
W numerze: T abela nowych czynszów * Dom Polski w Ostrawie 
*W ABC - Rosjanie na "Rymerze" * Utopek i Mikołoj

GAZETA
RYBNICKA

T Y G O D N IK  SA M O R Z Ą D O W Y ISSN
1232-437X

Nr 48/203 PIĄTEK 2 GRUDNIA 1994 CENA: 3000,-zł

R ybnik
występuje

z
pilotażu !

O środowej 
sesji

Rady Miasta 
czytaj na stronie 3

Drogie dzieci!
Stało się już tradycją,

że w dniu Świętego Mikołaja
spotykacie się wszyscy na Rynku, aby wspólnie 
uczestniczyć w tym radosnym dla Was święcie.

Nie inaczej będzie w tym roku.
Jak zwykle przygotowano dla Was wiele atrakcji 

i niespodzianek. Zapraszam Was, 
najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, na Rynek, 

we wtorek 6 grudnia br., na godz. 18.00.
Pamiętajcie, że od Was również zależy 

czy ta zabawa będzie udana i bezpieczna.
Prezydent Miasta 

Rybnika

Z okazji jubileuszu

30-lecia działalności 
Teatr Ziemi Rybnickiej

zaprasza na spektakl teatru
“Syrena”

Cafe pod Minogą
niedziela, 4 grudnia 

poniedziałek, 5 grudnia, godz. 18.00 
Bilety na oba spektakle 

biorą udział w losowaniu 
nagrody - niespodzianki!

W Mikołaja 
Rynek zamknięty 

dla ruchu
Wszystkich zainteresowanych pra

gniemy poinformować, że w celu za
bezpieczenia imprezy, 6 grudnia br. 
od godz. 16.00 wjazd na Rynek dla 
samochodów będzie zamknięty. Na
tomiast od godz. 17.00 parkowanie po
jazdów na parkingach miejskich będzie 
bezpłatne.

damiani 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
elem is
A m ica

z e l m e r

S O N Y damiani
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Henryk Konsek z Gotartowic został laureatem konkursu 
"Po naszemu czyli po Śląsku ". Więcej szczegółów o konkursie 

i laureacie na stronie 6.

Z A P R O S Z E N I  E
Zarząd Miasta Rybnika

i Amerykańska Fundacja Spółdzielczości Mieszkaniowej 
oraz powołana Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych 

zapraszają mieszkańców miasta i firmy budowlane
w celu przedstawienia

nowej inicjatywy mieszkaniowej
na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 

8 GRUDNIA 1994 ROKU
o godz. 17.30 w sali MAŁA SCENA, Rybnik, ul. Kościuszki 54

Celem spotkania jest przedstawienie nowego, budowlanego przedsięwzięcia mie
szkaniowego, którego, przy praktycznym udziale mieszkańców, realizacja może 
rozpocząć się od kwietnia 1995 roku. Przedsięwzięcie jest planowane dla 130 jed
norodzinnych domków mieszkalnych oraz trzech Małych Domów Mieszkal
nych /cztery mieszkania z jednej klatki schodowej/. Osiedle ma być zlokalizowa
ne przy ulicy Wierzbowej w Rybniku, a zasady jego organizacji są wykorzystaniem 
doświadczeń zebranych w latach 1992-1994 przez Fundację CHF podczas realiza
cji niskobudżetowego, spółdzielczego osiedla domków jednorodzinnych w Żo
rach.

Realizacja osiedla jest całko wicie uzależniona od czynnego 
udziału organizacyjnego mieszkańców zainteresowanych 

udziałem w przedsięwzięciu.
Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem oraz realizacją przedsię

wzięcia udziela Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych 
 /215-67 w. 53/ współpracująca z Zarządem Miasta i Fundacją CHF.

G ó r n i k o m  

z  o k a z j i  

B a r b ó r k i

Ś z c z ę ś ć

B o ż e

O obchodach 
Dnia Górnika 

czytaj 
na stronie 5



Zarząd Miasta informuje
Rada Miasta Rybnika na sesji dnia 30 listopada br. w sprawie: 
zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków 

