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Rozmowa z Komendantem Rejonowym Policji w Rybniku, 
podinspektorem Hubertem HANAKIEM.

Najlepsi na Śląsku
- W 1993 roku Komenda Rejonowa 
Policji w Rybniku okazała się najlepsza 
w województwie katowickim. Czy w 
związku z tym, ze rybnicka policja jest 
tak skuteczna, w mieście je s t  
bezpieczniej?
- Jest niemożliwe, by policja sprawiła, 
że wmieście będzie całkiem bezpiecznie. 
Jeśli przestępstw jest coraz mniej to 
świadczy o tym, że skuteczność policji 
wzrasta. W województwie katowickim

Rybnik jest jednym  z

Posiadamy obecnie kilkanaście takich 
radioodbiorników i poprzez Interpol 
poszukujemy właścicieli. Skradzione 
przedmioty są sprzedawane na bazarze. 
Każdy, kto coś kupuje na bazarze po

okazyjnej cenie musi się liczyć z tym, że

przedmiot ten może pochodzić z 
kradzieży. W przypadku ujawnienia tego 
przez policję towar zostanie mu 
odebrany i nie otrzym a żadnej 
rekompensaty.
- Od kilku lat komendy rejonowe z 
południowej części województwa - 
Rybnik, Wodzisław, Żory, Jastrzębie 
są w czołówce , je ś li  chodzi o 
skuteczność. Z  czego to wynika? Czy 
mamy lepszych policjantów?
- Rzeczywiście, w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji mówią nawet, że 
południow a część województwa 
decyduje o tym, że śląska policja jest tak 
wysoko notowana w kraju. Na ocenę 
pracy policji składa się wiele czynników
- jest to ocena wymierna statystycznie, 
a nie na ładne oczy. Dlaczego my tak 
dobrze wypadamy? Najlepiej żeby to 
ocenił ktoś z zewnątrz, samemu oceniać 
się jest trudno. Wydaje mi się, że 
wszystko zależy od organizacji i od 
właściwej kadry. Żeby coś dobrze robić, 
trzeba mieć dobrą kadrę. Efekty 
rybnickiej policji osiągnięte zostały 
dzięki takiej, a nie innej kadrze, i dobrej 
atmosferze, jaką się wytwarza w pracy.

c. d. na stronie 2Starszy posterunkowy Piotr Syda na służbie. Zdj. wack

Irena KWIATKOWSKA , od dawna oczekiwana w Rybniku, 
była gościem inaugurującej obchody 30 lecia Teatru Ziemi 
Rybnickiej rewii przebojów retro "Tych lat nie odda nikt". 
O spektaklu teatru "Syrena" piszemy na str. 4.

W poniedziałek, 24 stycznia...

Wieczór kolęd 
w Ratuszu

Interesująco zapowiada się "Wieczór  
kolęd", na który w poniedziałek 
24 stycznia br. o godz. 18.00, zaprasza 
do Starego Ratusza rybnickie Muzeum. 
Najpiękniejsze kolędy śpiewać będzie 
ŻANETA GROBORZ - MAZANEK 
/sopran/, absolwentka rybnickiego 
I LO im. Powstańców Śl., która 

ukończyła następnie Akademię 
Muzyczną w Krakowie oraz historię 
sztuki U.J. W latach 1988-91 była 
solistką Opery Śl. w Bytomiu, obecnie 
w spółpracuje z F ilharm onią w 
Krakowie. Solistce na fortepianie 
tow arzyszyć będzie Barbara 
IWNEJKO.
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"Gazety Rybnickiej" 
życzy wszystkim 

babciom i dziadkom 
zdrowia, radości oraz 
pociechy z wnuków  

i prawnuków.

najbezpieczniejszych miast
Zanotowaliśmy jeden z najniższych 
wskaźników ilości popełnionych 
przestępstw na 100 tys. mieszkańców. 
Równocześnie osiągnęliśmy najwyższą 
skuteczność. Wykryliśmy 72 proc. 
sprawców popełnionych przestępstw. 
Naszym zdaniem niezadowalające efekty 
osiągamy w kategorii kradzieży z 
włamaniem do sklepów i domów 
prywatnych. Tutaj musi nam pomóc 
samo społeczeństwo. Nie jesteśmy w 
stanie zabezpieczyć każdego kiosku, 
każdego domu. W związku ze 
zubożeniem społeczeństwa ta kategoria 
przestępstw będzie się nasilać. W tej 
dziedzinie musimy swoje działania 
udoskonalić. Także każdy obywatel 
powinien być bardziej ostrożny - zwracać 
uwagę na podejrzane osoby interesujące 
się jego mieszkaniem. W ostatnim czasie 
wielką plagą stały się kradzieże dobrej 
klasy radioodtwarzaczy z samochodów. 
Jest to zresztą plaga w całym 
województwie. Sprawcy wybijają szyby 
w autach i wyciągają radioodtwarzacze 
kasetowe. Czynią to w sposób bezczelny, 
w biały dzień, w ruchliwych miejscach 
naszego miasta. Włamanie takie trwa 10 
sekund. Kilku sprawców już  
zatrzymaliśmy. Jednak, gdy jedną grupę 
zamykamy - tworzą się nowe. Są to 
wszystko młodociani. Zatrzymaliśmy 
nawet grupę, której członkowie kradli 
radioodtwarzacze w W iedniu.

O ekologii od kilku lat mówi się i pisze jeśli nie na okrągło, to przynajmniej często. Mimo to dla wielu 
pozostaje ona pojęciem abstrakcyjnym, bądź w najlepszym przypadku traktowana jest w sposób zawężony 
do kilku wręcz banalnych spraw. Z drugiej strony trudno spodziewać się by było inaczej, skoro w wielu 
przypadkach mniej od dotychczas stosowanych uciążliwe dla środowiska technologie i sprzęty są luksusem, 
na który nas nie stać, a sama świadomość potrzeby inwestowania w ochronę naturalnych zasobów 
środowiska nie wystarczy. A zatem i ekologia znalazła się w sytuacji w jakiej od dawna tkwi polski sport, 
kultura czy sztuka - bez sponsora ani rusz.

Fundacja ekologiczna “Ekoterm 
Silesia” powstała w połowie 1991 roku 
z inicjatywy dyrektora elektrowni 
"Rybnik" Tadeusza Sopickiego. W 
sierpniu uzyskała osobowość prawną i 
rozpoczęła oficjalną działalność, dzięki 
której dziś w wielu rybnickich 
instytucjach i budynkach użyteczności 
publicznej funkcjonują nowoczesne, 
energooszczędne, a co najważniejsze, 
bezpieczne dla natury kotłownie i 
instalacje ciepłownicze. O celach, 
dokonaniach i tegorocznych planach 
fundacji rozmawiamy z jej prezesem 
Januszem TROJANEM.
- Jakie są cele fundacji?

Naszym celem jest działalność 
zw iązana z problem am i ochrony 
środowiska, to co nas najbardziej 
interesuje, to poprawa stanu powietrza 
atmosferycznego w Rybniku i okolicy. 
Zajmujemy się problemem ograniczenia 
tzw. niskiej emisji, czyli obniżeniem 
poziomu zanieczyszczeń pyłowych i 
gazowych pochodzących z kominów 
kotłowni opalanych paliwami stałymi. 
W pierwszej kolejności zajęliśmy się 
obiektami użyteczności publicznej

Ekologiczna
fundacja

takimi jak  szkoły, 
przedszkola, obiekty 
służby zdrowia itp. 
W iększość z nich 
posiada własne 
kotłownie, opalane 
węglem, koksem czy 
mułem. W większości 
przypadków są to 
kotłownie stare, jeśli 
nie bardzo stare, 
wyk o r z y st u j ą c e  
p r z e s t a r z a ł e  
t e c h n o l o g i e ,  
n i e e f e k t y w n e  
e n e r g e t y c z n i e  
p o z b a w i o n e  
j a k i c h k o l w i e k  
urządzeń służących 
ochronie środowiska, 
co najlepiej widać w

Prezes fundacji EKOTERM SILESIA Janusz Trojan

godzinach rannych przy niskim ciśnieniu 
barometrycznym, gdy dym snuje się 
nisko nad ziemią. Jako fundacja 
opracowujem y niezbędną
dokum entację, a następnie 
przygotowujemy i przeprowadzamy 
modernizację kotłowni czy całych 
systemów ciepłowniczych w obiektach 
użyteczności publicznej.

Rozpoczęliśmy w roku 1991 od 
wstępnego opracowania stanu instalacji 
ciepłow niczych takich w łaśnie 
obiektów, zbadania ile ich jest i jak są 
wyposażone? Później przystąpiliśmy do 
realizacji Doraźnego Programu  
O graniczenia N iskiej E m isji, 
w ykorzystując przede wszystkim 
udostępnione przez Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej rezerwy jakie tkwią 
jeszcze w miejskim systemie 
ciepłow niczym , zasilanym  przez 
elektrociepłow nię w kop. 
"Chwałowice". Naszym atutem 
gwarantującym faktyczne ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń jest fakt, iż 
dysponujemy środkami finansowymi na 
realizację prac modernizacyjnych, które 
przygotow ujem y i nadzorujem y. 
Pieniądze te pochodzą najczęściej z 
darowizn założycieli, którymi są: 
Elektrownia "Rybnik", Urząd Miasta 
Rybnika, PPH “UTEX”, Biuro 
Projektów “Mexem” z Gliwic, kop. 
“Jankowice”, PTKiGK PW z  Kłokocina. 
Najaktywniejszym sponsorem jest 
rybnicka elektrownia, która w ubiegłym

c. d. na stronie 4
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Prezydent Miasta Rybnika 
przyjmuje oferty pracy na stanowisku 

Dyrektora Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach.

Oferty zawierające koncepcję pracy, życiorys oraz 
dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje należy 

składać w Sekretariacie Urzędu Miasta, 
ul. Chrobrego 2, pokój nr 34, 

w terminie do dnia 30 stycznia br.

Zarząd Miasta Informuje
Urząd Miasta Rybnika, działając na podstawie art. 40, ust. 1- 7, ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U.Nr 14, poz.60/ oraz Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie niektórych przepisów ustawy 
o drogach publicznych /Dz.U.Nr 6, poz.33, roz. 1/i Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 5 grudnia 1986 r. w sprawie opłat drogowych /Dz.U.Nr 48, poz.238/

prosi wszystkich zainteresowanych o zgłoszenie w terminie 
do 28.02.1994 r. planowanych inwestycji i robót 

remontowych w pasie drogowym ulic w granicach 
administracyjnych Miasta Rybnika.

Powyższe zgłoszenie stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na prowadzenie 
robót w pasie drogowym.

Droga krzyżowa 
w intencji ofiar 

"marszów śmierci"
"KLUB INTELIGENCJI 

KATOLICKIEJ w Rybniku" zaprasza 
wszystkich ludzi dobrej woli na "Drogę 
Krzyżową" w intencji 385 więźniów

Oświęcimia, zamordowanych w końcu 
stycznia 1945 roku obok kąpieliska 
" R u d a " podczas tzw. marszów 
ewakuacyjnych, "marszów śmierci" .

Droga Krzyżowa rozpocznie się w 
niedzielę, 23 stycznia o godz. 14.00 w 
kościele Matki Boskiej Bolesnej, a 
zakończona zostanie mszą św. w kościele 
św. Katarzyny w Wielopolu 
o godz. 16.00.

Biuro Sejmiku Uczniowskiego
Prezydium Sejmiku Uczniowskiego 

D elegatury Rybnik inform uje 
delegatów  oraz w szystkich 
zainteresowanych, że wraz z nadejściem 
nowego roku rozpoczęło sw oją 
regularną działalność Biuro Sejmiku, 
które mieści się w Młodzieżowym 
Domu K ultury w Rybniku,

ul. Chrobrego 29 /obok bramy głównej
RyFaMy/.

Dyżury pełnią posłowie Parlamentu 
Dzieci i M łodzieży z okręgu 
rybnickiego /R ybnik, Żory, 
Czerwionka-Leszczyny/ w każdą środę 
i czwartek, od godz. 14.00 do 19.00.

