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PARCELA MIEJSKA POD MŁOTEK 
ZA 1.400.000.000 zł.!

Zarząd Miasta stale ogłasza na 
naszych łamach przetargi na sprzedaż 
nieruchomości miejskich. Ich ilość 
wskazuje, że stanowią one ważne 
źródło dochodów kasy miejskiej.

Przetarg, który odbył się 15 marca, 
dotyczył nieruchomości przy ulicy 
Kościelnej 2. Położona w handlowym 
centrum miasta  parcela  o 
powierzchni 286 m.kw. okazała się 
bardzo a t rakcy jną  o fe r tą  dla 
rybnickich biznesmenów. Zgłosiło się 
aż 25 chętnych do kupna. Wpłacili 
wadium /10 mln/, równe 10 
procentom ceny w yw oław czej 
nieruchomości, która wynosiła 97 
mln plus koszty przetargu - 100 
tysięcy złotych. Zostali 
zarejestrowani, a ich listę odczytano 
tuż przed rozpoczęciem przetargu.

Każdy przetarg posiada ścisłą 
procedurę, zaw artą  w
ogólnodostępnym regulaminie . 
Zanim prowadzący licytację użyją

N ajk róce j...

W ub. piątek Telewizja Regionalna 
w II programie ogólnopolskim  
przybliżyła telewidzom sylwetkę 
naszego m iasta  w cyklicznym 
programie promocyjnym. O 
dotychczasowych os iągnięciach  
gospodarczych Rybnika oraz 
zamierzeniach na przysz łość  
wypowiadali się prezydent Józef  
Makosz oraz wiceprezydent Michał 
Śmigielski. Poruszono m.in. problem 
bezrobocia, działalność Inkubatora 
Przedsiębiorczości oraz Izby 
Przemysłowo-Handlowej. Wywiad 
ilustrowany był m ateria łem  
filmowym, p rzedstaw ia jącym  
nowoczesne rybnickie targowisko 
oraz Rynek. W programie 
zaprezentowały się również rybnickie 
firmy: REN-CAR, “ Transgór” , 
Powszechny Bank Kredytowy, DiM, 
firma ubezpieczeniowa “Feniks” oraz 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska.

/róż/

młotka, oferenci zadają pytania, mają 
prawo do wyjaśnienia wątpliwości 
itp. W konkretnym przypadku parceli 
przy ulicy Kościelnej 2 prowadzący 
przetarg  prezydent Śmigielski 
wyjaśniał, że można tu postawić 
obiekt co najmniej jednopiętrowy, o 
ksz tałcie  a rch itek ton icznym  
uzgodnionym z konserw atorem  
zabytków oraz architektem miejskim. 
Wyjaśniono, że transakcja nie jest 
obciążona VAT-em, jak również że 
ulica będzie w najbliższym czasie 
modernizowana. Nastąpi tu całkowita 
wymiana wodociągu, nawierzchnia 
upodobni się do płyty rynkowej, a

naprzeciwko sprzedawanej
nieruchomości będzie miał wylot 
pasaż prowadzący do ulicy Curie- 
S k ło d o w sk ie j . Żadna z tych 
wiadomości nie była obojętna dla 
po tencja lnych  nabywców
nieruchom ości.  Usta lono, że 
minimalne przebicie  w licytacji 
będzie wynosić 10 milionów  i młotek 
poszedł w ruch.

Do w ysokości 800 m ilionów  
o ferenc i p r ze b ija li w ielokro tn ie  
więcej. P óźn ie j “p ło tk i” zo sta ły  
wyeliminowane: do poziomu miliarda 
dwustu milionów utrzymało się tylko 
p ięć  “grubych r y b ”, a p rzeb ic ie

zmalało do m inim alnej staw ki 10 
milionów. Do sumy miliarda trzystu 
milionów licytowało ju ż  tylko trzech 
chętnych. P óźn ie j p o zo sta ły  w 
rozgrywce jed yn ie  dwa “re k in y ”. 
M ilia rd  trzysta  o siem dziesią t, 
dziewięćdziesiąt...! Po raz pierwszy, 
drug i... M ILIARD  CZTERYSTA  
MILIONÓW i młotek spadł po raz 
trzeci... i ostatni.

Nabywca nieruchomości może 
odstąpić jeszcze od spisania umowy, 
ale wtedy straci na rzecz miasta 
opłacone wadium. Zarząd Miasta 
zastrzegł w regulaminie przetargu, że 
do spisania umowy notarialnej może

dojść pod warunkiem wystąpienia 
nabywcy do Wydziału Urbanistyki i 
A rchitektury  z wnioskiem  o 
pozwolenie na rozbiórkę stojącego na 
parceli obiektu, który nie nadaje się 
do użytku. Miną dwa tygodnie na 
uprawomocnienie się tej decyzji i - po 
wizycie u notariusza - parcela zmieni 
w łaściciela, a do kasy miejskiej 
wpłynie 1,4 miliarda zł.

Kiedy nie wiadomo o co chodzi, 
chodzi o pieniądze, uczy potoczna 
mądrość. Okazuje się jednak, że nie 
zawsze tam, gdzie w grę wchodzi 
wielka forsa, musi panować 
zamieszanie.

GRZEGORZ WALCZAK

 " Gazeta Rybnicka "
tańsza w  prenum eracie

1 egz. - 2800zł
Zapraszamy naszych stałych czytelników 

 do okienek pocztowych do 25 marca____

W poniedziałek otwarto w Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej wystawę grafik, 
rysunków i akwarel Heleny Piergies-Chlubek /z lewej/ 

i Barbary Wołoszyńskiej-Rak.
Czytaj również na stronie 4.

W środku miasta 
- a tako biydno

Dzisiaj chc iołech pogodać o 
sprawie dlo mnie, a myśla że i dlo 
wszystkich rybniczoków-tubylców 
łogromnie ważnej. Mom na myśli stan 
kościoła Matki 
Boskiej Bolesnej.
Taki jak iś
zaniedbany, biedny, 
bolesny. Przeca to je 
kościół co mo 
wszystkie rybnickie 
kościoły pod sobą. 
Zapomnieliście abo 
nie chcecie pamiętać 
jak  piechotom abo 
furmankami trza było 
jechać  do Matki 
Boskiej Bolesnej z 
G o l e j o w a ,
C h w a ł ę c i c ,
Kamienia, Chwałowic i jeszcze dalej. 
Może parafio je biydno, może farorz 
nie je biznesmanem, ale cosik mi go 
je żol.

Patrzcie, na Nowinach postawili 
kościół w stylu “Dynastii” i dobrze, 
dom Boży mo być piykny. Misjonarze 
postawiyli piykny kościół, kaj nie 
patrza  budu ją  salki, sale z 
kawiarniami przy kościele, a Matka 
Boska Bolesna o mało nie bydzie

przepraszać, że zajmuje miejsce w 
Rybniku.

A pamiętocie, jak był czynściowo 
spalony w czasie frontu, jak  go 
wiadrami gasili taki kapelanek 
“ italijok”, a potem księża Garns, 
Smendzik. A pamiętocie, jak my go 
malowali zaroz po wojnie. Wiycie, 
kto go malował. Pojda mu było, 
chytoł w bramce ZZK Rybnik, a 
potym chytoł w Radlinie. I powiym 

Wom szczyrze, jak 
se chca porzykać to 
chocioż roz w 
miesiącu przyjada 
do Rybnika i wleza 
do starego kościoła. 
I teroz jo piyknie 
p ro sza księdza 
farorza ze starego 
kościoła, niech nom 
powiy na łamach 
naszej gazety, 
dlaczego tak jest? 
Ni ma piyniędzy? 
Nie umicie sie 
zgodać z innymi 

farorzami? Wiycie, kiedyś taki jedyn 
czesoł sie na “ sztyj ha r” /jeża/, 
pedzioł “Pomożecie” i pomogli.

Jo choć ni mom jeża, bo żech je 
łysy, tyż bych ryknoł do ludzi od Rud 
po Świerklany i Lyski: pomóżcie 
godnie wyrychtować kościół Matki 
Boskiej Bolesnej. Farorze sie nie 
umiom dogadać, a nasza Matka Boska 
sie nie upomni. Pryndzyj se popłacze. 
Jak każdo mama. Szczygieł

Na “Madame Butterfly” za darmo!
Dziś, tj. w piątek 18 marca, o godz. 19.00 

w Teatrze Ziemi Rybnickiej
wystąpi zespół Opery Śląskiej ze spektaklem 

“Madame Butterfly” Giacomo Pucciniego.
Meloman, który pierwszy zgłosi się do redakcji z aktualnym numerem 
“GR” otrzyma 2-osobowe zaproszenie, którego fundatorem jest TZR.

Zaproszenia na ”Little Egoists”
Już jutro - w sobotę 19 marca br. o godz. 18.30 

na Malej Scenie Rybnickiej wystąpi zespół 

“Little Egoists”
z liderem w osobie Marka STRYSZEWSKIEGO (“Laboratorium”). Grupa ta 

została owacyjnie przyjęta przez najmłodszych uczestników ostatniego 
rybnickiego Silesian Jazz Meetingu w październiku ub. roku.

Dla najwierniejszych fanów mamy dwa dwuosobowe darmowe 
zaproszenia na ten występ, pod warunkiem zgłoszenia się do 

redakcji “GR” z aktualnym jej numerem.

Ta sama scena zaprasza na monodram
“Audiencja V” Bogusława Schaeffera w wykonaniu 

rewelacyjnego wykonawcy schaefferowskich ról - 
Andrzeja GRABOW SKIEGO,

nagrodzonego za to przedstawienie Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu 
Jednego Aktora w Toruniu w 1986 roku.

Spektakl odbędzie się we wtorek 22 marca br. o godz. 17.00.

______________________________________________________

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1



O sesji absolutoryjnej ciąg dalszy...
W numerze 8 “GR” /z dnia 4.03.1994/ zamieściliśmy list radnego Wiesława 

Sojki, w którym zarzucił on radnemu Jerzemu Frelichowi nikczemność. List 
ten zawierał przede wszystkim spisaną z taśmy wypowiedź pana Sojki z 
ostatniej sesji Rady Miasta i był niejako uzupełnieniem naszego sprawozdania 
z sesji /GR nr 7/. Niedawno otrzymaliśmy list radnego Jerzego Frelicha 
/list ten zamieszczamy poniżej/, w którym radny Frelich powraca do tych pytań, 
które wzbudziły tak ostrą reakcję pana Sojki /i nie tylko jego zresztą/.

Szanownemu Panu Radnemu 
W. Sojce w odpowiedzi słów kilka...

/GR nr 8 z 4.03.1994 r./

Ustalmy najpierw fakty, co jest 
szczególnie istotne dla czytelnika, by 
“nie łotać koło dziury” - jak mawiała 
moja Starka.

Otóż na ostatniej sesji Rady Miasta 
/2 3 .0 2 .9 4 / op isałem  w skrócie 
następujące zdarzenia:
1/ w łaściciel nieruchom ości przy 
ulicy Wieniawskiego nr 1 zwrócił się 
do Zarządu Miasta Rybnika, który do 
pewnego czasu nią zarządzał, o jej 
wydanie. Zarząd M iasta odmówił, 
m ało, w szczął p roces sądowy, 
dom agając się 3/4 owej 
nieruchomości jako rekompensaty za 
koszty  w ie lo le tn ieg o
administrowania,
2/ właściciel nieruchomości “Hotel 
Rynkowy” zwrócił się do Zarządu 
Miasta Rybnika, który do pewnego 
czasu nią zarządzał, o jej wydanie. 
Zarząd M iasta nie odm ów ił, nie 
w szczął p rocesu  sądow ego, nie 
dom agał się np. 3/4 owej 
n ieruchom ości bądź innej

rekompensaty za koszty wieloletniego 
administrowania.

W konkluzji zapytałem: dlaczego 
tak różnie potraktowano właścicieli? 
Czy lojalność wobec krewnego lub 
powinowatego /Hotel Rynkowy, a 
Prezydent M iasta/ ma owocować 
nielojalnością wobec nieznajomego?

Panie Radny, drogi czytelniku - czy 
pytania wyżej postaw ione nie są 
pytaniami o równość wobec prawa, 
więc pytaniami o praworządność w 
naszym mieście?

Co zatem Pan, Panie Radny, a 
je d n o cz eśn ie  p rzew odniczący  
Komisji Praworządności Rady Miasta 
nazywa nikczemnością? Stawianie 
takich pytań? Odpowiedzi na nie? 
Czy zdarzen ia , które te py tan ia  
zrodziły?
/.../

P.S. Panie Radny Sojka, przyzna Pan, 
że nigdy, p rzen igdy  o pańsk ie 
poparc ie  nie zab iegałem , z 
zaskoczeniem  więc przyjąłem  do 
wiadomości, iż je dotychczas miałem.

Z poważaniem 
radny Jerzy Frelich

Na pow yższe py tan ia, do tyczące trybu p rzekazan ia  w spom nianych 
nieruchomości, pan Frelich otrzymał podczas sesji kompetentną i wyczerpującą 
odpowiedź radczyni prawnej Lucyny Pierchały. Dziwi więc fakt, że radny 
Frelich w swoim liście nie odniósł się do tych wyjaśnień lecz powraca do 
"rzucania podejrzeń i sensacyjnych pytań ”, a “nie zadaje sobie trudu poznania 

praw dy” /cytat z listu p.Sojki./
Oto fragmenty odpowiedzi, jakiej udzieliła panu Frelichowi na sesji radczyni 
L. Pierchała:

Ad.2
Dlaczego nie zasiedzieliśmy Hotelu 

Polskiego? /tj. Hotelu Rynkowego - 
przyp.redakcji/. Bo nie musieliśmy. 
W księdze wieczystej od 1951 roku 
zapisany jest jako właściciel Skarb 
Państw a. D ecyzja w łaściw ego 
m in istra , o rzekająca niew ażność 
p rze jęc ia  na w łasność Państw a 
“Hotelu Polskiego”, zobligowała nas 
do w ydania n ie ruchom ości i 
wykonania tej decyzji. Minister uznał, 
że decyzja o upaństwowieniu w 1951 
roku była od sam ego początku  
nieważna. Dlatego więc my, jako 
następcy Skarbu Państwa, w wyniku 
kom unalizacji wykonując decyzję 
ministra z 1992 roku, wydaliśmy Ho
tel Polski prawowitym właścicielom.

Problem w tym, że nie ma do 
dzisiaj przepisu, który określałby w 
jakim trybie i jak faktycznie należy 
oddawać te nieruchom ości, co do 
których obowiązku oddania przesądzi 
decyzja adm inistracyjna m inistra, 
unieważniająca wcześniejszą decyzję. 
/.../ Nie ma na to przepisu. Wobec 
tego mając decyzję, k tórą trzeba 
wykonać, zrobiliśmy to, co jesteśmy 
gotow i obronić przed każdym  
organem nadzoru. Zabezpieczyliśmy 
jeszcze własność Skarbu Państwa w 
ten sposób, że uzyskaliśm y 
ośw iadczen ie  o zrzeczen iu  się 
roszczeń  odszkodow aw czych od 
Skarbu Państwa. /.../ W łaściciele 
stracili prawo korzystania przez tyle 
lat ze swojej w łasności, gdyby ją  
przez te wszystkie lata mieli, byliby 
o ileś tam bogatsi. To wszystko jest 
wyliczalne w pieniądzach. Ludzie ci 
zobowiązali się, że nie będą tych 
roszczeń wysuwać w przyszłości - 
choć mają świadomość swoich strat.
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A d.1
W sprawie nieruchomości przy ul. 

Wieniawskiego 1.
Z astany  stan fak tyczny  był 

następujący: brak rodziny właścicieli 
hipotecznych, wpis własności sprzed 
w ojny, chyba z 1934 roku. Po 
wykluczeniu, że nastąpiło zlecenie 
ad m in istro w an ia  budynkiem  do 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
i ustaleniu, że dom jest w zarządzie 
państwowym od wojny - wystąpiliśmy 
o stwierdzenie zasiedzenia. Kiedy 
sprawa była już w sądzie, zgłosił się 
p racow nik  byłych w łaśc ic ie li z 
dokumentami spadkowymi, z których 
wynikało, że w 1991 roku rodzina 
m ieszkająca  w N iem czech 
p rzep ro w ad z iła  stosow ne
postępow an ie  spadkow e i w 
październiku 1991 roku ujawniła się 
nowa w łaścicielka. W tym stanie 
rzeczy, wobec sprawy w sądzie, 
po radz iłam  zg ło szen ie  sw oich 
ro szczeń  do toczącego  się 
postępowania o zasiedzenie. Sprawa 
skończyła się prawie po 2 latach, przy 
czym rodzina wykazała, że mieszkali 
w tym budynku do 1987 roku. Przy 
braku u nas jak ich k o lw iek  
dokumentów co do sposobu przejęcia 
w zarząd państwowy w 1945 roku, nie 
udało się zasiedzenia udowodnić. 
Wydanie nastąpiło w marcu 1993 
roku z przyjęciem nierozliczenia się 
m iędzy stronam i. O becnie 
pe łnom ocn ik  rodziny  A rba ite r 
zm ienił zdanie - w yliczył sw oją 
p re ten sję  na ponad 200 mln i 
skierował sprawę do sądu. Z kolei 
miasto wyliczyło swoje roszczenia na 
od 300 mln - co będzie dalej, sąd 
rozstrzygnie.

List
przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna powinna działać 

rozważnie, odpowiedzialnie i nie ulegać 
żadnej atmosferze, nawet gdyby to była 
atmosfera przedwyborcza. Jednak nie 
można pozostawić bez odzewu 
w ystąpienia członka Komisji 
Rewizyjnej radnego Fudalego, który 
swym wystąpieniem na ostatniej sesji 
Rady M iasta, a także udzielonym 
wywiadzie dla “GR” chciał podważyć 
wiarygodność Komisji Rewizyjnej, 
której jest członkiem od początku jej 
powołania.