wspólnoty samorządowej uchwaliła:
Pkt. 1
Mieszkaniowy zasób gminy stanowią lokale mieszkalne będące własnością gminy, 
administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Pkt. 2
1. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym mieszka
niowy zasób gminy przysługuje osobom, które:
a/ uprawnione są do lokalu zamiennego lub z orzeczenia sądowego 
b/ podjęły się na własny koszt remontu kapitalnego lokalu lub przebudowy pomie
szczeń niemieszkalnych. Zawarcie umowy najmu następuje po uzyskaniu pozwo
lenia na użytkowanie lokalu i po stwierdzeniu przez wynajmującego warunków 
wykonania remontu.
c/ opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.
2. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być również wynajmowa
ne osobom:
a/ pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i materialnych 
b/ z budynków przeznaczonych do rozbiórki, naprawy, przebudowy lub moderni
zacji
c/ pozbawionym mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub in
nych zdarzeń losowych 
d/ oczekującym na mieszkania docelowe
e/ podlegającym przekwaterowaniu na okres naprawy zajmowanego dotychczas 
lokalu mieszkalnego.
3. W rozumieniu niniejszej uchwały za osobę pozostającą w trudnych warunkach: 
a/ mieszkaniowych, uważa się osobę zamieszkującą w lokalu, w którym na 1 
członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m kw. ogólnej powierzch
ni pokoi lub w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi,
b/ materialnych, uważa się osobę u której dochód miesięczny na członka gospodar
stwa domowego nie jest wyższy od 75 procent kwoty najniższej emerytury, zaś 
osób samotnych 125 procent jej wysokości.
Do dochodu miesięcznego wlicza się dochody uzyskiwane przez wnioskodawcę i 
członków jego rodziny wg przepisów określonych w zał. Nr 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego / 
Dz.U. Nr 119 z 10 listopada 1994 r./.
Dochód miesięczny ustala się wg stanu w okresie kwalifikowania wnioskodawcy 
przyjmując za podstawą średnią wysokość z okresu ostatnich 6-ciu miesięcy.
4. Przy kwalifikowaniu osób do najmu mieszkania w oparciu o pkt. 2 ppkt 2 lit.d 
niniejszej uchwały przyjmuje się powierzchnię 5-7 m kw. powierzchni ogólnej 
pokoi na członka gospodarstwa domowego, zaś przy osobach samotnych w 
podwójnej wielkości. Przy mieszkaniu wyposażonym w co najmniej trzy urządze
nia /gaz przewodowy, łazienka, wc, co/ i powierzchnia nie może przekraczać 7 m 
kw. pow. pokoi na 1 członka gospodarstwa domowego.
Pkt. 3
1. Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje także lokale socjalne. Lokalem so
cjalnym jest lokal o obniżonej wartości użytkowej, z gorszym wyposażeniem 
technicznym.
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyznaczy lokale, które po opróżnieniu 
będą oddawane w najem jako lokale socjalne oraz założy ich ewidencję.
Pkt. 4
1. Pierwszeństwo do wynajęcia lokalu socjalnego przysługuje osobom, które: 
a/ nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego lub 
ustawy,
b/ utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub in
nych zdarzeń losowych.
2. Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być również zakwalifikowane osoby, 
które:
a/ spełniają wymogi określone w Pkt. 2 ppkt. 2 niniejszej uchwały 
b/ utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
Pkt. 5
1. Najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy mogą dokony
wać zamiany mieszkań wyłącznie za zgodą dysponenta /tj. Wydziału Lokalo
wego Urzędu Miasta/ wyrażoną skierowaniem do zawarcia nowych umów naj
mu.
2. Zamiana może również polegać na dostarczeniu przez właściwego dyspo
nenta lokalu wolnego w zamian za lokal zajmowany dotychczas przez najem
cę.
3. Zamiana najemcy lokalu mieszkalnego w zasobach gminy obejmuje rów
nież możliwość zamiany z właścicielem zajmowanego domu jednorodzinne
go lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość z warunkiem wymogu 
przeniesienia własności.
Pkt. 6
1. Wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu z mieszkaniowego za
sobu gminy w ciągu roku kalendarzowego, podlega ogłoszeniu w siedzibie 
Zarządu Miasta i ZGM-u przez 15 dni stycznia danego roku.
2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest zawierana przez Zakład Gospodar
ki Mieszkaniowej z osobą na podstawie skierowania z Urzędu Miasta.
Pkt. 7
1. Ta sama osoba bądź małżonkowie nie mogą zajmować dwóch lub więcej 
lokali mieszkalnych jeżeli przynajmniej 1 z lokali znajduje się w budynku 
stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy.
2. W razie naruszenia przepisu pkt. 1 dysponent zasobu mieszkaniowego we
zwie osobę do wskazania mieszkania w którym chce zamieszkać /w terminie 
nie krótszym niż 3 m-ce/.
3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez dysponenta, wynaj
mujący rozwiąże z najemcą umowę najmu zobowiązując go do opróżnienia i zda
nia mieszkania.
Pkt. 8
Najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy obowiązani są  do prze
strzegania dotychczasowego regulaminu porządku domowego.
Pkt. 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 1994 r. po uprzednim ogłoszeniu 
w “Gazecie Rybnickiej”.

L i s t  d o  r e d a k c j i

“Wieczór w Chwałowicach 
czyli o rzetelności 
dziennikarskiej...”

Korzystając z przysługującej nam 
możliwości repliki, w myśl obowiązują
cego prawa prasowego, przesyłamy ni
niejszy tekst z prośbą o opublikowanie 
w najbliższym numerze “Gazety Rybnic
kiej”.

Nie zamierzamy prostować czegokol
wiek w wypracowaniu Pana Jacka Recli
ka, zamieszczonego w “Gazecie Rybnic
kiej” nr 47 z dnia 25.11.1994 r. pod tytu
łem “Czy Chwałowice wybiorą samo
dzielność”, należałoby bowiem podjąć 
trud równy temu, którego podjął się 
ongiś mityczny Syzyf.

Poświadczamy jednak, iż Pan Jacek Rec
lik był fizycznie w Chwałowicach tego 
wieczoru 18 listopada 1994 roku, widział 
więc, co się działo, słyszał, co się mówiło 
na zebraniu mieszkańców.

Oczekujemy zatem od niego samego, by 
sprostował, co wykrzywił, skreślił co sfał
szował - zgodnie z regułami dziennikar
skiego fachu.

Gdyby jednak miał nadal trudności w 
rozróżnianiu: co to jest sprawozdanie, a 
co felietono-dywagacje, gotowi jeste
śmy, tym razem jeszcze bezpłatnie, 
udzielić Mu parę korepetycji.

Z poważaniem 
Ryszard Szymański 

były przewodniczący Rady Dzielnicy 
Chwałowice 

Jerzy Frelich 
przewodniczący 

Rady Dzielnicy Chwałowice

Szanowni Panowie 
Ryszard SZYMAŃSKI 
Jerzy FRELICH

Przyznam się, że dotąd nie widziałem 
podobnej repliki na artykuł prasowy. 
Autorzy niczego nie chcą prostować, 
gdyż twierdzą, że byłaby to dla nich Sy

zyfowa praca. Nie przytaczając żadnych 
argumentów oczekują że... sam sprostu
ję fakty, które ich zdaniem wykrzywiłem, 
czy sfałszowałem. Jeżeli Panowie uważa
cie, że w tekście występują błędy, proszę mi 
je wskazać, wtedy spróbuję się do nich 
ustosunkować - tego jednak w Waszej re
plice brakuje.

Tyle w zasadzie mojej odpowiedzi, gdyż

pozostałe człony repliki są dla mnie niezro
zumiałe. Wasze poświadczenie mojej obe
cności nie jest mi zupełnie do szczęścia po
trzebne.

W jeszcze większe zaskoczenie wprawił 
mnie jednak ostatni człon repliki. Dopraw
dy nie wiem, skąd Panowie zaczerpnęli 
wiadomość, że z zebrania w Chwałowicach 
napiszę sprawozdanie. Od tego były osoby 
protokołujące owe zebranie. Jako dzienni
karz miałem do wyboru pełną paletę form 
dziennikarskich. Nie wiem także od kiedy 
to bohaterowie artykułów prasowych decy
dują za dziennikarza czy napisany o nich 
materiał ma być wywiadem, relacją infor
macją itd. Jeśli idzie o udzielenie mi bez
płatnych korepetycji - z chęcią skorzystam. 
Jestem człowiekiem młodym, ciągle się 
uczę, dlatego też wszelkiego rodzaju lekcje 
udzielane przez takiego mistrza retoryki, ja
kim jest pan J. FRELICH, a tym bardziej 
bezpłatnie, na pewno mi się przydadzą.

