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Sesja Rady Miasta

Zmiana statutu, Rybnik w ZMP 
i powiatowe przedbiegi

N A JK R Ó C E J ...  

8 lutego o godz. 10.30 
przy ul. Miejskiej wy
buchł gaz, poważnie 
uszkadzając kilka sąsia
dujących ze sobą studzie
nek instalacyjnych /od 
GS-u do Pewexu/. Na 
szczęście nikt nie został 
ranny, nie było też uszko
dzeń przejeżdżających
samochodów.

*  * *

Obecnie na terenie po
szerzonego centrum Ry
bnika jest 1913 miejsc pa
rkingowych. Największe 
płatne parkingi w cent
rum miasta znajdują się: 
przy ul. Skłodowskiej 
/250 miejsc/, przy ul. 
Miejskiej /200 miejsc/, 
oraz obok targowiska 
/250 miejsc/. Jest więc 
gdzie schronić się przed 
policją i strażą miejską, 
która będzie zakładała 
specjalną blokadę na 
koło źle zaparkowanego
samochodu.* * *

Do końca 1995 roku 
Rybnik ma przejść całko
wicie na gaz ziemny. Jego 
zużycie wprawdzie spad
nie o połowę z powodu 
większej kaloryczności, 
ale zapłacimy tyle samo, 
ponieważ jest on 2 razy 
droższy od gazu koksow
niczego dotychczas sto
sowanego. Czeka nas też 
obowiązkowa wymiana 
dysz w kuchenkach gazo
wych.

*  *  *

Istniejący w Rybniku 
Międzygminny Związek 
Rozwoju Telekomunika
cji wraz z Telekomuni
kacją Polską S.A. czyni 
starania, by zaciągnąć 
kredyty i uzyskać w Mi
nisterstwie Łączności 
priorytet na wybudowa
nie do końca 1993 roku 
nowej centrali telefonicz
nej. Pierwsze plany prze
widywały rozpoczęcie 
budowy dopiero w 1995 
roku. Według nowych 
zamierzeń w 1994 roku 
w Rybniku dzięki nowej 
centrali /  łącza radiowe, 
światłowody, system mo
dułowy/ będzie można 
zainstalować dowolną 
ilość numerów. Miejmy 
nadzieję, że skończą się 
kłopoty z wyjściem poza 
„0„ w godzinach ran
nych.

* * *

Podsłuchane
Widzisz Jasiu, wpraw

dzie dwa plus dwa równa 
się tylko cztery, nie przej
muj się jednak, może 
wkrótce nadejdą lepsze 
czasy.

W środę 10 lutego odbyła 
się kolejna sesja Rady Mias
ta Rybnika. Dłuższą dys
kusję radnych wywołał 
porządek obrad, do którego 
już na początku wprowa
dzono nowy punkt: opraco
wanie stanowiska Rady 
w sprawie Reformy Admini
stracji Publicznej. Po wycze
rpaniu pierwszych punktów, 
poinformowano radnych 
o planowanej nadzwyczajnej 
sesji. Prawdopodobnie zo
stanie ona zwołana w celu 
uchwalenia, będącego już na 
ukończeniu, planu zagospo
darowania przestrzennego 
miasta. Prezydent Józef 
MAKOSZ poinformował 
zebranych o bieżących spra
wach miejskich, przypom
niał także dwa wigilijno-syl
westrowe spotkania miesz
kańców na odnowionym 
Rynku oraz atmosferę i te
matykę spotkań noworocznych

W poniedziałek 8 lutego 
w Rybniku przebywał poseł 
Porozumienia Centrum 
Czesław SOBIERAJSKI; 
była okazja do rozmowy 
o sprawach bieżących pols
kiego parlamentu.

Red. „Gazety Rybnickiej,,: 
Czy coś ważnego dla mieszkańców

noworocznych władz miasta z przed
stawicielami różnych środo
wisk i profesji. Prezydent po
informował m.in. o planach 
zagospodarowania budynku 
byłego hotelu „Rybnik,,, 
stanie prac w odnawianym 
i modernizowanym Ratu
szu, w którym 3 maja odbyć 
się ma pierwsza ślubna cere
monia, a także o planowanej 
modernizacji kąpieliska 
„Ruda,, /  mniejsze i płytsze 
akweny, inny system wymia
ny i filtracji wody/. Gospo
darz Rybnika mówił ponad
to o problemie szkoły w Bo
guszowicach /  w 1994 roku 
planuje się oddanie pierw
szych 16 pomieszczeń lekcyj
nych/, o kilku innych re
montowanych szkołach, 
o współpracy władz miast 
z rybnickimi zakładami pra
cy, jak również polityce 
inżynieryjno-drogowej i pla
nowanych przedsięwzięciach

mieszkańców naszego regionu wy
darzyło się ostatnio w Sej
mie?

Czesław Sobierajski: Na
szczęście tak. Na swym 35 
posiedzeniu, w sobotę 6 lute
go Sejm Uchwalił dwie bar
dzo ważne dla Śląska usta
wy. Pierwsza to ustawa „O

przedsięwzięciach /  zapowiedź rychłego 
rozpoczęcia budowy ronda 
u zbiegu ulic Kotucza i Bu
dowlanych i przebudowy 
ulicy Wyzwolenia/.
Kończąc swoje wystąpienie, 
prezydent z zadowoleniem 
poinformował radnych 
o wypłacalności gminy czyli 
o całkowitym spłaceniu za
ciągniętego w końcu 
ubiegłego roku czternasto
miliardowego kredytu. 
Następnie głos zabrał wice
wojewoda Eugeniusz
WRÓBEL, który rybnickim 
radnym złożył kurtuazyjną 
wizytę.

Po tych wystąpieniach ra
dni przyjęli pisemną infor
mację o zmianach w ustawie 
o samorządzie terytorial
nym, wprowadzonych na 
mocy ustawy sejmowej 
z dnia 12 stycznia br. Naj
ważniejszą chyba decyzją 

c.d. na str. 2

p r z e k s z t a ł c e n i a c h  
własnościowych niektórych 
przedsiębiorstw państwo
wych o szczególnym znacze
niu dla gospodarki 
państwa,,. Ma ona dwa zasa
dnicze cele; po pierwsze: 
przekształceń w sektorze 
górnictwa węgla kamienne
go dokonywać ma minister 
przemysłu czyli organ 
założycielski nie zaś minister 
przekształceń własnościo
wych.

Red.: Dlaczego jest to ta
kie ważne?

Cz.S.: Gdyby
przekształcenia odbywały 
się w oparciu
o obowiązujące dotąd pra
wo, odpowiedzialność spo
czywałaby na ministrze 
przemysłu zaś zarządzaniem 
zajmowałby się minister 
przekształceń własnościo
wych. Mielibyśmy więc do 
czynienia z prawnym dualiz
mem. Odpowiadać musi ten, 
kto zajmuje się zarządza
niem. Kompetencje iść 
muszą w parze z odpowie
dzialnością. Widać
wyraźnie, że brakuje jednego 
wspólnego ministerstwa go
spodarki i instytucji skarbu 
państwa.

Cel drugi to przyśpiesze
nie restrukturyzacji kopalń. 
To jeden z postulatów nieda
wnych górniczych strajków 
zaakceptowany przez
SEJM. Jesteśmy już 
opóźnieni o dwa lata; szyb
ko rozpocząć trzeba proces 
naprawy górnictwa. Sejm 

c.d: na str. 2

Dwie ważne dla Śląska ustawy

Udało się przekonać rząd
Rozmowa z posłem Czesławem SOBIERAJSKIM

W numerze:

„Walentynki,, 
i o miłości

Sprzedać można wszystko, 
na czym jest serduszko

Słodko jest 
wyznać miłość
Dzień Zakochanych czyli 

św. Walentego obchodzi się 
w całym „świecie zachod
nim,,. Przyjęte jest wysyłanie 
„walentynek,, - liścików 
z poważnym lub żartobli
wym wyznaniem uczuć, daje 
się w tym dniu kwiaty i pre
zenty. Można obdarować 
żonę, z którą spędziło się 
dwadzieścia pięć lat, ale 
i przystojnego nieznajome
go, którego od dawna 
chciało się poznać.

Skąd wziął się dzień 
świętego Walentego, nikt nie 
wie. Zaczęto go obchodzić 
na Wyspach Brytyjskich - 
podobno właśnie od 14 lute
go ptaki łączą się tam w pa
ry. Święty Walenty był pa
tronem chorych na pa
daczkę, czyli wielką chorobę 
- widocznie został patronem 
zakochanych, bo miłość to 
przecież choroba wielka 
i trudna do wyleczenia.

Wielu uważa, że Dzień 
Zakochanych wymyślili lu
dzie interesu, oczywiście by 
na nim zarobić. Na Zacho
dzie w tym dniu sprzedaje się 
wtedy tony pocztówek z ser
duszkami, misiaczkami, ko
teczkami, wyznaniami, 
a nieraz z nieskromnymi ilu
stracjami i propozycjami. 
Kwiaty, zwłaszcza czerwone 
róże, idą jak ciepłe bułeczki. 
Sprzedać można wszystko, 
na czym jest serduszko - 
biżuterię, kubeczek, rękawi
czki i szalik, skarpetki i kap
cie w kształcie wielkich plu
szowych serc, w których bar
dzo trudno się poruszać, 
i w których obdarowany 
wygląda jak niezwykle duża 
zakochana kaczka. Cieszą

oko i pobudzają wyobraźnię 
wystawy sklepów z bielizną, 
na której oczywiście królują 
serduszka i napisy w rodzaju 
„I love you,,. Wieczorem 
wszyscy próbują się dostać 
/  dwójkami/ do restauracji, 
i oczywiście wszystkie stoliki
są już dawno zajęte przez 
bardziej przezorne gru
chające pary. A ci, którzy nie 
dostali ani kartki od „sym
patii,,, ani róży, ani prezen
tu, mogą sobie posiedzieć 
w domu przed telewizorem, 
w którym przez cały dzień 
miłość, zakochani, szczęście 
i pocałunki.

A u nas? W Rybniku, 
oprócz typowych „miło
snych,, pocztówek, które 
można dostać w wielu miejs
cach, specjalne kartki na 14 
lutego przygotowały księga
rnie w Rynku /  nr. 10/ i przy 
ul. Zamkowej. Po raz pierw
szy święto zakochanych po
jawiło się w Polsce 
w ubiegłym roku. Telewizja 
przedstawiła wówczas pro
gram na nutę romantyczną. 
Podobnie, choć z większym 
rozmachem, będzie również 
w tym roku. Prawdopodob
nie już za kilka lat 14 lutego 
będziemy wszędzie widzieć 
serduszka i obowiązkowe 
będziemy musieli obdaro
wać ukochaną osobę sto
sowną pocztówką, by nie na
razić się na gorzkie wyrzuty 
i oskarżenia o nieczułość. 
Ale jest to przecież jedno 
z najsympatyczniejszych 
świąt, jakie można było wy
myślić, i dobrze że do nas 
dotarło.
Słodko jest wyznać miłość!

K.M.

Jacques Prevert
PARIS AT NIGHT
Trzy zapałki kolejno zapalone w nocy
Pierwsza żeby zobaczyć całą twoją twarz
Druga żeby zobaczyć twe oczy
Ostatnia by zobaczyć twe usta
I całkowity mrok by się wszystkiego nauczyć na pamięć 
Kiedy obejmę cię ramionami
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Sesja Rady Miasta
c.d. ze str. 1 

podjętą na środowej sesji 
było dokonanie zmiany 
w statucie miasta i uzu
pełnienie go o kwestię do
tyczącą obligatoryjnego po
woływania przez Radę Mia
sta  /  dotąd nie było to konie
czne/  siedmiosobowej Ko
misji Rewizyjnej. Uchwała
o zmianie w statucie miasta 
wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia /  patrz str. 8/. 
W konsekwencji wybrano 
najpierw przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej, którym 
został Józef IBROM /  brak 
innych kandydatur/, później 
jej sześcioosobowy skład, do 
którego w drodze głosowa
nia weszli: Adam FUDALI, 
Zygmunt SABATOWSKI, 
Roman BERGER, Alojzy 
KUŚKA, Zygfryd LAM
PERT i Grzegorz PIECHA.

W dalszej części radni 
uchwalili zmianę wysokości 
opłat targowych /  uchwała 
wchodzi w życie 1 kwietnia 
br./ Jak podkreślił Adam 
Fudali, rada po raz pierwszy 
uchwaliła obniżenie
czynszów, które preferować 
mają handlowców, którzy 
zainwestowali swoje
pieniądze w przygotowanie 
odpowiednich pawilonów
i stoisk. Więcej od nich /  za 
jeden metr kwadratowy po
wierzchni zajmowanej/ pła
cić będą handlujący przy 
użyciu różnego rodzaju 
skrzynek, łóżek polowych 
i samochodów.

Z kolei uchwalono nowe 
miesięczne stawki czynszu za 
lokale użytkowe, administrowane

administrowane przez Zakład Gos
podarki Mieszkaniowej, 
które obowiązywać będą od 
1 kwietnia br. /za 1 m kw. 
powierzchni w strefie I mias
ta - 80 tys. zł, a nie 70 tys. jak 
do tej pory; w strefie II mias
ta - 35 tys. zł, dotychczaso
wo 30 tys./. W uzasadnio
nych przypadkach Zarząd 
Miasta może te stawki ob
niżyć.

Wyrażono również zgodę 
na sprzedaż kolejnych nieru
chomości, tym razem 
położonych przy ul. Miejs
kiej nr 8 /  Kino „Górnik,, 
/  i przyległych od strony 
południowej /  sprzedaż 
wiązana/.

Przegłosowano także 
przystąpienie Rybnika do 
Związku Miast Polskich 
/skrót dość niefortunny ! / ,  
stawiającego sobie za cel 
wspieranie idei samorządu 
terytorialnego oraz dążenie 
do gospodarczego i kultural
nego rozwoju miast pols
kich.