Dla informacji wszystkich chciałbym 
podać, że występując z wnioskiem o 
udzielenie absolutorium dla Zarządu z 
tytułu działalności finansowej w 1993 
roku Komisja Rewizyjna brała pod 
uwagę między innymi:
1. opinie wszystkich Komisji Rady, 
które pozytywnie ustosunkowały się do 
wniosku o udzielenie absolutorium. 
Radny Fudali jako przewodniczący 
Komisji Działalności Gospodarczej w 
im ieniu tej komisji pozytywnie 
ustosunkował się do tego wniosku,
2. protokół z przeprowadzonej kontroli 
Urzędu Miasta w listopadzie 1993 roku 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Zakres kontroli obejmował: realizację 
budżetu, rozrachunki, gospodarkę 
p ieniężną i gospodarkę środkami 
majątkowymi. Wynik kontroli był 
pozytywny dla Zarządu Miasta,
3. wnioski z badanych przez Komisję 
Rewizyjną spraw w ciągu roku, w 
których nie stwierdzono działań Zarządu 
niezgodnych z prawem.

Członkowie Komisji Rewizyjnej brali 
udział w prawie wszystkich przetargach 
organizowanych przez Zarząd Miasta. 
Komisja Rewizyjna przeprowadziła 
kontrolę w Wydziale Inwestycji Urzędu 
M iasta, gdzie nie stw ierdziła 
niepraw idłow ości związanych z 
wydatkowaniem publicznych pieniędzy.

Radny Fudali jako członek Komisji 
Rewizyjnej w ciągu całego roku 1993 
ani razu nie wnioskował o dokonanie 
dodatkowych badań czy kontroli. Nigdy 
nie przekazywał żadnych sygnałów, czy 
wątpliwości od mieszkańców, które by 
były podstawą do przeprowadzenia 
kontroli. Jeżeli zaś takowe otrzymywał 
to z obowiązku radnego się nie 
wywiązał, a tym bardziej z obowiązku 
członka Komisji Rewizyjnej.

Przedstawiając Radzie Miasta swoje 
stanowisko w badanych sprawach 
Kom isja Rewizyjna zawsze była 
przekonana o słuszności tego 
stanowiska i każdy z jej członków mógł 
tego stanowiska bronić z podniesioną 
głową. Na koniec chciałbym stwierdzić, 
że nie trzeba czekać na wyniki kontroli 
przeprowadzonych przez organy do tego 
powołane, by przekonać się o dobrym 
gospodarowaniu publicznym i 
pieniędzmi. Wystarczy porównać efekty 
pracy Zarządu w ostatnich latach, 
porównać to miasto z innymi miastami 
Śląska, wysłuchać opinii 
przyjeżdżających z zagranicy, a w końcu 
po tym mieście przejść się. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Józef Ibrom

Kupię auto...
Ktoś, kto chciałby w Rybniku kupić 

samochód, stanie przed nie lada 
dylematem. Obecnie w naszym mieście 
kupić można na dogodnych warunkach 
samochód każdej klasy w jednym z 
mających tu swoją siedzibę salonów.

W salonie Daihatsu kupić można 
samochody mniej widoczne na naszych 
drogach. Firma ta oferuje następujące 
modele: daihatsu charade /1.0, 3- 
drzwiowy w cenie 177 mln zł/, daihatsu 
charade /1.0, 5-drzwiowy w cenie 187 
mln zł/, daihatsu applause /1.6 w cenie 
256 mln zł/. Ceny pojazdów są podane 
w wersjach podstawowych. Samochody 
te są godne polecenia ze względów 
czysto ekonomicznych. Daihatsu cha
rade w wersji diesel pali tylko 3,6 litra 
na 100 km przy prędkości 90 km/h, a w 
mieście zaledwie 4,9 litra na 100 km. 
Silniki benzynowe palą troszkę więcej, 
bo 4,2 litra przy 90 km/h, 6,2 litra przy 
120 km/h, 6,7 w mieście. Jest to więc 
samochód dla ludzi oszczędnych. Drugą 
propozycją jest daihatsu applause - jest 
to samochód nowoczesny i 
charakteryzujący się dobrym 
przyspieszeniem /10,8 sekund do 100 
km/h/. Tak dobrą dynamikę daje mu 
nowoczesny 16-zaworowy silnik o mocy 
105 KM. I to auto pali niewiele, bo tylko 
5,3 litra przy 90 km/h, 7,2 litra przy 120 
km/h, 8,5 litra w mieście.

W Rybniku można również kupić 
samochody firmy Renault, sprowadzane 
przez firmę REN-CAR, mieszczącą się 
przy ul. Gliwickiej 190. Jest to spółka 
dopiero rozwijająca się. A oto ceny 
modeli tej renomowanej firmy: renault 
twingo /1.2, 55 KM, katalizator, od 195 
mln zł/, renault clio /1.2, 60 KM. 
katalizator, od 195 mln zł/, renault 19 / 
1.4,60 KM, katalizator - od 255 mln zł/ 
, renault trafick - od 400 mln zł, renault 
rapid - od 240 mln zł, renault master - 
od 500 mln zł, renault espace - od 700 
mln, renault safrane - od 600 mln zł.

Z informacji, jakie otrzymałem od 
personelu firmy REN-CAR, w 
niedługim  czasie ma zostać 
zaprezentowany następca renaulta 21 - 
LAGUNA. Wkrótce ma też zostać 
wybudowany autosalon z prawdziwego 
zdarzenia. Spółka ta sprzedaje godne 
polecenia samochody, o czym świadczy 
fakt, że sprzedano całą p ierw szą 
kontyngentową partię renaultów clio. 
Oznacza to, że tych samochodów nie 
trzeba zbytnio reklamować. Tu ludzie o 
grubszych portfelach m ogą się 
zaopatrzyć w standardowy pojazd tej 
firmy renault safrane, o którym można 
pow iedzieć, że je s t poważnym 
konkurentem dla takich samochodów, 
jak  mercedes klasy S oraz dla 
najnowszych audi. Model podstawowy 
safrane wyposażony jest w 2-litrowy 
silnik o mocy 107 KM, zaś 3-litrowy 
biturbo /2 x turbo/ rozwija prędkość

powyżej 250 km/h. Dla ludzi mniej 
zamożnych Renault proponuje model 
twingo, autko bardzo oryginalne, o 
nietypowej cyfrowej desce rozdzielczej.

Autosalon Motor-Place sprzedaje 
samochody produkcji krajowej. To tam 
możemy najtaniej i najdogodniej kupić 
“malucha” oraz inne modele fiata. Oto 
ta oferta: fiat 126p od 68,5 mln zł, fiat 
126 elegant od 78 mln zł, fiat 126sx - 
od 79 mln zł, cinquecento 900 od 138 
mln zł, cinquecento 700 - od 116 mln 
zł, polonez caro 1,5 - od 119 mln zł, 
polonez caro 1,6 - od 128 mln zł. Firma 
także sprow adza na zam ówienia 
wszystkie rodzaje fiatów uno.

Fiaty można kupić również w 
autosalonie Auto-Lux, znajdującym się 
przy ul. Gliwickiej 29a, gdzie nabyć 
można następujące modele: fiat 126 el
egant - od 71 do 76 mln zł, cinquecento 
700 - od 120 mln zł. Firma ta pod koniec 
m iesiąca rozpocznie sprzedaż 
popularnego już tico.

Dodać trzeba, że w DH Hermes 
znajduje się punkt sprzedaży fiatów w 
systemie AUTO-TAK.

W podsumowaniu można stwierdzić, 
że kupno auta w naszym mieście nie 
stanowi wielkiego problemu. Wybór 
należy do klienta.

Piotr Synowski

Rybnicka
Giełda

Samochodowa
Ceny w mln. zł. z ubiegłej niedzieli 

/13 marca 1994 r./

FIAT 126 -12/80, 17/85, 20/86,
32/88,34/89,42/90/BIS, 51/92,49/ 
92, 67/93, 65/93,
BMW -28/77/518.
OPEL KADET - 43/80/1.3,48/ 
83/1.3, 81/85/1.6D 
FORD SIERRA - 83/85/2.3D 
RENAULT -45/80/18 GTS 
AUDI - 44/80/80 1.6., 68/84/80 
1.6
V W  GOLF -55/81/1.5 D, 110/88/ 
1.6D
FIAT 125 - 11/80, 12/81/Kombi, 
17/84/1.5, 21/85, 27/86/1.5, 39/88 
ŁADA -40/83/1.3.
ŁADA SAMARA - 65/87/1.3,64/ 
88/1.5.
FO R D  ESCORT -66/84/1.6,82/ 
85/1.1
NISSAN -68/85/Sunny 1.7D, 100/ 
86/Laure 2.4E SGL.
SKODA FAVORIT -92/91.

/ps/

POLSKIE BIURO PODRÓŻY ORBIS
ORBIS

TRAVEL

Sp. z o.o.

Biuro Turystyczne “ORBIS” w Rybniku 
zaw iadam ia  o p rzen ie s ien iu  sw o je j s ied zib y  

na ul. M . Reja 2 w Rybniku /boczna Sobieskiego/.
Polecamy nasze usługi w zakresie:

organizacji wczasów, wycieczek krajowych i zagranicznych, przewozów na terenie Europy, 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, pośrednictwa wizowego, 

przedsprzedaży biletów na imprezy artystyczne.
ZAPRASZAMY w godzinach: od 9.00 do 17.00, w soboty od 8.00 do 13.00 

Nasz nr tel/fax 26-284 telex 0732604

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W końcu stycznia 1991 r. prezydent 
Rybnika Józef MAKOSZ wysłał do 
dyrektora Institut Universitaire w Metzu 
we Francji list z oficjalną prośbą o 
pomoc merytoryczną oraz organizacyjną 
w utworzeniu w Rybniku nowoczesnej 
szkoły, w której nauczanoby z pomocą 
strony francuskiej zarządzania i 
marketingu.

W połowie września tego samego 
roku, w czasie wizyty przedstawicieli 
Uniwersytetu w Metzu w Rybniku, 
podjęto decyzję o utworzeniu 3-letniego 
Kolegium Zarządzania i Marketingu na 
wzór istniejących już kolegiów 
nauczycielskich. Jeszcze w tym samym 
miesiącu z prośbą o pomoc w 
organizacji szkoły zwróciła się do strony 
francuskiej kurator Janina PILARDY- 
KOZARZEWSKA. W marcu 
następnego roku dyrektor Delegatury 
Zamiejscowej Kuratorium Oświaty w 
Rybniku Eugenia WIATRAK i 
Pełnomocnik Kuratora do Spraw 
Organizacji Szkoły Leonard CICHOS 
złożyli w Biurze Reformy Szkolnictwa 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oficjalny wniosek o zatwierdzenie 
projektu organizacyjnego
eksperymentalnej 3-letniej szkoły, 
realizującej programy autorskie, 
udostępnione przez Uniwersytet w 
Metzu.

26 października 1992 roku odbyła się 
uroczysta inauguracja działalności 
Szkoły Zarządzania i Marketingu, w 
której wzięli udział wszyscy 
zainteresowani powstaniem i 
działalnością szkoły. Wcześniej odbył 
się pierwszy nabór i egzaminy wstępne 
do nowej szkoły, oferującej 3-letnie 
studia zawodowe, ukończenie których 
oznaczać miało zdobycie tzw. licencjatu 
w jednej z dwu specjalności: 
zarządzanie przedsiębiorstw am i i 
finanse oraz marketing i promocja 
handlowa.

Nikt wtedy nie wspomniał, iż nowa 
szkoła otwierana jest bez formalnego 
zatwierdzenia jej statusu przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Takiej decyzji MEN nie wydało do dnia 
dzisiejszego.

W piśmie z końca grudnia 1992 roku 
kuratorium poinform owało
pełnomocnika d/s organizacji szkoły, że 
z powodu braku decyzji MEN-u w 
sprawie “eksperymentalnego wdrażania 
nowych specjalności” kuratorium  
zgadza się na dalsze funkcjonowanie 
szkoły pod warunkiem nadania jej 
nazwy Policealnego Studium  
Ekonomicznego. Datą 16 kwietnia 
1993 r. opatrzony jest firmowany przez 
kuratorium akt założycielski szkoły 
publicznej o nazwie Policealne Studium 
Ekonomiczne nr 2 w Rybniku. Tak 
brzmi oficjalna nazwa nowej szkoły, 
choć na fasadzie budynku Politechniki 
przy ul. Kościuszki, w którym szkoła się 
mieści, wciąż widnieje podarowana 
przez stronę francuską w czasie 
uroczystej inauguracji tablica z NADAL 
używaną nazwą: Szkoła Zarządzania 
i Marketingu.
Pierwsi “studenci” zbliżają się powoli 

do kresu swej dwu, a nie trzyletniej, jak 
zapowiadano edukacji, w szkole, która 
w międzyczasie stała się dwuletnim 
studium policealnym . Zam iast 
obiecywanego licencjatu otrzymają 
jedynie tytuł technika ekonomisty. Z 
końcem roku szkolnego szkoła 
prawdopodobnie przestanie istnieć.

Mówi dyrektor szkoły Jan 
Konopka: Celem zabiegów prezydenta 
Makosza było stworzenie przy pomocy 
strony francuskie j szkoły, która  
kształciłaby fachowców dla małych i 
średnich przedsiębiorstw . M iała  
bazować na programach stosowanych 
w szkołach zachodnich, wykładowcy 
pochodzić mieli z uczelni wyższych. 
Szkoła miała mieć form alne prawo 
nadawania swym absolwentom tytułu 
licencjata i miała być szkołą publiczną.

Po ustaleniu program u szkoły  
trzyletniej, kuratorium rozpoczęło  
starania w ministerstwie o zatwierdzenie 
statutu szkoły. Całą sprawę pilotowała 
kurator Kozarzewska, m ieliśm y

formalne poparcie strony francuskiej.
W chwili, gdy trzeba było podjąć 

decyzję czy robić nabór na pierwszy rok 
nowej szkoły, prezydent M akosz 
zadzwonił do MEN-u, odpowiedź była 
zachęcająca, stwierdzono, że to 
wspaniała inicjatywa i że można taką 
szkolę otworzyć. Ministrem edukacji był 
wtedy p ro f Samsonowicz, przychylny 
wszelkim  reformom szkolnictwa. 
Ponadto ocena przedłożonych przez nas 
programów była bardzo wysoka. W 
Sejmie złożony był projekt ustawy, 
mówiącej o możliwości powoływania 
publicznych trzyletnich szkól wyższych 
z licencjatem . Został on później 
wycofany i jedyną możliwą formą stały 
się szkoły prywatne, oczywiście 
odpłatne. Przyjęliśm y pierwszych  
studentów, zainteresowanie nową szkołą 
przekroczyło nasze oczekiwania, odbyła 
się wreszcie uroczysta inauguracja.

Ministerstwo nie powiedziało, że takiej 
szkoły prowadzić nie wolno, trzeba było 
tylko dostarczyć kolejne dokumenty, 
albo zw rócić się do innego 
departamentu bądź nie powoływać się 
na ustawę o szkolnictwie wyższym, a 
powoływać się na ustawę o systemie 
oświatowym.

Kuratorium finansowało szkołę, która 
formalnie nie została zatwierdzona. 
Dopiero w kw ietniu roku 1993, 
Kuratorium powołało form alnie do 
życia Policealne Studium Ekonomiczne, 
gdyż tylko taka szkoła mogła w 
aktualnej sytuacji prawnej zaistnieć. 
Można było powołać szkołę prywatną, 
ale tego chcieliśm y uniknąć, nie 
zgadzała się na to również strona 
francuska.

Stanowisko dyrektora szkoły objąłem 
1 czerwca ub. r., decyzja kuratorium 
dotarła do nas w maju. Moim błędem 
było, że nic studentom  o tym nie 
pow iedziałem . Z wykładowcami 
zastanawialiśmy się czy to zrobić, była 
kwestia rozpoczynającej się wkrótce 
sesji egzaminacyjnej. Wierzyliśmy, że 
je że li w czerwcu złożym y w 
ministerstwie kolejne dokumenty, we 
wrześniu zapadnie decyzja i wszystko 
będzie w porządku.

Dyrektor Delegatury Zamiejscowej 
Kuratorium  Oświaty Eugenia 
WIATRAK: Gdybyśmy z ministerstwa 
otrzymali jasną odpowiedź, że jest to 
niemożliwe, nie robilibyśm y tego 
wszystkiego. Byliśmy chyba nastawieni 
zbyt idealistycznie wierząc, że skoro jest 
to dobry pomysł, to wszystko musi się 
udać. Niestety, w sumie się nie udało. 
MARIUSZ, “student” II roku: Po 
przyjęciu w czasie I  i II  semestru 
chodziliśmy do szkoły, choć wiadomo 
było, że nie wszystko było do końca w 
porządku. Ojciec już na drugi tydzień 
pytał: synu, co ty właściwie studiujesz, 
pokaż mi indeks. Odpowiedziałem, że 
szkoła nie ma jeszcze swojej pieczątki. 
Tych indeksów nie mamy do dnia 
dzisiejszego. O powadze sytuacji 
dow iedzieliśm y się dopiero w 
październiku ubiegłego roku, gdy w 
Kuratorium w Katowicach nie chciano 
nam podbić studenckich legitymacji na 
drugi rok nauki. Dano nam nowe 
legitym acje policealnego studium  
ekonomicznego. Spadło to na nas jak  
grom z jasnego nieba. Zaczęliśmy pytać 
dyrekcję, co się dzieje i dopiero od tego 
momentu orientowaliśmy się, jakie są je j 
poczynania.