Z poważaniem JACEK RECLIK 
P.S. Przepraszamy Panów: Zdzisława 
Dyrcza - radnego, członka komisji d/s 
samorządu oraz Józefa Dutkiewicza - 
dyrektora kopalni “Chwałowice”, którzy 
mimo iż znajdują się na zdjęciu zamie
szczonym w materiale o zebraniu w 
Chwałowicach, nie zostali pod nim wy
mienieni z nazwiska.

 Zarząd Miasta informuje
Na tej samej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę 

w sprawie określenia stawek czynszu 
regulowanego za lokale mieszkalne

Pkt. 1
1. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczą mieszkań ko
munalnych, zakładowych i w budynkach prywatnych, zaj
mowanych w oparciu o decyzje administracyjne o przydzia
le wydane w ramach szczególnego trybu najmu.
Pkt. 2
1. Ustala się stawkę bazową czynszu regulowanego za 1 m 
kw. powierzchni użytkowego lokalu mieszkalnego w wyso
kości 10.000,-zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych.
2. Pod pojęciem bazowej stawki czynszowej należy rozumieć 
odpłatność związaną z pełnostandardowym mieszkaniem.
3. Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w ro
zumieniu uchwały uważa się powierzchnię wszystkich po
mieszczeń znajdujących się w tym lokalu bez względu na ich 
przeznaczenie i sposób używania tj. pokoi, kuchni, spiżarni, 
przedpokoi, alków, hali, korytarzy, łazienek, oraz innych po
mieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrze
bom najemcy. Nie uważa się za powierzchnię użytkową loka
lu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, loggi, an
tresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarń, strychów, 
piwnic i komórek gospodarczych. Wielkość powierzchni 
użytkowej lokalu ustala się na podstawie obmiaru w świetle 
wyprawionych przegród pionowych /ścian/ przy zachowaniu 
innych zasad obmiaru powierzchni budynku określonych we 
właściwej Polskiej Normie.

Zarząd Miasta informuje
Pkt. 3
1. Wysokość czynszu określa się wg załącznika Nr 1 do ni
niejszej uchwały.
2. Wysokość czynszu najmu i opłat za świadczenia zwią
zane z wyposażeniem i eksploatacją lokalu oraz dane do
tyczące powierzchni lokali powinny być określone w 
umowie najmu.
Pkt. 4
1. W razie najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym 
lokalu mieszkalnym przez dwóch lub więcej najemców, 
za pomieszczenia używane wspólnie najemcy opłacają 
czynsz proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej od
dzielnie przez każdego z nich.
Pkt. 5
Wykonanie uchwały powierza się: zarządcom budynków 
komunalnych, zakładowych i prywatnych w stosunku do 
lokali zajmowanych na podstawie decyzji o przydziale 
wydanych w ramach szczególnego trybu najmu.
Pkt. 6
Z dniem wejścia w życie uchwały, osoby uprawnione w 
myśl szczególnych przepisów mogą składać w Wydziale 
Lokalowym Urzędu Miasta Rybnik wnioski o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego.
Pkt. 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. po 
ogłoszeniu w tygodnikach: “Gazeta Rybnicka” i “Nowi
ny”.

Załącznik Nr 1 do powyższej uchwały Rady Miasta

TABELA OCZYNSZOWANIA MIESZKAŃ
Stan wyposażenia 
mieszkania w instalacje

Baza Strefa 
w mieście

Usytuowanie
budynku

Stan techniczny 
budynku

Usytuowanie 
mieszkania w bud.

Proc. Kwota Centr.
I-strefa

1*

Peryf.
II-strefa

2*

Korzyst. Niekorzyst.
3*

Ponad
przecięt.

4*

Poniżej
przecięt.

Korzyst. Niekorzyst.
5*

+ 10 -10 + 10 - 10 +10 - 10 +10 - 10
wod-kan, WC, 
łazienka, gaz,co 100 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
wszystkie urządzenia
bez co lub
gazu przewodowego 85 8.500 850 850 850 850 850
z łazienką i WC 
bez co i gazu 70 7.000 700 700 700 700 700

tylko z WC 
lub łazienką 60 6.000 600 600 600 600 600
tylko z wod-kan 45 4.500 450 450 450 450 450
bez wod-kan 
i lokale socjalne 20 2.000

Objaśnienia
1. Pierwszą strefę miasta obejmuje teren pomiędzy granicami od dworca PKP Torem kolejowym w kierunku Jejkowice do 
strumyka wpływającego do stawu “Księżok” położonego między dzielnicami Zebrzydowice, Orzepowice, Nowiny, 
następnie tym strumykiem do rzeki Nacyny dalej rzeką Nacyną do rzeki Ruda i rzeką Ruda w górą jej biegu do przecięcia z 
torem kolejowym Rybnik - Katowice, po czym tym torem do dworca kolejowego.
2. Pozostały teren miasta
3. Mieszkania usytuowane w oficynach
4. Mieszkania w budynkach po remoncie kapitalnym /od 1991 r./
5. Mieszkania położone na parterach i poddaszach w budynkach bez co, lub mieszkania ze ślepymi kuchniami. Jeżeli 
występują obydwa przypadki, obniżenie stosuje się tylko raz.

2  GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Orzepowice
Z udziałem wiceprezydentów Maria

na Adamczyka i Józefa Cyrana oraz 
przewodniczącego “starej” Rady Dziel
nicy, a zarazem radnego Jerzego Wi
dery odbyło się zebranie sprawozdaw
czo-wyborcze w dzielnicy Orzepowice. 
Na wstępie około 60 mieszkańców za
poznało się z podsumowaniem 4-letniej 
działalności RD, które wygłosił Jerzy 
Widera. Orzepowice są jedną z tych 
dzielnic, gdzie wiele prac, jak chociaż
by utwardzenie dróg z trylinki, wyko
nano dzięki zaangażowaniu samych 
mieszkańców. Powoduje to istotne ob
niżenie kosztów, a zarazem sprawia, że 
prac inwestycyjnych można wykony
wać znacznie więcej. W czasie dyskusji 
większość pytań dotyczyła planowa
nych inwestycji w przyszłym roku / 
wśród zebranych krążyły propozycje 
prac w dzielnicy na 1995 rok/. Aby 
uświadomić zebranym koszty robót in
westycyjnych Marian Adamczyk powiedział

