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Sanepid
w wieku średnim
Rybnicki Sanepid działa od prawie czterdziestu lat. W latach 

pięćdziesiątych jego najważniejszym zadaniem było zwalczanie 
Heine - Mediny, gruźlicy, wszawicy, ekshumowanie żołnierzy i 
więźniów obozów koncentracyjnych. Dziś zachęca do higienicz
nego trybu życia - bez nałogów, za to ze zdrową kuchnią i upra
wianiem sportu, i propaguje ekologię. Na początku działalności 
Sanepidu podstawowym środkiem lokomocji były nogi, rower 
uważano za luksus. Po czterech dekadach pracownicy jeżdżą na 
inspekcję samochodami.

Budynek Sanepidu pzry ulicy Janiego Zdj.: pal

Państwową inspekcję sanitarną po
wołano w sierpniu 1954 r. W 1955 r. 
powstała miejska i powiatowa stacja 
sanitarna w Rybniku. W 1963 r. połą
czono je w Powiatową Stację Sanitar
no-Epidemiologiczną, którą kierował 
dr Antoni Szymański, pierwszy, 
który po wojnie organizował w mie
ście służbę zdrowia i kolumnę sanitar
ną. Inspekcję sanitarną współtworzyli: 
Antoni Nakielski, Leszek i Teresa 
Jędrzejczykowie, Łucja Procek, 
Krystyna i Dominik Szafarczyko
wie. Pierwszą siedzibą stacji był budy
nek nr 13 w Rynku, gdzie obecnie 
znajduje się Bank Ziemi Radomskiej 
W tych pionierskich czasach pracow
nicy stacji przede wszystkim zwalcza
li choroby zakaźne i krzewili podsta
wkowy higienę. Próbki do badań trzeba 
było dowozić do Katowic. Pierwsze 
laboratoria, badające wodę, powietrze 
i specjalizujące się w higienie pracy 
powstały w roku 1966, w tych baśnio
wych czasach, gdy wodę w Wiśle zali
czano do pierwszej klasy czystości. 
Zanieczyszczenie powietrza było nato
miast znaczne, brakowało wówczas 
aktów prawnych, chroniących atmo
sferę, zaś świadomość zagrożenia była 
minimalna.

Od 1974 do 1981 roku stacją kiero
wał dr Norbert Szymura. Najważ
niejszym wydarzeniem w czasie jego 
dyrektury było masowe zachorowanie

c. d. na stronie 3

II Rybnicki Bal Charytatywny

ZAŚPIEWA RYNKOWSKI!
Już teraz, jesienią, Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji przygotowuje się 
do akcji zimowej i letniej pomocy cha
rytatywnej dla rybnickich dzieci z 
najuboższych rodzin oraz dla dzieci 
polskich ze Lwowa. Również wyróż
niający się w nauce uczniowie rybnic
kich szkół będą mogli wziąć w ramach 
tej akcji w balu, jaki zostanie dla nich 
zorganizowany podczas zimowej prze
rwy wakacyjnej.

Akcje te znakomicie się sprawdziły 
w latach ubiegłych i w bieżącym roku / 
o czym szeroko pisaliśmy/, utrwalają 
się w kalendarzu imprez miejskich, 
organizowanych zresztą w ścisłej 
współpracy z parafiami katolickimi 
oraz szkołami podstawowymi Rybni
ka.

Przypomnijmy, że środki finansowe 
na przeprowadzenie tych imprez zgro
madzono podczas I Rybnickiego Balu 
Charytatywnego w styczniu br. Część 
kosztów pokryła dotacja Totalizatora 
Sportowego. Już dzisiaj wiadomo, iż 
II Bal Charytatywny w Rybniku 
odbędzie się w pierwszą sobotę kar
nawału, 7 stycznia 1995 roku o 
godz. 20.00. Bal odbędzie się pod pa
tronatem prezydenta miasta z udziałem 
przedstawicieli rybnickiego ducho
wieństwa. Ceny zaproszeń są wysokie

wysokie - wynoszą 3 miliony złotych od 
pary, ale po pierwsze: cel szczytny, po 
drugie: organizatorzy nastawiają się na 
przyciągnięcie do restauracji “Olim
pia” w Kamieniu przedstawicieli ryb
nickiego biznesu i ludzi - ogólnie 
rzecz biorąc - majętnych. Zaproszenia 
są w “Olimpii” do nabycia od zaraz.

Nie zdradzamy na razie wszystkich 
atrakcji, jakie dla uczestników balu 
przygotowuje dyrektor MOSiR-u, 
Józef ŚLIWKA.

- Z  całą pewnością mogę obiecać 
100 procent świetnej zabawy - mówi. 
- Zdradzę jedno: gwiazdą balu będzie 
sam RYSZARD RYNKOWSKI. Zna
komity piosenkarz potw ierdził ju ż  
przyjazd i występ - również charyta
tywny!

Dyrektor MOSiR-u zakłada, że uda 
się zaprosić minimum 70 par - to był
by pewny fundament finansowy dla 
przyszłorocznych akcji charytatyw
nych w Rybniku.
Wierzę, że zagonieni na co dzień bi
znesmeni znajdą czas /bo z pieniędzmi 
chyba nie będzie kłopotu/, by połączyć 
przyjemne z pożytecznym.

Tę akcję polecamy ich uwadze!
GRZEGORZ WALCZAK

RYBNIK 
RYNEK 6

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL
FIRM:
FABRYKA KUCHNI

SUPER OFERTA
Przy każdym zakupie
powyżej 3 mln zł.

nagroda - 
3-dniowy pobyt

dla dwóch osób 
w hotelach w najbardziej 

atrakcyjnych miejscowościach

ARDO
elemis
Amica

z e lmer

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Łowczy Ryszard Paszenda daje sygnał do uroczystej zbiórki. Z  lewej 
Robert Rutkowski -prezes koła "Pod Bukiem ”.

Zdj. :jack

Hubertus '94
Wczoraj, niedaleko Kamienia, w sło

neczny i mroźny ranek, w dniu swego 
patrona św. Huberta tradycyjne do
roczne łowy rozpoczęło Koło Łowiec
kie “Pod Bukiem”, zrzeszające ponad 
60 członków. W uroczystości, zwanej 
potocznie Hubertusem, wzięło udział 
42 łowczych, którzy w ten sposób 
chcieli uczcić swój jubileusz - czterdziestolecie

czterdziestolecie działalności koła. Impreza 
rozpoczęła się w duchu szacunku dla 
przyrody oraz wszelkich jej darów. Po 
zakończeniu zostanie ogłoszony król 
oraz wicekról Hubertusa i oczywiście 
tradycyjnie król pudlarzy. Szerszą rela
cję z przebiegu tego święta przedstawi
my w następnym numerze.

J.J.

 Uwaga Czytelnicy! 
 Następny numer "Gazety Rybnickiej" 
 ukaże się w czwartek, 10 listopada 

Już dziś!
W piątek 4 listopada pierwszy koncert

IX SILESIAN JAZZ MEETING!
Jubileuszowo zagra South Silesian Brass Band, 

wystąpią również jego goście - Izabela Zając & “Why Not”. 
W sobotę 5 listopada koncert drugi, a w nim 

“Grzegorz Kapołka Band” 
i Big Band Akademii Muzycznej 

w Katowicach.
Początek koncertów - godz. 18.00.
Po obu koncertach, ok. godz. 21.00

JAM SESSION Małej Scenie Rybnickiej. 

Wystawa
kotów

rasowych
Miłośnicy kotów będą mogli 

podziwiać piękne zwierzęta na jed
nodniowym pokazie, zorganizowa
nym przez katowicki oddział Sto
warzyszenia Hodowców Kotów 
Rasowych w Polsce. Wystawa 
odbędzie się 6 listopada, w go
dzinach od 10 do 16, na Małej 
Scenie Rybnickiej.

 MOTOR PLACE 
oferuje

POLONEZY
* wtrysk elektroniczny 

* lakier metalizowany 
* serwo kierownicy 

* stylizacja orciari 
* ubezpieczenie: OC - gratis, 

roczne AC poniżej 5 mln 
*30 procent wpłaty na raty 

* odbiór natychmiastowy
Rybnik, ul. Kościuszki 8, 

tel. 22-479,
czynne od 9.00 do 17.00

GAZETA 
RYBNICKA

T Y G O D N IK  SA M O R Z Ą D O W Y
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“Optymizm” 
w czarnych 

kolorach
Zdopingowana spotkaniem panów 

prezydentów z dyrektorami przedszko
li oraz wywiadem z wiceprezydentem 
Jerzym Kogutem /GR z. 14.10. pod 
znaczącym tytułem “Szkół nie za
mkniemy” - ciekawe co z przedszkola
mi/ chciałabym jako dyrektor przed
szkola przekazać kilka uwag związa
nych z funkcjonowaniem przedszkoli.

Zastanawiającym i bardzo problema
tycznym zagadnieniem jest widzenie 
przedszkoli jako “ciężaru” finansowe
go dla miasta. Czy panowie prezyden
ci zastanawiali się kiedykolwiek nad 
znaczeniem wychowania przedszkol
nego w rozwoju osobniczym dziecka. 
Nie będę przytaczać dowodów na to, 
iż dzieci, które uczęszczają do przed
szkola rok lub dłużej, są lepiej przygo
towane do podjęcia nauki w szkole niż 
dzieci nie objęte opieką przedszkolną. 
Przedszkolak jest przede wszystkim 
samodzielny, emocjonalnie przygoto
wany do podjęcia ciężkich obowiąz
ków ucznia, dodatkowo zdobywa spo
re umiejętności w trudnej sztuce pisa
nia, czytania, liczenia. Umiejętność 
znalezienia się w nowym środowisku, 
w nowej grupie społecznej jest też 
sprawą niebagatelną. Zastanowić by 
się warto nad tym, które koszta byłyby 
większe, gdyby tak zlikwidować 
przedszkola. Czy rozwój i dobro na
szych dzieci można przeliczyć na zło
tówki?

Z różnych spotkań z przedstawicie-

Odszedł od nas drogi przyjaciel, ko
lega i społecznik w organizacjach 
związkowych PTTK, KS ROW. Od 
pierwszych dni po wyzwoleniu, jako 
czternastoletni chłopak, wstąpił do 
organizowanej w dzielnicy Smolna 
drużyny harcerskiej, znanej wówczas 
“piątki”. Tam otrzymał podstawowe 
wiadomości zasad skautingu, które na
uczyły go być pomocnym bliźnim w 
każdej potrzebie. Bestialski napad UB 
na “piątkę” obok starego cmentarza 
przy ul. Gliwickiej w 1948 roku, roz
począł likwidację drużyn harcerskich. 
Heniek pozostał wierny wartościom i 
zasadom wpojonym przez ZHP, w 
szczególności turystyce i krzewieniu 
pieśni polskiej, toteż przeniósł swoje 
zamiłowania z harcerstwa do Polskie
go Towarzystwa Tatrzańskiego. Trzeba 
wspomnieć, że rozpoczynając swą pra
cę zawodową jako uczeń geodeta u 
znanego inż. Tyskiego, nabył u niego 
sporo wiedzy z dziedziny turystyki. 
Był również czynnym śpiewakiem w 
chórze “SERAF” w Rybniku.

Na początku lat 50. zgłosił się do
browolnie do pracy w Bieszczadach, 
które po przebytych walkach z UPA i 
powojennych zmianach granic pań
stwowych należało na nowo utrwalić 
na mapach kraju. Po trzyletnim okre
sie bieszczadzkich “wędrówek” wrócił 
w swoje strony rodzinne i rozpoczął 
pracę w Biurze Geodezji Urzędu Po
wiatowego w Rybniku. Od tego też 
momentu datuje się jego działalność 
społeczna. W PTTK brał udział w kil
ku komisjach: górskiej, krajoznaw
czej, narciarskiej, ochrony przyrody.

przedstawicielami naszych władz słyszę tylko o ko
sztach utrzymania przedszkoli, stąd też 
biorą się moje obawy, iż władze Ryb
nika zadecydują je zamknąć. A może 
przedszkola umrą śmiercią naturalną, 
gdyż po prostu rodziców nie będzie na 
nie stać?

Panowie prezydenci wymyślili, aby 
każda placówka dysponowała wła
snym budżetem, gdyż śmieliśmy oka
zać niezadowolenie z dotychczaso
wych rozdziałów. Prosząc o większy 
budżet popełniliśmy tak duże prze
stępstwo, że należy nas ukarać i prze
kazać nam jeszcze to na głowę, aby 
dysponować całym budżetem.

Panowie prezydenci, czy jestem lub 
czy się czuję gospodarzem placówki - 
już teraz mogę udowodnić. Mogę na 
przykładach pokazać, że z niczego 
zrobiłam przez kilka lat dyrektorowa
nia bardzo dużo, oczywiście przy 
współpracy z całym personelem, cza
sami przy pomocy rodziców, a dawniej 
PBROW-u np. zakupiliśmy sprzęt au
dio-wideo, obudowy na kaloryfery, 
wykonaliśmy zabezpieczenie na scho
dach, zniwelowaliśmy ogród /13 wy
wrotek ziemi/, wybetonowaliśmy plac 
gospodarczy i oddzieliliśmy go placu 
od placu zabaw itd. Wskazanym było
by przyjść, to pokażę od najdrobniej
szych usprawnień do bardzo dużych i 
drogich. Podkreślam, że w/w zostały 
zakupione bądź wykonane bez obcią
żenia kasy miejskiej - wszystko “za 
darmo”.

Czy wobec powyższego przekazanie 
mi budżetu nie jest więc karą? Śmiem 
wskazać panom kilka sposobów jak 
zaoszczędzić spore sumy pieniędzy. 
Otóż wiele lat temu, gdy Inspektorat 
Oświaty wraz z MZSziP zajmował 1,5 
piętra w wiadomym budynku, zarzuca
ło się ówczesnym jego pracownikom 
przerost administracji. Zapraszam

Czynnie uczestniczy w różnorodnych 
imprezach, z jego udziałem rybnickie 
drużyny PTTK zajmują czołowe miej
sca w ogólnopolskich rajdach w Kar
konoszach.

W swoim zakładzie pracy był działa
czem związkowym, a przez szereg lat 
pełnił wzorowo funkcję przewodni
czącego Rady Zakładowej w Urzędzie 
Powiatowym. W tym czasie rada 
związkowa pod jego kierownictwem 
należała do najlepiej pracujących i tro
szczących się o pracowników oraz 
emerytów na terenie naszego woje
wództwa.

Jest niestrudzonym organizatorem 
związkowych imprez sportowych, kul
turalnych, turystycznych i wypoczyn
kowych dla pracowników byłego 
Urzędu Powiatowego oraz urzędów 
gmin i ich rodzin. Szczególnie jego 
pasja turystyczna widoczna jest w 
organizacji wycieczek zakładowych 
turystyczno-krajoznawczych, przez co 
zjednywał turystyce nowych zapaleń
ców.

obecnie do w/w budynku, aby zoba
czyć ile pięter, ile pokoi i ilu urzędni
ków tam siedzi, czy to ma jakąś inną 
nazwę niż przerost administracji? Jak 
osobiście nie odczuwam potrzeby ko
rzystania z większej liczby osób niż 
pięć /kadrowa, księgowa, pani od płac, 
od spraw socjalnych, kasjerka/ na 
wszystkie przedszkola. Wskazanym 
byłoby udowodnić mi, że istnieje po
trzeba tylu dyrektorów, sekretarek i in
nych pracowników, o pracy których 
nie mam bladego pojęcia. W sytuacji, 
gdy ja liczę płyny do naczyń tam za
kłada się żaluzje i telefony z melodyj
kami i inne zbędne rzeczy.