Obradujący radni wyłoni
li spośród siebie dwóch 
przedstawicieli /  Janina 
Mrozek - pracownik Ośrod
ka Pomocy Społecznej, 
Wiesław Sojka - przewod
niczący Komisji
Praworządności Rady Mias
ta/, którzy wejdą w skład 
Komisji Penitencjarnej, 
działającej przy Zakładzie 
Karnym w Jastrzębiu Zdro
ju - Szerokiej

O trybie prac nad tegoro
cznym budżetem poinfor
mowała Przewodnicząca 
Komisji Finansów, członek

Zarządu Miasta Krystyna 
Stokłosa; wcześniej problem 
ten zasygnalizował również 
prezydent Makosz. Jako że 
radnym udostępniono po se
sji projekt budżetu na rok 
bieżący, a także informacje 
o realizacji budżetu za rok 
ubiegły, poproszono ich
o składanie, za pośrednict
wem komisji, wniosków
i propozycji, dotyczących 
budżetu, do dnia 8 marca /w 
tym dniu zbiera się komisja 
finansowa/, by na kolejnej 
marcowej sesji można było 
uchwalić budżet miasta na 
1993 rok. Dłuższą dyskusję 
wywołało odczytane pismo 
Podsekretarza Stanu Mi
chała KULESZY, Pełnomo
cnika Rządu ds. Reformy 
Administracji Publicznej, 
w którym przedstawił on 
założenia, cele, zakres i spo
dziewane skutki przygoto
wanej ustawy o samorządzie 
powiatowym. Zwrócił się on 
również z prośbą do radnych 
miast i gmin o zgłoszenie 
swoich propozycji i opinii za 
pośrednictwem Przewod
niczącego Wojewódzkiego 
Sejmiku Samorządowego. 
Rozgorzała dyskusja; gdy je
dni radni zastanawiali się 
czy Rybnik ma być tzw. po
wiatem grodzkim czy może 
lepiej powiatem ziemskim 
i jaki gminy ma przygarnąć 
i na jakich zasadach, inni 
pytali czy reforma powiato
wa jest tym, czego Rzeczy
pospoliltej w chwili obecnej 
najbardziej potrzeba. Jak 
zaznaczył prezydent Ma
kosz, zdecyduje o tym parlament

parlament; zdeklarował on 
również chęć uniknięcia 
w przypadku reformy, 
układu konfliktogennego, 
wyrażając życzenie zacho
wania dobrych stosunków 
z władzami i mieszkańcami 
gmin ościennych. Opraco
wano zatem oficjalne stano
wisko Rady w sprawie pla
nowanej reformy powiato
wej. Udzielając odpowiedzi 
na trzy zasadnicze pytania 
postawione w swoistej po
wiatowej ankiecie rybniccy 
radni stwierdzili że:

1. Miasto Rybnik jest 
w stanie pełnić funkcję powia
tu dla gmin najbliżej 
położonych, jak i dla obszaru 
znacznie większego, jeśli taka 
byłaby opcja zainteresowa
nych gmin.

2. Miasto Rybnik, będące
tradycyjną siedzibą powiatu, 
posiada infrastrukturę
niezbędną do wykonywania 
funkcji zarówno powiatu gro
dzkiego jak i ziemskiego. Ja
ko największe miasto połu
dniowo - zachodniej części 
województwa katowickiego 
jest siedzibą wszystkich wy
mienionych w piśmie instytu
cji administracyjnych,
a także gospodarczych, 
oświatowych i kulturalnych.

3. Za celowe uznali roz
wiązanie polegające na 
pełnieniu przez miasta liczące 
powyżej 100 tysięcy miesz
kańców funkcji tzw. po
wiatów grodzkich.

W ostatniej części sesji do
konano niewielkich zmian pe
rsonalnych, koniecznych 
z przyczyn obiektywnych, 
w składzie komisji pra
worządności i komisji d /s  samorządności

Udało się 
przekonać rząd

c.d. ze str. 1 
dał rządowi wolną rękę, 
stworzono możliwość doko
nania w górnictwie koniecz
nych zmian. W swoim sej
mowym wystąpieniu zazna
czyłem wicepremierowi Go
ryszewskiemu, iż danie tej 
szansy rządowi oznacza 
również absolutną kontrolę 
jego poczynań przez parla
ment i moje ugrupowanie, 
jak również przez Sejmową 
Komisję Górnictwa i Ener
getyki, której jestem przewo
dniczącym.

Red.: Czego dotyczy druga 
ustawa?

Cz.S.: W sobotę byłem 
również sprawozdawcą pro
jektu ustawy emerytalnej dla 
górników i ich rodzin, który 
przyjęły trzy sejmowe komi
sje: Polityki Społecznej, 
Ustawodawcza i Systemu 
Gospodarczego i Przemysłu. 
Wyjściowy rządowy projekt 
ustawy mówił jedynie
o możliwości doliczenia do 
okresu pracy górniczej wy
konywanej pod ziemią, stale
i w pełnym wymiarze czasu 
pracy, przez okres wy
noszący co najmniej 25 lat, 
uprawniającego do przyzna
nia górniczej emerytury, bez 
względu na wiek również: 1/ 
okresu pobierania zasiłku 
chorobowego i świadczenia 
rehabilitacyjnego, przysłu
gujących z tytułu wypadków 
przy pracy, wypadków 
w drodze „do„ lub „z„ pracy 
albo z tytułu choroby zawo
dowej; 2/ innych niż wymienione

wymienione w punkcie 1. okresów 
niezdolności do pracy z po
wodu choroby, za które 
wypłacone zostało wynagro
dzenie lub zasiłek chorobo
wy, w wymiarze do 35 dni 
w roku kalendarzowym, po
wstałych w okresie wykony
wania pracy górniczej pod 
ziemią stale i w pełnym wy
miarze czasu pracy, przypa
dających w czasie trwania 
stosunku pracy.

W czasie debaty sejmowej 
wprowadzono jednak kilka 
istotnych poprawek. Oso
biście zaproponowałem 
przywrócenie konkretnym 
grupom zawodowym prawa 
do przelicznika
zwiększającego wysokość 
podstawy górniczej emery
tury. Półtora roku temu na 
mocy ustawy rewaloryzacyj
nej zostali oni tego prawa 
p o z b a w i e n i .  
Zaproponowałem więc 
przywrócenie tego prawa po 
pierwsze: pracownikom
przedsiębiorstw montażo
wych, przedsiębiorstw ma
szyn górniczych, zakładów 
naprawczych i innych 
zakładów pracujących na 
rzecz kopalń pod ziemią; po 
drugie: pracownikom inspekcyjn

o-  t e c h n i c z n y m  
Urzędów Górniczych /  in
spektorom/, pracującym 
pod ziemią /  przelicznik 1,4/;

Zostało również
przywrócone prawo do prze
licznika zwiększającego 
podstawę górniczej emery
tury, pracownikom kierownictwa

kierownictwa i wyższego dozoru, 
pracującym nie stale i nie 
w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Pozostałe przeliczniki 
pozostały bez zmian: dla 
górników pracujących pod 
ziemią stale: poza przod
kiem - 1,5 i 1,8 dla pra
cujących na przodku.

Dołożono również arty
kuł trzeci mówiący, iż minis
ter przemysłu w drodze roz
porządzenia ustali stanowis
ka pracy, którym 
przywrócono prawo do 
przelicznika zwiększającego 
podstawę emerytury górni
czej w wysokości 1,4.

Wreszcie udało nam się 
przekonać stronę rządową, 
a przede wszystkim ministra 
Kuronia i wiceminister Wik
torow o  celowości 
przywrócenia wyżej wymie
nionym grupom prawa do 
przelicznika, odebranego im 
na mocy ustawy rewaloryza
cyjnej z 17 października 
1991 roku. Sejm uchwalił 
ustawę w kształcie, który za
proponowałem występując 
w imieniu trzech sejmowych 
komisji.

Red.: Czy zmieniło się coś 
jeszcze?

Cz.S.: Tak. Sejm uchwalił 
również przywrócenie do
datków branżowych w wy
sokości od 10 do 15 procent. 
Dla górników będzie on wy
nosił 15 procent, w pozos
tałych branżach tyle, co po
przednio.

Red.: Dodatki branżowe 
kojarzą się raczej z gospo
darczą prehistorią.

Cz.S.: Do dziś nie ma na
wet zarysu zapowiedzianych 
wcześniej zmian systemo
wych w sferze ubezpieczeń 
społecznych. W dalszym 
ciągu pracownicze składki

spływają do budżetu. ZUS 
jest instytucją parabudże
tową. Znając stan kasy 
państwa zamiast wprowa
dzać systemowe zmiany szu
ka się oszczędności w kiesze
niach ludzi, a na to zgodzić 
się nie możemy. W związku 
z pogarszającą się sytuacją 
materialną rodzin,
szczególnie emerytów i re
ncistów, którzy pozbawieni 
byli w znacznej większości 
możliwości dorobienia bez 
groźby utraty świadczeń, ale 
również i ze względu na stan 
zdrowia, uznaliśmy za celo
we przywrócenie odebra
nych wcześniej dodatków 
branżowych. Uważam, że 
jest to jedna z form nacisku 
na rząd w celu wymuszenia 
zasadniczych zmian w sys
temie ubezpieczeń społecz
nych, a w konsekwencji 
odejścia od socjalistycznego 
systemu ubezpieczeń.
W krajach zachodnich poje
dynczy człowiek ma możli
wość wyboru sposobu za
bezpieczenia swojej starości; 
sam decyduje o sposobie 
odkładania składki emeryta
lno-rentowej, od czego za
leżeć będzie wielkość jego 
uposażenia w wieku emery
talnym. Gdyby tak było 
wszelkie dodatki byłyby 
zbędne.
Zanotował: Wacław Troszka 

P.S.
Z powodu debaty sejmo

wej Czesław Sobieraj ski nie 
mógł wziąć udziału w zlocie 
Stowarzyszenia Pamięci 
Tragedii Śląskiej w 1945 ro
ku w Knurowie, za co or
ganizatorów za naszym 
pośrednictwem bardzo prze
prasza, zapewniając, że 
sprawa ta leży mu głęboko 
na sercu.

2

sam o r z ą d n o ś c i .  
Przewodnicząca Komisji
Ekologicznej, Krystyna KU
LAWIK poinformowała rad
nych o proteście samorządu 
mieszkańców dzielnicy Ryb
nik - Śródmieście, 
dotyczącym uchwały Rady 
Miasta z lipca ubiegłego ro
ku, mówiącej o możliwości 
składowania na terenie tej 
dzielnicy kamienia
z kop. „Chwałowice„ w przy
padku wyczerpania wszyst
kich innych możliwości skła
dowania. Postanowiono, że 
sprawa powróci do komisji,

które tą sprawą zajmowały 
się już wcześnie i ewentualnie 
omawiana będzie na kolejnej 
sesji.

Radnych poinformowano 
jeszcze o możliwości zapoz
nania się z obszernym „Rapo
rtem o stanie bezpieczeństwa 
w Rybniku,,, opracowanym 
przez Prokuraturę Rejonową 
w Rybniku i kilka minut po 
godzinie dwudziestej, pro
wadzący obrady Henryk KO
RUS zamknął kolejną sesję 
Rady Miasta.

WACŁAW TROSZKA

W Radzie Dzielnicy Niedobczyce

Zrobione i do zrobienia
Rybnik samorządowy to 

Rada i Zarząd Miasta, ale to 
przede wszystkim jego mie
szkańcy, którzy płacą poda
tki i oddają głosy na wy
branych do samorządowych 
władz swoich przedstawicie
li. Lecz nie tylko. To także 
zachowana z lat minionych 
struktura Rad Dzielnic na
szego miasta, która pełni 
rolę pośrednika pomiędzy 
mieszkańcami często od
ległych od centrum dzielnic, 
a władzami samorządowymi 
ulokowanymi w Ratuszu.

Rola Rad Dzielnicowych 
samorządu mieszkańców jest 
istotna, aczkolwiek nie 
w każdej dzielnicy w równym 
stopniu doceniana. Od oso
bowości jej działaczy i chęci 
współudziału w budowaniu 
nowego kształtu Rybnika 
może zależeć wiele. To oni 
najlepiej orientują się w po
trzebach kulturalnych, ko
munalnych, gospodarczych, 
społecznych swojej dzielnicy. 
Od nich płyną propozycje
i sygnały do Rady i Zarządu 
Miasta. Sygnały, które 
często płyną wprost od miesz
kańców, chociaż ci ostatni - 
jak pokazuje praktyka - nie
raz nie orientują się, jak 
mogą wykorzystać działaczy, 
których mają tuż tuż, 
dosłownie obok siebie.

Jedną z lepiej radzących 
sobie w tej dwustopniowej 
strukturze samorządowej 
jest Rada Dzielnicy Niedo
bczyce. Pracuje się tu skrom
nie, bez rozgłosu, ale kon
sekwentnie i systematycznie. 
W 1992 roku niedobczycka 
rada obywała się bez stałego 
lokalu, zaś środki otrzyma
ne z Zarządu na prace ad
ministracyjne, przeznaczyła 
na cele charytatywne. W ten 
sposób zostało dofinanso
wane Ognisko Pracy Poza
szkolnej SP nr 22 /500 
tys. zł/, chór „Mickiewicz,, /2  
miliony zł/, SP nr 33 z okazji 
jubileuszu 80-lecia /2  milio
ny zł./. Samorząd dzielnicy 
zdecydował o udzieleniu po
mocy klubowi modelarskie
mu /500 tys. z ł/ oraz przygo
towaniu paczek dla naj
uboższych dzieci /za sumę
2 milionów 100 tys. zł/. Nie
wielkie to sumy, ale trafiły 
do tych, którzy najbardziej 
ich potrzebują.

