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Ostatnia sesja RM - budżet przyjęty.

Czy w Starostwie 
zabrzmią gamy?

Jeden rzut oka na porządek obrad ostatniej w roku sesji 
Rady Miasta, jaka odbyła się 29 grudnia ub. roku, wystarczył 
by zorientować się, że należeć ona będzie do bardziej 
emocjonujących.

K o c h a n i!  S e r d e c z n ie  d z ię k u je m y  W a m  za  g o r ą c e  se r c a  d r u g ie g o  
s ty c z n ia . B y liśc ie  w sp a n ia li - to  d z ię k i W a m , D r o d z y  R y b n ic z a n ie ,  
z e b r a liśm y  p o n a d  100  m ilio n ó w  z ło ty c h  d la  c h o r y c h  d z ie c ia k ó w  w  ca łej  
P o lsc e ! D u ż a  b u źk a .
Organizatorzy "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"
na termie Rybnika i okolic czytaj również na stronie 4.

Na wstępie przewodnicząca RM 
Urszula Szynol odczytała 2 listy 
nadesłane przez abp Damiana Zimonia 
i ks. Alojzego Klona, a skierowane do 
władz miasta z podziękowaniami za 
stworzenie odpowiedniej atmosfery w 
czasie uroczystości nadania miana 
bazyliki mniejszej kościołowi św. 
Antoniego.

Po wniosku radnej Janiny Stulowej, 
aby informację dotyczącą udziału 
Rybnika w programie pilotażowym 
przekazać przed dyskusją na temat 
budżetu miasta na rok 1994, przyjęto 
porządek dzienny sesji. Następnie 
prezydent Józef Makosz poinformował 
zebranych o bieżącej działalności 
zarządu. Miasto przejęło 
odpowiedzialność za kontynuację 
budowy ośrodka "Bushido", ukończono 
remont SP nr 16, oraz segment “D” w 
Zespole Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych, trwa budowa szkoły 
podstawowej w Boguszowicach. 
Kontynuowane są roboty drogowe: 
chodniki przy Stawowej, Wyzwolenia, 
Górnośląskiej, Śląskiej, 3 Maja, parking 
przy Worcella w Popielowie, oddano do 
użytku łącznik z ul. Wodzisławskiej do 
ul. 1 Maja w Chwałowicach, 
wymieniono nawierzchnię kilku ulic, 
trwają roboty przy podnoszeniu 
wiaduktu przy ul. Wodzisławskiej. W 
kilku miejscach wymienia się sieć 
wodno-kanalizacyjną, rozszerzana jest 
sieć gazowa. Od nowego roku w 
wyremontowanym budynku po hotelu 
"Rybnik" znalazły siedzibę Ośrodek 
Zamiejscowy Sądu Wojewódzkiego w 
Katowicach, w którym rozpoznawane 
będą sprawy z zakresu prawa pracy i

ubespieczeń społechnych oraz Wydział 
Gospodarczy Sądu Rejonowego w 
Rybniku. Do pozytywnego finału 
doprowadzono kontrowersyjną sprawę 
komunalizacji kamienicy w Rynku 3 - 
rodzina Kachel przystała na warunki 
oferowane jej przez władze miasta. 
Prezydent przypom niał niedawne 
uroczystości w bazylice św. Antoniego, 
60-lecie szkoły muzycznej, spotkania 
mikołajkowe dla dzieci w Rynku, w hali 
przy ul. Powstańców oraz w Kamieniu. 
Podziękował również wszystkim, którzy 
dołączyli się do starań miasta o piękny, 
świąteczny wystrój miasta.

W następnym punkcie uchwalono 
wysokość stawek podatku od 
nieruchomości. Nastąpiło to po krótkiej 
dyskusji na temat 2-procentowego 
podatku od tzw. budowli, do których 
zalicza się m. in. mosty, stacje trafo, 
oczyszczalnie ścieków itp.

Po dodaniu punktu “Koszty  
szczepienia psów przez poszczególne 
zakłady weterynaryjne pokryje miasto ” 
rada postanowiła przyjąć uchwałę w 
sprawie wysokości stawek podatku od

posiadania psów za rok 1994 . 
Uchwalono również nowe stawki opłaty 
targowej .

Na wniosek zarządu, Rada Miasta 
postanowiła dokonać ostatnich już zmian 
w dochodach i wydatkach budżetu 
miasta na 1993 rok. Środki otrzymane 
z Wydziału Ekologii UW w Katowicach 
/8 .588.800 zł/ postanowiono 
przeznaczyć na ochronę i hodowlę 
zwierzyny łownej. Środki przeznaczone 
z budżetu państwa przez Ministerstwo 
Finansów w formie subwencji szkolnej 
na 1993 rok oraz zm niejszenie 
niektórych wydatków inwestycyjnych 
pozwoliły na przeznaczenie 
dodatkowych 8,5 mld zł na 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
związanego z budową Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych. Z kolei za 
oszczędności poczynione w 
adm inistracji samorządowej
postanow iono zakupić samochód 
strażacki na potrzeby OSP w 
Boguszowicach.

Następnie Rada Miasta wysłuchała 
informacji prezydenta miasta na temat 
realizacji programu pilotażowego. 
Zgodnie z podpisanym i między 
Wojewodą Katowickim a Prezydentem 
Miasta porozumieniem, z dniem 1 
stycznia 1994 roku władze samorządowe

Jubileuszowy rok TZR

30 lat
Teatr Ziemi Rybnickiej 4 grudnia 

br. będzie obchodził trzydziestolecie 
istnienia. Jego kierownictwo już teraz 
zapowiada, że obchody jubileuszowe 
będą trwały przez jedenaście miesięcy, 
aby osiągnąć swe apogeum w grudniu. 
W każdym miesiącu pojawi się jedna, 
dwie imprezy artystyczne ze znakiem: 
"impreza specjalna, jubileuszowa".

Z tej okazji poprosiłem o rozmowę 
długoletniego dyrektora Rybnickiego 
Ośrodka K ultury - W ojciecha 
BRONOWSKIEGO.

-  Proszę o krótką ocenę przynajmniej 
ostatniego okresu działania pana  
placówki,  odkąd znalazł się ona pod  
opieką władz samorządowych.
- Taka ocena wymaga ode mnie 
obszernego wstępu. Dawniej 
organizowaliśmy więcej imprez, na co 
składało się kilka przyczyn. Były one 
bardziej dostępne finansowo, bo duży 
wkład w dofinansowanie imprez miały 
zakłady pracy. Obecnie, gdy dotacje 
zakładowe bardzo uszczuplono, nie 
każdego stać na korzystanie z naszych

teatru
propozycji. Niemały wpływ na ich koszty 
mają zmiany cen benzyny czy energii 
elektrycznej.

Kiedyś środki na kulturę 
otrzymywaliśmy z budżetu państwa 
teraz z budżetu gminy samorządowej. 
Pierwszy rok po tej zmianie był wielką 
niewiadomą, ale później - choć pieniędzy 
nigdy nie mieliśmy za wiele - dotacje na 
kulturę ustaliły się w granicach 5-6 
procent budżetu miasta. To niedużo, 
gdy wziąć pod uwagę potrzeby 
w yposażenia i rem onty naszych 
placówek. Ale chwała temu Zarządowi 
Miasta, że nie pozwolił na zniknięcie 
dzielnicowych domów kultury czy 
filharmonii, że finansuje działalność 
muzeum biblioteki z jej filiami, "Gazety 
Rybnickiej", Małej Sceny Rybnickiej i 
wreszcie naszego ośrodka.

W tym kontekście teatr nie może 
narzekać, także gdy porównamy jego 
sytuację z ościennymi placówkami 
kulturalnym i. W 1993 roku

c. d. na stronie 3

Przypominamy Czytelnikom, 
że 10 stycznia,

w poniedziałek, mija termin 
nadsyłania rozwiązań na 

nasz
konkurs gwiazdkowy. 

Publiczne losowanie nagród 
odbędzie się na 

Małej Scenie Rybnickiej 
we wtorek 11 stycznia 

o godzinie 16.00.

* * *

W redakcji można nabyć 
kalendarz ścienny 

"Gazety Rybnickiej" 
na 1994 r. 

Zapraszamy!

Podatki bez op łat
Począwszy od 3 stycznia 1994 roku wpłaty mieszkańców Rybnika z tytułu 

podatków lokalnych /od nieruchomości, rolny, od środków transportowych i od 
posiadania psów/ przyjmowane są - bez pobierania dodatkowych opłat - we 
wszystkich placówkach pocztowych w Rybniku oraz w Oddziale PKO BP przy 
ul. J i F. Białych w Rybniku.

APELUJEMY O KORZYSTANIE Z TEGO UDOGODNIENIA.

W dzielnicach, w których nie ma poczty, podatki przyjmują inkasenci w sw
oim miejscu zamieszkania, tj. w Rybnickiej Kuźni przy ul. św. Maksymiliana 33 
/także od mieszkańców Orzepowic/ oraz w Zebrzydowicach przy ul. Kasztanowej 
17.
Kasa Wydziału Finansowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2 
czynna jest w godzinach urzędowania.

Przypominamy terminy płatności:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny:
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

- podatek od środków transportowych: 15 lutego i 15 września

- podatek od posiadania psów: 30 kwietnia; od nowych psów do 15 dni po wejściu 
w posiadanie psa.

Wysokości podatków podajemy w odrębnych informacjach na str. 5-6

c. d. na stronie 2

Sylwestrowe szaleństwo na Rynku

Brawo przebierańcy!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1



Czy w Starostwie 
zabrzmią gamy?

Zarząd M iasta inform uje
Urząd Miasta Rybnika 

ZA T R U D N I
pracowników do:

- kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- rewizji finansowej,

- analiz ekonomicznych,
- sprawozdawczości bilansowej i budżetowej.

Warunki przyjęcia:
- wykształcenie minimum średnie 

- znajomość problematyki.
Bliższych informacji udzielają i podania przyjmują kadry Urzędu Miasta, 

ul. Chrobrego 2, pokój nr 58, tel. 23-011 w. 7226.

Urząd Miasta Rybnika, działając na podstawie art. 40, ust. 1- 7, ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U.Nr 14, poz.60/ oraz 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych /Dz.U.Nr 6, poz.33, roz.1/ 

i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1986 r. w sprawie opłat 
drogowych /Dz.U.Nr 48, poz.238/

prosi wszystkich zainteresowanych o zgłoszenie w terminie do 28.02.1994 
r. planowanych inwestycji i robót remontowych w pasie drogowym, ulic w 

granicach administracyjnych Miasta Rybnika.
Powyższe zgłoszenie stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie robót w pasie drogowym.

c. d. ze strony 1
naszego miasta przejęły zarządzanie 
jednostkam i służby zdrowia, 
szkolnictwa średniego i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. J . 
Makosz potw ierdził słuszność 
wcześniejszego przejęcia przez miasto 
szkół podstawowych. Z takiego 
rozwiązania zadowolona jest obecnie 
zdecydowana większość dyrektorów i 
komitetów rodzicielskich tych szkół. 
A dm inistrowanie szkołami
podstawowymi pozwoliło na nabranie 
niezbędnego doświadczenia, które na 
pewno zostanie wykorzystane teraz, gdy 
w rękach miasta znalazły się także 
szkolnictwo ponadpodstawowe i inne 
placówki oświatowe. Pewnym 
optymistycznym symptomem było i to, 
że po raz pierwszy rybniccy nauczyciele 
otrzymali jednorazową, 30-procentową 
premię świąteczną. Z innych 
ważniejszych zadań związanych z 
pilotażem  warto wymienić 
kontynuowanie budowy szpitala w 
Orzepowicach oraz przejęcie przez 
miasto utrzymania wszystkich dróg, za 
wyjątkiem drogi nr 91 Gliwice-Chałupki. 
Dyskusja, która potem rozgorzała, 
skupiła się na problematyce szkolnictwa. 
Dosyć optymistyczny ton wystąpienia J. 
Makosza próbował zaciemnić radny J. 
Frelich, który stwierdził, że prawie 
wszystkie środki przeznaczone na 
inwestycje związane z oświatą 
pochłaniają remonty, natomiast brakuje 
pieniędzy na doposażenie szkół i 
przedszkoli w niezbędne pomoce 
dydaktyczne i inny potrzebny sprzęt, jak 
np. maszyny do pisania. Niestety, 
wystąpienie pana radnego było dosyć 
ogólnikowe i nie zostało poparte 
żadnymi konkretnymi przykładami. Ze 
stanowiskiem J. Frelicha polemizowała 
naczelnik Wydziału Inwestycji i 
Budownictwa Dorota Bienek, 
stwierdzając, że owszem, postawiono 
na remonty, bo taka była inicjatywa 
samych dyrektorów szkół, nie znaczy to 
jednak, że nie przeznacza się środków 
na wyposażenie szkół. Takimi 
klasycznymi przykładami w tym 
względzie są przedszkole w Kłokocinie, 
SP 34 czy SP 35. Podobnego zdania co 
D. Bienek byli p.p. radni U. Szynol, M. 
Wieczorek, W. Sojka. J. Makosz 
podsumowując dyskusję stwierdził, że 
zarzuty J. Frelicha są bezpodstawne, 
jeśli weźmie się pod uwagę, że miasto, 
oprócz wspomnianych już 8,5 mld zł 
na budowę ZSE, wyłożyło na ten cel 12 
mld dla kuratorium, zarazem dodał także, 
że jest w ścisłym kontakcie z placówkami 
oświatowymi i jego rozmowy z 
dyrektorami nie potwierdzają zjawisk, 
opisanych przez radnego J. Frelicha. 
Radna J. Stula miała wątpliwości co do 
możliwości oddłużenia przez państwo 
szkół średnich. Jednak po ostatnich 
decyzjach rządu, który ogłosił, że 
przejmuje na siebie zobowiązania szkół 
/w tym także i średnich/, gmina nie 
powinna mieć obaw w tym względzie.
Następnie przystąpiono do omawiania 

najważniejszego punktu obrad - 
uchwalenia budżetu na 1994 rok. Na 
wstępie przewodnicząca Urszula Szynol 
odczytała pismo, które wpłynęło do rady 
z Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO 
informowało, że po zapoznaniu się z 
przedłożonym przez Zarząd Miasta 
projektem budżetu, jak i z informacją o 
stanie mienia komunalnego, skład 
orzekający nr 1 RIO postanowił wydać 
pozytywną opinię o obu tych 
dokumentach. Po odczytaniu pisma 
rozpoczęła się dyskusja nad budżetem. 
Radny A. Fudali zaproponował, aby 
poszczególni członkowie zarządu 
wypowiedzieli się nad realnością jego 
wykonania w zakresie spraw, które

nadzorują. Pod nieobecność J. Cyrana 
jako pierwsza głos zabrała D. Bienek. 
Przedstawiła ona zadania inwestycyjne, 
które realizowane będą w 1994 roku. 
Chodzi tu m. in. o rozbudowę szkół 
podstawowych na Piaskach, 
Chwałowicach,  N iedobczycach, 
Golejowie, Boguszowicach. Remonty 
przedszkola w Kamieniu, basenu Ruda, 
krytego basenu przy ul. Powstańców, 
dalszy rem ont Ratusza-M uzeum , 
ukończenie ośrodka “Bushido” na 
osiedlu Nowiny, m odernizację 
oczyszczalni ścieków w Orzepowicach 
i szereg innych prac, których ze względu 
na szczupłość miejsca nie wymienię. 
Radna M. Kufa-Skorupa wyliczyła 
ważniejsze zadania, na które 
przeznaczone będą pieniądze w 
dziedzinie spraw jej podlegających / 
ochrona zdrowia, pomoc społeczna, 
kultura fizyczna/. Radny A. Fudali prosił
o zwiększenie dotacji dla Ośrodka 
Leczniczo-R ehabilitacyjnego na 
wykonanie niezbędnych remontów. 
Wyjaśniono, że środki na ten cel zostaną 
przeznaczone z innych źródeł. Z kolei 
radną J. Stulę zainteresowały kwestie 
finansowe związane z funkcjonowaniem 
MOSiRu. Dyrektor MOSiRu J. Śliwka 
stwierdził, że finansowa pomoc miasta 
w zakresie szeroko pojętej rekreacji jest 
niezbędna. Z reguły ośrodki takie jak 
MOSiR są deficytowe, gdyż trudno 
wymagać, by bogaciły się kosztem dzieci
i młodzieży, które najczęściej z nich 
korzystają. Wiceprezydent J. Kogut 
jednoznacznie wyjaśnił, że wydatki 
MOSiR wyniosły w ub. roku około 10 
mld , z czego 6 mld pokryto z własnego 
dochodu, zaś dotację na ten rok 
przewiduje się w wysokości 4,1 mld. Z 
kolei wiceprezydent Adamczyk omówił 
ważniejsze inwestycje w sprawach mu 
podległych, które czekają miasto w tym 
roku. Na uwagę zasługuje budowa 
kolejnego ronda na skrzyżowaniu ulic 
Wyzwolenia i Kotucza z  ulicą Gliwicką, 
budowa pasa ruchu powolnego przy 
ulicy Wodzisławskiej, od wiaduktu w 
Niedobczycach. Poza tym dalsze 
rozbudowywanie sieci wodociągowej, 
gazociągowej i kanalizacyjnej w 
poszczególnych częściach Rybnika. 
Miasto chce także zakupić wagi do 
ważenia pojazdów ciężarowych, bowiem 
zdarza się często, że przeładowane 
samochody ciężarowe uszkadzają 
nawierzchnię dróg. Dotkliwe kary, które 
czekają łamiących przepisy kierowców 
/od 10 mln, a za powtórne przyłapanie 
nawet 100 mln zł/ mają w znacznym 
stopniu ukrócić ten proceder. M. 
Adamczyk zasygnalizow ał także 
problemy występujące przy robotach 
interwencyjnych. W ciągu ubiegłego 
roku zatrudnionych przy nich było 100 
bezrobotnych, ale wydajność tych osób 
była słaba, dochodziło do częstych 
przypadków porzucania pracy. J. Frelich 
postawił pytanie, czy i kiedy w Rybniku 
sprywatyzowane zostaną służby 
komunalne. M. Adamczyk wyjaśnił, że 
do końca kadencji władz 
samorządowych nie przewiduje się 
takiego rozwiązania. Wiceprezydent J. 
Kogut omówił sprawy finansowania 
szkół i innych placówek oświatowych. 
Jako ostatni głos zabrał wiceprezydent 
M. Śmigielski. W bieżącym roku planuje 
się dokończenie budowy targowiska w 
Boguszowicach, a także wykonanie 
niezbędnych prac na targowisku na 
Nowinach, wynikających z wymogów 
postawionych przez "Sanepid", pewne 
pieniądze przeznaczy się także na 
"kosmetykę" głównego targowiska. 
Radną J. Stulę zainteresowało, czy w 
Śródmieściu potrzebna jest tak duża 
liczba parkingów oraz oddawanie do 
użytku kolejnych. J. Makosz wyjaśnił,

że niektóre place pełnią rolę parkingów 
wyłącznie tymczasowo, co wynika z 
braku poważniejszych inwestorów na 
zagospodarowanie wolnych na razie 
placów. Do czasu znalezienia kupców 
place będą więc pełnić rolę płatnych 
parkingów, a zysk z opłat postojowych 
zasili kasę miasta. Radną J. Stulę 
zainteresow ały także zarobki 
poszczególnych członków zarządu. Nie 
są one żadną tajemnicą. Prezydent 
poinformował więc radnych, że jego 
miesięczne wynagrodzenie wynosi 
obecnie 17,3 mln brutto, co po odliczeniu 
40 proc. podatku daje netto 10,3 mln zł. 
Zarobki wiceprezydentów wynoszą 
odpowiednio mniej. Jako że dyskusja 
coraz bardziej zaczynała oddalać się od 
spraw merytorycznych, radny R. Berger 
postawił wniosek o jej zamknięcie. 
Przystąpiono do głosow ania nad 
uchwaleniem projektu budżetu na 1994 
rok. Przy 29 głosach za, 5 
wstrzymujących się i 1 głosie 
przeciwnym, przyjęto budżet, w którym 
wydatki /łącznie z pilotażem/ ustalono 
na poziomie 806. 460.807 tys., zaś 
dochody na 801.460.807 tys. Na spłatę 
kredytu długoterm inowego
zaciągniętego w 1993 roku w kwocie 25 
mld / którego wykorzystanie było 
znacznie niższe/ oraz pokrycie 5 mld. 
niedoboru, założono w budżecie 
zaciągnięcie 30-miliardowy kredyt w 
końcu 1994 roku. Szczegółowe 
omówienie budżetu przedstawimy w 
jednym z najbliższych numerów GR.