Szanowni panowie, wiele lat pracuję 
w tym zawodzie, na różnych stanowi
skach i nie należę do dyrektorek boją
cych się pracy. Zapewnić mogę, że nie 
pracuję od godziny do godziny, tylko o 
wiele dłużej, bo aby sprostać wymaga
niom Kuratorium Oświaty, zarządze
niom ZSziP, bhp-owców, PIP-owców, 
Sanepidowi, strażakowi, kominiarzo
wi itd., trzeba pracować dłużej. Zasta
nawiam się tylko, jak będzie to wyglą
dało od stycznia, gdy dołożycie nam 
obowiązków, a jak się dowiaduję nie 
otrzymam żadnej księgowej, tylko 
będę sama wszystko robić. Ile czasu 
zostanie dla rodziny i na odpoczynek. 
Źródłem stresów z pewnością będzie 
także nieznajomość zasad księgowości 
i innych problemów z tym związa
nych, bo przecież z wykształcenia je
stem tylko pedagogiem, wprawdzie w 
czasie dyrektorowania nauczyłam się 
także palić w piecu c.o. /mam upraw
nienia/, poznałam mnóstwo przepisów 
bhp /posiadam także stosowny doku
ment/, umiem gotować, trochę jestem 
dietetykiem, umiem sprzątać, usuwać 
drobne usterki techniczne, itd. Istnieją 
więc pewne szanse, że nauczę się tak
że odpowiedniej księgowości, tylko

Do dziś, choć mija już prawie ćwier
ćwiecze, z prawdziwym uznaniem i 
szczerą wdzięcznością wspominają 
ś.p. Henryka zarówno czynni jeszcze 
pracownicy, jak emeryci i renciści.

Działalność sekcji żużlowej KS 
ROW Rybnik to także dziedzina, w 
którą mocno wrósł drogi nam Heniek. 
Był nie tylko członkiem klubu, ale 
również PZMotu. Pamiętamy wszyst
kie mecze zasłużonej drużyny żużlo
wej, na których pełnił funkcję sekreta
rza zawodów. Jego dokładność i obo
wiązkowość były tutaj wzorem dla 
wielu działaczy, a Rybnik zyskał mia
no jednego z najlepszych organizato
rów imprez.

Drogi Heńku! Odchodząc od nas po
zostawiasz żal i pustkę w naszych ser
cach, tracimy dobrego, wiernego przy
jaciela i patriotę. Trudno nam pojąć, że 
straciliśmy kolegę ze szlaków tury
stycznych i imprezach żużlowych, mo
żemy Cię jednak zapewnić, że w na
szym gronie nigdy nie zapomnimy 
wspólnych przeżyć na szlakach, jak 
również Twojego zaangażowania spo
łecznego w sprawy człowieka, przez 
co zjednałeś sobie wielki szacunek i 
uznanie.

Przyjaciele i koledzy 
z turystycznych szlaków

pytanie: ile jeszcze zniosę jako czło
wiek, jako nauczyciel, jako dyrektor, 
organizator całej pracy? Koniecznym 
byłoby dodać także za jakie pieniądze 
i z jaką perspektyw ą /czy będzie mi 
dane dopracować w przedszkolu do 
emerytury, czy przyjdzie mi dorabiać 
kilka lat gdzie indziej, w sytuacji gdy 
przedszkola zostaną zlikwidowane.

Jeżeli chcemy wejść do Europy i w 
XXI wiek bez zahamowań i komple
ksów to oprócz budowy rond i upięk
szania naszego miasta należałoby in
westować w wychowanie i wykształcenie

1. Nie wyobrażam sobie sytuacji, by 
dyrektorzy przedszkoli nie byli świa
domi kosztów ich funkcjonowania. 
Jako gospodarze ponad 40 placówek 
są w spółgospodarzam i m iejskiego 
majątku przeznaczonego na opiekę 
nad najmłodszymi. Przypomnę: w 
roku bieżącym 45 mld zł, tj. około 1 
m iliona m iesięcznie na jednego 
przedszkolaka.
2. Nie sposób poddawać w w ątpli
wość wartości wychowania przed
szkolnego dla sporej części dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat. W rybnickich 
przedszkolach miejsc dla nich nie 
brakuje i nie ma takiej obawy. Wręcz 
przeciwnie, z powodzeniem funkcjo
nują w nich prawie wszystkie “ze
rów ki” , na które brak m iejsca w 
przepełnionych z reguły szkołach. 
Jak nie ma zam iaru zam ykania 
przedszkoli, tak też nie ma intencji 
utrzym ania ich za w szelką cenę. 
Przypomnę, że gdy w 1991 roku 
okazało się, iż żłobki faktycznie wy
korzystane są w 30 proc., część z 
nich przekazano na siedziby szkół 
czy przedszkoli.
3. Przydzielenie każdej placówce 
oświatowej własnego budżetu jest 
wymogiem ustawy o systemie oświa
ty. Własny budżet czyni z dyrektora 
placówki faktycznego jego dyspo
nenta, w miejsce dotychczasowego 
petenta Zarządu Szkół. Rolą tego 
ostatniego jest obsługa księgowa tak 
realizowanego budżetu. Dyrektorowi 
wystarczy podręczny zeszyt wydat
ków, by na bieżąco śledzić stan swo
jego konta. Jestem pewny, że to po
sunięcie przybliży, a nie oddali marzenia

cenie dzieci i młodzieży, bo to młode 
pokolenie to nasza przyszłość i nasza 
starość, w czasie której one oddadzą 
nam to, co otrzymały. Z powyższego 
wynikają moje marzenia związane z 
pięknie, nowocześnie wyposażonym 
przedszkolem z pogranicza wieku na
stępnego.

Z poważaniem 
Barbara Skulska 

dyrektor Przedszkola 
nr 9 w Rybniku

marzenia Pani dyrektor o pięknym, no
woczesnym przedszkolu.
4. A propos oszczędności: każdy 
najchętniej robiłby je “u sąsiada”. 
Pozostaje mi tylko przyjąć za wiary
godną deklarację autorki listu, że o 
pracy osób zatrudnionych w budyn
ku dawnego Inspektoratu Oświaty 
nie jest zbyt zorientowana. Tak jak z 
kolei oni nie są świadomi melodyjek 
w aparatach telefonicznych - chyba, 
że zdarzy się im telefonować z mia
sta do swojego miejsca pracy. Poło
wę budynku zajmuje Delegatura Ku
ratorium  obsługująca teren dwóch 
dawnych powiatów. Drugą połowę 
MZSiP - gdzie zatrudnienie w relacji 
do wykonywanych zadań jest na po
ziomie sprzed reformy samorządo
wej.
5. Zważywszy, że na utrzymanie 
przedszkoli w ciągu 1 roku przezna
cza się znacznie więcej niż wydano 
na budowę w szystkich rybnickich 
rond w ciągu ostatnich 4 lat, a opłaty 
jakie uiszczają rodzice za korzysta
nie z wyżywienia są niższe niż w są
siednich miastach, że jedynie w Ryb
niku utrzymano dopłaty do wyżywie
nia personelu /zniesione przez MEN 
w 1991 roku/, zaś gmina nasza pla
suje się w najniższej kategorii do
chodów na mieszkańca w wojewódz
twie, to zarzuty o niedocenianiu wy
chowania przedszkolnego tłumaczyć 
można - w najlepszym  wypadku - 
nieznajomością faktów. Jeżeli jednak 
dyrektor przedszkola wzbrania się 
przed przyjęciem ich do wiadomości, 
to fakt ten nie może mnie nie zasta
nawiać.

Serdeczne podziękowania za okazane współczucie, 
złożone kwiaty, modlitwy 

oraz za liczny udział w uroczystości 
pogrzebowej kochanego Męża, Syna, Ojca i Dziadka

ś.p. HENRYKA DREWNIOKA
księdzu Dziekanowi, księżom z parafii św. Jadwigi 

w Rybniku, krewnym, przyjaciołom, 
znajomym, sąsiadom, delegacjom

składa Rodzina.

Jak co roku w Dniu Wszystkich Świętych, wokół krzyża przy 
głównej alei rybnickiego cmentarza zapalali znicze wszyscy ci, 

których bliscy spoczywają w miejscach odległych lub nieznanych

Wspomnienie 
o ś.p. Henryku Drewnioku

/1 931-1994/

O odpowiedź na list poprosiliśmy 
wiceprezydenta Jerzego Koguta

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Ślepe okna
Wyjątkową arogancją nazwał sędzia przykład sa

mowoli budowlanej jednego z mieszkańców Rybnika, 
której efektem jest postawienie muru w bezpośre
dniej bliskości kamienicy w centrum miasta. Spowo
dowało to zaciemnienie kilku pomieszczeń mieszkal
nych, których lokatorzy chyba zupełnie inaczej wyo
brażali sobie w s p ó l n e  użytkowanie podwórka...

Nielegalną rozbudowę i nadbudowę 
niskiego obiektu w podwórzu sąd po
traktował surowo: właściciel posesji 
został skazany na rok więzienia z za
wieszeniem z jednoczesnym nakazem 
rozbiórki obiektu.

“Radosna twórczość” sąsiada z 
podwórka zaniepokoiła mieszkańców 
kamienicy w momencie, kiedy mury 
nadbudowywanego przez niego obiek
tu zaczęły się piąć wyraźnie w górę, a 
końca nie było widać. Zawiadomione 
służby nadzoru budowlanego, w tym 
Wydział Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta nakazały prowadzone 
bez odpowiedniego zezwolenia prace 
wstrzymać. Nie respektując tych decy
zji inwestor kontynuował budowę. 
Prawo budowlane obowiązujące je
szcze do końca br. przewiduje, że kie
dy nielegalna budowa zagraża bezpie
czeństwu życia lub może spowodować 
pogorszenie warunków użytkowych, 
co w naszym przypadku miało ewi
dentnie miejsce, jednostki nadzoru bu
dowlanego mają prawo nakazać roz
biórkę obiektu. I tak się też stało, ko
lejny jednak raz. inwestor nie zareago
wał, a prace postępowały naprzód. Na 
części stawianego budynku położono 
nawet tynki, by zakryć granicę między 
starym murem, a nadbudowanym. Wy
dział Architektury był jednak w posiada
niu bogatej dokumentacji fotograficznej, 
tak więc tynki nie mogły niczego ukryć.

Przebywanie w ”zamurowanej" kuchni jednego z loka
torów kamienicy może przyprawić o klaustrofobię

W sytuacji, kiedy inwestor niele
galnej budowy nie poddaje się decy
zjom władz, pozostaje sprawę skierować

Sanepid w wieku 
średnim

c.d. ze strony 1
na czerwonkę, spowodowane skaże
niem wody. W roku 1976 stacja wpro
wadziła się do nowego budynku, 
wzniesionego z funduszy miejskich 
przy ul. Leopolda Janiego. Nową sie
dzibę wyposażono w laboratoria, więc 
większość badań można przeprowa
dzić na miejscu. Kolejną ważną zmia
ną było połączenie w 1978 roku stacji 
rybnickiej i wodzisławskiej w Tereno
wą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
z siedzibą w Rybniku. Ta fuzja nie 
była zbyt trwała - stacja w Wodzisła
wiu ponownie uzyskała samodzielność 
od pierwszego stycznia 1994.

Od 1982 roku przez dwanaście lat 
dyrektorem stacji był lekarz Bogdan 
Wróbel. Od pierwszego września tego 
roku kieruje nią lek, med. Edward 
Waloszek.

Pracownicy Sanepidu mówią o swo
jej pracy: mozolna, często źle przyj
mowana przez kontrolowanych. 
Przedstawiciele inspekcji bywają trak
towani jak intruzi, nierzadko słyszą 
groźby. Jak sami mówią, zdarzały się 
nawet sytuacje, w których było zagro
żone ich zdrowie i życie. Pracują przy 
każdej pogodzie, pensje mają niewiel
kie, oczywiście nie wszyscy mają sa
mochody. Często się mówi o tym, że 
właściciele sklepów czy firm nagmin
nie próbują przekupić inspektorów. 
“Ale jeżeli ktoś jest w porządku, to nie 
będzie przecież proponował łapówki ” 
-mówi Danuta Mrozek.

Jak mówi szef Sanepidu, noszący 
oficjalny tytuł Państwowego Tereno
wego Inspektora Sanitarnego, Edward 
Waloszek, najłatwiej współpracuje się 
z firmami państwowymi. “Prywatni” 
czasem chętnie by wprowadzili w życie

życie zalecenie inspektorów, ale zwykle 
po prostu nie mają pieniędzy. Ale 
bywa też tak, że właściciele nie chcą 
nawet pokazać dokumentów firmy. 
Często bywa też tak, że przedsiębior
stwo znika - zmienia adres, nazwę 
właściciela, tak, że nie sposób czego
kolwiek wyegzekwować.

Z braku pieniędzy trudno też zreali
zować zalecenia pokontrolne - w szpi
talach od dwóch lat Sanepid domaga 
się zmian od ZOZ-u, a Przychodnia 
przy ul. Więźniów Politycznych wy
maga kapitalnego remontu. Technicz
ne zmiany trzeba też wprowadzić w 
pralni Szpitalnej przy ul. Rudzkiej, 
zresztą ta pralnia jest za ciasna. “Im 
szybciej powstanie Szpital w Orzepo
wicach - mówi Edward Waloszek - tym 
lepiej".
Stacja kontroluje śmietniki i wysypi
ska, obiekty użyteczności publicznej, 
sklepy mięsne, a także zajmuje się sze
roko pojętą ekologią - kontroluje 
wodę, powietrze, żywność. Przypadki 
zatruć bada pracownia schorzeń jelito
wych, wkrótce powstanie pracownia 
higieny pracy. Sanepid wykonuje ty
siące badań, zatrudnia 73 osoby.

Wielu pracowników Państwowej In
spekcji Sanitarnej ma poczucie, że 
spełniają swego rodzaju misję. Uważa
ją, że przyczynili się do poprawy stanu 
higieny, do tego, że Polska jest czyst
sza, a Polacy zdrowsi . Dziś najważ
niejszym celem Sanepidu i tworzącej 
się Państwowej Służby Zdrowia Pu
blicznego jest zmiana mentalności Po
laków, przekonanie ich, że o swoje 
zdrowie i kondycję powinni zadbać 
sami.

W tekście wykorzystano wspomnie
nia długoletnich pracownic Stacji - 
Ireny Kury, Stefanii Sławik, Hilde
gardy Dziadek i Danuty Mrozek.