Najlepsi
r

na Śląsku
c. d. ze strony 1
W każdym zakładzie ten, który kieruje, 
jest w pewnym sensie autorem sukcesu 
tej grupy. Efekty można osiągnąć dzięki 
nadzorowi i samodyscyplinie. Aby 
ludzie dobrze pracowali trzeba od nich 
wymagać zaangażowania. Gdybym tego 
nie wymagał, doszłoby do rozprzężenia.
- Czy między sąsiadującymi ze sobą 
kom endam i p o lic ji istn ieje  
współzawodnictwo wpływające na 
efekty pracy?
- Każdy człowiek chce być dobrze 
oceniany, jeśli dobrze pracuje. Pewne 
ciche współzawodnictwo w wykrywaniu 
i ujawnianiu sprawców istnieje. Ale nie 
na przykład w karaniu mandatami.
- W związku z wprowadzeniem  
gospodarki rynkowej, pojawiły się u 
nas nowe rodzaje przestępczości 
gospodarczej. Jak policja sobie z nimi 
radzi?
- Kiedyś przestępczość gospodarcza 
polegała głównie na kradzieżach z 
zakładu pracy. Dziś są to głównie 
oszustwa podatkowe, zawyżanie ceny 
usług i przestępstwa kredytowe. Oszuści 
podatkowi działają pośrednio na szkodę 
nas wszystkich. Na Zachodzie każdy, 
kto nie płaci podatków jest największym 
przestępcą. Może i my dojdziemy do 
takiej świadomości. Są u nas firmy,

szczycące faktem, że nie splamiły się 
zapłaceniem  podatku. Przestępcy 
gospodarczy korzystają z doradztwa 
dobrze opłacanych fachowców wysokiej 
klasy. Policja na razie nie jest w stanie 
takich fachowców opłacać. Ściśle 
współpracujem y więc z Urzędem 
Skarbowym i Najwyższą Izbą Kontroli. 
Nam brakuje ludzi do pracy. Są chętni, 
ale nie możemy ich zatrudnić z braku 
pieniędzy. Społeczeństwo chce być 
bogatsze, ale po co ludziom bogactwo, 
jeśli nie czują się bezpiecznie. Musimy 
wszyscy zrozum ieć, że na 
bezpieczeństw o trzeba nakładów 
finansowych, by policję wyposażyć w 
odpowiedni sprzęt. To, że osiągnęliśmy 
taki sukces jest między innymi wynikiem 
tego, że Urząd Miejski, Urzędy Gminne, 
Elektrownia "Rybnik" rozumiejąc te 
potrzeby, udzieliły nam pomocy w 
wyposażeniu w niezbędny sprzęt - 
samochody, systemy komputerowe i 
szereg innych urządzeń podnoszących 
szybkość działania i sprawność policji. 
Bez ich pomocy tych efektów byśmy nie 
uzyskali.
- Co pan uznałby za największy sukces 
rybnickiej policji w 1993 roku?
- W grudniu ujęliśmy sprawców dwóch 
wstrząsających zabójstw , które 
zbulwersowały miejscową społeczność. 
Były to sprawy o wysokim stopniu 
skomplikowania, a w  chwili rozpoczęcia 
sprawy nie było nic wiadomo. Mimo to 
bardzo szybko ujęliśmy sprawców.

Rozmawiał: 
MAREK JAKUBIAK

Komisja Komunikacji

Zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie ruchu 

kołowego w  mieście

Przedstaw iając prace 
poszczególnych Komisji Rady Miasta, 
tym razem postaramy się przybliżyć 
naszym czytelnikom sprawy, którymi 
zajmuje się Komisja Komunikacji. 
Problemami z tej dziedziny zaczynamy 
interesować się wtedy, jeżeli droga w 
najbliższym sąsiedztwie naszego domu 
jest w nie najlepszym stanie, a autobus, 
którym codziennie dojeżdżamy do 
pracy, znacznie się spóźnił. Pojawiają 
się wtedy utyskiwania, pretensje, 
twierdzenia, że "w mieście nic się nie 
robi" . A mimo wszystko w zakresie 
komunikacji i drogownictwa dużo się 
jednak zrobiło, jeśli weźmie się pod 
uwagę parę faktów i liczb. Ostatnie 
cztery lata cechował dosyć duży skok, 
jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych 
pojazdów  sam ochodowych. Dla 
porównania w roku 1989 r. w Rybniku 
było ich 25623, a w roku 1992 już 
31587 i liczba ta stale wzrasta. Starano 
się zatem zrobić maksymalnie dużo, 
aby zapew nić praw idłow e 
funkcjonowanie ruchu kołowego w 
mieście.

Zdaniem Adama Grzybowskiego -
przew odniczącego Kom isji
Komunikacji - działania poszły w kilku 
najw ażniejszych kierunkach. Na 
w szystkich drogach krajowych i 
wojewódzkich dokonano generalnej 
wymiany oznakowania pionowego na 
zgodne z przepisami znaki odblaskowe. 
W ym iana ta podyktow ana była 
koniecznością oznakowania i bieżącego 
utrzym ania dróg na zgodnym z 
przepisami poziomie. Opracowano 
projekty pełnego oznakow ania 
poziomego dróg /pasy, strzałki/ i 
zrealizowano je w całości. Zgodnie z 
projektam i oznakow anie takie 
wykonywane jest dwa razy w roku: 
przed i po sezonie zimowym. 
Zmodernizowano 8 skrzyżowań w 
new ralgicznych punktach układu 
kom unikacyjnego m iasta celem

zapew nienia optym alnej
przepustowości i bezpieczeństwa. 
Wiadomo, że zdecydowana rybniczanie 
zostaw ia ją często sam ochody w 
centrum miasta, przy takich okazjach 
pojawia się problem z zaparkowaniem 
pojazdu. W roku 1989 w okolicach 
centrum były zaledwie 293 miejsca 
postojowe, przez trzy kolejne lata 
przybyło ich 1620, w tym roku przybyły 
kolejne, a mimo to, szczególnie w dni 
targowe, Rybnik dusi się od nadmiaru 
pojazdów. Problem jest szerszy, dosyć 
stara zabudowa śródmieścia, wąskie 
ulice, kamienice leżące zbyt blisko 
drogi nie zostawiają zbyt dużego pola 
manewru. Gdzie indziej, o ile to 
możliwe, buduje się przestronne 
parkingi, jak chociażby ten przy ulicy 
Janiego. Oddanie go do użytku wraz z 
usprawnieniem komunikacji w tym 
miejscu /przesunięcie przystanków 
MPK, zam ontow anie barierek, 
w ym alowanie pasów / na pewno 
zlikwiduje szereg nieprawidłowości, 
które miały tutaj miejsce w czasie 
trwania giełdy samochodowej czy w 
okresie otwarcia kąpieliska “Ruda”.

Inny zakres spraw, którymi zajmuje 
się Komisja Komunikacji, dotyczy 
uspraw nienia funkcjonow ania 
komunikacji miejskiej. W ostatnim 
czasie powstały w naszym mieście trzy 
nowe linie autobusowe, uruchomiono 
nowe przystanki.

Największym zadaniem w tej 
dziedzinie było przeniesienie, ze

względów ekologicznych, dworca 
autobusowego z Placu Wolności na 
ulicę Budowlanych.

Opracowano i zaczęto realizować 
projekt przeprow adzenia ruchu 
tranzytowego po trasach możliwie 
mniej uciążliw ych. W tym celu 
wybudowano i oddano do użytku trzy 
drogi /W ielopolska, Śląska, 
Energetyków/, które docelowo staną 
się fragmentami nowej obwodnicy 
realizowanej staraniem i ze środków 
miasta.

W planie pracy Komisji założono 
także, że uda się wyprowadzić wszelkie 
bazy transportowe ze Śródmieścia. 
Udało się to prawie w 100 procentach. 
Została jedynie baza PKS-u, obecnie 
czynione są wysiłki, aby i ta sprawa 
doczekała się rozw iązania. Jak 
poinformował mnie A. Grzybowski, co 
tydzień /w środy/ u wiceprezydenta M. 
Adamczyka odbywają się narady, w 
których biorą udział wszystkie osoby 
związane z funkcjonow aniem  
kom unikacji w naszym m ieście. 
Projektuje się w tedy pewne strategiczne 
działania, załatwia sprawy bieżące oraz 
rozpatruje skargi wpływające od 
mieszkańców /dotyczące np. spóźnień, 
czy wypadnięcia z kursu autobusów/. 
Jak zapewnił mnie A. Grzybowski, 
nawet najdrobniejsze postu laty  
mieszkańców są rozpatrywane i o ile to 
możliwe wprowadzane w życie.

JACEK RECLIK

Listy do redakcji

Brudno na klatkach
Dość długo się zastanawiałem czy 

mam poruszyć ten temat, który od 
dawna mnie denerwuje. Chodzi 
mianowicie o estetykę i czystość, a 
przede wszystkim o czystość i porządek 
na naszych klatkach schodowych w 
Rybniku. Mam na myśli prywatne 
posesje. To, co obserwuję od dłuższego 
czasu, mnie przeraża. Pryw atni 
gospodarze /nie wszyscy/ nie dbają o 
to, czy nie chcą może zadbać o klatki 
schodowe swoich kamienic. A przecież 
w ystarczyłoby tylko wymalować 
ściany, okna i schody, chociaż raz na 
20 lat. Czy to tak dużo? Podam może 
przykład.

Na ul. Raciborskiej je s t taka 
kamienica co o zgrozo! aż wstyd wejść 
do tej sieni. Nie malowana ta sień chyba 
od wieków. A nad chodnikiem, gdzie 
ludzie przechodzą stoją sobie na samym 
szczycie tak ledwie, ledwie dwie 
olbrzymie kopuły, które lada chwila 
runą i nie daj Boże na przechodniów. 
To jest nad wejściem do kamienicy 
przy ul. Raciborskiej 23.

Bardzo proszę ten mój list 
wydrukować na łamach “GR”, może 
wreszcie się ktoś zlituje i zapobiegnie 
katastrofie. Przecież nasz Rybnik co 
dzień to piękniej wygląda. Pan 
Prezydent Makosz bardzo się stara o 
to, by nasze miasto było piękne i czyste, 
to się da zauważyć. Ale błagam, panie 
Prezydencie przejdź się pan po sieniach 
prywatnych kamienic. Przecież jako 
gospodarz miasta ma pan dużo do 
powiedzenia na ten temat. Na miłość 
boską przecież są  ulgi podatkowe z tyt.

remontu budynków. W tej kamienicy 
są dwa sklepy i to jak się orientuję 
wcale nie mało płacą za te lokale. A nie 
tylko są tak zaniedbane sienie w 
Rybniku, jest też pięknie wymalowana 
sień przy ul. Korfantego, numeru nie 
pamiętam, przed budką ToTo jak się 
idzie od Rynku na pocztę. Na dole 
udzielane są lekcje obcych języków. 
Pamiętam tą sień też bardzo brzydką, 
zaniedbaną, a teraz proszę - firanki w 
oknach, ozdoby i jak miło, a to w końcu 
nie tak aż drogo. Przecież to centrum 
naszego miasta. Nie tylko chodniki i 
Rynek ma być naszą wizytówką, ale i 
klatki schodowe, bo tyle ludzi obcych 
nas odwiedza. Panie Prezydencie, 
mieszkańcy Rybnika liczą na pana. 
"Gazeta Rybnicka" jest “naszą” gazetą 
i mam taką nadzieję, że nie zlekceważy 
tego mojego listu. Z poważaniem 

Stały Czytelnik

Przeceny
______________ J

* Przecenioną włóczkę można kupić w 
sklepie “Mirex” przy ul. Zamkowej.
* W kiosku “ 11”, który mieści się przy 
ul. Sobieskiego 38, a sprzedaje m. in. 
czasopisma zachodnie, można kupić 
pisma tańsze o 50 procent.
* Posezonową wyprzedaż obuwia 
zimowego rozpoczął sklep “Dawid” 
przy ul. Chrobrego.

Nowy
sklep...

* ....  z obuwiem powstał w pasażu
między ulicami Korfantego i Zamkową.

/K/

Zmarł Paweł Zientek
Paweł Zientek od 1951 roku aż do 

przejścia na rentę w 1971 roku pełnił 
obow iązki P rzew odniczącego  
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Rybniku. Po przejściu na rentę dalej

żył problemami naszego miasta. Do 
roku 1988 był radnym. Kiedy tylko 
pozwalało mu zdrowie, uczestniczył 
w dorocznych spotkaniach emerytów, 
a gdy ju ż nie starczało mu sił dzwonił 

do prezydenta  
m iasta, by choć 
t e l e f o n i c z n i e  
wyrazić swe 
zainteresowanie i 
życzliwość. Takim 
właśnie go
p o ż e g n a l i ś m y , 
zatroskanym  o 
swoje m iasto i 
pełnym życzliwości 
dla swoich
następców  
a k t u a l n y c h  
gospodarzy miasta.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Referat nie musi 
być nudny!

W ubiegły piątek gościł w Rybniku 
profesor Henryk Samsonowicz - jeden 
z najbardziej znanych historyków 
polskich, w latach 1989-1991 minister 
edukacji narodowej. Profesor, 
zaproszony przez rybnickie Muzeum, 
wygłosił w Bibliotece Miejskiej referat 
pt. “Warunki powstania cechów  
rzemieślniczych na Śląsku we wczesnym 
średniowieczu", uzupełniający 
listopadową konferencję "Korporacje 
rzemieślnicze w feudalnych miastach 
śląskich".