Przewodniczący R.D. 
Niedobczyce - Henryk RY
SZKA - poinformował, że 
w 1992 roku w ramach prac 
samorządu wykonano wiele 
prac we współpracy 
z Urzędem Miasta. Rada za
trudnia od 6 do 9 pracow
ników emerytów, którzy wy
konują bieżące roboty 
porządkowe i budowlane. 
Najważniejsze z nich /wg za
sady, że materiał dostarcza 
Urząd, a prace wykonują 
mieszkańcy dzielnicy przy 
współudziale pracowników 
R .D ./ to utwardzenie ulic 
Akacjowej, Lotników, Skal
nej, Weroniki, Ziemowita 
i Zamenhoffa /tę  ostatnią 
wyasfaltowano, realizując 
ubiegłoroczny postulat jej 
mieszkańców/. Wykonano 
oświetlenie skrzyżowania ulic 
Rymera i Górnośląskiej, tar
gowiska i przystanków auto
busowych przy osiedlu Kor
fantego, szereg prac odwad
niających i porządkowych 
/drogi, tereny zielone/. 
Szkoda, że nie wszyscy mie
szkańcy dzielnicy w równym 
stopniu czują się gospoda
rzami na swoim. Prawie 
wszystkie drzewka zasadzone 
w 1992 roku wyrwano, pra
wie połowę estetycznych ko
szy połamano po pasterce! Są 
to zjawiska powtarzające się 
nagminnie. Nie poradzą so
bie z nimi ani nieliczni polic
janci, ani oddelegowany do 
Niedobczyc strażnik miejs
ki. To sami mieszkańcy tej 
dzielnicy muszą zaktywizo
wać się w zwalczaniu wan
dalizmu.

Olbrzymie zaniedbania 
z lat ubiegłych trudno będzie 
odrobić z dnia na dzień. 
Uciążliwy brak kanalizacji, 
telefonów, walący się budy
nek biblioteki, liczne awarie 
sieci wodnej, ciągle zły stan 
dróg, nie mówiąc o brakach 
energii elektrycznej, zanie
czyszczeniu powietrza, szko
dach górniczych itp. Plan 
robót Rady Dzielnicy Niedo
bczyce na 1993 rok - gdyby 
chcieć go wykonać w całości - 
mógłby pochłonąć roczne do
chody całego Rybnika. Nie
mniej w ten sposób - poprzez 
zobrazowanie skali potrzeb - 
również można dbać o intere
sy swojej dzielnicy.

GRZEGORZ WALCZAK
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„Miłość to piękny kwiat 
Miłość otacza świat 
Miłość to moje łzy 
Miłością jesteś Ty„ 
Mika

Milej i sympatycznej 
Justynce Foryś z okazji 
dnia św. Walentego, dużo 
zdrowia, pomyślności 
i samych pogodnych dni 
życzy 

Marcin
¥

Z okazji Walentynek 
dla Leszka Zmarzłego 
z Rybnika od Czarnookiej

y
Bądź ze mną cierpliwie, 

zawzięcie, długo,
najdłużej. Kocham Cię, ty 
„Stary Żulu,,

„Stara rura„
y

Nie patrz na piękność 
bo jest zdradliwa 
Popatrz na miłość 
bo jest prawdziwa 
Dla ukochanej Magdy 
Paszeko

y
Nie ten kto z tobą 

tańczy
Nie ten kto z tobą się 

śmieje
Lecz ten kto z tobą 

płacze
Jest tym przyjacielem 
Dla szczerej

przyjaciółki Beaty Ś. 
Ryszard Leonard

y
Lolu. 14 lutego w dzień 

zakochanych mija rok 
i sześć miesięcy od dnia 
w którym skrzyżowały się 
nasze drogi. Z  obu tych 
okazji chciałbym Ci 
życzyć, abyśmy oboje 
wytrwali w naszej miłości 
do końca naszych dni.

Chcę Ci przekazać 
jeszcze coś o  czym dobrze 
wiesz - Lolu kocham Cię. 

Mirek
y

By słowa nie raniły oraz 
pełnego powrotu do 
zdrowia Bursztynkowi 

Krecik
y

M..E
„Jeszcze tak w Ciebie 

płynąc, niosąc Cię tak 
odbitą

W źrenicach lub 
u powiek zawisłą jak łzę, 

Usłyszę w Tobie morze 
delfinem srebrnie ryte,

W muszli Twojego ciała 
szumiące snem,,

K. K. Baczyński 
OLI

y
Z  okazji zbliżających 

się „ Walentynek,,
chciałabym swojemu 
mężowi Henrykowi
wyrazić gorące uczucia 
sympatii, przyjaźni
i miłości.

Po 15 latach 
małżeństwa nadal można

być zakochaną
w partnerze życiowym

Barbara
¥

Dla kruszynki.
Kochać znaczy cierpieć 

w okrutnej agonii.
Miłość śmierci siostrą - 

nie uciekam od niej.

Gdyż jedyną rzeczą, 
której znieść nie mogę.

Jest odejść daleko, 
zapomnieć o Tobie.

Dzyndzylek
y

Chciałabym zbudować 
w Tobie ognisko, które by 
Nigdy nie zgasło.

Tak bym chciała mieć 
tą pewność, że głęboko 
w Tobie jest serce, co

zawsze przyciąga Cię do 
mnie.

Dla kochanego Wojtka 
Grażyna

y
Mareczkowi - serce 

z kamienia podarowuje 
Twój Dziubasek

y
Jeśli kogoś kochasz 
Jeśli wiesz czym jest 

miłość
Jaki jest jej sens 
Jeśli tylko szczęście 

widzieć chcesz
Mów do mnie szeptem - 
Co dalej jest?

Jeśli się nie boisz mówić 
nic

Jeśli się nie boisz mówić 
nie

jeśli wszechświat - to 
wszystko

Powiedz, może wiesz - 
Co dalej jest?

Jeśli zawsze znasz 
odpowiedź

Jeśli wiesz czym jest 
miłość

Jaki jest jej sens 
Jeśli tylko szczęście 

widzieć chcesz
Mów do mnie czule 
Mów do mnie jeszcze 
prawda jest prosta 
KOCHAM CIĘ! 
Myszce-Mariusz

y
Mój misiaczku

W dniu świętego 
Walentego, czyli dniu 
zakochanych, życzę Ci 
mój miły, abyś mnie 
kochał do końca swoich 
dni i abym również ja 
kochała Cię ze swoich 
wszystkich sił. Tęsknię za 
Tobą, do zobaczenia mój 
misiu!

Dolcia
y

Kochanemu Zbysiowi - 
bliźniaczkowi

- kochający bliźniaczek
y

Atusiek!
Tylko Ty możesz mnie 

wybawić od bezsennych 
nocy.

Tygrysek!
y

Kochany Mareczku
„Gdy 16 maja się 

pojawiłeś
Radością moje dni 

wypełniłeś,
Chcę Ci dziś 

podziękować, że mi 
zaufałeś

I taką jaka jestem 
pokochałeś.

Bo ja dzięki że jestem 
z Tobą,

Mam zaszczyt być 
najszczęśliwszą pod 
słońcem osobą,,

Kocham Cię - Sonia 
/  smoczek/

y
Malinowe Twe

usteczka
słodki uśmiech Twój
Cały jesteś

z cukiereczka
Aniołeczku mój!
Kochanemu Dariuszko

wi żona Celina
y

„ Chętnie wkuwałbym 
o bryłach

gdybyś ty modelem 
była,, W. Sienkiewicz

Milutkiej Kasiuńce P. 
z II LO  w Rybniku - mej 
najlepszej przyjaciółce, 
wiele szczęścia i radości 
w życiu i miłości życzy 
stroiciel gitarzysta za dwa 
trzysta.

Kasiu! Ja naprawdę 
umiem nastroić gitarę

i kiedyś Ci to udowodnię.

„Najskuteczniej kobietę 
potrafisz pocieszyć
okazując dowodnie, że 
chciałbyś z nią zgrzeszyć,,. 
W. Sienkiewicz

Kochanej Asiuni K. 
wiele miłości i słodkości 
i cierpliwości na drodze 
naszej jakże wielkiej 
miłości życzy Twój Mar
cinek..

Asiu! Przecież widzisz 
jak bardzo Cię kocham. 
Dziękuję za spędzone 
wspólnie już 3 lata i proszę
o jeszcze.

y
„Spojrzała tylko ciepło, 

a rozpaliła piekło,, 
W. Sienkiewicz

Milutkiej i jeszcze 
młodziutkiej Ani z Elek
trowni lubiącej przede 
wszystkim taniec wszyst
kiego dobrego, spełnienia 
swoich najskrytszych ma
rzeń, szczęścia w miłości
i wiele radości życzy bad
mintonista „Energetyka„.

Aniu! Ciekawe czy ktoś

już Ci powiedział, że jesteś 
bardzo ładna. A jeżeli 
jeszcze nikt tego nie zrobił 
to ja robię to pierwszy. 
Czekam na Ciebie po 
każdym treningu!

y
Za wcześnie na 

czereśnie Wacusiu!
y

To było tak!
Na scenie się poznali
Komedię "Ten trzeci" 

wystawiali,
A bawili się tak znako

micie,
Ze scenariusz sztuki 

wprowadzili w życie
Tomkowi - Zocha, 

która kocha.
y

Nie przejmuj się 
Leszku, mnie też kiedyś 
pękła gumka w majtkach - 
Basia

¥
Kocham Cię! Pomóż 

mi! Artur
¥

Rzucę palenie, nie 
Ciebie Jolu. Tomek

y
Boleczku - koteczku - tu 

jestem! Twoja nie złapana 
Myszka Iśka.

y
Jeszcze raz przejdź 

przez Rynek w czerwonym 
płaszczu. Najlepiej
w niedzielę o czwartej. 
Czarny.

y
Gniewam się aż mnie 

przeprosisz. Violleta.
¥

Najsłodszy torcik jest 
gorzki bez Ciebie. Hrabia 
R.

y
Wspaniałemu pro

fesorowi Janowi Ibromowi 
w dniu św. Walentego 
uściski i całusy ślą dziew
czyny z  Ia.

y
Okrągłą B. całuje 

szczupły J.
y

Haniu uważaj!
Przyjdzie do Ciebie mój 
krasnal. Z.

y
Wróć! Pięć dych oddasz 

kiedy indziej. „Malutka„

P r z e s y m p a t y c z n e j  
Morziczce moc

nieustających,  niezapominalnych
niezapominalnych  wyrazów
sympatii od dwóch łysych 
i tyluż magistrów.

y
Następnym razem

zdejmiesz buty. Marzena
y

Kochani chłopcy
z I a I L.O. w Rybniku 
We love you very much! 
Ciche wielbicielki

y
Zośka daj pyska. Ariel

y
Na górze róże, na dole 

kolce.
A my się kochamy jak 

dwa golce. M  i W
y

Woda szeroka, góry 
wysokie

A Ja Cię kocham jak 
głupi idiota. Dariusz

y
Kto Cię kocha 

karczochu
Poznasz po

zaplecionym warkoczu. 
Melisa.

y
Wszystkiego co

najlepsze i byśmy się tak 
dalej kochali.

Dla ukochanego
chłopca Michała M. od 
kochającej go Asi S.

y
„Nieznajomej,, spod 

drzew szumiących we

dwoje

Czemu Cię nie ma na 
odległość ręki?

Przecież
Chcę z Tobą konie 

kraść, różaniec odmawiać, 
Studnię kopać w skale. 
Chcę z Tobą świt witać 

po kolana w rosie 
razem piwo pić.
Chcę byś napisała do 

mnie list i zamieszkała 
w tym liście cala 
Miłośnik wysokich 

drzew
y

Pokochałem ja
dziewczynę,

co brązowe oczy ma, 
włosy ciemne, usta 
słodkie,

a na imię Ola ma 
P.S. Kochać, to nie 

grzech, lecz jednego, a nie 
trzech!

Bartek
y

Kłamstwa nie kreśli me 
pismo.

Obraz me myśli 
tłumaczy,

Chytrości nie znosi 
moja natura.

A jeśli chcesz wiedzieć 
o sobie zdanie.

Masz w pierwszych 
literach moje wyznanie. 

Dla ANI Robert.
y

Już lat kilka My się 
znamy,

Ja i Maciek nad 
Maćkami,

I  przyznaję się do tego, 
/w  dniu św. Walentego/ 
Że wciąż kocham Wilka 

swego!
Baśka

¥
Miłym pszczółkom - 

robotnicom z ula 
Plastograf jak najwięcej 
dorodnych kwiatuszków 
z równie dorodnymi 
słupkami na łące 
młodzieńczych  poszukiwań

poszukiwań i jak najmniej 
agenturalnych szerszeni 
oraz obniżek cen miodu. 

życzy ślimak Maciuś

y

Kruszynie M A TYL
DZIE DZIECINIE  
BYSTREJ, a jeszcze 
bardziej miłej i uroczej, 
prawdziwego szczęścia 
i miłości ze strony 
otaczającego świata. 

życzą dwaj wujkowie

Walentynki

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 3



Niedawno po raz kolejny 
własnym sumptem
WIESŁAW SIENKIEWICZ
SIENKIEWICZ wydał swój trzeci to
mik fraszek pt. „Paniom 
w hołdzie,,, poświęcony zgo
dnie z tytułem piękniejszej 
części ludzkiej populacji. La
pidarne fraszki, często fry
wolne i w literacki sposób 
bezecne, z pewnością należą 
do najłatwiejszych w odbio
rze  utworów lirycznych, 
choć skondensowanie zawa
rtej w nich treści do roz
miarów kilku - dwóch, 
trzech wersów jest nie lada 
sztuką. Pan Sienkiewicz mie
szka w miejscu zdawałoby 
się najmniej odpowiednim 
dla kogoś obdarzonego 
wrażliwą duszą; patrząc 
przez okna widać jedynie 
ciasno poustawiane osiedlo
we bloki zasłaniające linię 
horyzontu. Ale, jak sam 
mówi, w jego wieku /  idzie 
szósty krzyżyk/ niepotrzeb
ne są już widoki, toteż ze 
swojego M-4 na „Nowi
nach,, jest nawet zadowolo
ny tym bardziej, że większą 
wagę przykłada do tego, co 
wewnątrz niż na zewnątrz, 
a tu ściany pokoiku,

w którym pracuje, szczelnie 
obłożone są grzbietami gro
madzonych latami książek, 
które czasem nadwyrężą 
wszędobylska papuga 
FRED. Są nieco staroświec
kie pamiątki miejsc kiedyś 
odwiedzanych i wizerunki 
wielkich pisarzy, a wśród 
nich romantyczny portret 
młodego Mickiewicza.