Informacja prezydenta
Zaraz po wstępnych czynnościach 

formalno-proceduralnych głos zabrał 
prezydent Józef Makosz. Poinformo
wał zebranych o sprawach miasta i 
pracy zarządu, tj. o dużych inwesty
cjach, które realizowane są obecnie w 
mieście. Prezydent bardzo krytycznie 
odniósł się do trybu wprowadzenia 
ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 
Ustawa, która stawia przed gminami 
ogromne wymagania, została opraco
wana przez urzędy państwowe w spo
sób niedbały i opieszały. Za cały ko
mentarz niech posłuży tutaj przypo
mnienie, że rozporządzenia wykonaw
cze do tej ustawy ukazały się dopiero 
na dwa dni przed jej wejściem w życie. 
Efekt jest taki, że miasta, postawione 
niejako pod ścianą, musiały zmobili
zować wielką ilość ludzi i środków, 
aby się odpowiednio do niej przygoto
wać. Natomiast rząd, poza mglistymi 
obietnicami pomocy finansowej, umy
wa od całej sprawy ręce. Jeszcze bar
dziej dramatyczne było wystąpienie 
prezydenta w sprawie pilotażu. Miasto 
podjęło wezwanie rządu H. Suchoc
kiej do dalszego reformowania pań
stwa. We wrześniu 1993 roku ekipa 
rządowa się zmieniła i zmieniło się 
także podejście do samorządu i re
form. J. Makosz zarzucił obecnemu 
rządowi, że próbuje udowodnić, iż sa
morządy są nieudolne, a w sferze fi
nansowania podjął cyniczną grę na 
skompromitowanie idei samorządno
ści. Miastu zabraknie w 1995 roku 135 
mld zł na realizację zadań związanych 
z pilotażem - minister G. Kołodko 
twierdzi, że pieniędzy tych nie ma, 
znajduje natomiast 20 bln na dofinan
sowanie Banku Gospodarki Żywno
ściowej. Prezydent przypomniał, iż 
wystąpił z inicjatywą, aby sąsiednie 
gminy, których mieszkańcy korzystają 
z usług naszej służby zdrowia i oświa
ty, pomogły sfinansować niedobór bu
dżetowy. Apel ten nie znalazł jednak 
poparcia. W tej sytuacji J. Makosz za 
niemoralną uznał sytuację, w której to 
mieszkańcy naszej gminy mieliby w 
całości pokrywać ów niedobór. Koń
cowy fragment wystąpienia prezydenta 
był zarazem wstępem do dyskusji na 
przyszłością programu pilotażowe
go w naszym mieście. Jako pierwszy 
głos zabrał J. Kogut reprezentujący 
nasze miasto na Konwencie Prezyden
tów Największych Miast Polskich, 
który odbył się w Poznaniu 25 - 27 li
stopada br. Zdaniem wiceprezydenta, 
w podobnej jak Rybnik sytuacji znala
zły się wszystkie miasta, które “weszły 
w pilotaż”. W wydanym przez Kon
went oświadczeniu czytamy m.in.: “W 
istniejących warunkach - a w szcze
gólności przy nie zmienionych zapi
sach w projekcie ustawy budżetowej i 
nie zmienionych zasadach tworzenia 
finansów gmin jest oczywiste, że bez
precedensowy kontrakt polityczny do
tyczący współdziałania w reformowa
niu państwa - zawarty między rządem 
a największymi miastami Rzeczypo
spolitej - został przez obecny rząd de 
facto zerwany. Konwent stwierdza niemożność

Wybrano nowe Rady Dzielnic
wiedział, co można wykonać mając do 
dyspozycji 10 mln zł. Za takie pienią
dze można m.in: postawić dwie lampy 
oświetleniowe, wykonać kilkanaście 
metrów drogi z trylinki /korzystając z 
pomocy mieszkańców/, 20-30 m wodo
ciągu, 3-6 m kanalizacji, 0,5 m drogi 
asfaltowej, przewieźć autobusami 7 tys. 
pasażerów /z dotacją urzędu/, utrzymać 
w ciągu roku 1 przedszkolaka, ale w 
stosunku do ucznia wydatek taki wy
starczy już tylko na pół roku.

Po dyskusji dokonano wyboru nowej 
Rady Dzielnicy, w skład której weszli: 
Jerzy WIDERA /wybrany ponownie 
przewodniczącym/, Stanisław Sob
czuk, Herbert Kretek, Zenon Gortat, 
Henryk Adamczyk, Adam Liszka, 
Marian Adamczyk, Jan Magiera, 
Andrzej Hanak, Teodor Skrzypiec, 
Alojzy Hoła, Jan Kotula, W łodzi
mierz Jagielski, Arkadiusz Wolnik, 
Kazimierz Antczak.

możność kontynuacji Programu pilo
tażowego J. Kogut powiedział także, 
że Zarząd Miasta ma pełną świado
mość, iż oddając szkolnictwo ponad
podstawowe i służbę zdrowia pogor
szy ich sytuację. Jednak kontynuacja 
pilotażu byłaby popieraniem, wręcz le
galizacją łamania prawa, którego do
puścił się rząd. Następnie J. Kogut 
przytoczył koronne argumenty, które 
zmuszają Rybnik do wycofania się pi
lotażu, mimo iż jego idea była słuszna.
1. Rybnik pod względem liczby mie
szkańców sytuuje się na 25. miejscu 
wśród polskich miast, zaś rozmiar 
przejętych zadań mierzony wysoko
ścią dotacji pilotażowej stawia go na 
miejscu 12.
2. Kontynuowanie zadań pilotażo
wych w roku 1995 wymagałoby ich 
dofinansowania ze strony miasta w 
wysokości przewyższającej kwotę 1

W pierwszym zebraniu wyborczym w 
najmłodszej dzielnicy naszego miasta - 
Meksyku udział wzięli wiceprezydenci 
Rybnika Marian Adamczyk i Józef 
Cyran, przewodniczący komisji d/s sa
morządu RM Grzegorz Piecha oraz 
Bernard Mika - naczelny inżynier ko
palni “Chwałowice”. Prowadził je 
Alojzy Myśliwiec, obok Feliksa No
waka jeden z inicjatorów utworzenia z

Meksyku dzielnicy, a uczestniczyło oko
ło 90 mieszkańców nowej dzielnicy.