Wydawać by się mogło, że taki 
wykład zainteresować może tylko 
specjalistów. Tymczasem okazało się, 
że profesor mówi równie ciekawie jak 
pisze. Dowiedzieliśmy się, że Śląsk był 
najbardziej rozwiniętą dzielnicą Polski 
od XIII do XV wieku, równać się z nim 
mogło co najwyżej państwo krzyżackie. 
To ze Śląska wyruszyła pierwsza 
wyprawa do chana do Mongolii! 
Ślązacy również lokowali Kraków. / 
Gdy była mowa o tym grodzie, z sali 
padła propozycja, by znów został stolicą 
Polski. Profesor, jako znawca czasów 
dawnych, był raczej za powrotem 
stolicy do Gniezna/. Ludzie różnego 
pochodzenia mieszkali na ziemiach 
śląskich chyba od zawsze - w 
średniowieczu byli tu Żydzi, Włosi, 
Francuzi, Niemcy, Czesi, Kujawianie, 
Mazurzy. To z takiej m ieszanki 
wywodzą się dzisiejsi “ rodowici 
Ślązacy”. Dowiedzieliśmy się też, 
czemu jak najwięcej śledzi ładowano 
do jednej beczki - po prostu dlatego, że 
na trasie od Bałtyku do Pragi co 15 - 
20 kilometrów działała komora celna, 
a każda z tych komór z każdej beczki 
pobierała podatek - 15 śledzi. Nic 
dziwnego, że upychano je “jak śledzie 
w beczce”! W porównaniu z takimi 
praktykami dzisiejsze cła nie wydają 
się już tak łupieżcze.

A że te wszystkie ciekawostki mało 
mają wspólnego z cechami? O cechach 
było też, a na deser profesor 
Samsonowicz opowiedział nam o 
edukacji rzemieślnika i o tym, że 
patronami garncarstwa są Adam i Ewa 
- najdoskonalsze twory z gliny.

z w ykładu, nawet licealiśc i nie 
protestowali, gdy przedłużały go 
pytania z sali. Korzystając z obecności 
wybitnego uczonego w naszym mieście, 
“GR” zadała mu kilka pytań.

- Panie Profesorze, spory odzew 
wywołała wydana niedawno książka 
B arbary Tuchman “O dległe  
zw ie rc ia d ło ". Autorka widzi analogię 
między schyłkiem średniowiecza, a 
końcem XX wieku. Czy nasze czasy 
rzeczywiście przypominają zmierzch 
średniowiecza?

- Jeżeli nawet jest takie podobieństwo, 
to trzeba widzieć je optymistycznie - 
po w ielkim  kryzysie końca 
średniowiecza przyszła przecież epoka, 
która odnowiła europejską kulturę i 
pozwoliła jej na rozkwit i ekspansję 
nieporównywalną w całej historii 
świata. Europejczycy wciąż żyją w 
św iecie, dla którego podw aliny 
położono właśnie w czasie ówczesnego 
przewrotu. Duch, który ożywia kulturę 
europejską, aż do dziś, pojawił się jako 
następstwo kryzysu - kryzysu pewnych 
wielkich idei. I dlatego jeśli pani 
Tuchman, która właśnie opisuje kryzys 
końca średniowiecza, prowokuje do 
dokonywania porównań z dniem 
dzisiejszym, to należy być optymistą i 
sądzić, że z tego kryzysu ludzie też 
wyjdą z nowymi osiągnięciami.

- Jakie wartości średniowiecza zostały 
w naszych czasach zgu bione, 
zatracone - których z nich nam 
brakuje?

- Pytanie, czy zostały rzeczywiście 
zatracone. Może zostało zmienione ich 
miejsce w szeregu. Może, ale ja  bym

problem wartości niematerialnych w 
średniow ieczu był bardzo 
eksponowany, ale tylko przez 
malusieńką garstkę ludzi, których stać 
było na refleksję teoretyczną, natomiast 
czy przeciętny zjadacz chleba żył tymi

wartościami aż tak głęboko nie wiem i 
myślę, że teraz jest z tym lepiej. Jakie 
idee warto wziąć ze średniowiecza? 
W łaśnie ideę sam orządu, ideę 
parlamentaryzmu. Parlamentaryzm był 
stworzony w średniowieczu. Pytanie, 
czy jest to dobra forma urzędów. Myślę, 
że nie jest to forma dobra, ale jest 
najlepsza - i też nie została ona 
zagubiona. Średniowiecze stworzyło 
uniwersytety - dziś trudno sobie 
wyobrazić nowoczesne społeczeństwo 
bez uniwersytetów, szkół wyższych.

w niektórych państwach, w niektórych 
społeczeństwach ludzie przestali szukać 
nowych rozwiązań, a średniowiecze 
było epoką, która wyszła z bardzo 
poważnego kryzysu, jakim był upadek 
świata starożytnego, zaczynała od zera 
i doprowadziła do stworzenia pewnych 
form cywilizacyjnych, pewnego etosu, 
etosu rycerskiego, który przy 
wszystkich swych śmiesznostkach i 
brakach w jakimś sensie jest nam 
potrzebny do dziś. Może zatraciliśmy 
trochę ciekawości - ale tu też nie byłbym 
pesymistą. Było takie pokolenie pod 
koniec średniowiecza, które rozszerzyło 

swój horyzont 
g e o g r a f i c z n y  
s ie d m io k ro tn ie ,  
m o ż e  
dziesięciokrotnie - 
to były czasy 
Kolumba, Vasco da 
Gamy, Magellana. 
No a my 
przeżywamy dzisiaj 
lądow anie na 
księżycu i lot sondy 
kosmicznej gdzieś 
tam, za pierścienie 
Saturna.

Czy są tak ie  
obszary w naukach 
historycznych, w 
których powinny  
wkrótce nastąpić 
przewartościowania?

- Widzę tutaj dwie 
rzeczy. Są takie 

przewartościowania, które przynoszą 
tylko i wyłącznie radość - np. obecnie 
odkrycia archeologiczne na terenie 
Małopolski, Wielkopolski pozwalające 
zmienić naszą dotychczasową wiedzę, 
dotyczącą początków Polski. I to bardzo 
dobrze. Natomiast są pewne mity 
historiograficzne, mity, które bardzo 
głęboko przenikają do społeczeństwa. 
Tworzą się pewne stereotypy: kto jest 
wrogiem, kto przyjacielem, co było 
dobrego, co złego, co się nam należy, 
co się nam nie należy /to ostatnie w

pewno jest jeszcze bardzo dużo do 
zrobienia. Gdybyśmy mieli normalne 
państwo przez kilka pokoleń, to tego 
problemu by nie było. Te problemy 
powstają wtedy, kiedy społeczeństwo 
ma jakieś nagniotki, frustracje. Mają je 
na przykład Niemcy, w związku ze 
swoją historią. Ale Francuzi nie mają, 
a jeśli to takie, że nie rozumieją, 
dlaczego świat przestaje mówić po 
francusku. Nie mają ich Amerykanie. 
Obawiam się, że Rosjanie i Anglicy 
mogą mieć. Kiedy byłem w szkole, przed 
wojną, uczyłem się, że największą 
morską potęgą świata jest Anglia, a 
lądową - Francja. U nas jeszcze jakoś 
pamięta się o Polsce Jagiellonów, a cóż 
dopiero w Anglii, gdzie żyją ludzie, 
którzy tę potęgę pamiętają. A więc te 
przewartościowania wiążą się z dwoma 
czynnikami. Jeden to czynnik naukowy
- i bardzo dobrze. To, że teraz fizycy 
uczą fizyki bardziej einsteinowskiej, a 
dawniej uczyli newtonowskiej, to nie 
jest przecież nic złego. Natomiast są  też 
przewartościowania dotyczące pewnych 
postaw politycznych i skutków tych 
postaw i działań. One są niezbędne. W 
normalnym państw ie, normalnym 
społeczeństwie /nie bardzo chciałbym 
definiować, co to znaczy “normalne”/ 
suwerennym przez kilka pokoleń, te 
problemy mogą przestać odgrywać rolę
- z tym, że mogą się pojawić na powrót, 
tak jak w Niemczech. Mogą się pojawić 
we Francji, w Anglii, w Rosji. Pojawiły 
się we Włoszech, gdzie słychać głosy, 
że zjednoczenie W łoch było 
nieszczęściem dla Północy.

- W jaki moment z przeszłości chciałby 
się pan, jako  historyk, na chwilę 
przenieść, by przekonać się jak  było 
naprawdę?

- Za szerokie mam tu chęci. To tak,
jakbym spytał, czy pani chce na wakacje 
pojechać na Karaiby, czy na Baleary? 
Ciężki wybór, prawda? Dla mnie też. W 
tej chw ili najchętniej
poobserwowałbym zjazd gnieźnieński

KLAUDIA MICHALAK

Profesor Henryk Samsonowicz w czasie wykładu w sali 
Biblioteki Miejskiej. Foto: Janusz Rzymanek

Przez Wielopole do Izraela

"Sprawiedliwi, 
wołajcie radośnie... 55

/Psalm 33,1/
W połowie stycznia 1945 roku z 

Gliwic na stację kolejow ą w 
Leszczynach /dawniej Egersfeld lub 
Rzędówka/ zajechał pociąg z 
transportem więźniów z likwidowanego 
przez hitlerow ców  obozu w 
Oświęcimiu. Dalej w ięźniów  
prowadzono w uform ow anych 
kolumnach w kierunku Raciborza. Szli 
więc przez Kamień, W ielopole, 
Orzepowice i dalej. Eskortowała ich 
grupa dobrze wyszkolonych w tej 
dziedzinie żołnierzy niemieckich z 
formacji SS. Chorych i umierających z 
wyczerpania rozstrzeliwano, czego 
dowodem jest wspólna mogiła części 
tych więźniów w lesie między 
Rybnikiem a Wielopolem.

Kondycja więźniów była bardzo 
słaba, byli wycieńczeni, zziębnięci i 
schorowani, dlatego SS-mani zmuszeni 
byli robić stosunkowo częste przerwy. 
Jedną z takich przerw  zrobiono 
pomiędzy Kamieniem a Wielopolem, 
tam gdzie dzisiaj biegnie ulica 
Podleśna. Młodsi i silniejsi poszli pod 
eskortą żołnierzy po wodę w kierunku 
Wielopola. Tę sytuację wykorzystało 
trzech młodych więźniów. Chłopcy ci, 
w chwili nieuwagi strażników, zaczęli 
biec w kierunku zabudowań. Wbiegli 
na podwórko jednego z wielopolskich 
domów, gdzie stały chlewiki. Szybko 
otworzyli niedomknięte drzwiczki i 
ukryli się w sianie. Niemcy zorientowali 
się w planach uciekinierów i rozpoczęli 
przeszukiwanie podw órek.

To zdjęcie wykonano w sierpniu 1989 roku podczas 
pierwszej powojennej wizyty Michała Gileada-Goldmanna 
/stoi powyżej/ u państwa Reginy i Konrada Zimoniów w 
Wielopolu.

Rozpytyw ali też okolicznych 
mieszkańców.

Najbardziej nerwowa atmosfera była 
jednak w zagrodzie państwa Zimoniów. 
To właśnie w ich chlewiku w sianie 
siedzieli sparaliżowani ze strachu 
więźniowie - uciekinierzy. Regina i 
Konrad Zimoniowie, wiedzieli ile 
ryzykują. Wszyscy przecież wiedzieli, 
że za ukrywanie zbiegów  grozi 
natychmiastowe wykonanie wyroku 
śmierci przez rozstrzelanie i to na 
własnym podwórku. Tragizmowi całej

sytuacji dodawał jednak fakt, że jedna 
z sąsiadek, zapytana przez niemieckich 
strażników, wskazała kierunek ucieczki 
więźniów. Na szczęście jednak inna 
kobieta powiedziała SS-manowi, że 
poszukiwani uciekali dalej, w innym 
kierunku. Żołnierz, nie dowierzając, 
że uciekinierzy schronili się naiwnie w 

pierwszych lepszych 
p o m ie sz c z e n ia c h , 
przyjął sugestię 
drugiej sąsiadki. 
P o s z u k i w a n i a  
n i e m i e c k i e  
skierowały się więc w 
inną stronę
Wielopola.

Gdy nastał wieczór, 
a niem ieckie
p o s z u k i w a n i a  
skończyły się 
bezowocnie, jeden z 
uciekinierów  o 
im ieniu M ichał 
wszedł do mieszkania 
i poprosił panią 
Reginę o jedzenie. Do 
chlewika nie wrócił z 
pustymi rękami. I tak 
już było codziennie. 
W wielkiej tajemnicy 
zanoszono im posiłki, 
a w tym czasie ktoś z 

rodziny pilnował przy furtce, czy nie 
nadchodzi obcy lub wścibski znajomy. 
I tak było do marca 1945 roku, kiedy 
front zbliżył s ię  do Rybnika. 
Więźniowie, zobaczywszy mundury 
czerwonoarmistów, pierwszy raz wyszli 
z ukrycia i poczuli, że naprawdę ocaleli 
z hitlerowskiego pogromu. Nie często 
widzi się tak szczęśliwych ludzi, jak w 
ów dzień na placu u państwa Zimoniów. 
N astępnego dnia, w dzięczni za 
uratowanie życia, trzej więźniowie 
odeszli.