Jednogłośnie rada przyjęła uchwałę o 
utworzeniu Miejskiego Zarządu Szkół i 
Przedszkoli, który swoim zakresem 
działania obejmie szkoły podstawowe i 
przedszkola, a także szkoły 
ponadpodstawowe i placówki 
opiekuńczo-wychowawcze przejęte od 
1 stycznia br. w ramach programu 
pilotażowego. Przyjęto również statut 
nowego Zarządu. Jak wynika z załącznika 
do uchwały, nowa jednostka będzie 
zarządzać 102 /!/ placówkami. W 
następnym punkcie uchwalono zmiany 
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miasta. W Wydziale Finansowym 
zamiast Referatu Ogólnego pojawi się 
Referat Kadr, w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej referaty utrzymania Dróg i 
Urządzeń Komunalnych zastąpi Wydział 
Dróg, który “zajmie się całością spraw 
zw iązanych z utrzymaniem i 
administrowaniem dróg i mostów na 
terenie miasta Rybnika". W Wydziale 
Finansowym zlikwidowano samodzielne 
stanowisko d/s Oświaty.

W związku z przyjęciem programu 
pilotażowego zaktualizowano "Wykaz 
jednostek organizacyjnych miasta". W 
chwili obecnej wykaz zawiera 117 
jednostek. Jednocześnie podjęto uchwałę 
o upoważnieniu kierowników niektórych 
jednostek organizacyjnych miasta do 
wydawania decyzji z zakresu 
adm inistracji publicznej. Przyjęto 
również uchwałę o powołaniu miejskiej 
jednostki organizacyjnej "Dom Kultury 
w Rybniku-Chwałowicach", któremu 
nadano statut.

Jak było do przewidzenia, najwięcej 
kontrow ersji wywołał punkt 
przewidujący przyjęcie uchwały w 
sprawie wystąpienia o komunalizację 
budynku dawnego Starostwa. Jak 
powszechnie wiadomo z wielu już 
dyskusji na ten temat, zamiarem władz 
miasta jest przeznaczenie tego budynku 
na siedzibę Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia. W uzasadnieniu 
wystąpienia o komunalizację czytamy: 
"Kompleks budynków dawnego 
Starostwa został w roku 1990 w związku 
z reformą administracji państwowej i 
pow ołaniem  samorządów  
zarezerwowany na siedzibę Urzędu 
Rejonowego przy założeniu, że obsada 
personalna tego Urzędu liczyć będzie 
100 osób. Aktualnie główny budynek 
starostwa je s t wykorzystywany na 
potrzeby administracji państwowej 
zaledwie w 20 proc., pozostałe zaś

pomieszczenia są wynajmowane na 
zasadach komercyjnych. Obok 
natomiast, również w kompleksie 
Starostwa stoi pusty  budynek po  
przedsiębiorstwach geodezyjnych, który 
jest w stanie pełnić funkcję siedziby 
Urzędu Rejonowego. ” A ktualna 
siedziba szkoły "...nie odpowiada już 
je j potrzebom i randze ”, a budowa 
nowej, ze względów finansowych, nie 
wchodzi w rachubę. Jak zaznaczył 
prezydent Makosz, wiele autorytetów 
ze świata kultury uważa pomysł 
zaadaptowania budynku Starostwa za 
bardzo dobry, a w kręgach zbliżonych 
do szkoły wzbudza on entuzjazm.

Odmiennego zdania jest radny Jerzy 
Frelich, kierownik Urzędu Rejonowego, 
który widzi wprawdzie potrzebę 
stworzenia nowej siedziby dla szkoły 
muzycznej, nie zgadza się natomiast, 
by został nią ten właśnie budynek. Jest 
zdania, że Urząd Rejonowy absolutnie 
nie zmieści się w budynku byłych 
przedsiębiorstw geodezyjnych, nawet 
jeśli zaadaptuje się pobliski obiekt po 
wyprowadzonej kolumnie sanitarnej. 
Argumentuje to obecnością w budynku 
rejonu kilku jeszcze instytucji, m. in. 
biura paszportowego, lekarskiej komisji 
poborowej, pracowni projektowej i 
innych oraz rozrostem administracji w 
momencie pow stania powiatu 
ziemskiego. Strona optująca za 
komunalizacją budynku uważa, że 
wymienione przez radnego Frelicha 
instytucje można bez trudu umieścić w 
innych siedzibach na terenie miasta, a 
wszystkie propozycje lokalizacji szkoły 
w innych budynkach są nierealistyczne. 
Radna J. Stulowa w swoim wystąpieniu 
prosiła o zakończenie konfliktu, jakiego 
źródłem jest budynek Starostwa, dając 
wiarę argumentom radnego J. Frelicha.

Prezydent Makosz zaapelował o 
niesprowadzanie problemu do konfliktu 
personalnego. Wiceprezydent J. Kogut 
wyjaśnił, że w wypadku komunalizacji 
budynku Starostwa miasto zaniecha 
starań o budynek obok. Radny Frelich 
dopatrzył się pewnych nieformalnych 
działań zarządu i zgłosił wniosek o 
przekazanie projektu uchwały do 
Komisji Kultury i Komisji Oświaty. Ich 
przewodniczący: radny Marian Wolny 
i radna M ichalina W ieczorek 
oświadczyli, że komisje są zgodne co 
do zasadności w ystąpienia o 
komunalizację budynku i projektu 
umieszczenia tam szkoły muzycznej. 
Wniosek radnego J. Frelicha nie 
przeszedł. Po zakończeniu burzliwej 
dyskusji, wzbudzająca gorące emocje 
uchwała w sprawie wystąpienia o 
komunalizację budynku dawnego 
Starostwa przeszła 25 głosami za, przy

5 przeciwnych i 2 wstrzymujących się.
Po przerwie przyjęto uchwałę o 

pow ołaniu m iejskiej jednostki 
organizacyjnej " Dom Kultury w 
Rybniku-Niedobczycach" , przyjęto 
także statut nowej jednostki. Radny 
Fudali zapytał, czy trzeba było 
powoływać nową jednostkę, może 
wystarczyło nowy dom kultury 
"podpiąć" do innej, istniejącej już 
jednostki. W odpowiedzi wiceprezydent 
J. Kogut argumentował, że czas wielkich 
kombinatów kultury minął, a placówka 
ta jest mocno związana ze środowiskiem 
i taką powinna pozostać.

W następnym punkcie przyjęto nowy 
statut M iędzygm innego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji. Jak wyjaśnił 
wiceprezydent M. Śmigielski, statut ten 
reguluje sprawy roszczeń gmin co do 
majątku niepodzielnego, zaś jego 
nieprzyjęcie przez jedną choćby gminę 
nie pozwala wcielić go w życie.

Kolejna przyjęta uchwała dotyczyła 
nabycia przez miasto gruntu, co 
umożliwi budowę przejścia dla pieszych 
z ulicy Raciborskiej do Hallera.

Przedostatni punkt obrad dotyczył 
problemu ważnego przede wszystkim 
dla dzielnic, pod którymi trwa 
eksploatacja węgla przez kop. "Rymer", 
"Rydułtowy" i "Marcel" . Rada przy 
jednym  głosie przeciwnym i 14 
wstrzymujących się zaopiniowała 
pozytywnie "Aneks do Programu 
Ochrony Terenów Górniczych na lata 
1991-1995” dla wymienionych kopalń, 
wnosząc kilka uwag, które mają na celu 
zmniejszenie oddziaływania szkód 
górniczych. Na temat szkód górniczych 
spowodowanych tanią eksploatacją na 
tzw. “zawał”, co przyczynia się do 
dewastacji środowiska, wypowiedział 
się radny Longin Bednorz z  Niedobczyc.

W wolnych głosach i wnioskach raz 
jeszcze wypłynęła sprawa punktu w 
regulaminie, który stwierdza, że każdy 
projekt uchwały opiniują komisje i 
parafuje radca prawny. Radczyni prawna 
raz jeszcze potwierdziła, że opinia ustna 
jest również opinią. Radny Szymański 
zarzucił brak podania wnioskodawcy w 
jednym z projektów uchwał oraz to, że 
w porządku obrad punkt o projekcie 
uchwały o powołaniu nowej jednostki, 
jaką jest Dom Kultury w Chwałowicach, 
postawiono po punkcie z wykazem 
jednostek, gdzie ją  przedwcześnie ujęto. 
Po uwzględnieniu tych zarzutów, 
mających charakter czysto formalny, w 
odpowiedzi wiceprezydent Kogut 
wyraził wątpliwości co do spóźnionego 
zaangażowania tego radnego w przebieg 
sesji.
Po godz. 21.00 sesję zakończono.

W.R., J.R.
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można było tej nocy 
s p o t k a ć  
zamaskowanych na 
wiele różnych 
s p o s o b ó w  
u c z e s t n i k ó w  
najw iększego w 
mieście balu. Były 
k o m p l e t n e  
niezwykłe stroje, ale 
były również maski 
p r z y s ł a n i a j ą c e  
jedynie twarze czy 
też figlarne balowe 
c z a p e c z k i .  
Pomysłów i fantazji 
rybniczanom  nie

chwilę później prezydent miasta Józef 
Makosz złożył wszystkim noworoczne 
życzenia i na Rynku rozległo się iście 
szampańskie "sto lat" . A że niektórym 
nie wystarcza zaufanie do szczęścia, 
wiele butelek zam iast trafić do 
specjalnie ustawionych na obwodzie 
Rynku pojemników, wylądowało na 
bruku, tłukąc się, rzekom o na 
szczęście, a w rzeczywistości na wiele 
niebezpiecznych dla wszystkich 
bawiących się kawałków. Hulanki, 
tańce i wielometrowe korowody trwały 
bez końca.

N iestety, nag łośn ien ie tego 
szczególnego tanecznego parkietu nie 
było najlepsze i trzeba się było nieraz

W okresie świątecznym wielu 
rybniczan dwukrotnie wybrało się 
późną nocą na Rynek, najpierw po 
parafialnych pasterkach w noc 
wigilijną by wspólnie pokolędować i 
złożyć sobie świąteczne życzenia, zaś 
kilka dni później, by razem pożegnać 
stary, a powitać nowy rok. Spotkania 
te stały się już tradycją cieszy więc 
fakt, że z roku na rok bierze w nich 
udział coraz więcej mieszkańców 
naszego miasta. A ponieważ tradycja 
dopiero się tworzy, wciąż pojawiają 
się nowe elementy - sympatyczne i 
trochę mniej sym patyczne. 
Doczekaliśmy się więc na Rynku 
małego jeszcze i skromnego żłóbka, 
przy składaniu świątecznych życzeń 
co poniektórzy rozlewali znajomym 
krzepiącą babciną nalewkę, jeszcze inni 
skupili się na wyczynach 
pirotechnicznych, ale to, co chyba 
najsympatyczniejsze, to fakt, że w noc 
sylwestrową zjawiła się na Rynku 
całkiem pokaźna liczba przebierańców. 
Jeszcze przed rokiem było ich zaledwie 
kilku, ale jak widać nasza propozycja, 
by rynkowe szaleństwo miało charakter 
balu przebierańców, tak ściśle 
związanego z sylwestrem i całym 
karnawałem, trafiła na podatny grunt i

zabrakło i spodziewać się można, że za 
rok będzie na Rynku jeszcze bardziej 
kolorowo i wesoło.

Tradycyjnie już o północy strzeliły 
korki szampanów i rozpoczęła się 
barwna kanonada sztucznych ogni. 
Wielu reagowało spokojnie, tonąc w 
ramionach swych bliskich i składając 
życzenia, stawiające nowy roczek w 
sytuacji nie do pozazdroszczenia. W

cierpliw ie w słuchiw ać w rytm 
serwowanych szlagierów, by nie 
popaść w chocholi pokraczny taniec, 
ju ż  niem odny w tegorocznym  
karnawale. Nic doczekaliśmy się 
również wodzireja, który porwałby 
niezdecydowanych do tańca łapiąc za 
ręce i prowadząc całą zabawę. 
W odzirej czy nawet dwóch 
wodzirejów, dyrygujących zabawą z

przyszłości.
Przez chwilę 

rynkowym tancerzom 
przygrywała orkiestra 
dęta “V itkovak” z 
Ostravy, były również 
życzenia od przyjaciół 
z Dorsten.

Jak poinformowała 
nas rybnicka Straż 
Miejska, tym razem na 
Rynku było o wiele 
spokojniej niż przed 
rokiem, trzy osoby
wymagające pomocy 
m edycznej /
praw dopodobnie w 
bójkach/ odwieziono 
na pogotowie, gdzie, 
podobnie jak  przed 
rokiem , najw ięcej

położonego dwie kondygnacje wyżej 
balkonu, na dodatek słabo słyszalnych, 
to chyba nie najlepszy sposób na 
p o p r o w a d z e n i e  
rynkowego balu 
sylwestrowego. Na 
dole było więc trochę 
chaosu, warto zatem 
skorzystać z tych 
dośw iadczeń w

czasu dyżurujący poświęcić musieli 
pijanym  do nieprzytom ności 
nastolatkom.

Podsumowując, jako społeczność 
miejska z pewnością potrafimy się 
wspólnie bawić, a w ciągu najbliższych 
lat, jeśli podobne imprezy organizowane 
będą z roku na rok coraz lepiej, 
dojdziemy zapewne do niemałej balowej 
wprawy.

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

Przebierańcy 
na Rynku

Jubileuszowy rok TZR

30 lat 
teatru

c. d. ze strony 1

rozpoczęliśmy jego remontowanie, a w 
roku jubileuszowym został zaplanowany 
remont elewacji oraz wymiana okien w 
całym budynku! Zarząd Miasta planuje 
także remont schodów prowadzących 
do budynku teatru tak, żeby pasaż 
Raciborska - Rynek - Plac Wolności - 
TZR w całości prezentował się równie 
efektownie.

Muszę jeszcze dodać, że teatr posiada 
dość spore dochody własne - z czynszów, 
wykonywanych usług oraz z biletów. W 
1993 roku wyniosły one ponad 30 
procent całości naszego budżetu, nieco 
więcej niż zakładaliśmy w roku 
ubiegłym. To także nasz spory sukces. 
Gamę usług będziemy mogli rozwinąć 
po zakupie kolorowej kserokopiarki, na 
którą otrzymaliśmy pieniądze w końcu 
grudnia 93 roku.
Podsumujmy: mogę postawić znak 
równości między naszą dawniejszą a 
obecną sytuacją finansow ą z tą  
zasadniczą uwagą, że imprezy jakie 
proponujemy ostatnio wyraźnie zyskały 
na jakości artystycznej. Liczę, że w tym 
roku wyjdziemy "na plus" w porównaniu

do okresu sprzed 1989 roku, że 
najtrudniejsze lata mamy już za sobą.

-  Które wydarzenia może pan uznać za 
swój sukces, a które za porażkę  
artystyczną w minionym roku?
- Sukcesów było wiele. Wystarczy 
przypomnieć, że na rybnickiej scenie 
wystąpiły gwiazdy Teatru Wielkiego i 
Opery z Kijowa, że udało nam się po 
wielu latach wznowić przedstawienia 
operowe. Z widowisk teatralnych 
wymienię "Z batutą i kwadratem" z 
Warszawy, występy Teatru Witkacego z 
Zakopanego /tuż po zdobyciu Złotego 
Ozyrysa na festiwalu w Egipcie/, Teatru 
im. Słowackiego z Krakowa. Śpiewały 
"Poznańskie Słowiki" , występował 
kabaret z Jamy Michalikowej. Z imprez 
cyklicznych utrzymaliśmy Rybnickie Dni 
Literatury, spotkania z muzyką folk oraz 
jazzem w ramach Silesian Jazz Meeting. 
Tu wystąpiła Urszula Dudziak, po raz 
kolejny zagrał u nas Adam Makowicz. Z 
orkiestrą Filharmonii Ziemi Rybnickiej 
wystąpili Kaja Danczowska, Lidia 
Grychtołówna i Piotr Paleczny. 
Śpiewali i grali u nas Edyta Geppert, 
Maryla Rodowicz, Bogdan Smoleń, 
Tadeusz Nalepa, Martyna Jakubowicz i 
Majka Jeżowska oraz bracia Damięccy. 
Mamy różnorodną ofertę, w której sporo 
miejsca zajmują dzieci oraz młodzież.

-  Proszę określić rolę i m iejsca  
Rybnickiego Ośrodka Kultury na mapie

działań kulturalno-artystycznych w 
naszym mieście.

Prezentujem y tutaj sztukę 
profesjonalną. Działania amatorskie są 
szczątkowe, bo to nietypowa placówka. 
Trzeba wymienić grupę plastyczną 
"Oblicza" Mariana Raka oraz dziecięcą 
grupę plastyczną. Działa tu także 
prywatny zespół tańca “Avanti”. U nas 
swoje próby odbywa orkiestra 
Filharmonii Ziemi Rybnickiej, galeria 
sztuki udostępnia wystawy. Jest 
wreszcie dział usług: wypożyczalnia 
wartościowych filmów video, kserograf 
i pracownia reklamy.

-  Które z ubiegłorocznych imprez 
niosły ze sobą wysoki stopień ryzyka -  

coś się nie uda, będzie niewypał?
- N ajbardziej ryzykowne było 
przestawienie spektaklu pt. "Wieża 
Babel" na Rynku. Nigdy wcześniej nie 
było w Rybniku teatrów ulicznych. Nie 
wiedzieliśmy, czy zgodzą się na 
przedstawienie władze, czy przyjdą na 
nie ludzie. Ryzyko było tym większe, 
że spektakl był drogi. Tymczasem 
sukces był ogromny i dlatego będzie 
miał swoje kontynuacje. Ryzykowne 
było taż sprowadzenia opery -  liczyliśmy 
na góra 300 osób na widowni. 
Tymczasem publiczność nas mile 
zaskoczyła zarówno na "Carmen" jak i 
“N abucco” . Zaskakująco słabsza 
frekwencja była na występie 
“Poznańskich Słowików” oraz kabaretu

“Elita”. Jednak cieszy nas to, że rybnicka 
publiczność zaakceptowała nasze 
imprezy i podjęła rękawicę ich 
wysokiego poziomu.

-  Czy nie było takiego ryzyka, gdy zgodził 
się pan na f in a ł wyborów miss 
rybnickich szkół średnich w TZR?
- Nie. Tutaj inicjatywa wyszła ze szkół 
a ryzyka nie było, bo te imprezy już w 
szkołach mają zapewnioną popularność. 
Staraliśmy się tak poprowadzić próby, 
aby to było wydarzenie eleganckie. Dla 
jego kontynuacji w teatrze nie widzę 
żadnych przeszkód, choć budżet wyszedł 
tu na zero.

-  Jeśli w tym roku teatr otwarł się na 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 
to dlaczego nie było to możliwe rok 
wcześniej?
- U nas nie można prezentować rocka. 
Zbyt duże jest ryzyko zniszczeń na sali 
nawet przy obstawie karateków.

-  Czy duża scena teatru nie byłaby 
wspaniałym miejscem dla prób i 
występów licznych w Rybniku teatrów 
amatorskich ?
- O rganizujem y przeglądy, ale 
niekoniecznie potrzebują one wielkiej 
sceny. Odbył się przegląd teatrów 
amatorskich na Małej Scenie w czasie 
Dni Literatury. Występują one u nas 
podczas przeglądów  dorobku 
artystycznego szkół, więc nie zamykamy

drzwi przed nimi.