Pan Wiesław SIENKIE
WICZ, na co dzień miły to
warzyski gaduła, urodził się 
cztery lata przed wybuchem 
drugiej wojny światowej we 
wsi Krypno Kościelne 
w białostockiem. Choć jego 
ojciec całe życie był kowa
lem, pan Wiesław od dzie
ciństwa marzył, by zostać 
sadownikiem. W 1953 roku 
zamierzał rozpocząć studia 
na Akademii Rolniczej 
w Kortowie, ale jego ojciec, 
jako żołnierz AK, miał zbyt 
niechlubną /  zdaniem uczel
nianych władz/ przeszłość 
i studenckie plany diabli, 
a raczej komuniści wzięli. 
Rozpoczął więc pracę jako
niewykwalifikowany nau
czyciel, ucząc z konieczności 
wszystkiego. Mimo trudnej 
sytuacji materialnej udało

Lekkie pióro pana Sienkiewicza
mu się ukończyć dwuletnie 
Studium Nauczycielskie 
w Białymstoku i zostać „po
lonistą z papierami,,. Później 
przyszła kolej na zaoczne 
studia w Krakowie. Po roku 
męczących dojazdów i nieus
tannych podróży pan 
Wiesław trafił do szkoły 
w Boguszowicach, gdzie dy
rektorem był Emil Karkosz
ka, który to upomniał się 
o niego z racji znajomości 
języka rosyjskiego. Sędziwy 
dyrektor obiecywał nad
liczbówki, pomoc w konty
nuowaniu studiów. Klamka 
zapadła; jako kawaler mie
szkał gościnnie u dwóch ro
dzin, później, już po ślubie, 
od 1965 roku w domu nau
czyciela. Ożenił się, jak 
można się było spodziewać, 
z nauczycielką.
Równocześnie pod kierun
kiem prof. Tadeusza Milew
skiego napisał swą pracę ma
gisterską, zatytułowaną: 
„Nazwy miejscowe po
wiatów: Pszczyna, Rybnik, 
Wodzisław Śl.,, Kilkakrot
nie zamierzał ją wydać, ale 
nie znalazł
sprzymierzeńców. W „Kro
nikach rybnickich,,, które 
ukazały się w 1983 roku, 
zamieścił jedynie swój arty
kuł p.t. „Średniowieczne na
zwy miejscowe ziemi rybnic
kiej„.

Pisać zaczął jako licealis
ta; zapisywał wtedy okazjo
nalne fraszki i „złote,, myśli. 
W roku 1976 poważnie się 
rozchorował i dziewięć mie
sięcy spędził na zwoleniu le
karskim. Wolnego czasu 
było aż nadto. Kiedyś wy
brał się na jedno ze spotkań 
M ięd zy w o jew ó d zk ieg o  
Nauczycielskiego Klubu Li
terackiego. Od tej pory 
zaczął poważniej traktować 
swoje pisanie: jeździł na spo
tkania, uczestniczył w kon
kursach literackich, druko
wał swe utwory w zbiorowych

Ekspert
Jak twoja moralność 

krucha,
Powie ci tylko piękna 

dziewucha.

O Ewie
Rusza do boju 
W Adamowym stroju.

Nie do zdobycia
Nikt jej nie zdobędzie, 
Bo się bronić... nie 

będzie.

Dotknięta
Poczuła się dotkniętą: 

Nawet mnie nie 
dotknięto!

Prośba
Zwróć na mnie oczu 

morza zielone,
Ja chętnie w nich utonę.

Palaczka
Paląca kobieta: 
Dodatek do peta.

zbiorowych wydaniach.
Próbował nawet pisać po

ważne i niepoważne opowia
dania, ale do dziś pozostał 
wiemy tylko fraszkom. Jak 
mówi, powstają samorzut
nie w sposób zupełnie natu
ralny. Czasem w ciągu dnia 
powstaje ich dwadzieścia

Paradoks

Niejedna panna musi 
wyznać szczerze,

Że ją diabli biorą, bo... 
jej nikt nie bierze.

Uwaga ortograficzna

Po pewnym fakcie 
„panna,,

Należy pisać „pan na„

Zadziwiające istoty
Kobiety mnie

zadziwiają:

Zawsze biorą - nawet 
dając .

Portret

O pomstę do nieba woła

Portret polskiej
dziewczyny:

Bielutka dusza anioła

I czarne płuca. Od 
nikotyny.

Wiesław Sienkiewicz

pięć, a czasem przez długie 
miesiące nie pisze nic. Nie 
czyta fraszek innych 
mistrzów lekkiego pióra, 
chociażby Sztaudyngera, by 
nie zostać mimowolnym pla
giatorem. Mówi, że życie co
dzienne przynosi tyle trosk, 
że poza nim szukać wypada

rzeczy lżejszych i przyjem
niejszych. Nie lubi zbyt trud
nej współczesnej poezji, 
wręcz zżyma się na nią, woli 
komedie filmowe i teatralne, 
no i oczywiście swoje fraszki, 
a te są o wszystkim: polityce, 
wadach rodaków, miłości, 
paniach pięknych i tych, co 
buchają kłębami dymu etc.

Od dwudziestu pięciu lat 
jest tłumaczem przysięgłym 
języka rosyjskiego i zajmuje 
się również przekładami. 
Największym jego translato
rskim osiągnięciem jest wy
danie polskiego tłumaczenia 
„Pocałunków,, szesnasnas
towiecznego poety łacińskie
go, urodzonego
w hiszpańskich Niderlan
dach - Ioannesa Secundusa.

Sam zajmuje się wydawa
niem swoich zbiorów fra
szek, sam szuka względnie 
taniej drukami, później sam 
rozprowadza gotowy już to
mik po szkołach średnich 
i księgarniach; o jakimkol
wiek zysku nie ma mowy, 
robi to po prostu dla własnej 
przyjemności i satysfakcji. 
W listopadzie 1991 roku wy
dał swój pierwszy tomik fra
szek „Myśli spod wiechy,,, 
w roku następnym „Zalewa
nie. Fraszki  polityczne,,, 
wreszcie w grudniu roku 
ubiegłego wspomniany 
wcześniej tomik poświęcony 
paniom. W tym roku nie 
napisał jeszcze nic, ale twier
dzi, że skoro tylko przyjdzie 
wiosna, tematy i pomysły 
naturalną koleją rzeczy sa
me zaczną pchać się do 
głowy, bo trudno nie poddać 
się nastrojowi i urokowi tej 
szczególnie „żywotnej,, pory 
roku. Trudno temu zaprze
czyć. Niełatwo przerwać lek
turę frywolnych fraszek pa
na Sienkiewicza, nie Henry
ka a Wiesława i nie 
z Oblęborka, a z Rybnika.

Tekst i foto: WACŁAW 
TROSZKA

Dla zmęczonych 
miłością

Odkąd świat istnieje ludzie 
niesamodzielni lansują opi
nię, iż człowiekowi do 
szczęścia potrzebny jest drugi 
człowiek, a już najlepiej płci 
przeciwnej. Dziś nikt się już 
nie zastanawia jak wspaniale 
może być życie bez udziału 
w nim osób drugich. Wszyst
kich nas sprowadzono do 
wspólnego mianownika i gdy 
tylko osiągamy odpowiedni 
wiek, podporządkowując się 
społecznym normom rozpo
czynamy wielkie poszukiwa
nia życiowej „kuli u nogi,,. 
Mało kto wie nawet, jak po
kierować swoim życiem by 
spokojnie spędzić je w samo
tności.

Ale nie wszystko stracone. 
Nie tak dawno na rynku wy
dawniczym ukazał się nie
zwykły i jakże odkrywczy po
radnik duetu autorskiego Pa
mela PETTLER - Amy HE
CKERLING pod frapującym 
tytułem: „Jak unikać seksu,,. 
To książka dla tych, którzy 
mają dość emocjonalnych 
uniesień i wydatków nie na 
swoją kieszeń, a także dla 
tych którym się po prostu 
znudziło. Jednym słowem to 
prawdziwy „savoir vivre„ dla 
ludzi samotnych. Wiele w nim 
praktycznych porad
i wskazówek. Można na 
przykład poznać odzywki 
gwarantujące samotność, 
miejsca pracy odpowiednie 
dla ludzi żyjących w celibacie, 
a także sposoby uprawiania 
celibatu w związku

małżeńskim. Specjalny test 
daje natomiast okazję do zba
dania własnego ilorazu celi
batu. By uwikłanych w różne 
związki czytelników przeko
nać do lektury tej książki 
przytaczamy krótki jej frag
ment:

„Korzyści płynące ze 
związku:

Masz kogoś, kto 
sprawdzi, czy pieprzyki na 
twoich plecach nie zmieniły 
koloru.

Korzyści płynące z samotności

Zapytałam kilkoro
szczęśliwych w miłości ryb
niczan o ich tajemnicę. Oto 
odpowiedzi:

* Najważniejsze jest zro
zumienie, szczerość i uczu
cie. I potomstwo - dzieci 
bardzo wiążą ludzi ze sobą. 
/Są 10 lat po ślubie/

* Nie wiem właściwie, jak 
to się dzieje. Na początku 
byliśmy ze sobą nie myśląc 
o przyszłości i było bardzo 
przyjemnie. Teraz planuje
my ślub i wciąż jesteśmy 
szczęśliwi. Może my po prostu

samotności:
- Nikt nie będzie się z tobą 

spierał.
- Nikt nie powyjada twoich 

smakołyków.
Nikt nie będzie

krytykował twoich
umiejętności jako kierowcy.

- Nie musisz wciągać 
brzucha.

- Możesz chodzić w dresie, 
kiedy tylko zechcesz.

- Nie musisz używać
serwetek - wystarczy ci dres.

Nie musisz używać

stu jesteśmy dla siebie stwo
rzeni? /  studentka i akustyk, 
od 2 lat para, od roku narze
czeni/.

* W małżeństwie bywa 
różnie - czasem słońce, cza
sem niepogoda. Ważne, żeby 
sobie ufać! /23 lata po ślu
bie!/

* Staszek w pewnym mo
mencie doszedł do wniosku, 
że poradzi sobie z trudami 
bycia mężem, więc się po
braliśmy. Z czasem dociera
my się coraz lepiej, bo pierw
szy rok był trudny. W na
szym małżeństwie spoiwem

szklanek ani sztućców.
- Nikt nie będzie ci 

przeszkadzał w oglądaniu 
kolejnego powtórzenia filmu 
„Stawka większa niż życie,,.

Możesz obrzucać 
polityków występujących TV  
dowolnymi epitetami,,.

To nie argumenty, to fak
ty! Tę znakomitą książkę na
prawdę warto przeczytać 
i zastosować się do rad au
torów, a wtedy może uda 
nam się osiągnąć tę osta
teczną "jedność bytu,,, która 
jest naszym przeznaczeniem: 
życie całkowicie pozbawione 
seksu.

/  wack/

jest wyrozumiałość i wspól
na praca. Jesteśmy coraz 
szczęśliwsi. /  Przedsiębiorcy - 
informatycy, są
małżeństwem od 16 lat, mają 
dwoje dzieci. Nie była to 
miłość od pierwszego wej
rzenia./

* Najważniejsze, żeby nie 
być niewolnikiem słowa 
szczęście. /  Małżeństwo od 
czterech lat, trzyletnie dziec
ko. Razem prowadzą 
firmę./

K.M.

Sekrety szczęśliwych par

Podglądanie... uczuć
Dawno minęły czasy, kie

dy każdy szanujący się in
teligent uważał za stosowne 
przynajmniej raz w tygodniu 
udać się na seans w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Fil
mowego, a ruch ten 
przeżywał prawdziwy boom. 
Pomimo tego, rybnicki DKF 
„EKRAN,,, w swoim czasie 
jeden z najaktywniejszych 
w kraju, próbuje 
przyciągnąć widza organi
zując przeglądy i układając 
repertuar w atrakcyjne cyk
le.

Ostatnia jego inicjatywa, 
to przegląd filmów o miłości 
pod nazwą „Przez dziurkę od 
klucza czyli erotyczne ABC,,.
I pomyliłby się każdy, szu
kając w repertuarze tego 
przeglądu filmów typu tele
wizyjna „różowa seria,,, jak 
sugerowałaby może nazwa 
cyklu. Jak mniemam, wy
myślona w celu wyraźnie ko
mercyjnym, ale jeżeli rekla
muje się „towar,, tej jakości, 
jak filmy przeglądu, wszyst
kie chwyty dozwolone. 
Przegląd rozpoczął w ostatni 
poniedziałek stycznia film 
„samego,, Bergmana
„Wakacje z Moniką,,, na 
tym samym seansie - „Nocny 
kowboj,, Schlesingera z rewe
lacyjną rolą Dustina Hoff
mana. Filmy bardzo różne, 
o innej estetyce, które łączy 
tylko jedno - głód uczuć 
głównych bohaterów.
Przegląd zamknie 26 czerw-

czerwca br. „Kobieta i mężczyzna,, 
Leloucha, a międzyczasie 
zobaczymy kilkanaście 
filmów nakręconych
w różnej konwencji - od 
mrocznych dramatów 
/„Błędne gwiazdy Wielkiej 
Niedźwiedzicy,, Viscontiego 
- 19.04/, poprzez stylową 
produkcję francuską
/ „Beniamin, czyli dziennik 
cnotliwego młodzieńca,, - 
8.03./, do obyczajowych 
włoskich komedii
/„Panowie z kompleksami,, - 
7.06./. Nie zabraknie skan
dalu obyczajowego jak ja
pońskie „Imperium
zmysłów,, / 22.02/  czy prze
wrotnych filmów Bunuela 
/„Dziennik panny służącej,,, 
„Piękność dnia,, - 10.05./

Prawie wszystkie filmy 
przeglądu łączy jedno - 
mówią one o wiele więcej 
o stosunkach między kobie
tami i mężczyznami niż 
można dojrzeć przez dziurkę 
od klucza. Po sensację i ero
tyczne podniety udajmy się 
raczej do wypożyczalni vi
deo.