Z kwietnia ubiegłego roku pochodzi 
pismo, informujące o założeniu studium 
policealnego. Był to koniec drugiego 
semestru. Dlaczego nikt nam wtedy nie 
powiedział, że zmienia się nagle statut 
szkoły. Powinniśmy chyba wiedzieć, do 
jakiej szkoły tak naprawdę chodzimy.

Gdyby wtedy cała sprawa wyszła na jaw, 
większość z nas zrezygnowałaby z tej 
szkoły i zdawała egzaminy na Akademię 
Ekonomiczną i dziś bylibyśmy na 
drugim semestrze, tyle że uczelni 
wyższej, przynajmniej część z nas.

Najbardziej bulwersujący wydaje się 
fakt, iż już po decyzji kuratora o 
powołaniu Policealnego Studium 
Ekonomicznego odbył się nabór na 
kolejny rok rzekomych studiów w 
Szkole Zarządzania i Marketingu.
Jan Konopka: Gdy pojaw iły się 
informacje o naborze na drugi rok, 
również w “Gazecie Rybnickiej", nie 
wiedzieliśm y jeszcze  o decyzji 
kuratorium, powołującej dwuletnie 
studium policealne. Oczywiście można 
było poinformować te osoby przed  
samymi egzaminami, ale opinia  
kuratorium była bardzo optymistyczna. 
Jeśli wprowadziliśmy kogoś w błąd, to

nie z naszej zlej woli.
Mariusz: Przyznam się, że ja  sam pod 
koniec drugiego semestru w roku 
ubiegłym pisałem ulotkę o szkole dla 
kandydatów na pierw szy rok. 
Napisałem, że to dobre studia, dające 
nowe możliwości, że te trzy lata to coś 
wspaniałego. Teraz po prostu tego 
żałuję.
Szukając ratunku dla rybnickiej szkoły 
z niefortunną metryką rozpoczęto 
pertraktacje z Akademią Ekonomiczną 
w Katowicach, mające na celu 
ewentualne wchłonięcie jej przez 
renomowaną wyższą uczelnię. Przed 
tygodniem doszło do kolejnego 
spotkania, w którym tym razem wzięli 
udział m.in. prorektor A.E. w 
Katowicach prof. Jan WOJTYŁA, 
dyrektor Szkoły dr Jan Konopka, 
prezydent Rybnika Józef MAKOSZ, 
dyrektor rybnickiej Delegatury KO 
Eugenia WIATRAK oraz “studenci” II 
roku wcześniej Szkoły Zarządzania i 
M arketingu, obecnie Policealnego 
Studium Ekonomicznego. Prorektor 
poinform ował najbardziej
zainteresowanych, że nie ma formalnej 
m ożliwości przejęcia uczniów 
rybnickiej szkoły na kolejne lata studiów 
w Akademii Ekonomicznej, która nie 
zam ierza stwarzać precedensu i 
odstępować od akademickiej tradycji.

Zgodnie z uchwałą senatu A.E., jeśli 
wszystko przebiegać będzie zgodnie z 
planem, od października tego roku 
rozpocznie swą działalność rybnicki 
ośrodek Akademii Ekonomicznej w 
Katowicach, który mieścić się będzie w 
segmencie budynku Zespołu Szkół 
Technicznych przy ul. Kościuszki 5. Na 
niedawnej sesji Rady Miasta w dniu 23 
lutego podjęta została uchwała o 
przekazaniu tego budynku w 
nieodpłatne użytkowanie w łaśnie 
katowickiej Akademii Ekonomicznej. 
Zajęcia prowadzone będą w formie 
studiów zaocznych lub wieczorowych, 
tej kwestii jeszcze nie rozstrzygnięto. Po 
3,5 letniej nauce studenci otrzymaliby 
tytuł licencjata, zaś po kolejnym 
półtorarocznym okresie nauki normalne 
magisterium. Odpłatność za jeden 
semestr wynosić będzie ok. 4 mln zł, a 
o przyjęciu na I rok studiów zadecyduje 
egzamin, który, w opinii prorektora, dla

uczniów rybnickiej Szkoły Zarządzania 
i Marketingu, której programy bardzo 
ceni, będzie jedynie formalnością.

Prof. Jan WOJTYŁA: Państwa 
atutem jest konkretna wiedza. Jeśli ktoś 
chce skończyć to, co rozpoczął, może to 
zrobić, dla najlepszych je s t  
indywidualny tok kształcenia. Natomiast 
nasza idea jest szersza, chcemy stworzyć 
w Rybniku ośrodek akademicki. Wy 
byliście siłą sprawczą. Jeśli w powstanie 
tego ośrodka włączą się społeczności 
lokalne z władzami samorządowymi na 
czele, to będą państwo mieli szansę 
dobrego startu. Oczywiście ta uczelnia 
będzie dostępna i dla innych  
zainteresowanych osób.
Józef MAKOSZ: Proszę was o 
inicjatywę, nie niszczm y tego, co 
stworzył senat Akademii. Nie widzę 
zagrożenia dla ludzi ambitnych i 
przedsiębiorczych. Oferta Akademii jest

atrakcyjna i radziłbym z niej skorzystać. 
Nie traćmy energii i zapału by 
udowodnić, w co ja  nigdy nie uwierzę, 
że jakiś urzędnik działał ze złej woli. W 
im ieniu władz sam orządowych  
zapewniam, że jeśli kogoś nie będzie na 
to stać, to rozpatrzymy taki przypadek i 
jesteśmy w stanie pomóc.
Mariusz: Obiecywano nam możliwość 
kontynuacji studiów  na A.E. po  
ukończeniu trzyletniej szkoły. Oferta 
Akademii jest dla mnie jedną z kilku 
możliwości jakie miałem przed dwoma 
łaty i jakie mam dzisiaj. Z tej oferty może 
skorzystać każdy, nie jest to rozwiązanie 
naszych problemów, choć oczywiście nie 
możemy mieć jakichkolwiek pretensji do 
Akadem ii Ekonomicznej. Jesteśm y  
właściwie w tym samym miejscu, co 
przed kilkoma miesiącami, tyle że jest 
trochę później.
Wojciech /II rok/: Program studiów 
zaocznych je s t zawsze uboższy od 
programu studiów dziennych, nie ma 
ję zyków  obcych. Tu w szkole  
przynajmniej dobrze nauczyłem się 
angielskiego. Gdyby nas interesowały 
studia zaoczne, wybralibyśmy je  2 lata 
temu, nie jest to żaden rarytas. 
Mariusz: Dwa lata temu miałem zdany 
egzamin i na Akademię Ekonomiczną w 
Katowicach i do nowej szkoły w 
Rybniku. Nie mogłem się zdecydować co 
wybrać, jeździłem  tu kilkakrotnie i 
pytałem, co to za szkoła. Zdecydowałem 
się w końcu na eksperyment, rezygnując 
z Akademii, wybrałem szkołę w Rybniku. 
Teraz żałuję.
Adam /II rok/: Jedyny obecnie temat 
naszych rozmów, to uczelnie na jakie się 
wybieramy. Wszyscy liczą się z tym, że 
od początku ruszą na egzaminy wstępne. 
Jeśli chodzi o wiedzę, nie przeczę, 
zyskaliśmy wiele, ale potrzebny jest nam 
“papierek. ”
Jan KONOPKA: Mimo tego sporego 
rozgoryczenia trzeba robić wszystko, by 
ci młodzi ludzie ponieśli jak najmniejszy 
uszczerbek. M ożna oczywiście  
polemizować, czy te dwa lata zostały 
faktycznie stracone. Robimy wszystko, 
by m aksym alnie zrekom pensować 
naszym uczniom to, co stracili. Są trzy 
sprawy: po pierwsze, po dwóch latach 
nauki, po nadrobieniu tzw. różnic 
programowych /m.in. nauka pisania na

maszynie/, bo konsekw entnie  
realizow aliśm y program szkoły  
trzyletniej, uczniowie otrzymają tytuł 
technika ekonomisty. W dokumentach 
absolw entów wypisane zostaną  
nauczane przedmioty, wykraczające 
poza program policealnego studium 
ekonomicznego, m. in. marketing i drugi 
język obcy. Po drugie, jest propozycja 
A.E. Po trzecie, osoby z I  roku, jeśli będą 
chciały kontynuować naukę, przeniosą 
się do PSE nr 1 w Rybniku, działającego 
przy Zespole Szkół Ekonomicznych i z 
końcem roku szkoła przestan ie  
praktycznie istnieć.
Adam: Kilka przedmiotów jest w szkole 
na bardzo wysokim poziom ie, ja k  
chociażby matematyka i marketing, 
teraz okaże się, że były to właściwie 
przedm ioty nadobowiązkowe i że 
egzaminy podobne do tych z Akademii 
Ekonomicznej zdawaliśmy dla własnej 
przyjemności. Niektórzy mają ju ż tytuł 
technika ekonomisty i kończąc tę szkołę 
otrzymają go po raz drugi, będą więc 
owymi technikami do kwadratu.
Józef MAKOSZ: To nieprawda, że dwa 
lata zostały stracone, są zmarnowane 
jeśli na całą sprawę spojrzeć od strony 
form alnej. Tym młodym ludziom  
przekazano przecież konkretną wiedzę i 
konkretne umiejętności,
proponowałbym odrzucić te żale. 
Eugenia WIATRAK: Z formalnego 
punktu widzenia nie jesteśmy w stanie 
nic innego zaproponować. Sama czuję 
się nieswojo, podjęliśmy ryzyko wierząc, 
że gra jest warta świeczki, że stworzenie 
dobrej szkoły w Rybniku je st rzeczą 
wartą ryzyka. Gdybym dziś coś takiego 
zaczynała, zastanowiłabym  się  
poważnie czy warto podejmować takie 
ryzyko. Być może należało im 
powiedzieć...?
Jan KONOPKA: Rozumiem straty 
moralne i finansowe uczniów, sam mam 
córkę na pierwszym  roku. O 
skom plikow anej sytuacji szkoły  
w iedzieli wszyscy nauczyciele. W 
indywidualnych rozmowach i na 
zebraniach wyrażaliśmy swój niepokój 
z powodu przedłużającego się procesu 
zatwierdzania statusu szkoły, ale byliśmy 

przekonani, że sprawa ta w niedalekim 
czasie zostanie rozwiązana. W ciągu 
tego pierwszego roku atmosfera w szkole 
była wspaniała, był entuzjazm i zapał 
do pracy... Szkoda.
Mariusz: Dwa lata rodzice utrzymywali 
nas w przekonaniu, że dzieci dążą ku 
sam odzielności, po dwóch latach  
okazało się, że ich pociechy są na tym 
samym etapie edukacji. Ja wiem, że 
wszyscy robili to w dobrej wierze, ale 
trudno takie postępowanie uznać za 
słuszne. Od tych ludzi zależały dwa lata 
naszego życia, mogli nam przynajmniej 
powiedzieć...

Osobiste zaangażowanie prezydenta 
Józefa M akosza w pow stanie i 
funkcjonowanie Szkoły Zarządzania i 
Marketingu nie jest tajemnicą, dlatego 
kilkakrotnie w czasie spotkań dyrekcji 
szkoły i przedstawicieli delegatury z 
niedoszłymi studentami występował on 
w roli mediatora. Niestety młodych 
rozgoryczonych ludzi argum enty 
inicjatorów nie dość, że nie przekonują 
to jeszcze drażnią.

Nie sądzę, by komukolwiek można 
było zarzucić złą wolę, jeśli już to 
niefrasobliwość i zbytni optymizm. 
Szkoda, że w kraju nad Wisłą to ostatnie 
wciąż uznawać trzeba za grzech ciężki. 
Szkoła przecież funkcjonow ała i 
cieszyła się zainteresowaniem nie tylko 
rybnickiej młodzieży. Szkoda, że i w tym 
przypadku przepisy nie nadążyły za 
rzeczywistością i przecierający ścieżki 
organizatorzy prede wszystkim zaś 
studenci zapłacili frycowe.

Na wszystko można też spojrzeć z 
zupełnie innej perspektywy, bo kto za 
10 lat, gdy Akademia Ekonomiczna 
przyjmie się na rybnickim gruncie, 
będzie pamiętał, że w pewnym stopniu 
je s t to zasługa dwóch roczników  
niedoszłych studentów  niedoszłej 
Szkoły Zarządzania i Marketingu.

wacł a w  t r o s z k a
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14 marca br. otwarta została w 
Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej 
wystawa grafiki, rysunku i akwarel 
Heleny Piergies-Chlubek i Barbary 
W o ł o s z y ń s k i e j - R a k ,  
p rzedstaw ic ie lek  twórczej grupy 
plastyków “Grupy ROW”.

Prezentowane na wystawie dwa 
zestawy prac obu artystek dowodzą, 
iż fakt p o s trze g an ia  zna jdu je  
ekstremalnie różny rezonans w ich 
postawach i emocjach twórczych.

H elena P ierg ie s-C h lu b ek

Sztuka * Twórcy * Wystawy
pod redakcją MARIANA RAKA

Twórczość
Heleny Piergies-Chlubek 
i Barbary Wołoszyńskiej-Rak

w Galerii TZR ( część I )

"SKOK” - technika mieszana

studiowała w pracowni prof. Konrada 
Srzednickiego na wydziale grafiki 
a r tystycznej A kadem ii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, ukończyła 
również P odyplom ow e Studium  
M uzeologiczne U n iw ersy te tu  
Jagie llońskiego /zakres: h is to ria  
sztuki/.

Jako członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków bierze udział w 
wystawach ogó lnopo lsk ich  i 
międzynarodowych.

Ż yw io łow a, a le zarazem  
zaprawiona niemałą dozą rozwagi

chęć zatrzymania 
tego, co znajduje 
się  w naszym  
b e z p o ś r e d n im  
o t o c z e n i u ,  
ustabilizow anie  
tego co przemija, 
p o d d a n ie  się  
efem erycznem u  
urokowi chwili - 
oto cechy
charakteryzujące 
twórczość Heleny 
P i e r g i e s -  
Chlubek.

Z j e j
pog o d n ych  p e jza ży  / akw arele , 
rysunki/, pełnych słońca i powietrza, 
emanuje umiejętność syntetycznego 
ujmowania tematu oraz ciekawego 
operowania dynamiką kreski i plamy. 
Z dolność celnej, b łyska w iczn ej 
ob serw a c ji w p o łą c zen iu  z 
um ieję tnością  w ydobycia p iękna  
kra j obrazu, zapew n ia j ą pracom  
artystki wysoką rangę artystyczną. 
Nie łamiąc konwencji realistycznej, 
sięga  do fo rm  coraz bardziej 
lapidarnych, b liżej zw iązanych z

naturą  w zn a czen iu  s tru k tu r  
elementarnych.

W pracach o tematyce hippicznej, 
wykonanych techniką własną, nie 
godząc się w żadnym wypadku na 
powierzchowną rejestrację faktów, 
nie waha się  p rze d  odrzuceniem  
dosłowności na rzecz ekspresji. Staje 
na g runc ie  realizm u, sza n u ją c  
w ym ogi śc is łe j ob serw a c ji 
rzeczywistości.

W swoich akwarelach, nie sięgając 
po wyjątkowe krajobrazy podziwiane 
przez turystów, dostrzega interesujące 
ją  z ja w iska  w co d zien n e j 
rzeczywistości tam, gdzie bywają one 
n ied o strzeg a n e  w sku tek
spow szednienia i pow ierzchow nej 
obserwacji.

 Helena Piergies-Chlubek wciąga 
widza w sferę sw oich osobistych  
doznań i wzruszeń, którym poddaje 
się stale w czasie skomplikowanego 
procesu twórczego.

Prace jej oraz grafiki Barbary 
Wołoszyńskiej-Rak, której twórczość 
omówiona zostanie w następnym 
numerze “ Gazety R ybn ick ie j” , 
eksponowane będą  do połowy 
kwietnia 1994 roku.

Co mówi “Paparapa”?

Twórca spektaklu Marian Bednarek

W piątek 11 marca w “Klubie 
Energetyka” odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu “Alternacje” , w 
ramach którego nasze teatry amatorskie 
mogą porównywać swój dorobek. 
Miniaturowa scenka w podziemiach 
klubu gościła tym razem Teatr 
Plastyczny “PAPARAPA “ Mariana 
Bednarka z Niedobczyc.
Pokazał on młodzieży, która 
wypełniła widownię do 
ostatniego miejsca, dwa 
swoje spektakle:
"Strojenie” oraz "Dwoje - 
muchy ”.
Pierwszy z nich ma już rok - 
był debiutem aktorskim i 
reżyserskim Bednarka.
“Dwoje - muchy” - po raz 
pierwszy pokazane podczas 
ubiegłorocznych Rybnickich 
Dni Literatury - ukazuje, że 
“prywatny” teatr Mariana 
bardzo się rozwinął.

Z trzech do siedmiu osób 
rozbudował się zespół

“Paparapy”. Tworzą go obecnie, oprócz 
założyciela: Kola Świerczyna /jedyna 
kobieta w zespole/, Jarosław Kita, 
Marian Kolarczyk, Franciszek Prus, 
Adam Sierpowski oraz operator świateł 
Henryk Tkocz. Rozwinęła się fabuła i 
akcja sceniczna: autor konsekwentnie 
korzysta z własnoręcznie wykonanych 
strojów, rekwizytów, obrazów, 
wykorzystuje umiejętność gry na 
akordeonie jednego z członków zespołu. 
Rozbudowana została i nabrała 
rumieńców gra aktorów - choć jeszcze 
daleko jej do perfekcji, to przecież 
wyszła z wstępnej fazy etiud, 
wykonywanych w rytm muzyki. Aktorzy 
coraz lepiej wykorzystują swoje warunki 
fizyczne: filigranowe postacie żony i 
męża, łowiące i zbijające pantoflami 
olbrzymie, zwaliste /szczególnie w 
przestrzeni maleńkiej sceny/ cielska 
“much”, podkreślają groteskową 
wymowę scenicznej opowieści.