Na wstępie wybrano nową Radę 
Dzielnicy, w skład której weszli: Fran
ciszek Kuczera, Arnold Szydło, Hel
mut Pfeiffer, Roman Widerski, Adam 
Kotas /wybrany przewodniczącym  
RD/, Ryszard Fuks, Paweł Jelito, 
Ewa Stańczyk, Feliks Nowak, Cze
sław Baran, Stanisław Gajda, Ma
rian Malczok, Franciszek Orzeł, Ire
na Kułach, Witold Culic. Następnie

rozpoczęła się dyskusja, w której mie
szkańcy przedstawili prezydentom naj
poważniejsze problemy, z których ich 
zdaniem boryka się dzielnica. Chodziło 
m.in. o brak koszy na śmieci na ul. 
Świerklańskiej i Prostej, uciążliwość 
magazynu prasy RUCH na ul. Mażew
skiego, przyszłość wysypiska przy ul. 
Prostej. Uskarżano się także na parko
wanie samochodów w okolicach siedziby

siedziby LOK-u /nagromadzenie w jed
nym miejscu hurtowni, LOK-u, PZM-
otu sprawia zdaniem zabierających 
głos, że mają oni niekiedy kłopoty z 
wydostaniem się z własnej posesji/, 
utwardzenie ul. Harcerskiej wraz z jej 
oświetleniem. Wiele z pytań dotyczyło 
bezpośrednio działalności kopalni 
“Chwałowice”, a problemy te wyjaśnił 
Bernard Mika. Zapoznał on zebranych 
z miejscami, w których fedruje w tej 
chwili kopalnia. Z kolei mieszkańcy

Pierwsze wybory w nowo powstałej dzielnicy Meksyk. Przewodniczący 
komisji d/s samorządu RM Grzegorz Piecha zapoznaje zebranych ze 

statutem Rad Dzielnic. Zdj.: jack

Sesja Rady Miasta

Smutny koniec pilotażu
W ostatnią środę 30 listopada br. na roboczej sesji zebrała się 

Rada Miasta. Z zaproponowanego porządku obrad dwa punk
ty wzbudzały szczególne zainteresowanie. Chodziło o przyjęcie 
przez radnych stanowiska w sprawie programu pilotażowego 
oraz zatwierdzenie zasad polityki mieszkaniowej gminy wraz z 
ustaleniem wysokości czynszu za mieszkania komunalne.

mln zł w przeliczeniu na jednego mie
szkańca.
3. Analiza porównawcza dochodów 
własnych gmin /w przeliczeniu na jed
nego mieszkańca/, będąca wyznaczni
kiem zamożności gminy, sytuuje nasze 
miasto w najniższej spośród 4 katego
rii dochodów w województwie kato
wickim /dane RIO za 1993/.
4. Wszystko to sprawia, że przy obe
cnym poziomie finansowania niemoż
liwe jest kontynuowanie zadań pilota
żowych w roku 1995, bowiem prowa
dziłoby to w prostej linii do zapaści fi
nansowej miasta i paraliżu jego pod
stawowych funkcji, wynikających z 
ustawy samorządowej.

W dyskusji głos zabrali także m.in.: 
Urszula Szynol, która stwierdziła, że 
nie tak wyobrażała sobie współpracę z 
rządem w dziedzinie pilotażu, gminy 
zostały wręcz zmuszone do wyszarpy
wania od rządu pieniędzy, które im się 
słusznie należą. Jerzy Frelich i Jerzy 
Gorczyca wytknęli osobom podejmu
jącym decyzję o wejściu w pilotaż zbyt 
optymistyczne podejście do tej spra
wy, uważając, że już wtedy można 
było przewidzieć większość negatyw
nych skutków z tym związanych. Osta
tecznie stosunkiem głosów 37 za i 6 
wstrzymujących się, radni opowie
dzieli się za wycofaniem się z dniem 
31 grudnia br. z kontynuowania 
programu pilotażowego. Po tych 
emocjach, które wzbudziły zresztą 
duże zainteresowanie mediów - w ga
lerii prasowej było 15 ich przedstawi
cieli - rozdzielono rezerwę budżetową

w wysokości 1 mld zł i dokonano 
zmian w budżecie w związku z korek
tą dotacji w zakresie zadań zleconych. 
Projekt budżetu miasta 

Radna, a zarazem członek zarządu 
Miasta d/s finansowych Krystyna 
Stokłosa zapoznała zebranych ze 
wstępnym projektem budżetu miasta 
na 1995 rok. Projekt ten w całości dru
kowaliśmy w ostatnim wydaniu “GR”, 
przypomnę więc tylko, że dochody 
miasta zamkną się kwotą 969.446 mln 
zł, wydatki 974.446 mln zł, zaś niedo
bór budżetowy wynosi 5 mld zł. Usta
lono także pewien harmonogram prac 
nad budżetem. I tak od połowy stycz
nia do połowy lutego nad projektem 
dyskutować będą komisje branżowe 
RM, do 20 lutego powinny napłynąć 
wszelkie wnioski do komisji finansów, 
która z kolei powinna się zebrać do 28 
lutego. Efektem prac komisji będzie 
ostateczna wersja budżetu, która pod
legałaby zatwierdzeniu podczas mar
cowej sesji Rady Miasta. Na zakoń
czenie K. Stokłosa zaapelowała do 
radnych o zaangażowanie i pomoc w 
konstruowaniu budżetu.

W kolejnym punkcie porządku 
dziennego stosunkiem głosów 37 za, 4 
wstrzymujących się i 2 przeciw Rada 
Miasta wyraziła zgodę na przystąpie
nie Miasta Rybnik, jako wspólnika, do 
spółki z o.o. pod firmą “Rejon Energe
tyczny Rybnik - GZE”. Jednogłośnie 
przyjęto stanowisko odnośnie podzia
łu majątku Przedsiębiorstwa Energety
ki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju.

Nowe stawki czynszu
Następnie radni zajęli się problema

tyką mieszkaniową. Po jej zreferowa
niu przez naczelnika Wydziału Loka
lowego Romana Mańkę, Rada Miasta 
przyjęła uchwałę “w sprawie zasad i 
trybu zaspokajania potrzeb mieszka
niowych członków wspólnoty samo
rządowej”. Określono w niej m.in. kto 
ma pierwszeństwo wynajmu lokalu 
mieszkalnego w budynku stanowią
cym mieszkaniowy zasób gminy, 
komu takie lokale mogą być wynajmo
wane, jakie warunki powinna spełniać 
osoba, aby być uznaną za pozostającą 
w trudnych warunkach, co to są lokale 
socjalne i kto ma pierwszeństwo przy 
ich wynajęciu /pełny tekst uchwały pu
blikujemy na str. 2/ . Jednym z waż
niejszych punktów obrad tej sesji było 
określenie stawek czynszu regulowa
nego za lokale mieszkalne. Radni 
uchwalili jednogłośnie, że od 1 
stycznia 1995 roku stawka bazowa 
czynszu regulowanego za 1 m2 po
wierzchni użytkowej lokalu mie
szkalnego wyniesie 10 tys.zł. Jedno
cześnie za brak w mieszkaniu którejś z 
wymienionych instalacji: wod.-kan., 
wc, łazienka, gaz, co - zapłacimy od
powiednio mniej, ulgi przysługiwać 
nam będą także w przypadku, gdy 
mieszkamy poza centralną strefą mia
sta, gdy mieszkamy w oficynach, na 
parterach i poddaszach w budynkach 
bez c.o. lub w mieszkaniach ze ślepy
mi kuchniami. Z kolei zapłacimy wię
cej, gdy mieszkamy w centralnej stre
fie miasta lub w budynku, który prze
szedł remont kapitalny /od 1991 r ./. 
Pełny tekst uchwały publikujemy na 
str. 2.