K. MICHALAK

skierować do sądu, co też Wydział Urba
nistyki i Architektury uczynił. Za
padł wyrok sądu I instancji, obser
wując jednak działania inicjatora bu
dowlanej samowoli należy spodzie
wać się odwołania. Nie wiadomo za
tem jak długo okna kamienicy pozo
staną ślepe i na jakie jeszcze próby 
wystawione będą nerwy mieszkań
ców. Pomijając bowiem aspekt pra
wny sprawy, działanie “budownicze
go” je st rażącym przykładem  po
gwałcenia zasad współżycia społecz
nego.
- Nowe prawo budowlane, które wej
dzie w życie od stycznia 1995 roku 

je s t  zdecydow anie  
bardziej rygorystyczne
rygorystyczne je ś li chodzi
o budowlaną samo
wolę - mówi Jerzy 
Szlezak, szef Wy
działu Urbanistyki
i Architektury UM. 
- Liberalne dotąd  
przepisy dopuszcza
ły legalizację rozpo
czętej bez zezw ole
nia budowy jeśli nie 
zagrażała ona bez
pieczeństw u i nie 
była powodem p o
gorszenia warun
ków technicznych. 
Od stycznia każda  
samowola budowla
na związana będzie 
z koniecznością roz
biórki. O czywiście 
prawo nie działa  
wstecz, będzie to 
więc dotyczyć bu
dów rozpoczętych  
po tym terminie. 
Now e rygorystyczne 
przep isy będą n ie
wątpliwie godzić w 
nasze przyzwyczaje
nia, które trzeba bę

dzie zmienić.
Miejmy nadzieję, że większy rygor 

budowlany wyeliminuje z naszego 
krajobrazu przybudówki, nadbudów
ki i stawiane bez ładu i składu oraz 
estetycznego porządku budynki.

/W.R./

Studenci pierwszego roku Zarządzania i marketingu rybnic
kiego Centrum Kształcenia Inżynierskiego Politechniki Ślą
skiej. Zdj.: jack

Już po immatrykulacji
Uroczysta immatrykulacja studen

tów oficjalnie rozpoczęła 28 paździer
nika działalność Zarządzania i marke
tingu - nowego kierunku w rybnickim 
Centrum Kształcenia Inżynierskiego 
Politechniki Śląskiej.

Na uroczystość przybył prorektor do 
spraw dydaktyki Politechniki Śląskiej 
prof. Bolesław Pochopień, a także 
dyrektor Instytutu Zarządzania i Mar
ketingu prof. Józef Bentkowski. Mia
sto reprezentowali wiceprezydenci Je
rzy Kogut i Józef Cyran. Prócz gości 
przybyli też przedstawiciele władz 
rybnickiego Centrum Kształcenia - 
doc. Szczepan Wyra i mgr inż. Ste
fan Makosz.

Zajęcia nowego kierunku będą się 
odbywać przy ul. Kościuszki 5, w bu
dynku Zespołu Szkół Zawodowych, 
przekazanych do użytkowania uczelni 
od 1 października.

Studenci będą się uczyć przez trzy i 
pół roku, uzyskując tytuł inżyniera.

Zarządzanie i marketing można 
zgłębiać tylko na studiach dziennych. 
Na pierwszy rok przyjęto 101 osób, 
zaś 31 studentów byłej Szkoły Zarzą
dzania i Marketingu podjęło naukę na 
roku II “pomostowym” - ich studia po
trwają tylko trzy lata, ponieważ juz w 
Szkole Zarządzania i Marketingu zdo
byli podstawy wiedzy.

/K /

Ptasznik z Popielowa
Piotr Daukszewicz, prezes 

rybnickiego oddziału Związ
ku Hodowców Kanarków i 
Ptaków Egzotycznych, mie
szka w Popielowie. Jednoro
dzinny dom dzieli z rodziną i 
stadem ptaków.

Ptasi raj przygotował na strychu 
- tam w łaśnie m ieszkają jego ka
narki, szczygły, nierozłączki, nim
fy.

W szystkie ściany niew ielk iego 
pom ieszczenia w ypełniają klatki i 
zagrody, z każdego kąta dobiega 
ćwierkanie.

Piotr D aukszew icz przez 36 i 
pół roku był górnikiem  i sz tyga
rem. Jego rodzina pochodzi z W i
leńszczyzny, pan Piotr urodził się 
tam w 1932 roku. Po wojnie Dauk
szewiczowie zamieszkali w Świe
bodzin ie pod Z ie lo n ą  G órą, na 
Śląsk pan Piotr przyjechał do uko
chanej, dziś swej żony.

Ptaki hodow ał już  jego o jc iec , 
on sam należy do związku hodow
ców od 36 lat. P rezesem  zosta ł 
pięć lat temu. Rybnicki oddział li
czył wówczas 53 osoby, dziś - 15, 
ale prezes uważa, że oddział dzięki 
tem u odm łodniał, zosta ły  tylko 
osoby, które rzeczyw iście  chcą 
działać.

Rybniccy hodowcy zajm ują się 
nie tylko egzotycznym i ptakam i.

W lasach wokół Rybnika postano
wili zam ontować ponad setkę ka
dłubków, w których będą mogły lę
gnąć się ptaki: szczygły, czyżyki, 
makolągwy. Nie można wprawdzie 
powiedzieć, że są to ginące gatun
ki, ale ich liczebność ostatnio spada

mówi pan Piotr - o m ojej synowej 
Maryli. Jej ojciec też hoduje i ona 
naprawdę bardzo mi pomaga. Cza
sem prosi: tatusiu, ja  dzisiaj j e  na
karmię! ”

Jak na prawdziwego m iłośnika 
przyrody przystało, pan Piotr lubi 
nie tylko skrzydlate stw orzenia. 
Przez wiele lat, oprócz swej ornito
logicznej kolekcji, hodował też koty. 
Jak udało mu się to pogodzić? 
“Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby kot

spada. Sam prezes D aukszew icz co 
roku zim ą m ontuje obok swego 
domu karmniki dla ptaków. “Teraz 
kopię staw ek w ogrodzie - mówi - 
żeby p ta k i m ogły p ić  wodę. N a
prawdę je  kocham. Kiedy jestem  w 
lesie, tylko p ta szk i widzę. ” Te 
upodobania podziela  pani D auk
szewiczowa , również miłośniczka 
ptaków. “I niech pani napisze -

porw ał kanarka - mówi - Do kota 
czy psa  trzeba mówić , tłum aczyć 
mu, że nie wolno atakować. Trudno 
w to uwierzyć, ale miałem kiedyś ko
ciaka, który lubił spacerować między 
gniazdam i gołębi. Wybierał sobie 
gniazdo, przeganiał gołębia, kładł 
się na ja jkach  i zasypiał. Tak, mia
łem kota, który wysiadywał ja jk a !” 

K. MICHALAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Mistyka
czy

mistyfikacja?
Powodowany jedynie szczerą troską 

o autentyczny wymiar duchowości po
stanowiłem skreślić kilka uwag na te
mat inicjującego RDL wydarzenia /?/ 
artystycznego. Idzie tu rzecz jasna o 
“Namiot Światłości...” Mariana Raka. 
Chcę zaznaczyć, że nie pretenduję do 
miana arbitra duchowości, choć życie 
dało mi szansę posmakowania owo
ców z Drzewa Nieustającego Samodo
skonalenia. I jeszcze jedno: na spotka
nie z Artystą szedłem nieco skonfudo
wany. Programem.

Teza brzmiała mniej więcej tak: mo
tyką sztuki totalnej zaatakujemy Praw
dę, Miłość, Absolut, po czym - w wy
pełnionej nimi przestrzeni - uczestnicy 
Extravaganzy odczuwać będą “nieo
czekiwane stany emocjonalne”.

I tak oto już na wstępie znaleźliśmy 
się w rejonach... dalekich od zdrowego 
rozsądku. Okazuje się, że owe byty ab
solutne można mieć, ot, na wytężenie 
ucha, na pociągnięcie nosem. A wyda
wałoby się, że p r a w d z i w y  kon
takt z - nazwijmy je - najwyższymi sta
nami emanacji ducha zdarza się czło
wiekowi nader rzadko! Mało tego - są 
tacy, co życie całe poświęcają, by choć 
jeden z nich oswoić. I nie zawsze po
trafią  - mimo lat skupienia, intymno
ści, ciszy.

L is t do redakcji

Mozart na stojąco -
epilog

Wielce Szanowna Pani Mario S. /nazwi
sko do wiadomości redakcji/. Szanowni 
Czytelnicy - Melomani!

Ponieważ nasz koncert inaugurujący se
zon artystyczny 1994/95 przeszedł już do 
historii, chciałbym niniejszą odpowiedzią 
zakończyć gorącą dyskusję, która od tamte
go wieczoru ciągnie się po Rybniku i oko
licach. Wnioski z tejże polemiki bardzo 
konkretnie sformułowała pani Maria S. / 
szkoda, że muszę zwracać się do Pani w tak 
“policyjny” sposób/w ubiegłotygodniowej 
G.R., a zatem:
1. Koncert istotnie mógł się rozpocząć z 
“poślizgiem”, ale wtedy trudno powie
dzieć, czy zgromadzeni już słuchacze byli
by z tego faktu zadowoleni.
2. Wpuszczenie z chwilą rozpoczęcia 
wszystkich chętnych za darmo tylko poło
wicznie matowałoby sytuację - z drugiej 
strony prośba o nieco wcześniejsze przy
chodzenie na nasze imprezy.
3. Ja również postulowałem otwarcie ty l
nych drzwi kościoła, ale niestety nie zależa
ło to ode mnie.
4. Ceny biletu nie ustala się w zależności od 
długości trwania koncertu, a raczej od jego 
zawartości artystycznej, wykonawców, po
niesionych kosztów organizacji, przewidy
wanej frekwencji. Moim zdaniem “Requ
iem” Mozarta jest utworem tak jednorazo
wym, że dodawanie dla wydłużenia kon
certu czegoś przed lub po jest bezcelowe.

Czy zaś cena 40 tys. zł jest zbyt wygóro
wana? Sama czytelniczka zgodzi się, iż 
zdania są całkiem podzielone. Niestety, 
w dzisiejszych czasach na byle jakie 
“koncerty” bilety kosztują kilka razy 
drożej, zaś “żywa” produkcja często 
“schodzi” do poziomu ceny paczki pa
pierosów.

Aby ścisłości mojej odpowiedzi stało 
się zadość stwierdzam w zakończeniu, iż 
doprawdy nie wyobrażam sobie, aby 
osoby, które po mszy świętej pozostały 
już w bazylice, zostały z niej wyproszo
ne i zobligowane do zakupienia karty 
wstępu.

A tu: autobus w godzinach szczytu, 
w drzwiach jeszcze czyjaś głowa, pół 
nogi... Nie ma co, wymarzona okazja 
do duchowej celebracji.

Jakżeż chciał artysta... tłumnie to 
osiągnąć?

Kanwa słowna “Gesamkunstwerku”, 
czyli “Dialog Człowieka z Absolu
tem”, dyszy potrójną inspiracją: chrze
ścijańską, buddyjską i - jak sądzę - pa
rapsychologiczną. To nie grzech. I zu
pełnie niepotrzebnie udowadniał mi 
artysta swoje w chrześcijaństwie zako
rzenienie. Fatalnym jest natomiast ser
wowanie takich smakołyków w ciężko 
strawnym sosie młodopolskiej manie
ry. Przytoczenia zaś same - i owszem - 
starannie dobrane, z najwyższej półki 
najświatlejszych cytatów świata.

Tak więc, nie ufając rozumowi indy
widualnemu, nie znoszącym sprzeci
wu, tubalnym głosem wtłaczano w nas 
takie oto rewelacje:

“Światłość jest najczystszą energią”, 
“Światłość świeci w Ciemności, lecz 
Ciemność jej nie przemoże!, “Gdzie 
jest Miłość, tam jest Pokój, gdzie jest 
Pokój, tam jest Prawda, gdzie jest 
Prawda, tam jest Szczęśliwość, gdzie 
jest Szczęśliwość, tam jest Bóg”.

No i pięknie, ale “zacziem srazu 
kriesła łomit?”

Zapomniał chyba artysta o tej banal
nej prawdzie, że cytat - choćby i naj
mądrzejszy - osadzony innymi - rów
nie mądrymi - staje się frazesem.

Poza tym, gdzieś od połowy “tubal
ności”, nie byłem w stanie opędzić się 
od przykrej, czarno-czerwonej wizji. 
Od trwożącego serce pogłosu rekolekcyjnego

Szanowna Pani Mario S! Szanowni 
Melomani!

Czuję się w głębokim obowiązku 
przeprosić wszystkich Państwa, którzy 
zostaliście narażeni na przykrości i 
rozczarowanie podczas naszego kon
certu w bazylice. Sytuacja z tak wielką 
frekwencją słuchaczy spotkała mnie / 
jestem dyrektorem filharmonii czwarty 
sezon/ po raz pierwszy. Jestem przeko
nany, iż do podobnych niedogodności 
więcej nie dojdzie. Naszych sympaty
ków zapraszam na kolejny, wspaniały 
moim zdaniem koncert, który odbędzie 
się w niedzielę 13 listopada ‘94 r. o 
godz. 19.00 w kościele o o. Misjonarzy. 
Solistą będzie światowej sławy tenor 
Wiesław OCHMAN, zaś treścią koncer
tu muzyka sakralna.

Sławomir Chrzanowski 
Dyrektor Filharmonii 

Ziemi Rybnickiej

Kina
“APOLLO”

4 listopada, godz. 17.00, 19.00,21.00
5 listopada, godz. 16.00 i 18.00
6 listopada, godz. 17.00, 19.00,
21.00, “CZTERY WESELA I PO
GRZEB” prod. ang. /od lat 15/
7-10 listopada, “UWOLNIĆ ORKĘ”, 
prod. USA /od lat 12/

“PREM IEROW E” przy TZR
10 i 12 listopada, godz. 15.30 i 19.00,
11 listopada, godz. 11.00 i i 20.30 
“SZERYF EARP” prod. USA cena
35.000. zł

DKF “EKRAN” przy TZR 
JUBILEUSZOW E KONFRONTA
CJE FILMOWE pt. “Literatura i teatr 
na ekranie”
Poniedziałek 7 listopada, “HAM
LET”, prod. ang. reż. F. Zefirell i, 
“WIEK XX”, prod. wł. - fr. - RFN, reż. 
B. Bertolucci, łączny czas seansu 7 
godz. 15 min.
Wtorek, 8 listopada “POWIATOWA 
LADY MAKBET” prod. jugosł. , reż. 
A. Wajda, “KIEDY MĘŻCZYZNA 
KOCHA KOBIETĘ “, prod. USA , reż. 
L. Mandoki /czas seansu 3 godz. 40 
min./

rekolekcyjnego kazania w starym stylu , np. ta
kiego, jakie zafundował kaznodzieja 
wychowankom jezuickiej szkoły w 
“Portrecie artysty z czasów młodości” 
Joyce'a/. Od echa zjazdu totalitarnej 
partii. I w zabawny sposób potwierdzi
ło się, kiedy pewn a dama gratulowała 
przytomnemu na imprezie... księdzu 
prałatowi czystości i siły głosu. Zna
mienne faux-pas.

Głupio tak jakoś pouczać o wiele 
starszego i niewątpliwie wrażliwego 
człowieka, w dodatku artystę. Ale gdy
bym to ja był Marianem Rakiem, całą 
poprzedzającą wydarzenie noc trawił
bym na obsesyjnie szczegółowe jego 
przygotowanie. Ilu ludzi wpuścić do 
środka? /no bo przecież nie tłumy/. Jak 
zacząć? /no bo przecież nie od lektury 
sponsorów/. A gdybym miał to wszyst
ko w czubkach palców, spałbym spo
kojnie. Lecz p. Marian poskąpił nam w 
tym punkcie swojej wyobraźni.