A wszystko streszcza umieszczony na 
scenie obraz: tradycyjny śląski portret 
ślubny, który wzbudza niepokój, bo 
twarze małżonków kryją się za maskami

klaunów.
Próba wybicia “much” kończy się dla 

żony i męża tragicznie: stają się 
okaleczonymi niewolnikami “much” - 
rzeczników pieniądza. Co prawda, sami 
zawinili pazernością która w efekcie 
doprowadziła do zguby dawny świat 
ciepłej, choć ubogiej intymności. Krach 
małżeńskiej sielanki można odczytać 
jako przypowieść o końcu świata dawnej 
śląskiej rodziny i tradycyjnie 
wyznawanych przez nią wartości.

Bednarek jeszcze w “Strojeniu” 
demonstrował, że świat dźwięków 
artykułowanych go nie interesuje. Jego 
sztuki pozbawione są warstwy słownej, 
a mimo to mówią coraz więcej, coraz 
ciekawiej. Potrafi korzystać ze swoich 
fascynacji sztuką nowoczesną i z faktu, 
że tkwi wśród reliktów tradycyjnej 
śląskiej społeczności. Rzuca wyzwanie 
publiczności,  która musi podczas 
przedstawień pilnie tropić sceny, obrazy, 
wynikające z nich przesłania. Że coraz 
mniej w nich miejsc, które można 
wypełniać dowolnie, to świadectwo, że 
Bednarek z zespołem coraz lepiej 
wiedzą czego chcą.

Są tu i teraz. Wybrali formułę 
teatralną, która może jak /co prawda 
krzywe/ lustro pokazać, co się dzieje 
ze współczesnym Śląskiem. I na tej 

drodze trzeba “Paparapie” 
kibicować i pomagać.

Przyda się też z pewnością 
obecność na przedstawieniu 
rybnickiej telewizji kablowej: 
dobrze, że spektakl - sztuka 
ulotna - został utrwalony. A 
sam czekam niecierpliwie na 
nowe realizacje sceniczne 
“Paparapy” , której życzę 
wytrwałości w czerpaniu ze 
śląskich realiów i liryczno- 
absurdalnej osobowości 
Mariana Bednarka.

GRZEGORZ WALCZAK 
Zdj.: wack

"Mówią coraz więcej, coraz ciekawiej...

Kapliczka w Orzepowicach, p.w. św. Floriana, z 1913 r.
Murowana na rzucie zbliżonym do kwadratu z absydowym trójbocznym wstępem, 
otynkowana. Trzystopniowa ściana szczytowa, z wnęką mieszczącą figurkę patrona 
kapliczki, jest zakończona sygnaturką. Dach siodłowy kryty blachą. Wnętrze kryje 
stare feretrony św. Floriana, św. Urbana i Matki Bożej.

Kapliczka położna jest wśród starych drzew i stanowi swoistą oazę przy ruchliwej 
drodze do Rud. W sąsiedztwie znajduje się betonowy krucyfiks.

Niegdyś dzwonniczką była prawie 100-letnia pani Kotulowa. Obecnie opiekunką 
kapliczki jest Konstanta Piechoczkowa.

Grands H otels
centralnej i wschodniej. I nie chodzi 
oczywiście o ich kubaturę, ale o 
wielkość...  tradycji. Większość 
pokazanych na zdjęciach hoteli swój 
rozkwit przeżywało w XIX w., choć 
niektóre z nich były świadkami i 
wcześniejszych wydarzeń
historycznych. Zatrzymywali się w nich 
lub nawet rezydowali sławni artyści i 
politycy, a w ich apartamentach i dziś 
goszczą wielcy tego świata.

“Grands Hotels” to kolejna wystawa, 
którą możemy obejrzeć dzięki 
rybnickiemu Alliance Francaise. 
Powstała ona z inicjatywy szefa 
Instytutu Francuskiego w Pradze, 
O1iviera Poivre d’Arvor.

Do “Grands Hotels” zaliczono także 
kilka polskich hoteli: Bristol w 
Warszawie, Francuski i Royal w 
Krakowie, Grand w Łodzi oraz 
Monopol we  Wrocławiu. Z ich dziejami 
możemy zapoznać się dzięki pięknie 
wydanemu, po francusku oczywiście, 
katalogowi, który wystawie towarzyszy.

/róż/

W hallu pierwszego piętra Biblioteki 
Publicznej zawisły na ścianach 
fotogramy zabytkowych budowli i 
pięknych stylowych wnętrz. 
Przedstawiają one Grands Hotels, czyli 
“Wielkie Hotele” Paryża, a także Europy

Jeden z najciekawszych fotogramów - 
Hotel Plaza Athenee w Paryżu

Pastele 
i akwarele
Przed tygodniem, w 

piątek, w rybnickim 
oddziale Prosper 
Banku otwarto
kolejną wystawę. Tym 
razem prezentowane 
je s t  malarstwo  
Andrzeja Kacperka, 
a b s o l w e n t a  
krakow skiej ASP.
Pastele, gwasze i 
akwarele to niezwykłego uroku impresjonistyczne pejzaże. Niektóre z prac można 
kupić, ceny od jednego do trzech milionów. Na zdj. artysta z córką
wack./
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W ostatnich kilku tygodniach miały tu 
miejsce 2 wydarzenia kulturalne, w tle 
których przewinęły się słowa: Polska, 
polskie, a jeśli nawet nie padła nazwa 
naszego kraju, Francuzi nieźle sobie 
łamali języki, wymawiając nazwisko 
Sławomira Idziaka, czy Krzysztofa 
Piesiewicza. Pierwszy jest autorem 
zdjęć do filmu “Niebieski” w reżyserii 
Kieślowskiego, drugi - współautorem 
scenariusza do tegoż filmu /nazwisko 
Kieślowskiego wymawiają tu już w 
miarę poprawnie, tylko z imieniem się 
strasznie męczą/. A łamanie języka 
miało miejsce podczas uroczystości

którym 2 starsze kobiety - Żydówki na 
tle obecnego widoku obozu w Płaszowie 
opowiadają o Schindlerze. Wszędzie 
dyskusje, czy należy filmować Holo
caust. Sam Spielberg w jednym  z 
wywiadów mówi ciepło o Wajdzie i jego 
“Korczaku”, natomiast pobyt w Polsce 
tak wspomina: “Nie wątpiłem, że będzie 
to dośw iadczenie porażające, ale 
okazało się ono czymś jeszcze gorszym, 
niż sobie wyobrażałem. Wspomnienia 
z Polski prześladują mnie jeszcze każdej 
nocy. Podczas kręcenia zdjęć spałem z 
paszportem pod poduszką, miałem 
uczucie strachu, że zostanę tam na

Korespondencja własna z Paryża dla "GR "

Tajemnica Schindlera
wręczania Cezarów, francuskiej nagrody 
filmowej - odpow iednika 
amerykańskiego Oscara. “Niebieski był 
nominowany do Cezara aż 9-krotnie. 
Oprócz wymienionych zdjęć i 
scenariusza, także w kategorii: najlepszy 
film francuski, najlepszy realizator, 
główna rola kobieca, młode nadzieje 
filmu - kobiety, dźwięk, montaż i 
muzyka. Jej autor - Zbigniew Preisner 
oraz Sławomir Idziak, a także 
oczywiście sam reżyser, byli obecni na 
widowni Teatru Champs-Elysees, gdzie 
rzecz cała się odbywała. Zobaczyliśmy 
ich na ekranach telewizorów, a już ze 
szczególnym upodobaniem kamera 
pokazywała poważne jak zwykle oblicze 
Kieślowskiego. Niestety jednak nie 
naszych rodaków zobaczyliśmy na 
scenie. Choć “Niebieski” otrzymał 3 
Cezary, jednak dostali je Francuzi.

Tymczasem na ekranach francuskich 
kin pojawiła się już następna część 
tryptyku Kieślowskiego - “Biały”. Na 
“Białym” jeszcze nie byłam natomiast 
na “Listę Schindlera” w czasie 
weekendu się nie dostałam. W obu 
kinach, do których się wybierałam na 
Champs-Elysee, komplet. W sumie w 
Paryżu film grany jest w 8 kinach, a w 
całej Francji krąży w 90 kopiach. Stał 
się filmem tygodnia, w ciągu 8 dni od 
premiery zobaczyło go 300 tys. osób. 
Zdjęcia z filmu na okładkach 
najważniejszych tygodników, które 
poświęcają mu całe krytyczne dossier, 
wypowiedzi historyków, świadków 
wydarzeń, w każdym wywiad ze 
Spielbergiem. W telewizji pokazano 
reportaż nakręcony w Krakowie, w

Panie
Józefie...

Jutro popularne imieniny: Józefa. Z tej 
okazji odwiedziliśmy Józefa Bolesława 
Korzeniowskiego, emerytowanego 
nauczyciela i wciąż aktywnego poetę. 
Jego losy powikłane są tak, jak losy 
polskie powikłane być mogą. Urodził się 
w 1914 r. we Lwowie, tam też ukończył 
studium nauczycielskie, a potem 
podchorążówkę. W 1939 roku był 
żołnierzem września, w czasie okupacji 
uczył w szkole w Trembowli i na tajnych 
kompletach, był również żołnierzem 
AK. Czasy były trudne, bo nawet pójście 
na pogrzeb kolegi zamordowanego 
przez Ukraińców było bohaterstwem. W 
marcu 1944 r. trafił z poboru do II Armii 
Wojska Polskiego. Nie przyznał się do 
ukończenia lwowskiej podchorążówki, 
więc skierowano go, jako człowieka 
wykształconego, do podobnej szkoły raz 
jeszcze. Oficerem nie został, bo 
zapytany przez starszego rangą, 
odpowiedział, że nie wierzy, że to będzie 
polskie wojsko.

Wysłano go do jednostki w 
Młyniszczu, potem był Chełm, Lublin i 
Warszawa, w której zastał go koniec 
wojny. Choć dla niego, jako żołnierza

zawsze uwięziony. Lubię Polskę i 
Polaków, ale dla mnie ten kraj zawsze 
zostanie krajem Holocaustu.”
“Le Nouvel Observateur” zamieszcza 
zwierzenia człowieka, które być może 
zawierają klucz do zagadki, jakie były 
motywy postępowania Schindlera. Lex, 
bo tak się ów człowiek /jeden zresztą z 
listy/ nazywa, zaraz po wojnie dziwnym 
zbiegiem  okoliczności spędził z 
Schindlerem kilka tygodni. Schindler 
był w depresji, bardzo dużo pił i kiedyś 
15-letni wówczas Lex zapytał go wprost, 
dlaczego ratował Żydów. Schindler 
opowiedział mu wtedy historię swej 
wielkiej miłości do Lizy, Żydówki, którą 
poznał w 1936 r., już jako człowiek 
żonaty. Dał mu do zrozumienia, że mieli 
ze sobą dziecko. W 1938 r. Liza wraz z 
rodzicami musiała wyjechać do Polski. 
M ieszkała w małej miejscowości, 
Schindler od 1939 r., gdy był już w 
Krakowie, często ją  odwiedzał. W 1940 
r., prawdopodobnie podczas 
rozstrzeliwania zakładników, Liza i 
dziecko zostali zabici. Gdy Schindler się 
o tym dowiedział, według jego własnych 
słów oszalał. To wtedy rozpoczął tę 
niebezpieczną grę o życie innych.

Może rzeczywiście tak było, a może 
to tylko francuskie “cherchez la 
femme”? Jakakolwiek byłaby prawda, 
której i tak nie poznamy, jest to film tutaj 
bardzo ważny i dla krytyki i dla 
publiczności. Może dlatego, że właśnie 
we Francji, kilka lat temu pojawił się 
uczony historyk, który twierdził, że 
komór gazowych nigdy nie było.

EWA PODOLSKA

AK, jeszcze się ona nie skończyła. 
Chciał wrócić do cywila, ale przełożeni 
twierdzili, że jest potrzebny. Mógł 
jednak  zdjąć mundur, ponieważ 
nauczyciele byli również potrzebni  
Niestety, do domu we Lwowie wrócić 
już nie mógł. Trafił do Koźla, gdzie 
rozpoczął pracę jako nauczyciel, tam z 
Lwowa dotarła jego żona. Później za jej 
namową przenieśli się do Rybnika, gdyż 
tu po wojnie osiadł jej brat, również 
lwowiak, Tadeusz Heimroth, znany i 
ceniony w Rybniku matematyk. Wraz z 
żoną zamieszkali przy ulicy Ogródki.

Pracę Józef Korzeniowski rozpoczął 
najpierw w popularnej “handlówce”, ale 
najdłużej uczył w  “ekonomiku”, przede 
wszystkim  przysposobienia

Pisarz, dziennikarz, bibliofil

P ru s z W ie lo p o la
W Miejskiej Bibliotece Publicznej 

przy ul. Ks. Szafranka można nie tylko 
wypożyczyć książkę i popracować w 
ciszy bibliotecznej czytelni. 
W ielokrotnie m ieliśmy okazję 
anonsować wydarzenia kulturalne, które 
tu miały miejsce: wystawy, spotkania z 
ludźmi kultury i sztuki, politykami, 
kameralne imprezy muzyczne czy 
konkursy, w tym organizowane również 
przez Ośrodek Kultury Francuskiej Al
liance Francaise, który tu ma swoją 
siedzibę.

Przy takich okazjach rzadko pada imię 
patrona tej placówki 
KONSTANTEGO PRUSA , które 
nadano jej jeszcze przed ukończeniem 
budowy obiektu, w 1987 roku. Dyrekcja 
przyszłej biblioteki nie miała wpływu na 
wybór patrona i z rezerwą podeszła do 
wniosku ówczesnej Rady Miejskiej 
PRON oraz decyzji prezydium 
rybnickiej Miejskiej Rady Narodowej. 
Konstanty Prus był postacią niezbyt

znaną lecz po zapoznaniu się z jego 
życiorysem, obawy pracowników prysły.

- Polubi go pani - powiedziała 
zastępczyni dyrektora biblioteki 
Kornelia Delowicz, przekazując 
materiały o Prusie.

I rzeczywiście, patron rybnickiej 
biblioteki jest postacią bardzo 
interesującą i wartą poznania. Urodził 
się w 1872 roku w Wielopolu w zasobnej 
rodzinie chłopskiej, gdzie dzieci 
wychowywane były w duchu polskim. 
Trudno więc było małemu Kostkowi 
odnaleźć się w niemieckiej szkole w 
Golejowie. Utalentowany i bystry, chciał 
dalej się uczyć, lecz rodzice planowali

wojskowego, ale również przedmiotów 
ścisłych.

Wiersze zaczął pisać w siódmej klasie 
szkoły powszechnej, nie zaprzestał 
pisania jako żołnierz i jako nauczyciel. 
Józef Korzeniowski mówi: Kocham 
ję zyk  polski. Kontrolowałem swoje 
pisanie i stwierdziłem, że źle jest jeśli 
wyraz się kończy, zaczyna się nowy, a 
jeszcze nie słychać muzyki. Szczególnie 
zależy mi na rytmice i melodii.

Wydał pięć tomików poezji, 
pierwszym były “Ścieżki labiryntów”, po 
nich “Powrót do domu ”, “Ona ma już  
trzydzieści la t”, “Grochem o ścianę”, 
ostatni jak dotąd nosi tytuł “Czas i jego 
znaki ”.

Wiersze Józefa Korzeniowskiego, 
nawiązujące często swą poetyką do 
klasyków literatury polskiej, sięgają do 
przeszłości, ale mówią też o trudnej 
współczesności. Odnaleźć w nich 
można echa wielkich wydarzeń i 
zw iązanych z nimi dylematów 
moralnych. Nie brak również przeżyć 
osobistych, w skali świata może 
nieważnych, ale nabierających poprzez 
swą indywidualną autentyczność rangi 
rzeczy ważnych. Korzeniowski zachęca 
do refleksji i spojrzenia na świat i jego 
historię bardziej wnikliwie: “Otwórz 
tylko oczy... “

Tekst i zdj.: 
WACŁAW TROSZKA

uczynienie go swoim następcą na 
gospodarstwie. Uciekł więc z domu i 
rozpoczął pracę w raciborskiej drukarni 
Majera. Nie zagrzał tam długo miejsca i 
później, już za zgodą rodziców, 
rozpoczął pracę w kopalni w 
Mikulczycach. Zarobione pieniądze 
przeznaczał na książki. W krótkim 
czasie zadebiutował udanie w lokalnej 
prasie, jako autor listu-artykułu o życiu 
górników, który przesłał 
prawdopodobnie do “Katolika”. I tak 
rozpoczęła się dziennikarska kariera 
Prusa. W 1891 roku wyruszył do Włoch 
i rozpoczął naukę w Turynie w ojców 
salezjanów. Ukończył tam gimnazjum, 
by później rozpocząć studia teologiczne. 
Został jednak zmuszony do powrotu w 
1900 roku, by dopełnić formalności 
związanych z powołaniem do wojska. 
Wróciwszy na Śląsk skonstatował, że: 
“... brak tu wielkiej polskiej inteligencji 
i ludzi do pracy narodowej ” , 
zdecydował się więc na dalszą pracę 

dziennikarską i 
odtąd piórem 
agitował za 
po lskością tych 
ziem. W 1900 
roku rozpoczął 
pracę w
“K atoliku” 
najbardziej znanej 
polskiej gazecie. 
Następne etapy to 
praca w “Gazecie 
O polskiej” i 
“ N o w i n a c h  
Raciborskich”. W 
1904 roku wrócił 
do “K atolika” i 
został na

kilkanaście lat jednym  z 
najwybitniejszych redaktorów, swoimi 
tekstam i budzącym świadomość 
narodow ą Polaków i broniącym 
polskości.