-  Co p lan uje pan dla uczczenia  
jubileuszu Teatru Ziemi Rybnickiej?
- Teatr powstał 4 grudnia, Dyskusyjny 
Klub Filmowy - jeden z najstarszych w 
Polsce - 15 grudnia 1964 r. Mamy 
wreszcie 25 jubileusz Rybnickich Dni 
Literatury. Tę potrójną okazję będziemy 
obchodzić specjalnymi imprezami - 
przynajmniej jedną w miesiącu - przez 
cały rok. Oficjalna inauguracja jubileuszu 
odbędzie się już 16-17 stycznia. Będzie 
to wielka rewia przebojów Teatru 
“Syrena” z Warszawy pt. “Tych lat nie 
odda nikt” oraz musical dla dzieci w 
wykonaniu artystów z tegoż teatru pt. 
“Smurfowisko czyli Gargamel złapany”. 
W lutym zobaczymy u nas gwiazdy baletu 
i opery Teatru Wielkiego z Mińska, w 
marcu farsę Teatru “Kwadrat” pt. “Okno 
na Parlament” z Wojciechem Pokorą. 
Prowadzimy rozmowy z Teatrem Starym 
i Teatrem “Groteska” z Krakowa. Chcemy 
sprowadzić kilka kabaretów, a na 25 Dni 
Literatur zaprosimy pisarzy od dawna 
związanych z naszą imprezą. 30 lat DKF- 
u chcemy uczcić regionalnym seminarium 
filmowym, pod nazwą “Literatura i teatr 
na ekranie”, co pozwoli połączyć 
wszystkie jubileuszowe. Podsumowania 
już w grudniu.

-  Życzę spełnienia wszystkich zamierzeń 
i dziękuję za rozmowę.

GRZEGORZ WALCZAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W niedzielę WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY zagrała 
również w Rybniku. Łatwo było wśród 
niedzielnych spacerowiczów zauważyć 
na Rynku i w jego okolicach grupy 
kwestujących młodych ludzi w 
czerwonych strojach mikołajowo-

Orkiestra grała bez trąbki

Tylko beczka mogła pomieścić plon kwesty... Foto: wack

Rybnicka akcja zakończyła się dużym 
sukcesem - z kwesty, aukcji, koncertów 
zebrano ponad 100 mln zł.! Zobaczymy, 
co będzie za rok. K.M.

Oj, działo się... A wszystko na aukcji 
“Rzeczy dziwnych, a ciekawych", która

bluzeczki - w sumie 25 przedmiotów, 
wśród nich kartka z autografem Jurka 
Owsiaka, wylicytowana na 370 tys. zł. 
Zostały one podarowane przez 
instytucje, sklepy, a także osoby 
prywatne.

Najoryginalniejszym obiektem była 
prawdziwa trąbka w futerale, która 
przypadła za 1.900.000 zł przystojnej 
pani w pierwszym rzędzie /zresztą

Licytacja prowadzona przez Józefa Poloka od razu ruszyła ostro... Foto: wack

odbyła się w niedzielny wieczór: Już 
przed 18.00 trudno było wejść do 
kawiarni "Pod psem", bo spory tłumek 
tych, dla których zabrakło miejsca, stał 
w drzwiach. Czas mijał, sala czekała i 
czekała, temperatura rosła dosłownie i 
w przenośni. Jednak gdy na salę 
wkroczyła najważniejsza osoba “Pod 
psem" - pani Danuta Zbożil, wszystko 
potoczyło się już  szybko. Pan 
prowadzący aukcję, czyli Józef Polok 
stanął za stołem, wziął do ręki młotek, 
no i zaczęło się. Od razu ostro... Na 
pierwszy ogień poszedł olejny portret 
psa: pudla wg pana licytatora, terriera - 
zdaniem publiczności. Jakkolwiek by 
nie było, został on sprzedany za 2 mln 
zł i była to najwyższa suma, jaką 
uzyskano w czasie aukcji. Dalej były 
m .in. srebrne pierścionki i złote 
serduszka, obrazki, ikona, orzeł z brązu,

wcześniejszej nabywczym srebrnego 
pierścionka z bursztynem/, najsłodszym

- tort Sachera /80 tys. zł/, który dostał się 
młodemu człowiekowi i grupie jego 
znajomych, a największe emocje 
wzbudziła biała koszulka z napisem 
" W ielka O rkiestra Świątecznej 
Pomocy", na którą gorączkowo zrzucali 
się ci sami młodzi ludzie, chcąc wspomóc 
swego kolegę. I udało się. Za 370 tys. zł. 
Kolega koszulkę zaraz przymierzył, 
m łodzież tortem  kogo się dało 
poczęstowała i tylko pani z trąbką nam 
nie zagrała /choć stwierdziła, że umie/

Redakcję "Gazety Rybnickiej" na 
aukcji reprezentował nasz kolega Wacek 
T., który kilka razy wszedł do gry: z 
najwyższą stawką, gdy szło o trąbkę, a 
największą determinacją, gdy o torebkę, 
którą upatrzyła sobie wybranka jego 
serca. Niestety - z tym samym marnym 
skutkiem.

Aukcja trwała długo, może troszeczkę 
za długo. W efekcie na sali zostało 
zaledwie kilka osób, które walczyły o: 
gobeliny - mały i duży /250 i 750 tys. zł/ 
, obrazek na szkle /110 tys. zł/, dwie 
bluzki /110 i 250 tys. zł/. Ostatni obiekt
- anonimowo ofiarowany pastelowy 
rysunek bukietu groszku pachnącego 
przypadł za 580.000.- zł rekordzistce, 
która nabyła najwięcej ze wszystkich, 
bo aż 5 z wystawionych na aukcji 
obiektów.

W sumie impreza przyniosła około 
12 mln zł, które zasiliły kasę "Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy" w 
naszym mieście. Jej organizatorom 
należą się gorące podziękowania, a wy, 
Czytelnicy " Gazety Rybnickiej" , 
szukajcie ciekawych przedmiotów i 
zbierajcie pieniądze na tę za rok.

EWA PODOLSKA

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dziękuje sponsorom, 
którzy przyczynili się do zorganizowania akcji w Rybniku.
Byli to:

*FOTO-WORLD Sp. z o.o., laboratorium fotograficzne KODAK-EXPRES",
Rybnik, ul. Sobieskiego 3.

* AGENCJA ARTYSTYCZNO-REKLAMOWA "ART-FART", Rybnik,
Rynek 6. 

* Sklep "ARTIS", Rybnik, ul.  Po w s t a ń c ó w  1 7
* Sklep “I mago ARTIS" - Rynek 2  - Rybnik
* S.C. “SECRET”, Rybnik, ul. Racib o r s k a  1 5
* Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa DAWIDSON", Rybnik,

ul. Raciborska 11. 
* Przedsiębiorstwo Handlowe "DiM" Rybnik, u l .  Sosnowa 7.

Dziękujemy też zespołom, które zgodziły się  zagrać za darmo, właścicielom
pubu "Biba" oraz wszystkim zaprzyjaźnionym ludziom, którzy wytrwali z nami 
do końca.

H artw ig  i je g o  fo tografie  
w  Galerii TZR

W Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej w 
poniedziałek 3 stycznia otwarto pierwszą 
tegoroczną wystawę zatytułowaną 
" Hartwig - fotografie". Gdy we 
wrześniu ub. roku fotogram Edwarda 
Hartwiga “U wodopoju” trafił do Galerii 
Jednej Fotografii, którą w ramach 
istniejącej już wcześniej Galerii TZR 
stw orzyli członkowie Rybnickiej 
Pracowni Fotografii Artystycznej, 
oczywiste się stało, że normalną koleją 
rzeczy dojść powinno wkrótce do dużej 
wystawy prac nestora polskiej fotografii 
w Rybniku. Rozmowy, mające na celu 
ustalenie dogodnego terminu, nie trwały

zbyt długo, zaś sam artysta wzruszony 
gorącym przyjęciem , jak ie mu 
zgotowano gdy we wrześniu gościł w 
Rybniku po raz pierwszy, dołożył 
wszelkich starań, by pomóc 
organizatorom  w przygotowaniu 
wystawy. Jej otwarcie stało się nie lada 
wydarzeniem dla wszystkich 
miłośników sztuk plastycznych, przede 
wszystkim zaś fotografii, których wielu
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zjawiło się z własnymi aparatami 
fotograficznym i, by uwiecznić 
wizerunek mistrza. W czasie całej 
uroczystości odbywała się więc swoista 
sesja fotograficzna, której obiektem był 
obdarzony dobroduszną twarzą artysta.

Hartwig sam oprowadził wszystkich 
po swojej wystawie, na którą złożyły się 
fotogramy wykonane różnymi 
technikami, w różnych momentach 
trwającej od 1930 roku kariery 
artystycznej, w różnych miejscach 
świata, choć jak  sam powiedział 
wszystko zaczyna się od sztuki patrzenia 
i umiejętności dostrzegania rzeczy

pięknych i ciekawych, które nieraz 
znajdują się tuż bok nas, w naszym 
najbliższym otoczeniu. By zrobić dobre 
zdjęcie, nie trzeba koniecznie odbywać 
wielkich wojaży z fotograficzną kamerą. 
Nie zmienia to faktu, że wiele z nich, 
zwłaszcza te po krajach skandynawskich, 
które urzekły go swą surow ą 
m alow niczością, zaowocowało 
wspaniałymi fotografiami, z których

część można obejrzeć w rybnickiej 
galerii.

Hartwig ma za sobą studia w 
wiedeńskim Instytucie Grafiki, toteż 
wiele prac szokuje swymi, zdawałoby 
się niefotograficznymi, walorami. 
Wykorzystuje on również możliwości, 
jakie dają zwyczajne błędy fotograficzne, 
celowo przyczerniając niektóre partie 
obrazu bądź przeciwnie, pozostawiając 
niedookreślone bladości. Wiele zdjęć 
artysty ma swój niepowtarzalny nastrój 
tym bardziej, że nie ma już dziś ani 
Żydów, ani chłopek czy przekupek 
zaludniających obrazy zatrzymane w 
kadrze przed wieloma laty.

Jedną z bardziej znanych publikacji 
artysty je st album “ W ierzby”, a 
pochodzące z niego fotografie z cyklu

"Wierzby baśniowe ” również trafiły na 
wystawę, nic więc dziwnego, że w czasie 
jej otwarcia odbyła się projekcja filmu 
"Ja wierzba ”, opowiadającego nie tylko 
o pracy Hartwiga, ale również o jego 
artystycznej filozofii i humanistycznym 
przesłaniu całego fotograficznego 
dorobku. Później, w czasie pokazu, 
slajdów mistrz zaprezentował swe 
najnowsze prace wynikające z fascynacji

kolorem uwikłanym w zaskakujące 
konstelacje form i przestrzeni.

Po wszystkim znalazł się czas na 
rozmowy i autografy. A tm osfera 
spotkania była iście rodzinna, gdyż 
zjawili się na nim i inni wielcy polskiej 
fotografii: Zofia Rydet, Michał Sowiński 
i państwo Lubczyńscy. Samego otwarcia 
wystawy dokonał prezydent Jerzy Kogut, 
wręczając Edwardowi Hartwigowi

wykuty w węglu herb naszego miasta. 
Artysta był szczerze wzruszony i 
zrewanżow ał się pełnymi uroku 
opowieściami o swej nieustającej 
przygodzie z fotografią i anegdotami, 
opowiadającymi o najzabawniejszych 
zdarzeniach, jakie miały miejsce w jego 
artystycznej karierze. Wystawę oglądać 
można do końca stycznia.
Tekst i foto: WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

biskupich /niektórzy twierdzą, że były 
to stroje muszkieterów/. Nie byli może 
oblężeni przez tłum dobroczyńców, ale 
co chwila ktoś  podchodził do puszki z 
banknotem - albo ze zwitkiem 
banknotów. Często dorośli posyłali z 
pieniędzm i dzieci. Niektórzy 
fotografowali się z kwestarzami, jak z 
niedźwiedziem  na zakopiańskich 
Krupówkach. Ale zdarzało się też, że na 
widok czerwono odzianego oddziału 
Orkiestry przechodnie odwracali się na 
pięcie i wycofywali na z góry upatrzone 
pozycje. Wszystkie zebrane pieniądze 
wsypano potem do potężnej drewnianej 
beczki ustawionej w kawiarni - "Pod 
psem". Po zsypaniu tam całej zebranej 
fortuny, beczka była do połowy pełna / 
a nie do połowy pusta/.

Orkiestra przygotowała też właściwe 
sobie, czyli muzyczne atrakcje. W klubie 
“Biba" odbył się koncert,  n a którym 
wystąpiło 5 zespołów: Rodney 
Pornograffiti, Repasacja Pończoch, 
Olam Band i Zew Masaja - grupa 
bębniarzy, którzy wypełniali przerwy 
między występami pozostałych 
zespołów. Grano rock i reggae, 
przeważały spokojne rytmy.

Biletów na koncert nie sprzedawano,

a 50 tys. za wstęp wędrowało do puszki 
z datkami. Koncertu wysłuchało ponad 
300 osób, organizatorom zabrakło dla 
nich czerwonych serduszek. Do "Biby" 
przyszł a  nie tylko młodzież- były osoby 
w  średnim wieku, były rodziny z dziećmi.
Grano od godz. 20.00 do 24.00. Jak 
powiedziała nam jedna z organizatorek 
Aneta Klimek, na początku atmosfera 
była chłodnawa, ale pod koniec koncertu 
publiczność nie chciała wypuścić 
muzyków ze sceny. 

W Teatrze Ziemi Rybnickiej w 
"sercowym" Koncercie wystąpił zespół 
“P rzygoda" oraz dwa zespoły 
muzyczne: "Las Pinias"  i zespół 
“Piwnicy Kawiarni pod Psem ”, który 
działa pod inspiracją szefowej kawiarni 
i animatorki akcji Wielkiej Orkiestry 
Danuty Zbożil.

Można się cieszyć, że biletów na 
koncert sprzedano więcej niż było 
zajętych miejsc, a prowadzący go Józef 
Polok jak mógł uspraw iedliw iał 
nieobecnych...

Cały dochód z koncertu, którego 
przebieg zakłócały nieco problemy 
techniczne, został przekazany do owej 
sławnej już beczki w kawiarni "Pod 
psem".



Uchwały Rady M iasta

Na ostatniej w 1993 roku sesji Rady Miasta, 
która odbyła się 29 grudnia podjęto następujące 

uchwały:

Uchwała nr 332/XLI/93

Na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów Rada Miasta 
postanowiła:

I. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części /od 1 m2 pow. użytkowej/ 
- 1.300 zł
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą inna niż rolnicza oraz. części budynków mieszk. zajętych 
na prowadzenie działalności gosp. /od 1 m2 pow.
użytkowej/ - 50.000 zł
3. od pozostałych budynków lub ich części /od 1 m2 pow. użytkowej/ 

a/ budynków letniskowych - 16.000 zł
b/ garaży poza budynkami mieszkalnymi - 16.000 zł 
c/ gospodarczych - 5.000 zł 
d/ innych - 4.000 zł

4. od budowli 2 % ich wartości
5. od 1 m2 pow. gruntów:

a/ związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą /z 
wyjątkiem związanych z budynkami 

mieszkalnymi/ - 1.600 zł
b/pozostałych - 150 zł

II. Zwolnić z podatku - niezależnie od zwolnień określonych w 
art.7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
/Dz.U.Nr 9 poz.31/ - nieruchomości użytkowane na cele statutowe 
przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki sfery budżetowej 
nie podlegające samorządowi miasta.

III. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa 
w sposób określony w uchwale Nr 323/XL/93 Rady Miasta z dnia 
17 listopada 1993 r.
IV. Niezwłocznie podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej 

wysokość ustalonych stawek podatkowych.
V. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r. i podlega 

ogłoszeniu w sposób określony w pkt IV.

Uchwała Nr 333/XLI/93

Na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów Rada Miasta 
postanowiła:

1. Ustalić roczną stawkę podatku od posiadania psów w 
wysokości:

- od pierwszego psa 80.000 zł.
- od następnych 100.000 zł.

2. Przyjąć zasadę, że podatek pobiera się w połowie stawki w 
przypadku, gdy podatnik wszedł w posiadanie psa po 30 
czerwca 1994 r.
3. Ustalić ostateczny termin płatności podatku bez wezwania na 
dzień 30 kwietnia, a od nowych psów na 15 dzień po wejściu w 
posiadanie psa.
4. Ustalić pobór podatku przez Wydział Finansowy Urzędu 
Miasta, administracje domów mieszkalnych, pocztę, PKO oraz 
inkasentów. Określenie inkasentów i wysokość ich 
wynagrodzenia reguluje uchwała Nr 323/XL/93 Rady Miasta z 
dnia 17 listopada 1993 r.
5. Przyznać administracjom domów mieszkalnych, poza 
działającymi w ramach miejskiego ZGM, prowizję za pobór 
podatku od posiadania psów wysokości 5 proc. zainkasowanych 
kwot.
6. Zobowiązać ADM-y do odprowadzania zainkasowanych kwot, 
po potrąceniu prowizji za inkaso, na rachunek Urzędu Miasta 
Rybnika nr 372602-2017-225 w PBK Warszawa I/O Rybnik w 
terminie do 15 maja, a następnie w okresach miesięcznych do 15 
każdego miesiąca.
7. Koszty szczepień psów dokonywanych przez uprawnionych 
weterynarzy pokrywane będą z budżetu Miasta.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r. i 
podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w prasie 
lokalnej.

UCHWAŁA NR 337/XLI/93
w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli

na wniosek Zarządu Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
Oświaty

RADA MIASTA POSTANOWIŁA

I. Utworzyć Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli dla zarządzania 
placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi, w 
szczególności dla prowadzenia ich obsługi ekonomiczno-

Uchwały Rady M iasta
administracyjnej i organizacyjnej.

II. Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli przejmie zadania oraz osoby 
zatrudnione w dotychczasowym Zespole Ekonom iczno- 
Administracyjnym Szkół Podstawowych i Zespole Ekonomiczno- 
Administracyjnym Przedszkoli, a także majątek tych Zespołów 
zgodnie z bilansami zamknięcia.

III. Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli rozpocznie działalność z 
dniem 1 stycznia 1994 r . , a Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół Podstawowych i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Przedszkoli zakończy działalność 31.12.1993 r.

IV. Wykaz jednostek zarządzanych przez Miejski Zarząd Szkół i 
Przedszkoli stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

V. Ustalić Statut Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

VI. Dokonać odpowiednich zmian w treści Statutu Miasta- załącznik 
nr 2 - poprzez skreślenie pkt. 13/ i 15/ i dopisanie kolejnego punktu 
o treści: "Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli”.

VII. Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.

VIII. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 1993 r. i podlega 
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 337/XLI/93 

Rady Miasta Rybnika 
z dnia 29 grudnia 1993 r.

S T A T U T
Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli w Rybniku zwany dalej 
Zarządem Szkół powołany Uchwałą Nr 337/XLI/93 Rady Miasta 
Rybnika z  dnia 29 grudnia 1993 r. wykonuje zadania gminy związane 
z zarządzeniem placówkami oświatowymi i opiekuńczo- 
wychowawczymi wynikające:
- z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 
Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami/,
- z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 9DFz.U. 
Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami/,
- z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 
3. poz. 19 z późniejszymi zmianami/
- umów zawartych z administracją państwową za wyjątkiem zadań 
będących w kompetencji:
a/ Rady Miasta, 
b/ Zarządu Miasta, 
cl Prezydenta Miasta

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA
2. Zarząd Szkół realizuje zadania określone w ustawach i umowach 
/pkt. 1 Statutu/, w szczególności:
a/ wykonywanie funkcji administracyjnych i organizatorskich, 
b/ prowadzenie spraw finansowych, gospodarczych, 
zaopatrzeniowych,
c/ prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej i 
rachuby płac,
d/ pomoc w opracowaniu planów finansowych oraz opiniowanie 
projektów planów opracowanych przez jednostki. 
e/ opracowywanie zbiorczych planów finansowych a także 
wymaganych przez statystykę, organ prowadzący i instytucje 
finansowe analiz ekonomicznych oraz sprawozdań, 
f/ kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej, 
g/ gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, 
h/ gospodarowanie funduszami socjalnym i mieszkaniowym w 
zakresie udzielania zapomóg i pożyczek pracownikom, 
i/ prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, 
j /  prowadzenie spraw kadrowych kierowników jednostek i 
pracowników wszystkich przedszkoli.