Po miesiącu, może dwóch, państwo 
Zimoniowie otrzymali list od jednego 
z w ięźniów . M ichał jeszcze raz 
dziękował za uratowanie życia i pisał, 
że zanim dostał się do armii rosyjskiej, 
był podejrzany o szpiegostwo i nawet 
chwilowo aresztowany. Kolejny list 
Zimoniowie od Michała otrzymali w 
latach 50 z Izraela i dopiero wtedy 
dowiedzieli się, że ukrywali trzech 
Żydów. Okazało się również, że nazywa 
się Goldmann i pochodził z Katowic. 
“Goldmann” było nazwiskiem, jakim 
posługiwał się w Polsce przed wojną. 
Teraz, w Izraelu, zmienił je na Gilead. 
Michał poinformował również, że 
pozostali jego  dwaj koledzy - 
uciekinierzy pochodzili z Dolnego 
Śląska i Bawarii.

Kolejny raz Michał Gilead 
/G oldm ann/ skontaktow ał się z 
państwem Zimoniami w 1989 roku, 
kiedy przyjechał do Polski jako 
pracownik konsulatu izraelskiego. 
Odbył wtedy długą wycieczkę po 
Polsce, a oprócz zwiedzenia Krakowa 
i Oświęcimia, zajechał również do 
Wielopola, gdzie spotkał się z Reginą 
i Konradem Zimoniami. Poinformował 
ich wtedy osobiście , iż zostaną 
odznaczeni medalem
SPRAW IEDLIW I WŚRÓD  
NARODÓW ŚW IATA,
przyznawanym przez Izrael wszystkim, 
którzy z narażeniem życia pomogli 
Żydom podczas ostatn iej wojny 
światowej. Michał organizował też 
swym wybawicielom wyjazdu do 
Izraela na uroczystość wręczenia 
medalu. Regina i Konrad Zimoniowie 
nie czuli się jednak na siłach znieść 
trudy tak dalekiej podróży, dlatego w 
imieniu rodziców po medal do Izraela 
pojechała ich córka Stefania z mężem. 
Na lotnisku w Tel Awiwie czekali już 
na nich Gileadowie-Goldmannowie,

prasa i telewizja izraelska. W środę 8 
sierpnia 1990 roku w Yad Vashem 
Stefania odebrała medal i dyplom. Tego 
dnia wmurowano również stosowną 
tablicę z tekstem w języku hebrajskim 
i angielskim: "Konrad, Regina Zimoń 
i córka Stefania, Polska". Zawisła ona 
wśród setek podobnych tablic 
podających nazwiska ludzi, którzy 
pomogli kiedyś Żydom. Pani Stefania 
dostała również prawo zasadzenia 
drzewka w Alei Sprawiedliwych na 
Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie. 
Przełożono tę ceremonię na później, 
gdy sytuacja polityczna nieco się 
uspokoi.

Tablice z imionami "sprawiedliwych 
wśród narodów świata ”. Napis w języku 
hebrajskim i angielskim głosi: “Konrad 
i Regina Zimoń z córką Stefanią, 
Polska". Wmurowano ją  8 sierpnia 
1990 roku.

Do dnia dzisiejszego Gileadowie- 
G oldm annowie i Z im oniowie 
u trzym ują kontakt, głów nie 
korespondencyjny, ale i Michał kolejny 
raz odwiedził niedawno Wielopole. Tak 
przyjem nie teraz pogawędzić po 
latach... Ale mogło przecież skończyć 
się to zupełnie inaczej.

KATARZYNA HENICH 
MAREK SZOŁTYSEK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 3



Solenizantka Lidia Korsakówna 
odbiera życzenia i kwiaty z rąk 
dyrektora Wojciecha Bronowskiego

Na inaugurację obchodów roku 
jub ileuszow ego Teatru Ziemi 
Rybnickiej wybrał dyrektor Bronowski 
Teatr “Syrena” z Warszawy, firmę 
sprawdzoną, której artyści wielokrotnie 
z pow odzeniem  w Rybniku 
występowali. Czy wybrał dobrze?

Sądząc po dwukrotnie wypełnionej 
niemal w całości sali, tak. Przyjechali 
artyści z nazwiskami, z dorobkiem, tacy, 
których chcemy obejrzeć na żywo i 
skonfrontow ać ich telew izyjny 
zazwyczaj image z rzeczywistością.

“Syrena” zawitała ze spektaklem 
" Tych lat nie odda nikt", czyli rewią 
przebojów retro. Obejrzeliśmy więc 
program  naw iązujący form ą do 
przedwojennych teatrzyków rewiowo-

Tych la t 
nie odda nikt

kabaretow ych, gdzie m onologi 
przeplatały się z piosenkami i numerami 
tanecznym i. W śród autorów  - 
najwięksi: Tuwim, Jurandot, Kofta, 
Gozdawa i Stępień, Marianowicz, 
Załucki, Przybora i Wasowski. Wśród 
wykonawców również: wciąż w formie 
I r e n a  
Kwiatkowska, a 
także Hanka 
Bielicka, Alina 
J a n o w s k a ,
W i e s ł a w  
Drzewicz, Teresa 
L i p o w s k a ,
T a d e u s z  
Pluciński, Roman 
K ł o s o w s k i ,
T o m a s z  
Stockinger, Ewa 
K uklińska i 
. . . L i d i a  
K o rs a k ó w n a , 
p a m i ę t n a  
b o h a t e r k a  
“Przygody na 
M ariensztacie”,

która w poniedziałek, na rybnickiej 
scenie obchodziła swoje sześćdziesiąte 
urodziny!

N astroje zm ieniały się od 
nostalgicznego do żartobliw ego. 
Świetni w swoich monologach byli 
Janowska oraz Kłosowski, Tomasz

Stockinger zdecydowanie lepiej czuje 
się w roli śpiewającego poetycznego 
kochanka, niż p rezentera,
prowadzącego absurdalne dyskusje ze 
znawcą ptaków W iesławem
Drzewiczem, zaś młodzi rewelersi 
jakby zapatrzyli się w podobny zespół 
z “Ateneum”.

K lasą dla siebie była Irena 
K w iatkow ska, która w ystąpiła 
gościnnie w monologach Waldorffa i 
Tuwima. Wszyscy zresztą wykonawcy 
prezentowali wysoce profesjonalny 
poziom, co ratowało niekiedy mielizny 
tekstów.

M łodsi w idzowie ow acyjnie 
reagowali na grupę 
taneczną “P 89”, w 
której dziew czyny 
miały nogi do ziemi, a 
c h ł o p c o m  
pozazdrościć można 
było spraw ności 
ruchow ej. Reszta 
baletu pełniła rolę 
raczej dekoracyjną, co 
zresztą w produkcjach 
artystycznych tego 
rodzaju nie jest rolą 
najmniejszą...

Podsumowując, 
publiczność wyszła 
zadow olona i z 
n ie c ie r p l iw o ś c i ą  
czekać będzie na 
grudzień br., kiedy to 
przypadnie apogeumW duecie: Ewa Kuklińska i Tomasz Stockinger

Ekologiczna fundacja
c. d. ze strony 1

roku przekazała fundacji ok. 10 mld 
złotych i tyle pieniędzy zostało 
praktycznie wydatkowanych.
- Co zostało zrobione?
- Zmodernizowanych zostało siedem 
obiektów, zaś w dwóch trwają jeszcze 
prace. W Przedszkolu nr 7 przy ul. 
Solskiego w miejsce zlikwidowanej 
starej kotłowni wybudowano stację 
wymienników ciepła i zasilające ją  z 
magistrali ciepłowniczej przyłącze. W 
Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. 
Śląskiej w Chwałowicach wykonaliśmy 
podobny zakres prac, natomiast Urząd 
M iasta sfinansował opracowanie 
dokumentacji technicznej i wymianę 
wewnętrznej instalacji c.o. łącznie z 
zabudowaniem przygrzejnikowych 
zaworów term ostatycznych 
Współpraca z miastem daje konkretne 
efekty, sami nie bylibyśmy w stanie 
sfinansować wszystkich robót, gdyż

dysponujemy ograniczonymi środkami. 
Taką małą wpadką były prace w II L.O. 
im. H. Sawickiej. Po wykonaniu 
dokum entacji okazało się, że 
przyłączenie budynku do ciepłociągu 
miejskiego wymaga wymiany całej 
wewnętrznej instalacji c.o.; niektóre jej 
elementy pochodzą jeszcze sprzed 
ostatniej wojny. Nie mieliśmy pieniędzy 
na ten zakres prac, ale Rejonowy Zespół 
Obsługi Ekonomiczno-Finansowej 
Szkół zdeklarował się pozyskać środki 
na tę wymianę, której miano dokonać w 
czasie wakacji letnich. Gdy w połowie 
czerwca mieliśmy gotowe przyłącze z 
magistrali okazało się, że brak jest 
środków na p lanow aną wymianę 
instalacji i w ten sposób dalszy ciąg 
inw estycji, czyli budowa stacji 
wymienników ciepła straciła rację bytu.

Cała praca, którą tam wykonaliśmy, jak 
dotąd nie przynosi efektów i 
wydatkowane pieniądze (ok. 120 mln. 
zł) zostały zamrożone, a liceum Hanki 
Sawickiej wciąż korzysta ze starej 
kotłowni. W Specjalnym Ośrodku 
S z k o l n o - W y c h o w a w c z y m  
rozpoczęliśmy prace od demontażu 
starej wyeksploatowanej kotłowni. Od 
tego sezonu grzewczego pracuje tam 
stacja wymienników ciepła, zaś ciepłą 
wodę uzyskuje się przy użyciu kotłów 
gazowych. W Przychodni 
Specjalistycznej przy ul. Byłych 
Więźniów Politycznych dokonaliśmy 
kompleksowej modernizacji systemu 
ciepłowniczego łącznie z wymianą 
wewnętrznej instalacji c.o. Jest to jedyny 
obiekt, w którym dokonano tego z 
naszych środków, gdyż z reguły 
finansujemy tylko koszty likwidacji 
źródła zanieczyszczeń i budowy 
ekologicznej kotłowni czy 

w ym iennikow ni, 
wymagając od 
u ż y t k o w n i k a  
o b i e k t u  
zaangażowania w 
k o s z t a c h  
m o d e r n i z a c j i  
w e w n ę t r z n e j  
instalacji c.o. 
Chcieliśmy jednak 
pokazać, jak  
powinien wyglądać 
nowoczesny system 
ogrzewania z 
p r a w d z i w e g o  
z d a r z e n i a .  
Zainstalowano tam 
r e g u l a t o r  

pogodowy, dzięki któremu do obiektu 
dopływa taka ilość ciepła, jaka jest 
potrzebna, w aktualnych warunkach 
pogodowych . Regulator ten pozwala 
także na znaczne oszczędności 
finansowe przez autom atyczne 
ograniczanie poboru energii cieplnej w 
czasie, gdy pomieszczenia nie są 
użytkowane. W przypadku przychodni 
są to godziny od 16.00 do 7.00. i dni 
świąteczne, wtedy tem peratura w 
pomieszczeniach jest automatycznie 
obniżana o kilka stopni, natomiast gdy 
jest to potrzebne, osiąga ona wymaganą 
wartość. W szystkie grzejniki 
wyposażono w zawory termostatyczne. 
Dzięki nim w poszczególnych 
pomieszczeniach utrzymywana jest stała 
temperatura, żądana przez użytkownika 
(18 - 25 st. C) Jednocześnie zawór tego

typu pozwala zaoszczędzić kolejne 
porcje energii, gdyż w sposób 
automatyczny reaguje na "zyski ciepła", 
jakie daje intensywne nasłonecznienie 
czy fakt przebywania w pomieszczeniu 
większej liczby osób.

Kolejnym nowoczesnym 
rozwiązaniem było zainstalowanie 
naczynia zbiorczego ciśnieniowego 
uniemożliwiającego przedostawanie się 
tlenu do wody, co hamując procesy 
korozyjne wydłuża żywotność instalacji 
c.o. Zupełnie inny jest też system 
rozliczania, dzięki dokładnym 
wielofunkcyjnym licznikom ciepła 
użytkownik płaci tylko za faktycznie 
zużytą energię cieplną, nie zaś opłatę za 
tzw. m2 powierzchni ogrzewanej, płatną 
przez 12 miesięcy w roku. To zachęca do 
oszczędzania ciepła, a tym samym do 
minimalizowania kosztów ogrzewania. 
Kolejną naszą inwestycją jest Dom 
Małego Dziecka, wykonane tam zostało 
przyłącze do magistrali, trwają prace 
związane z budową stacji wymienników 
ciepła i kotłowni gazowej. W obiektach 
tego typu niezbędne jest rezerwowe 
źródło ciepła. Będzie nim kotłownia 
gazowa, której jeden kocioł będzie 
pracował dla potrzeb przygotowania 
ciepłej wody. Do końca stycznia prace 
te w Domu Małego Dziecka powinny 
się zakończyć.

