komitet Kultury Fizycznej

Wyróżnienie 
strzelców 

klasy wojewódzkiej
RYBNIK. Zarząd Ligi Przyja

ciół Żołnierza w Rybniku wyróż
nił dyplomami najlepszych strzel
ców klasy wojewódzkiej z nasze
go terenu.

Wyróżnienie to otrzymali: Al
fred Mandrysz i Stanisław Ka
sprzak — członkowie ogólnowoj
skowego klubu sportowego przy 
prezydium PRN w Rybniku oraz 
Augustyn Gajer z Jejkowic — 
członek tamtejszego ogólnowojs
kowego klubu sportowego. (jan)

Zdobywamy
karty pływackie

Towarzystwo Krzewienia Kultu
ry Fizycznej w Rybniku umożli
wiło w br. na kąpielisku Ruda 
zdobywanie kart pływackich dla 
entuzjastów tego pięknego sportu.

Do tych celów zaangażowano 
specjalnego instruktora.

Ponadto staraniem TKKF zorga
nizowano kurs nauki pływania.

Zgłoszenia przyjmuje codziennie 
od godz. 10 do 18 Ognisko TKKF 
przy kąpielisku na Rudzie. (j)

Krywałd dał 
przykład

W Krywałdzie przeprowadzono 
jedną z pierwszych spartakiad za
kładowych w powiecie rybnickim. 
Odbyła się ona w lekkoatletyce, 
siatkówce, strzelaniu, tenisie sto
łowym piłce nożnej i szachach. 
Zwycięzcami konkurencji lekko
atletycznych mężczyzn zostali: 
skok w dal — Aparta —- 5,66, dysk 
— Milczyński — 27,76, bieg na 1000 
m — Kajzer — 3,08,4, 100 m — Na
stula — 12,3, skok wzwyż — Ko
walski — 1,70, pchnięcie kulą — 
Michalski — 9,97. W zawodach 
lekkoatletycznych startowało 50 
uczestników.

Turniej siatkówki zakończył się 
sukcesem Wydz. Mechanicznego, 
w zawodach strzeleckich triumfo
wał Wolny, zdobywca 69 pkt., w 
tenisie stołowym zwyciężył Kowal
ski, w szachach Czopik, a turniej 
piłki nożnej zakończył się sukce
sem Wydz. Mechanicznego.

Fizycznej w Rybniku (Prezydium 
MRN) do dnia 15 sierpnia br.

— Dla najlepszej drużyny u
fundowany zostanie puchar przec
hodni. Ponadto dla trzech naj

lepszych jedenastek przeznaczo
no nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego.

Narada z kapitanami drużyn 
odbędzie się w środę 23 sierpnia 
br.

W ubiegłym roku uczestniczyło 
w tej spartakiadzie ponad 20 
drużyn.

Sądzimy, że również w br. zgło
si się co najmniej tyle, jeśli nie 
więcej drużyn piłki nożnej i że 
właśnie wśród nich znajdują się 
talenty, które w niedalekiej przy
szłości mogą zabłysnąć na fir
mamencie piłkarskim. (jan.)

Kolarze
2 w o je w ó d z tw
startują w Krywałdzie

PKKFiT w Rybniku 
i Wodzisławiu oraz Ra
dy Powiatowe LZS or
ganizują 6 sierpnia szo
sowy wyścig kolarski 
dla licencji: III i IV z 
udziałem czołowych za
wodników województw: 
katowickiego i opolskie
go. Licencja III wal
czyć będzie na trasie: 
Pszów —  Wodzisław —  
Obszary —  Rybnik —  
Radoszowy —  Rydułto
wy o dług. 75 km, licen
cja IV na dystansie 50 
km. Start honorowy do 
wyścigu nastąpi z ryn
ku w Rydułtowach, 
ostry spod stadionu Gór
nika w Pszowie.

SPORT *  SPORT *  SPORT *  SPORT *  SPORT SPORT *  SPORT *  SPORT *

Finowie słabym przeciwnikiem
Jak było do przewidzenia, 

zespół żużlowców fińskich 
występujący w Rybniku pod 
firmą Helsinek, nie stanowił 
żadnej trudniejszej przeszkody

Historia biegów
Pierwszy wyścig zaczyna się 

dla nas pomyślnie. Tkocz i Wy
ględa zajmują pierwsze miejsca 
Jousanen melduje się na trze
cim miejscu. Tuominen nie u
kończył biegu z powodu defektu 
silnika. 5:1 dla Rybnika.