III. ORGANY
3. Działalnością Zarządu Szkół kieruje Dyrektor, który reprezentuje 
go na zewnątrz oraz odpowiada za jego działalność, dobór 
pracowników i powierzone składniki majątkowe.
4. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.
5. Dyrektor Zarządu Szkół zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala 
ich zakresy czynności i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

IV. ORGANIZACJA I GOSPODARKA FINANSOWA ZMSIP
6. Strukturę wewnętrzną Zarządu Szkół określa Regulamin 
organizacyjny nadany przez dyrektora.
7. Zarząd Szkół prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z 
budżetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
8. Plan finansowy na rok budżetowy, po uchwaleniu budżetu miasta 
sporządza dyrektor, a zatwierdza Prezydent Miasta.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9. Zmiany Statutu są dokonywane w trybie jego uchwalenia tj. na 
mocy uchwały Rady Miasta.
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UCHWAŁA NR 339/XLI/93
o powołaniu miejskiej jednostki organizacyjnej "Dom Kultury w 
Rybniku-Chwałowicach"

- na wniosek Zarządu Miasta oraz Komisji Kultury - 
RADA MIASTA POSTANOWIŁA:

1. Powołać z dniem 1 stycznia 1994 r. miejską jednostkę organizacyjną 
kultury: "DOM KULTURY W RYBNIKU-CHWAŁOWICACH".
2. Nadać w/w jednostce statut stanowiący załącznik do uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r. i podlega 
ogłoszeniu w prasie lokalnej.

S T A T U T
Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach zwany dalej "Domem 
Kultury" jest miejską instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały 
Nr 339/XLI/93 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia 1993 r.
2. Dom Kultury działa według obowiązujących na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych a w szczególności na 
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. Nr 114, poz. 493/, oraz 
niniejszego Statutu.
3. Siedzibą Domu Kultury jest obiekt przy ul. 1 Maja wybudowany 
przez KWK "Chwałowice" i od niej przejęty, a terenem działania - 
dzielnica Chwałowice.

Rozdział 2.
Przedmiot działania

4. Dom Kultury realizuje cele i zadania w dziedzinie wychowania, 
edukacji i upowszechniania kultury.
5. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

1/ edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2/ tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
3/rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, 

przez organizowanie życia kulturalnego w dzielnicy,
4/ współpraca z placówkami oświatowymi,
5 /rozwijanie kultury artystycznej i filmowej przez upowszechnianie 

sztuki profesjonalnej, a także dzieł krajowej i światowej 
kinematografii,
6/ organizowanie kursów specjalistycznych,
7/ prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem p. 13 

Statutu.
Rozdział 3.

Organy
6.1. Działalnością Domu Kultury kieruje dyrektor, który reprezentuje 
go na zewnątrz, odpowiada za jego działalność, dobór pracowników 
oraz powierzone składniki majątkowe.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.
7. Dyrektor Domu Kultury zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala 
ich zakresy czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.

Rozdział 4.
Organizacja Domu Kultury

8. Organizację Domu Kultury określa Regulamin opracowany przez 
Dyrektora placówki po zasięgnięciu opinii działających w niej 
organizacji i stowarzyszeń twórców.
9.1. Dom Kultury opracowuje plan działalności merytorycznej, który 
po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury Rady Miasta, zatwierdza 
Zarząd Miasta.

2. Zarząd Miasta może zlecić Domowi Kultury wykonywanie 
dodatkowych zadań na rzecz Miasta.

Rozdział 5.
Mienie i gospodarka finansowa

10. Majątek Domu Kultury stanowi własność komunalną miasta 
Rybnika i jest przekazany przez Zarząd Miasta w zarząd i 
administrowanie przez dyrektora. Może być on wykorzystywany 
jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań Domu Kultury.
11. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z 
budżetem miasta na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
12. Plan finansowy na rok budżetowy, po uchwaleniu budżetu 
Miasta, sporządza dyrektor Domu Kultury, a zatwierdza Prezydent 
Miasta.
13. W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i sprzętu Dom 
Kultury może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, 
że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej.
14. Obsługę finansowo-księgową Domu Kultury prowadzi Rybnicki 
Ośrodek Kultury.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

15. Dom Kultury jako instytucja kultury podlega wpisowi do rejestru 
prowadzonego przez miasto - z chwilą wpisu uzyskuje osobowość 
prawną.
16. Zmiany Statutu są dokonywane w trybie jego uchwalenia, tj. na 
mocy uchwały Rady Miasta.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5  5



Uchwały Rady M iasta
Uchwała Nr 334/XLI/93

Na wniosek Komisji Działalności Gospodarczej Rada Miasta 
postanowiła również:

1. Ustalić następujące stawki opłaty targowej:
a/ z tytułu umów stałych - miesięcznych za handel:

- na straganach dużych metalowych /8 m2 pow./
- na straganach zajmujących powyżej 10 m2 pow.
- w kioskach, budkach, kontenerach, przyczepach,
- z samochodów łącznie ze straganami ustawionymi na 

targowiskach miejskich z wyjątkiem targowiska w dzielnicy 
Niedobczyce, stawkę dzienną 7,000 zł za 1 m2 zajmowanej 
powierzchni płatne z góry za dany miesiąc w kwocie wynikającej z 
pomnożenia dni powszednich przez w/w stawkę,
b/ z tytułu umów:

- za dni targowe /środy, soboty/
- w pozostałe dni handlowe
- ze straganów poniżej 10 m2, koszy, skrzyń, pojemników, 

samochodu, z ręki itp. /opłata dzienna/ 13.000 zł za 1 m2 
zajmowanej powierzchni,
c/ za handel doraźny opłata dzienna analogicznie jak w pkt 
b/ - 13.000 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni, 
d/ za handel w dzielnicy Niedobczyce /opłata dzienna/ analogicznie 
jak w pkt a/ - 6.000 zł za 1 m2, 
pkt b/ i c/ - 11.000 zł za 1 m2,

e/za grunty pod pawilonami 4.000 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni 
płatne z góry za dany miesiąc w kwocie wynikającej z pomnożenia 
dni powszednich przez w/w stawkę.
2. Powierzchnię liczy się w pełnych metrach kwadratowych nie 
mniej niż 1 m2.

U chw ały Rady M iasta

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r. i podlega 
ogłoszeniu w prasie lokalnej i na terenach targowisk.
4. Traci moc Uchwała Nr 264/XXXIII/93 Rady Miasta z dnia 10 
lutego 1993 roku w zakresie podanych tam wielkości opłat.

UCHWAŁA NR 342/XLI/93
w sprawie wystąpienia o komunalizację budynku dawnego Starostwa

W związku z podpisaniem umowy "pilotażowej'' o przejęciu szeregu 
zadań i kompetencji administracji państwowej w tym Szkoły 
Muzycznej I i II Stopnia.

RADA MIASTA POSTANOWIŁA :
1. Wystąpić o przekazanie jako mienia komunalnego głównego 
budynku dawnego Starostwa w Rybniku położonego u zbiegu ulic 
3 Maja i Piłsudskiego z przeznaczeniem na siedzibę przyjętej przez 
miasto placówki szkolnictwa artystycznego - "Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II Stopnia w Rybniku" tj. nieruchomości stanowiącej 
część parcel nr 486/226 i 630/227 o pow. ok. 0/75 ha.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I  E
Kompleks budynków dawnego Starostwa został w roku 1990 w 

związku z reformą administracji państwowej i powołaniem 
samorządów zarezerwowany na siedzibę Urzędu Rejonowego przy 
założeniu, że obsada personalna tego Urzędu liczyć będzie 100 
osób.
Aktualnie główny budynek Starostwa jest wykorzystywany na

U chw ały Rady M iasta

potrzeby administracji państwowej zaledwie w 20 procentach, 
pozostałe zaś pomieszczenia są wynajmowane na zasadach 
komercyjnych.

Obok natomiast, również w kompleksie Starostwa stoi pusty 
budynek po przedsiębiorstwach geodezyjnych, który jest w stanie 
pełnić funkcję siedziby Urzędu Rejonowego.

Rybnicka Szkoła Muzyczna o 60-letniej tradycji, sławna 
nazwiskami wielu swoich absolwentów, wirtuozów i kompozytorów 
mieści się w budynku w żaden sposób nie odpowiadającym jej 
potrzebom i randze. Budowa nowej szkoły - za co najmniej 
kilkadziesiąt miliardów złotych - z oczywistych względów w 
dzisiejszej sytuacji finansowej państwa i gminy nie wchodzi w 
rachubę. Powinna ona znaleźć godne miejsce w budynku dawnego 
Starostwa, który spełnia wymogi przydatności zarówno ze względu 
na solidną konstrukcję, oddalenie od budynków mieszkalnych i co 
najważniejsze - bliskość dworców PKP i PKS.
Nie ma już dzisiaj potrzeby zapewnienia dużego obiektu na potrzeby 
przyszłego powiatu ziemskiego, bowiem zważywszy wyłączenie z 
niego Rybnika, siłą rzeczy zakres jego pracy będzie o połowę 
mniejszy.
Rybnik przejmuje zadania pilotażowe i de facto staje się ośrodkiem 
o randze powiatu, zatem ma moralne prawo do co najmniej połowy 
byłego Starostwa. Nie zamierza go przeznaczyć na potrzeby swojej 
administracji, ale na docelową siedzibę zasłużonej szkoły, która 
służy całej Ziemi Rybnickiej.
Podstawę prawną do niniejszego wystąpienia stanowi ponadto par. 

3 ust. 2 umowy pilotażowej stwarzającej możliwość przekazania 
innego mienia / poza mieniem przejmowanych jednostek /  niezbędnego 
do realizacji przejętych zadań.

Liczymy na kontunuację
R o z m o w a  z  r a d n y m  C z e s ła w e m  
S Z W E D Ą ,  p r z e w o d n i c z ą c y m  
K o m i s j i  G o s p o d a r k i
P r z e s tr z e n n e j ,

-  Czym zajmuje się Komisja Gospodarki 
Przestrzennej?
- Wszelkimi sprawami związanymi z 
opracowaniem zabudowy m iasta 
Rybnika i jej rozwojem, przez którą 
rozumie się całą infrastrukturę, łącznie 
z placami, drogami itd. Oczywiście sama 
komisja żadnych planów nie wykonuje. 
Nasze zadanie polega raczej na 
opiniowaniu poszczególnych 
przedsięwzięć, ewentualnie zleceniu 
komuś wykonania poszczególnych 
planów.

-  W jakim kierunku idą prace waszej 
komisji?

Opracowany został plan 
zagospodarowania miasta Rybnika, teraz 
trwa opracowanie poszczególnych 
fragmentów miasta w celu uzyskania 
pewnej harmonii w zabudowie. 
Niezbędna jest zatem współpraca z

architektem  miejskim oraz 
konserwatorem zabytków. Dążymy do 
tego, aby Rybnik powoli przekształcał 
się w "miasto zieleni", pragniemy, aby 
powstało więcej skwerów i miejsc, w 
których można wypocząć.

-  Jak ocenia pan, jako przewodniczący 
komisji, zaangażowanie w prace je j 
członków oraz współpracę z Zarządem 
Miasta?
- Nie mogę powiedzieć, żeby istniały 
jakieś znaczące spory między Komisją 
a Zarządem Miasta. Zarząd ma swoją 
wizję rozwoju miasta, która je s t 
generalnie zgodna z koncepcjami naszej 
komisji. To, że niekiedy nasz punkt 
widzenia trochę się różni, wynika w 
dużej mierze z tego, że zarządowi 
przychodzi godzić interesy wielu 
komisji. Natomiast jeśli idzie o ocenę 
pracy samej komisji, to rzekłbym, że 
obecność poszczególnych jej członków 
na posiedzeniach jest dosyć płynna, 
przez co zainteresowanie niektórymi 
sprawami poruszanymi przez komisję 
jest dosyć ograniczone.

-  Co uznałby pan za sukces, a co za 
porażkę, tej kom isji w pow oli 
upływającej kadencji Rady Miasta?
- Trudno w przypadku naszej komisji 
mówić o sukcesie czy porażce. Wiele 
spraw, którymi się zajmujemy, 
rozpoczęło swój bieg dobrych kilka lat 
temu, inne z kolei doczekają się pełnej 
realiacji za parę lat. Np. nad 
modernizacją Rynku pracowali już 
ludzie z poprzednich kadencji. Przy 
współpracy z Komisją Ekologiczną oraz 
Komisją Komunikacji doprowadziliśmy 
do tego, że ze Śródmieścia wyprowadziły 
się /poza PKS-em/ wszelkie bazy 
transportowe. Staramy się pracować nad 
usprawnieniem ruchu w Rybniku, stąd 
nowe miejsca parkingowe, usprawnienie 
skrzyżowań, budowa rond oraz 
rozpoczęcie budowy nowej miejskiej 
trasy obwiedniej /od mostu kolejowego 
na Paruszowcu/. Często przychodzi nam 
także naprawiać zaniedbania jeszcze z 
poprzednich lat. Żałuję bardzo, że nie 
zawsze społeczeństwo podziela nasze 
starania. Każdy chce, żeby Rybnik był 
coraz piękniejszy, a gdy przychodzi do 
konkretnych działań /jak np. wykup 
gruntów od prywatnych właścicieli na 
budowę skweru czy poszerzenie 
chodnika, co ma doprowadzić do 
zwiększenia bezpieczeństwa pieszych/, 
trafiam y na trudności ze strony 
właściciela.

Starając się jednak podsumować 
działania naszej komisji jak i całej Rady 
Miasta, uważam, że w ciągu ostatnich 
łat zrobiono dużo, aby Rybnik stał się 
miastem ładnym i funkcjonalnym. Liczę 
więc na to, że następna Rada Miasta 
będzie kontynuować obrany przez nas 
kierunek.

Rozmawiał: JACEK RECLIK

Zapraszamy naszych Czytelników 
do wspólnego oglądania zdjęć. 
Wystarczy przyjść do redakcji z 
ciekawym zdjęciem , które po 
skopiowaniu natychmiast zwrócimy. 
/Można też wrzucić je do naszych 
" żółtych skrzynek" /  A u to ra  
n a jsy m p a ty czn ie jszeg o  lub 
najbardziej "odjazdowego" zdjęcia 
firma “EKSPRES FU JI” Rybnik, ul. 
R eja  2 n ag ro d z i bezp ła tn y m  
wywołaniem i wykonaniem odbitek 
z rolki filmu.

Dentystyczne...

COŚ
na ząb

W tym roku szkolnym rybnickie 6,7 
i 8-latki czeka lakowanie zębów. 
Przygotowano w związku z tym 
specjalny harmonogram, według którego 
dzieci będą się zgłaszać do 
wytypowanych gabinetów
dentystycznych. Ponieważ zabieg 
lakowania dotyczy dzieci z roczników 
1987, 1986 i 1985, które uczęszczają do 
"zerówki" lub do I i II klasy, o dacie i 
godzinie lakowania będą informować 
wychowawczynie. Takie dokładne 
wyznaczenie terminu ma spowodować, 
że w gabinetach nie będzie tłoku - w 
pobliskich miastach zdarza się bowiem, 
że jednego dnia do lekarza zgłasza się 
tłum dzieci, a następnego np. dwoje. U 
nas na razie wszystko przebiega 
sprawnie. Prawdopodobnie dzieci będą 
" lakowane" do czerwca, a w czasie 
wakacji w mieście będzie działać gabinet 
dla tych, które nie "zmieściły" się w 
swoich terminach. Będą z niego mogły 
skorzystać dzieci, które na razie nie mają 
jeszcze wyrżniętych "szóstek" - bo 
właśnie tych pierwszych stałych zębów 
trzonowych dotyczy lakowanie. 
Organizatorzy akcji oceniają, że do klasy 
zerowej chodzą wszystkie 6-latki, więc 
wystarczy powiadomienie rodziców 
przez przedszkole.

Lakowanie zapobiega tworzeniu się 
na zębach próchnicy. Do jego 
przeprowadzenia potrzebna jest pisemna 
zgoda rodziców. Zabieg jest bezbolesny 
i nieszkodliwy dla zębów. Zgłosić się na 
niego trzeba z dokładnie 
wyczyszczonymi zębami. Najlepiej jest, 
jeśli przed wizytą u lekarza rodzice 
wytłumaczą dziecku, po co idzie do 
dentysty - i upewniają je, że nie będzie 
bolało. Niestety, do lakowania nadają 
się tylko zdrowe zęby, a ząbki śląskich 
drugoklasistów często są już leczone. 
Na Śląsku próchnica atakuje bardzo 
gwałtownie - często już przedszkolaki 
mają zepsute zęby. To oczywiście jeden

ze skutków skażenia naszego 
środowiska.

Rodzice i dzieci powinni pamiętać, 
że lakowanie pomaga zapobiegać 
próchnicy, ale nie zastępuje mycia 
zębów, kontrolnych wizyt u stomatologa 
i rozsądnej diety, bogatej w mleko, a nie 
w cukierki.

Za rok cała akcja zacznie się od nowa 
- znów będą lakowane zęby 
przedszkolaków z "zerówki" oraz tych 
uczniów klas I i II, którym "szóstki" 
właśnie wyrosły, a jeszcze nie zdążyły 
się popsuć. Jeśli Ministerstwu Zdrowia 
i Opieki Społecznej starczy pieniędzy, 
akcja zostanie kiedyś rozszerzona na 
zęby trzonowe i przedtrzonowe, 
pojawiające się w szczękach uczniów 
klasy IV i V. Jeśli ktoś już ma w domu 
czwartoklasistę, nie pozostaje mu na 
razie nic innego, jak zalakować swego 
potomka w prywatnym gabinecie /jest 
to w Rybniku możliwe/.

K.

List do redakcji 

"Czego życzymy sobie?"

Moim życzeniem jest:
1. Aby Zarząd Miasta pomyślał o 
ludziach w podeszłym wieku, którym 
nogi odmawiają posłuszeństwa i ustawił 
ławki wzdłuż ulicy Wodzisławskiej i 
Reymonta.
2. Aby spełnili obiecaną naprawę kładki 
wraz ze schodkami nad rzeką Nacyną 
od ulicy Łąkowej do ul. Jankowickiej. 
Poza tym mam życzenie, by Zarząd 
Miasta tak dbał o wygląd miasta jak 
dotychczas, za co składam im serdeczne 
dzięki i życzę na rok 1994 wszelkiej 
pom yślności i spełn ienia 
zaplanowanych inwestycji i remontów 
naszego miasta.
R edakcji życzę zw iększenia 
poczytności , ciekawych informacji i 
reportaży.

"Do Siego Roku!!"
Stała czytelniczka "GR"
Waleria Stopa - emerytkaLotarek szybujący w powietrzu - lipiec'93. Zdjęcie: J.L.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Zdjęcie z albumu 
czytelników



 A b ecad ło   
R zeczy 

 Ś lą sk ich  
Bractwo Strzeleckie 

w Rybniku

W średniowiecznej Europie, od XIII 
wieku, wiele miast tworzyło własne 
organizacje obronne na wypadek 
napadów ze strony band rozbójników. 
Te miejskie organizacje militarne 
zrzeszały poszczególnych mieszczan w 
bractwa. W Polsce zaczęto je nazywać 
BRACTWAMI KURKOWYMI. Nazwa 
wzięła się od drewnianego bądź 
blaszanego kura /koguta/, do którego 
strzelano jako do tarczy podczas ćwiczeń 
oraz dorocznych zawodów strzeleckich. 
Najlepszego Strzelca mianowano wtedy 
na rok - królem kurkowym.

Nie ma pewności, czy w 
średniowiecznym Rybniku istniało 
bractwo kurkowe, natomiast pod koniec 
XIX wieku, w czasie zaboru 
niemieckiego, działało w Rybniku 
kupieckie towarzystwo strzeleckie - 
Schuetzengilde. W towarzystwie tym 
działali nie tylko Niemcy, ale również 
kilku Ślązaków. Organizacja ta miała 
jednak na tyle niemiecki charakter, że w 
1922 roku, gdy po powstaniach śląskich

część Górnego Śląska /a w tym powiat 
rybnicki/ została włączona do Polski - 
Schuetzengilde została rozwiązana. Jej 
sztandar został potajemnie wywieziony 
do Niemiec, zaś strzelnicę, choć była 
w łasnością miasta, bezprawnie 
sprzedano.