Nie wszytko jednak stracone! Pono i 
“Stara Prochownia” ma być świad
kiem tegoż. A gdyby tak wyłączyć 
głos, zostawić ludzi sam na sam z 
obrazami, muzyką aromatem.

A gdyby tak zaufać ludzkiemu wnę
trzu i samemu na kawę pójść. I na ko
niec do Artysty pytanie: Nadeszły żni
wa, Kaziuk - bohater “Konopielki” - 
porywa się na świętokradztwo - już nie 
sierpem, lecz k o s ą  chce żniwować.

I wtedy w powietrzu zawisa głos 
jego ojca:

Czy ty mniej więcej wiesz co robisz?
Pomimo rozczarowania - z należnym 

Autorowi szacunkiem pozostający -
Dariusz Babczyński

Witraże 
u Misjonarzy

Okna kościoła Ojców Misjonarzy 
pod wezwaniem Królowej Apostołów 
ozdabiają od strony północnej i 
wschodniej bardzo interesujące witra
że. Okna po stronie zachodniej wypełnione

głównym wejściem. W jego centrum widzi
my motyw promieniującego światłem 
krzyża, a na dole duży napis z tekstem 
ewangelicznego wezwania: “Idźcie i 
nauczajcie ”. W prawym dolnym rogu,

wypełnione są na razie zwykłym szkłem, pa
rafia ma już zamówione brakujące wi
traże i nie jest wykluczone, że zostaną 
one zamontowane zanim w naszym ty
godniku zakończy się cykl o rybnic
kich witrażach.

Dzisiaj przedstawiamy witraż znaj
dujący od strony północnej, nad głów-

witraż sygnowany jest następującym 
tekstem: “Witraż wykonano za ks. 
prob. Rufina Halszka, dzięki ofierze 
parafian. Projekt Barbara Osiecka - 
Rybnik. Wyk. Pracownia M.T. Cuber 
1992”

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

Burgundzka pieśń  
uwieńczyła koncert

Rybnicki Ośrodek Alliance Francaise
Francaise podejmował kolejnego gościa z 
Francji - Alain’a Belassene'a.

Zgromadzeni w sali widowiskowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej miło
śnicy piosenki francuskiej bardzo cie
pło przyjęli piosenkarza, łączącego in
teresujący głos i zdolności aktorskie z 
łatwością nawiązywania kontaktów.

Mimo, że w zapowiedziach przed 
koncertem czytaliśmy “Belassene 
śpiewa Lamartine'a”, usłyszeliśmy nie 
tylko nastrojowe pieśni - poematy 
francuskiego romantyka, lecz również 
popularne piosenki francuskie.

Uwieńczeniem wieczoru było 
wspólne odśpiewanie burgundzkiej 
pieśni “Trinquetaille” i rozmowa z ar
tystą.

M.K.

Środa, 9 listopada, “MEDEA”, prod. 
wł.-fr.-RFN , reż. P. P. Pasolini, “SZE
RYF EARP” prod. USA /czas seansu 5 
godz. 10 min./. Wszystkie seanse roz
poczynają się o godz. 18.00., cena za 1 
dzień 50.000 zł za tydzień /6 filmów/ 
80.000.-zł, na cały festiwal 250.000 zł 

“WRZOS” - Niedobczyce 
Niedziela, 6 listopada, godz. 17.00, 
“RODZINKA Z BEVERLY HILLS” 
prod. USA /od lat 12/

“ZEFIR” - Boguszowice 
6 - 1 0  listopada, godz.17.00 i 19.00, 
“TOMBSTONE”, prod. USA /od lat 15/ 

“WAWEL”- Rydułtowy
5-6 listopada, godz. 16.30 i 19.00 
“SPEED”, prod. USA 
9-10 listopada, godz. 16.30 i 19.00 
“CZTERY WESELA I POGRZEB” 

Teatr Ziemi Rybnickiej 
IX SILESIAN JAZZ MEETING 

Piątek, 4 listopada, godz. 18.00 “SO
UTH SILESIAN BRASS BAND” i

Koncerty
Mała Scena Rybnicka 

IX SILESIAN JAZZ MEETING 
Piątek, 4 listopada, godz. 21.30, JAM 
SESSIONS, Krzysztof “Puma” Piasec
ki - goście festiwalu, wstęp 50.000 zł 2- 
dniowy karnet 80.000 zł 
Sobota, 5 listopada, godz. 21.30 JAM 
SESSIONS. Z udziałem gości festiwa
lu, wstęp 50.000 zł, 2-dniowy karnet 
80.000 zł

Dyskoteki
Piątek, 4 listopada, RESTAURACJA 
“OLIMPIA”, godz. 20.000 - 2.000, 
cena 30.000 zł
Sobota, 5 listopada , KINO “APOL
LO”, godz. 20.00 - 2.00

Zaprosili nas.

Galeria Teatru Ziemi Rybnickiej
zaprasza na otwarcie wystawy 

malarstwa
Grażyny Zarzeckiej-Czech, które 

odbędzie się dziś, tj. w piątek 
o godz. 17.00.

Muzeum oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rybniku 

na otwarcie
wystawy malarstwa Mariana 

Chmieleckiego, 
która odbędzie się 

w sali wystawowej biblioteki przy 
ul. Szafranka 7, 7 listopada br. 

o godz. 14.00.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 
urodzin dla 

Józefa POLOKA
przesyłają:

syn Paweł z żoną Bogumiłą 
i córką Martyną

* * *

Tańce
___________________J

jego goście. Izabela Zając & “WHY 
NOT” Jarosława Małysa, koncert z 
okazji 20-lecia istnienia zespołu/, cena 
60.000 i 40.000 zł
Sobota, 5 listopada, godz. 18.00, 
Grzegorz Kapołka i jego grupa, big 
band i soliści Akademii Muzycznej w 
Katowicach, cena 60.000 i 40.000 zł

Niedziela, 6 listopada, MAŁA SCE
NA RYBNICKA:
Spotkania wieczorową porą przy bla
sku świec i rytmach przebojów lat 60. i 
70., godz. 17.00 - 22.00, cena 40.000 zł

/gw/

Solenizantowi 
Michałowi Wernerowi 

KRAKÓWCE
z okazji urodzin dużo zdrowia, wiele 
pogodnych lat życia oraz wszystkiego 

dobrego życzą
żona Ela, syn Marek, 

teściowa G ryjta i szwagier Rajmuś

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

R Y B N I C K I E



uczniowie pisząLekcje w terenie
W ubiegłym tygodniu byliśmy z 

k lasą na w ycieczce. Nie byłoby w 
tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie

Uczennice Liceum Ekonomicznego przed wyruszeniem na wycieczkę

cel naszej wyprawy, którym było po
znanie Ziemi Rybnicko-Wodzisław
skiej. Na początku pomysł ten wyda
wał nam się głupi, bo co tu poznawać

rozpoczęliśmy od oglądania “familoków” w 
Chwałowicach. Później jadąc do Ja
strzębia podziwialiśmy z okien auto
karu krajobraz Śląska ze sławnymi

hałdam i. M ieliśmy wspaniałego 
przewodnika - pana Mariana Uherka, 
który opowiadał nam różne ciekawo
stki o naszym regionie. Dzięki niemu 
dowiedzieliśmy się m.in. w jaki spo
sób powstały miasta Rybnik, Wodzi
sław oraz Jastrzębie. Zwiedziliśmy 
uzdrowisko w Jastrzębiu oraz dwo
rek myśliwski i dom dla niepełno
sprawnych w Gorzycach. Podziwiali
śmy piękno m iejscowości Godów, 
Buków i Olza. Mieliśmy też okazję 
zobaczyć z bliska pracę ludzi w żwi
rowniach i w punkcie pomiaru zanie
czyszczenia wód Odry. Wycieczkę 
zakończyliśmy zwiedzaniem piękne
go, zabytkowego Rynku w Wodzisła
wiu, który nie jest jednak tak zadba
ny jak  nasz rybnicki. Z wycieczki 
wróciliśmy pełni wrażeń i wzbogace
ni o nowe wiadomości związane z 
naszym regionem. Oby więcej takich 
wycieczek, które pogłębiają naszą 
wiedzę o miejscach, w których żyje
my. Mam nadzieję, że na tej jednej 
w ycieczce nie zakończą się nasze 
lekcje poznawania regionu.

Agata Dzierżawa 
Liceum Ekonomiczne

Szkodliwe grzyby
W ostatnich tygodniach wiele 

mówiło się o ciężkich zatruciach 
grzybam i, a nawet o wypadkach 
śmiertelnych spowodowanych omył
kowym zjedzeniem muchomora sro
motnikowego. Ku naszemu miłemu 
zaskoczeniu, jak twierdzi osoba dy
żurująca w rybnickim pogotowiu, od 
momentu podjęcia przez nią pracy, 
czyli od dwóch lat, przypadku zatru
cia grzybami w Rybniku nie pamięta. 
Ale na wszelki wypadek odesłano 
nas do rybnickiego “Sanepidu”. Tam 
również w wyczerpujący i pouczają
cy sposób wytłumaczono nam, że w 
tym roku nie było przypadku zgło
szenia przypadku zatrucia toksynami 
grzybów trujących. Okazało się 
więc, że w temacie grzybów jest w 
Rybniku tak dobrze, że nie będzie o 
czym pisać. Aż tu niedawno jadę uli
cą Rudzką w kierunku Rybnika i na
gle po prawej stronie...! Przed jed nym

jednym z domów stoją trzy 
olbrzymie ozdobne mu
chomory, których kape
lusze zrobione są z od
powiednio pom alowa
nych starych miednic. 
W prawdzie o gustach 
nie należy dyskutować, 
podobnie jak nie należy 
zbytnio się rozglądać 
jadąc u licą Rudzką, 
gdzie na skrzyżowaniu 
z u licą Kotucza zm ie
niono ostatnio organi
zację ruchu. A rozpro
szenie uwagi, choćby 
poprzez śmiech, może 
być za kierownicą nie
bezpieczne.

Tekst i zdj.: 
SZOŁ

Słoneczne polanki, piękne wysokie 
drzewa, koryta rzek ze srebrzystą 
wodą, łąki - zdawać by się mogło, że 
takie widoki znaleźć można już tylko 
w baśniach - a jednak. Mało kto wie, 
iż zaledwie kilka kilometrów od cen
trum Rybnika rozciąga się najpraw
dziwszy Park Krajobrazowy. Został on 
utworzony niespełna rok temu, 23 li
stopada, rozporządzeniem Wojewody 
Katowickiego. Obszar Parku rozciąga 
się począwszy od ujścia rzeki Rudy do 
Odry poprzez Płaskowyż Rybnicki i 
Dolinę Suminy aż po Dolinę Rudy i 
Wysoczyznę Golejowską. Obejmuje 
on powierzchnię 443,5 km kw. i leży 
w obrębie gmin: Nędza, Kuźnia Raci
borska. Knurów, Czerwionka - Le
szczyny, Orzesze, Żory, Suszec, Ryb
nik, Lyski, Racibórz, Sośnicowice i 
Pilchowice. Celem utworzenia parku 
na terenach tak leśnych wraz z rzekami 
i stawami, jak i pól uprawnych wraz 
zabudowaniami, jest zachowanie i 
ochrona dóbr i walorów nie tylko 
przyrodniczych, ale także kulturowych 
i rekreacyjnych.

Istota powstania Parku Krajobrazo
wego leży jednak w drugim członie 
jego natury - Cysterskich Kompozycji 
Krajobrazowych Rud Wielkich. Walo
ry przyrodnicze lasów rudzkich splata
ją  się z kulturowymi wartościami 
wniesionymi przez leśno - rybacką go
spodarkę cystersów. Zakon ten wyłonił

NATURA
NA WŁASNYM PODWÓRKU

się z zakonu benedyktynów. Założył 
go opat Robert de Molesmes w 1098 r. 
w Citeaux - stąd ich nazwa. Mnisi de
klarujący się hasłem “Ora et labora” / 
módl się i pracuj / dotarli już w 1140 r. 
do Polski. W II połowie XIII w. w Ru
dach Wielkich, książę Władysław 
Opolski stawia klasztor cystersom 
oraz wczesnogotycki kościół bazyliko
wy. Miejsce zostało wybrane ze wzglę
du na duże znaczenie dróg prowadzą
cych z Raciborza do Gliwic i z Koźla 
do Żor, a także ze względu na piękny 
obszar przyrodniczy i znaczne bogac
twa złóż kopalnych w pradolinie rzeki 
Rudy. Cechą szczególną działalności 
tamtejszych cystersów była szeroko 
rozwinięta gospodarka leśna oraz rol
na.

Dla sprawnego zarządzania lasami 
budowano liczną sieć dróg, przy 
skrzyżowaniach których stawiano 
krzyże i kapliczki dla lepszej orientacji 
w terenie. Ponadto ze względu na obfi
tość zwierzyny budowano wiele leśni
czówek oraz dworków myśliwskich. 
Rozwijano również przemysł, hutnic
two stali i miedzi, produkcję szkła, a 
także wydobywano rudę żelaza. Regu
lowano system wodny siecią kanałów

melioracyjnych, a energię wody wyko
rzystywano do napędu młynów i ku
źnic. Działalność cystersów wyryła 
ogromne piętno nie tylko na okolicz
nym regionie, ale także na całej tej 
części Górnego Śląska. Do dziś zacho
wało się wiele ich osiągnięć, a zwła
szcza przez wieki kształtowany układ 
przestrzenny Rud i okolic. Toteż w 
celu ochrony m.in. niepowtarzalnych 
wartości kulturowych został utworzo
ny Park Krajobrazowy. Jednak wielce 
interesujące są także elementy przyro
dnicze. Jeśli pominąć niezwykłą rzeź
bę terenu czy też piękną dolinę pra- 
Rudy, okaże się, iż znajduje się tam 
również ogromne bogactwo fauny i 
flory. Spośród 90 występujących w 
Polsce ssaków znajduje się ich tam aż 
46. Ptaków można doliczyć się bli
sko 250 gatunków. Wiele okazów 
jest chronionych, ot chociażby bo
bry, bociany czarne czy też 60 gatun
ków roślin. Tworząc ów Park Krajo
brazowy Wojewoda Katowicki wpro
wadził odpowiednie zakazy, doty
czące np. lokalizacji inwestycji prze
mysłowych lub kopalni mogących 
pogorszyć stan środowiska, wysypy
wania odpadów i nieczystości prac

Władzom 
miasta 

pod rozwagę
Nasze miasto niewątpliwie pięknie

je, widać wprawną rękę gospodarza. 
Jest niewątpliwie czyściej, powstaje 
coraz więcej zielonych skwerów. Ron
da, choć czasem wywołują kontrower
sje, spełniają swoją rolę, upłynniając 
ruch miejski. Jednakże cieniem tych 
blasków pozostaje ulica Kościuszki, 
przez którą przebiega główny ciąg ko
munikacyjny. Przy tej niebywale ru
chliwej ulicy znajduje się: Politechni
ka Śląska, Technikum Górnicze i Me-

UCZNIOWIE PISZĄ
W godzinach szczególnego nasile

nia ruchu każde włączenie świateł 
stwarza powstanie “korków” sięgają
cych nieraz do dworca PKP. Jest to 
szczególnie uciążliwe w przypadku I 
LO, spaliny uniemożliwiają wentyla
cję klas. Należałoby się zastanowić, 
czy nie zmienić natężenia ruchu na ul. 
Kościuszki poprzez zmianę jego orga
nizacji, lub zmienić sposób przecho
dzenia przez jezdnię np. poprzez za
stosowanie przejścia podziemnego lub 
nadziemnego.