Dokładny harmonogram 
przeglądu dostępny jest 
w specjalnym programie, 
opatrzonym krótką historią 
erotyzmu w kinie oraz 
zwięzłymi notkami przy
bliżającymi poszczególne fil
my. Również „GR,, będzie 
sukcesywnie je anonsować 
w rubryce „Nasze 
propozycje,,.

/r ó ż /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Maryjka, Milka i Agnys 
znoły się już łod malynkigo 
i dycki siodały w kościele 
w jednyj ławce, na przodku 
i dowały pozor na minist
rantów, kerymi były takie 
naprowda gryfne chopcy.

„Dominus vobiscum„ - 
zaśpiywoł farorz - mszo sie 
rozpoczła. Milka zaglondała 
na nojwiynkszego z minist
rantów, na Wilusia. Z niego 
to było konsek gizda. Fa
rorz, łońskigo roku, chcioł 
go już ze dwa razy wyciepać 
z ministrantury. Roz, kedy 
łobciągoł z flaszki mszolne 
wino, a potym, jak przi 
ołtorzu szczelył bez pysk 
Franckowi od Porwołów. 
Ale mu się cupło, bo wy
bronioł go kościelny, kedy 
padoł, że niy ma takigo syn
ka, co by za piynć lot minist
rantury ani roz nie prziszoł 
na służba niyskoro.

„...Laus tibi Christe„ - Mi
lka łodśpiywała mechanicz
nie i pomiarkowała, że 
skończyli czytać ewangelio. 
Farorz dropoł sie tera na 
ambona, zaczynało sie kaza
nie. Po piyrszych słowach 
kapła sie, że ewangelio mu
siała być ło cudzie na weselu 
w Kanie Galilejskij. Farorz 
grzmioł coś z ambony
o łożyrokach i gorzole na 
weselach i małżyńskij wier
ności. Dziołszka jednak dra
bko zaś sie straciyła i za
miast dować pozor na koza
nie, przypomniała se ślubne 
szaty swoij kuzynki Pauliny. 
Wyglondała naprowdy szy
kownie, takie biołe dugę sza
ty... droge, w Glywicach ku
pione. Tera Paulina mo już 
małego Jorgusia i kedy Mil
ka mo yno trocha czasu, leci 
se go popiastować. Tyż by 
takigo chciała, ale przeca 
piytnoście ij dopiyro idzie. 
Ale za pora lot... Chocia
i tera już gupio niy ma i do 
kapusty ani za bocianym niy 
zaglondo.

Kozanie sie skończyło, fa
rorz słaziył ku ołtarzowi, 
a wszyscy rzykali: „Credo in 
unum Deum, Patrem 
omnipotentem...,, „Wiela 
godzin - pyto sie Agnysy - 
trzi ćwierci na dziewionto!„. 
Agnys dostała zygorek na 
komunio świynto. Milka tyż 
mo taki, ale tera leży w szuf
lodzie. A jak go szczaskała? 
Pasła bez lato koza na be
szongu, kedy na wieczór, jak 
zawsze, Wiluś przijechoł na

Z o lyty

Na zrynkowiny kupioł ij nowy zeygarek, a na zolyty łazioł 
yno trzi miesionce, ale trzaby liczyć tyż te sztyry lata na 
beszongu.

kole narwać mlyczy dlo 
królików. Potym jom łod
wioz do dom, na rułce. Ja
dom! Na gypehaltrze miech 
z mlyczami, a kole nich le
ciała koza trzimano przez 
Milka na sznorku. A Wiluś 
pyndaluje choby głupi. Jezu
sie, Maryjo świynto! No 
i mosz! Znoleźli sie w rancie. 
Szuzblech pogniony, zyga
rek szczaskany, a koza kanś 
uciykła. Wiluś dostoł od łoj
ca po dupie i do dzisiej po 
mlycze łazi piechty, a zyga
rek Milki..., boła sie w doma 
pedzieć i wsadziyła go do 
szranczku, że niby łoszczyn
dzo.

„Benedictus es Domine...,, 
- zaśpiywoł farorz, Milka 
prziglondała sie jak Wiluś 
szoł ku ołtarzowi z am
pułkami z winym i wodom. 
Była tam razym z Wilusiem. 
To nic że po drodze chłopcy 
za nimi ryczeli: „Lpista 
z kawalerym, pod jednym 
numerym!„. Jaki tam kawa
ler, kolega, niy... - myślała 
z uśmiychym. Aaaa tam... 
Na romlu Wiluś zaro wzion 
sie za szczylanie. Szkoda pi
niyndzy, godała mu, ale tyn 
nic, yno że chce Milce 
uszczelić kwiotka. Co to za 
kwiotek, konsek drota, pa
pior i piórka, już lepsze som 
te mlycze, co je targosz 
dziynnie królikom. No, ale 
uparty chop. Zapłaciył, 
szczelył roz - psinco! Kole 
szizbudy zrobiyła sie zaro 
ciżba. Wszyscy prziszli poki
bicować. Tyn mo loko! 
Przinojmnij cie do

wermachtu niy weznom! 
Wiluś poszczylej najprzod do 
stodoły! Cyluj w roma, to 
możno trefisz w kwiotek! - 
gapiyli sie i pyskowali, a  naj
bordzij Francek od Po
rwołów. Wiluś przeszczyloł 
cołkie piniondze i nic. Tako 
gańba! Godoł potym, że ta 
luftbiksa musiała być feler
no. Ale jak to było naprowde

? A zresztom niy ważne, 
było fajnie. Drzymiesz? - 
szturchła jom Maryjka - 
lokradnom cie! Farorz 
łodśpiywoł: „Pax Domini sit 
semper vobiscum „. Ja, ja

pokój Pański niych zawsze 
bydzie z wami. A czymu to 
dzisiej przy ołtorzu niy służy 
Francek? Chory! Wiym co 
mu je, chory na strach! 
Wczora, jak Wiluś szoł po 
mlycze, Francek mu padoł: 
co, na zolyty maścisz, przeca 
dzisiaj je sobota, a nie 
szczoda ani niydziela! Tego 
już było za wiela, a Wilusio
wi spomniało sie jeszcze jego 
pyskowanie na romlu. I niy 
wytrzimoł, prasknoł Franc
ka miechym bez plecy. Mly
czy tam jeszcze niy były, 
a yno kosok. Francek ryknął 
i zmiato. Pogodomy jutro 
pod kościołym! - wrzeszczy 
za nim, a potym sie aż chy
cioł za gowa. Ponboczku! 
Dobrze że go trefiło hyng
lym, a nie szpicom kosoka.

Wszyscy we kościele po
klynkali i śpiywajom: 
„Agnus Dei qui tollis peccata 
mundi...,, a Milka z Maryj
kom inaczyj: „Agnys dej 
mi...,, patrzom sie na Agnys 
i chichrajom. Potym idom 
do komunie, a Wiluś dycki 
im patyna prziciśnie mocno 
pod hyrtoń i tak trocha po
ruszo, a dziołchy muszom 
pilnować, co by sie niy 
łośmioć i farorzowi na czas 
jynzor pokozać.

Mszo sie kończyła, już 
yno ogłoszynia z zapowie
dziami i „Ite, missa est!,, 
Dziołchy szły ku dźwiyrzom. 
No toż, trzimejcie sie - pe
działa Maryjka - do 
niyszporów! Milce jednak te 
niydziele sie niy zdały, bo 
wtedy koza pasła sie w zo
grodzie, a wilusiowe króliki 
jadły łoszkrabiny z kartofli 
i nie łodwiedzali sie na be
szongu, jak na beztydzień. 

*  *  *
Milka i Wiluś majom już 

dzisioj sztyrech chopcow, 
chałpa i króliki. Na zryn
kowiny kupioł ij nowy zyga
rek, a na zolyty łazioł niy 
rok, yno trzi miesionce. Ale 
trzaby liczyć tyż te sztyry 
lata na beszongu. Tera zaś 
ich chopcy już urośli i łażom 
na mlycze tam, kaj pasom 
kozy dziołchy od Francka 
Porwoła. Ale co zrobić, 
króliki przeca trza czymś fu
trować.

MAREK SZOŁTYSEK

Słowniczek:
zolyty - okres narzeczeństwa, zaloty; Milka - Emilia; 

Agnys - Agnieszka; dycki - zawsze; dować pozor - uważać; 
Wiluś - Wilhelm; gryfne - ładne; Dominus vobiscum - Pan 
z wami; konsek gizda - kawał drania; loński rok - ubiegły rok; 
cupnąć sie - udać się; niyskoro - zbyt późno; Laus tibi Christe - 
Chwała tobie Panie; łożyrok - pijak; gorzałka - wódka; 
drapko - szybko; Jorguś - Jerzy; chocia gupio niy ma - chociaż 
nie jest głupa; rzykać - modlić się; Credo in unum Deum... - 
Wierzę w jednego Boga; bezlato - latem; beszong - nasyp 
kolejowy; kolo - rower; rułka - rurka, rama rowerowa; 
gypehalter - bagażnik; kole nich - koło nich; pyndaluje - 
pedałuje; rant - rów; szusblech - błotnik; szranczek - szafka; 
Benedictus es Domine... - Błogosławiony jesteś Panie...; romel
- kramy i strzelnice stojące już kilka dni przed odpustem; 
lipsta - narzeczona, ukochana; konsek drota - kawałek drutu; 
psinco - figa z makiem, nic; szisbuda - strzelnica; colkie - całe; 
gańba - wstyd; lufbiksa - wiatrówka; felerny - pechowy; Pax 
Domini... - Pokój Pański niechaj zawsze będzie z wami; 
maścić - iść; szczoda - środa; prasknąć - trzepnąć, uderzyć; 
kosok - sierp; Ponboczku - O Panie Boże!; hyngel - uchwyt; 
Agnus Dei... - Baranku Boży, który gładzisz grzechy...; 
hyrtoń - gardło; Ite missa est - Idźcie, ofiara skończona; 
łoszkrabiny - obierki; beztydzień - w ciągu tygodnia; futrować
- karmić.

Jak zdobyć miłość swego
Przygodnie spotkani ryb

niczanie odpowiedzieli:
* Trzeba być wesołą, swo

bodną i nie okazywać, że ci 
na nim zależy.

Jeśli chcesz naprawdę 
kogoś mieć, to go 
zdobędziesz.

Jestem nieprzygotowa
na!

* Ja to zrobiłam w teatrze 
amatorskim. Graliśmy razem

razem w sztuce „Ten trzeci,,, 
według tekstu sztuki mie
liśmy się w sobie zakochać, 
i rzeczywiście się zakocha
liśmy. Nasz pocałunek na 
zakończenie spektaklu był 
już prawdziwy, nie teatral
ny.

* Trzeba z dziewczyną 
rozmawiać i drążyć, drążyć 
temat.

* Nie pamiętam, jestem

żonaty!
* Nie żądaj więcej niż 

może ci dać. Nie wymagaj od 
razu wyznań i oświadczyn, 
bo go przestraszysz.

* Słuchaj i patrz w oczy, 
interesuj się wszystkim co 
mówi. Każdy to lubi.

* Bądź sobą!
* Okaż mu, że lubisz to co 

on lubi, nawet jeżeli lubi zi
mowe marsze piesze.

życia?
* Niech wie, że jest mądry, 

zaradny, błyskotliwy i nie 
umiesz bez niego żyć!

* Nie kochaj jej za bardzo
- tylko trochę i tylko czasem
- wtedy ona się zakocha! 

Pewna pani zapytana
„Czy zna pani sposób na 
zdobycie mężczyzny?,, od
powiedziała: „Znam,,
i uciekła. To chyba był naj
lepszy sposób.

K.M.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

SZTUKA • TWÓRCY • WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

Erotyka
w  malarstwie i rysunku

Józefa Siejny
Poza ścisłą wiedzą na te

mat seksu, istnieje pasjo
nujący świat pełen uroku, 
który prócz tego, że zaspo
kaja nasze zmysły, dostarcza 
również wiele przeżyć estety
cznych. Dziś bajecznie kolo
rowe czasopisma, z zaklętą 
w nich pornografią, zbierają 
z odczuć ludzkich całą po
wierzchowną, najbardziej 
wulgarną warstwę. Zostaje 
wtedy pole emocjonalne dla 
człowieka moralnie normal
nego - dla humanisty, dla 
naukowca, a przede wszyst
kim dla twórcy. Przywilejem 
bowiem sztuki jest prawo 
wkraczania w najtajniejsze 
regiony umysłu ludzkiego.

I właśnie tą tajemniczą at
mosferą, atmosferą erotyki 
oraz urzekającego piękna 
ciała kobiecego, przepojone 
są prezentowane w „Teatrze 
Ziemi Rybnickiej,, na wysta
wie, trwającej do połowy lu
tego br., prace Józefa SIEJ
NY /1 923-1991/, lekarza, 
ale zarazem i nadzwyczaj 
wrażliwego artysty. Twórca 
ten swoje uniesienia i emocje 
przekładał na wizje plastycz
ne, ujmując je w różnych 
konwencjach artystycznych 
poczynając od postimpres
jonizmu poprzez ekspresjo
nizm, kubizm, surrealizm 
i abstrakcję.