O założeniu w Rybniku nowej 
organizacji strzeleckiej zaczęto myśleć 
w roku 1924. Na początku tego roku

M andrysza już w miesiąc po tej 
rozmowie w Rybniku utworzono 
"Tow arzystwo Strzeleckie" , które 
chciało być towarzystwem elitarnym i 
wbrew tradycji nie włączyć w swe szeregi 
mieszczan i kupców. Zbulwersowany 
takim obrotem sprawy Józef Mandrysz 
porozumiał się z kilkoma rybnickimi 
kupcami oraz rzemieślnikami i 24 lipca 
1924 roku na sali w jego restauracji

Krzyżykiem zaznaczony Król Kurkowy bractwa - Morgała, 3 - I  rycerz brat 
Szombera, 1 - prezes brat Mandrysz, 2 - II rycerz brat Hanak, 4 - brat Wróbel, 
5 - skarbnik brat Eilmes, 6 - komendant brat Sobik, 7 - brat Kurek

Józef Mandrysz, mistrz rzeźnicki i 
właściciel restauracji udał się do doktora 
B. /w broszurce "Kronika Bractwa 
Strzeleckiego w Rybniku" z 1930 r. 
osoba ta nazwana jest tylko inicjałem: 
"dr B." - prawdopodobnie chodzi o dr 
Feliksa B iałego/, którem u, jako 
zasłużonemu dla miasta, przedstawił 
propozycję zw ołania zebrania 
konstytucyjnego, na którym założono 
by "Bractwo Strzeleckie w Rybniku". 
Doktor B. odniósł się jednak do 
propozycji Józefa Mandrysza be z 
entuzjazmu i uznał za przedwczesne. 
Jednak ku olbrzymiemu zdziwieniu J.

ukonstytuowano BRACTWO 
STRZELECKIE W RYBNIKU. W 
czasie tego spotkania, na którym 
obecnych było 38 osób, powołano 
władze nowo powstałego bractwa: 
prezesem został Teodor Lelek, kapitan 
rezerwy, wiceprezesem Maksymilian 
Sodoman, przemysłowiec, I sekretarzem 
Ludwik Wróbel, mistrz krawiecki i 
restaurator, II sekretarzem  Józef 
Mandrysz, skarbnikiem Maksymilian 
Basista, kupiec. Do władz bractwa weszli 
również mistrz cukierniczy Franciszek 
Scholz, handlowiec Ludwik Piechoczek, 
restaurator dworcowy Henryk Osiecki,

K r o n ik a
Bractwa Strzeleckiego

w  R y b n i k u

spisana na dzień uroczystości 5-ciolecia 
istnienia Bractwa poświecenia własnego 

: sztandaru i nowonabytej strzelnicy :

U to p e k  
z W ie lo p o la

Jak żech już pisoł, moja starka 
Maryjka przekludziła w boncloku utopka 
Magierki z rzyki Rudy do ośliźlokowych 
stawów, kaj była jeszcze czysto woda. 
Hanys Oślizlok, to był wielki pampoń w 
Wielopolu. Mioł on dużo pola, lasu i 
pora stawów, kaj chowoł kapry.

Tyn utopek Magierka był pieronym 
muzykalny, jak sie nieskożij łokozało. 
Bo u Hanysa miyszkoł taki wezgierny 
karlus, Francik mu było. Jeździł łon 
koniami, odbywoł cołko gowiydź, robił 
wszystko co do parobka noleżało. Umioł 
tyż piyknie grać na krzipce. Groł łon na 
ni kożdy wieczór w starym rozlecanym 
młynie. Po wieczerzi, jak już wszytko 
poodbywoł, broł ta krzipka pod parza i 
kalup do młyna. Namalowoł se na ziymi 
świynconom krejdom taki wielgi koło, 
siod na pojszodku na staryj ryczce i 
zaczon grać. Kole północy prziszoł ku 
nimu Magierka, żeby go posłuchać. 
Francik tak libeźnie groł, że utopkowi 
płaczki niyroz leciały z łoczow. Roz już 
boroczek niy umioł wytrzimać, chcioł 
ku Francikowi do pośrodka wlyźdź, ale 
ta krejda go sparziła. Odskoczył gibko 
nazod i łodezwoł sie do Francka: kej byś 
mie nauczył tak piyknie grać na tyj 
krzipce, to jo bych ci Francik dużo 
piyntokow prziniosł, przidałyby ci sie,

bo sie bezmała żynisz.
- Ha ha ha - roześmioł sie Francik - ty 
sie chcesz nauczyć grać, dyć mosz taki 
grube palce choby tłuczki i na dodatek 
za krotke.
- A niy dało by sie jako naciongnyć tych 
palców - pado Magierka.
- Możno by sie dało - godo do niego 
Francik, a w duchu sie śmieje co by mu 
tu za psikus zrobić. Wiysz, podź zy 
mnom do kuźnie, tam jest taki 
naciongadło. Magierka sie uradowoł, że 
bydzie umioł na krzipce grać, totyż nic 
niy godoł yno ze Franckym podeptoł do 
kuźnie. Było tam przikryncone do bole 
taki wielki zieleźne trzimadło, co 
gospodorz mioł na proszczyni 
rostomańtych klamorow, jakie som 
potrzebne na gospodarstwie.
- Wroź tu ta pazura - padoł Francik 
utopkowi - do tyj szpary.
Jak łon wraził to mu Francik z całyj siły 
przikryncił, aż wszystko trzeszczało. Co 
tam sie wyrobiało, tego opisać niy 
idzie. Magierka takij diobelskij siły 
dostoł, że cołki te trzimadło wytargoł ze 
szrubami i fronknył nim o ściana, to 
dziura aż na dwór wyleciała. Utopek 
wyparził z tyj kuźnie, yno sie iskry za 
nim suły i siarkom było czuć. Wiela 
umioł wykopać, ku stawie mazoł.

Długo sie niy pokazowoł żodnymu, 
myśla ta pazura musioł wykurować. Roz 
w niydziela Francik siod ze swojom 
frelom do łódki, żeby jom po stawie 
powozić. Anka było tyj freli, była piykno 
jak sto diosi. Miała czorne kryncone

włosy, a ślypskami łobracała na wszystki 
strony co ni możno.
- Wiysz co Francik, jedź tam za te 
charpynci, co by nos żodyn niy widzioł
- pedziała. Naroz przed łodkom woda 
zaszpluchała, czerwono czopeczka łod 
Magierki sie pokozała.
- Teraz cie mom, ty giździe pieroński - 
zaroski cie śniom utopia, ty strupie jedyn. 
Francik to był miglanc pieruchowy, toż 
tysz nic, yno łap ta swoja Anka za nogi 
do góry i godo:
- Widzisz tu te trzimadło, zarozki ci ta 
drugo pazura naciongna, ty podciepie 
mały.

Jak utopek ujrzoł, że sie przed nim 
piekło łotwarło, drabko pod woda sie 
schowoł, yno sie para na wiyrchu 
pokozała. Na drugi dziyń rano Magierka 
prziszoł ku Ośliźlokowi cały wylynkany 
i godo "gospodorzu pożyczejcie mi tego 
/zapom nioł jak  się to nazywo/ 
hyrtompyrtom, bo sie musza przepyrtać.” 
Hanys kombinuje co tysz to może być, 
a utopek dalij godo /pokazuje na tragacz 
abo jak kto woli kotucz kery stoł wele 
płonki/: "Niy bójcie sie, jak jo sie 
przepyrtom, to wom tyn hyrtompyrtom 
nazod przipyrtom.” Hanys roześmioł sie 
na cały pysk i powiado: Magierka, jo 
wiym co ci tyn mój parobek wywinoł, 
ale ty sie niy musisz zarozki kludzić. Od 
jutra już Francik u mie niy robi, ale ty 
tu zostoń, bo kto mi bydzie kapry 
wachowoł. Ty przeca wiysz jaki tyn 
synek od tego szewca spod lasa jest 
gizd. Mały taki pieron, szkuty na łepie

Dekoracja członków Bractwa Strzeleckiego na Rynku w Rybniku w maju 1926

radny miejski Franciszek Wieczorek i 
właściciel tartaku Ludwik Machoczek.

Bractwo Strzeleckie w Rybniku 
rozwijało się bardzo prężnie i już w 
październiku 1924 zorganizowało 
pierwsze zawody strzeleckie, na których 
królem został brat Grzesik, a rycerzami 
brat Mandrysz i brat Hałacz /członkowie 
bractwa zgodnie z tradycją nazywał i się 
"braćm i”/. Jeszcze w 1924 roku 
rybnickie bractwo zostało członkiem 
Śląskiego Okręgowego Bractwa 
Strzeleckiego. Rybniccy "bracia” 
jeździli na liczne zloty powiatowe do 
Mikołowa i ogólnopolskie do Poznania, 
gdzie miało siedzibę Zjednoczenie 
Kurkowych Bractw Strzeleckich. 
Bractwo Strzeleckie w Rybniku /elitarne 
"Towarzystwo S trzeleckie" nie 
wytrzymało konkurencji i rozwiązało 
się/ cieszyło się w naszym mieście i 
powiecie wielką popularnością. Bracia 
wystrojeni w galowe uniformy brali 
udział w paradach z okazji święta 3 
Maja czy w procesjach kościelnych na 
Boże Ciało czy procesji odpustowej. 
Wiele osób przychodziło też na 
uroczystość pasowania nowych braci na 
Rynku oraz na doroczne zawody 
strzeleckie odbywające się na wiosnę i 
jesienią.

Bractwo Strzeleckie w Rybniku nie 
było grupą folklorystyczną czy klubem 
zamożnych obywateli miasta - wszyscy 
rybniccy bracia pełnili w ielką 
edukacyjną i pedagogiczną funkcję w

Teatr Ziemi Rybnickiej 
10 stycznia, godz. 10.00, Bogusław 
Schaeffer: KWARTET DLA 4 
AKTORÓW w wykonaniu Teatru 
“Korez” z Chorzowa, cena biletów 
25.000 zł

Klub Filmowy EKRAN 
10 stycznia, godz. 19.00, "RZYM”, 
film włoski w reż. Federico 
Felliniego, wstęp za okazaniem 
karnetu /do nabycia przed seansem/, 
cena karnetu na 2 miesiące 80.000 zł.

choby pojscano słoma, ale ryby umi 
chytać jak żodyn inkszy. Już żech go roz 
trzimoł za szkrabikel, to mi sie wyrwoł, 
a jo do marasu prasknył aż mi sie 
odechciało.
- Dobrze gospodorzu, jo tu łostana, bo 
mi sie tu tysz podobo, ale niy wyciepujcie 
tego Francika, bo łon tak piyknie gro na 
tyj krzpice, jo go teraz byda z daleka 
słuchoł. Prosza wos yno piyknie, niy 
łosprowiejcie tego po wsi bo to gańba 
na mie, żech jest taki ciućmok.

Bogdan Dzierżawa

Jest to druga część m onologu  
wygłoszonego w konkursie "Po naszemu 
czyli po Śląsku".

swym środowisku. Tak wspomina w 
wymienionej broszurze działalność 
Bractwa Józef Mandrysz:
“Chociaż obecnie miasta nasze nie są 
otoczone wałami, na których w razie 
potrzeby stanąć by nam wypadło w 
obronie życia i mienia obywateli, tym 
silniejszy tworzyć nam trzeba wał 
zabiegów i postępu, z którego śladem 
przodków naszych rozniesiemy cnoty 
obywatelskie w społeczeństwie, a w razie 
potrzeby z bronią w ręku wzmocnimy 
naszą armię narodową /.../  Ćwicz oko i 
dłonie w O jczyzny obron ie! / . . . /  
Ekwiwalentem za nasz wysiłek w wyścigu 
życiowym, powinna być pewność siebie 
w uiszczaniu się z obowiązków  
życiowych, obywatelskich i duchowych. 
Ktokolwiek poza zwykłą swą pracą, w 
życiu publicznym udziału nie bierze, ten 
mimo jego plusu materialnego dzieła 
życiowego nie dokończy a zalicza się 
jeszcze przed grobem do kategorii 
żywych nieboszczyków.

W dzisiejszych czasach można się 
zastanawiać nad potrzebą istnienia 
podobnych organizacji. Zgodzimy się 
jednak wszyscy, że w naszej 
społeczności brakuje cnót 
obywatelskich, które kultywowały 
bractwa. Brakuje powszechnego 
poczucia odpowiedzialności za miasto, 
region czy cały kraj, co w latach 1924- 
1939 nie było obce Bractwu 
Strzeleckiemu w Rybniku.

Opracował na podstawie Kroniki
Bractwa Strzeleckiego z 1930 r. 

MAREK SZOŁTYSEK
Kino Premierowe przy TZR 

12 i 13 stycznia, godz. 17.00 i 19.15, 
"WSCHODZĄCE SŁOŃCE", thriller 
prod. USA, reż. Phill Kaufman, 
grają Sean Connery, H. Keitel /OD 
LAT 15/, cena biletów 30.000 i 
25.000 zł

Mała Scena Rybnicka 
8 stycznia, godz. 19.00 - 1.00, 
WIDEODYSKOTEKA, wstęp 40.000 
zł

Kino APOLLO
7 i 9 stycznia, godz. 17.00 i 19.00, 8 
stycznia, godz. 16.00 i 18.00 "NA 
LINII OGNIA", prod. USA
11- 1 3  stycznia, godz. 17.00 i 19.00, 
"ADWOKAT DIABŁA", prod. USA
8 stycznia, godz. 20.00 - 2.00, 
DYSKOTEKA

Kino ZEFIR - Boguszowice 
9 - 1 3  stycznia, godz. 17.00 i 19.00, 
"NA KRAWĘDZI", prod. USA /od 
lat 15/

Kino VEGA - Żory 
7 - 1 0  stycznia, godz. 17.00, 
"ZABÓJCZA BROŃ III", prod. USA 
/od lat 12/, godz. 19.00, "TRZY 
KOLORY - NIEBIESKI", prod. 
franc.-pol. /od lat 15/
12 stycznia, godz. 17.00 i 19.00 
"ZABÓJCZA BROŃ III”, prod. USA
13 stycznia, godz. 15.30, 
"WĘDRÓWKA DO DOMU”, prod. 
USA /b/o/,
godz. 17.00 i 19.00, 
"NIESAMOWITA MAC COY”, 
prod. USA /od lat 15/.

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 0

N a s z e
p r o p o z y c j e



R yb n ick ie  S łu żb y  K om u n a ln e
w Rybniku, ul. Jankowicka 41 

o g ł a s z a j ą
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż :

Lp.: Wyszczególnienie : Ilość : Cena wywoławcza za sztukę

1. Stoły ślusarskie 1 stanowiskowe 11 szt. 190.000.-
2. Stoły ślusarskie 2 stanowiskowe 5 szt. 270.000.-
3. Wanna hartownicza WZM 3 2 szt. 360.000.-
4. Przenośnik taśmowy do nawęglania

BŁ 4000 mm 1 szt. 35.940.000.-
5. Silnik elektr. trójfazowy 1,1 KW 1 szt. 1.700.000.-
6. Wózki suszarniowe 2 szt. 450.000.-
7. Ogrotnica tarczowa 1 szt. 1.050.000.-
8. Tory 84 mb 5.960.000.-
9. Suszarnia tarcicy 1 kpl. 59.570.000.-
10.Ściana wyciągowa PWS 1 kpl. 24.090.000.-
11. Rozdzielnia główn 1 kpl 3.150.000.-
12. Prefabrykaty do kotłowni 1 kpl. 11.220.000.-
13.Komin z rur wysok. 40 mb 40 mb 126.800.000.-
14.Kotły parowe wysokoprężne 

typ SR 10-036 2 szt. 80.000.000.-
15.Zbiornik hydroforowy 1 szt. 13.690.000 .-
16.AKPiA dla kotła KR 80 2 szt. 39.200.000.-
17. Naczepa do bitumu nr rej. 

FAF - 298 E 1 szt. 30.000.000.-

Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.1994 r. Urządzenia można oglądać w 
RSK w godz. 8.00 - 14.00 na trzy dni przed przetargiem.

Wadium w wysokości 10 procent ceny wywołania należy wpłacić w kasie 
RSK najpóźniej w przeddzień przetargu. Wadium przepada na rzecz 
sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia 
równej co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, 
zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, 
którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

RSK zastrzega sobie prawo wycofania urządzeń z przetargu.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rybniku - Kamieniu

wyraża podziękowaniez a t r u d n i
do pracy w recepcji pracowników z 
wykształceniem hotelarskim oraz

znajomością języka zachodniego.
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje 

się w dniu 12.01.1994 r., godz. 10.00 
w dziale kadr, tel. 22-140.

Kronika policyjna

Święta w areszcie
25 grudnia około godz. 2.30 dwóch 

mężczyzn będąc po użyciu alkoholu 
zniszczyło aparat telefoniczny na 
budynku przy placu Kopernika. Mieli 
jednak pecha, gdyż zostali zatrzymani 
na gorącym uczynku przez patrol 
policji. Święta spędzili w policyjnym 
areszcie.

Świąteczny poślizg
25 grudnia przy ulicy Żorskiej 

kierowca fiata 126 p nie zachował 
ostrożności, wpadł w poślizg i uderzył 
w przydrożny słup energetyczny. Na 
szczęście kierowca, jego żona i synowie 
doznali tylko lekkich obrażeń i po 
opatrzeniu zostali zwolnieni do domu.

Szkolne włamanie
27 grudnia między 15.00 a 15.30 

włamano się do Szkoły Podstawowej 
nr 33 przy ul. Górnośląskiej. Sprawca 
po wejściu do budynku wybił szybę w 
sklepiku szkolnym. Strat nie ustalono.

Skoczyła z okna
27 grudnia o godz. 14.00 w bloku 

przy ul. Kilińskiego 30-letnia kobieta 
popełniła samobójstwo, skacząc z okna 
suszarni znajdującej się na XI piętrze. 
Samobójczyni poniosła śmierć na 
miejscu.

Szybki “Łapacz”
30 grudnia mieszkaniec Strzelc 

Opolskich jadąc trasą Rybnik - Racibórz 
zatrzymał się przy restauracji “Łapacz” 
w Rzuchowie. Opuścił auto o godz. 
19.30. Gdy wrócił po pół godzinie, 
samochód został już okradziony. Z 
BMW zginęła odzież - sukienki,

sponsorom za pomoc w organizacji 
stołu wigilijnego dla dzieci z rodzin

wielodzietnych wytypowanych przez 
PARAFIE KOŚCIOŁA RZYMSKO 

KATOLICKIEGO - Rybnika, 
Chwałowic, Boguszowic.

Sponsorzy:
* Energotechnika Knurów
* Rzeźnia PROCEK
* Hurtownia MARKO
* Lodziarnia PAWLAS
* Kawiarnia DELICJE

Okazana pomoc w sposób zasadniczy 
umożliwiła nam zorganizowanie tego 
spotkania w którym udział wzięło 140 
dzieci.

Za okazaną pomoc i życzliwość 
jeszcze raz w imieniu własnym i 
dzieci dziękujemy.

garsonki i spódnice o wartości 30 mln 
zł.

Noworoczny kurczak
W nocy z 30 na 31 grudnia włamano 

się do jednej z altanek POD “Kolejarz”. 
Skradziono króliki, kury i kurczaki o 
w artości 5 mln zł. Ktoś widać 
potrzebow ał św ieżego mięsa na 
noworoczne przyjęcie.

Broń noś przy sobie 
W Nowy Rok wieczorem włamano 

się do budynku jednorodzinnego w 
Boguszowicach. Sprawca wybił szybę 
i po spenetrowaniu domu skradł 10 
mln zł w gotówce, dwie obrączki ślubne 
oraz pistolet gazowy z załadowanym 
magazynkiem. Straty wyniosły 20 mln 
zł.

Dawaj czasy!
2 stycznia zgłoszono włamanie do 

budynku jednorodzinnego przy ul. 1 
M aja. W łaściciel stw ierdził, że 
skradziono mu telewizor produkcji 
rosyjskiej, radio oraz zegar ścienny o 
łącznej wartości 2,5 mln zł.

oferuje:
Wszechstronne badanie wzroku 

przy pomocy najnowocześniejszych 
urządzeń

- pierwsze badanie 120 tys z ł
- następne już tylko 60 tys z ł

Duży wybór oprawek 
okularowych

Okulary przeciwsłoneczne

S U P E R  O P T I C A L  
T O  O K U L A R Y  D L A  K A Ż D E G O !  

R y b n i k ;  u l.  Sobieskiego 18 
t e l .  2 6 - 3 6 3

Ogłoszenia drobne
W Y C E N Y  I O B R Ó T  

n ie r u c h o m o śc ia m i - te l. 2 6 4 1 9

S p r z e d a m  fu tro  z  p iżm a k ó w , 
te l. 2 2 -8 2 0

k k  k

Z a m k i, ju n k e r sy , in n e  ro b o ty  

d o m o w e  - te ł. 21174 .