W prowadzonych przez fundację 
modernizacjach staramy się, tam gdzie 
jest to uzasadnione stosować polskie 
urządzenia i technologie. Przyłącza 
ciepłow nicze wykonywane są z 
zastosowaniem  tzw.  rur 
preizolowanych, produkowanych m. in. 
przez firmę RAFAKO-EKO czy ABB- 
Zamech, zm niejsza to koszty 
inwestycyjne i eksploatacyjne. Rury te 
wyposażone są w system alarmowy, 
ułatwiający w razie potrzeby szybkie 
zlokalizowanie nieszczelności.

W minionym roku 
zmodernizowaliśmy również kotłownię 
w Społecznym Żłobku “Stokrotka” 
oraz wybudowaliśmy kotłownię olejową 
w nowo otwartej Zasadniczej Szkole 
Zawodowej Specjalnej.

W trakcie realizacji jest nasza 
najw iększa inwestycja: budowa 
centralnej kotłowni w Szpitalu  
Miejskim nr 1, popularnym “Juliuszu”. 
Nowa kotłownia na olej opałowy zastąpi 
cztery dotychczas pracujące kotłownie 
tradycyjne. Trwa rozruch tej kotłowni, 
spełniającej funkcję kotłowni centralnej, 
ogrzewającej wszystkie obiekty szpitala 
i dostarczającej ciepłą wodę. Wszystkie 
obiekty o jakich tu wspomniałem są 
wyposażone w urządzenia 
automatycznej regulacji, zapewniające

efektywne i ekonom iczne 
funkcjonowanie bez udziału stałej 
obsługi.
- A jakie plany na rok bieżący?
- Przymierzamy się do modernizacji 
kilku następnych obiektów: są to m. in. 
dom pomocy dla małych dzieci, 
prowadzony na Dworku przez fundację 
“Signum Magnum”, rozmawiamy z 
dyrekcją I L.O. im. Powstańców Śląskich 
na temat poprawy funkcjonowania 
systemu grzewczego. Sądzę, że

Nowoczesna instalacja ciepłownicza 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym

sfinalizujemy modernizację I I  LO, tym 
bardziej, że od 1 stycznia szkoły średnie 
przeszły na garnuszek miasta. Na naszej 
liście są  jeszcze Szkoła Życia przy ul. 
Hibnera, szkoły podstawowe nr 11 i 5, 
przedszkole nr 36. Muszę jednak 
zaznaczyć, że rezerwy w miejskim 
systemie ciepłowniczym są już na 
wyczerpaniu i dalsze przyłączanie do 
niego kolejnych obiektów może być w 
niedługim czasie niemożliwe. Istnieje 
jednak realna szansa poprawy tej sytuacji 
po wyprowadzeniu ciepła ze 
zmodernizowanej elektrowni "Rybnik" 
i rozbudowie systemu dystrybucji. 
Zamierzamy propagować rozwiązania 
techniczne, zachęcające użytkownika do 
oszczędzania energii cieplnej, a więc 
instalowanie regulatorów pogodowych 
zaworów termostatycznych i liczników 
ciepła.

Wraz z Poradnią Wychowawczo- 
Zawodową kontynuować będziemy 
program “VETO”, skierowany do 
uczniów szkół podstawowych. Program 
ten ma na celu kształtow anie 
świadomości ekologicznej tych, którzy 
w przyszłości będą odpowiedzialni za

Ekologiczna kotłownia przy Szpitalu Miejskim nr 1

4

obchodów jubileuszu TZR. Dyrektor 
“Syreny” Zbigniew KORPOLEWSKI 
i dyrektor W ojciech Bronow ski 
solennie rybnickiej publiczności 
obiecali, że warszawski zespół weźmie

Wiesław Drzewicz

w nim udział." Syrena" zadbała również 
o p rzyszłą publiczność swoich 
"dorosłych", kabaretowych dokonań. 
Dodać bowiem należy, że w trakcie 
czterech spektakli "Smurfowiska..." z 
nierozerwalnie z postacią Gargamela 
związanym Wiesławem Drzewiczem, 
przygody Smurfów obejrzało kilka 
setek rybnickich dzieciaków

W.R. , foto:wack

środowisko w jakim żyjemy. W okresie 
ferii zimowych grupa 40 uczniów z 
rybnickich szkół wyjeżdża na 10 dniowy 
obóz ekologiczny w Karkonosze.

Staramy się również dążyć do tego, 
by w większym zakresie do zaspokajania 
potrzeb bytowych wykorzystywana była 
w miejsce paliw stałych czy płynnych 
energia elektryczna, mniej uciążliwa dla 
naturalnych zasobów naszego 
środowiska.

Na wstępie wspomniano iż 
technologie przyjazne środowisku 
naturalnemu są luksusem. To prawda 
połowiczna, gdyż dziś problem nie leży 
w rozwiązaniach technicznych, lecz w 
stworzeniu preferencyjnego systemu 
finansowania, poczynając od poziomu 
miasta, a nawet gminy. Mam nadzieję, 
że taki system uda się wypracować w 
Rybniku.
Ryszard KUFEL - dyrektor rybnickiego 
ZOZ: "Jestem bardzo zadowolony, że 
udało się. dzięki fundacji pozyskać środki 
na zlikw idow anie kilku starych, 
tradycyjnych kotłowni pracujących na 
potrzeby Szpitala Miejskiego Nr 1. 
Budowa nowej kotłowni była tam 
planowana od dawna, ale nie było na to 
środków. Dowiedzieliśm y się o 
programie ograniczenia niskiej emisji i 
zwróciliśmy się do Rady Pracowniczej 
Elektrow ni "R yb n ik", późn ie j 
dowiedzieliśmy się o fundacji, która 
zaproponowała nam nowoczesną, 
zautomatyzowaną i bezpieczną dla 
środowiska kotłownię. Prace są na 
ukończeniu i wkrótce tradycyjne 
kotłownie zostaną odłączone. Bez 
zrozumienia naszych potrzeb przez 
dyrekcję i załogę elektrowni "Rybnik" 
oraz Fundację "Ekoterm Silesia" nie 
mielibyśmy żadnych szans na tak 
nowoczesną kotłownię. Nie je s t  
tajemnicą, że służba zdrowia nie ma 
żadnych funduszy na tego typu 
inwestycje ”.
Irena KUŁACHOWA - naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta: "Cieszy nas, że znaleźliśmy w 
fundacji sprzymierzeńca. Poprzez 
zlikwidowanie kilku tradycyjnych  
kotłowni walnie przyczyniła się ona do 
zmniejszenia w naszym mieście tzw. 
niskiej emisji. Nasza współpraca 
pozwala na stopniowe rozwiązywanie 
problemów związanych z ochroną 
środowiska. Jako Wydział Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miasta staramy 
się podpowiadać obiekty, w których 
naszym zdaniem instalacja ciepłownicza 
wymaga modernizacji. Cieszy nas, że 
fundacja z takim zapałem realizuje swoje 
kolejne przedsięwzięcia ”.
Tekst i zdj.: WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Z a m e c z e k
P r e z y d e n t a

Z cyklu "Kapliczki Śląskie" cz. I  Kazimiery Drewniok

Kapliczka przydrożna , słupowa , m urowana na szerszym cokole. Z  
wnęką okratowaną, mieszczącą obraz św. Urbana. Daszek dwuspadowy, 
ceramiczny, zwieńczony ozdobnym  krzyżem.
Kapliczka upamiętnia zwycięską bitwę księciaa M ikołaja Raciborskiego  

z wojskam i liusyckim i na Rudzkiej Górze /m a j 1433 r ./

 A b ecad ło   
Rzeczy 

 Ś ląsk ich  
Z bliża ją  się szkolne ferie 

międzysemestralne. Od 29 stycznia 
do 13 lutego br. wiele osób wyjedzie 
zaczerpnąć świeżego powietrza w 
Beskidy. Rybniczanie wyjeżdżają

najczęściej w okolice U stronia i 
Wisły. A pon iew aż śn iegu  w 
najbliższych ty g o d n iach
prawdopodobnie nie będzie, dlatego 
proponujemy narciarzom i turystom 
inne formy sp ęd zan ia  czasu  w 
niedalekim B esk id z ie  Ś ląsk im . 
Zachęcamy zatem do zwiedzania. 
Ciekawym obiektem jest na pewno 
tzw. "Zameczek" na Zadnim Groniu 
w Wiśle. Dojechać tam jest bardzo 
łatwo. Wystarczy wyjechać z centrum 
Wisły samochodem lub autobusem 
na Kubalonkę lub Wisłę-Czarne, a

późn iej iść  oko ło  40 m inu t 
spacerkiem , k ieru jąc się żółtym  
szlakiem. I tak z Kubalonki należy iść 
w kierunku W isły-Czarne, zaś z 
Wisły-Czarne w kierunku Kubalonki.

Tym, którzy nie m ają samochodu 
należy przypomnieć, że z Rybnika do 
Wisły można bezpośrednio w niecałe 
2 godziny dojechać autobusem PKS, 
zaś w soboty i niedziele odjeżdża do 
Wisły o godz. 7.57 specjalny pociąg 
turystyczny, w racający ok. godz. 
17.00.

Jak doszło do w ybudow ania 
w spom nianego wyżej zam eczku? 
Śląsk Cieszyński, jako jedyna część 
Górnego Śląska, nigdy nie był częścią 
Prus czy Niemiec. Od 1526 do 1918 
p o zo s taw a ł c z ę śc ią  M onarch ii

Austriackiej. Nic więc dziwnego, że 
w B eskidzie Śląskim  austriacka 
rodzina cesarska budow ała sobie 
rezydencje i pałace myśliwskie. Jeden 
z takich pałaców myśliwskich stanął 
w 1907 roku właśnie nieopodal Wisły. 
Ten d rew n iany  p a łacy k  był 
w łasnością arcyksięcia Fryderyka 
Habsburga, który w te okolice często 
przyjeżdżał na polowanie i zabawy. 
Kiedy Śląsk Cieszyński po I wojnie 
światowej wrócił do Polski, pałacyk 
m yśliw sk i p o p ad ł w ru inę  i 
zapom nienie. Dopiero w ojew oda 
Michał Grażyński, po objęciu swego 
urzędu w Województwie Śląskim w 
1926, postanow ił odrestaurow ać 
d rew n iany  kom pleks pałacu  
m yśliw skiego w W iśle. Rem ont 
rozpoczął się na wiosnę 1927 roku, 
je d n a k  podczas ro b ó t ob iek t 
nieoczekiwanie spłonął. W ojewoda 
wydał zatem decyzję o wybudowaniu 
w tym  sam ym  m iejscu  now ego 
obiektu rekreacyjnego dla prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Budowlę 
projektował Adolf Szyszko-Bohusz, 
nadając jej formę średniowiecznego 
zamku obronnego. Dlatego właśnie 
budynek ten zaczęto powszechnie 
nazywać "zameczkiem" . Budowlę, 
w ykonaną w większości z rodzimego 
piaskow ca i drew na, ukończono 
szybko , bo ju ż  w 1930 roku. 
Zameczek w Wiśle kilka razy gościł 
przedwojennego prezydenta Ignacego 
Mościckiego, po wojnie zaś był do 
dyspozycji Urzędu Rady Ministrów. 
N astępn ie po 1981 roku obiekt 
przejęła kopalnia "Jastrzębie" . 
Dzisiaj w sprawie “Zameczku” nie 
brakuje głosów, by formalnie wrócił 
on do prawowitego właściciela, czyli 
do każd o razo w o  u rzęd u jąceg o  
P rezydenta RP. Bo nie m ożna 
przecież zapomnieć, że obiekt ten od 
samego swego zarania był pomyślany 
ja k o  dar G órnego  Ś ląsk a  czy 
W ojewództwa Śląskiego dla głowy 
Państwa Polskiego.

MAREK SZOŁTYSEK

KONCERT
KARNAWAŁOWY

FILHARMONII
We wtorek 25 stycznia o godz. 18.00 

Filharmonia Ziemi Rybnickiej

zaprasza do Teatru Ziemi Rybnickiej 
na KONCERT KARNAWAŁOWY, w 
którego programie usłyszymy utwory 
Straussów, Lehara, Kalmana, Gounoda 
i innych. Wystąpią gościnnie Roma 
OWSIŃSKA - sopran oraz Bogusław 
MORKA - tenor. Orkiestrę poprowadzi 
Sławomir CHRZANOWSKI.

Zameczek Prezydenta RP na Zadnim Groniu w Wiśle.