Oto humanoidalne, kubi
zujące formy o proweniencji 
zoomorficznej. Oto ciekawe 
układy kompozycyjne biolo
gicznych kształtów ujęte 
w niedwuznacznych sytuac
jach - sytuacjach zbliżenia 
fizycznego. Oto naga, samo
tnie stojąca kobieta, 
uwikłana w skomplikowany

mechanizm gry /  szachowni
ca/, jaką jest konieczność 
stałego dokonywania wybo
ru, jaką jest życie. Wiele prac 
poruszających problem pro
kreacji zrealizowanych pas
telami, a utrzymanych 
w nadzwyczaj subtelnej to
nacji kolorystycznej, odzna
cza się zdecydowanym 
układem rytmicznym. W ob
razach tych uderza jednoro
dność faktury i morfologii 
płaszczyzny obrazu, która to 
płaszczyzna utkana jest ze 
zrytmizowanych układów 
desek optycznie rozedrga
nych charakterystycznymi 
dla tego materiału słojami.

Dużym rozmachem i mae
strią odznaczają się również 
rysunki tuszem i ołówkiem - 
mam tu na myśli szkice z na
tury aktów kobiecych.

Natomiast miękkie, wyra
ziście zarysowane, syntety
czne plamy barwne o kon
systencji zakrzepłej zawiesi
ny, deformacje koloru i form 
oraz głębia sugerowana ze
stawieniami barw
i kształtów - to cechy ob
razów olejnych utrzyma
nych w konwencji postimp
resjonistycznej, na których 
artysta z ogromną wrażli
wością utrwalił wypoczy
wające w przeróżnych po
zach postacie rozebranych 
kobiet.

Twórczość Józefa Siejny 
jest ekspresją jego stanów 
duchowych zaistaniałych 
wskutek zetknięcia się 
z kształtami poznanej 
zmysłowo natury - jest nobi
litacją sfery rzeczywistości 
wewnętrznej, przeciwsta
wiającej się racjonalnej wizji 
świata.

Grafika Józefa SIEJNY
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Na sesji Rady Miasta w dniu 10 lutego 1992 r. podjęto 

uchwały w sprawie: dokonania zmian w Statucie miasta, 

miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe administ

rowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ryb

niku oraz zmiany opłaty targowej.

RADA MIASTA RYBNIKA 

postanowiła:

I N F O R M A C J A  
w sprawie podatków i opłat lokalnych

Zarząd Miasta Rybnika przypomina o terminach płat
ności:

* PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ I RATY 
PODATKU ROLNEGO DO DNIA 15 MARCA BR.

* PODATKU OD POSIADANIA PSÓW DO DNIA 30 
KWIETNIA BR.

W Statucie Miasta Rybnika - stanowiącym załącznik do 

Uchwały Nr 92/XIII/91 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 

stycznia 1991 roku dokonać następujących zmian:

1/ w paragrafie 10 ust.2 skreślić akapit pierwszy, nato

miast ostatniemu nadać brzmienie:

”- analiza sposobu wykonania uchwał rady”

2/ dodać paragraf 10A w brzmieniu:

1. Rada wykonuje swoje funkcje kontrolne przy pomocy 
Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna w szczególności:

- kontroluje działalność Zarządu oraz podległych mu 

jednostek,

- analizuje wykonanie uchwał Rady,

- występuje z wnioskami w przedmiocie absolutorium,

- wyraża opinię w przedmiocie wniosków o odwołanie 

Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 7 radnych.

4. Przewodniczącego oraz członków komisji wybiera się 

w głosowaniu tajnym,

3/ paragraf 23 ust. 1 nadać treść:

Wydatki budżetu nie mogą przekraczać dochodów oraz 
wpływów z pożyczek krótkoterminowych i obligacji po
mniejszonych o dokonanie spłaty,

4 / Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podatki te można wpłacać:

1. Na poczcie, w bankach i w ajencjach PKO - wpisując na 
blankietach wpłat konto Urzędu Miasta Rybnika w PBK 
Warszawa I O Rybnik - 372602-2017-225; blankiety z od
powiednim nadrukiem dołączono do decyzji wymiarowych, 
druki te można również otrzymać w kasie Wydziału Finan
sowego Urzędu Miasta Rybnika, pok. 24 ul. Chrobrego 2.

2. U inkasenta w dzielnicach miasta:
a /  Boguszowice, Gotartowice i Kłokocin w budynku byłego 

Urzędu Gminy w Boguszowicach ul. Małachowskiego,
b /  Chwałęcice - w miejscu zamieszkania inkasentki 

ul. Bronisława Czecha 24 b,
c /  Kamień - w świetlicy OSP ul. Szewczyka 30 
d / Niedobczyce, Niewiadom i Popielów w budynku byłego 

Urzędu Gminy ul. Zagłoby,
e /  Orzepowice, Rybnicka Kuźnia - w miejscu zamieszkania 

inkasentki w Rybnickiej Kuźni ul. Św. Maksymiliana 33, 
f /  Zebrzydowice - w miejscu zamieszkania inkasenta ul. 

Kasztanowa 7,
g /  Wielopole, ul. Rubinowa 5 /  sklep warzywa - owoce/,

3. W kasie Wydziału Finansowego ul. Chrobrego 2.

Zachęcamy do wcześniejszego regulowania podatków 
oraz korzystania z usług poczty, banków i inkasentów. 
Uchroni to zainteresowanych przed traceniem czasu na 
wystawanie w kolejce przed okienkiem kasowym.

R y b n i c k a  g i e ł da  c e n o w a
c e n y  z w t o r k u  i  ś r o d y  9 i 10 s t y c z n i a  1 9 9 3  r.
W a r z y w a
sk le p m archew  buraki p ie tru szka ce b u la kapusta kiszona ogórki 

kiszono
Powstańców 24 8 6 10 6 10 10
św. Jana 13 6 6 10 10
Miejska 3 7 5 10 5 10 7
HERMES 7 5 7 5 10 10
TARG 5-9 6 8-12 5-6 —

O w o c e
sk le p jabłka banany cytryny pom arańcze grejp frut y kiwi
Powstańców 24 5-14 20 18 16 19 3
św. Jana 13 7-10 17-21 18 16 18

8ci

Miejska 3 7-8 20 18 15 20 3
HERMES 6-9 21 18 18 18 3
TARG 5-18 18-20 14-18 12-17 17-20 3-3.5

W a l u t y  /  k u p n o - s p r z e d a ż /
m i e j s c e  w y m i a n y d o l a r  U S A m a r k a  R F N C -S

s c h i l l i n g
A u s t r i a

f r a n k  
F r a n c j a

Powstańców 8 16100/16300 9600/9750 5207—  1300/1400 2800/2900
POCZTA 16100/16150 9730/9780 510/—  1360/1380 2820/2900
D e l ik a te s y ,  ul. M ie jsk a 16120/16250 9720/9780 520/— 1350/—  2850/—
H E R M E S 16100/16180 9720/9750 530/—  1380/1390 2870/—

A r t y k u ł y  s p o ż y w c z e
s k  l e p masło

0 ,2 5  k g
mąka

pszenna c u k i e r   c h l e b 1 kg sera żółtego ja j k o

HURTOWNIK 8,6 6 8,5  8,5 45 1,2
SAM Chwałowice 9,7 7,2 9,2 8.5 48-50 1.4
JAN NOGA 9 7 9 7 48 1,4
Delikatesy u l .  M i e j s k a 8,5 6 9,5 9 52-60 1,3
HERMES 8,5 6,8 9,5 9 52-150 1,55

M i ę s o  i  w ę d l i n y  / w  kg

s k l e p bez kości
schab

wieprzowy
łopatka 
wieprzowa k u r c z a k szynka

gotowana
kiełbasa
śląska

SAM Chwałowice 60 55

3838 26 94 44
PIOTROWSKI 57,2 55 26 101,1 44,4
Delikatesy ul. M i e j s k a 55 46 28 95 52
Hermes 56 56 37 27 107 49
Hala Mięsna 56__ 55 39 25 110 48

KRONIKA POLICYJNA 

Niezły teatr
1 lutego jeden z mieszkańców 

Rybnika zgłosił w Komendzie 
Rejonowej Policji, że został 
dwukrotnie uderzony w twarz 
w kawiarni Teatru Ziemi Ryb
nickiej przez innego z klientów 
tego lokalu. Pobicie nie było 
efektem teatralnym - poszkodo
wany doznał rozcięcia łuku 
brwiowego.

Amator grilla
W nocy z 1 na 2 lutego 

włamano się do sklepu prze
mysłowego „Domtech,, przy ul. 
Białych. Sprawca wybił szybę 
wystawową i nie wchodząc do 
środka skradł kuchenkę mikro
falową z grillem „Moulinex„, 
żelazko „Agnagliss-60„ i dzba
nek elektryczny firmy „Tefel,,. 
Łączna wartość skradzionych 
przedmiotów wyniosła 8,3 mln 
zł.

Zastawił zastavę
2 lutego wieczorem na ul. 

Górnośląskiej kierowca „zasta
vy„ nagle zjechał na lewy pas 
i zderzył się z samochodem oso
bowym mercedes. Sprawca wy
padku doznał ogólnych potłu
czeń ciała i przebywa w szpitalu. 
Policja zatrzymała mu prawo 
jazdy.

Pilnuj straganu!
3 lutego jednemu z hand

lujących na targowisku miejs
kim przy ul. Hallera skradziono 
ze straganu papierosy. Ilość 
skradzionych „cygaretów,, nie 
była mała - straty poszkodowa
ny oszacował na 1,5 mln zł.

Jak w Chicago?.
Obyczaje naszych rodzimych 

biznesmenów stają się coraz ba
rdziej amerykańskie. 3 lutego na 
policję zgłosił się jeden z mieszkańców

 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o 
podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.Nr 9 poz.31/, PIER
WSZA RATA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPOR
TOWYCH ZA 1993 ROK PŁATNA JEST W TERMINIE 
DO DNIA 15 LUTEGO 1993 ROKU.

Wpłaty, dokonywane w niżej wymienionych placówkach 
wolne są od opłat pocztowych oraz manipulacyjnych:

* wszystkie placówki pocztowe w Rybniku

* Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, Od
dział w Rybniku, ul. J.F. Białych

* inkasenci w dzielnicach miasta:
Boguszowice, Gotartowice i Kłokocin w budynku Urzędu 

Gminy w Boguszowicach, ul. Małachowskiego
Chwałęcice - w miejscu zamieszkania inkasentki, ul. Czecha 

24 b
Kamień - w świetlicy OSP, ul. Szewczyka 30
Niedobczyce, Niewiadom i Popielów - w budynku B.U.G., 

ul. Zagłoby
Orzepowice, Rybnicka Kuźnia - w miejscu zamieszkania 

inkasentki, ul. św. Maksymiliana 33
Zebrzydowice - w miejscu zamieszkania inkasenta, ul. 

Kasztanowa 17
Wielopole, ul. Rubinowa 5 /  sklep warzywa - owoce/

 Kasa Wydziału Finansowego, ul. Chrobrego 2

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ RYBNIK
- Dział Usług Pogrzebowych, 

ul. Rudzka 70b /  cmentarz komunalny/,
tel. 28-991

oferuje następujące usługi porzebowe:
- wynajęcie karawanu
- całodobowy przewóz zwłok
- szeroki asortyment trumien
- kosmetykę, ubranie i przechowanie zwłok
- wynajęcie kaplicy do pogrzebu
- usługi cmentarne, w tym wykopanie grobu. 
Ceny konkurencyjne.

mieszkańców Rybnika twierdząc, że 
od pewnego czasu nachodzą go 
w mieszkaniu osobnicy grożący 
mu śmiercią. Z wyjaśnień po
szkodowanego wynika, że 
mężczyźni ci zostali zatrudnieni 
przez właścicieli jednej z rybnic
kich firm w celu wymuszenia 
zwrotu pożyczonych pieniędzy.

Potrącenie kobiety 
3 lutego ok. 10.30 na przejściu 

dla pieszych u zbiegu ulic Gliwi
ckiej, Powstańców, Sobieskiego 
i Łony autobus „Ikarus,, 
potrącił 43-letnią kobietę. Po
szkodowana doznała obrażeń 
ciała i przebywa w szpitalu.

Mazdą w sygnalizator 
3 lutego po godz. 20.00 na 

skrzyżowaniu ulic Reymonta 
i Wodzisławskiej kierowca maz
dy, będący po użyciu alkoholu, 
uderzył swoim autem w sygnali
zator świetlny. Kierowca nie od
niósł żadnych poważniejszych 
obrażeń. Mniej szczęścia miał 
sygnalizator - został zniszczony.

Tatrą w trakcję 
3 lutego o godz. 10.30 na 

przejeździe kolejowym w po
bliżu stacji w Niewiadomiu na 
ulicy Sportowej samochód 
ciężarowy tatra podniesioną 
skrzynią ładunku zaczepił o dru
ty trakcji elektrycznej. W wyni
ku wypadku zostały przewróco
ne dwa słupy energetyczne oraz 
złamana rogatka drogowa.

Będą zmywać
W nocy z 3 na 4 lutego na ul. 

Mikołowskiej w Rybniku nie
znani sprawcy włamali się do 
sklepu z art. wodno-kanaliza
cyjnymi. Po wybiciu szyby w ok
nie wystawowym skradli 13 
sztuk zlewozmywaków nierdze
wnych wartości 18 mln zł.

Włamanie przez sufit
Do sklepu „Ruchu,, przy ul. 

Górnośląskiej w Niedobczycach 
włamano się metodą nieba
nalną. W nocy z 4 na 5 lutego 
złodzieje wybili otwór w stropie 
z usytuowanego nad sklepem 
pustego mieszkania. Sprawcy 
skradli papierosy, baterie, zaba
wki, znaczki oraz bilety WPK. 
Straty nie zostały jeszcze ustalo
ne - remanent trwa.