Wykluczyłoby to kolizję pieszych z 
ruchem drogowym, ale jednocześnie 
spowodowałoby powstanie mechanicznych

Mechaniczne, Przedszkole, I LO. W po
bliżu ulicy Kościuszki jest położona 
również SP nr 1. Troska o bezpieczeń
stwo dzieci i młodzieży zmusiła Wy
dział Komunikacji do zainstalowania 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic Kościuszki i Chrobrego.

mechanicznych przeszkód dla osób mających 
problemy z poruszaniem się. Pozostaje 
więc nadzieja na zmniejszenie natęże
nia ruchu przez “wyrzucenie” go poza 
granice centrum miasta.

D.S.
I LO

Z djęcie z album u czyteln ik ów

Zapraszam y n a
szych C z y te ln i
ków do wspólnego 
og lądan ia  zdjęć. 
Wystarczy przyjść 
do redakcji z c ie
kawym zdjęciem , 
które po sk o p io
waniu natychmiast 
zwrócimy. /Można 
też w rzucić je  do 
naszych "żó łtych  
skrzynek"/.

Autora najsym
p a tyc zn ie j sz ego  
lub najbardziej  
" o d j a z d o w e g o ” 
zdjęcia firma  
" E K S P R E S  
FUJI",  Rybnik,  
ul. Reja 2 nagro
dzi bezpłatnym  
wywołaniem i 
w y k o n a n i e m  
odbitek z rolki  
filmu.

Sezon łowiecki rozpoczęty. Zdjęcie A.L.

pow odujących zm ianę stosunków 
wodnych, um ieszczania napisów 
bądź reklam, prowadzenia działalno
ści handlowej na terenach objętych 
formami ochrony przyrody, a także 
chw ytania, płoszenia i zabijania 
zwierząt lub niszczenia roślin.

Powstały Park umożliwia zwięk
szenie pozytywnych zmian w gospo
darce leśnej, lepsze zagospodarowa
nie lasów, konserwację i powstanie 
nowych obiektów turystycznych i re
kreacyjnych np.: parkingów oraz pól 
namiotowych czy też ośrodków wy
poczynkowo-sportowych jakimi są 
“Buk” i “Pod Dębem” w Rudach oraz 
Zalew Rybnicki w Stodołach również

utworzenia rezerwatów przyrody. Jed
nym z nich jest utworzony w 1957 r. 
rezerwat Łężczok w pobliżu Nędzy. 
Następnym, który wchodzi w fazę pro
jektu ma być rezerwat Głębokie Doły 
w okolicach Książenic. Ochronie pod
legałyby tam łęgi jesionowe, wiązowe 
i olszowe, a także zgrupowanie 200 
wiekowych buków oraz występująca w 
3 gatunkach roślina zwana “żywcem” . 
Choć powstanie tego rezerwatu jest 
na razie sprawą dyskusyjną, mile jest 
mieć świadomość, iż tuż za miedzą 
rozciągać się ma “dziewicza pu
szcza”.

MIKAEL

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

poznawać? Ale czego to młodzież nie zro
bi, żeby tylko uniknąć nudnych go
dzin w szkole. Wycieczkę rozpoczęliśmy



Dla zdrowych 
i chorych zwierząt

W poprzednim numerze “Gazety 
Rybnickiej” pisaliśmy o terenowym 
punkcie zatrzym ań zwierząt. Dziś 
nieco więcej informacji na ten temat.

Rybniczanie mogą korzystać z punk
tu zatrzymań od trzeciego październi
ka. Prowadzi go Stefan Łukoszek. Te
lefonicznie, pod numerem 55-33-28, 
można do niego zgłosić bezdomne lub 
poszkodowane w wypadkach psy. 
Zwierzaki zazwyczaj kilka dni spędzają 
w Syryni, później przewozi się je do 
Katowic, do schroniska dla zwierząt. 
Jeżeli pies jest ranny, jedzie do niego 
weterynarz. Niestety, nie zawsze można 
pomóc - “Mieliśmy niedawno psa ze 
strzaskaną miednicą - mówi S. Łuko
szek. Nie mogliśmy mu pomóc, pozo
stała tylko eutanazja ”. Punkt zatrzy
mań przeznaczono tylko dla psów. Jeśli

komuś zginął ulubiony czworonóg, 
może telefonicznie sprawdzić, czy nie 
trafił on właśnie do punktu zatrzymań. 
Można też, tak jak ze schroniska, wziąć 
sobie czworonożnego przyjaciela. 
Wiele razy z punktu zwierzęta trafiły - 
za darmo - do nowych właścicieli. Ste
fan Łukoszek do października zajmo
wał się psami z Wodzisławia i okolic, 
dziś teren działania rozszerzył się na 
Rybnik. Jego marzeniem jest schroni
sko dla zwierząt, zorganizowane 
wspólnie przez kilka gmin. “Niestety, 
nic chyba z tego nie będzie - mówi. - W 
Jastrzębiu powstało schronisko -ludzie 
dawali datki przez miesiąc, potem prze
stali, teraz dogadują: “A dlaczego my 
mamy jakieś zwierzęta utrzymywać? ”

K.M.

W dzielnicy Zamysłów na terenie 
tzw. “Okrzeszyńca” znajduje się 
źródło, z którego wypływa czysta 
woda, zawierająca wszystkie niezbędne 
składniki mineralne znamionujące 
zdrową wodę źródlaną, co potwierdziły 
laboratoryjne badania analityczne prze
prowadzone na zlecenie niektórych 
użytkowników tej wody.

Miejscowi rolnicy /i nie tylko/ pracu
jąc na okolicznych polach i łąkach za
wsze w czasie przerw w pracy przycho
dzą do tego źródła aby się “okrzesić” 
jak to się mówi w miejscowej gwarze, 
czyli odświeżyć zdrową, czystą, bar
dzo chłodną wodą.
Właśnie od słowa “okrzesić się” po
chodzi prawdopodobnie nazwa tego te
renu tj. “Okrzeszyniec”.
Pierwszy raz usłyszałem słowo “okrze
sić się” kiedy miałem 8 lat, a było to 
podczas żniw na tym terenie w 1938 
roku - gdy pewien rolnik który akurat 
kończył koszenie żyta zawołał w pew
nym momencie do swojej żony: “hej 
staro! a teraz idymy okrzesić se do źró
dła”. Nie jest pewne, czy to właśnie od 
tego słowa wywodzi się nazwa 
“Okrzeszyniec”, niemniej jednak inne
go wytłumaczenia tej nazwy nie stwier
dzono.

Historia źródła jest dość złożona, 
gdyż niektórzy ludzie starszego pokole
nia w oparciu o ustne przekazy swoich 
rodziców lub dziadków twierdzą, że 
źródło to istnieje w “Okrzeszyńcu” już 
od stuleci czyli od niepamiętnych cza
sów. Inni uważają natomiast, że źródło 
wytrysło dopiero przed I wojną świato
wą na skutek zasypania drążonego tam 
wówczas szybu kopalni “Rymer”, przy

Wieczorne
Marki

“ M arkowa G rupa”, czyli M arek 
Augustyn i M arek Szwajcer, a także 
Bogdan Ramiuk, P iotr B ukartyk i 
Jerzy “Kali” Wenglarzy, grała na Ma
łej Scenie 21 października. “Marko
wie” wystąpili pierwszy raz po kilkuna
stoletniej przerwie, a śpiewali liryczne 
ballady. Zespół nie tylko razem wspo
mina dawne piosenki, ale ma też plany 
na przyszłość - muzycy postanowili po
witać wiosnę nowym programem, który 
chcą zaprezentować nie tylko w Rybni
ku. Być może te zamierzenia wzmocni
ły się dzięki reakcjom słuchaczy, którzy 
ciepło przyjęli muzykę “Markowej 
Grupy” na Małej Scenie.

/K /

POLSKIE BIURO PODRÓŻY

ORBIS LICENCJA

“ORBIS” Rybnik 
ul. M. Reja 2 

tel. 26-284, 22-585 
czynny od 9.00 do 17.00 
Soboty od 8.00 do 13.00

zaprasza do korzystania 
ze swoich usług 

w zakresie:
- wycieczki krajowe i zagraniczne
- wczasy krajowe i zagraniczne
- przewozy autokarowe po Europie
- wynajem busu “Mitsubishi” /8 osób/
- ubezpieczenia OC i AC “Warta”
- ubezpieczenia kosztów leczenia 

i następstw nieszczęśliwych 
wypadków za granicą “TUK” “Hestia”

- sprzedaż biletów lotniczych 
i promowych

- sprzedaż biletów
na imprezy kulturalne

POLSKIE BIURO PODRÓŻY ORBIS LICENCJA 

“ORBIS” Rybnik
zaprasza na zabawę sylwestrową 

do Czech - Hradec nad Moravici k/Opawy 30.12.94 - 1.01.95, 
hotel “Stary Jester”, pokoje 2-osobowe z łazienkami, autokar, pilot, 
noclegi, pełne wyżywienie, bal sylwestrowy przy zespole muzycznym 

i nagraniach dyskotekowych, kolacja z degustacją wina /przy muzyce/.
Cena od osoby 2.550.000,-

- Sprzedaż imprez prowadzi:
“Orbis” Rybnik, ul. M. Reja 2, tel. 26-284- 22-585 
“Orbis” Wodzisław, ul. Ks. płk. W. Kubsza 24A 

tel. 554-607, 553-104
“Orbis” Jastrzębie, ul. Śląska 17, tel. 719-275, 719-204

Zdrowa woda płynąca do nikąd

Okrzeszyniec
którym zaniechano dalszych prac ze 
względu na niesprzyjające warunki ge
ologiczne. Szyb był zlokalizowany kilkadziesiąt

Okrzeszynieckie źródło

małego stawku zwanego “żabiokiem”.
Jak wynika z moich obliczeń, wypły

wa z tego źródła na dobę około 17280 l. 
wody. Należy ubolewać nad tym, że ta 
niebagatelna ilość zdrowej wody się 
marnuje i uchodzi rzec można donikąd.

Dla czytelników “Gazety Rybnickiej”, 
którzy zainteresowania byli “Małą kro
niką Zamysłowa” publikowaną w tej 
gazecie w 1992 roku niniejsza relacja 
stanowić będzie swego rodzaju uzupeł
nienie czwartego odcinka tej kroniki, 
który ukazał się w “Gazecie Rybnickiej” 
26 czerwca 92 roku w nr 25/77.

Na koniec chciałbym zachęcić mie
szkańców Zamysłowa (i nie tylko) do 
odwiedzenia “okrzeszynieckiego 
źródła” i skorzystania z czystej zdrowej 
wody.

ALFRED DYRBUŚ

PS. Dla zainteresowanych podaję spo
sób dojazdu i dojścia do źródła:
- ul. Niedobczycka (za nr domu 58 w 
kierunku jazdy do Niedobczyc, oraz w 
kierunku odwrotnym za nr domu 80) - 
od przydrożnego transformatora szero
ką miedzą około 400 m, w kierunku za
chodnim (wyłącznie pieszo), aż do sta
rej wysokiej wierzby, za którą już tylko 
około 25 m znajduje się “okrzeszy
nieckie źródło”.

kilkadziesiąt metrów w kierunku zacho
dnim od wypływu obecnego źródła.

Jak było naprawdę trudno dziś do
ciec, ponieważ ludzie którzy pamiętali
by tamte wydarzenia dawno już nie 
żyją. Charakterystyczną cechą tego 
źródła jest równomierny wypływ wody, 
tzn. bez względu na porę roku (susza czy 
pora deszczowa) wypływający strumień 
jest jednakowy.
Odpływająca woda zasilała jeszcze do

Skarbonka
opróżniona

Po raz kolejny w czwartek 27 paź
dziernika otwarto rynkową skarbonkę. 
Tym razem zebrało się w niej 
9.462.655.- złotych i 60 groszy, a tak
że 28 marek niemieckich i 5 marek 
duńskich, 11 koron czeskich, 10 lei ru
muńskich, po jednym franku, lirze, do
larze, rublu i karbowańcu.

Do skarbonki wrzucono najwięcej - 
bo aż 3804 - stuzłotówek, zaś najbar
dziej wartościowy wśród zebranych 
pieniędzy był banknot 500-tysięczny.

Po naszemu 
czyli po Śląsku

W dużym studio w Radiu Katowi
ce w dniach 28 - 29.10.1994 r. odby
ły się elim inacje do konkursu “Po 
naszemu, czyli po Śląsku”.

Najpierw trzeba było przetłumaczyć 
na język gwarowy tekst, który poniżej 
prezentuję. Później wygłosić monolog 
w gwarze śląskiej, nie dłuższy jednak 
niż trzy minuty. Do konkursu zgłosiło 
się 250 uczestników z różnych stron 
Śląska. Nie brakowało też rybniczan. 
Czy i kto zakwalifikował się do półfi
nału - dowiemy się w terminie 
późniejszym. Czy szczęście dopisze 
rybniczanom? Tego się wkrótce do
wiemy. Trzeba przyznać, że poziom 
konkursu jest dość wysoki, ale i nagro
dy są również kuszące.

A oto tekst i moja wersja tłumacze
nia go na gwarę :
Ten wielki spryciarz, Janek Klyta, 

był jeszcze i łobuzem łakomym. W 
kieszeni od spodni zawsze miał ładną 
bułkę z salcesonem, albo i ciasteczko 
z serem. Nic dziwnego, bo zawsze lubił

bił słodycze.
Jako chłopak z szykownymi dziew

czynami chodził zimą na zmarznięte 
stawy, gdzie ślizgali się na łyżwach. 
Wydziwiali tam i żartowali i nigdy nie 
zdążyli na podwieczorek.
W domu ojciec awanturował się, bo 

jego marynarkę i kapelusz trzeba było 
suszyć.

*  *  *

Tyn wielki miglanc, Hanys Klyta, był 
jeszcze honcwotym maszketnym. W 
kapsie od galot zawdy m ioł piykno  
żymła z preswusztym, abo i kołoczek 
ze syrym. Niy dziwota, bo zawdy mioł 
rod maszkety (paskudy).
Jak był synkym z gryfnymi dziołcha
mi chodziył bez zima na zamarznyte 
stawy, kaj kiełzoł na szlincuchach. 
Wynochwiali tam i błoznowali i nigdy 
niy zdążyli na swaczyna. W doma ta
tulek haja robiył, bo jego szaket i hut 
trza było suszyć.