Utopek 
z Wielopola

Utopek i Aleks
Za stawym od Ośliźloka było sześć 

chałup odciyntych od świata. Godali 
na to Polesie, a noleżało to do 
Wielopola. Z trzech stron otoczone 
lasym, bez elektryki. Woda ze studnie 
ciągło sie klukom /tako żerdka na końcu 
miała taki hok z kerego niyroz wiadro 
spadło/, a świyciło sie karbidkom albo 
naftową lampą. Tam w  jednyj chałupie 
miyszkoł stary Aleks ze swojom 
Stazyją. Jak rano stanył to najprzod 
nabił swoja faja i zakurził aż pod cołkim 
Polesiu śmierdziało. Mama godała, że 
łon suszonymi gynsińcami ta fajka 
nabijoł i pokrziwami. Potym broł sikyra, 
owinył sie dookoła piłom i walił do 
lasa. Bez lasa to by łon niy wytrzimoł. 
Nosił na puklu roztomańte konski 
drzewa, co tam wiater przewrócił albo 
tyż łon spuścił w Hanysowym lesie 
jako suszka. Niyroz była łostuda skuli 
tego drzewa, bo Ośliźlok sie niy doł tak

leko wykiwać. Potym to wszytko pocion 
piyłom na kozidle, kere stoło miyndzy 
stodołom  a haźlym. U kłodoł to 
wszystko na stusek pod okapym. W 
zimie to polił w żeleźnioku i ze swojom 
Stazyjom grzoli stare kości.

Czynsto tyż z lasa nosił prynci z 
brzózki i za stodołom robił mietły, kere 
na torg do Rybnika nosiył. Tyj jego 
baby to sie wszyske dziecka boły, bo 
jak sie łoblykła to wyglondała jak 
czarownica. Chodziła łona po chłopsku, 
kożdy Ślązok wiy jak wyglondały baby 
co chodzom po chłopsku. Łobleczone 
miały jakla, kecka, zopaska, chustka na 
głowie i odziywały sie plyjtym. Pod 
spodkiym miała spodniczka i galoty. 
Tyj łostatnij rzeczy to łona chyba niy 
nosiła, bo jo  czynsto widzioł jak szła 
do lasa miedzom to stowała i łodcedzała 
zimioki.

Bajtle to sie jom boli jak łognia, bo 
tysz te mamy czynsto niom straszyły. 
Jak szła do lasa na jagody abo na grziby, 
a bajtle sie kaj bawiły, to zarozki du 
dom śmiatali. Ale łona niy była zaś 
tako zło jak wyglondała, serce miała 
dobre do dzieci. Co miała boroczka 
robić, dziecka za niom wołały Cyncla,

Cyncla dej poł litra itp. Tukej biyda 
była że aż piszczało, a tu cie jeszcze 
dzieciary za błozna robią. To tyż czasym 
potompała za nimi, co im uciecha 
robiło. No, wypić to łona se rada wypiła, 
yno nie było za co kupić. Starego 
ciyngiym na torg wyganiała. “Idź Aleks 
jutro na torg, bo mosz już dość dużo 
tych mieteł, a jo mom smak co łyknyć 
i konsek wusztu byś przinios”.

W szczoda po połedniu Cyncla z 
łokiynka wyglondała, czy już Aleksa 
niy widać. Niy umiała sie doczekać, 
ćma sie już robiło, a miłego Aleksa niy 
widać. Aleks na torgu trefił kamrata, co 
go od bajtla pamiyntoł i wroz przi 
wojsku byli. Tak długo sie niy widzieli, 
to go na jednego zaprosił na 
“Potacznia”, kaj sie w kożdy torg 
furmony spotykali przi piwie. Na 
jednym sie niy skończyło, tak sie długo 
stawiali, że Aleksowi ani na wuszt niy 
zostało. Szynkiyrz już zawiyroł jak łoni 
wyleźli. Teraz na swoja droga trefić, 
myśli se Aleks i jakoś du dom zońda. 
Za sztadionym skryncił w prawo, bo 
tam było bliżyj, ale niy trefił na ta 
deska i musioł borok przez ta bajca 
przelazow ać. Zaszoł jakoś ku

Hanysowym stawom i myśli se, teraz 
yno przez te groble jakość przelyść, co 
bych do wody kaj niy wpod i byda w 
doma. Idzie se tak po cichutku, co by 
go Ośliźlok niy trefił, bo co go trefi to 
go sądym straszy, że mu drzewo z lasa 
kradnie. Jak był już przi przepuście to 
se tak głośno myśli: “Co jo  powiym tyj 
moij Stazyji, dyć łona mie wyciepnie z 
chałpy, ani wusztu ni mom, ani gorzołki, 
a tu już chyba północ minyła”. Jak to 
padoł, znojd sie koło niego taki 
syneczek w czerwonym ancużku i godo: 
“Podźcie starziku sy mnom, jo mom 
dużo piniyndzy schowanych, to wom 
dom wiela sie wom do kapsow śmieści, 
gorzołka tyż sie znojdzie. Zrobicie mi 
za to dziesiynć mieteł, bo mom dużo 
zamiatanio, a razinku ni ma czym. 
Dow ejcie pozor, jo  wom byda 
karbidkom świycił, co byście kaj niy 
wpadli”.

Stary Aleks szoł za nim po groblach, 
już niy wiedzioł kaj jest, yno sie 
rozglondoł za tym światełkiym łod tego 
syneczka. Naroz wpod do przikopy aż 
do pasa, ale sie jakoś wygramulił, cołki 
łod szlomu ufifrany. Wejrzoł przed sia, 
a tu pod starom brzozkom cało hołda

piniyndzy, aż mu sie oczy zablyszczały. 
Naladowoł se tych piniyndzy pełne 
kapsy i nogawice. Kole pnia leżały 
porosciepowane flaszki z gorzołkom. 
Wzion se do kożdyj rynki po dwie 
flaszki, bo wiyncyj niy umioł udzierżeć. 
Tyn syneczek sie kasik stracił, a Aleks 
ujrzoł przed sobom leżanka wele 
łostrynżnic. Był już taki słaby, że zaroz 
sie na nij legnył i usnył. Rano go jakiś 
larmo obudziło. O tw orził łoczy, 
zaglondo, a tu jego Stazyja wrzeszczy 
na cołki pysk: ”Ty przejynty giździe, 
kaj mosz piniondze za mietły, kaj mosz 
wuszt i gorzołka”. Waliła go przi tym 
krykom po łepie, aż wszystkich 
świyntych widzioł. Jak sie spamiyntoł 
to widzi, że leży w kupie siana na 
ośliźlokowyj łońce. W kapsach mo 
nacisnyte pełno liści, a kole niego leżom 
sztyry konski zgnitych kuloczków z 
brzozki. Yno Stazyja jest prawdziwo i 
dalij wali go krykom po palicy. “Zbiyrej 
sie ty strupie, a kalup do chałupy, bo 
cie jeszcze kto ujrzy. W doma se 
dziepiyro pogodomy, ty naprańcu”. Łod 
tego czasu Aleks po jasnoku z torgu 
wracoł, bo sie boł, że go zaś kedy 
utopek posmyko. B. Dzierżawa

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

KAPLICZKI ŚLĄSKIE

RYBNIK (ul. Gliwicka)



Zarząd Miasta Informuje
Zarząd Miasta Rybnika

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonych w Rybniku.

Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości:
RYNEK Nr 3: stanowiącej parc. nr 1620/263 k.m. nr 1 o pow. 336 m kw. 
zapisanej w KW nr 33867

wartość zabudowania 1.207.854.600.- zł
gruntu 94.752.000.-zł

Cena wywoławcza 1.305.000.000.- zł
ul. RUDZKA Nr 3: zapisanej w KW 785, parcela nr 929/259 oraz 1212/258 
K.M. 1 obręb Rybnik o łącznej pow. 1743 m kw. 
wartość zabudowań: budynku zasadniczego, 
budynku garaży przemysłowych
oraz garażu 2.240.155.200.-zł
wartość składnika gruntowego: 418.096.896.-zł

Cena wywoławcza 2.700.000.000.-zł
ul. CHWAŁOWICKA 6 nieruchomość zapisana jest w KW 13530 parcela nr 
1795/289, 1798/294 o pow. 1336 m kw.

Cena wywoławcza 350.000.000.-zł
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 

Rybnika - tel. 24-168, 25-344. Wizja w/w nieruchomości nastąpi w dniu 21 
stycznia 1994 r. w godz. 9.00 - 11.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 1994 r. o godz. 11.00 w sali nr 37, 
I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Wadium wynoszące 10 procent ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie 
Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 
tys. zł od jednej nieruchomości.

W przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg wadium 
nie podlega zwrotowi.

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. XXXV-lecia w 
dzielnicy Boguszowice w Rybniku.

1. Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu oraz zobowiązany jest 
zakupić pawilon typu “STOLBUD”.
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 opłaty targowej obowiązującej 
zgodnie z każdorazową uchwałą Rady Miasta.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika - tel. 24-168 lub 25-344. Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 1994 
r. o godz. 11.00 dla dotychczasowych użytkowników targowiska, zaś o godz. 12.00 
nastąpi przetarg nieograniczony na wolne stanowiska handlowe targowiska, w sali 
nr 37, I piętro budynku Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego Nr 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. 10.00 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 prawo odstąpienia w każdej chwili od 
przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza dodatkowy ustny przetarg nieograniczony

na ratalną sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku 
wielomieszkaniowych położonym w Rybniku dzielnicy Niedobczyce przy ul. 
Kadłubka 35 wraz z ułamkową częścią domu, który stanowi własność Gminy Miasta 
Rybnika oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 
stanowiącego parc. nr 1291/25 Km 4 obr. Niedobczyce o pow. 1980mkw. zapisaną 
w KW 1294. Przedmiotem przetargu jest licytacja na wysokość wpłaty I raty 
wartości lokalu mieszkalnego, zaś pozostała wartość mieszkania podlega uiszczeniu 
w ratach rocznych rozłożonych na wniosek nabywcy na okres do 10 lat płaconych 
do 31 marca każdego roku. Roszczenie Miasta z tego tytułu podlega zabezpieczeniu. 
Wysokość oprocentowania rat wynosi 2/3 obowiązującego kredytu refinansowego 
N.B.P., które będzie modyfikowane w przypadku zmiany jego wysokości.
Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 1.530.000.-zł 
Dodatkowo winna być uregulowana należność za wieczyste użytkowanie ułamkowej 
części gruntu.

Nr mieszkania kondygnacja pow. użytkowa vadium w wys. 10 procent
m kw. wartości mieszkania

23 III piętro 53,70 8.216.000.-zł

Opłata roczna za 180 m kw. gruntu tj. 91/1000 cz: 126.000.-zł 
Pierwsza opłata wynosi 1.890.000.-zł
W/w mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168, 25-344.
Wizja mieszkania nastąpi w dniu 24 stycznia 1994 r. w godz. 9-11. Przetarg 
odbędzie się 27 stycznia 1994 r. o godz. 10-tej w sali nr 37 1 piętro budynku Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. Uczestnicy przetargu winni wpłacić vadium 
w kwocie wyżej podanej, w Kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia 
przetargu godz. 9.30. Vadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. 
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 tys. zł. 
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od 
przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenia drobne 

WYCENY I OBRÓT 
nieruchomościami - tel. 26419

Zamki, junkersy, inne roboty 
domowe - tel. 27774.

k  k  k

SPRZEDAM samochód typu: 
NISSAN-SUNNY 1,4LX 

z IX. 1991r. (stan bardzo dobry, 
kolor biały). Wiadomość: 

Leszczyny, tel. grzeczn. 311-730 
Codziennie od 8.00 do 14.00.

k  k  k

DO WYNAJĘCIA 
pomieszczenia na działalność 

w centrum Rybnika 
/Plac Wolności 1 3 /I i II piętro. 

Informacja - Rybnik, 
Kościuszki 30/1 po 18.00

k  k  k

SPRZEDAM SZKLARNIĘ 
do rozbiórki 6 x 15 m . 

Dodam gratis różne materiały i 
urządzenia.

Wodzisław, tel. 558-425.

ABC
dla zwierząt
Sklep i Lecznica
ul. Zebrzydowicka 2
/naprzeciw Straży Pożarnej/

tel. 25-438

G A B I N E T  L E K A R S K I
Zofia WRÓBEL

Specjalista położnik-ginekołog
ul. Sobieskiego 9 

/nad Świerklańcem - III - piętro/ 
p r z y j m u j e  : 

wtorki 17.00 - 18.00 
piątki 16.00 - 17.00 
telefon domowy: 28627 

/Gabinet przeniesiono z ul. Hallera/

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.

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"

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

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

 W r a z i e  p o t r z e b y
POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71 
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK  21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 21 do 27 stycznia Apteka Pod Lwem, 
ul. Sobieskiego 4, tel. 22806

Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice

Tel. 392-134 
Tel.\fax 20-278 ULEXCzynne od 9.00 do 17.00 

IV  W ielki K onkurs z nagrodam i
Kupując w naszym sklepie sprzęt komputerowy, R TV  i AGD  

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

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.