Kolejne punkty obrad nie wywołały 
już większej dyskusji. Przechodziły je
śli nie jednogłośnie, to zdecydowaną 
większością głosów. Z kronikarskiego 
obowiązku dodam, iż Rada Miasta 
przeznaczyła do sprzedaży grunty w 
trybie przetargowym /baza przy ul. 
Pod Lasem/ z przeznaczeniem na roz
wój działalności gospodarczej tj. na 
tworzenie małych i średnich przedsię
biorstw produkcyjno-usługowych, ra
dni powołali na okres swej kadencji

Meksyk
ulic Kopalnianej i Pod Hałdą uskarżali 
się na ciężkie samochody, które jeżdżąc 
po węgiel uszkadzają im płoty, trawni
ki, powodują nadmierny hałas. Jednym 
z postulatów było, aby uczynić z ul. 
Kopalnianej drogę jednokierunkową. 
Paru krytycznych uwag wysłuchał 
przedstawiciel PKP. Ciągłe remonty tu
nelu pod stacją kolejową powodują za
mykanie tego praktycznego, a zarazem 
najkrótszego połączenia mieszkańców 
ze śródmieściem. Z kolei matki uczen
nic SP nr 1 skarżyły się, że ich córki są 
często nagabywane w okolicach owego 
tunelu przez podejrzanych osobników i 
występowały z apelem o częstszą kon
trolę tego miejsca przez odpowiednie 
służby porządkowe. Spotkanie to po
służyło także do “wyciągnięcia” od wi
ceprezydentów najświeższych wiado
mości o inwestycjach, które dotyczą ca
łego miasta. Mówiono m.in. o telefoni
zacji, kanalizacji, budowie szpitala w 
Orzepowicach, rozwiązaniach komuni
kacyjnych czyli rondach i obwodnicy, 
gazyfikacji. Jeden z mieszkańców ape
lował, aby w najbardziej newralgicz
nych punktach miasta ustawić nowe, 
estetyczne mapy Rybnika.

Żebranie zakończyło przemówienie 
nowo wybranego przewodniczącego 
RD Adama Kotasa. Wyraził on 
nadzieję, że wszyscy mieszkańcy zaan
gażują się w pracy na rzecz dobra Me
ksyku. Zapewnił, że nowa Rada Dziel
nicy wysłuchała uważnie wszystkich 
wniosków i przy współpracy z Urzę
dem Miasta postara się je zrealizować. 
Zaapelował także o to, żeby oprócz wy
magań w stosunku do miasta, postawić 
wymagania także wobec siebie i w co
dziennym dbaniu, chociażby o czystość 
swego najbliższego obejścia, sprawiać, 
że nowa dzielnica będzie wyglądać co
raz ładniej.

JACEK RECLIK

Komisję Dyscyplinarną I i II instancji 
w Urzędzie Miasta Rybnik - orzekają
cą w sprawach kar dyscyplinarnych za 
naruszenie obowiązków pracowników 
samorządowych mianowanych /czyli 
naczelników wydziałów i kierowni
ków referatów/. Nadano statut Rodzin
nym Domom Dziecka mieszczącym 
się przy ul. Wodzisławskiej 140 i Par
tyzantów 52. Zapoznano się z infor
macją Komisji Inwentaryzacyjnej o 
wyłożeniu dodatkowych list informa
cyjnych nieruchomości przeznaczo
nych do komunalizacji. Przyjęto sta
nowisko w sprawie dofinansowania 
komunikacji miejskiej w wojewódz
twie, w którym radni domagają się 
uwzględnienia w projekcie budżetu 
państwa na 1995 r. kwoty 250 mld zł z 
przeznaczeniem na dotacje do między
miastowych przewozów pasażerskich 
w województwie katowickim. Udzie
lono także kolejnych pozytywnych 
opinii firmom starającym się o lokali
zację salonów BINGO - pieniężnego i 
salonów gry na automatach losowych 
w naszym mieście.

W wolnych głosach i wnioskach 
m.in. U. Szynol podziękowała wszyst
kim tym radnym, którzy przyczynili 
się do sprawnego przeprowadzenia 
wyborów do nowych Rad Dzielnic. Z 
kolei Andrzej Kopka wytknął człon
kom zarządu ich nieobecność na uro
czystościach 70-lecia rybnickiego 
podokręgu PZPN. J. Makosz stwier
dził, że nie wynikło to z niczyjej złej 
woli, ale z powodu odbywających się 
w tym czasie wyborów do RD, w 
których członkowie Zarządu Miasta 
brali czynny udział.

Sesję zakończyła prośba przewodni
czącej Rady Miasta Urszuli Szynol o 
bardziej aktywny udział radnych nie 
tylko w sesjach, ale również w spotka
niach przedsesyjnych. Jest to dobra 
tradycja wypracowana przez radnych 
poprzedniej kadencji, która pozwala 
na sprawne prowadzenie obrad sesyj
nych. Istotnie, ostatnia sesja mimo, jak 
zwykle, bogatego porządku obrad, 
rozpoczęła się o godz. 16.00, zakoń
czyła przed godz. 20.00.