B. DZIERŻAWA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

niedawna pobliskie stawy rybne, a po 
ich likwidacji płynie dzisiaj już tylko do 
jednego znajdującego się w sąsiedztwie



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Dzwony na wieżach kościołów bądź 

w przykościelnych drewnianych 
dzwonnicach spełniały niegdyś ważną 
społecznie rolę: odzywały się one nie 
tylko w porach nabożeństw i modłów, 
kiedy na ich dźwięk ludzie klękali i 
modlili się “Anioł Pański zwiastował 
Pannie Maryj i... ” . Modlitwę tę wier
ni odmawiali tam gdzie dobiegł ich 
dźwięk dzwonów: w polu, w domu, w

Kiedy biją 
dzwony?

kościołach zawieszano jeszcze małe 
dzwony w wieży zegarowej. Odzywają 
się one o pełnych godzinach i biją w 
podobny sposób jak skrzyniowe zega
ry domowe z kurantami. Ale najbar
dziej charakterystyczny jest mały 
dzwon kościelny, zwany potocznie sy
gnaturką. Dzwonił on kiedyś podczas

bił w dzwony, pobierając za tę usługę 
pewną zwyczajową sumę pieniędzy. 
Dzwonnikiem nie mogła być kobieta, 
gdyż uruchomienie zwłaszcza wielkie
go dzwonu przez pociąganie liny, wy
magało dużej siły fizycznej. Idący na 
wieżę dzwonnik nie umiał się często 
opędzić od dzieci, które chciały zoba
czyć jak się dzwoni, zaś na koniec po
huśtać się na linie podczas wyhamo
wywania dzwonu.

“Ojcem” dzwonu jest mistrz ludwi
sarstwa. To on wykonuje glinianą for
mę, sporządza stop i odlewa dzwon. 
Osobno jego płaszcz i serce. Zaś 
“śmierć” dzwonu jest przeważnie 
dwojaka - dzwon albo pęka albo prze
tapia się go, by cenny stop służył in
nym celom. Pęknięcia dzwonów zda
rzają się często i są przeważnie skut
kiem błędu w sztuce ludwisarskiej. Za
ledwie po 19 latach dzwonienia pęk
nięty dzwon o imieniu “Paulina” stoją
cy teraz na placu kościoła św. Jana Nepomucena

Jesienią 1944 roku z rybnickiej stacji kolejowej Niemcy wywozili dzwony ko
ścielne na przetopienie do huty. Jeżeli któryś z naszych Czytelników pracował 
wtedy na kolei i chciałby podzielić się swoimi wspomnieniami, prosimy o 
kontakt z redakcją. A może ktoś rozpozna się na tym zdjęciu?

ogrodzie. Dzwon oznajmiał również 
śmierć kogoś z parafian, pożar i inne 
klęski żywiołowe, był obecny w waż
nych historycznych momentach jak 
wybuch lub zakończenie wojen. Na 
dźwięk dzwonów ludzi ogarniała 
trwoga lub radość.
Nadzwyczajna okazja do bicia w 
dzwony była noc 16 października 
1978 roku, kiedy z Rzymu nadeszła 
wiadomość o wyborze Polaka na pa
pieża.

Największym dzwonem w naszym 
kraju jest ośmiotonowy “Dzwon Zyg
munta” z katedry wawelskiej w Kra
kowie.

Oprócz tak wielkich dzwonów, w

najważniejszej części mszy św., w mo
mencie “podniesienia” konsekrowanej 
hostii. Z dźwiękiem sygnaturki są 
związane liczne wierzenia, sięgające 
korzeniami jeszcze czasów średnio
wiecza. Sądzono wtedy bowiem, że 
jak długo człowiek patrzy na konse
krowaną hostię podczas podniesienia, 
o tyle przedłuża sobie życie na ziemi. 
W związku z tym prawie każda parafia 
starała się o sygnaturkę.

Bardzo ważną funkcję dzwonnika 
sprawowała najczęściej osoba mie
szkająca blisko kościoła, czasami 
dzwonnikiem był kościelny. To wła
śnie dzwonnik pierwszy, poza rodziną, 
dowiadywał się o śmierci parafianina i

Nepomucena w Przyszowicach /dawny 
powiat rybnicki/. Pękł również spada
jąc z przepalonego rusztowania pod
czas pożaru w październiku 1959 roku 
jeden z dzwonów kościoła św. Anto
niego w Rybniku. Najczęstszym jed
nak powodem “śmierci” dzwonów 
było ich rabowanie i przetapianie na 
kule armatnie podczas wojen. Wśród 
ludzi krążyło nawet powiedzenie, że 
jeżeli któraś z armii zaczyna ściągać 
dzwony z wieży, to znak, że niedługo 
przegra wojnę. W bieżącym stuleciu 
sytuacja taka zdarzała się dwa razy. 
Dzwony kościołów dwukrotnie rabo
wali Niemcy. Pierwszy raz w połowie 
1917 roku, podczas pierwszej wojny 
światowej, a jesienią następnego roku 
doszło do ich całkowitej kapitulacji. 
Drugi raz sytuacja powtórzyła się w 
1944 roku. W wielu kościołach ludzie 
z narażeniem życia ukrywali mniejsze 
dzwony, a głównie sygnaturki, zaś 
wielkie dzwony często padały ofiarą 
wojennej zawieruchy. Jesienią 1944 
roku na rybnicki dworzec kolejowy 
zaczęto zwozić zrabowane dzwony ko
ścielne z całego powiatu rybnickiego. 
Ładowano je do wagonów, wywożono 
do hut i przetapiano. Starsi rybnicza
nie pamiętają jeszcze tragedię dzwo
nów z kościoła św. Antoniego, które 

Niemcy zrzucali z 
wieży na betonowy 
plac. Płaszcze dzwo
nów pękały, zaś nie
które nawet rozbijały 
się jak porcelanowe 
naczynia. Wtedy to 
jedna z sióstr zakon
nych zauważyła, że 
jeden z kawałków 
rozbitego dzwonu po
toczył się w krzyki. 
Wykorzystała ona 
moment nieuwagi 
niemieckiej obstawy i 
“wykradła” go. Ten 
ułomek dzwonu słu
żył później, gdzieś do 
1960 roku, jako gong 
odzywający się pod
czas mszy św. “na po
dniesienie”.

Pęknięty dzwon “P aulina” na placu kościelnym  w 
Przyszowicach.

MAREK
SZOŁTYSEK

Muzyka 
w kościele 
misjonarzy

Coraz częściej rybniccy melomani 
udają się do świątyń, by w nich słuchać 
muzyki. W bazylice odbywały się kon
certy Dni Muzyki Kameralnej, tam 
także mogliśmy wysłuchać “Requiem” 
Mozarta, a ostatnio również pieśni, 
śpiewanych przez zespół “6 na 6”. Zaś 
25 października miłośnicy muzyki wy
brali się do kościoła oo. werbistów na 
koncert skrzypcowy E-dur Jana Se
bastiana Bacha i V symfonię c-moll 
Ludwiga van Beethovena. Solową 
partię skrzypiec zagrała Teresa Głą
bówna, zaś orkiestrę poprowadził Sła
womir Chrzanowski. Piękno muzyki i 
dobrą akustykę kościelnego wnętrza 
mogli ocenić licznie zgromadzeni słu
chacze. Jak wypadła ta ocena? Tak dob

rze, że - po raz kolejny - koncert za
kończyła owacja na stojąco.

Jesteśmy pewni, że również następny 
koncert w kościele ojców misjonarzy, 
w którym wystąpi znakomity polski te
nor Wiesław OCHMAN, będzie nale
żał do udanych. Odbędzie się on w 
niedzielę 13 listopada o godz. 19.00

/K /

Muzyka 
i plastyka 
w Art Cafe
Nowy rybnicki lokal, Art Cafe przy 

ul. Sobieskiego, ma ambicje, jak wska
zuje nazwa, artystyczne. Ma to być 
miejsce, w którym odbywają się kon
certy, wernisaże, spektakle. Jako jedna 
z pierwszych wystąpiła tu bluesująca 
grupa “Pitzcarraldo”. Koncert wpraw
dzie zaczął się z poślizgiem, ale dzięki 
temu goście mieli czas, by zamawiać 
napoje i przekąski. Wkrótce w Art- 
Cafe zostanie otwarta wystawa prac 
Magdy Tworkowskiej,  uzdolnionej 
plastycznie uczennicy I LO.

/K./

Utopek 
z Wielopola

Jak żech był małym żgolym, to mie 
starka brali niyroz do ciotki Any i 
ujca Paula. Ciotka Ana była siostrom 
od starki. Miyszkali łoni w Niedo
bczycach na familokach przi Ryjmer- 
grubie, na kero wtedy “Siwka” goda
li. Mieli tyż łoni synka, jedynioka, 
kerymu było Zefek. Robiył łon za 
hajera na “Siwce” , mi sie zdo na 
sztwortym polu.
Był to gryfny karlus, yno mioł jedyn 
feler - łogromnie boł sie dziołchow. 
“Już mu trzidziestka pizła - godała 
ciotka Ana - nom na karku siedzi tyn 
stary lelek. Jo ci powiym Maryj - co 
jo mom utropy z tymi chłopami. Ze
fek sie z chałpy niy ruszy, a moj sta
ry cołki dziyń z kamratami piwsko 
słepie w szynku. Już jest przeszło 
rok na pynzyji i sztyjc w nocy fedru
je, że spać kole niego niy poradza. 
Nojprzod jedzie szrammaszynom, a 
jak go dugna to zaczyno wiertać, a 
na koniec szczylo. Jak mu nawarza 
germuszki z kminkym to tymtuplym 
szczylo.” Śmioli my sie ze starkom z 
tyj ciotki Any, bo łosprowiała jak na
kryncono. Roz tyż w keroś niydziela 
po Wielkanocy prziszła ciotka Ana z 
kościoła i godo do Zefka: “Wiysz jak 
mie ta Trudka Warczokowa piyknie

pozdrowio, jak  łona jest szwarno. 
Tako wezgierno niywiasta to by mi 
sie godziyła, ale ty to sie yno za go
łymbiami uganiosz.” “Tako siksa, 
dyć łona mi sie zdo z dwa lata tymu 
ze szkoły wyszła” - godo Zefek. “Tyś 
już chyba zapomnioł - 
ciotka na to - co ni ybo
szczka starka dycko goda
li: “Dziołcha sie rodzi a  
synek za pługym chodzi, a 
jeszcze mu sie godzi.” “Tela 
razy żech wom godoł, że mi 
sie niy śpiycho do żyniacz
ki, ale widza że wom to 
byda musioł wyśpiywać.” I 
zaczon Zefek śpiywać: “Niy 
byda sie żyniył, bo mi baby 
nie trza. Kupia jo se za to, 
kupia jo se za to, porzond
nego wieprzka. Wieprzka se 
zabija, byda mioł słonina, 
byda mioł czym maścić, 
byda mioł czym maścić ka
pusta na zima”. Ciotka Ana 
nic niy pedziała, yno sie pod

gusiokowi sie ścigo w tym miechu.” 
- Wszystkich na nogi postawiyła 
ciotka Ana. Ujec Paul tam cosik bu
czoł pod nosym, że niby baba ni mia
ła roboty, to se prosia kupiyła, ale na 
szczyńści ciotka tego niy słyszała.

U ciotki Any

nosym ośmioła i w niejbliższo szczo
da siadła na koło i pojechała do Ryb
nika na torg po prosia. Kupiyła noj
piykniyjszego - jak sie sama kwolyła 
ujcowi Paulowi - wieprzka od raci
borzan. “Przeciepej Paul ta reszta 
wonglo do roga i przegrodź łokorka
mi tyn chlywik. Zrób tyż korytko z 
desek i prziniyś ociypka słomy od 
Kuczerki. No rusz sie siaronie, bo

Jorgel sie zarzynył i... majtnył sie. Rys.: B. Dzierżawa

Teraz sie u Pytlików weselij jakoś 
zrobiyło skuli tyj świnie. Ciotka wa
rziła żur ze szrotki, Zefek musioł lo
tać ku hołdzie na młode pokrziwy i 
do tego ni mog nic chalatać, bo mu 
zaroz ciotka fronkła: “Coś chcioł, to 
mosz”. Somsiadki tyż snosiyły rozto
majnte ściepki i oszkrabiny, bo liczy
ły, że jak bydzie świniobici u Pytli
ków to chocioż kotłowki troszka dostanom

dostanom. Był już tyn wieprzek z ty
dziyń w tym chlywiku, jak przijecha
ła siostra od ojca Paula. Jeszcze sie 
dobrze niy prziwitała, a już ciotka 
Ana godo: “podź se Rołza łobejrzeć 
co my w chlywku momy.” Rołza 

miyszkała w Marklowicach i 
znała sie na świniach, przeca 
miała chłopa pamponia. Le
dwo ujrzała tego gusioka, za
czła sie śmioć: “co ty Ana 

chcesz kyndroza wychować, 
przeca tyn wieprzek nima wy
pajtany” . Musioł ujec Paul j e
chać po starego Modrzika, kery 
sie znoł na tym i brzitwom wy
pajtoł wieprzkowi to co trza. 
Terozki dziepiyro bydzie z cie
bie kormik - padoł stary Mo
drzik - a prosia kwiczało, aż sie 
dziecka nazlatowały z cołkich 
familoków.
Było już kole Barborki jak ciot
ka godo do ujca: “Wiysz Paul, 
bydziesz musioł iść po masarza 
coby nom tego wieprzka zabiył,

bo łon sie już niy poradzi łobrocić w 
tym chlywku, troszka żeś go za won
ski zrobił” . Za jaki trzi dni przije
choł do Pytlików na kole świdraty 
Jorgel Matyrzok, kery już niy jedne
go prosioka zagorgolył. Ledwo śloz 
z tego koła, fronknył taszom z kla
morami pod chlywik i godo: “woda 
mocie wrawo, miska na krew narych
towano, ale jeszcze czegoś niy widza

widza” . Ujec sie zarozki kapnył, bo 
wiedzioł, że to jest ślywus z tego 
Jorgla, i już leci z pyrtulkom ku 
nimu. “No, teraz widza, że nom nic 
niy brakuje” - padoł i zarozki se po 
dwa gibki z ujcym śmigli. Wloz do 
chlywka i śmieje sie do rozpuku: “to 
ta koczka chcecie Pytliczko zbijać, 
piyrszy roz widza tako plaskato Świ
nia.” Potym jom prziwionzoł za za
dnio szłapa powrozym i wykludziył z 
tyj grodze na plac. Okroczył Jorgel 
tego wieprzka i zagnoł sie pyrlikym, 
żeby go miyndzy oczy cylnyć. Majt
nył sie i yno prosiokowi ucho odar. 
Co sie potym robiyło, tego niy idzie 
opisać. Jorgel prasnył rziciom do tyj 
miski na krew, a ciotka wpadła do 
chlywika, bo jom ujec pyrtnył za
dkym. Cołki szczyńści, że niy pu
ściył tego powroza na kerym był pro
siok uwionzany, bo by im na droga 
miyndzy sztachetami uciyk. Kwiku 
było zaś na cołki familoki, ale jakoś 
go potym zagorgolyli. Ludzie sie 
długo na “Siwce” śmioli z tyj plaska
tyj świnie od Pytlików, keryj ani ma
sorz niy poradziył miyndzy uszy tre
fić.
Zefek od gańby musioł sie na 
“Hojm” przeniyś, bo co sie w warzi
cie na “Siwce” pokozoł, to keryś za 
nim kwiczoł choby tyn zarzinany 
wieprzek.