Bieg drugi wygrywamy w 
takim samym stosunku. Peszke 
i Motyka są pierwsi na mecie. 
Pajari jedzie słabo i zajmuje 
dopiero trzecie miejsce. Peter
sohn nie liczy się i jedzie 120 
metrów za Pajarim. Toteż linię 
mety przejechał on ostatni 10:2 
dla Górnika.

Pierwszy na mecie Laine, 
Drugi -  Woryna, Norek i Sala
sto nie ukończyli biegu, na sku
tek ,,wysiadki" silników. Laine 
ucieka od razu ze startu i u
miejętnie blokuje „siedzącego" 
na jego kółku Warynę. W takiej 
kolejności mijają metę. 

* * *
Bieg czwarty rybniczanie wy

grywają 5:1. Peszke jest na me
cie pierwszy Berliński — drugi. 
Tuominen melduje się trzeci, a 
jego kolega klubowy — Jouso
nen czwarty.

* * *
Trochę emocji przynosi bieg 

piąty. Woryna i Norek wycho
dzą dobrze ze startu. Jednak Pa
jari atakuje kilkakrotnie i w 
drugim okrążeniu jest już za ja
dącym na pierwszej pozycji W o
ryną. Woryna — 1, Pajari — 2, 
Norek — 3, oraz Petersohn — 4.

W biegu szóstym Stasiek Tkocz 
musiał się solidnie napracować 
na torze z powodu permanent
nych i dość kąśliwych ataków 
Lainena. Ten ostatni pokazał 
kilka ładnych wyjść z prawego 
wirażu podczas których zrów
nał się z maszyną Tkocza. Jed
nak na prostej Stasio wiedział 
co ma zrobić z gazem, aby zo
stawić za sobą atakującego Fi
na. Jadący razem ze Stasiem 
Wyględa schodzi z toru gdyż 
zdefektowała mu maszyna.

* * *
W biegu siódmym wygrywa 

Woryna i Norek stosunkiem 
punktów 5:1. Wyścig 8 wygrywa 
Pajari, Tkoczowi ,,zdechł" sil
nik. Wyględa ratuje jednak sy
tuację i jest na mecie drugi. 
Petersohn zarabia jeden punkt.

Startuje Laine, Salasto, Ma
tyka i Peszke. Laine nie zamy
ka gazu na wirażu i po wielkim 
kole przechodzi naszych zawod
ników. Jest pierwszy na mecie. 
Peszke zarabia dwa punkty zaś 
Motyka — ?

* * *
W ostatnim biegu gospodarze 

mając już wysoką wygraną w 
kieszeni, zamiast Tkocza wy
stawiają rezerwowego Berliń
skiego. Ten jest na mecie pierw
szy, Jousanen — 2, Motyka — 3, 
a Salasto — 4.

dla Górnika
przeszkody dla rybniczan. O ich umie
jętnościach świadczyć może 
najlepiej fakt, że nasi młodzi 
zawodnicy radzili sobie z ni
mi znakomicie. Nawet najlep
szy zawodnik Finlandii, znany 
dobrze na europejskich torach 
— Pajari raz tylko zameldował 
się pierwszy na mecie. Miano
wicie w ósmym biegu Tkoczo
wi „wysiadła"  maszyna i Fin 
prawie automatycznie zajął 
pierwsze miejsce.

Ogólnie biorąc, Finowie

przedstawiają słabą klasę; spo
śród zawodników wyróżnili 
się jedynie A. Pajari oraz bar
dzo dobrze jeżdżący Laine, 
który udowodnił, że poza 
umiejętnościami jeździeckimi 
nie obce mu są zagadnienia 
taktyczne. Najlepiej ujawniło 
się to w 3, 10 i 11 biegu, w któ
rych Laine zajął pierwsze 
miejsca.

W  tym stanie rybniccy gór
nicy wygrali to spotkanie pew
nie w stosunku 45:26.

Zawody
strzeleckie

w Rybniku

Zarząd Powiatowy Ligi 
Przyjaciół Żołnierza orga
nizuje na strzelnicy w Ryb
niku -  Paruszowcu zawo
dy strzeleckie które roz
poczną się o godzinie 13, 
w dniu 15 września br.