Prus żywo interesował się przeszłością 
Śląska i spod jego pióra wyszło wiele 
popularyzatorskich książek,
przybliżających historię i ludzi tej ziemi 
jej mieszkańcom. W czasie powstań i 
plebiscytu zaangażowany był w Polskim 
K om isariacie Plebiscytowym , a 
następnie w Naczelnej Radzie Ludowej 
Górnego Śląska. Kiedy w 1922 na Śląsk 
w kroczyły polskie w ojska, NRL 
przekształcono w Urząd Wojewódzki 
Śląski. Prus został jego pracownikiem.

Jedno z pierwszych zadań, jakie mu 
powierzono, to zorganizow anie 
Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. 
Kierował nim aż do 1937 roku, czyli do 
emerytury. Wtedy, mając sporo wolnego 
czasu, mógł poświęcić się całkowicie 
pracy naukowej. Pozostawił po sobie 
m.in. m onografie Lompy, K arola 
Miarki, pisał o przeszłości Mikołowa, 
gdzie wiele lat mieszkał. Ostatnia jego 
praca wydana przed wojną to spis nazw 
miejscowości Śląska Opolskiego. Stał 
się Prus postacią znaną i popularną na 
Śląsku, współpracował z towarzystwami

Uwaga absolwenci 
KUL!

“Katolicki Uniwersytet Lubelski”
założono równocześnie z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości, czyli w 
1918 roku. Aktualny rok akademicki 
1993/94 jest 75 rokiem działania tej 
szacownej uczelni, która, zwłaszcza w 
czasach PRL, był jednym z nielicznych 
polskich bastionów niezależności.

W Rybniku i jego okolicach jest 
przynajm niej k ilkudziesięciu 
absolwentów KUL, pragniemy ich 
zatem poinformować, iż w sobotę i 
niedzielę 25 i 26 czerwca br. odbędzie

Gmach biblioteki

Tablica pamiątkowa w hallu biblioteki

naukowymi i uczelniami wyższymi. Z 
jego szerokiej wiedzy i ogromnej 
b ib liofilskiej biblioteki czerpali 
historycy i pisarze.

Czas okupacji, jako sędziwy już 
człowiek, spędził w trudnych warunkach 
w klasztorze borom euszek w 
M ikołowie, gdzie przechowywał 
również część swych bogatych zbiorów. 
Wielkim ciosem było dla niego odkrycie 
po wojnie, że schowek w Katowicach, 
gdzie schował swe najcenniejsze białe 
kruki, został naruszony. Mimo 
podeszłego wieku, mieszkając w Domu 
Starców w Pszczynie, kontynuował 
pracę naukową, rozpoczynając m.in. 
pisanie monografii o historii tak bliskiej 
mu drukarni w Mikołowie. Od powrotu 
w młodości z W łoch, kontakty z 
rodzinnym Wielopolem były coraz 
słabsze. Przybył tu jedynie na pogrzeb 
matki, zaś później spotykał się z 
siostrami najczęściej w Rybniku. W 
spotkaniach tych brał często udział 
księgarz i działacz śląski Maksymilian 
Basista, z którym Prus wiódł ożywione 
dyskusje. Po śmierci sióstr, kontakt z 
rodziną się urwał. Korespondował 
jedynie z siostrzenicą Marią Grim z 
Wielopola, którą odwiedził jeszcze raz, 
przebywając już w Domu Starców w 
Pszczynie.

Konstanty Prus do końca życia 
pozostał kawalerem, jakby w jego 
pełnym książek życiu nie było miejsca 
na rodzinę. Był pracowity i pedantyczny, 
lubił jednak  tow arzystw o, był 
wspaniałym gawędziarzem i kompanem. 
Zmarł w Pszczynie, w październiku 
1961 roku, dożywając prawie 90 lat! Na 
cmentarz w Mikołowie odprowadził go 
m.in. biskup Herbert Bednorz, a także 
delegacje Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich i Związku Literatów - był 
przecież zarazem dziennikarzem i 
pisarzem. Był także historykiem i 
historykiem kultury, a także krytykiem 
literackim, który swą wiedzę zdobył 
sam! Był także bibliofilem, który swe 
bogate zbiory przekazał Bibliotece 
Śląskiej.

Dobrze się stało, że pamięć tego 
nieprzeciętnego człowieka utrwalono, 
nadając rybnickiej bibliotece jego imię.

Na podstawie książki Krystyny 
Szafraniec “Konstanty Prus” 
opracowała: W. RÓŻAŃSKA 

Zdj.: wack.

się w Lublinie ZJAZD 
ABSOLWENTÓW KUL. Chętni do 
wzięcia w nim udziału mogą do końca 
marca br. zgłosić to listownie /z 
dopiskiem “Jubileusz”/ na adres: 
KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 
Lublin. Powinien też podać w liście 
swój domowy adres, kierunek i rok 
ukończenia nauki oraz rodzaj 
wykonywanej dzisiaj pracy.

Przy tej okazji warto może zastanowić 
się nad ewentualnym zorganizowaniem 
się rybnickich i podrybnickich 
absolwentów KUL. Prosimy zatem, by 
zainteresowani pomysłem przysłali do 
redakcji “GR” listy z uwagami, swoim 
adresem i dopiskiem  na kopercie 
“KUL”. /szoł/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5
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Szkolny mafioso
W jednej z rybnickich szkół średnich 

pewien uczeń wpadł na tyleż prosty, co 
niezgodny z prawem sposób 
zdobywania pieniędzy. Żądał od innych 
uczniów “opłaty” za ochronę osobistą. 
Dodajmy, że za ochronę przed... sobą. 
Kto nie chciał płacić, był bity przez 
“ochroniarza”. Taki sposób “zarabiania” 
pieniędzy nie jest niczym nowym i 
oryginalnym. Stosują go wszystkie 
mafie na świecie. Jak widać, mafijne 
metody trafiają już do naszych szkół. 
Ciekawe, jaki w tym udział mają filmy 
kryminalne, nadawane przez telewizję i 
rozpowszechniane na kasetach video. 
Bo związek taki jest niewątpliwy. 
Amerykańskie filmy stają się często 
instruktażem  dla młodych ludzi, 
wkraczających w konflikt z prawem.

Opisany wyżej przypadek nie jest 
odosobniony. W szkołach staje się coraz 
powszechniejsze tzw. “pożyczanie 
pieniędzy”, polegające na tym, że 2-3 
osobowe grupki najsilniejszych w klasie 
lub szkole chłopców wymuszają od 
słabszych oddawanie im pieniędzy. 
Podchodzą do uczniów słabszych 
fizycznie mówiąc: ”Pożycz  pieniądze ”,

Dawaj kasę ”, lub ‘‘Wyskakuj z forsy! ”. 
Jeśli ofiara nie odda pieniędzy 
dobrowolnie, zostaje pobita, a następnie 
napastnicy pieniądze zabierają mu 
osobiście.

Przypadki takie zanotowano już w 
kilku rybnickich szkołach - najczęściej 
podstawowych, ale także średnich i 
zawodowych. Policja traktuje tego typu 
sprawy bardzo poważnie jako 
wymuszenia rozbójnicze, czyli 
przestępstw a karane z Kodeksu 
Karnego. Jak mówi sierżant Andrzej 
Rula, specjalista do spraw nieletnich w 
Komendzie Rejonowej Policji w 
Rybniku, mimo że kwoty nie są duże, 
jest to czyn bardzo groźny. Zagraża on 
uczniom, którzy żyją w strachu przed 
pobiciem i okradzeniem w szkole. 
Dzieciom, które dostały pieniądze na 
bułkę czy drugie śniadanie, silniejsi 
chłopcy je zabierają, bo im brakuje na 
papierosy.
- Wymuszenia te mają krótkie nogi - 
twierdzi Andrzej Rula - Traktujemy je  
bardzo poważnie, a każda sprawa 
znajdzie swój finał w sądzie.

Okradli ambulans
Między 4 a 7 marca przy ul. Wolnej 
włamano się do autosanu, pełniącego 
funkcję ambulansu RTG. Sprawcy 
weszli do środka po odgięciu ramki okna 
i odsunięciu szyby. Skradli radio
odtwarzacz Safari, torbę z narzędziami 
i apteczkę sanitarną. Straty wyniosły 10 
mln zł.

Zginęło rusztowanie
W nocy z 8 na 9 marca z terenu 
przepompowni elektrowni “Rybnik” w 
Wielopolu skradziono rusztowanie 
warszawskie używane do tynkowania. 
Wartość strat wyniosła 5 mln zł.

Kradzież w przedszkolu 
7 marca na terenie przedszkola nr 10 
przy ul. św. Józefa nieznany sprawca 
dokonał kradzieży nesesera z gotówką 
w kwocie... aż 50 tys. zł. W sumie straty 
wyniosły 1,3 mln zł.

Śmiertelny wypadek
10 marca rano w rowie przy ul.
P lebiscytow ej w Świerklanach 
znaleziono zwłoki 27-letniego 
mieszkańca Rybnika. Ustalono, że 
przyczyną zgonu był
najprawdopodobniej upadek i uderzenie 
tyłem głowy o krawężnik. Prokurator 
zarządził sekcję zwłok.

Działkowi złodzieje 
W nocy z 11 na 12 marca włamano się 
do kilku altanek na terenie ogródków 
działkow ych i skradziono różne 
przedmioty o wartości 2,3 mln zł.

Wziął ale nie zapłacił
12 marca o godz. 10.00 w sklepie 
MERKPOL przy ul. Wodzisławskiej 
mieszkaniec Hrubieszowa dokonał 
kradzieży artykułów spożywczych 
wartości 310 tys. zł. Sprawca został 
zatrzymany i osadzony w policyjnym 
areszcie.

Trzech na jednego
11 marca w Boguszowicach obok 
kop. ”Jankowice” trzech nieznanych 
sprawców pobiło mężczyznę, który 
doznał rozcięcia powieki.

Włamanie po krajalnicę
13 m arca w ieczorem  przy ulicy 
Podm iejskiej włamano się do 
zaparkowanego tam mercedesa. 
Skradziono krajalnicę wartości 950 
tys. zł. W łamywacze dokonali też 
zniszczeń w sam ochodzie. Straty 
wyniosły 10 mln zł.

Pojechali cudzą toyotą
12 marca przy ulicy Fredry nieznani 
sprawcy skradli samochód osobowy 
toyota wartości 350 mln zł.

/j /

Chleb
odrobinę

słony
Robiłam ostatnio zakupy w 

“Hermesie”, zakupy wyjątkowo małe - 
bochenek ciemnego pieczywa za 4.300. 
Kiedy płaciłam za mój chleb codzienny, 
kasjerka oświadczyła mi, że nie ma 100 
złotych, które powinna mi wydać, i nie 
czekając na moją reakcję zajęła się 
następnym klientem. Nie przyszło jej 
widocznie do głowy, by pożyczyć

“stów ę” od którejś z koleżanek, 
siedzących w zasięgu ręki.

Oczywiście, 100 złotych to dziś suma, 
której właściwie nie ma, bo nie da się 
za nią niczego kupić. I przyznaję, że 
nieraz mi się zdarzało usłyszeć: “niech 
pani nie szuka, będzie mi pani winna”, 
kiedy szukałam w portfelu banknotu z 
W aryńskim, a czasem nawet i z 
Chopinem - ale zwykle było to przy 
okazji większych zakupów.

Czy żal mi tych 100 złotych? Nie, 
oczywiście, że nie - ale żałuję, że 
kasjerka tym razem nie zapytała mnie: 
“Czy mogę być pani w inna?” 
Naturalnie, że bym się zgodziła - ale 
decyzja należałaby do mnie.

/K/

Pozdrawiają nas...  
z Zielonej Szkoły

WIELKIE DZIEŃ DOBRY!!
Serdecznie pozdrawiamy redaktorów i 
w szystkich innych pracowników 
“Gazety Rybnickiej” . Jesteśmy nad 
Bałtykiem , leżymy sobie do góry 
brzuchami, słuchamy przyjemnego, 
kojącego szumku morza, zbieramy 
muszelki, kamyki i budujemy zamki z 
piachu. Jest nam tu świetnie!!!
Mimo to nie zapominamy o znajomych 
z Rybnika - szczególnie naszych 
rodzicach, których również chcemy 
pozdrowić za Waszym pośrednictwem 

Klasa III A z SP 34 
wraz z opiekunami 

Asenatą Kwaśniewską, 
Małgosią i Bogdanem Miliczek 

Trzymajcie się - do świąt wrócimy.
HEJ!

Nowe sklepy 
/i inne placówki/

* Przy ul. Mikołowskiej otwarto sklep 
mięsno-wędliniarski.
* Sklep z wyrobami aluminiowymi, 
śrubami, nakrętkami, wkrętami, nitami 
itp. powstał przy ul. Kościuszki 14.
* Całodobowy zakład pogrzebowy 
działa przy ul. Hallera 12.
* Przy ul. Kościelnej wyrabia się i 
sprzedaje futra.

Przeceny
* Sprzęt zimowy staniał w sklepie 
sportowym przy ul. Sobieskiego, obok 
Rynku.
* Sklep tej samej branży przy ul. 
Rynkowej również przecenił sportowy 
sprzęt zimowy.
* Również rodzaj sprzętu zimowego - 
buty - przeceniono w sklepie “Dawid” 
przy ul. Chrobrego.

Kochany Guciu w dniu Twego święta 
Twa siostra także o Tobie pamięta 

Żyj nam szczęśliwie, długo i zdrowo 
Zawsze z uśmiechem i kolorowo. 

Bądź miłym kotkiem i silnym lwem 
I częściej wychodź z naszym psem!! 

Agnieszka Chromik

Żużlowcowi 
Darkowi Fliegertowi

z okazji urodzin bezwypadkowej 
jazdy, wiele zwycięstw i sukcesów na 

żużlowym torze oraz wszystkiego 
dobrego w życiu osobistym życzy: 

Rajmund Fuchs i kibice 
z ul. Liściastej w Zamysłowie

W dniu urodzin 
Dariuszowi Fliegertowi

- dużo szczęścia, zdrowia, 
bezwypadkowej jazdy, 

samych zwycięstw, spełnienia 
najskrytszych marzeń życzy 

Rybnicki Speedway Fan Club.

Potrzebny 
wózek dziecięcy!
Rybnicki Oddział PCK dziękuje tym, 

którzy odpow iedzieli na apel 
zamieszczony w “GR” z 4 marca br. 
Dziecinne łóżeczko trafiło do nowych 
właścicieli.

Wierzymy, że i tym razem nasi 
czytelnicy nie zawiodą. Niezamożna 
rodzina za pośrednictwem PCK prosi o 
nieodpłatne przekazanie dziecięcego 
wózka sportowego. Prosimy osoby, 
które m ogą oddać taki wózek, by 
dzwoniły do PCK /numer 22-563/ lub 
osobiście odwiedziły siedzibę PCK przy 
ul. Chrobrego.

Zaprosili nas...
...dzieci z Przedszkola nr 21 i 22 na 
konkurs pt. “Zdrowe środowisko - 
zdrowy człowiek”, który odbędzie się
dziś, tj. 18 marca o godz. 9.30.

* * *

. . .n a  otwarcie wystawy kompozycji 
plastycznych uczniów trzech liceów 
ogólnokształcących Rybnika, które 
odbędzie się w auli II L.O. w 
poniedziałek 21 marca /pierwszy dzień 
wiosny./ o godz. 11.30. Tytuł wystawy: 
“Trochę refleksji na temat struktury 
rzeczywistości”

* * *

...na uroczystość I Dnia Wiosny - 21 
marca do Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Rybniku. Zabawa będzie trwać już od 
godz. 9.00.

Turniej
"autonomiczny"
Ruch Autonomii Śląska, którego 

zarząd ma swą siedzibę w Rybniku, 
organizuje w marcu i czerwcu turniej 
piłkarski drużyn młodzieżowych o 
Puchar Prezesa Ruchu Autonomii 
Śląska Rudolfa K ołodziejczyka. 
Pierwszy turniej rozegrany zostanie w 
hali “Ruchu” Chorzów, a wystąpią w 
nim m.in. zespoły “GKS-u” Katowice, 
“Górnika” Zabrze, “Piasta” Gliwice, 
“Ruchu” Chorzów, “Odry” Wodzisław 
i “Concordii” Knurów.

Ruch Autonomii Śląska pragnie w ten 
sposób popularyzować sport wśród 
młodych Ślązaków oraz zwrócić uwagę 
na potrzeby młodzieży uprawiającej 
sport wyczynowo. /wack/

L is t  d o  red a k c ji

Zbliża się wiosna, a z nią sezon 
budowlany. W roku ubiegłym na jesień, 
rozpoczęto budowę nawierzchni ulicy 
Ludowej w Rybniku. Ponieważ budowa 
ma być kontynuowana, chciałabym w 
tym miejscu oprotestować sposób, w 
jaki ją  dotąd przeprowadzano. Przede 
w szystkim  jak ieś tam władze 
postanow iły, że ma ona być 
wykonywana siłami społecznym i 
mieszkańców. Przywieziono materiał / 
trylinka/ i ktoś tam ogłosił, że jeżeli 
chcemy mieć drogę, to musimy ją  sobie 
zbudować. Nie jest to przecież trudne. 
Drogę rzeczywiście chcieliśmy mieć, no 
a filozofii przy układaniu kamieni też 
nie ma. Przy ulicy mieszkają przeważnie 
emeryci, posiadający jeszcze nawyki z 
czasów nieodżałowanej PRL, dziarsko 
więc zabrali się do roboty. Jest to jednak 
praca ciężka. Trylinkę można składować 
w tylko w określonych miejscach, a 
potem trzeba ją  przenosić. Taki emeryt 
z trylinką w rękach wyglądał więc jak 
“dziewczynka z kamieniem” ze znanej 
nowelki, tylko, że bardziej nim rzucało. 
Do tego dochodziła “łopatologia” przy 
wyrównywaniu gruntu. Nie było więc 
podstawowego sprzętu. Widziałam, jak 
taką ulicę robiono na Paruszowcu. 
Pracowali tam ludzie młodzi, mieli 
jednak do dyspozycji wózek widełkowy,

którym dowożono kamienie z miejsca 
składowania aż na miejsce robót “pod 
sam nos”. Nawieziony piasek był - po 
rozgarnięciu - ubijany specjalną 
maszynką, a cała naw ierzchnia 
wyrównywana walcem drogowym. 
Ciekawa jestem , jak  ta nasza 
nawierzchnia będzie wyglądać, gdy 
przejdzie po niej coś cięższego? 
Wszelkie braki wypełniano tam betonem 
- u nas zostały dziury.