D o  w y n a ję c ia  p o m ie sz c z e n ia  na  
d z ia ła ln o ść  w  cen tru m  R y b n ik a  
/P la c  W o ln o śc i 1 3 / 1 i II p iętro . 

In fo r m a c ja  - R y b n ik , 
K o śc iu sz k i 30 /1  po 18 .0 0

G R A W E R O W A N E  w iz y tó w k i  
n a  d r z w i ,  m a t e r ia ł ,  w z o r y  
z a c h o d n ie , ta b liczk i do  p u ch a ró w  
o k o l i c z n o ś c i o w y c h ,  z e g a r k i  
ju b ile u sz o w e , ż e to n y  d o  k lu czy , 
sz a tn i, id e n ty f ik a to r y  o so b is te , 
f ir m o w e  itp . G R A W E R S T W O  -

R y b n ik , M ic k ie w ic z a  4 /b o czn a  
K o śc iu sz k i/ k w ia c ia r n ia ,  

te l. 2 4 3 -9 7

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM!
*  pieczątki, druki
•  reklamy i szyldy
* wycinanie liter i grafiki 

Rybnik, tel. 23-710 k o n k u re n cyjn e  ce n y! 
u l. Chrobrego 19 Zapraszamy do współpracy!

Z a r z ą d  Z ie len i M ie jsk ie j  

w  R y b n ik u

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny- tel. 28-991/
oferuje następujące usługi:

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

przechowanie zwłok
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu
* usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, 

wiązanek, kwiatów
* możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu

Możliwość załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologii w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46

Ceny konkurencyjne.

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 
/Kościuszki 54, tel. 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

W raz ie  p o t r z e b y
POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71 
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 7 do 13 stycznia, Apteka św. 
Antoniego, ul. Raciborska 4, tel. 23537

TEL. 392-134 
tel./fax 20-278 
Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice 
Czynne od 9.00 do 17.00

Nagrody “ULEX” wylosowali
po 1.000.000 zł

1. Józef Frydecki - Rybnik 2. Leokadia Hołowicz - Rybnik 
3. Kazimierz Tkocz - Wodzisław

po 500.000 zł
1. Julian Miłkowski - Jastrzębie
2. Jan Winch - Leszczyny
3. Eugeniusz Mura - Rybnik
4. Jolanta Buchalik - Krzyżowice

po 150.000 zł
1. Piotr Oleś - Rybnik
2. Stanisław Sobik - Świerklany
3. Alojzy Marcisz - Rybnik-Kłokocin
4. Andrzej Marciniak - Rybnik .

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów również typu POCKET 
i wykonywanie odbitek w czterech formatach. 

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.

"D ziś  fo to g r a fu je s z  - d z iś  m a sz zd jęc ia  "

N ow o o tw arta  HURTOWNI A PATRONACKA 
POLIFARB CIESZYN SA 

zaprasza do współpracy
Sklepy, rzem iosło, zakłady pracy.

d o r a d o  Polecamy:
pełny asortym ent w yrobów  Polifarb  oraz sprzęt m alarski

Ceny fabryczne - najniższe w ROW
PHP DORADO Rybnik, Miejska 14 (godz. 8.00 = 16,00), 

tel. 24-571, tel./fax 23-401

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

u nas
• 1 cm2 - 8.000 zł
• 1/4 strony - 900.000 zł
• 1/2 strony - 1.600.000 zł
• 3/4 strony - 2.400.000 zł
• 1 strona - 3.000.000 zł
• 1 słowo - 5.000 zł
• 1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2.000 zł

,0
i t a n i o

Środowa 
Giełda Cenowa

Mięso schab
wołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIO TRO W SK I 75 — 122,2 63,3

TARG 76 79 124 59

HERM ES 82 — 130 71

Owoce/W arzywa jabłka cytryny pomarańcze banany

TARG 3 - 4 14-25 16 14 -1 8

H ERM ES 5 - 6 25,5 19,5 20

M iejska 3 5 22 19 19

Spożywcze masło cukier jajko mąka
JAN  N O G A 9 9 3,4 7

TARG 8 ,8 -9 8 3 -3 ,5 6 - 7

H ERM ES 9,5 9,8 3,2 7 ,3 -8

WALUTY dolar marka czeska francuska

H ERM ES 21250Y21400 12100\12180 695Y710 3530\3600

Delikatesy, ul. Miejska 21200\21380 12100U2140 700\710 3500\3580

Pew ex duży 21250\21400 12100\12150 700Y710 3530\3579

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Salon optyczny
SUPER OPTI C AL



S P O R T  

Rybniccy kibice żużla powitali nowy 
rok z poważnymi obawami; za trzy 
miesiące początek nowego sezonu, 
tymczasem wciąż niewiele wiadomo. 
Jedno jest jednak pewne: wszyscy liczą, 
że rok ten okaże się przełomowy dla 
rybnickiej drużyny. Nie chodzi może o 
jej skład, bo kilkuletnia zupełnie 
nieudolna polityka kadrowa klubu 
doprowadziła do tego, że ktokolwiek 
nie objąłby funkcji trenera drużyny czy 
menadżera, ma jeśli chodzi o skład 
właściwie związane ręce. Po 
wypożyczeniu braci Skupieniów 
sytuacja jeszcze się rzecz jasna 
pogorszyła i nie ma kim zastąpić 
zawodników, którzy najlepsze lata mają 
już za sobą. Nikomu, kto ma choć blade 
pojęcie o sporcie, nie trzeba tłumaczyć 
jak złą rzeczą jest monopol tego czy 
innego zawodnika na miejsce w składzie 
i brak w drużynie wewnętrznej 
konkurencji. Sami zawodnicy za nią nie 
przepadają, bo po co starać się o miejsce 
w drużynie na kolejny mecz, skoro przy 
minimalnej liczbie zawodników ma się 
je zapewnione z urzędu. Dlatego chyba 
tak "serdecznie" przyjęto niegdyś 
Martina Dugarda i Deana Barkera czy 
całkiem niedawno Filipa Berge. Z 
Hamillem i Pedersenem było inaczej, 
ale wtedy o wszystkim decydował 
właściwie Roman Niemyjski. Inna 
sprawa to kontuzje, gdy w ubiegłym 
roku zabrakło Adama Pawliczka w 
drużynie powstała poważna luka, ale 
tak to już jest, jeśli nikomu nie zależy by 
w klubie pojawiali się wciąż nowi, 
młodzi utalentowani zawodnicy.

Przełom musi nastąpić w sposobie 
prowadzenia drużyny i szkolenia 
młodzieży, w przeciwnym razie czeka 
rybnicki klub los " Śląska" 
Świętochłowice. Nie można czekać z 
wprowadzeniem zawodowstwa, 
fundując zawodnikom za ciężkie 
pieniądze łagodne przejście do 
gospodarki rynkowej. Zawodnicy
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pierwsi zdecydować muszą czy traktują 
żużel jak swój zawód, z którego się 
utrzymują czy jako hobby bądź kółko 
zainteresowań. Nie wszyscy są 
gwiazdami i nie wszyscy muszą się 
utrzymywać z żużla. To z gwiazdami 
podpisuje się kontrakty opiewające na 
pokaźne sumy, amatorom robiącym po 
kilka punktów płaci się znacznie mniej 
i wszędzie uchodzi to za rzecz normalną. 
Tylko u nas wciąż pokutuje mało 
mobilizująca zasada równości.

Konieczne je s t ograniczenie 
kompetencji zawodników do rozsądnych 
rozmiarów. Powinni się zająć przede 
wszystkim zdobywaniem punktów, a nie 
klubową polityką i ustalaniem jaki tor 
ma być przygotowany na trening, a jaki 
na mecz, bo o tym decydować powinien 
trener bądź menedżer. W latach 
ubiegłych było nieco inaczej, a efekty 
były w idoczne; przez cały rok 
rybniczanie trenowali wyłącznie na 
łatwych nawierzchniach i później, gdy 
przyszło walczyć w trudniejszych 
warunkach, niewiele byli w stanie 
zdziałać. W ostatnim  meczu w 
Bydgoszczy doszło do tego, że nikt nie 
chciał startować jako rezerwa taktyczna, 
ograniczając się do niezbędnego 
minimum. Zawodnik musi być 
uniwersalny, a nie "wymyślaty". Co to 
za profesjonalny żużlowiec, który jeździ 
tylko na suchych, małoprzyczepnych 
nawierzchniach; to tak jakby piekarz 
piekł chleb tylko w księżycowe noce.

Rybnicką drużyną dowodzić musi 
jeden człowiek, on też powinien za nią 
odpowiadać; na łajbie nie może być 
pięciu kapitanów i sześciu sterników i 
basta! Czas pokaże czy są to nabożne 
życzenia, czy też doczekamy się w 
rybnickim żużlu prawdziwej odnowy.

Jak powiedział nam Piotr Pyszny, 
który praw dopodobnie zostanie 
menadżerem rybnickiej drużyny, wiele 
spraw wyjaśnić się powinno do połowy 
stycznia. Wkrótce też rozpoczną się
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zapewne rozmowy z zawodnikami 
zagranicznym i, którzy mieliby 
ewentualnie występować w rybnickim 
zespole w przyszłym roku. Nazwisk, jak 
na razie, można się jedynie domyślać.

WACŁAW TROSZKA

Monika
Bobrowska

Monika Bobrowska już
arcymistrzynią

Monika Bobrowska, nasza niezwykle 
obiecująca młoda szachistka, odniosła 
wielki sukces na turnieju szachowym w 
Karvinie w Czechach - osiągnęła normę 
arcym istrzyni m iędzynarodowej. 
Niezwykłość tego wydarzenia polega 
na tym, że Monika ma dopiero 15 lat. W 
tym wieku “w yrobienie” 
arcymistrzowskiej normy udało się tylko 
siostrom Polgar, tyle, że rybniczanka 
nie poświęca całego życia szachom - 
uczy się w normalnym liceum i nie 
trenuje tak intensywnie, jak słynne 
Węgierki.

Silnie obsadzony turniej w Karvinie 
rozgrywany był systemem open. Monika 
prowadziła wśród kobiet prawie przez 
całe rozgrywki, uległa dopiero znanej 
ukraińskiej szachistce Marcie Lityńskiej 
i zawody ukończyła, zajmując drugie 
miejsce. Przed wyjazdem do Czech 
młoda szachistka planowała wypełnienie 
normy mistrzyni międzynarodowej. 
Normę arcymistrzowską oczywiście 
chciała zdobyć, a nie wiedziała, że uda 
się to jej już tym razem.

W “GR” sporo pisaliśmy o Monice 
Bobrowskiej, bo z wielką radością 
śledzimy jej sukcesy. Wkrótce postaramy 
się zamieścić rozmowę z rybnicką 
arcymistrzynią. K.M.

Odnowa...

Podziękowanie
za mikołajowe "paczki dla każdego ”

Związek nauczycielstwa Polskiego - 
Zarząd Oddziału w Rybniku składa 
serdeczne podziękowania około 80 
firmom, osobom prywatnym, młodzieży 
szkolnej, nauczycielom  za 
bezinteresowne i szczere włączenie się 
do akcji "Święty Mikołaj, czyli paczka 
dla każdego".

Dzięki hojności ludzi dobrej woli na 
konto akcji wpłynęło 49.582.600 zł oraz 
liczne dary rzeczowe wartości ok. 20 
mln zł /od radiomagnetofonu, poprzez 
rzeczy osobiste, na słodyczach i 
wypiekach cukierniczych kończąc/.

21 grudnia 1993 roku na Małej Scenie 
w czasie spotkania aż z dwoma 
Mikołajami, paczkami obdarowano 
ponad 310 osób, sprawiając radość wielu 
rodzinom w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia -  najbardziej rodzinnych ze 
wszystkich Świąt.
Akcja ta unaoczniła potrzebę niesienia 

pomocy, pamiętania o innych. 
Obserwując pozytywny oddźwięk akcji 
wśród naszej lokalnej społeczności 
należy wierzyć, że potworzenie za rok 
tej akcji umożliwi poczuć się 
szczęśliwszymi znacznie większej grupie 
obdarowanych, a łańcuch ludzi dobrej 
woli powiększy się o kolejnych 
ofiarodawców.
Pomogli:

* Młodzież i nauczyciele z placówek 
oświatowych: PP-2, PP10, PP-13, PP- 
23, PP-25, PP-29, PP-41, PP,43, PP-

45, SP-3, SP-9, SP-16, SP-20, SP-23, 
SP-26, SP-34, ZSEU, T. Sam. Wiecz. - 
III s, ZSTechz, ZSZ-1, I L.O, ZSM-E, 
ZSZ - 2 , harcerze,
* Kancelarie notarialne p. K. Gilnera i p. 
Fojcika
* Pracownicy Biura Kom ornika 
Sądowego rewiru I i III
* Właściciele spółek: “Lumian”, “Utex”, 
“Lanoster”, “Import - Export”, “Energo- 
Inwest”, “Nower”, “Oldprint” - Żory, 
“Butimex”, “Secret”.
* Firmy /handlowe, produkcyjne, 
usługowe/, hurtownie: “Projekt 3”, 
“H elena” - G liwice, “Pracow nia 
K apelusznicza nr 4” , “Transport 
Osobowy” - p. Zawadzki, “Dorado”, 
“Jowita”, “Optyk” - p. Filak, “Globus”

- p. G. Skorupa, “Hanollopol”, “Sklep 
meblowy” - p. Chlebik , “Rojek”, 
“Plastografy “Diost”, “Szkolak-III”, 
“Tax” - hurtownia, “P o li-P last” , 
“Wyroby skórzane” - p. Wypiór, “Kantor 
sztuki zegarm istrzow skiej” - L. 
Gęborski, “Artykuły Gosp. Domowego
- p. K. Godziek, PPUM “Konsum”, 
Firm a Handl. “LED”, Hurtownia 
Zegarków Filec, Firma “ENDER-TOP” 
a ponadto:
Komenda Rejonowa Państwowej Straży 
Pożarnej - Rybnik, “Huta Silesia”, Mała 
Scena, Urząd Miasta, Powszechny Bank 
Kredytowy przy ul. Chrobrego, Zakłady 
Cukiernicze p. Pawlaka, Tkocza, 
Śpiewoka, Widoka
oraz osoby prywatne: p.p. Róża Jamulek, 
Halina Palka - Żory, A leksandra 
Kostrzanowska - Żory, Józef Goryl - 
Żory, Zbigniew Boczkowski, Jolanta 
Zoina, K rystyna Dajka, Tadeusz 
Gajewski, Eugeniusz Przyborowski, 
p. Panek, Marian Maryniok.

Jubileuszowy rok TZR

Na inaugurację - wielka rewia
50 osób na scenie, plejada 

wspaniałych nazwisk, śpiew, taniec, 
balet, girlsy - oto co proponuje nam 
Teatr Ziemi Rybnickiej na inaugurację 
jubileuszu trzydziestolecia swego 
istnienia. “Tych lat nie odda nikt” to 
WIELKA REWIA Teatru “Syrena” z 
Warszawy. Wśród wykonawców - po 
raz pierwszy w Rybniku - Irena 
KWIATKOWSKA oraz A lina 
Janowska, Lidia Korsakówna, Ewa 
Kuklińska, Zofia Czerwińska, Hanka 
Bielicka, Wiesław Drzewicz, Roman 
Kłosowski, Tomasz Stockinger, Tadeusz 
Pluciński, Tadeusz Wojtych i inni. 
Przedstawienie z przebojami retro w 
roku głównej reżyseruje Zbigniew 
KORPOLEWSKI.. To wszystko 16 
stycznia o godz. 18.00 i 17 stycznia o

godz. 19.00 na Dużej Scenie Teatru za 
150.00 i 120.000 złotych.

Teatr zaprasza także dzieci 17 
stycznia na godz. 9.15 i 11.30 na 
musical pt. “Smurfowisko czyli 
Gargamel złapany” rów nież w 
wykonaniu aktorów warszawskiej 
“ Syreny” . M uzyka Ryszarda 
Poznakow skiego i W ojciecha 
T rzcińskiego, reżyseria Tomasza 
Dutkiewicza, a przede wszystkim gra 
Wiesława Drzewicza w roli Gargamela 
oraz Romana Kłosowskiego, Lidii 
Korsakówny, Tadeusza Wojtycha to 
gwarancja świetnej rozrywki. Bilety w 
cenie 30.000.-zł.

Kasa już rezerwuje miejsca na oba 
spektakle. /gw/

 Listy do redakcji
Noc sylw estrow ą 1993/94 

postanowiliśmy z żoną spędzić na 
rybnickim Rynku. Sądząc, że impreza 
jest zorganizowana wybraliśmy się o 
godzinie 22.00 w przekonaniu, że 
będziemy uczestniczyć w zabawie, która 
zakończy się, a może nie zakończy, ale 
której punktem kulminacyjnym będą 
życzenia noworoczne o godzinie 24.00. 
A tu cisza, dopiero przed 24.00 Rynek 
zapełnił się mieszkańcami, w tym 
szczególnie dziećmi w wieku 7-8 klasy. 
Sprawa polegała wyłącznie na strzelaniu 
i tłuczeniu butelek. Rozpaczliwe wysiłki 
wodzireja, aby uporządkować zabawę 
nie dały rezultatu - bo dać nie mogły. 
Jeżeli cała sprawa pomyślana jest jako 
spotkanie o godz. 24.00 to jest oczywiste, 
że o tej godzinie strzelają szampany, 
petardy i ludzie składają sobie życzenia. 
Trudno oczekiwać, aby po 24.00 ludzie 
uspokoili się i zaczęli tańczyć i bawić 
się. Proszę Państwa, ja nie wybrzydzam. 
Było fajnie, głośno, z dreszczykiem 
emocji, nikt nie zginął ale... nie było 
zabawy rybniczan. Może by tak 
spróbować na przyszły rok 
uporządkować to strzelanie. Wydzielić 
na Rynku miejsce do popisów  
pirotechnicznych, niech to będzie nawet 
konkurs na najładniejsze ognie. A 
finałem powinien być pokaz ogni 
sztucznych zafundowanych przez pana 
Prezydenta lub Przewodniczącego Rady 
Miasta.

K OM UNIKAT
RYBNICKIEG O SPEEDW AY  

FAN-CLUBU

RYBNICKI SPEEDWAY FAN- 
CLUB pragnie poinformować, 

że pierwsze spotkanie w 1994 roku 
dla członków i sympatyków żużla 

odbędzie się dnia 7 stycznia 
o godz. 17.00 w świetlicy 

stadionu ROW.
Wszystkich członków i sympatyków, 

którzy choć trochę kochają żużel 
serdecznie zapraszamy 

PEPS - PLACÓWKI 
ESPERANCKIEJ PRACY 

SPOŁECZNEJ
Wystarczy 8 lekcji bezpłatnego kursu 
korespondencyjnego, aby poznać 
międzynarodowy język ESPERANTO 
i rozpocząć ciekawą korespondencję z 
całym światem! Pisemne zgłoszenia na 
kurs przyjmuje: Jan Skiba ul. 
Floriańska 16/22, 44-217 Rybnik 
Wystarczy podać swój adres, 
załączając znaczek pocztowy na odpo
wiedź - materiały wyślemy pocztą.

Nowy sklep i przecena
* Specjalizujący się w srebrze salon 
jubilerski “Artis” otworzył podwoje przy 
ul. Korfantego 3.
* Skafanderki dziecięce można kupić po 
obniżonej cenie w sklepie “Tekstyl” przy 
ul. Sobieskiego 22.

Gdy to piszę, mnóstwo rybnickich 
sklepów przeprowadza noworoczny 
remanent - może więc przecen będzie 
więcej? /K/

Może warto pom yśleć nad 
wcześniejszym rozpoczęciem imprezy, 
np. o godz. 22.00, ze zorganizowanymi 
grupami tanecznymi na wzór karnawału 
w Rio /pomysłowość młodzieży szkół 
rybnickich średnich na pewno dodałaby 
imprezie blasku/. No i gastronomia, 
stoiska z grzanym winem, szampanami, 
ciepłymi potrawami i wtedy wodzirej, 
który wprowadziłby nas w nastrój 
godziny 24.00 w sposób naturalny, nie 
szokowy. Może tak zorganizowana noc 
s y l w e s t r o w o - k a r n a w a ł o w a  
spowodowałaby, że o Rybniku ponownie 
pisałaby prasa ogólnopolska.