"Dziś fotografujesz  - dziś masz zdjęcia "

cm 2 - 8 .0 0 0  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 słow o - 5 .000  zł
•  1 słow o w og łosz. towarzyskich - 2 .000  z

i tanio

Bogaty wybór biżuterii na każda okazję
oferują sklepy jubilerskie

ARTIS IMAGO-ARTIS
Powstańców 17 i Korfantego 3 Rynek 2

Codziennie od 9.00 do 17.30 w soboty od 9.00 do 13.00

Środowa 
Giełda Cenowa

M ięso schab
wołowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 78 77 122,2 66,7

TARG 7 4 -7 5 76 110 59

HERMES 78 82 130 71

Owoce/Warzywa jabłka cytryny pomarańcze mandarynki
TARG 3 - 6 25 13-15 1 6 -2 2

Miejska 3 5 2 0 -2 2 18 26

HERMES 6,5 26 19,5 24

Spożywcze masło cukier jajko mąka
JAN NOGA 9 9,5 3,1 7

TARG 8,7 - 8,8 8,5 2 ,4 -3 6 - 7

HERMES 9,5 9,8 3,2 7 ,3 -8

WALUTY dolar marka czeska francuska
Pewex d u ż y 21300\21400 12100\ 2180 695\ 705 3530\3579

Delikatesy, ul. Miejska 21250\21400 12100\12150 690\705 3550\------

HERMES 21300\21400 12100\12180 695\ 710 3530\3600

6 
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Jazzmani na Małej Scenie

W niedzielny wieczór 16 bm. na Małej Scenie Rybnickiej koncertowała formacja 
jazzowa Zbigniewa Lewandowskiego, złożona z jego muzycznych przyjaciół: 
Krzysztof Ścierański grał na gitarze basowej, Jerzy Glówczewski na saksofonie, 
zaś Janusz Skowron na instrumentach klawiszowych. Muzycy się nie oszczędzali, 
toteż koncert zachwycił nawet najbardziej wymagających jazzfanów. Sala 
wypełniona była po brzegi i co szczególnie cieszy, na koncert wybrało się wielu 
ludzi młodych, a nawet bardzo młodych. Jak widać, ten gatunek muzyki podbija 
serca kolejnej generacji rybniczan. Wreszcie też bez problemu można było na 
Małej Scenie kupić butelkę dobrego piwa, nieodzownego w takich przypadkach.

Wack.

Koncerty
dla

pacjentów
W ubiegły piątek pensjonariusze 

rybnickiego Szpitala dla Psychicznie i 
Nerwowo Chorych mieli okazję 
wysłuchać koncertu kolęd, które śpiewali 
dla nich chórzyści chóru im. 
Słowackiego z Biertułtów , 
prowadzonego przez Jerzego 
Michalskiego. Kolędy były przeplatane 
fragmentami mówionymi. Publiczność 
wypełniła całą salę, słuchaczy było ok. 
70. Na początku śpiewał chór, później 
kolędowali wspólnie śpiewacy, pacjenci 
i personel szpitala. Krystyna Lewczuk, 
zajmująca się organizacją koncertów, 
uważa, że był to występ z dużą klasą, na 
wysokim poziomie. Sami chórzyści zaś 
byli bardzo wzruszeni. Łzy w oczach 
mieli i śpiewający i słuchający. W czasie 
przerwy artyści rozmawiali ze swoją 
publicznością. Takich spotkań - 
koncertów i przedstawień odbywa się w

Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo 
Chorych więcej. Ogromnie podobały się 
jasełka, zaprezentowane 9 stycznia przez 
folklorystyczny zespół “Sami swoi” z 
Jejkowic. Przedstawienie obejrzało 
bardzo wielu pacjentów. Zorganizowano 
je dzięki pomocy Urzędu Miasta, który 
wspomaga “Samych swoich”. Krystyna 
Lewczuk ma nadziej ę, że ta grupa jeszcze 
wiele razy zaw ita do szpitala. 
Koncertował także chór “Seraf’, który 
regularnie występuje dla pacjentów. 
Karnawał nie omija więc szpitala 
psychiatrycznego. 26 stycznia wystąpi 
tu Chór Szkoły Muzycznej, a 31 stycznia 
zespół folklorystyczny z Jankowic. 
Zespół występuje w regionalnych 
strojach, śpiewa melodyjne piosenki - 
publiczność jest zachwycona. Niedługo 
odbędzie się też trochę spóźniony bal 
noworoczny, na którym zapowiedziano 
obecność orkiestry z Chwałowic.

Wszyscy artyści, którzy dają występy 
w szpitalu, robią to nieodpłatnie i 
wszyscy po spotkaniach z pacjentami 
mówią, że było to dla nich duże i bardzo 
wzruszające przeżycie, a publiczność 
reagowała wspaniale. /K/

Kronika policyjna

Złodziej - elektryk
W nocy z 9 na 10 stycznia włamano się 
do Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Rolniczego a przy ulicy Kadłubka. 
Skradziono 3 silniki elektryczne o 
wartości 20 mln zł.

Lubią dzwonić?
W nocy z 10 na 11 stycznia nieznani 
sprawcy włamali się do domku 
jednorodzinnego przy ulicy Rudzkiej. 
Skradziono telewizor Otake, tuner 
anteny satelitarnej i telefon. Straty 
wyniosły 15 mln zł.

Goły i niewesoły
11 stycznia o godz. 18.0 w okolicy 
dworca PKP dwóch nieletnich napadło 
na przechodzącego tamtędy chłopca. 
Zabrali mu ubranie o wartości 1,2 mln 
zł.

Śmierć rowerzysty
11 stycznia o godz. 23.00 przy ulicy 
Kolejowej w Łukowie kierow ca 
samochodu VW go lf najechał na 
rowerzystę i zbiegł z miejsca wypadku. 
Poszkodowany zmarł na miejscu. 
Sprawcę ustalili i zatrzymali policjanci 
z komisariatu w Gaszowicach.

Włam do toyoty
13 stycznia przy ulicy Gliwickiej między 
15.30 a 17.30 włamano się do 
samochodu terenowego toyota. Sprawcy 
skradli radiomagnetofon Pionier i telefon

komórkowy Motorola 2000. Straty 
właściciel oszacował na 51 mln zł.

Potrącił i uciekł
13 stycznia przy ulicy Rybnickiej w 
Gaszowicach fiat 126p koloru 
czerwonego zjechał nalewy pas i potrącił 
motorower jawa. Sprawca zbiegł z 
miejsca wypadku. Obrażeń doznał 18- 
letni pasażer motocykla.

Nożem w szyję
15 stycznia przed wejściem do baru 
“Alibaba” przy ulicy Wodzisławskiej w 
Niedobczycach doszło do pobicia przy 
użyciu noża. K obieta uderzyła 
mężczyznę nożem w szyję, powodując 
przecięcie głównych naczyń 
krwionośnych. Pokrzywdzonego 
przewieziono do Kliniki Górniczej w 
Katowicach-Ochojcu.

Dachowanie syreny
16 stycznia po południu przy ulicy 
Podmiejskiej kierowca syreny bosto nie 
zachował ostrożności i uderzył w znak 
drogowy. Samochód przewrócił się na 
dach, a kierowca doznał ogólnych 
potłuczeń.

Śmierć z przedawkowania?
16 stycznia o godz. 19.00 na osiedlu 
Południe w Boguszowicach znaleziono 
zwłoki mężczyzny na schodach 
prowadzących do piwnicy. Policja nie 
stwierdziła działania osób trzecich, a 
obok zwłok znaleziono strzykawkę z 
igłą. Prokurator zarządził sekcję zwłok. 
Zmarły był 22-letnim mieszkańcem 
Boguszowic. /jak/

Dziecko wie -
czyli rybnickie przedszkolaki 
o zimie
- Powiedzcie, przedszkolaki, ja k  
wygląda zima?
- Biała!
- Śnieg!
-Wszystko jest pokryte białym śniegiem.
- Białe drzewa, białe drogi. Wszystko 
białe.
- A ja  mam czerwone palce!
- A jak wyglądają ludzie zimą?
- Są biali, pokryci śniegiem.

Karnawał
trwa

Dziś karnaw ałow ą zabawę 
zorganizować może każdy, nie pytając 
nikogo o zgodę, ot chociażby chór 
parafialny, jak to było w przypadku 
zabawy, która w miniony poniedziałek 
odbyła się w Domu Katechetycznym 
parafii św. Antoniego. Rozpoczęto od 
wspólnego śpiewu kolęd, a później była 
już wspaniała zabawa taneczna, w której 
odważnie udział wzięli nawet księża 
wikarzy.

Co rusz odbywają się wielkie bale i 
całkiem małe potańcówki, kto jednak 
na parkiecie nie czuje się najlepiej, za 
jedyne 400 tys. zł może podnieść swe 
kw alifikacje na kursach tańca 
tow arzyskiego, jak ie  w m inioną 
niedzielę rozpoczęły się w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. A zatem wystarczy, 
idąc na sumę, zabrać parę wygodnych 
butów i prosto z kościoła udać się na 
taneczne dokształcanie. Kto jednak w 
tegorocznym budżecie nie uwzględnił 
takiego wydatku, zdać się musi na to co 
potrafi, bądź na kolejnych imprezach 
wian godnie przekonywać, że właśnie 
dopiero co skręcił nogę.

/wack/

KOMUNIKAT
RYBNICKIEGO

SPEEDWAY
FAN-CLUBU

RYBNICKI SPEEDWAY FAN-CLUB 
pragnie poinformować, że kolejne 
spotkanie członków i sympatyków 
czarnego sportu odbędzie się 21 stycznia 
o godz. 17.00 w świetlicy stadionu 
ROW.

Wszystkich, którzy choć trochę 
kochają sport żużlowy serdecznie 
zapraszamy.

SPEEDWAY FAN-CLUB 
R Y B N I K

- W czapkach ciepłych chodzą, w butach, 
w kombinezonach.
- Ciepło są ubrani, żeby nie zmarzli!
- Czy teraz była prawdziwa zima?
- Jeszcze jest!
- A śnieg był?
- Raz był, raz nie był.
- Cieszycie się, kiedy śnieg pada?
- Tak!
- Ja się nie cieszę, bo mi w ręce zimno.
- A próbowałeś nosić rękawiczki?
- Tak, ale mam za duże.
- Rękawiczki, czy ręce?
- Rękawiczki.
- Jaka jest wasza ulubiona pora roku?
- Zima!
- Lato!
- Zima!
- Lato!
- Zima!
- Co można robić zimą?
- Bałwana.
- Można jeździć na nartach.
- I na łyżwach.
- I można się rzucać w śnieżki.
- Ja nie cierpię lata, ja lubię tylko zimę.
- Dlaczego?
- Bo za mocno grzeje.
- A ja  nie lubię zimy, bo bardzo mi jest 
zimno. Ja lubię mieć lato na dworze.
- Kto z was marznie zimą? Raz, dwa... 
dziesięć... piętnaście... prawie wszyscy.

Nasze
propozycje

Teatr Ziemi Rybnickiej 
22 stycznia, godz. 17.00, 
KABARETOWISKO, czyli Tadeusz 
Drozda i grupa VOX, wstęp 90.000 zł 
24 stycznia, godz. 8.00, 9.30, 10.40, 
12.00, BALLADA na przestrzeni 
wieków, wykonawcy Jolanta Wołłejko, 
Elżbieta Szaniewska, Tadeusz 
Pluciński, Edward Hulewicz, wstęp 
30.000 zł
Klub Filmowy EKRAN przy TZR 

24 stycznia, godz. 19.00, "MAŁA 
UROCZA PLAŻA", reż. Yves Allegret 
oraz " MARYNARZ NA DNIE 
M ORZA" , prod. USA, wstęp za 
okazaniem karnetów 

Kino PREMIEROWE przy TZR 
26 i 27 stycznia, godz. 17.00 i 19.00, 
"TRZEJ MUSZKIETEROWIE", prod. 
USA, cena 30.000 i 25.000 zł 

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

A czy zwierzęta marzną?
- Tak.
-Nie.
- Dlaczego nie?
- Bo mają futerka.
- Sareny nie mają.
- Marzną, bo nie mają gdzie się schronić 
niektóre.
- A ja  karmiłam niedźwiedzie.
-  Żywe?
- No! Rzucałam im chleb.
- Ja kiedyś karmiłam gołąbki.
- Jak ja byłem w parku, tam była woda 
i karmiłem kaczki Chlebami.
- A ja  karmiłem małpki bananem.
- Ja karmiłam żyrafy i widziałam zebrę.
- A ja karmiłam słoniów chlebem.
- A ja  mam swojego psa i też go karmię 
zimą, jak jem coś niepotrzebnego.