W zawodach mogą wziąć 
udział zrzeszeni i nie zrze
szeni, za wyjątkiem strzel
ców klasy wojewódzkiej.

Zwycięzcę turnieju ocze
kuje puchar przechodni. 
Poza tym przewidziano 
dużą ilość nagród rzeczo
wych oraz dyplomów.

Zgłoszenia przyjmuje 
Powiatowy Zarząd LPŻ w 
Rybniku do 10 sierpnia br., 
w godzinach od 8 do 13, w 
swej siedzibie przy ul. Za
wadzkiego 8. (j)

Słabe tempo wyścigu o puchar „Nowin"

Zespołowe zwycięstwo
pszczyńskich kolarzy

W tegorocznym wyścigu o pu
char przechodni redakcji „No
win" wzięło udział 65 zawodni
ków licencji trzeciej oraz 98 li
cencji czwartej. Trasa wyścigu
— jak już podawaliśmy prowadził
a przez Rydułtowy — Pszów — 
Wodzisław — Obszary — Rybnik
— Rydułtowy, z tym, że zawodnicy

zawodnicy licencji trzeciej dokonali 
trzech, zaś zawodnicy licencji 
czwartej — dwóch okrążeń tej 
trasy.

Każde z okrążeń wynosiło 34 
km.

W licencji trzeciej pierwszy u 
mety zameldował się Stanisław 
Żerdziński z LZS Częstochowa,

Piłkarze Zabełkowa i Łazisk
w czołówce

W ubiegłą niedzielę odbyła się 
w Gorzycach spartakiada rejo-

Pokaz
pięknej gry

w Bełku
BEŁK. W  spartakiadzie re

jonowej, rozegranej na tere
nie Bełku pierwsze miejsce 
zdobyli piłkarze LZS Dębień
sko przed LZS Bełk Ib, Zawa
dą oraz Palowicami i Szczej
kowicami.

Podczas spartakiady roze
grano również mecz propa
gandowy pomiędzy „Górni
kiem"  Radlin i LZS Bełkiem. 
Górnik wystąpił bez Krawczy
ka. Mecz zakończył się zwy
cięstwem graczy Górnika 8:5 
(do przerwy 4:4. Był to piękny 
pokaz gry. (j)

Spartakiady 1000-lecia
pasjonują raciborzan

Imponująco przebiegają w Ra
ciborzu Spartakiady 1000-lecia. I 
tak w spartakiadzie zakładowej 
„Węzła PKP" Racibórz udział 
wzięło ponad 370 uczestników, w 
„Cukrowni" — 450, a w dwóch 
największych zakładach produk
cyjnych miasta ,,ZEW 1-go Ma
ja" i „Fabryce Kotłów" startuje 
około 2000 zawodników i zawod
niczek.

Wzorowo zorganizowano także 
spartakiadę międzyzakładową Fe
deracji „Sparta“ . Ponad 180 u
czestników walczyło o miano 
najlepszych w turnieju piłkar
skim, lekkiej atletyce, siatkówce

Zespół KP PZPR
na czele tabeli

W trzeciej kolejce turnieju pił
karskiego, zorganizowanego w 
Wodzisławiu, w ramach sparta
kiady ogólnozakładowej padły na
stępujące wyniki:

Zespół Prezydium PRN — KP 
PZPR 1:2 (do przerwy 0:1). Bram
ki dla zwycięskiej drużyny zdo
byli: Skowron i Moskwa, dla po
konanej Damiec.

KP MO — PSS 3:3 (do przerwy
1:2) .

Zdobywcami bramek byli: Koczy 
i Borek oraz Nowak i Kania.

WZTPMB -  PZGS 2:0. Zwycięskie

Zwycięskie bramki strzelił Matuła. Za
wody prowadził Józef Barchań
ski.

Po trzeciej kolejce spotkań ta
belka przedstawia się następująco: 
KP PZPR 3 6 14:2
WZTPMB 3 5 5:2
PPRN 3 2 6:8
PSS 3 2 7:9
PZGS 3 2 3:7
KP MO 3 1 5:12

W czwartej kolejce turnieju ro
zegrane zostaną mecze piłkarskie 
pomiędzy KP PZPR — WZTPMB, 
PPRN — KP MO i PZGS — PSS.