BOGDAN DZIERŻAWA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zarząd Miasta Informuje 
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 

Rad Dzielnic
Zapraszamy mieszkańców poszczególnych dzielnic do licznego 

udziału w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Rad Dzielnic.
A oto harmonogram najbliższych spotkań:

KAMIEŃ 4.11. /piątek/ godz. 17.00 Hala Sportowa

SMOLNA 4.11. /piątek/ godz. 17.00
MOSiR 
SP 34

NIEDOBCZYCE 4.11. /piątek/ godz. 18.00 DK

CHWAŁĘCICE 611. /niedziela/ godz. 11.00
w Niedobczycach 
Klub “Sokół”

GOTARTOWICE 8.11. /wtorek/ godz. 17.00 OSP Gotartowice
GOLEJÓW 8.11. /wtorek/ godz. 17.00 OSP Golejów
KŁOKOCIN 8.11. /wtorek/ godz. 17.30 OSP Kłokocin
WIELOPOLE 9.11. /środa/ godz. 17.00 SP w Wielopolu
POPIELÓW 9.11. /środa/ godz. 17.00 SP 24
NIEWIADOM 9.11. /środa/ godz. 18.00 DK

ZEBRZYDOWICE 9.11. /środa/ godz. 18.00

KWK “Rydułowy” 
Ruch II, Kino Marzenie 
SP 12

STODOŁY 10.11. /czwartek// godz. 17.00 SP
NOWINY-ZACHÓD 10 11. /czwartek/ godz. 17.00 SP 31
GRABOWNIA 14,11. /poniedziałek/ godz. 16.30 OSP
RADZIEJÓW 15.11. /wtorek/ godz. 17.00 SP 25
BOGUSZOWICE
-STARE 15.11. /wtorek/ godzi 7.00 SP 16
-OSIEDLE 16,11. /środa/ godz. 16.00 Kino "Zefir"
LIGOTA
-LIGOCKA KUŹNIA 17.11. /czwartek/ godzi 7.00 Harcówka
PARUSZOWIEC
-PIASKI 17.11. /czwartek/ godz. 17.00 SP 3
CHWAŁOWICE 18.11. /piątek/ godz. 17.00 Dom Kultury
ŚRÓDMIEŚCIE 21.11. /poniedziałek/ godz. 16.00 TZR "Sala Kameralna"
ORZEPOWICE 22.11 /wtorek/ godzi 7.00 SP 32

W zebraniach tych uczestniczyć będą prezydent lub wiceprezydenci naszego mia
sta oraz radni wybrani w poszczególnych dzielnicach.

NOWO OTWARTY
NIGHT CLUB - DISCO

“JACK PUB”
Rybnik-Wielopole, ul. Gliwicka 109 

zaprasza w każdy weekend od 20.00 
do późnych godzin nocnych na wspaniałą zabawę.

Organizujemy
oraz BAL SYLWESTROW Y

UMIARKOWANE CENY Tel. 26 858 °d godz. 17.00 do 22.00.

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli 
oraz Mała Scena Rybnicka

zapraszają na

BAL ANDRZEJKOWY
dla pracowników oświaty ,

który odbędzie się 30 listopada.
W programie:

* koncert zespołu South Silesian Brass Band
* przeboje lat 60. i 70.
* konkursy

Bilety w cenie 60.000 zł rozprowadza MZSiP

Mała Scena Rybnicka
Rybnik, ul. Kościuszki 54 

zaprasza na

DYSKOTEKĘ AN D RZEJKO W Ą
w sobotę 26 listopada 94 

od 19.00 - 1.00
Bilety w cenie 40.000 zł do nabycia na MSR

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM 
"GARBUSA" 

ul. Dworek 7/52, Rybnik
* * *

Sprzedam suknię ślubną 
tel. 22323

k k k

KUPIĘ LUB 
WYNAJMĘ 

KAWALERKĘ
(małe mieszkanie) 

na terenie Rybnika.
Tel. 28-825

Ogłoszenie matrymonialne

Jestem wdową /48/, 
kulturalną, o dobrej prezencji, 

wykształcenie średnie, 
poznam pana w wieku 45-55 lat, 
wykształcenie minimum średnie, 

o ciekawej osobowości, 
najchętniej z Rybnika 

lub Wodzisławia.

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

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.

Mała Scena Rybnicka
Rybnik, ul. Kościuszki 54 

zaprasza

w każdą niedzielę 
listopada na

SPOTKANIA 
WIECZOROWĄ 

PORĄ
dla samotnych

o godz. 17.00 -22.00
Cena biletów 40.000 zł

POG. RATUNKOWE: 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. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 4 listopada do 10 listopada, 
ul. Barbary 6, Rybnik-Niedobczyce, tel. 26-281

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

Oferty na adres redakcji

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

Rybnik-Boguszowice, Os. Południe 37 (Dom Górnika), 
tel. 39-21-34 lub 20-278

EK SPR ESS  
R ybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywanie 
odbitek w czterech formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

Biba
dla seniorów
Starsze osoby z osiedla “Nowiny”, a 

zapewne i spoza niego, mogą spotykać 
się w Klubie Seniora, który powstał w 
pubie “Biba” przy ulicy Grunwaldz
kiej. “B iba” czeka na seniorów w 
każdy poniedziałek od 18.00 do 
20.00. / K./

Nowe: 
sklep i bar

* Bar z napojami i “szybką” żywno
ścią powstał na placu zabaw przy ul. 

Zamkowej.
* “Moje dziecko”, sklep z artykułami, 
jak można się domyślić, dla dzieci, 

otwarto przy ul. 3 Maja.

Środowa Giełda Cenowa
M ięso s c h a b

w o lo w e
extra

szy n k a  w p . 
g o to w a n a śląska

PIOTROWSKI 91,1 8 7 ,8 136,7 70,2

P o w s ta ń c ó w  16 9 1 ,5 87 131 74

TARG 88 85 130 6 4 -7 1

Owoce/Warzywa pom idory papryka w inog rona ziemniaki

R a c ib o rsk a  15 2 6 3 6 39 4,5

C y tru se k 26 3 6 3 5 4,5

TARG 2 8 - 3 0 3 5 - 3 6 35 4

S p o żyw cze m asło cukier jajko mąka

J a n  N o g a 14 13,5 3 7

H e rm e s 15 15 3 7 ,5 -9

TA R G 1 3 - 13,3 1 2 ,5 -1 3 ,3 2 ,4 - 3 ,2 6 ,8 - 8

W aluty dolar m arka cz e sk a francuska

P e w e x  d u ż y 23000\23200 15100\15300 800\810 4420\4490

Delikatesy, ul. Miejska 22900\23100 15100\ 15300 798\805 4420\4500

Gallux, R y n e k 22900\23100 15100\15300 785\805 43004450

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



W minioną sobotę 29 paździer
nika w Klubie “Speedway” odby
ły się pierwsze mistrzostwa Ryb
nika w siłowaniu na rękę.

W elim inacjach  brało udział 
ośm iu zaw odników , 
którzy walczyli o główną 
nagrodę - 10 mln złotych. 
Zdobywca drugiego miej
sca otrzymał puchar.

W finałow ej w alce, o 
północy, zm ierzy li się 
M arek Thomas z K rzy
sztofem Fligielem, który 
p rzeciw nika pokonał. 
Po w ręczeniu  nagród 
K rzysztof F ligiel pow ie
dział, iż najcięższą walkę 
stoczył podczas elim ina
cji z Markiem K apuściń
skim , k tórzy m ocno 
nadwyrężył mu rękę. Te
goroczne rybnickie zawo
dy zw ycięzca trak tu je  

jako  sz lif  przed m istrzostw am i 
Polski, mającymi się odbyć jeszcze 
w tym roku w Warszawie. W przy
szłym roku natom iast, praw dopo
dobnie w marcu, Klub “Speedway” 
zam ierza zorganizow ać m is trz o
stwa w siłow aniu  na rękę całego 
Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Tekst i zdj.: J.J.

M ister Power 
Rybnik ' 94

Finałowa walka trwała niecałą minutę ...

Zwycięzca Krzysztof Fligiel /z lewej/ i 
pokonany przez niego Marek 
Thomas ; w środku wręczający 
nagrody organizator zawodów 

Sławomir Piecha

K r o n ik a  p o l i c y j n a

Bierz forsę i w nogi
22 października o godz. 15.00 na ul. 
Miejskiej w Rybniku dwóch sprawców 
dokonało zuchwałej kradzieży pienię
dzy. Wyrwali oni jednemu z mężczyzn 
1 mln zł i uciekli. Złodzieje zostali za
trzymani przez przechodniów.

Skradli syrenkę
23 października ok. godz. 19.00 na nie
strzeżonym parkingu koło szybu VI ko
palni “Jankowice” skradziono syrenę 
bosto 105B koloru pomarańczowego.

Złodziej miedzi
W nocy z 23 na 24 października straż
nik kopaalni “Chwałowice” zatrzymał 
sprawcę kradzieży drutu miedzianego 
wartoaści 1,5 mln zł.

Ze sklepu do aresztu 
25 października o godz. 3.30 na ul. 3 
Maja patrol policji wykrył włamanie 
do sklepu spożywczo-mięsnego. 
Sprawca został zatrzymany na gorą
cym uczynku i umieszczony w policyj
nym areszcie. Jest on mieszkańcem 
Katowic. Łup został odzyskany w ca
łości.

Zatankował i odjechał
25 października o godz. 0.40 na stacji 
CPN przy ul. Gliwickiej kierowca sa
mochodu audi 80 zatankował 68 li
trów oleju napędowego i... odjechał. 
Wartość skradzionego paliwa wynosi 
653 tys. zł.

Autobusowi wandale
25 października ok. 22.00 na przystan
ku w Niedobczycach przy ul. Górno
śląskiej nieznani sprawcy wybili ka
mieniem tylną szybę autobusu linii 
594. Straty wyniosły 4 mln zł. W tym 
samym miejscu i czasie najprawdopo
dobniej ci sami chuligani wysiadając z 
autobusu linii 599 rozbili dwa klosze 
tylnych lamp. Straty wyniosły 150 
tys. zł.

Włamywacz - piwosz
W nocy z 26 na 27 października nieznany

nieznany sprawca włamał się do hurtowni 
Milex. Wszedł do środka poprzez 
urwanie kłódek z drzwi od zaplecza. 
Splądrował pomieszczenia i skradł 
osprzęt wyrobów browarskich o łącz
nej wartości 100 mln zł.

Lubieżnik w kościele
27 października ok. godz. 12.00 w 
przedsionku wejścia do bazyliki św. 
Antoniego nieznany sprawca dokonał 
czynu lubieżnego na dziewięcioletniej 
dziewczynce.

Śmierć na torach
29 października ok. 23.30 na szlaku 
kolejowym Rybnik-Żory został potrą
cony przez pociąg towarowy idący po 
torach mężczyzna. W wyniku wypad
ku poniósł on śmierć.

Porządniś
W nocy z 27 na 28 października z bu

dynku KBO przy ul. 3 Maja nieznany 
sprawca skradł 5 odkurzaczy amery
kańskich o wartości 130 mln zł. 

Amator soczków w areszcie
28 października o godz. 20.30 na ul. 
Wrębowej mieszkaniec Wodzisławia 
włamał się do samochodu ciężarowego 
liaz przez wybicie szyby w oknie. 
Skradł znajdujące się tam napoje. 
Właściciel wycenił straty na 2,5 mln 
zł. Sprawca został ujęty i osadzony w 
areszcie.

Szybki Bill
Piętnaście minut wystarczyło, by z 
jednego z pomieszczeń Poradni Psy
chologicznej przy ul. Chrobrego w 
Rybniku zginął portfel z 1,5 mln zł w 
gotówce i książeczkę czekową. Nie
znany sprawca dokonał kradzieży 28 
października między 10.00 a 10.15.

Po wódkę, zakurkę i zakąskę 
W nocy z 29 na 30 października wła
mano się do sklepu spożywczego przy 
ul. Wawelskiej. Sprawcy przecięli kra
tę w oknie i wybili szybę. Skradli alko
hol, papierosy, konserwy mięsne i ryb
ne oraz kiełbasy o wartości 30 mln zł. 

Rowerem pod dacię
30 października o godz. 21.30 na ul. 
Gliwickiej samochód dacia najechał

na pięćdziesięciodwuletniego rowe
rzystę. Mężczyzna na nieoświetlonym 
rowerze wjechał na ul. Gliwicką z ul. 
Wiosny Ludów. Doznał on stłuczenia 
głowy i uda, został przewieziony do 
szpitala przy ul. Rudzkiej. Kierowca 
samochodu był trzeźwy.

Kryminałki
Zabił prętem

14 października wieczorem w jed
nym z mieszkań przy ul. Dąbrówki w 
Rybniku został zabity pięćdziesię
cioczteroletni mężczyzna. Sprawcą 
okazał się młody, dwudziestodwulet
ni, nigdzie nie pracujący znajomy 
zabitego. Obaj mężczyźni wcześniej 
wspólnie pili alkohol. Mimo że nie 
byli pijani, doszło między nimi do 
sprzeczki i szarpaniny. Chodziło o 
rozliczenia finansowe, w których nie 
mogli się pogodzić. M łodszego 
uczestnika kłótni poniosły nerwy. 
Chwycił znajdujący się w mieszka
niu metalowy pręt i uderzył swojego 
adwersarza kilkakrotnie w głowę i 
twarz. Następnie oddalił się z miej
sca zdarzenia.

Zwłoki znaleziono dopiero następ
nego dnia rano. Jeszcze tego samego 
dnia po przeprowadzeniu czynności 
dochodzeniow o-śledczych policja 
zatrzymała sprawcę śmiertelnego po
bicia. Przyznał się on do popełnienia 
tego czynu. Został doprowadzony do 
prokuratury. Zastosowano wobec 
niego areszt tymczasowy. Zwłoki za
bitego przewieziono do Śląskiej 
Akademii Medycznej, celem prze
prowadzenia sekcji.

/jak/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Turniej koszykówki 
dziecięcej

W hali MOSiR-u odbył się “Tur
niej Koszykówki Dziecięcej o Pu
char Dyrektora MOSiR-u”. Orga
nizatoram i turnieju byli: MOSiR  
Rybnik, P.P.U. “G ram bud”, 
MKKS “Rybnik”.

Udział wzięło 5 zespołów z miast 
Rybnickiego Okręgu Węglowego: ze 
SP 16 z Żor, SP nr 2 z Pawłowic, SP 
3 z Jastrzębia Zdroju, z ośrodka 
“Nowiny” z Rybnika oraz Ośrodka 
“Centrum” z Rybnika.

Turniej rozegrano systemem “każ
dy z każdym”, czas gry 2 x 8  minut. 
A oto ostateczne wyniki turnieju:
1. Rybnik “Nowiny” - 4-8 85-51
2. Rybnik “Centrum” - 4-7 87-29
3. SP-16 Żory - 4-6 68-55
4. SP-2 Pawłowice 4-5 45-48
5. SP-3 Jastrzębie 4-4 18:120

Tak więc zespół z “Nowin”, oparty 
głównie na uczniach SP 31 prowa
dzony przez M. Michalika, otrzymał 
z rąk dyrektora M OSiR-u Józefa 
Śliwki piękny puchar. Jak pow ie
dział główny organizator turnieju, 
trener MKKS “Rybnik” Andrzej 
Zygm unt, główny cel zawodów: 
“pograć sobie w koszykówkę” został 
osiągnięty. Do wyróżniających się

zawodników turnieju należeli: A. 
Kozak, Ł. Suski, K. Zygmunt, Ł. 
Graj /Nowiny/, R. Kacprzyk, M. 
Pichór, D. Janik /C entrum /, K. 
Złotnik, P. Kotkowski, S. Master / 
Żory/, G. Worek, Sz. Kozłowski, T. 
Madej /Pawłowice/, T. Świerkosz / 
Jastrzębie/.