O zimie z przedszkolakami 
z rybnickiego przedszkola nr 1 
rozmawiała Klaudia MICHALAK.

Komputerowy  
skł ad tekstów

Przepisywanie 
prac dyplomowych, 
magisterskich itp.

Rybnik, ul. Dworek 7/52 
Szymaszek 

od pon. do piątku 
w godz. od 15 do 18

lub w redakcji "GR" 
od wtorku do czwartku 

w godz. od 12 do 16

Kino APOLLO
21 stycznia, godz. 17.00, 22 i 23 
stycznia, godz. 15.30, “ALADYN”, 
prod. USA
21 - 23 stycznia, godz. 19.00, w sobotę
o 17.00 “WSCHODZĄCE SŁOŃCE”, 
prod. USA
24 - 27 stycznia, godz. 17.00 i 19.00, 
“DENIS ROZRABIAKA”, prod. USA
22 stycznia, godz. 20.00 - 4.00, 
DYSKOTEKA

Dom Kultury - Niedobczyce
22 stycznia, godz. 16.00, otwarcie 
wystawy II K onkursu Sztuki 
Nieprofesjonalnej im. Vincenta Van 
Gogha
23 stycznia, godz. 17.00, “ZABÓJCZA 
BROŃ III”, prod. USA, cena 20.000 zł 
26 stycznia, godz. 8.30, 10.00, 11.30, 
widowisko dla dzieci pt. “GARGAMEL
I SMURFY”, cz.II, wstęp 20.000 zł

Kino ZEFIR - Boguszowice 
23 - 27 stycznia, godz. 17.00 i 19.00, 
“TWIN PEAKS”, prod. USA 

Kino VEGA - Żory 
2 1-24  stycznia, godz. 17.00, “TINA”, 
prod. USA, godz. 19.00 i 21.00, “ZŁY 
PORUCZNIK”, prod. USA 
26 - 27 stycznia, godz. 15.30, “TOM I 
JERRY”, prod. USA, godz. 17.00 i 
19.00, “ŚCIGANY”, prod. USA. /gw/

Zdjęcie

Zapraszam y naszych Czytelników 
do wspólnego oglądania zdjęć. 
W ystarczy przyjść do redakcji z 
ciekaw ym  zd jęc iem , k tó re  po 
sk o p io w a n iu  n a ty c h m ia s t 
zwrócimy. /M ożna też wrzucić je  
do naszych “żółtych skrzynek”/ 
.Autora najsympatyczniejszego 
lub najbardziej “odjazdowego” 
zdjęcia firma “EKSPRES FUJI” 
Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi 
bezpłatnym wywołaniem i 
wykonaniem odbitek z rolki filmu.

z albumu czytelników

Struś w opalach. Zdjęcie Ryszarda P.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Pod znakami zodiaku

Kiedy wraca stare, a nowe nie całkiem jeszcze wytarte, 
na jakiej ulicy jesteśmy? Foto.wack

R ybniccy u czn iow ie  
n a p isa li...

Dymitriada była to afera.

* Polska podkładała Rosji królów  
Dymitrów. Rosja domyśliła się, że 
są to fa łszyw i króle i wysadzali ich 
w stronę Polski z arm at

* Żona M ieszka I  nazywała się  
Borówka.

* Woj je s t to duże zbiorowisko ludzi, 
którzy napadają wojem .

* Inflacja - wkroczenie wojsk na 
zajęte terytorium przez inne wojska.
* Chrystianizacja - naawracanie 
lu d z i za m o żn ych  do p rzy ję c ia  
chrztu.
* Dem okracja to je s t  kraj w niewoli 

p o d  czyjąś władzą.
* Pierw szym  władcą św iata był 

Bolesław Chrobry.
* Ig n a c y  P a d e re w sk i b y ł  to  

zn a k o m ity  m u zyk , tw o rzy ł on  
piosenki o różnych okupantach i o 
m a ltre to w a n y m  n a ro d z ie ,  
m ianowano go hetmanem.

Rozwiązanie “Konkursu Gwiazdkowego”
Konkurs obrazkowy

A-5, B-8, C-l, D-6, E-2, F-l 1, G-9, H-10, 1-3, J-7, K-4, L-12 
Hasło krzyżówki “RYBA”

Najlepsze życzenia świąteczne od “Gazety Rybnickiej”.

K upon 
krzyżów ki 

n r  1 6

Wśród autorów  
p r a w i d ł o w y c h  
r o z w i ą z a ń  
rozlosujemy 
2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklepy jubilerskie 
“Artis” i “Imago- 
Artis” z Rybnika.

Poziomo: A. jednostka mieszkalna, B. apel, lecz nie na obozie, C. 
miłosny lub profesja, D. kuchenna lub Cycerona, E. papieru w 
łazience, F. broń “drogówki”, G. czynność w ogonku, H. równia 
pochyła na śrubie, I. biegłość lub mięsa, J. wystrugana z kory 
Pionowo: 1. iluzja do stwarzania, 2. krytyki lub noża, 3. koński 
szewc, 4. skacze na Antypodach, 5....+ bombki = choinka, 6. niejeden 
w magazynie, 7. sportowa lub ...zwłok /brrr.../, 8. mówił do obrazu, 
a obraz ni razu, 9. choroba lub morska, 10. sieją ją panny 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: C-9 H-6, J-8, B-8, H-8, B-7 G- 
2, G-6, D-9 A-9, H-9, C-9, B-7, H-4
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 14 z hasłem “I co nam dał stary 
rok” otrzymują: B. Sajewicz, ul. Mickiewicza 3, 44-200 Rybnik 
oraz S. Pasuto, ul. Mikołowska 69, 44-203 Rybnik
Nagrody do odebrania w redakcji.

Baran - Odnotujesz wyraźny wzrost potencjału energetycznego, co pozwoli Ci 
przezwyciężyć kłopoty zdrowotne, a także wcielić w życie długo i z wielkim 
wysiłkiem przygotowane przedsięwzięcia.
Byk - Trzeba będzie dokonywać szybkich wyborów i uwolnić się od wątpliwości, 
a wszystko przy zachowaniu równowagi wewnętrznej i powściągnięciu emocji. 
Bliźnięta - Odczujesz falę pozytywnych wibracji, od Ciebie jednak zależeć będzie, 
jak  je  spożytkujesz. Możesz wybierać świadomie lub intuicyjnie, nie przejmując się 
specjalnie nakazami i zakazami płynącym z zewnątrz.
Rak - Przemyślenia zaowocują przyjęciem nowej hierarchii wartości, co da Ci 
poczucie ładu i spójności z otaczającą Cię rzeczywistością i uspokojenie wewnętrzne. 
Lew - Skup się raczej na pracy indywidualnej, pozostawiając na boku studia 
porównawcze i działania konkurencji. W Twojej branży ceniona jest przecież 
oryginalność!
Panna - Musisz zrozumieć, że kluczem do zrozumienia każdej sytuacji jest umiejętność 
wyciszenia się. Łatwiej wtedy usłyszeć potrzeby bliskich.
Waga - Wszystko może się teraz zdarzyć, trzeba więc narzucić sobie dyscyplinę 
wewnętrzną i zrelaksować się, by móc sprostać sukcesowi. Uważaj jednak, by górę 
nie wzięły ambicje!
Skorpion - Znakomity moment na pogłębienie wiedzy i doskonalenie zdolności. 
Praca nad sobą i umiejętność korzystania z intuicji pozwoli zakończyć wszystko, 
co jest w toku.
Strzelec - Zbyt wielka ambicja i duma mogą spowodować negatywne skutki w 
postaci opóźnienia realizacji projektów. Postaw raczej na kooperację, doceniając 
pomysły innych - nie rezygnując z własnego wkładu...
Koziorożec - Nie próbuj omijać praw i przepisów, bo odbije się to na kondycji 
Twoich interesów. W tym wypadku skórka nie jest warta wyprawki...
Wodnik - Porządkowanie wewnętrzne, jakiego dokonałeś, dało dobre rezultaty. 
Sprzyjać to będzie samodyscyplinie, a więc również zerwaniu z nałogami i 
zapanowaniu nad instynktami.
Ryby - Odczujesz wewnętrzną pewność potwierdzającą dotychczasowe wybory. 
Będzie to rodzaj wolności, która jest uwolnieniem od wątpliwości i wahań, których 
u Ciebie zawsze sporo.

Fatałachy z naszej szafy

Za grosik...
Wprawdzie zima zaczęła nieśmiało wypełniać 

swoje obowiązki statutowe, lecz żadna rozsądna 
dziewczyna pod koniec stycznia nie sprawia już 
sobie nowej zimowej garderoby. Ten miesiąc 
przemęczymy się w tym co mamy, a potem... A 
potem czyste szaleństwo! Bo wiosenno-letnia 
moda, której pokazy odbyły się w Paryżu już 
dobrych parę tygodni temu, jest szalenie 
urozmaicona i zróżnicowana. Ilu projektów, tyle 
pomysłów, trendów, stylów, powrotów do 
przeszłości, wybiegania w przyszłość!
Oczywiście, jeżeli odrzucimy cały entourage 
pokazów, zredukujemy konkrety do kilku 
kierunków, ale i tak każda z nas znajdzie coś dla 
siebie.

Na przeczekanie proponuję styl nazwany pchli 
targ lub St. Germain de Pres - czyli z życia 
artystów. Wszystko jest szare, czarne, granatowe, 
brązowe, a pochodzi lub jest podrasowane na lata 
70 i 60. U nas stare, choć gatunkowo niezłe rzeczy
rzadziej można dostać na targach, które pełnią inną rolę niż na Zachodzie, częściej 
w tzw. sklepikach “za grosik”. Za szerokie spodnie z szelkami, wąskie żakieciki 
z rękawem wszytym z główką długie spódnice, platformy, patchworki, kamizelki, 
a także rzeczy mundurowe. Wszystko jest ciasnawe lub za duże, przykrótkie lub 
przydługie, podniszczone, cerowane.

Nie muszę dodawać, że na styl pchli targ mogą sobie pozwolić bardzo młode 
dziewczyny o dobrej figurze, bo te rzeczy, co tu dużo mówić, urody nie dodają. 
Ale jak jest, to jej też nie odbierają. Wróżka

Kamizelka na przyciasnej 
marynareczce czyli "pchli targ” 
jak  żywy...

5  m in u t  ła m a n ia  g łow y

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 150.000 zł, ufundowanego przez PUH “ULEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki z nr 1 otrzymuje: Piotr Korduła, ul. Raciborska 
23/2, 44-200 Rybnik

M arika odprowadziła A lojza  na 
lotnisko do Warszawy, bo wyjeżdżał do 
Budapesztu. Już mu wszystkie rady 
przekaza ła , je szcze  ino raz sie 
pocałowali, ju ż odchodzi przez ta 
granica, a ona za nim woło:
- Uważaj na siebie, fruwaj wolno i 
nisko!

Młoda para wybiera się już do ślubu, 
jak młoda pani słyszy młodego pana 
mówiącego do kolegów:
- Weta o dziesięć tysięcy, że jest jeszcze 
dziewicą.
Podchodzi do niego i na ucho mu 
powiada:
- Jeszcze nie jesteśmy żonaci, a ty już 
pieniądze przez okno wyciepujesz?

Śląskie
beranie

W pierwszą noc po ślubie młoda żona 
pyta męża:
-Anteczku, czy ty zawsze tak chrapiesz ? 
- Nie najdroższa, ino wtedy jak  śpią!

- Od dziś dzielymy sie robotą - pado 
żona do górnika. - Dziecko jest nasze 
i roz ty go bydziesz kolebać, a roz jo. 
W nocy żona budzi męża.
- Józef! Mały ryczy!
- To se pokoleb twoją połowę, a moja 
niech ryczy.

*  *  *

- Francek, ponoć żeś sie ożenił?
- Ano prowda.
- No to musisz być szczęśliwy?
- Ano, musza.

- Panie Kocur, wpłynęła skarga, żeście 
wczoraj wieczór pobili baba sąsiada.
- A dyć wyboczą Panie Sędzio, ćmy 
było jak u murzyna w... toch niepoznoł. 
Byłech blank pewny, że to moja staro.

A ntek wyjechoł na leczenie do 
sanatorium. Obiecoł święcie, że bydzie 
codziennie pisywoł listy do kobiety. Po 
dwóch tygodniach dostała żona list tej 
treści: “Droga Żoneczko, nie wiem co 
robić więc pisza do Ciebie, ale nie 
wiem co pisać, więc kończa, Antek".

- Panie władza, znikła mi baba.
- Downo?
- No bydzie ze dwa tygodnie.
- Człowieku! To dopiero teroz 
zgłoszocie?
- No bo wiedzą, nie mogłech w to 
szczęście uwierzyć.

- Panie Gajda, czy wasza kobieta jest 
w doma?
- Nie, przed trzema godzinami poszła 
na pięć minut do sąsiadki.

Z książki "Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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