(jan)

i tenisie. Turniej piłki nożnej 
zakończył się sukcesem PSS Ra
cibórz. Dwa dalsze miejsca za
jęły: Fabryka „Ślązak" i ,,Zakła
dy Mięsne" .

Siatkówka kobiet: 1) Spółdziel
nia „Łączność" , 2) „Zakłady 
Mięsne" , 3) "Wytwórnia Tyto
niu" . Siatkówka mężczyzn: 1) 
NBP Racibórz, 2) WPHS, 3) Prez. 
MRN. Najlepszym tenisistą oka
zał się Pendziołek I (Centrala 
Tekstylna), 2) Kampka (PSS), 3) 
Pendziołek II (Zakł. Młynarskie). 
Wśród organizatorów tej sparta
kiady wyróżnili się: J. Szewczyk, 
mgr E. Kozioł i G. Przybyła.

Termin zakończenia spartakiad 
zakładowych i międzyzakłado
wych upływa 15 sierpnia, po czym 
zwycięzcy poszczególnych dy
scyplin przygotowywać się będą 
do startu w II Spartakiadzie 
Miejskiej. Odbędzie się ona we 
wrześniu w ramach obchodów 
„Dni Ziemi Raciborskiej" . Impre
za ta będzie doskonałą okazją do 
podsumowania działalności spor
towej Raciborza. O tytuły naj
lepszych walczyć będą reprezen
tanci jedenastu dyscyplin spor
towych zorganizowani w pionach, 
zakładach pracy, szkołach, klu
bach i ogniskach TKKF.

Obrońcami pucharów przechod
nich są: ,,ZEW 1 Maja" , AZS i 
Technikum Ekonomiczne, nato
miast ogniska TKKF po raz 
pierwszy walczyć będą o palmę 
pierwszeństwa. Będzie to na pew
no zacięta rywalizacja. (Stef)

nowa, w której udział wzięło 8 
drużyn piłkarskich.

W finale turnieju LKS Zabeł
ków pokonał piłkarzy LKS Łazi
ska 2:1.

W wyniku turnieju pierwsze 
miejsce zdobyli piłkarze LKS 
Zabełków przed LKS Łaziska i 
LZS Rogowy.

Na zakończenie rozegrano 
mecz propagandowy pomiędzy 
drużynami "Czarnych" Gorzyce 
i „Granicy" Gliwice. Mecz ten 
wygrali zawodnicy z Gorzyc w 
stosunku 1:0. (j)

uzyskując czas: 3 godz. 3 min. i 
48 sekund.

Drugim był zawodnik LZS 
Pszczyna — Sylwester Kobiór, 
który wyprzedził Stefana Szkla
nego z Pszczyny.

Z zawodników naszego terenu 
pierwszy u mety zanlazł się za
wodnik LZS Czernica — Paweł 
Pieczka, który zdobył dopiero 8 
miejsce. Podczas wyścigu, na tra
sie Obszary — Rybnik wydarzyła 
się kraksa, na skutek której za
wody ukończyło zaledwie 14 ko
larzy.

W licencji czwartej triumfował 
Zbigniew Gałecki z klubu „Bły
skawica" Gliwice, uzyskując 
czas — 2 godz. i 35 sekund. Dru
gim był Ernest Hornik „Carbo“ 
Gliwice przed Antonim Matu
szem LZS Pszczyna.

Czwartym był zawodnik LZS 
Czernica -  Henryk Kolorz, któ
rego jednak na skutek błędnego 
werdyktu sędziowskiego zakwali
fikowano dopiero na 11 miejscu.

Organizacja wyścigu kolarskie 
go przebiegała na ogół sprawnie.