Druga sprawa - robocizny. Nie mam 
nic przeciwko społecznym pracom, gdy 
nie ma innego wyjścia - klęski 
żywiołowe, po wojnie, czy też w 
interesie dobra wspólnego - jak za 
Gierka, kiedy rąk do pracy brakowało. 
Ale teraz mamy inne czasy i jest to po 
prostu niem oralne. Mamy masę 
bezrobotnych, którym brak pracy spędza 
sen z oczu. Nawet ci, co biorą zasiłki, 
też przy takich robotach winni być 
w ykorzystyw ani. Część z nich - 
zdrowych, mocnych i znudzonych 
życiem prosto spod kasy udaje się na 
wódkę. Wreszcie więźniowie, którzy 
zmęczeni monotonią siedzenia przed 
telewizorem coraz częściej urządzają 
zorganizowane bunty.

Jeżeli już władze miasta nie chcą 
tamtych ruszać, bo mniej kłopotów 
sprawia im ogłoszenie społecznego 
zrywu, to niech dadzą sprzęt i choć 
trochę dorobić do skromnej pensji, czy 
renty. Za darmo pracować, to dziś

niemodne. Ostatecznie droga też nie jest 
nasza i podatek drogowy też nie do 
naszej kieszeni trafi.

Z poważaniem 
Maria Rybarz

Jako stały Wasz czytelnik oraz stary 
mieszkaniec Rybnika chcę poruszyć 
bardzo ważny problem. Mówi się bardzo 
dużo na temat ochrony środowiska, o 
zazielenianiu miasta. Nie mogę zgodzić 
się z tym, że ostatnio wycina się 
mnóstwo drzew, które stanowiły jakiś 
czas ochronny pas dla mieszkańców 
miasta.

Tak ostatnio przystąpiono do wycinki 
drzew przy ul. Cegielnianej. Drzewa te 
chociaż stare, ale dawały mnóstwo tlenu, 
który tak ważny jest w naszym 
zabrudzonym środowisku. Czyżby 
nasze władze miasta godziły się z tym i 
wydawały zezwolenie na wycinanie 
drzew? Jak będzie nam się żyło bez 
zieleni? Może warto zastanowić się nad 
tym.

Mieszkaniec Rybnika

Od redakcji:

Jak się dowiedzieliśmy, wycięcie 
dziewięciu drzew i ogołocenie z koron 
dalszych sześciu przy ul. Cegielnianej 
odbyło się bez odpowiedniego  
zezwolenia W ydziału Ochrony

Środowiska UM w Rybniku. 
Dzierżawca prywatnej posesji 
zostanie w tej sprawie pociągnięty do 
odpowiedzialności administracyjnej. 
Czytelnikowi dziękujemy za okazaną 
w rażliw ość wobec stanu naszej 
zieleni.

_____________  /gw/

W ciągu ostatnich kilku lat, na terenie 
naszego miasta, podjęto wiele inicjatyw 
mających na celu ochronę środowiska 
naturalnego. Bardzo cieszy, że Zarząd 
Miasta poważnie potraktował sprawy 
związane z ekologią. Niestety trochę 
gorzej jest z wykonywaniem zadań 
zleconych przez Zarząd M iasta 
poszczególnym firmom.

Jednym z takich zadań, o którym 
można było często przeczytać w prasie 
lokalnej, jest sprawa konterenów na 
segregowane odpadki. Przez pierwsze 
kilka tygodni spełniały one swoją 
funkcję prawidłowo /tzn. mieszkańcy 
w rzucali do nich wstępnie 
posegregowane odpadki, natomiast 
Rybnickie Służby Komunalne 
opróżniały je stosunkowo regularnie/. 
Po pewnym jednak czasie, w celu 
przypomnienia RSK o istnieniu takich 
kontenerów  i konieczności ich 
opróżniania, mieszkaniec zmuszony był 
do wydania kilkuset złotych na telefon. 
Z reguły reakcja na te telefony ze strony 
RSK była natychmiastowa. Jednak stale

powtarzająca się sytuacja i jednoczesne 
wypowiedzi przedstawicieli RSK w 
Gazecie Rybnickiej zapewniających, że 
kontenery są regularnie co tydzień 
opróżniane, skłoniła mnie do poruszenia 
tej sprawy za pośrednictwem Gazety 
Rybnickiej. Sprawa ta ma także bardzo 
duży wpływ na kształtowanie postaw 
proekologicznych mieszkańców miasta. 
Skoro najpierw dużo mówi się na temat 
segregacji odpadów, a następnie 
powołane do obsługi tego zagadnienia 
służby nie wywiązują się ze swoich 
zadań, to jak można spodziewać się 
właściwej postawy od zwykłych 
mieszkańców. Często proekologicznie 
nastawiony mieszkaniec idzie z siatkami 
pełnymi śmieci, a na miejscu zastaje 
pełne kontenery, tak że nie wie, czy 
wrócić się i wrzucić segregowane śmieci 
do pierwszego napotkanego zwykłego 
kontenera, czy na siłę je  upychać? 
Można przypuszczać, że po kilku takich 
spacerach, chyba każdy mieszkaniec 
przestanie wierzyć w troskę miasta o 
środowisko.

Ponieważ jestem świadomy wagi 
problemu związanego z utylizacją 
śmieci, jestem zadowolony z istnienia 
kontenerów na segregowane odpady i 
zależy mi na tym, aby nie służyły one 
tylko do eksponowania ilości odpadów 
powstających w naszych domach.

Z poważaniem 
mgr inż. Jacek Dyrda

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



A b e c a d ło   
R zeczy 
Ś lą sk ich

Plebiscytowa 
niedziela

ilustrację górnika rozbijającego młotem 
świąteczną pisankę, z której wylatuje 
polski biały orzeł. Rysunek ten miał 
podpis: “Zwycięstwo! Pękła
kroszonka górnośląska. Polski orzeł 
z niej wyleciał! On też tu odtąd 
panować będzie!”

Commission Internationale de Gouverm e n t 
et de Plebiscite de Haute-Silesie.

Komisja M iędzysojusznicza Rządząca i P lebiscytowa
Górnego Śląska

CARTE D'IDENTITE
Karta legitymacyjna /  Legitimationskarte

Dla osób urodzonych i zamieszkałych 
na  obszarze  plebiscytowym  Górnego Śląska,

Pierwsza strona "Karty legitymacyjnej"

Po klęsce Niemiec w pierwszej wojnie 
światowej, w projekcie układu 
pokojowego sprawę Górnego Śląska 
poruszono w Artykule 88 Traktatu 
Wersalskiego. Podpisano go 28 
czerwca 1919 roku w Paryżu, a jego 
tekst zaczynał się słowami: “ W części 
Górnego Śląska, położonej w 
granicach niżej opisanych, mieszkańcy 
zostaną powołani do wypowiedzenia się 
przez glosowanie, czy życzą sobie 
przyłączenia do Niemiec, czy też do 
P o l s k i  /.../". W aneksie do tego artykułu 
wymieniono szczegółowo, jaki obszar 
Górnego Śląska zostanie poddany pod 
głosowanie, czyli z francuska - 
plebiscyt. Objęte nim zostały powiaty: 
bytomski, gliwicki, głubczycki, 
katowicki, kluczborski, kozielski, 
królewskohucki /chorzowski/, 
lubliniecki, oleski, opolski, pszczyński, 
raciborski, rybnicki, strzelecki, 
tarnogórski, gliw icko-toszecki i 
zabrski. Władzę na obszarze 
plebiscytowym przejęła
M iędzysojusznicza Komisja 
Rządząca i Plebiscytowa na Górnym 
Śląsku. Na jej czele stanął francuski 
generał Henri Le Rond. Plebiscyt 
ustalono na dzień 20 marca 1921 roku, 
kiedy to mieszkańcy tej ziemi mieli 
rozstrzygnąć o państwowej 
przynależności części Górnego Śląska.

Ze względów organizacyjnych, w 
niektórych okręgach głosowanie

nastąpiło już w niedzielę 13 marca i w 
dwa kolejne dni, jednak wszystkie karty 
nosiły datę 20 marca 1921 roku. W te 
dni ludzie mieli głowy przepełnione 
propagandowymi odezwami, a serca 
patriotycznymi emocjami. Z jednej 
strony Niemcy podkreślali brak 
przygotowania Polski do przejęcia 
uprzem ysłowionego Śląska,
prorokowali rychły kryzys i ostrzegali 
Ślązaków, że “polski wilk czyha na Twój 
H eim at”. Zaś z przeciwnej strony 
dochodziły głosy że: “Głosując za 
Niemcami sprzedajesz siebie  
potomstwo swoje w wieczystą niewolę ”, 
“Szwab w niewoli niechaj tonie - Nam 
wolności słońce p ło n ie ”, 
“Górnoślązacy, zerwijcie hańbiący 
łańcuch pruskiej niewoli! ”, “Od głodu, 
moru, wojny i przyłączenia do Niemiec 
- zachowaj nas Panie!” itd. W tych 
gorących na Śląsku dniach plebiscyt 
zdominował wszystkie inne wydarzenia. 
Od ponad roku gazety pisały tylko o 
nim, a każde spotkanie towarzyskie 
Ślązaków kończyło pytanie: “Co bydzie 
ze Śląskiem?”

Kiedy więc nadszedł ten dzień, 
nastroje były niezwykłe. Zwłaszcza, że 
niedziela 20 marca 1921 była Niedzielą 
Palmową, a w wiosennym powietrzu 
czuło się już wielkanocny nastrój. 
Ludzie zatem prosto z kościoła, z 
wiązkami bazi i palmami, szli prosto do 
plebiscytowych urn. A głosować mogli

wszyscy, którzy 
ukończyli 20 lat, 
pod warunkiem, że 
u d o w o d n i l i  
urodzenie w 
m ie j s c o w o ś c i  
o b j ę t e j  
plebiscytem, bądź 
mieszkali tam co 
najmniej od 1 
stycznia 1904 
roku. Po wejściu 
do Biura
G ł o s o w a n i a  
należało się 
w ylegitym ow ać 
s p e c j a l n ą  
trójjęzyczną kartą, 
w ydaną przez 
Międzysojuszniczą 
Komisję Rządzącą 
i Plebiscytową.
Nazywała się ona 
po francusku - 
Carte d ‘ identite, 
po polsku - Karta 
legitym acyjna  i po niemiecku - 
Legitimationskarte. Kiedy członkowie 
Biura Głosowania potwierdzili prawo do 
głosowania, głosujący otrzymywał 
opieczętow aną kopertę, kartkę z 
napisem: “Polska-Polen” i kartkę z 
napisem: “Deutschland-Niemcy”. Z 
nimi udawał się za parawan, gdzie 
w łaściwą, zgodną ze swoimi 
przekonaniam i kartkę wkładał do 
koperty, drugą zaś niszczył. Pozostawało 
wyjść z kabiny i na oczach komisji 
wrzucić swój głos do urny, a potem 
czekać na oficjalne wyniki plebiscytu. 
Obie strony, polska i niemiecka, były 
pełne optymizmu. W wielkanocnych 
numerach śląskich gazet, czyli w tydzień 
po plebiscycie, ukazywały się prognozy, 
refleksje, opinie i relacje z głosowania, 
zaś jedna z poczytnych polskich gazet 
“Kocynder” dała na pierwszą stronę

Oficjalne wyniki plebiscytu podał 
“Journal Officiel de Haut - Silesie” / 
Gazeta Urzędowa Górnego Śląska - 
organ Międzysojuszniczej Komisji.../
 który 7 maja 1921 informował, że za 
Niemcami oddano 707.393 głosów, zaś 
za Polską 479.363 głosów. Kto zatem 
wygrał? Matematyczne wyliczenia 
wskazują na Niemców. Należy jednak 
pamiętać, że za pieniądze rządowe 
sprowadzili oni na czas plebiscytu około 
200.000 emigrantów urodzonych na 
Śląsku, a mieszkających w Niemczech 
- wiadomo na kogo oni głosowali i jak 
relatyw izuje to obraz plebiscytu. 
Najważniejsze jest jednak to, że po 
sześciu wiekach oderwania od polskiej 
M acierzy około pół m iliona 
Górnoślązaków głosowała za Polską.

MAREK SZOŁTYSEK

Polska - Polen

Rekonstrukcja karty plebiscytowej

Utopek 
z Wielopola

Maryjka była już trzi lata wydano 
za Tonusia, ale jeszcze ni mieli 
dzieci. Tonuś robiył na Silyjzi przi 
piecach, ciynżko to była robota i du 
dom p rz ichodziy ł zm ochany jak  
diobli. Tyn tydziyń po wypłacie mioł 
na drugo, a że w iosna była doś 
piykno, toż zaczon jeździć na kole. 
W szyjscy ludzie z W ielopola co 
robiyli na Silyjzi jeździli na kołach, 
yno bez zima chodziyli piechty. Jak 
Tonuś pojechoł do roboty, to Maryjka 
poszła do Rybnika. M usiała  po 
sklepach połazić, bo dostała doś 
piykno w ypłata  od ch łopeczka . 
Nojprzod se kupiyła nowo bluzka i 
pończochy, bo i Tonuś kozoł. Przeca 
Wielkanoc sie zbliżo i jak bydzie 
wyglondała, dwa lata w tyj samyj 
bluzce do kościoła chodzi. Potym szła 
do K ufiety  na G lyw icko , kupić 
chłopeczkowi koniny, bo to było 
tanio. Musiała Tonusiowi dować ku 
chlebie coś konkretnego, bo godoł, że 
jego kam raty  bez śn iodani 
wyciongajom z tasze chlyb i ku tymu 
konsek krakałera. Ale nojważniejsze, 
żeby Tonuś m ioł dużo siyły. 
Somsiadki i godały, że jak chłop jy 
konina, to jest wezgierny jak młody 
źrebek i pryndzyj im sie co w kolybce 
znojdzie. W szytko ju ż  M aryjka 
pokupiyła i szła sie teraz podziwać, 
co tam w “Ślązaku” za film leci. 
Prawie lecio ł jak iś libesdram at, 
oglondała te fotografki kole kasy i niy 
mogła se odmowić. Kupiyła se bilet,

bo Tonuś jest w robocie to sie i tak 
niy dowiy, o keryj prziszła z miasta. 
Jeszcze niy puszczali do pojśrodka, 
to poleciała do waflarnie - tam z rynku 
szło przelecieć przez tyn ainfart, kaj 
była ta budka z 
gazetami - bo i sie 
spom niało , że 
szwigry w niydziela 
przijadom  i to im 
zrobi z tego fajno 
torta. Prziszła nazod 
ku kinie, to prawie 
zaczli ludzi
puszczać. Taki 
ryszaw y chłop 
przetargoł i tyn bilet 
i już Maryjka była w 
k in ie . Film  był 
bardzo piykny, ale ci 
ludzie co kole ni 
s ied z ie li byli na 
pierona, bo sztyjc 
jom  upom inali i 
dugali, jak  ona te 
wafle zaczła jeść.
Jak te ostatni kółko 
tych wafli zjadła, to 
jak o ś baba co za 
niom  s ied z ia ła  
p a d o : ” C a ł e 
szczęśc ie , bo 
myślałam, że nie wsytrzymam tego 
dłużej”. Maryjka sie obróciyła i godo 
ni nij: ”Jeszcze żech se niy pojadła, ale 
mom jeszcze w taszy żymły i suchy 
wuszt od Kufiyty” . Niy doszło do 
tego, bo prawie był piykny momynt 
w filmie i Maryjka sie tak zapatrzyła, 
że zapomniała o głodzie. Wylazła z 
tego kina, to już było ćma, a kaj tam 
W ielopole. Była ju ż  M aryjka za

rzykom  Rudom w lesie kole 
ośliźlokowyj cygelnie, jak jom Lojzik 
na kole dognoł. Był to synek od 
som siadów , kery był starym  
kawalerym, bo był bardzo niyśmiały

i ni mioł szczynścio u dziołchów. 
“A leś mi sie w y d arz ił” - godo 
M aryjka do niego - “pódziesz  
symnom Alojz, bo sie boja sama iść 
kole hanysowego stawu, bo tam tyn 
przejynty Magierka mie zaś bydzie 
napasztowoł”. “Siodej Maryjka na 
rułka, bo przeca ni pójdymy piechty” 
- godo do nij Alojz. Siadła Maryjka 
na ru łka, tasza pow iesiy ła  na

linksztandze i aż se oddychała, tak sie 
jakoś fajnie poczuła. Jak Lojzik 
przicis na pyndale, to roz dwa byli 
przi stawie na grobli. Wroz jak nimi 
zamloło, kółka zasznajdrow ały w 

piosku, że oba sie znojdli w 
krzokach na ziymi. Maryjka 
godo: “Wiysz Alojz, piyknie 
sie z tobom jechało, ani żech 
sie bardzo niy potrzaskała, a 
w tych krzach...” - jeszcze 
coś chciała pedzieć, alejom  
zatkało. Jak sie dźwigała z 
ziym i to sie oparła  o 
Lojzikowo noga, poczuła, że 
to koński kopyto. Widzieć 
nic ni mogła, bo ćma przeca 
było. Symła gibko ta swoja 
tasza  z kerow nice i 
wysztartowała, to sie jeszcze 
w dom a niy um iała 
spamiyntać. Jak prziszła do 
sia, to se tak do siebie godo: 
“Tako żech gupio i dała sie 
nabrać utopkow i, przeca 
wiym, że on sie umi za bele 
kogo przemiynić. Tego tyż 
niy umia pojonć na czym 
żech s ied z ia ła , p rzeca 
u topek cołki czas mo 
damka, a niy chłopski koło

Długo jeszcze Maryjka ształnowała. 
co to sie z niom porob iy ło , ale 
niyjhardzi z tego zdarzynio to sie 
Tonuś radowoł. Na Boże Narodzyni 
to mu dzieciątko cera pod choinka 
prziniosło. Niych tam godajom co 
chcom, ale konina to chłopom służy.