JACEK RECLIK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 3



Schody poezji

KOŁYSAĆ BŁĘKITEM
Anna Rybol debiutowała w naszej ga

zecie wierszem pt. “Dzień”, którym zdo
była wyróżnienie w konkursie zorgani
zowanym z okazji XXV Rybnickich Dni 
Literatury. Dzisiaj, zgodnie z daną wów
czas obietnicą, kilka jej nowych utwo
rów:

my poeci - optymiści 
a więc wierzymy 
w niebo
kołyszemy błękitem 
łatwiej wskoczyć

‘94
***

mam w sobie 
niebo
dlatego moja krew 
jest błękitna

IX '94

na wprost lustra 
widzę uśmiech 
jestem uśmiechem 
doskonała

‘94

jestem jak ptak 
ciągle choruję 
na niebo

X ‘94
Do “Schodów poezji” wybrałem na 

początek najkrótsze wiersze Anny. Dla
czego? Bo jakość utworu i jakość poety

najlepiej sprawdzać w pojedynczym we
rsie, a nawet słowie. Również głoski, z 
których składają się wyrazy, dla kształtu 
artystycznego wiersza nie są obojętne. 
Tu aż tak głęboko schodzić nie trzeba, 
gdyż autorka wierszy nie chce zatrzymy
wać naszej uwagi na słowach - raczej za
prasza nas w świat swoich intymnych 
przemyśleń i doznań.

W tych utworach nie ma “waty słow
nej”. Są lapidarne, ale pełne ruchu, który 
wynika albo z błysku nagłego odkrycia / 
trzeci z liryków/, albo z zaskakującego 
uzasadnienia porównania /czwarty z 
nich/ lub jest efektem niby-dowodu lo
gicznego /drugi/ czy wprowadzenia 
obrazu - uzasadnienia czegoś problema
tycznego, poddawanego wątpieniu / 
pierwszy/. W drugim wierszu na uwagę 
zasługuje fakt, że wstępna metafora 
“mam w sobie niebo” doskonale wpro
wadza utarte wyrażenie “błękitna 
krew” - oznakę szlachetnego pochodze
nia. Poetycka logika tego wiersza olśnie
wa: mieć błękit nieba we krwi - znaczy 
tu przywrócić rangę pięknu świata, 
mieć je w sobie, obnosić się z tym “szla
chectwem”. W czwartym z wierszy 
“choroba” zostaje poetycko przewarto
ściowana w tym samym duchu: “choro
wać na niebo” znaczy chcieć się 
wznieść, ulecieć, być samym pięknem - 
jak ptak wlocie.

Tym marzeniom o świecie pięknym, 
lotnym, radosnym, towarzyszy olśnienie

doskonałością /własnego?/ uśmiechu w 
lustrze. A gdyby ktoś wątpił, że są je
szcze “poeci - optymiści”, wystarczy 
niebo zmienić w wielką huśtawkę i... po
frunąć w błękit! “Poeci - optymiści ko
łyszą błękitem” - cóż za piękna defini
cja twórczości!

Anna Rybol pisze swoje wiersze lek
kim, ptasim piórem. Czaruje na tle swo
ich rówieśników i optymistyczną wizją 
świata, i ekonomią środków poetyckich. 
I jeszcze jedno, nie najmniej ważne spo
strzeżenie: optymizmem potrafi zarazić 
innych. Uwaga na tę młodą, obiecującą 
poetkę: być może czeka nas wszystkich 
epidemia /czego Państwu, Jej i sobie ży
czę/!

GRZEGORZ WALCZAK 

P.S.
Pani Urszuli Groborz z MBP w Ryb

niku dziękuję za cierpliwe znoszenie 
moich czytelniczych wymagań i grze
chów /zasługa prowadzenia m.in. tej ru
bryki/. Autorkę wiersza pt. “Bezdomna” 
proszę o nadesłanie adresu. Czekam na 
kolejne wiersze do “Schodów poezji”.

K siężn a
D ubraw a

Czwarty witraż z chóru bocznego 
kościoła księży misjonarzy przy ul. 
Kościuszki przestawia czeską księż
niczkę Dubrawę. Była ona żoną księcia

księcia polskiego Mieszka I, a do jej mał
żeństwa doszło w związku z planowa
nym chrztem Mieszka I i całej Polski 
w 966 roku. Dzisiaj historycy twier

dzą, że małżeństwo to 
było jedynie umocnie
niem układu polsko- 
czeskiego, zawiązane
go na okoliczność 
chrztu Polski. Dawniej 
jednak istniała legenda 
przypisująca księżnicz
ce Dubrawie wielkie 
zasługi przy namawia
niu Mieszka I do przy
jęcia chrześcijaństwa. 
Dlatego witraż przed
stawia postać Dubrawy 
z Biblią i świecą, jako 
tę, która przyniosła do 
Polski “światło ewan
gelii”.

Przy projektowaniu 
postaci księżnej Dubra
wy, autor witrażu sko
rzystał z obrazu kra
kowskiego malarza hi
storycznego Jana Ma
tejki.

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

Te, Eskimos

Scena ze spektaklu “Te, Eskim os” teatru “H om osum ”. Jego scenariusz 
powstał przy udziale wszystkich członków zespołu  - młodych ludzi, dla 
których teatr je s t jedną z życiowych pasji. Reżyserem spektaklu wystawio
nego w sali Biblioteki Miejskiej jest Wanda Świtała. Na zdj.: od lewej Maja 
Świtała i Barbara Głombik.

Zdj.: jack

Zaprosili nas...

W spólnota parafialna Kłokocina 
z ks. p roboszczem  E ugeniuszem  
M enclem - na poświęcenie nowe
go kościoła  pod w ezw aniem  św. 
Józefa - Robotnika w K łokocinie, 
którego dokona M etropolita G ór
nośląski ks. A rcybiskup Dam ian  
Zimoń. U roczystość będzie m iała 
m iejsce 4 g rudn ia  br. o godz . 
14.00.

* * *

R ybnicka Izba H andlow o-P rze
m ysłow a - na sp otk an ie  2 gru
dnia o godz. 17.00, inaugurujące 
działalność “Centrum  B izn esu ”
sp. z oo. O dbędzie się ono w no
wej siedzibie /gmach TZR/ przy ul.
Saint V allier 1.

*  *  *

Na otw arcie w ystaw y z ok azji 
XXX-lecia Teatru Ziemi Rybnic
kiej w dniu 2.12.1994 r. /piątek/ o 
godz. 17.00 i diaporamę autorstwa 
Jerzego L u bczyńsk iego o godz. 
18.00 w sali kam eralnej.