Zawody sędziow ali społecznie 
młodzi zawodnicy MKKS “Rybnik” : 
R. Strzebińczyk, K. Borgul, T. Ma
dejski, P. Lipki.

W najbliższej przyszłości zostanie 
utworzona “Dziecięca Liga Miast
ROW -u” , do której organizatorzy 
już zapraszają reprezentacje miast i 
gmin. Kolejny turniej przewidywany 
jest w dniu 12.11.1994 r.

Sprostowanie
W tekście “Szachrowanie” w po

przednim numerze “GR” trzecie zda
nie powinno brzmieć: “W ostatniej 
rundzie Rybnik miał zapewnione po
zostanie w pierwszej lidze...” 

Przepraszamy Czytelników i autor
kę.

Kryminałki
Tragiczna
sprzeczka

W nocy z 8 na 9 października w 
jednym  z  domów w Zwonowicach 
podczas sprzeczki małżeńskiej żona 
ugodziła męża nożem. Został on 
przewieziony w stanie krytycznym 
do szpitala w Rybniku, a później do 
Katowic.

Tego w ieczoru małżonkowie 
wspólnie pili alkohol, ale nie tak 
dużo, by się upić. Jednak doszło 
między nimi do sprzeczki, a żona

Komunikat
policji

Tajemnicza śmierć
27 października na skwerku w po

bliżu ul. Wyglendy w Rybniku znale
ziono zwłoki mieszkającego w pobli
żu Erwina S. Policja ustaliła, że po
przedniego dnia ok. godz. 21.00 
zmarły odprow adzał sw oją żonę, 
która udawała się do pracy. Do domu 
już nie wrócił i nie wiadomo, co ro
bił tego wieczoru. Następnego dnia 
ok. godz. 7.00 żona po powrocie za
stała budynek zamknięty. Po wejściu

twierdzi, że nie pamięta nawet z ja
kiego powodu. Małżonek, który wy
pił więcej, kilka razy uderzył ją  w 
twarz pięścią. W ówczas kobieta 
w zięła do ręki nóż mówiąc: “nie 
zbliżaj się do mnie”. Mężczyzna nie 
posłuchał, żona zadała mu cios no
żem powodując obrażenia trzustki i 
żołądka. Wezwane pogotowie prze
wiozło poszkodowanego do szpitala. 
Jego stan był bardzo ciężki. W ostat
nich dniach nastąpiła, na szczęście, 
lekka poprawa. Młode małżeństwo, 
mające jednorocznego synka, było 
uznawane za zgodne, tak przez te
ściów jak i znajomych.

/jak/

Komenda Rejonowa Policji w 
Rybniku pod nadzorem Prokuratury 
Rejejonowej w Rybniku prowadzi 
śledztwo w sprawie zgonu Erwina 
Salamon s. Rudolfa, ur. 14. 07. 1953 
r., zam. w Rybniku, zaistniałego w 
dniu 27. 10. 94 w Rybniku przy ul. 
Wyględy.

W związku z powyższym zwracamy 
się z prośbą do wszystkich osób, które 
w dniu 26. 10. 94 w godz. 21.00 - 
24.00 widziały Erwina Salamona 
/którego zdjęcie publikujemy obok/ o 
zgłoszenie się w KRP Rybnik, tel. 
210-91 celem przekazania posiada
nych informacji.

Ponadto prosi się inne osoby, które 
posiadają jakiekolwiek informacje na 
temat motywów i okoliczności zgonu, 
bądź też osoby, które się do tego mogą 
przyczynić, o kontakt z KRP lub Prok. 
Rej. w Rybniku. Na życzenie zapew
niamy anonimowość.

do środka znalazła ślady plądrowa
nia pomieszczeń. Z mieszkania nic 
nie zginęło. Policja użyła psa tropią
cego, który odnalazł buty zmarłego. 
Na ciele Erwina S. były ślady pobi
cia. Policja podejrzewa, że dokonano 
na nim zabójstwa. Prokurator zarzą
dził sekcję zwłok. Trwa śledztwo, o 
którego wynikach postaramy się po
informować w jednym z najbliższych 
numerów.

/jak/



Pod znakami zodiaku

BARAN - Dobrze rozważ propozycję, która się pojawi dość nieoczekiwanie. 
"Ubrana ’’ w piękne słówka może uśpić Twoją czujność, a to tylko krok do złej oce
ny sytuacji...
BYK - Nie powinieneś się czuć zaskoczony decyzją partnera, który już od dłuższe
go czasu wysyłał dość oczywiste sygnały, co oczywiście nie znaczy, że cios sygnali
zowany mniej boli...
BLIŹNIĘTA - Spoglądając z góry i zbyt daleko, nie widzisz co się dzieje tuż pod 
bokiem. Chcąc osiągnąć sukces opieraj się raczej na sprawdzonych i wypróbowa
nych układach!
RAK - Spore zawirowanie! Twoje kaprysy mogą spowodować wyczerpanie się cier
pliwości osoby znanej dotąd z wielkiej wobec Ciebie tolerancji. Doceń to i spróbuj 
powściągnąć nieco swój egoizm.
LEW  - Jasność postaw i sytuacji - oto podstawa relacji międzyludzkich. Niedługo 
się przekonasz, czy te zasady, głoszone przez Ciebie werbalnie, będziesz umiał za
stosować w p raktyce...
PANNA - Pojawi się osoba, budząca w Tobie uczucia i emocje, których istnienia 
nawet się dotąd nie domyślałeś. Przeżycia okażą się piękne i straszne jednocześnie... 
WAGA - Jeżeli umiesz się maskować, przeżyjesz ten okres stagnacji bez konsekwen
cji. Kiedy jednak ktoś Cię nakryje na pozorowaniu działań - strzeż się ! 
SKORPION - Równowaga, którą zdążyłeś osiągnąć w swych partnerskich ukła
dach jest jeszcze zbyt kruche i delikatne, by iść na całość. Możesz zburzyć wszystko, 
co zbudowaliście razem...
STRZELEC - Adaptacja do nowych warunków przebiegać będzie bez specjalnych 
trudności, choć może spowodować wewnętrzne napięcia. Dzięki nagromadzonej 
energii zniesiesz całe zamieszanie zupełnie dobrze...
KOZIOROŻEC - Będziesz musiał znaleźć w sobie sporo sił, by nie ulec pokusie 
postawienia wszystkiego na jedną kartę. Nic słuchaj podszeptów osób, które chcą 
przy okazji upiec własną pieczeń...
WODNIK - Emocje ustąpią przed zdrowym rozsądkiem, co będzie tylko wstępem do 
prawdziwej zmiany w Twoim życiu. Nie podejrzewałeś w sobie aż takiej umiejętno
ści dostosowywania się do sytuacji!
RYBY - “Natchnione ” rozwiązanie rzadko kiedy cokolwiek rozwiązuje. Wygląda na 
to, że nie obejdzie się bez fachowca, którego trzeba wprawdzie sowicie wynagro
dzić, ale efekt będzie murowany...

Huśtanie się na zwisającym wężu strażackim jest pewnie zabawą pyszną 
ale i niebezpieczną

Dzieciom i nieuważnym dorosłym wychodzącym z parku przy ul. Chrobrego 
odkryte wejście do dawnego bunkra grozi niebezpieczeństwem

R Y B N I K  R Y N E K  6
Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 200 tys. zł każdy, 
ufundowane przez 
sklep DAMIANI, 
Rybnik, Rynek 6

Poziomo: A/szara lub konia, B /m a haka na szczupaka, C/trumien
ka na okulary, D /pan w spodniach odprasowanych na k a n t , E / 
można na niego wylecieć, F/ reklamowy gaz , G /pod nią operowa
ny , H / wyjątkowo głuchy , I/  kartka z pytaniami i okienkam i, J /  
techniczne lub osobiste
Pionowo: 1/ do rany przyłóż, 2 /gra na deskach , 3 / tortura z kończy
nami, 4/ do zabicia, 5/ kość z obibokiem , 6/ oko za oko, 7/ na bank, 
na pociąg, 8 /sport przydatny też do rozbijania cegieł, 9/ morze przy 
nim to karzeł, 10/ kawa z piekła .
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru:
A-10,H-7,G-3,A-2,B-4,C-4,D-4,B-6,D-5,I-4,C-6,A-6,A-3,A-4;A-1,J- 
8;A-10,H-8,D-6,F-3,G-6,C-4,E-1,B-5;B-4;H-5,E-3,J-7,B-10,I-3,H- 
8,A-1; A-10,I-5,E-2,G-9,C-3.

Zrób coś 
z głową...

Czapka i szalik potrafiły być praw
dziwą zmorą dzieciństwa. Ileż to razy 
tuż po wyjściu za próg domu ściągały
śmy prze
brzydłe we
łniane kom
pleciki, z ta
kim piety
zmem zakła
dane nam 
przez mamy i 
babcie. N ie
jednokrotnie
ten swoisty bunt kończył się prze
ziębieniem, ale jak nam się wydawa
ło, unikałyśmy ośmieszenia w 
oczach koleżanek..

Dopiero po latach dochodziłyśmy 
do wniosku, że nakrycie głowy nie 
dość, że chroni nas przed jesiennym i 
zimowym chłodem, może podkreślić 
nasz aktualny nastrój i kobiecą prze
wrotność. Bo przecież kobieta w kape
luszu jest zupełnie inną osobą, niż ta

Fatałachy z naszej szafy

sama w wełnianej czapce...
W tym sezonie do szerokiego wa

chlarza nakryć głowy jakie nosimy od 
lat dołączyły typowe kaszkiety, czyli 
najczęściej szyte z klinów dość duże 
miękkie czapki z daszkiem. Były one 

noszone przez młode dziewczyny już 
w zeszłym roku i trzeba przyznać, 
nosiły je z iście gawroszowskim 
wdziękiem. Nadal nosimy kapelusze, 
i te męskie z rondem opuszczonym 
na oczy, nieduże z rondkiem podnie
sionym w górę, berety na szerokim 

otoku, ale i te 
zwykłe czapki 
uszatki, szczegól
nie do płaszczy 
typu militarnego, 
egzotyczne tubi
kiejki haftowane 
w złote słonie, a 
w srogie chłody - 

czapy typu kozackiego i inne futropo
dobne nakrycia. Nie sposób wymienić 
wszystkich propozycji. Ważne, by wy
brać dla siebie coś, w czym będziemy 
się czuć dobrze...

WRÓŻKA

5  m i n u t  ł a m a n i a  g ł o w y

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 53 z hasłem “ Ukłon niski fał
szu bliski” otrzymują: Iwona SKORUPA, ul. 3 M aja 22, 44-200 
Rybnik, Teresa GÓRNA, ul. Kilińskiego 33 B/2, 44-200 Rybnik. 
Nagrody do odebrania w redakcji.

Przepraszamy czytelników za kilkudniowy brak "żółtej skrzynki" 
w Rynku 12, spowodowany remontem budynku.

Ilustracje różnią się w 7 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 200.000 zł, ufundowanego przez Biuro Usługowo-Doradcze z Rybnika-Boguszo
wic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
/ a  rozwiązanie łamigłówki z nr 42 nagrodę otrzymuje: Andrzej TKOCZ, ul. Szulika 18, 44- 
206 Rybnik

Zabijaczka łod 
ciotki Bronki

Jezderkusie - ale my dziosioj po
maszkieciyli. Na obiod były krupnio
ki, kapusta z beczki i kwaska do popi
cio. Krupnioki były prawdziwe, niy 
takie ze sklepu. Ciotka Bronka z Za
mysłowa zbijała świnia i dość trocha 
my z tyj zabijaczki erbli. Dostali my 
tego wszyskigo srogo tasza. Boł tam 
kłapeć szpyrki do skwarzynio, kon
szczek kotleta, trocha kości na zupa, 
10 żymlokow i 10 krupioków. Do 
tego dołożyła jeszcze pełno blachów
ka pyrdelonki. Byli my radzi jak dio
błi. Mama zaroz chyciyła sie pieczy
nio. Woniało w cołkij chałpie. Jak 
ju ż  była fertik, narychtowała stoł, 
fam ilijo  ciepła sie na to, choćby ty
dziyń niy jadła. Niy idzie pedzieć, 
krupnioki były masne i fa jn ie  przi
prawione. Wszystkim fe t  kidoł po 
brodzie, a nojbardzi bratu, bo jod 
przepadzito. Łon ju ż  je  taki basok a 
sztyjc by do sia folowoł. Mama już go 
łoddziylo, ale i tak zawsze znojdzie 
coś do zmaszkiecynio. Łostatnimi 
czasy tak ju ż  dobrze niy jodomy, bo 
wszystko jest drogie ja k  diosi. Mięso 
je  yno w niedziela, a bez tydzień to 
rostomańcie, roz je  żur, roz bratkar
tofle z kiszkom, wodzionka, fandzo
łowa i grochowa. Ale jak już przidzie 
niedziela to mama robi rolady i dym
ne kluski. Do tego je  modro, dymjo
wano kapusta. Tata godo, że jak dali 
bydom te cyny tak szpanować, to i 
tego niy bydzie. Nasze śląskie jodło 
bydymy łoglądać na łobrozkach w 
książce kucharski). Świątecznyj 
moczki i makowek zrobi sie yno tela 
co kot napłakoł, a przeca cołki rok 
na nie doczkać sie niy mogymy. Niby 
wszystko w sklepach je, ale kupić niy 
postyknie. Wedle godki łod taty niy 
bydzie lepi, yno coroz gorzi. Ale jo 
jednakowoż tak czorno niy myśla - 
chocioż - peron wiy.

M AREK MATEJA

Jeden górnik chodził codziennie na 
smentorz. Stoł tam borocek nad gro
bem i po cichu szeptoł:
- Tak wczas cie ta śmiertka wziena!
I  tak to trwało, że podpadło to nowe
mu farorzowi. Jak go juzaś nad gro
bem ujrzeli, to chcieli parafianina po
cieszyć. Podeszli i pytali:
- Co, żona tu leży?
- Nie, farorzyczku, ale niestety jej 
pierwszy chłop.

*  *  *

Jednem u chłopu umarła kobieta. 
Była to straszno pyskato baba, i 
zmierzło, że wytrzymać z nią nie szło. 
Chłop zamknął je j powieki, skrzyżo
wał ręce, doł obrozek i szedł do faro
rza. Idzie, a po drodze cały czos godo: 
“Szkoda Boga. Szkoda Boga”. Farorz 
go pyto: co to mo znaczyć?
- Ano widzą, jo  z nią żył 38 lot i już 
żech ją  znoł, wiedziołech kiedy jej z 
oczu zniknąć, kiedy się schylić, jak 
gornkami trzepała, ale jak  tam biedny 
Ponbóczek z nią wytrzymają?

Z książki "Śląskie beranie 
- hum or Górnego Śląska"

Zeb ra ła  i  o pracow ała  D o ro ta  Simonides
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