B. Dzierżawa

Utopek i Maryjka

Utopek z Maryjkom. Rys.: B. Dzierżawa

Zostań 
wydawcą 

śląskich map!
Już tylko do połowy marca można 

będzie obejrzeć  w M iejsk ie j 
B ib lio tece  P ub licznej św ie tną  
wystawę “Śląsk na dawnej mapie”. 
D otychczas z zain teresow aniem  
obejrzało ją  w Rybniku kilkaset osób.

Jak po in fo rm ow ali nas 
organizatorzy, już ponad sto osób w 
naszym  m ieście w yraziło  chęć 
zakupienia w przyszłości reprodukcji 
k a rto g ra ficzn y ch  zabytków . Ze 
względu na wielkie zainteresowanie 
ekspozycją, Muzeum w Raciborzu, 
pod k tórego  p ie cz ą  mapy się 
zn a jd u ją , zam ierza  wydać je  
drukiem. W związku z tym dyrektor 
raciborskiego muzeum Paweł 
Porwoł zwraca się za pośrednictwem 
naszego tygodnika do wszystkich 
osób i firm chcących sponsorować to 
wydawnictwo, w którym znalazłoby 
się miejsce na reklamy firm hojnych 
darczyńców.

Jeżeli w ięc ch cesz pom óc w 
w ydaniu dawnych map Śląska, 
skontaktuj się z dyrekcją Muzeum 
w R aciborzu  pod num erem  
telefonicznym 4901. /szoł/

Teatr
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 

Piątek, 18 marca, godz. 18.00, 
Giacomo Puccini “MADAME BUT
TERFLY” w wykonaniu Opery Śląskiej 
w Bytomiu, cena 90.000 i 60.000 zł.

Koncerty
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ

Sobota, 19 marca, godz. 10.00 -15.00, 
FESTIWAL PIOSENKI
HARCERSKIEJ, wstęp wolny 
Sobota, 19 marca, godz. 19.00, występ 
KABARETU OT.TO z Warszawy, cena 
80.000 zł
Piątek, 25 marca, godz. 9.00 i 11.00 
“BUNTOWNICY NA ŚMIERĆ I 
ŻYCIE” - piosenki i wiersze A. Bursy, 
St. Grochowiaka, T. Nowaka, H. 
Pośw iatow skiej, E. Stachury, R. 
Wojaczka w wykonaniu “Dzielnicy 
trzech”, cena 25.000 zł

MAŁA SCENA RYBNICKA 
Sobota, 19 marca, godz. 18.30, koncert 
jazzowy grupy “LITTLE EGOISTS” / 
M arek Stryszow ski, Sebastian 
Bernatowicz, Roman Ślazyk, Wiesław 
Jamioł/, cena 40.000 zł

KF EKRAN przy TZR 
21 marca, godz. 19.00, “ROZKOSZE 
GOŚCINNOŚCI” - ostatni film z 
Busterem Keatonem oraz “SABRINA”, 
reż. Billy Wilder, wstęp za okazaniem 
karnetów

PREMIEROWE przy TZR 
23 i 24 marca, godz. 15.00, 17.00, 
19.00, “RODZINA ADDAMSÓW 2”, 
prod. USA, cena 30.000 zł 

APOLLO
18 marca, godz. 17.00, 19 marca, godz. 
15.00 i 17.00 “TOM I JERRY”
1 8 - 1 9  marca, godz. 19.00, 20 - 25 
marca, godz. 17.00 i 19.00 “PANI 
DOUBTFIRE”, prod. USA

WRZOS - Niedobczyce 
20 marca, godz. 17.00 “PAN NIANIA”, 
prod. USA, cena 20.000 zł

ZEFIR - Boguszowice 
20 - 24 marca, godz. 17.00 i 19.00, 
“KALAHARI”, prod. USA

Kina

Imprezy
DOM KULTURY - Niedobczyce 

18 marca, godz. 19.00, występ 
zespołu "Mińsk" z Białorusi: muzyka 
country, folk i jazz oraz... joga

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Z arząd  M iasta In fo rm u je
ZARZĄD MIASTA RYBNIKA  

ogłasza
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOM OŚCI PRZY UL. POPRZECZNEJ 41 W RYBNIKU
stanowiącej w łasność gminy - m iasta Rybnika 

Zabudowania zapisane zostały w księdze wieczystej: KW tom XI-364 Smolna 
parcela nr 2781/142 km i obr. Smolna o pow. 527 m.kw.
Cena wywoławcza zabudowań i gruntu wynosi: 295.000.000.-zł 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25-344. Wizja nieruchomości nastąpi 18 marca 1994 
r. w godz. 9.00-11.00. Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 1994 r. o godz. 
11.00 w sali nr 3 7 , I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 
Chrobrego 2. Wadium wynosi 10 procent ceny wywoławczej, które należy 
wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. 
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 tys. 
zł. W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg wadium nie 
podlega zwrotowi. Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Lokalowym 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3-go Maja 12 z którym uczestnik przetargu 
winien się zapoznać.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu 
względnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MIEJSCE 
POD PAWILONY HANDLOWE usytuowane na targowisku miejskim przy 

ul. Oś. XXX-lecia w dzielnicy Boguszowice w Rybniku
1. Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu oraz zobowiązany jest 
zakupić pawilon jednolitego wzoru stosowany na niniejszym targowisku.
2. Cena wywoławcza 1 m kw. pod pawilony wynosi 50.000.- zł /dotyczy 
jednorazowej opłaty za wylicytowane miejsce/.
3. Opłatę dzierżawną ustala się w wysokości wynikającej z uchwały Rady 
Miasta.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25-344.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 1994 r. o godz. 9.30 dla 
dotychczasowych uczestników targowiska, zaś o godz. 10.00 nastąpi 
przetarg nieograniczony na wolne stanowiska handlowe targowiska, w sali 
nr 2 7 , I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Wadium wynosi 500.000.zł /dla wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na 
poczet ceny nabycia miejsca dzierżawy/. Wadium należy wpłacić najpóźniej w 
dniu przetargu do godz. 9.00 w kasie Urzędu Miasta Rybnika.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 
100.000.- zł od jednego stanowiska handlowego.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie praw o odstąpienia w każdej 
chwili od przetargu lub unieważnienia jego wyników bez podania przyczyn.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza

PRZETARG OFERTOWY NA WYKONANIE ZADANIA P.N.: 
ODBUDOWA I KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH:

1. rowy R-1, R-1B /Niedobczyce/
2. rowy A-4, a 1, a2, a3, /Golejów/
3. rowy B-31, B-31 A, B-31B, B-31C, B-31D /Ligota/
4. rowy R-A, R-C /Zebrzydowice/
5. rów Rd-9 /Gotartowice/
6. rowy K-4, K-4A /Kamień/
7. rów b/n Wielopole
8. rów b/n w rejonie ul. Dolnej

Bliższych informacji udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Gruntów 
Urzędu Miejskiego w Rybniku tel. 26036 wewn. 67.
Oferty z wstępnym kosztorysem należy składać w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Gruntami, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Gruntów /ul. 3-go Maja 12/do dnia 5 
kwietnia 1994 r. Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 1994 r. Zarząd 
Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania 
przyczyny.

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rybniku- 

Kamieniu,
wspólnie z SEKCJĄ  

MODELARSKĄ ROW, 
zaprasza wszystkich chętnych 

do udziału w zawodach 
MODELI BALONÓW 

OGRZEWANYCH 
POWIETRZEM 

w klasie standard i otwartej. 
Zawody odbędą się w dniu 
20.03.1994 r. /niedziela/ od godz. 
15.00 na rybnickim RYNKU. 
Zgłoszenia do udziału w zawodach 
p r z y jm o w a n e  b ęd ą p rzed  
zawodam i od godziny 14.30. 
Sponsorem nagród jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Rybniku-Kamieniu.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM!
* p ie cz ą t k i, druki
* reklamy i szyldy
* wycinanie liter i grafiki 

Rybnik, tel. 23-710   konkurencyjne ce ny! 
ul. Chrobrego 19   Zapraszamy do współpr a cy!

Poczuj wiosnę na 
własnym ciele!
sklep E K S T A Z A

oferuje bieliznę 
i kosmetyki 

firm polskich 
i zachodnich 

Rybnik, 
ul. Powstańców 6

A D A R
* oferuje usługi w zakresie 

ślusarstwa, instalowania
urządzeń ogrzewczych 

/centralne, gazowe/ 
oraz wod.-kan.

* wykonuje usługi
murarskie, malarskie, 

tapeciarskie 
ul. Pełczyńskiego 5, 

tel. 25-656 czynny całą dobę.

Ogłoszenia drobne
Zakład w Kleszczowie poleca 
żaluzje pionowe do biur i 

mieszkań, rolety zewnętrzne 
z aluminium i PCV. 

Bramy podnoszone garażowe 
Możliwe raty.

Tel. Gliwice 31-15-93 
po godz. 20.00.

Okazyjnie sprzedam
elektryczną walizkową 

maszynę do szycia "Łucznik" 
Tel. 55-84-29

* *  *
SPRZEDAM nieruchomość 
położoną w Golejowie o pow.

1.05.18 ha /budynek mieszkalny, 
stodoła i bud. gospodarczy/. 
Wiadomość: Bytom, Plac 

Sobieskiego 3, tel. 81-82-92 
w godz. 13.00 - 15.00 

/ Stowarzyszenie Przyjaciół 
Biblioteki /

* * *
W ODNE OCHOTNICZE  

POGOTOW IE RATUNKOW E  
w Rybniku ul. W ysoka 26 

Tel. 26599
organizuje kurs na stopień 

ratownika wodnego. 
Informacji udziela Biuro Zarządu 

w poniedziałki i czwartki 
od godz. 15.00 - 18.00.

k k k

Pomniki, schody, parapety 
z marmuru, granitu i tarasa

wykonuje
Zakład Kamieniarski 
Rybnik -  Jejkowice, 

ul. Główna 105 a
tel. 22956.
* *

UNIA PRACY W RYBNIKU 
przyjmuje kandydatów.

 Tel. 577310.

 K U R S Y  
* przygotowujący do egzaminów 
państwowych z zakresu 
programu LO
* podstaw księgowości +  podatki
* wychowawców kolonijnych
* Deutsch, English - niemiecki, 
angielski

prowadzi

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

Atend
ul. Korfantego 6, tel. 22-969

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

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

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

* wynajęcie kaplicy do pogrzebu
* usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm,
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997,21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOW E: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71 
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45 
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 18 do 24 marca, Niewiadom, 
ul. M orcinka 14, tel. 26031

Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice

Tel. 392-134 
Tel.\fax 20-278

Czynne od 9.00 do 17.00

I V  W ielk i K o n k u rs  z
A L E X

n a g ro d a m i
Kupując w naszym  sklepie sprzęt kom puterowy , R T V  i AGD  

za sum ę pow yżej 2 m ln , weźmiesz udział 
w losowaniu talonów na atrakcyjne towary.

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 FUJ ICOLOR

W ywoływanie negatywów również typu POCKET 
i wykonywanie odbitek w czterech formatach. 

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.

"Dziś fotografujesz  -  dziś masz zdjęcia"

Nowo otwarta HURTO W NIA PATRONACKA  
PO LIFARB CIESZYN SA 

zaprasza do współpracy
Sklepy, rzemiosło, zakłady pracy.

d o r a d o  Polecamy:
pełny asortyment wyrobów Polifarb oraz sprzęt malarski

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" 

• 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

u nas

szybko
i tanio

Środow a 
Giełda C enow a

SPRZEDAM fiata- fiorino (1991) 
osobowo- towarowego 

 Tel.204-91 (9.00-17.00)  
po 17.00 -Rybnik 8, Patriotów 34A/7

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA 
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie redakcji 
/Kościuszki 54, tel. 28-825/ dyżuruje
prawnik, udzielający bezpłatnie porad.

Mięso schab
wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 77 75 111,2 57,1

TARG 74 74 126 59
HERMES 78 78 125 67

Owoce/Warzywa jabłka cytryny pomarańcze banany

TARG 2 - 5 20 15- 16 2 0 -2 2

Miejska 2 5 - 7 20 16 25
HERMES 7,5 1 9 -2 0 16 26

Spożywcze masło cukier jajko mąka

Jan NOGA 9,5 10 2,2 7,5

TARG 9 ,5 -1 0 8,8 1,8-2 ,5 6,3 - 7,3
HERMES 9,5 10,5 2,2 7,3

Waluty dolar marka czeska francuska

Pew ex d u ż y 21600\------ 12700\ 2850 715Y725 3700\-----

Delikatesy, ul. Miejska 2160021850 1275CM2850 718Y730 3750N3800
Pew ex 2170021850 1273CM2830 72CK728 37503830
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Baseny, bale, baseball
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

kojarzy się nam, a przynajmniej 
powinien, z przyjemniejszymi stronami 
życia. Baseny, hale sportowe i 
restauracje to w końcu miejsca, w 
których spędzamy część naszego 
wolnego czasu, w zależności od 
upodobań w sposób mniej lub bardziej 
czynny.

O krótką rozmowę poprosiliśmy 
dyrektora rybnickiego MOSiR-u Józefa 
ŚLIWKĘ.
- Jakie obiekty wchodzą w skład MOSiR- 
u?

Jeszcze przed wyborami 
samorządowymi MOSiR istniał jako 
zakład budżetowy i tak jest do dnia 
dzisiejszego. W momencie wyborów do 
MOSiR-u należały hotele: “Rybnik” i 
“Rynkowy”, kąpielisko “Ruda” i 
kompleks rekreacyjno-sportowy w 
Kamieniu. Przeprowadzona przez nas 
później analiza ekonomiczna wykazała, 
że hotele były obiektami deficytowymi. 
Problem był palący, nie chcieliśmy w 
hotele pompować pieniędzy 
podatników, tym bardziej, że wszystkie 
wymagały remontów i to właściwie 
generalnych. Dziś w budynku po 
dawnym hotelu “Rybnik” mieści się 
Rejonowy Urząd Pracy i inne instytucje, 
natomiast dawny hotel “Rynkowy” 
decyzją M inistra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 
lipca 1992 roku przekazany został 
dawnym właścicielom, rodzinie państwa 
Myśliwców, którym go po wojnie 
odebrano. W ten sposób pozbyliśmy się 
dwóch, było nie było, uciążliwych 
obiektów.

W międzyczasie przejęliśmy od 
kopalni Chwałowice krytą pływalnię 
przy ul. Powstańców 40 i basen otwarty 
w dzielnicy Chwałowice. Basen w 
Chwałowicach przejęliśm y w 
opłakanym stanie. Prace rozpoczęliśmy 
od wprawienia w budynku metalowych 
okiennic, a część okien w obawie przed 
wandalami trzeba było po prostu 
zamurować. Później przejęliśm y 
również od Klubu Sportowego ROW 
Rybnik pawilon judo przy ul. 
Powstańców obok pływalni. Obiekty te 
wymagają olbrzym ich nakładów 
inwestycyjnych. Dwa największe 
kąpieliska w Rybniku, a więc “Ruda” i 
basen w Kamieniu, wybudowano przed 
laty bez uwzględnienia wymogów 
przyjętych na Zachodzie przy 
projektowaniu i budowaniu tego typu

obiektów. W ubiegłym roku wykonano 
ogromny remont “Rudy”, właściwie 
przebudowano cały basen. Dzięki temu 
osiągnięto rzecz najważniejszą: czystą 
wodę. W Europie Zachodniej basen 
spełniać musi m.in. trzy warunki: woda 
wypełniająca basen znajduje się w 
obiegu zamkniętym, czysta woda ze 
stacji filtrów podawana jest do basenu 
dnem, na obwodzie basenu musi istnieć 
tzw. przelew, by brudna woda z lustra 
basenu spływała do stacji filtrów. 
Remont pozw olił na częściowe 
spełnienie tych wymogów, a o czystości 
wody rybniczanie mogli przekonać się 
osobiście, odwiedzając “Rudę”. By 
kąpielisko to mogło dorównać 
standardom zachodnioeuropejskim, 
niezbędne jest wyłożenie jeszcze 
kilkunastu m iliardów  złotych. 
Kąpielisko w Kamieniu musi być 
w łaściw ie od podstaw  na nowo 
budowane. Na ten cel przynajmniej w 
pierwszym etapie robót trzeba by 
wyasygnować co najmniej 20 miliardów.
- Remont “Rudy” miał być w tym roku 
kontynuowany... ?
- Istnieją dalsze plany modernizacji tego 
basenu, ale uzależniona ona będzie od 
skali potrzeb całego miasta. 
Kontynuowana jest budowa nowego 
szpitala, miasto przejęło również szkoły 
średnie, co także pochłonie fundusze. 
Na “Rudzie” trzeba jeszcze wybudować 
doprow adzenia czystej wody i 
rozwiązać problem dna. W tym roku 
prowadzone będą na tym kąpielisku 
tylko prace doraźne, zaś te na większą 
skalę prowadzone będą być może w 
przyszłym roku.
- “Ruda” to nie tylko basen i woda...?
- W ubiegłym roku zaproponowaliśmy 
bywalcom kąpieliska występy zespołu 
muzycznego. Chcemy, aby w tym roku 
koncerty odbywały się częściej. Były 
również wybory najsympatyczniejszej 
dziewczyny kąpieliska i to też chcemy 
kontynuować.
- Czy doczekamy się wreszcie na 
“R u d zie” boiska do siatkówki, na 

przykład planowej, tak popularnej na 
całym świecie?
- Nie je st to wielki problem, ale

generalnie wiąże się z całościowym 
projektem zagospodarowania terenu 
kąpieliska. Wszystko to zależy od 
funduszy, doraźnie można coś takiego 
zrobić.
- Czy są obiekty, które przynoszą zysk?
- Hotel “Olimpia” wraz z restauracją 
przynosi zysk, rentowny jest również

międzynarodowy camping, mamy już w 
tej chwili wiele rezerwacji na zbliżające 
się lato. Głównie zresztą grup 
holenderskich, gdyż współpracujemy z 
holenderskim biurem podróży, które w 
przeszłości przysyłało nam już nawet 
grupy ze Stanów Zjednoczonych i 
Kanady.
- Czy basenu nie można sprywatyzować?
- W Austrii na przykład wszystkie 

baseny są  deficytowe, w ramach polityki 
tamtejszych władz są one dotowane. Jest 
n iem ożliw ością by baseny były 
rentowne, bilety musiałyby być bardzo 
drogie i pytanie, kogo byłoby na to stać. 
U nas z basenu krytego od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, 
a nawet do 19.00 korzystają dzieci z klas 
trzecich i czwartych w ramach nauki 
pływania, za symboliczną opłatę w 
wysokości 50 tysięcy od całej klasy. Ze 
względu na specyfikę środowiska w 
Chwałowicach na basen otwarty dzieci 
wpuszczane będą bezpłatnie.