Obłowił się w garażu 
Między 18 stycznia a 5 lutego 

włamano się do garażu przy ul. 
Żorskiej. Sprawca skradł akce
soria i części samochodowe oraz 
narzędzia. Właściciel garażu 
ocenił straty aż na 50 mln zł.

Zabrali lornetkę 
Między 1 a 6 lutego nieznani 

sprawcy włamali się do garażu 
przy ul. Raciborskiej. Po urwa
niu kłódki i wybiciu szyby 
w drzwiach skradli 3 kanistry 
oraz lornetkę. Teraz będą mogli 
sobie popatrzeć w siną dal.

Pechowa ulica
6 lutego na ul. Robotniczej 

wydarzyły się dwa wypadki. 
O godz. 6.30 rano sanitarka ma
rki fiat 125p combi wpadła 
w poślizg i zjechała na prawe 
pobocze uderzając w drzewo. 
28-letnia pasażerka doznała 
potłuczeń, które nie okazały się 
groźne. Po opatrzeniu została 
zwolniona do domu. Wieczo
rem o godz. 18.30 fiat 126p 
kierowany przez 29-letnią ko
bietę potrącił pieszego, który 
nagle wtargnął na jezdnię zza 
stojącego autobusu. 28-letni 
pieszy miał mniej szczęścia niż 
pasażerka sanitarki. Doznał 
złamania kości prawego ramie
nia i stłuczenia głowy. Przebywa 
w Szpitalu Miejskim w Rybni
ku.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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rozmawiał o pracy w kadrze 
narodowej juniorów Euge
niusza Tudzieża i Krzyszto
fa Fliegerta. Ci młodzi za
wodnicy mają szansę pod
nieść swój sportowy poziom, 
ale z pewnością potrzebo
wać będą materialnego 
wsparcia. Polski Związek 
Motorowy pomoże im do
piero wtedy, gdy pojawią się 
znaczące sukcesy.

W każdym razie nad ryb
nickim stadionem powiało 
nadzieją. Będzie żużel! Jaki, 
to zależy również od nas; od 
frekwencji widzów, od ilości 
reklam i kilku innych czyn
ników. Ważne, że zawodnicy 
przygotowują się już norma
lnym tokiem do sezonu. 
W planach jest obóz trenin
gowy prawdopodobnie jakiś 
mecz sparingowy. Nieco go
rzej wygląda sprawa przygo
towań sprzętowych, ale na 
to jest jeszcze czas.

WACŁAW TROSZKA

Własnymi siłami 
do przodu

Wszystko wskazuje na to, 
że żużlowcy rybnickiego klu
bu wystartują do nowego se
zonu o własnych klubowych 
siłach bez specjalnej pomocy 
łódzkiej firmy i pana Wal
czaka, choć zawsze coś jesz
cze może się zmienić. Nieod
zowna natomiast będzie po
moc władz miejskich i na nią 
klubowi działacze mogą 
chyba liczyć. Jak na razie nic 
nie mówi się o wielkich gwia
zdach. Nie pozwalają na to 
uwarunkowania finansowe. 
W okolicach dwudziestego 
lutego dojdzie do podpisa
nia kontraktu z Francuzem 
Philippem Berge, który już 
wcześniej zgłosił chęć repre
zentowania barw rybnickie
go klubu. Na polskich to
rach żużlowiec z tej części 
Europy to prawdziwa nowa
lijka, ale na przykład Antoni 
Woryna, który miał okazję 
go oglądać w ubiegłym sezo
nie, wyraża się o nim bardzo

pochlebnie. Jak będzie radził 
sobie w lidze przekonamy się 
na własne oczy.

Choć zapowiada się, że 
rybnicki zespół będzie po
zbawiony wielkich gwiazd 
i jakiegoś wielkiego dopływu 
gotówki z zewnątrz, myślę że 
przy odrobinie szczęścia 
można będzie w Rybniku 
oglądać ciekawe ligowe po
jedynki. Jest szansa by żużel 
stanął wreszcie na własne 
nogi i utrzymywał się z tego 
co uda się wypracować. 
Oczywiście klub czeka na 
ewentualnych większych 
i mniejszych sponsorów oraz 
firmy pragnące reklamować 
się na stadionie. Żużlowy 
zespół to przecież wizytówka

Rybnika. Tak było przez la
ta i tak powinno pozostać, 
ale do tego potrzebny jest 
odpowiedni klimat. Ta 
drużyna może się przecież 
stać oczkiem w głowie wielu 
mieszkańców miasta. Nie 
trzeba wielkich sum, jeśli 
każda firma z tego terenu 
pomoże choć trochę, nieko
niecznie tylko dając 
pieniądze, żużlowa karuzela 
może się nieźle kręcić. Sami 
żużlowcy też szukają indy
widualnych sponsorów. Ja 
polecałbym zawodników 
najmłodszych. Niedawno 
w Rybniku zjawił się opie
kun kadry narodowej Ma
rek Kraskiewicz, który 
z przedstawicielami klubu

Para buch koła w ruch. Ruszyła maszyna po szynach do 
Węgierskiej Górki. Wycieczkę dla rodzin pracowników 
lokomotywowni Rybnik zorganizowali przedstawiciele 
trzech związków zawodowych. Foto: wack
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Na początku mojego listu 
chciałbym pozdrowić całą 
redakcję „GR,, i podzielić się 
moimi spostrzeżeniami. Już 
za niecałe dwa miesiące pier
wszoligowa drużyna żużlo
wa rybnickiego klubu roze
grać ma pierwszy ligowy 
mecz. Wiadomo już na pew
no, że zabraknie w niej duetu 
nr jeden - braci Skupieniów. 
Gdy dowiedziałem się o tym 
myślałem, że dostanę do gło
wy. Po przemyśleniu tego łzy 
zaczęły mi spływać po twa
rzy /nie wstydzę się tego, 
Skupieniowie byli dla mnie 
w sporcie żużlowym wszyst
kim/. Należę również do Ry
bnickiego Speedway Fank
lubu, gdzie zawodnicy spo
tykają się z kibicami. Byli 
wszyscy zawodnicy, ale An
toni Skupień jako jedyny za
imponował mi skromnością 
/nie robił z siebie gwiazdo
ra/. Na ostatnim zebraniu 
Fanklubu gościem był kapi
tan drużyny Mirosław Kor
bel. Jeden z członków zadał 
pytanie czy to prawda, że 
w zespole panuje zła atmo
sfera? Odpowiedź brzmiała:

Dzieci i młodzież 
spędzająca ferie zimowe 
w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Rybniku nie 
mogły narzekać na brak at
rakcji. Pracownia kompute
rowa zainicjowała „Dni Ot
warte,, dla ’’komputero
wców„. Młodzież chętnie 
gromadziła się przy stołach 
tenisa stołowego, zaś w mo
delarni przy ul. Chabrowej 
9 majsterkowicze do 
późnych godzin wykonywali 
wspaniałe modele samo
lotów. Oprócz zwykłych 
zajęć przewidzianych w har
monogramie zorganizowa
no konkursy, gry i zabawy 
stolikowe, zaś aura sprawiła 
dzieciom miłą niespo
dziankę w postaci śniegu. 
Dzięki temu większa część 
zajęć odbywała się na

„To prawda, że Antek i „E
gon„ /  chodzi o Eugeniusza 
Skupienia/ byliby bardzo 
potrzebni w drużynie, ale oni 
sami chcieli odejść. Nie mo
gliśmy ich zatrzymać na 
siłę,,.

Myślę, że tu nie chodzi 
o to żeby ich zatrzymać, tyl
ko żeby się ich pozbyć. Teraz 
zawodnicy, którzy się nie 
mieścili w składzie lub byli 
rezerwowymi, będą chodzić 
z głowami do góry. Czy o to 
chodzi? Skupieniowie opu
szczają szeregi rybnickiej 
drużyny tylko na rok; ja 
myślę, że aż na rok! Odejście 
tych dwóch doświadczonych 
zawodników może mieć 
opłakane skutki w postaci 
degradacji do drugiej ligi. 
Jedno co mnie boli, to to, że 
w zespole brakło miejsca dla 
tak doświadczonego i wspa
niałego zawodnika jak An
toni Skupień. Mam nadzieję, 
że „profesor,, pojawi się 
w Rybniku na przykład na 
jakimś turnieju. Mam 
również nadzieję, że tu w Ry
bniku zorganizuje, ale nie za 
szybko, zakończenie swojej 
kariery, czego w imieniu 
własnym i kibiców sobie 
życzę.

Ryszard Leonard

wolnym powietrzu. Były wy
jazdy na lodowisko i w góry. 
Odbył się także turniej sza
chowy, w którym pierwsze 
miejsce zdobył P. Markie
wicz, a najmłodszy uczest
nik, pięcioletni Tomek Cha
roś zajął czwarte miejsce. 
W sobotę 30 stycznia dzieci 
bawiły się na balu przebie
rańców, a do uświetnienia 
tego balu przyczynili się lu
dzie dobrej woli, m.in. 
Grażyna Konkol, właściciel
ki sklepu BAMA: B. Adam
czyk, M. Kowalska, oraz dy
rektor RPH Eugeniusz Zaik. 
Wbrew powszechnemu prze
konaniu, iż wyłącznie panuje 
materialny stosunek do tego 
co wokół nas się dzieje, ryb
niccy biznesmeni nie zapom
nieli o dzieciach z MDK, za 
co te im dziękują.

’’Kozackie"
włamania
Siedem kradzieży z wła

maniem oraz usiłowanie 
kradzieży zarzuca Prokura
tura Rejonowa w Rybniku 
Wiktorowi D. - obywatelowi 
Ukrainy. W wyniku jego 
działalności poszkodowa
nych zostało 8 osób, a łączna 
wartość skradzionych 
przedmiotów wyniosła 61 
mln zł.

Wiktor D. po przyjeździe 
do Rybnika zamieszkał 
w Domu Młodego Koleja
rza. Jednak zamiast 
przykładnie handlować, jak 
inni jego rodacy, postanowił 
wzbogacić się w inny 
sposób. Zaczął organizować 
włamania do domków jed
norodzinnych. W „pracy,, 
tej korzystał z pomocy Po
laków, także mieszkańców 
Domu Młodego Kolejarza. 
Jak widać, polsko-
ukraińskie historyczne ani
mozje nie przeszkodziły 
w zgodnej przestępczej 
współpracy.

Rolę szefa odgrywał Wik
tor D. On wybierał obiekty 
włamań, on także obserwo
wał przez kilka dni wybrane 
domki jednorodzinne. Celem

Celem stawały się te, w których 
przez kilka kolejnych dni nie 
widać było światła w ok
nach. Wiktor D. wniosko
wał z tego, że właściciele wy
jechali i można będzie 
okraść ich bez większych 
problemów. Po wejściu do 
domu łupem złodziei padało 
wszystko co dało się wynieść 
- sprzęt radiowo-telewizyj
ny, sprzęt gospodarstwa do
mowego, dywany, a nawet 
pościel. Podczas ostatniego 
swojego włamania w nocy 
z 30 na 31 stycznia skradli 
kilkanaście kompletów 
pościeli, kryształy, dywany, 
a nawet odkurzacz. Do do
mku tego wracali zresztą 
dwa razy, by opróżnić go 
doszczętnie ze wszystkich 
w a r t o ś c i o w y c h  
przedmiotów.

Tym razem mieli jednak 
pecha. Następnego dnia 
właściciel domku rozpoznał 
swój świecznik i zegar na 
targowisku u handlujących 
tam mieszkańców Wspólno
ty Niepodległych Państw. 
Powiadomił o tym policję, 
która przeprowadziła re
wizję w Domu Młodego Ko
lejarza, gdzie zatrzymali się 
handlarze. Znaleziono tam 
resztę przedmiotów po
chodzących z tego włama
nia, a także kilku z poprze
dnich. Wiktor D. został are
sztowany, a wraz z nim 
dwóch Polaków,
mieszkańców Domu Młode
go Kolejarza. Jednemu

Nie zapomnieli 
o dzieciach...
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przetarg w formie ofert pisemnych na :

- sprzedaż następujących pojazdów:
* jelcz śmieciarka nr rej. KAF 258E
* ził D-470 odśnieżacz nr rej. KAF 195E
* naczepa do bitumu nr rej. KAF 298E

- wykonywanie usług w zakresie:
* załadunek i wyładunek nieczystości stałych spychołado

warką kołową z czerpakiem chwytakowym,
* spychania i zagęszczania nieczystości stałych 
na terenie wysypiska spycharką gąsienicową
6 godz. dziennie.

Oferta powinna zawierać nazwisko, imię oraz adres 
oferenta i proponowaną cenę, w przypadku wykonywania 
usług - cenę godzinową.

Oferty należy składać w Sekretariacie RSK do dnia 
26.02.93 r.

Bliższych informacji udziela Służba Oczyszczania i Trans
portu RSK, adres jak wyżej.

RSK zastrzegają sobie prawo swobodnego wyboru ofe
renta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W  Niedobczycach 
bezpieczniej

Niedawne spotkanie 
władz samorządowych 
z mieszkańcami Niedobczyc 
przyniosło informacje na te
mat ładu i porządku w tej 
dzielnicy Rybnika. Mie
czysław KISZKA - kierow
nik Posterunku Policji Loka
lnej przy ulicy Lotników 3a 
w Niedobczycach - poinfor
mował, że sytuacja pod 
względem bezpieczeństwa nie 
jest tutaj zła! W 1992 roku 
policjanci odnotowali 93 wy
kroczenia /  włamania, kra
dzieże, bójki, rozboje/. W 45 
wypadkach przekroczenia 
prawa ich sprawcy zostali wy
kryci. W tej chwili Niedo
bczyce są traktowane jako 
trzecia, a nie jak dawniej 
druga strefa zagrożenia. Od 
początku roku nie miało tu

miejsca ani jedno 
przestępstwo. Obsadę poste
runku stanowią kierownik 
i trzech policjantów. Po roz
ległym terenie Niedobczyc, 
Niewiadomia, Buzowic 
i Zmysłowa do tej pory po
ruszali się autobusami lub 
prywatnymi pojazdami 
/także mieszkańców dzielni
cy/. Spokój w dzielnicy 
osiągnęli m.in. dzięki dobrej 
współpracy z sąsiednimi po
sterunkami, np. w Biertułto
wach. „Maluch,, obiecany 
na spotkaniu niedobczyc
kim policjantom przez pre
zydenta MAKOSZA z pew
nością zwiększy ich operaty
wność. Od poniedziałku do 
piątku na posterunek w Nie
dobczycach można dzwonić 
pod numer 27-146, w.315.