(jan)

♦  ZG IN A N A KARKU KOLEJOWE SZYNY
♦  ŁAM IE JAK MARCHEWKI KOŃSKIE PODKOW Y

Polski Herkules w Rybniku
Nie dla samej jedynie „licentia 

poetica" Sienkiewicz, a po nim 
Ford, umieścili w Krzyżakach po
stać rycerza Powały z Taczewa, 
który w Malborku na oczach zdu
mionych knechtów zwijał w trąb
kę, pokaźne topory. Ludzi silnych, 
prawdziwych Wyrwidębów, mie
liśmy bowiem sporo w średnich 
wiekach. Słynny Stadnicki za
trzymywał w biegu, gołą ręką, 
zaprzężone w czwórkę koni po
wozy, a król August Mocny ła
mał jak marchewki żelazne pod
kowy. Dziś, w dobie ,,scherlałej" 
nieco cywilizacji, ludzie silni na
leżą do rzadkości; mowa oczywi
ście o takich, jak tamci, siła
czach. Toteż z przyjemnością, 
nie pozbawioną kilku uncji cieka
wości, będziemy mogli oglądać 
w najbliższy czwartek pokaz si
ły, jaką zamierza zademonstro
wać rybniczanin p. Rajmund Ni
wiński -  Aldini, uczeń sławne
go przed wojną zapaśnika Zbysz
ka Cyganiewicza.

Koleje, jakimi doszedł p. Ni
wiński do niebywałych sukce
sów, są co najmniej osobliwe. 
W 12 roku życia groziła mu gru
źlica i lekarze zabraniali chłop
cu nawet chodzić. Kiedyś w cyr
ku zobaczył wtedy popisy sław
nego siłacza Mellerosa i posta
nowił koniecznie mu kiedyś do
równać. Uciążliwe ćwiczenia gim
nastyczne i regularny tryb ży

cia sprawiły cuda: w 1930 roku

lekarze stwierdzili ze zdumie
niem, że w płucach Rajmunda 
nie ma śladu gruźlicy. Chłopak 
z łatwością dźwigał już wtedy 
największe ciężary. Potem tre
nerem zapowiadającego się na 
tęgiego siłacza młodzieńca był 
pochodzący ze Śląska zapaśnik 
Kuzior, który Niwińskiego ze
tknął w Krakowie ze Zbyszkiem 
Cyganiewiczem.

W czasie okupacji walczył z 
hitlerowcami, należąc w Kielec
kiem do oddziału sławnego Ku
bali. Z tego okresu p. Niwiński 
też niejedno może opowiedzieć. 
Nosił np. po 50 kilometrów, sam 
jeden, ciężki ckm wraz z amuni
cją; innym razem we wsi Krasna 
wziął do niewoli trzech uzbrojo
nych po zęby żandarmów, ma
jąc przeciwko nim jedynie dwie 
gole ręce. Uchwytu pięści Ni
wińskiego hitlerowcy nie zapom
ną do końca życia, jeśli oczywi
ście, jeszcze gdzieś żyją. Nie 
darmo też dosłużył się krzyżów: 
Virtuti Militari, Walecznych o
raz Srebrnego Krzyża Zasługi.

W 1947 r. Niwiński bije rekord 
Polski i Europy w podrzucie. O
becnie jest członkiem KS Gór
nik w Wałbrzychu, szkoląc swo
ich następców, a ponadto, na po
lecenie wrocławskiego WKKFiT 
organizuje "pokazy siły" w ca
łej Polsce. A jest co zobaczyć: 
p. Niwiński - Aldini zgina np. 
na karku szynę kolejową, zawią
zuje „krawat" na szyi z... 16-cen
tymetrowej sztaby stalowej, roz
gina i łamie końskie podkowy, 
w palcach zawija w supełki huf
nale, daje się ,,rozrywać" 16 wi
dzom i wiele podobnych rzeczy, 
nie mniej frapujących.

I jeszcze kilka danych osobi
stych: p. Rajmund Niwiński -  
Aldini liczy obecnie 46 lat (syn 
jest znanym miotaczem), ma 180 
cm wzrostu, waży 112 kg, obwód 
klatki piersiowej — 127 cm, ob
wód w pasie — 90 cm, zgiętego 
ramienia — 44 cm, nadgarstka 
— 20 cm, uda — 68 cm. Jednym 
słowem — góra mięśni i musku
łów.

P. Rajmund Niwiński -  Aldini 
wystąpi z ciekawym „koncertem 
mięśni" 10 bm. (czwartek) o go
dzinie 19 w Technikum Górni
czym. Bilety w cenie 10, 7 i 5 zł 
do nabycia w „Orbisie" oraz w 
dniu imprezy w kasie. (fp)

Wydawca: Śląskie Wydawnictwo 
Prasowe RSW „Prasa" — Oddział 
Wydawnictw Lokalnych — Katowi
ce, plac Wolności 12a. N-8