Szczygieł
PS. Powinniśmy zrobić wszystko, aby 
stylu zabawy nie narzucały dzieci, po 
prostu dzieci. To jest przesada, która 
prędzej czy później zakończy się jakimś 
wypadkiem, a wtedy nie pomogą 
administracyjne zakazy, nakazy itp. 
Lepiej to zorganizow ać, zapał 
skanalizować i spróbować zrobić z tego 
hit karnawałowy “Made in Rybnik”.

Handlowcy świętują
W piątek 31 grudnia około godz. 14.00 

centrum Rybnika sprawiało wrażenie 
wym arłego. W iększość sklepów 
zamknięta, choć napisy na drzwiach 
głosiły: "Czynne od 9.00 do 17.00. W 
soboty od 9.00 do 13.00." Był zaś piątek, 
zwykły dzień pracy.

Właściciele sklepów nie pofatygowali 
się, by wywiesić jakąkolwiek informację 
dla klientów, że w sylwestra sklepy będą 
czynne krócej.
A podobno tworzymy w Polsce gospodarkę 
rynkową, która ma się charakteryzować 
szacunkiem dla klienta. Jak widać dla 
wszystkich było oczywiste, że 31 grudnia 
to dzień wolny od pracy, choć przecież 
rządowe rozporządzenie nic o tym nie 
mówi. Przecież dopiero 1 stycznia jest 
dniem świątecznym, ale my przecież 
lubimy sobie św ięta przedłużać. 
Handlowcy najchętniej zamknęliby sklepy 
w Wigilię w południe, a otworzyli je 
dopiero po Nowym Roku - a może nawet 
po Trzech Królach. Możnaby wtedy 
spokojnie przeprowadzić remanent.

Kapitalistyczny handel powinien się 
chyba cechować innymi obyczajami. A 
jeśli już nie chciało się pracować w 
Sylw estra, można było o tym 
poinformować w cześniej klientów . 
Wystarczyłaby karteczka na drzwiach. 
Niewielu jednak handlowców wpadło na 
tak prosty pomysł. A co ciekawe - 3 stycznia 
wiele sklepów było nieczynnych z 
powodu... remanentu. /m/

Bożonarodzeniowa
Pastorałka

5 stycznia na Małej Scenie młodzi 
wykonawcy z klas I-V prywatnej szkoły 
podstawowej w Rybniku zaprezentowali 
przed 150-osobow ą widownią 
Bożonarodzeniową Pastorałkę.
Sceny z Betlejem, z królem Herodem i 

nastrojowe kolędy na długo pozostaną 
w pamięci uczestników spotkania tym 
bardziej, że młodzi artyści - amatorzy w 
swoje role włożyli oprócz pięknych 
głosów sporo serca.
Dekoracje i scenariusz to z kolei dzieło 
nauczycielki wychowania plastycznego 
i pań prowadzących zajęcia 
pozalekcyjne. C.K.
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Justyna i Marek KOZAK po powrocie USC. Gratulujemy "ślubnej karety"

Rybniccy uczniowie 
napisali...

Kazimierz Wielki 
rozbudował miasta, z 
Polski drewnianej zrobił 
kamieniowaną.

*

Królowa Bona pochodziła z Włoch
a dokładnie z Bawarii.

*

Bitwa pod Maratonem. Kiedy Nike 
zwyciężył krzyknął zwycięstwo po
czym zmarł. 490 r. p.n.e.

*

Kilku Szwedów poszło do klasztoru, 
aby oznajmić jego przejęcie, lecz 
tam spotkali się z odmówieniem 
przez księdza przeora.

Zwolennicy Habsburga wybrali 
właśnie Habsburga.

*

Zygmunt III Waza został wybrany 
przez wdowę po Batorym na wolnej 
elekcji /Zygmunt III Waza o tym nie 
wiedział jeszcze/.

*

Wojska szweckie dojeżdżają do 
Jasnej Góry i mają kłopoty. Gdyż 
zakonnik upiera się i nie pozwala 
wedrzeć się Szwedom do jego 
twierdzy.

Na znak wygranej jeden żołnierz 
Ateńczyk przebiegł z Maratonu do
Aten. Słynny bieg maratonowy.

*

Maraton - był to Ateńczyk, który  po 
wygraniu wojny biegł...

K upon
krzyżów ki

N r 14

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 
2 nagrody 

po 150 tys. zł 
ufundowane przez 

Salon optyczny 
“Super Optical”, 

Rybnik,
ul. Sobieskiego 18

Poziomo: 1. nocne imię, 2. wykonuje się go bez dyskusji, 3. czasem 
leci z nieba, częściej ugotuje mama, 4. można go siać, 5. jabłko z 
materiałem opałowym, 6. przyboczna lub miejska, 7. zeń olej, 8. 
w parku, dla zakochanych, 9. to co zostało w spadku po dziadku, 
10. kolega śledzia
Pionowo: A. gra gestem i mimiką, B. trudny do zgryzienia, C. 
obecnie - wolny, D. co wywęszy to doniesie, E. łączy Szkocję z 
więzieniem, F. celny, ale nie strzał, G. częsty gość konserw, H. 
zastąpił welocyped, I. czarna lub wilcza, J. porusza dolną szczęką 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: A-2, J -9 ,1-4 D-3, F-9, A-1 I- 
5, B-3, F-8 G-1, E-4, G-8, J-4, C-2 H-4, B-5, E-1 
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania się 
numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na 
nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek" /Rynek 12, 
Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 13 z hasłem "Wierz, ale wiedz 
komu", otrzymują: Mirela Stojer, ul. Obywatelska 50, 44-280 
Rydułtowy oraz Andrzej Szulik, ul.  1 Maja 21, 44-206 Rybnik- 
Chwałowice
Nagrody do odebrania w redakcji.

 Pod znakami zodiaku
BARAN - Jak wskazała autoanaliza w czasie świąt, początek roku powinieneś przeznaczyć 
na zrewidowanie dotychczasowych reguł postępowania. Będzie to początek innego myślenia 
i akceptacji rzeczy, które jeszcze niedawno wydawały Ci się nie do zaakceptowania.
BYK - Musisz postarać się zachować spokój wobec błyskawicznych zmian zachodzących 
w Twoim życiu, zaś ich ocenę oprzyj raczej na wewnętrznym wyczuciu, a nie na zdaniu innych. 
Wśród nich mogą być ludzie niegodni Twojego zaufania...
BLIŹNIĘTA - Nierespektowanie zasad uwzględniających potrzeby Twojego partnera 
mogą doprowadzić do rozpadu związku. Trzeba nauczyć się panowania nad emocjami oraz 
rezygnacji ze źle pojętej odpowiedzialności.
R AK - Sytuacja, która wydaje Ci się teraz katastrofą, zawiera również elementy pozytywne, 
choć może to zaprocentować w przyszłości. Dobrze Ci zrobi kontakt z osobami życzliwymi, 
o stałych charakterach...
LEW - Świąteczne i noworoczne szaleństwo odbije się, niestety na Twoim zdrowiu. Czas 
najwyższy przyhamować, bo na biurku piętrzą się niezałatwione w starym roku sprawy. Na 
szczęście Twoja skuteczność będzie 100-procentowa!
PANNA - Zakończył się pewien etap w Twoim życiu. Jeżeli zamiast ulgi odczuwasz tylko 
żal, trzeba to złożyć na karb emocji, które nie pozwalają Ci na obiektywną ocenę. Czas tę 
ocenę zweryfikuje...
WAGA - Choć samotność dala Ci się ostatnio we znaki, ten stan wyciszenia pomoże Ci 
lepiej poznać samego siebie, a w rezultacie uczuli Cię na potrzeby innych.
SKORPION - Czas emocji i wątpliwości, które jednak mogą przyhamować podjęcie 
niezwykle ważnej decyzji. Daj jednak wiarę cyfrom, które nie kłamią, włączając się bardziej 
aktywnie do pracy nad ich analizą.
STR ZE LEC - Jeżeli Twoim postępowaniem kierowały tylko ambicje i pragnienie uznania, 
poczynania okażą się bezskuteczne. Jeżeli zaś robiłeś wszystko z wewnętrznym przekonaniem, 
przedsięwzięcie zakończy się szczęśliwie...
KOZIOROŻEC - Mało satysfakcjonujący Cię i zbyt sentymentalny związek, sztucznie 
podtrzymywany przez jedną ze stron, rozpadnie się. Wolny, choć z lekkimi wyrzutami 
sumienia, rozpoczniesz nowe życie...
WODNIK - Umiesz porozumiewać się z innymi osobami, jednocześnie ich nie oceniając. 
Przysporzy Ci to przyjaciół, a będą Ci potrzebni, bo przed Tobą trudny okres. Na szczęście 
pokonanie trudności jest tylko kwestią czasu...
R Y B Y - W realizacji swoich planów musisz pogodzić potrzeby własne i innych. Dopiero 
wtedy satysfakcja będzie pełna i nikt nie będzie miał prawa oskarżyć Cię o egoizm, co Ci 
się dotąd przytrafiało dosyć często...

F atałachy z naszej szafy

Zgadnij, kim jestem?
Karnawał w pełni, bawią się dorośli, bawić się chcą 

również dzieci. Okazją do tego są przedszkolne i 
szkolne “baliki”, gdzie wśród najmłodszych przetrwały 
jeszcze resztki tradycji balów kostiumowych.
Próbowano ją  wskrzesić, nawet z pewnymi sukcesami, 
w czasie sylwestra na rybnickim Rynku, ale... Ach, 
gdzież są niegdysiejsze bale!

Jak można się zorientować z nielicznych gotowych 
strojów, do kupienia w Rybniku m. in. w sklepie 
dziecięcym na rogu Pl. Wolności i ul. Rynkowej, 
zmienia się również moda na dziecięce stroje. Jest ona 
zazwyczaj inspirowana najpopularniejszymi w  danym 
okresie bajkami, komiksami, dobranockami czy 
filmami. Itak był czas Królewien Śnieżek, królewiczów 
, krasnoludków, grzybków, kwiatków, ułanów i 
żołnierzy wszelkich innych formacji, potem nastało 
szaleństwo przebieranie się na Zorro. I nic nie ujmując 
popularności tej postaci, jakoś nie było chętnych do 
przebieranie się za kapitana Klossa...

Jeszcze niedawno na balikach niebiesko było od Smurfów, a ostatnio zielono 
od Wojowniczych Żółwi Ninja, które wciąż są na topie. Wśród dziewczynek 
króluje Barbie, bo prawie każda młoda dama chciałaby tak wyglądać, nieśmiertelna 
jest również Myszka Miki.

I tak oto, od najmłodszych lat ulegamy wzorcom kultury masowej, propagowanym 
przede wszystkim przez TV. Poszła w kąt fascynacja postaciami z dziecięcej i 
młodzieżowej literatury, bo jak tu wszystkim tłumaczyć, że ten urwis w krótkich 
spodenkach to Tomek Sawyer...

Może to i dobrze, że tak trudno przebrać się za dinozaura... Wróżka

5  m in u t  ła m a n ia  g łow y

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu 
towarowego wartości 150.000 zł, ufundowanego przez PUH “ULEX” z Rybnika- 
Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki z nr 49 otrzymuje: Sylwia Rydzińska, 
ul. Chalotta 8/3, 44-200 Rybnik. Nagroda do odebrania w redakcji.

Serwus Francek! Jak ci idzie? - pyta  
roz Antek.
- Dobrze, jak  widzisz!
- A jak  tam twoje zdrowie?
- A co cie tak naroz moje zdrowie 
obchodzi?  -  pyto Francek.
- No, jak  chca od ciebie 200 tysięcy 
pożyczyć, to musza przecież jakoś  
zacząć, no nie?

- Ty Francek, co byś ty zrobił, ja k  byś 
był taki bogaty jak Onassis?
-  To jeszcze nic -  pado Francek do 
Antka - ale co by Onassis zrobił, jak  by 
był taki biedny jak jo!?

* * *

-  Antek, dej cygareta!
- Francek! Robisz sie niemożliwy. Roz 
byś se kupił, a nie ino pożyczoł!
-  Kiej mi kupione wcale nie smakują!

* * *

Roz Antek z Franckiem szli wele 
kościoła. Naroz Antek zdjął czapka na 
znak pozdrowienia.
- Jo myśloł - pado Francek - żeś ty z 
Panem Bogiem na bakier?
- No, bo tak jest - pado Antek - my sie 
ino pozdrowiomy, ale do kupy nie 
godomy!

* * *

Antek se tak roz z Franckiem na ławce 
siedzą i fajki pykają. Francek tak śliną 
strzyko i strzyko i potem pado:
-  Patrz, Antek, nie ma to jak  być babą. 
Nie pije, nie kurzy i na baby nie musi
chodzić. Tej to dobrze!

*  *  *

Roz spotkoł Antek Francka.
- Od łońskiego roku żech cie nie widzioł.
- pado Antek.
- Boch siedzioł!
- Za co?
- Rękawicą żech chłopa zabił!
- Rękawicą?
- No dyć. Ino w tej rękawicy była żelazno 
szyna!

*  *  *

Antek z Franckiem podali sie za 
masarzów. Chodzili po wsi i zabijali 
świnie. A Antek świdrzył na jedno oko. 
Teroz przywiązali wieprzka i Antek mioł 
go zabijać. Już sie zamachnął, jak  
Francek ryknął:
-Antek, jak bijesz tam, kaj sie patrzysz,
to se som tego wieprzka trzymej!

* * *

-  Oj Franek, spotkało mie nieszczęście, 
wczoraj mi pies uciekł!
- To dej ogłoszenie do gazety!
-  Zgłupiałeś, przecież on czytać nie 
umie!

k k k

Do Warszawy do hotelu “Forum” 
przyjechał Meksykańczyk.
- Nazwisko, proszę:
- M ercedes, Della, Concordela, 
Toskada Mia Angela Papanela.
- Oj, przepraszam, zgłoszony był tylko 
jeden!

Z książki " Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

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

9.00 - 17.00
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Motyle NabokovaWyobraźmy sobie ogromną 
łąkę. Tak wielką, że rozpiera krańce hory
zontu. Słońce zawisło w najwyższym 
punkcie, który może osiągnąć w tej strefie 
klimatycznej. Trwa najdłuższy dzień 
roku. I nagle spośród wysokiej trawy 
wyłania się biały owal słomkowego 
kapelusza. Dwa krążki szkła w drucianej 
oprawie odbijają błękitną przestrzeń. 
Równie błękitna, delikatna siatka ento
mologa kołysze się tuż przy udzie. Gdyby 
w pobliżu była wioska, człowiek w 
słomkowym kapeluszu prowadziłby za 
sobą kilkoro dzieci, które oczarowane 
dziwnym strojem, złapane w delikatną 
sieć ciekawości, porzuciły swoje zabaw
ki... Ale póki co nasz entomolog samotnie 
przemierza pustkowie. Szuka. Poluje.

Motyl nic nie wie o dziesiątkach 
godzin, które człowiek spędził tylko dla 
niego w pociągu albo w samochodzie. 
Ale człowiek wie. Widzi eteryczną nić 
wiodącą go wprost do celu, na spotkanie 
z tamtym pozornie nieskończenie odleg
łym istnieniem. Wie, że ich spotkanie jest 
nieuniknione.

"Moje namiętności należą do 
najintensywniejszych, które dostępne są 
człowiekowi: pisanie i łowienie motyli."

I owad już jest częścią jego życia, 
elementem skomplikowanej układanki, 
której złożoność zapewnia istnienie także 
i drugiej łąki, sens innym jeszcze łowom, 
gdzieś wewnątrz osłoniętej kapeluszem 
a mimo to rozpalonej głowy...

Vladimir Nabokov był cenio
nym i znanym w świecie entomolo
giem. Jego prace dotyczyły morfologii 
porównawczej Lepidoptera /grupy 
owadów, które potocznie nazywamy 
motylami./.

To on jest naszym entomolo
giem. A tamte drugie łowy ? Łowy, które 
uprawiał w swoim izolowanym, prywa
tnym świecie? Na ich temat powiedziano 
wiele i napisano niejedno. Wokół jego 
osoby wyrosła z czasem legenda, mit, 
który zresztą po części sam tworzył. Ale 
oryginalny umysł ma prawo do legendy, 
która staje się potem własnością wszys
tkich - jego zadaniem jest właśnie

tworzenie mitu, nowego świata symboli 
i znaków, z których pokolenia budują 
później swoją kulturową rzeczywistość. 
Jak sam mawiał: ”Sztuka nie odkrywa 
prawdy, sztuka ją  tw orzy”. I dalej: 
“...artysta je s t  po trochu rywalem  
Wszechmogącego. Twórczy artysta musi 

jednak studiować dzieła swoich rywali. ”
Wybrał sobie najtrudniejszy 

rodzaj takich studiów. Tracił przy nich 
wzrok, ale odkrył w sobie cierpliwość, 
która daje siłę powolnego, żmudnego 
gromadzenia faktów bez konkretnego 
celu, wiarę w to, że owe okruchy osiągną 
kiedyś masę krytyczną i w następnej, 
nieskończenie krótkiej chwili powstanie 
dzieło.

Jeżeli interesuje go jakiś owad, 
wybiera go spośród tysięcy i studiuje z 
precyzją, ma którą pozwala mu optyczny 
przyrząd, którym dysponuje. Czasem jest 
to tylko prymitywna lupa, ale częściej 
potężny mikroskop. Wtedy dokonuje 
analizy na poziomie, którego nawet nie 
przeczuwamy i popełnia najstarszy 
grzech - wie zbyt dużo.

Taka jest właśnie “Lolita”, pełna 
tajemnej wiedzy, zakazanej w naszym

eufemicznym świecie, wiedzy o nas 
samych, o najgłębszych pokładach 
człowieczeństwa, o strefach, gdzie 
przywykliśmy widzieć jedynie cienie 
platońskich idei.

Lolita jest w pewnym sensie 
przeciętnym, amerykańskim dzieckiem, 
ale to dopiero połowa prawdy. Lolita jest 
rzadkim motylem, ale to nie ta Ameryka 
i nie ta, o której myślimy, entomologia...

Nabokov rozwija swój dywan 
niechętnie albo raczej jakby nie dla nas, 
nie tylko dla nas...

"Lubią tak układać swój wzo
rzysty dywan, aby wzory  nachodziły na 
siebie. Niech zwiedzający podróżują. ”

Jest zazdrosny o naszą obecność, 
a więc to przyzwolenie ma podwójną 
cenę. Jesteśmy tolerowani, ale powin
niśmy wchodzić pojedynczo, być tutaj 
samotni, musimy zostawiać przy wejściu 
cały swój bagaż i nie zabierać stąd 
niczego poza wrażeniem.

Nabokov nie dba o społeczny 
rezonans, prowadzi nieustającą wojnę z 
krytykami, którzy ośmielają się propono
wać swoją własną wizję jego powieści, 
burząc (zawsze) oryginalny przekaz.

"Dzieło sztuki nie ma żadnego 
znaczenia dla społeczeństwa. Ma znacze
nie tylko dla jednostki i tylko indywidual
ny czytelnik ma dla mnie znaczenie. Nie 
interesują się zupełnie grupą, wspólnotą, 
masami i jak  tam jeszcze. ”

“(...) Żadna wiara ani szkoła nie 
wywarły na mnie najmniejszego wpływu. 
Nic nie nudzi mnie tak, ja k  powieści 
polityczne bądź literatura o społecznym 
odniesieniu. ”

A piękno? Czy węszący po 
naszej łące, pochylony nad trawą ento
molog jest ślepy na jej prostą urodę, na 
siłę jej zapachu, obrazu, dźwięku?

Jeśli myślimy jedynie o barwie 
kwiatów, aromacie trawy, powabie jej 
szelestu albo basowego chóru owadów 
tnących duszne, lepkie od pyłku powiet
rze, to takie piękno nie jest przedmiotem 
jego zainteresowania, leży na innym 
poziomie, należy do odmiennej kategorii.