/g w /

z nich zarzuca się udział we 
włamaniu z 30 na 31 stycz
nia, w którym wartość łupu 
wyniosła 8 mln zł, a drugie
mu uczestnictwo w dwóch 
wcześniejszych - gdzie straty 
wyniosły około 24 mln zł.

Pokrzywdzony w ostat
nim wyczynie polsko-u
kraińskiej grupy
przestępców odzyskał
w większości skradziony do
bytek. Łupów nie zdążono 
jeszcze sprzedać.

Wiktorowi D. prokuratu
ra zarzuca udział w 7 włama
niach, w których był prowo
dyrem. Nie wyklucza się jed
nak, że lista jego przestępstw 
zostanie rozszerzona w wy
niku prowadzonego śledzt
wa.

Do chwili procesu Ukrai
niec korzysta z gościnności 
polskiego aresztu śledczego.

/ ja k /

Dziękujemy
Od koszykarzy Policyjne

go Klubu Sportowego i ko
szykarek Rybnickiego
Młodzieżowego Klubu Spo
rtowego, przebywających na 
obozie w Nysie oraz ich tre
nerów i opiekunów otrzy
maliśmy sympatyczną
pocztówkę. Bardzo dzięku
jemy!

Redakcja
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„Ryba,, 
miała głos

W poprzednim numerze 
”GR” pytaliśmy
czytelników, czy udało im się 
złapać ’’Rybę" - pierwsze 
w Rybniku prywatne radio. 
Dostaliśmy w tej sprawie 
list.

Radia „Ryba,, słuchałem 
w poniedziałek 1.02. od ok. 
19.00 do 22.00. Było milo: 

fajna muzyka, swojskie 
prowadzenie, życzenia, a we 
wtorek 2.02. drobne 
konkursy, nagrody. Życzę 
miłego odbioru i lepszej 
jakości nadawania!!!

Marek SOWA

Otrzymaliśmy również list 
od pracowników radia „Ry
ba,,, w którym m.in. czyta
my: „Niestety, w chwili 
obecnej jesteśmy zmuszeni do 
czasowego wstrzymania 
emisji naszego programu. 
Chcielibyśmy, aby
w przyszłości radio „Ryba,, 
stało się w pełni 
profesjonalne. Wymaga to 
jednak wielu kroków 
w kierunku jego legalizacji 
i doskonalenia technicznego. 
Chcemy podjąć te starania 
i mamy nadzieję, że już 
w niedługim czasie radio 
„Ryba,, ponownie pojawi się 
na antenie.

Do usłyszenia!„

 9GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Ciąg dalszy nastąpi

Każdy szanujący się rynek ma swoich skrzydlatych bywalców - gołębie. Wprawdzie 
fraszkopisarz napisał niegdyś, że „Gołębiami brukowany Kraków g... ma z tych ptaków,,, 
niemniej są i mają swój udział w tworzeniu niepowtarzalnej atmosfery takich miejsc. Nasz 
Rynek czeka jeszcze na zasiedlenie i kto wie jak długo to potrwa. Na szczęście, scenka jaką udało 
nam się niedawno podpatrzeć, świadczy o tym, że wszystko zmierza we właściwym kierunku.

Tekst i foto: /w ack /

Fatałachy z naszej szafy 

W czym na randkę?

NOWINKI W KUCHNI

Nie zaskoczy mnie żadna 
randka!

Oczywiście, są randki i... 
raaandki! Trzeba więc po
stawić sobie pytanie, czego 
się spodziewamy po spotka
niu, a przede wszystkim zaś, 
gdzie się ono odbędzie.

Jeżeli pójdziecie razem 
pobiegać, wiadomo, że trze
ba wskoczyć w dres i „adida
sy,,, ale przedtem nie od rze
czy będzie zadbać o kon
dycję Fizyczną, żeby nie tylko 
się nie skompromitować, ale 
i zaimponować formą.

Kiedy wybieracie się do 
kina, radzę ubrać się ciepło, 
bo nasza niedoinwestowana 
kultura przędzie bardzo 
cienko i w salach bywa 
chłodno. Radzę więc wybrać 
się na rozgrzewający film 
o miłości i od razu zasugero
wać partnerowi, że chętnie 
damy się objąć ramieniem.

Przynajmniej będzie miał 
utrudnione jedzenie cu
kierków w szeleszczących 
papierkach...

Teatr kwitujemy krótko - 
na czarno, elegancko, bez
pretensjonalnie. Że to trud
ne? Trudno. Kolację w re
stauracji można „obsłużyć,, 
tym samym strojem. Nato
miast „małe co nieco,, w do
mowych pieleszach wymaga 
stroju również starannego, 
ważne też, by był z niespec
jalnie gniotącego się mate
riału...

I obojętnie gdzie i po co się 
spotykamy, a już na pewno 
na blind date /  randkę w cie
mno/ ubieramy super bie
liznę, sexy i w dobrym ga
tunku. Nigdy nie wiadomo 
jak to się skończy...

Wróżka

5  m in u t ła m a n ia  g ło w y

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
22 lutego, wylosowana zo
stanie nagroda w postaci ka
sety video ufundowanej przez 
PUH „ULEX„ z Rybnika-

Boguszowic.
Rozwiązanie prosimy 

przesiać na kartkach poczto
wych na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka,,, Rybnik, ul. 
Kościuszki 54.

Nagrodę za rozwiązanie

łamigłówki z „GR,, nr 
4 z dnia 29 stycznia otrzymu
je: Dariusz Gajda, ul. Żwirki 
i Wigury 4, Rybnik.

Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

Kotlety wieprzowe 
po rzeźnicku

4 kotlety schabowe z kostką /po ok.150 g każdy/, 2 łyżki masła, 
2 łyżki oliwy, sól, pierz

SOS RZEŹNICKI
2 drobno posiekane cebule, 2 łyżki masła, 1 łyżka mąki, 200 ml 

białego wytrawnego wina, 300 ml bulionu, 1 łyżka musztardy, 150g 
korniszonów pokrojonych w zapałkę

- porcja dla 4 osób, przygotowanie 25 min., gotowanie 20 minut.
* Kotlety smażyć na silnie rozgrzanej mieszaninie masła i oliwy, 

po ok. 7 minut z każdej strony. W połowie smażenia osolić 
i doprawić pieprzem. Na 3 minuty przed końcem smażenia patelnię 
przykryć. Usmażone kotlety zdjąć z patelni i trzymać w cieple.

Cebulę zeszklić na maśle. Dodać mąkę, wymieszać starannie 
i doprowadzić do wrzenia. Dodać wino i bulion, doprawić solą 
i pieprzem, po czym zagotować na wolnym ogniu.

* 1 łyżeczkę gorącego sosu rozetrzeć dokładnie z musztardą i wlać 
z powrotem do naczynia z sosem. Dodać korniszony, wymieszać 
starannie i ponownie zagotować sos.

* Kotlety ułożyć na półmisku i polać sosem. Podawać z puree 
z kartofli.

Przepis pochodzi z książki „Kuchnia francuska„ wydanej w serii 
„Encyklopedia sztuki kulinarnej„ przez wydawnictwo TENTEN.

—
Pod znakam i zodiaku

BARAN
Nie zatruwaj sobie pięknych chwil wątpliwościami w rodzaju „czy to 

wypadaj Namiętność nie tak często gości w naszym życiu, a emocje 
mogą je  tylko wzbogacić. Nawet kiedy przygoda nie skończy się 
happy-endem - warto ją przeżyć!

BYK
Jak byczek Fernando uwielbiasz wąchać kwiatki, chętnie 

przeskakując z jednego na drugi. Teraz wreszcie kosa trafi na kamień, 
jednak w głębi duszy ucieszysz się z zawinięcia do „swojego,, portu. 

BLIŹNIĘTA
Sprawy sercowe zajmowały w Twoim życiu zawsze sporo miejsca, 

lubisz analizować każdą sytuację „romansową,, i rozbierać na części 
każde zdanie partnera. Kiedy wyniki tej „wiwisekcji,, nie są korzystne 
dla Ciebie, wpadasz w depresję. Może pozwolić sobie na nieco

RAK
Romantyczny i zakompleksiony RAK w najbardziej gorącym 

momencie wpada w panikę i próbuje się wycofać, tyłem oczywiście, 
szczególnie wtedy, gdy sprawy toczą się zbyt szybko. Ktoś spokojny 
i zrównoważony ma u Ciebie duże szanse, miej szeroko otwarte oczy!

LEW
Jak to Król, lubisz sobie partnera podporządkować i nie dając 

z siebie wiele, oczekujesz wszystkiego! Nie wszyscy jednak skłonni są 
„służyć,, na królewskim dworze, uważaj aby Twój pałac nie 
opustoszał...

PANNA
Twojej psychice służy atmosfera czułości, harmonii i silnych więzi. 

Nie oczekuj jednak, że to wyłącznie partner będzie dbał o Twoje dobre 
samopoczucie, jemu też się coś należy!

WAGA
I znów się wahasz, jednak w tym wypadku Twoje wątpliwości są 

uzasadnione. I choć może być to decyzja trudna, zaufaj staremu 
przysłowiu, że nie wchodzi się nigdy do tej samej rzeki. Wszystko co 
było do powiedzenia, powiedzieliście sobie w ostatniej rozmowie... 

SKORPION
Nie licz na cud! Nic nie rozwiąże się samo, a już na pewno nie po 

Twojej myśli. Twój potencjalny partner jest człowiekiem 
wartościowym, warto o niego powalczyć, choćby przyszło odstąpić 
trochę od niewzruszonych dotąd zasad.

STRZELEC
Coś co zostało rozbite trudno skleić, choć istnieje cień szansy, by 

zerwane więzi naprawić! Masz wiele uroku i potrafisz być bardzo 
przekonujący, gdy zechcesz. I choć umiejętności dyplomatyczne nie są 
Twoją najsilejszą stroną, chyba się uda!

KOZIOROŻEC
Dobrze byłoby, gdybyś pomiędzy szczeblami drabiny do kariery 

znalazł czas na choćby niewinny flirt lub okazanie czułości stałemu 
partnerowi. Byłoby to korzystne dla Twojego zdrowia psychicznego, 
które karmione dość jednostajnymi emocjami, staje się jałowe. 

WODNIK
Czas znaczony emocjami, uczuciami i wątpliwościami. Nie musisz 

bać się czułości, ale panuj nad zbytnim sentymentalizmem, który czyni 
Cię w oczach partnera mało wiarygodnym. Dziś od zakochanych 
oczekuje się czynów, a nie deklaracji.

R YB Y
Musiałby pojawić się ktoś o wielkiej sile przekonywania, że warto 

spróbować raz jeszcze, nie oglądając się wstecz na nienajlepsze 
doświadczenia. Może ktoś taki pojawi się już niedługo, zaufaj po raz 
któryś swojej intuicji, która podpowie Ci, kiedy się wycofać...

- Ano, prowda.
- No to musisz 

szczęśliwy?
- Ano, muszę.

być

Roz jeden chłop popił 
trochę z kolegami, ale zrobiło 
sie już nieskoro, jak szeł do 
dom. A miol on bardzo złą 
babę, toteż zzul w sieni 
trzewiki i w zokach szeł przez 
sień. No ale nic z tego, bo ta

Bery
śmieszne 
i ucieszne

jego stara miała dobry słuch 
i w kuchni już czekała na 
niego z nudelkulą.

- Skąd to idziesz, że mosz 
trzewiki w ręku?

- Ano od szewca - pado ten 
chłop.

- Od szerwca tak nieskoro?
- No, nie może być jeszcze 

tak nieskoro, kiedy ty sie do
robienia nudli zabierosz pra?!

* * *

- Francik! Jak i tam idzie? 
Ponoć żeś sie ożenił! - pyto 
Antek.

- A dyć tak! - pado Francik.
- A dobrze żyjecie?
- Jak dwa gołąbki. Roz jo

z domu furgom, a roz ona!
* * *

Jedno staro panna chciała 
sie bardzo wydać. Poradził jej 
ktoś, że musi dużo rzykać do 
św. Antoniego. Kupiła se 
figurkę i co dzień rzykała. 
przeszło jednak porę lot a tu 
nic.

Roz jej sie to zbrzydło, 
rozeźliła sie i w złości ciepła 
figurę przez okno, ale akurat 
jednemu kawalerowi na 
głowę. Ten spojrzoł ino na to 
okno i już leci wartko na 
wierch do jej izby i zaczął jej 
grozić milicją. Panna 
z płaczem powiedziała mu 
wszystko, iż przez cztery lata 
rzyko do św. Antoniego
o chłopa nadaremono. 
Kawaler sie u dobruchoł, 
obejrzoł mieszkanie, panna
i spytoł, czy zaś może przyjść. 
Pedziała „czemu nie?,,.

Po paru miesiącach był 
ślub. W  kościele panna 
podeszła do figury 
św. Antoniego i rzekła mu:

- Widzisz, nie chciołeś po 
dobroci, toś zrobił po złości, 
aleś jednak zrobił!

* * *

Młoda dziołcha wleciała 
uradowano do izby i pado:

- Babko, pamiętocie wy 
jeszcze, jak wos kto pierwszy 
roz pocałowoł?

- Coś ty! Jo już nawet tego 
ostatniego nie pamiętom.

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel/fax 28-825, tel. 23-195 

Biuro czynne 
9.00 do 17.00
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