CIEPŁ O , P R Z Y J E M N I E  
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- A może, szukając pieniędzy, ustawić 
na kąpieliskach reklamy?
- Czasem ludzie wybierają się nad wodę 
również po to, by odpocząć od reklam i 
nie wiem, czy byłoby to słuszne 
posunięcie. Środki finansowe staramy 
się czerpać z naszej działalności 
gospodarczej i oczywiście z budżetu 
gminy dzięki zrozumieniu potrzeb 
mieszkańców tak dużej aglomeracji 
przez radnych i Zarząd Miasta. Nasze 
wydatki zamykają się w kwocie 11 
m iliardów  zł. Po uw zględnieniu 
zakładanych dochodów brakujące ok. 4 
miliardy pochodzą z budżetu miasta i w 
całości przeznaczane są na inwestycje.
- Swego czasu na stawie za “Rudą” 
można było popływać kajakiem...?
- Teraz, niestety, jest to niemożliwe, bo 
obniżył się poziom wody w tym stawie, 
którego nie jesteśmy gospodarzami. W 
upalne lato praktycznie cały staw przejść 
można na piechotę.
- MOSiR związany je s t również ze 
sportowcami...?
- Staramy się zagospodarowywać nasze 
obiekty również w oparciu o działające 
w Rybniku kluby sportowe. 
Podstawowym użytkownikiem  
pawilonu judo jest Polonia Rybnik, z hal 
sportowych korzystają zawodnicy 
Rybnickiego Młodzieżowego Klubu 
Sportowego. Niestety, gabinety odnowy 
biologicznej znajdujące się w Kamieniu 
i w paw ilonie judo w ym agają 
kapitalnego remontu. Po nim 
spodziewamy się jeszcze rozszerzyć 
zakres świadczonych przez nas usług. 
W sytuacji, gdy skomunalizowany 
zostanie stadion ROW-u Rybnik, 
spodziewamy się przejąć ten obiekt i 
dbać o jego utrzymanie. Będziemy się 
go starali stopniowo remontować. W 
Kamieniu trzeci raz z rzędu na przełomie 
czerwca i lipca organizować będziemy 
M istrzostw a Polski Kadetów i 
Młodzików w Baseballu, co związane 
jest z zakwaterowaniem w specjalnych 
wojskowych namiotach kilkuset dzieci.
- MOSiR zaangażowany był również w 
organizację imprez o charakterze 
charytatywnym... ?
- Po raz pierwszy zorganizowaliśmy w 
“Olimpii” bal dobroczynny, jego rangę 
podniosła obecność prezydenta miasta 
i przedstaw icieli duchowieństwa 
Naszym celem było zgromadzenie 
środków finansowych na organizowane 
w czasie ferii baliki dla ok. 1500 dzieci, 
w tym z rodzin ubogich i wieloletnich. 
To nam się udało. Bal dla dzieci ubogich 
był szczególnie okazały, wystąpiła na 
nim nawet piosenkarka Monika Borys. 
Podobnie jak  przed rokiem 
przygotowujemy wielki bal na Rynku z 
okazji Dnia Dziecka w ostatnią niedzielę 
maja. Prowadzimy rozmowy z Natalią 
Kukulską, która być może na nim 
wystąpi. Przydałby się sponsor takiego 
występu. Podobne imprezy, jak  
chociażby spotkanie ze św. Mikołajem, 
gromadzą już po kilka tysięcy ludzi i 
m uszą być przygotowane 
profesjonalnie.
- W jakim kierunku ewoluuje MOSiR?

- Głównym kierunkiem rozwoju jest 
rozszerzenie naszej oferty, tak byśmy 
mogli św iadczyć w szelkie usługi 
związane z rekreacją dla mieszkańców 
Rybnika. Chcemy proponować 
atrakcyjny sposób spędzenia wolnego 
czasu nie tylko młodzieży, ale również 
osobom starszym , oparty na 
sprawdzonych wzorach zachodnich, np. 
popularne festyny i imprezy 
organizowane w czasie ferii i wakacji, 
ale również i w weekendy, tak by każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie.

Zanotował: WACŁAW TROSZKA

A lpe jczycy
w ró c ili

W środę wieczorem powrócił z Lake 
Placid w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
rozgrywane były Mistrzostwa Świata 
Juniorów w Narciarstwie Alpejskim
rybniczanin Grzegorz Szulik  
reprezentant “Dynamitu” Chorzów. 
N ajlepiej spisał się w slalom ie 
specjalnym zajmując 24 miejsce na 94 
startujących. W slalomie gigancie 
Grzegorz oraz inny reprezentant naszego 
kraju Bartek Stolecki, również urodzony 
rybniczanin, wypadli niestety z trasy. 
Większość konkurencji rozgrywano na 
bardzo trudnym oblodzonym stoku.

/wack/

Żużlowe 
co nieco

Rybniccy żużlowcy zaw zięcie 
przygotowują się do sezonu w sali 
gimnastycznej, w siłowni i na basenie. 
Mecze sparingowe rozegra drużyna 
RKM, jednak nie z “Kolejarzem” Opole, 
lecz z pierwszoligową “Unią” Tarnów / 
24 marca w Tarnowie, natomiast 7 
kwietnia w Rybniku/.

Grzegorz Szczepanik prowadzić 
będzie prawdopodobnie zajęcia z 
żużlową szkółką, trw ają natomiast 
rozmowy z Jerzym Grytem w sprawie 
objęcia przez niego funkcji trenera 
pierwszego zespołu. Przyznam szczerze, 
że miałem nadzieją, iż prowadzeniem 
pierwszego zespołu zajmie się sam Piotr 
Pyszny. Jerzy Gryt prowadził drużynę 
jeszcze niedawno i koniec był raczej 
niefortunny. Skład drużyny właściwie 
się nie zmienił, stąd pytanie, czego po 
takim rozw iązaniu można się 
spodziewać?

Jak się okazało, w barwach RKM-u 
występować będzie nie John Jorgensen, 
a Lars Henrik Jorgensen, też Duńczyk, 
tyle że młodszy i mniej utytułowany. 
Gdy zasięgałem informacji w PZM, 
wymieniono tylko nazwisko. W dobrej 
wierze pomyślałem o tym lepszym. 
Przepraszam. wack

Z d j ę c i e  z  
a l b u m u

c z y t e ln ik ó w

Z apraszam y naszych 
Czytelników do wspólnego 
oglądania zdjęć. 
W ystarczy p rzy jść do 
redakcji z ciekaw ym  
zdjęciem , k tóre po 
skopiowaniu natychmiast 
zw rócim y. /M ożna też 
wrzucić je do naszych 
“żó łtych  sk rzy n ek ”/ 
Autora n a jsym p a

tyczniejszego  lub
n a j b a r d z i e j  
“odjazdowego” zdjęcia  
firma “EKSPRES FUJI” 
Rybnik, ul. Reja 2 
nagrodzi bezpłatnym  
wywołaniem  i
wykonaniem odbitek z 
rolki filmu. Zdjęciowy zawrót głowy. Zdjęcie p. Leśnika.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Wykonywana na Rynku egzotyczna indiańska muzyka zdaje się przenosić 
niektórych słuchaczy w wysokie partie Andów. Zdj.: wack.

ZA-RADNI JÓZEFOWIE
Radnym Rybnika 

szczególnie noszącym imię JÓZEF, 
którymi są panowie 

Cyran, Delowicz, Ibrom, Makosz, Meisel i Śliwka

IMIENINOWE WESTCHNIENIE
Dziś Cieśli z Nazaretu bądźmy wielce 

że władze w naszym mieście tak hojnie obsadził
IMIENNIKAMI SWYMI S.

kupon
krzyżówki

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy dwie 
nagrody po 200 tys. każda, ufundowane przez Austriacko-Polską 
Spółkę ”A-P" w Żorach, produkującą nowoczesne okna i drzwi.

Poziomo: A./ pierwsze cztery kółka, B/ łączy konia i furmankę, C/ 
ułatwi pracę poczty, D/ po nim na szczyt, E/ paznokieć krowy, F/ coś 
na dobranoc, G/ do kazania lub polowania, H/ nadaje na falach eteru, 
I/ w paski, z Ameryki, lubi ziemniaki, J/ na spódnicy Szkota, 
Pionowo: 1/ świszczę w uchu, 2/ gruba Berta, 3/ w tył. ! 4/ miasto w 
przędzalni, 5/ konkurentka łuku, 6/ barakowóz bez kół, 7/ biała w lesie, 
8/ krewna wiedźmy i złośnicy, 9/ może się rozwinąć albo zostać 
zjedzony, 10/towarzyszka katody.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: B-l; F-8, J-10, H-4, G-5, H-10, 
A-l, H-9, C-2, D-9, A-4; D-l, J-4; I)-8, E -7 ,1-6, B -7 ,14, D-3, B-3, 
H-9, 1-10, D-5, D-10.
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 21 z hasłem “Alimenta to 
niespodziana rozkoszy pointa” otrzymują: Cecylia Grzonka, ul. 
Floriańska 20/8,44-217 Rybnik oraz Józef Panyło, ul. Jastrzębska 
3/3, 44-253 Rybnik 8. Nagrody do odebrania w redakcji.

P o d  z n a k a m i  z o d i a k u
BARAN - Pierwszy w tym roku bilans potwierdzi efekty dotychczasowych działań i wysiłków. 
Zdobywasz coraz więcej dowodów na to, że dokonane wybory, pomimo wcześniejszych wahań, 
były słuszne...
BYK - Najbardziej poszukiwanym produktem okaże się... myśl. Bez niej nawet nadludzki 
wysiłek fizyczny pójdzie na marne. Niech więc nie będzie Ci szkoda czasu na ponowne 
przeanalizowanie sprawy, która pozornie nie wymaga specjalnego intelektu...
BLIŹNIĘTA - Wystarczy subtelna aluzja, by partner zweryfikował swoje postępowanie. 
Przekonasz się, że nie warto wywoływać burzy w sytuacji, gdy ten sam cel osiągniemy samą 
groźną miną...
RAK - Przydałby Ci się zastrzyk dynamizmu, który wprawiłby Cię w ruch, bo tylko absolutna 
mobilizacja da gwarancję sukcesu. Będziesz musiał dokonywać trudnych i szybkich wyborów, 
trzeba więc będzie przełamać wiosenne zmęczenie.
LEW  - Pamiętaj, że ludzie wyczuwają w innych niepewność i wykorzystują to. Nie pozwól 
więc, by pesymizm wziął górę. Niedocenianie własnego potencjału może sprawić, że nie 
docenią go też inni...
PANNA - Nie wdawaj się w zbyt ostrą polemikę, bo emocje mogą zaciemnić Ci obraz 
rzeczywistości i nawet najbliższe osoby zauważą, że Twój system wartości nieco się rozchwiał... 
WAGA - Nadszedł znakomity moment na pogłębienie wiedzy i udoskonalenie umiejętności. 
Warto skorzystać z tej okazji, bo zdobyte doświadczenia będą procentować przez długi czas, 
a i dodatkowy grosz będzie nie do pogodzenia.
SKORPION - Czekają Cię wydatki, po części tylko spodziewane. Zamiast marnować czas na 
rozpamiętywanie złotówki po złotówce, rozejrzyj się za dodatkowym zajęciem, bo Twoje talenty 
chętnie będą wykorzystane...
STRZELEC - Koniec jednego jest początkiem czego innego. Nie ma więc sensu patrzeć 
wstecz, lepiej wszystkie siły skierować tam, gdzie mogą być pozytywnie spożytkowane, choćby 
sukcesem trzeba było podzielić się z innymi.
KOZIOROŻEC - Czas zakończyć ten nudny okres i nadać swemu życiu więcej barw. I to nie 
przy pomocy wielkich inwestycji, ale życzliwych ludzi, którzy czekają na zmianę Twojej 
pozbawionej pogody i uśmiechu postawy...
WODNIK - Zwiększenie zakresu obowiązków nie pójdzie może w parze z polepszeniem się 

finansów. Za to wywiązanie się z nich mimo braku doświadczenia przyniesie Ci sporo osobistej 
satysfakcji i podziw przełożonych.
RYBY - Tym razem przypadnie Ci rola mediatora, z której wywiążesz się, ku zdziwieniu 
niektórych, bez zarzutu. Znajdziesz tyleż “natchnione”, co proste rozwiązanie, którego 
pozytywne skutki okażą się nieocenione.

Talii brak...
No i patrzcie: straciłam haka, którego 

kilkakrotnie używałam, żeby 
zmobilizować Was do zrzucenia przed 
wiosennym sezonem paru zbędnych 
kilogramów. Pojawiły się rzeczy, dla 
których ten hak /w postaci talii/ jakby 
stracił na znaczeniu, w sukienkach talia 
wyraźnie się podniosła, niektóre mają 
wręcz wyraźne cięcia pod biustem i linię 
trapeziku przez niektóre dziewczyny 
ukochanego, przez większość - 
znienawidzonego. To w rzeczach 
krótkich. Nie m uszą się również 
obawiać dziewczyny optujące za 
długością w okolicach kostki: tu, dzięki 
warstwowej modzie, gdzie krótsze 
ładuje się na dłuższe, też talii nie widać. 
Ale ponieważ, w modzie zawirowanie 
jest nieprawdopodobne, to jestem daleka 
od udowadniania, że grube jest piękne. 
Talia nie zaszkodzi, kiedy będziemy 
chciały nosić letnie suknie a’la gwiazdy 
Hollywood lat ’50, czyli obcisły stanik 
plus szeroka, wręcz krynolinowa 
spódnica. Bo taki nurt również istnieje.

Fatałachy z naszej szafy

Ale fajnie jest! Kto nie ma talii nosi 
warstwy, kto ma, nosi krynoliny lub 
spodnie na obniżonej talii. Ważne, by 
moda była bezstresowa!

WRÓŻKA

5  m inut łam ania  g łow y 

Ilustracje różnią się w 8 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 “ALEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 9 nagrodę otrzymuje: Anna Kiermaszek, ul. Dworek 19/1, 44- 
200 Rybnik.

Przychodzi zajączek do sklepu i pyta:
- Jest marchewka ?
- M e ma!
Sytuacja powtarza się przez kilka dni. 
Az wreszcie sprzedawca mówi:
- Zajączku, jeśli jeszcze raz przyjdziesz 
i zapytasz o marchewkę, to ci przybiję 
uszy do lady!
W następnym  dniu przychodzi 
zajączek i pyta:
- Są gwoździe?
- Nie ma!
- A jest marchewka?

* * *

Śląskie
beranie

Dwa wróbelki zajadają dżdżownicę. 
Jeden w trakcie tego mówi:
- Opowiem ci dobry kawał!
- Ale żadnego nieapetycznego, żeby 
sobie jedzenia nie obrzydzić?

W zoo pokazywano “cud”. W jedną 
klatkę wsadzono lwa i owieczkę. 
Chodzili sobie w spokoju. Ludzie 
oglądają i podziwiają, aż jeden głośno 
powiedział:
- To żaden cud, jeśli można sobie 
pozwolić na 5-6 owieczek dziennie!

Słoń i mrówka w urzędzie stanu  
cywilnego:
- Chcemy wziąć ślub - mówi mrówka.
- Wy chcecie się pobrać?  - pyta  
zdziwiony urzędnik.
- Czy chcemy? Musimy! - odpowiada 
mrówka.

*  *  *

Dwa gołębie siedzą na dachu. On jest 
wściekły i zły, ona płacze.
- Naprawdę nie jestem żonaty, mówię 
ci to sto razy. Ta obrączka jest moim 
numerem! Zrozum wreszcie.

Dwa polarne niedźwiedzie idą przez 
pustynię. Jeden mówi:
- Ale tu kiedyś musiało być gładko!
- Dlaczego?
- Nie widzisz, jak  piaskiem sypali!

Dwa ko rn ik i wgryzają się z 
ogromnym wysiłkiem do biblioteki. 
Wreszcie jeden ze złością stwierdza:
- Tego, kto wymyślił bezdrzewny 
papier, to bym rozszarpać mógł!

Spotykają się dwa jeże. Jeden ma 
obandażowaną łapkę:
- A tobie co się stało ?
- Chciałem się podrapać!

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 
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