Piękno to dla Nabokova uporzą
dkowana złożoność. Ogarnięta umysłem 
różnorodność, którą na dodatek umysł 
wciąż od nowa kreuj e i wzbogaca, w którą 
wprowadza porządek według magicz
nego, jemu tylko znanego klucza. W ten 
sam sposób uporządkowana jest także 
sfera etyczna. Dlatego Humbert Humbert 
(jeden z głównych bohaterów “Lolity”) 
nie jest czarnym charakterem, ale męż
czyzną o specyficznych gustach, który 
choć nie może być usprawiedliwiony, to 
jednak może liczyć na zrozumienie 
swojego Boga. Nie ma tu mowy o 
odkupieniu, o jednoznacznej karze, 
ponieważ jakakolwiek apologia jest z 
gruntu obca pisarzowi, dlatego i orzecze
nie winy jest zbędne, nie stanowi żadnego 
celu, żadnej treści.

"Pewnego dnia, wierzą, pojawi 
się ktoś o nowym spojrzeniu i ogłosi, że 
nie tylko nie byłem frywolnym ptakiem 
ognistym, lecz byłem surowym moralistą, 
deptałem grzech, biłem w głupotą, 
ośmieszałem wulgarność i okrucieństwo 
- a najwyższą władzą oddałem w ręce 
delikatności, talentu i dumy. ”

Marek M. Kaczmarzyk

Vladimir Nabokov urodził się w St. Petersburgu 
w 1899 roku. Dzieciństwo spędził w Rosji, a mając 20  lat 
wraz z całą rodziną wyemigrował do Berlina. Studiował 
slawistykę i romanistykę w Cambridge. Przez 18 lat żył 
w Niemczech i Francji, tworząc w języku rosyjskim. 
Wreszcie przeniósł się do Stanów Zjedno-czonych. 
Wyjazd za ocean łączy się w jego literackiej biografii ze 
zmianą języka, w którym tworzy. W 1941 roku Nabokov 
wydal pierwszą książkę w całości napisaną po angielsku 
("Prawdziwe życie Sebastiana Knighta”). Z literaturą 
łączył inną wielką pasję swego życia - studia nad 
morfologią porównawczą Lepido-ptera.

Prawdziwą sławę przyniosła mu dopiero powieść 
“Lolita" wydana pierwotnie w podrzędnym francuskim 
wydawnictwie jako powieść pornograficzna. Choć od 
tamtego czasu książka ta zajęła należne jej miejsce w 
literaturze światowej, każdemu z wznowień towarzyszy 
wciąż dwuznaczna atmosfera.

Komfortowe czasy końca
Lubimy przekonywać siebie, że 

przyszło nam żyć w czasach dekadencji, 
czasach końca. Takie przekonanie jest 
chyba immanentną cechą naszej kultury. 
Złoty wiek dawno mamy już za sobą - 
twierdzili starożytni Grecy, a wyłącznie 
regresyjny charakter zmiany Platon 
uczynił jednym z ważniejszych elemen
tów swojego systemu. W tradycji judeo- 
chrześcijańskiej świadomość życia w 
czasach końca i oczekiwanie przełomu 
odgrywają podstawową rolę, a samo 
chrześcijaństwo było, przynajmniej w I 
w., religią czasów końca. Ale i w 
średniowieczu co rusz kolejny mnich 
obliczał datę apokalipsy, pomimo iż 
żadna z poprzednich przepowiedni się 
nie sprawdziła.

Nie szokuje więc nas, a najczę
ściej w ogóle nie obchodzi, kiedy 
przywódca którejś z amerykańskich sekt 
ogłasza publicznie dzień i godzinę końca. 
Informacje, takie jak ta, o ukraińskiej 
sekcie, której prorok ogłosił 24 listopada

dniem, w którym nasz kochany świat 
przestanie istnieć, a na dowód swojej 
boskości pragnie popełnić samobójstwo 
i za trzy dni zmartwychwstać, massmedia 
z całkowitą powagą przekazywały w 
głównych wydaniach dzienników.

Nie dziwi nas nawet, a najczę
ściej wręcz wywołuje oklaski, gdy 
skądinąd całkiem poważni ludzie ubiera
ją  się w szaty dziewiętnastowiecznej 
dekadencji i ogłaszają nadejście kolejne
go fin de sieclu, i najwyraźniej zdają się 
traktować artystyczną metaforę na równi 
z rzeczywistością. Na co dzień telewizja, 
gazety codzienne, a zwłaszcza kolorowe 
tygodniki w rodzaju Der Spiegel czy 
Newsweek bombardują nas obrazami 
czasu końca: chorobliwy rozwój nauki, 
dewastacja środowiska i wywołane nią 
choroby, kryzys literatury i sztuki, 
rozpowszechniane się zdegenerowanej 
osobowości ery postindustrialnej, mor
derstwa popełniane przez dzieci na 
dzieciach, bezsensowne i krwawe wojny

itp. (wymieniać można by niemal bez 
końca).

Czy jest wobec tego coś jeszcze, 
co może nas zaskoczyć? Zdumienie u 
słuchaczy wywołał wykład pewnego 
profesora z Uniwersytetu Monachij
skiego. Herman Lubke, bo o nim mowa 
postawił sobie zadanie niezwykłe - 
udowodnienie, że nasze czasy wcale nie 
są najgorsze z możliwych.

Koniec XX w., twierdzi Lübke, 
to okres w którym społeczeństwo osią
gnęło niespotykany dotąd w historii 
poziom dobrobytu. Być może teza ta 
brzmi prowokacyjnie w chwili, gdy 
Europa od dwóch lat pogrążona jest w 
głębokiej recesji i związanym z nią 
pesymizmie, ale nie sposób ją  podważyć. 
Podstawowe potrzeby materialne wię
kszości mieszkańców Europy są w pełni 
zaspokojone - o długotrwałym głodzie 
zapomniały już dawno nie tylko najbo
gatsze kraje, ale także ich szerokie 
otoczenie. Państwo gwarantuje świadczenia

świadczenia socjalne o zasięgu, który dla 
polityków socjalistycznych początku 
naszego wieku mógłby być tylko marze
niem, higiena i czystość stały się obowią
zującą normą, medycyna przedłużyła 
długość życia.

Co więcej, pomimo wzrostu 
dobrobytu, pracuje się relatywnie mniej. 
Ośmiogodzinny dzień pracy to przecież 
“wynalazek” początków XXw., pięcio
dniowy tydzień - lat pięćdziesiątych i 
sześćdziesiątych (w Polsce osiemdzie
siątych - czy ktoś jeszcze pamięta pracę 
we wszystkie soboty?). Obecnie wiele 
związków zawodowych (np. niemiecki 
DGB) żąda czterodniowego tygodnia 
pracy. Obniżył się także wyraźnie wiek 
emerytalny.

Cóż z tego, powie ktoś, skoro 
upadek przeżywa kultura i sztuka. 
Problem w tym, że żadne dane statystycz
ne tego upadku nie potwierdzają. Sprze
daż książek, wbrew czarnym pesymistom 
w rodzaju Adiorno, wcale nie spada, 
przeciwnie: systematycznie rośnie. 
Badania socjologiczne wskazują, że 
wzrasta czytelnictwo, i to nie tylko 
literatury klasy B czy C (która stanowi, 
oczywiście, przeważający odsetek drukowanych

Dziś w "Kąciku" 
przedstawiamy żartobliwy 
wiersz pana Andrzeja 
Ogrodnika, anglisty, który część 
swoich utworów pisze w języku 
Szekspira i dopiero później 
tłumaczy je na język polski. 
Wiersz "Sen" również powstał 
najpierw w wersji angielskiej; 
drukujemy jego tłumaczenie.

Sen

Sen sprzed dwu dni
Jak promień lśni
W mym w mroku lat istnieniu.
A jego treść 
To dziewcząt sześć 
Widzących cel w kuszeniu.
Był w nich bez miar
Powabu czar -
Jak nimfy wszystkie wiotkie.
Tak zrządził los;
Ich czuły głos 
Dowodził, że są słodkie. 
Uśmiechu blask 
Ich - pełen łask - 
Anielski był, wyśniony...
Tuliłem je  
Po jednej dwie...
Wzdychając jak szalony. 
Poszedłem w tan 
Ja -  każdej pan - 
Z zachwytem z przyjemnością. 
Znikł tremy ślad...
Radości kwiat 
Zdumiewał swą wielkością. 
Wtem straszny wrzask 
Zagłuszył blask 
Mych dziewcząt... znikły w 

/mgnieniu.
To ryknął szef 
Jak wściekły lew:
"Dość spania w pracy, leniu!"

Andrzej Ogrodnik

kowanych książek, ale w żadnym przy
padku nie wypiera literatury o ambicjach 
literackich). Mecenat państwowy zapew
nia egzystencję niezliczonych muzeów, 
galerii, orkiestr symfonicznych i ka
meralnych, oper, a sale koncertowe 
rzadko świecą pustkami; a nie sposób 
przynajmniej udowodnić, że kiedyś 
wzbudzały większe zainteresowanie. 
Mówi się, że sztuka stała się elitarna, 
niezrozumiała - ale czy nie było tak 
zawsze? Kto wie, czy grupa osób dla 
której jest jednak zrozumiała w ostatnich 
latach wręcz się nie powiększyła (pow
szechna edukacja)

Taki otwarty optymizm nie 
spodobał się jednak słuchaczom. Żywio
łowo reagujący studenci próbowali 
wyklaskać profesora. Uznano go za 
epigona, za spóźnionego wyznawcę 
religii powszechnego postępu, przyno
szącego ludzkości szczęśliwość. Opty
mizm (a raczej brak pesymizmu) filozofa 
z Monachium wydał się studentom 
dziwaczny. Woleli pozostać w przekona
niu, że nasza rzeczywistość ulega 
regresowi. Woleli pozostać wierni swojej 
religii powszechnej degeneracji.

Jacek Pietrucha
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Szczęścia i 
w nowym roku

życzy
drogim czytelnikom 
redakcja Arkusza

Śląski Słownik 
Gwarowy

c.d.

G

gadzina - ptactwo domowe 

galoty - spodnie 
gańba - wstyd, hańba 

garus - bałagan 

garusi - bałagani 
gelynder - poręcz np. przy schodach 

g iba sie- zginać się, schylać się, 
ruszać się

gibki - szybki, zwinny 

gibko - szybko 
gichnąć - uderzyć, wylać, lunąć 

gipsdeka - sufit 
giskana - (niem.) polewaczka 
gizd, gizdok - smarkacz, chuligan 
glajcha - uroczystość zatknięcia 

wiechy
glizda - dżdżownica 
gnotek - pieniek do rąbania drewna 

gnojok - gnój, obornik, obmuro
wane miejsce na składo

wanie gnoju 

godać - mówić 
gorek, gornek - garnek 
gorczek- garnuszek 
góra - góra, strych

gore - pali się
gorol, gorolka - obcy, nie tutejsi,

gorzoła, gorzołka - wódka 
gospodarzić - gospodzarzyć, gospo

darować, rządzić się gdzie 

gospodorz - gospodarz 

gościna - przyjęcie 
gowiydź - drób, zwierzęta domowe 

graczki - zabawki, zabawa 

groborz - grabarz, zwany też kopido
łem

gruba - kopalnia 
gupielok - głupek
giyfny, gryfno, gryfne - ładny, przy

stojny, elegancki 

Gryjta - (z niem.) Małgorzata 
Gryjtka - Małgosia 
gwizdnyć - ukraść, uderzyć 
gybis - sztuczna szczęka, proteza 

zębowa
gymba - twarz 
dać gymby - pocałować 
dać po gymbie - uderzyć w twarz 
gymbować - pyskować 
gypehalter - bagażnik rowerowy na 

tylnim kole 

gyra - noga
gywera - karabin 
gzuć - uciekać, biec, pędzić

Opracował: M arek Szołtysek

W ubiegłym miesiącu pre
zentowaliśmy w “ARKUSZU” wiersz 
p.t. “Przebudzenie” , autorstwa 
Mieczysława Stobnickiego, poety z 
Chwałowic, przedstawiciela średniego 
pokolenia. Początki twórczości pana 
Mieczysława sięgają roku 1960. Jak 
sam autor skromnie stwierdza, były to 
utwory proste, nieporadne, w których 
opiewał piękno otaczającej go 
przyrody rodzinnych stron - rozlewisk

uwidacznia się w żalu za ginącą 
przyrodą, która tak bujnie otaczała 
Brzeziny, staw Mośnik z ruchomą 
wyspą. Wspominamy również inny 
ewenement rybnickiej przyrody - 
orzechy wodne w stawie na Paruszow
cu, które nawiasem mówiąc stanowią 
część herbu naszego miasta. Przemija 
przyroda, a  wraz z  nią ludzie, zjawiska 
i pory roku, co w duszy romantyka, 
jakim jest pan Mieczysław wywołuje

inspirują pana najbardziej?
M .S.: Adam Mickiewicz, Juliusz 
Słowacki, Halina Poświatowska, 
Leopold Staff. Szczególnie jednak 
klasycy romantyzmu polskiego. W 
tamtej odległej epoce, w czasach 
nieistnienia państwa polskiego były 
jakby większe możliwości tworzenia 
wielkiej poezji narodowej, bazującej 
narodzimej tradycji. Okresy powstań,

A przecież mi żal...
rzeki San. Trzy lata później umiera 
ojciec pozostawiając zrozpaczoną 
rodzinę i właśnie smutek, tęsknota i 
gorycz wypełnią strofy kolejnych 
wierszy układających się w cykl 
utworów poświęconych bliskiemu 
człowiekowi.

Przyjeżdżając w rybnickie 
pan Stobnicki odkrywa piękno 
naszych stron, nie dotkniętych jeszcze 
w latach 60-tych piętnem bez
względnej eksploatacji. Roztacza się 
przed nim oblicze natury przywodzą
cej na myśl krainę dzieciństwa. To 
właśnie okres dzieciństwa ma dla poety 
decydujące znaczenie w formowaniu 
się psychiki, uczuć, zainteresowań, a 
także charakteru. Bardzo ciepło 
wspomina brzegi Sanu wiosną, kiedy 
kwitła faszyna, pokrywając się bielą 
bazi. Siedztwo wielkiej rzeki nie 
zawsze jednak było błogosławień
stwem. Wiosenne powodzie porywały 
całe domostwa bezradnych i przerażo
nych ludzi. Zdarzały się też pożary 
niszczące całe wsie. Dramatyczne 
doświadczenia pozostawiły w  pamięci

poety do dziś żywe wspomnienia i 
stały się tworzywem jego wierszy. W 
okolicach Chwałowic spotyka się z 
krainą stawów, lasków brzozowych, 
rozległych pól i łąk. Wiele utworów 
powstało poprzez kontakt z przyrodą, 
w drodze do pracy. Przypadkowo 
napotkana staruszka niosąca naręcze 
stokrotek, spiesząca na cmentarz, na 
mogiłę kogoś bliskiego jej sercu 
wybrała właśnie ten gatunek kwiatów 
zapomnianych, niedocenianych już 
przez nas. To jedna z wielu sytuacji 
poruszających do głębi uczucia poety. 
Wśród mody na róże, goździki, frezje 
nie dostrzegamy uroku polnych 
kwiatów, na przykład kaczeńców, 
które stały się wdzięcznym motywem 
twórczości artysty.

Patrz ja k  fa lu ją  trawy, ja k
/gdzieniegdzie złocą 

gdy jeszcze oczy kwiatów zaścielo- 
/ne nocą

Świt otwiera ramiona i tuli tak tkliwie 
Jak matka swoje dziecko do piersi 

/żarliwie
Kaczeńce płoną zlotem w kępy

/ rozrzucone
W tym nurcie, gdzie spokojem tchnie 

/poświata błoga 
Spotykam znów Twoje oczy dziwnie 

/zamyślone
Jak idziesz ścieżką wspomnień -

/wydeptana droga.

Miłość do przyrody przyczy-nia się 
do umocnienia więzi z ojczyzną. W 
rozmowie naszej dominuje pewna 
tęsknota za czasem minionym, co

nastrój pesymizmu.

Znaki Zodiaku
Znaki zodiaku ja k  zaczarowane 
Jak na szachownicy, poruszane pionki 
Są lustrem przeżyć z życia wyrwane 
Jak piękność matki Jagiellonów Sońki

Lata przestrzenią przeżyć, umieraniem 
W kalejdoskopie przemian się

/toczących

Znaki zodiaku niby kwiaty szklane 
W krysztale życia sieć połączeń

/drżących
12 razy się koło obróci
12 stąpań wśród nocy zegara
12 ścieżek wśród tłumu i ludzi
12 razy przechyli się czara
13 będzie wyklęta na wieki 
Znaki zodiaku, niewiadome rzeki

Piotr Pawlas: Więc co nam pozostaje 
w chwili obecnej?
Mieczysław Stobnicki: Poszukiwanie 
idealnej miłości, idealnych kontras
tów, zaskakujących metafor, odszu
kiwanie ginącej tradycji. Często w 
czasie zjazdów  na dół (trzeba 
zaznaczyć, iż Mieczysław Stobnicki 
pracował w kopalni jako sztygar) 
znajdow ałem  to, czego usilnie 
wypatrywałem, pewnych śladów 
przeszłości, które napawały mnie 
wzruszeniem a zarazem zadumą nad 
czasem minionym. Myślę tutaj na 
przykład o odciskach paproci. Jest to 
czas obecny przetransponowany w 
czas przeszły, odciski są niemymi 
świadkami burzliwej historii Ziemi. 
To wszystko w połączeniu z niebez
pieczną pracą w kopalni stanowiło 
fascynujący impuls dla dalszych 
rozmyślań.

Nie prowadzą na łąkę czarne korytarze 
I  jak  tu kwiatek zerwać - chyba wykuć 

/z ściany
Gdzie stare zapadliska ja k  gdyby

/kurhany

P.P.: Którzy z polskich poetów

przełomowych momentów w dziej ach 
narodu sprzyjały wytworzeniu się 
atmosfery walki o utrzymanie tożsa
mości kulturowej. Tego prometeizmu 
w pracy dla narodu brakuje nam 
dzisiaj. Obecnie zapomina się o 
człowieku, spychając go na plan 
dalszy, eksponuje się natomiast inne 
cele, ważniejsze od niego samego. A 
przecież nie ma rzeczy ważniejszej od 
człowieka. Nam pozostały tylko opisy 
przyrody, życia człowieka. Samym w 
sobie tematem bardzo pociągającym 
jest miłość idealna, czysta, świeża, 
niezwulgaryzowana.
P.P.: A co pan sądzi o obrazie polskiej 
kultury współczesnej lansowanej na 
licznych przecież łamach magazynów 
literackich?
M.S.: U nas mamy wielu wybitnych 
poetów nie mogących się przebić przez 
swego rodzaju kurtynę modnej dziś 
zagranicznej poezji. Często tematyka 
tej poezji jest dla nas niezrozumiała. 
Jej egzotyka pociąga, ale odwraca 
naszą uwagę od spraw istotnych dla 
nas.

P.P.: Czy za tą modą nie kryje się 
czasem tęsknota za innością, różno
rodnością, wyzwoleniem się z epoki 
uniformizacji naszego życia, zabijania 
indywidualności?
M.S.: Nie sądzę. Musimy mieć na 
uwadze jed n ą  zasadniczą ideę. 
Zatracimy naszą tradycję, tożsamość 
kulturową, polskość, a więc to o co 
nasi przodkowie walczyli. Przeszłość 
jest dorobkiem naszych dziadków, 
ojców i to wszystko trzeba młodzieży 
pokazać. Zapominanie o tych wartoś
ciach jest dowodem braku szacunku 
dla swej historii, odwracaniem się do 
niej plecami. Chcąc być zauważonym 
wśród narodów, szanowanym przez 
nie, należy zachować swoje oblicze. 
Jesteśmy zafascynowani innymi 
cywilizacjami, zachodnim poziomem 
życia, lecz pamiętajmy o tym, by nie 
zagubić wartości ponadmaterialnych. 
Upada oświata, instytucje kulturalne, 
zanikają wszelkie koła zainteresowań, 
a pozostają dyskoteki...

Jakby dla podkreślenia tej 
smutnej refleksji gospodarz sięga po 
gitarę by zaśpiewać piękną pieśń 
Bułata Okudżawy "A przecież mi żal"

/ .../
Pozdrawiam i  w ielbię m ój wiek, mego 

/Stwórcę i Mistrza 
Pojętny mój wiek, zdolny wiek mój 

/chcę cenić i czcić, 
A przecież m i żal, że ja k  dawniej śnią 

/nam się bożyszcza. 
I jakoś tak jest, że gotowiśmy czołem

/im bić.

przyjezdni

gorszyć się - obrażać się
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