Sesja Sejmiku Uczniowskiego
Sesja inauguracyjna czwartej kaden

cji Sejmiku Uczniowskiego Delegatury 
odbyła się w przedostatnim dniu listo
pada w sali Biblioteki Miejskiej w Ryb
niku. Uczniowie poruszali wiele nurtu
jących ich spraw, a na pytania odpo
wiadało prezydium sejmiku oraz Ma
ria Lipińska - wizytator szkół delega
tury Rybnik, która jest stałym gościem 
naszych spotkań. Na sali był również 
obecny wiceprezydent Jerzy Kogut, 
który zapewnił o dalszej współpracy i 
pomocy ze strony Urzędu Miasta. 
Uczniowie pytali m.in.: Co robić i 
gdzie się zwrócić, gdy ksiądz bije nas 
na lekcji religii? Czy sejmik może wpły
nąć na ograniczanie liczby nauczanych 
przedmiotów /fakultetów/ nie będących 
wybranymi przedmiotami na maturze? 
Dlaczego uczniowie muszą nosić obu
wie zastępcze, a nauczyciele nie? To 
tylko niektóre interpelacje delegatów, 
skierowane do prezydium i zaproszo
nych gości.

Sejmik miał jednak charakter przede 
wszystkim sprawozdawczo-wyborczy. 
Członkowie ubiegłorocznego prezy
dium przedstawili sprawozdanie ze 
swojej dotychczasowej działalności.

Na 18 grudnia br. została również 
ustalona data spotkania roboczego sej
miku uczniowskiego, na którym 
uczniowie spotykają się z Rzecznikiem 
Praw Ucznia, opracują plan działania 
na kolejny rok działalności, ustala ko
misje działające przy sejmiku. Na spo
tkaniu zostali również wybrani członkowie

członkowie prezydium sejmiku, które składa 
się z siedmiu członków, oraz jedenastu 
posłów do Parlamentu Dzieci i Mło
dzieży województwa katowickiego. 
Przewodniczącym tegorocznej kadencji 
został po raz kolejny Ireneusz Siedla
nowski. Następna sesja planowana jest 
na połowę stycznia 1995 - wówczas 
wręczone zostaną nagrody dla zwycięz
ców konkursu plastycznego pt. “Prawa 
ucznia” i “Prawa dzieci”.

Członkowie prezydium chcą bardzo 
serdecznie podziękować elektrowni 
"Rybnik “ i miastu za pomoc finanso
wą.

Działania Sejmiku obejmują uczniów 
wszystkich szkół delegatury Rybnik. 
Organizujemy dla nich wyjazdy inte
gracyjne, ekologiczne, kursy szkolenio
we i psychologiczne, jak również orga
nizowanie dla dzieci wyjazdów w góry 
i balików karnawałowych /nieodpłat
nie/, gdzie opiekunami są ludzie mło
dzi, ale doświadczeni w pracy z dzieć
mi i swoimi rówieśnikami.

Prosimy wszystkich, którzy mogliby 
pomóc, o pomoc finansową i rzeczową.

Biuro Sejmiku jest czynne w każdą 
środę od 14.00 do 17.00 w MDK przy 
ul. Chrobrego 29, tel. 24088. Tam 
udzielane są wszelkie informacje doty
czące problemów uczniów.
Nr konta grzecznościowego: Fundacja 
Pomoc Dzieciom Śląska GBG Kato
wice nr 632 302-7588-132.

IRENEUSZ SIEDLANOWSKI

Kina
“APOLLO”

2 - 5  grudnia, godz. 17.00 i 19.00, 
“SPEED”, prod. USA 
6 - 8  grudnia, godz. 17.00 i 19.15, 
“PRAWDZIWE KŁAMSTWA”, prod. 
USA

“PREMIEROWE” przy TZR 
6 - 8  grudnia, godz. 17.00 i 19.00, 
“GRA O ŻYCIE”, cena 35.000 zł 

DKF “EKRAN” przy TZR 
Jubileuszowe konfrontacje filmowe
2 grudnia, godz. 18.00 “THE DO
ORS” prod. USA, reż. O. Stone; “TO
TAL BAŁAŁAJKA SHOW”, prod. fiń
skiej, reż. A. Kaurismaki /łączny czas 
seansu 3 godz. 15 min./, cena 50.000 zł
3 grudnia, godz. 18.00, “CINEMA” - 
przedstawienie teatralne zrealizowane 
językiem kina. Teatr K.T.O. z Krako
wa, cena 50.000 zł /lub karnet/

“WRZOS” Niedobczyce
4 grudnia, godz. 17.00, “WYSTRZA
ŁOWE DZIEWCZYNY”, prod. USA

“ZEFIR” Boguszowice 
4 - 8  grudnia, godz. 17.00 i 19.00, 
“TERMINATOR II”, prod. USA

 Spektakle 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

Niedziela i poniedziałek, 4 i 5 gru
dnia, godz. 18.00, Stefan Wiechecki - 
WIECH: “Cafe pod M inogą” w 
wyk. teatru “SYRENA” z Warsza
wy, cena 200.000 zł 
Poniedziałek i wtorek, 5 i 6 gru
dnia, godz. 9.00 i 11.30, “CALI
NECZKA” wg J.Ch. Andersena
Andersena - dla dzieci z okazji św. Mikoła
ja, gra teatr “SYRENA” z Warszawy, 
cena 50.000 zł

Dom Kultury - Boguszowice 
Poniedziałek, 5 grudnia, godz. 
9.00, “SZATY KRÓLA” w wykona
niu aktorów teatru “STUDIO MOBI
LE” z Krakowa

Rozrywki
Dom Kultury - Boguszowice 

W torek, 6 grudnia, godz. 15.00, 
Baśniowe krzyżówki dla dzieci od 7 
do 10 lat

/gw /

Będąc młodym nauczycielem...
Młodzi nauczyciele mogli się dowie

dzieć, jakie są ich obowiązki i prawa, a 
także poznać przepisy, które regulują re
lacje między młodym pedagogiem, dy
rektorem szkoły i delegaturą kuratorium, 
na spotkaniu, które 29 listopada odbyło 
się w Klubie Nauczyciela.

Nauczyciele mieli okazję porozma
wiać z wiceprezydentem Jerzym Kogu
tem, z dyrektorem Delegatury Kurato
rium Oświaty Janem Bochenkiem, z 
Wojciechem Niedziałkowskim, kieru
jącym Miejskim Zarządem Szkół i 
Przedszkoli, a także z prawnikiem Urzędu

Urzędu Miasta Bogusławem Ryszką i Anną 
Szczerbicką ze służb socjalnych. Dla 
wszystkich zaproszonych gości organi
zatorzy spotkania - Związek Nauczy
cielstwa Polskiego i Miejski Zarząd 
Szkół i Przedszkoli - przygotowali 
książki: "Vademecum młodego nauczy
ciela ” i “Co rozpoczynający pracę nau
czyciel wiedzieć powinien ”. Szkoda tyl
ko - stwierdził Kazimierz Piekarz, prezes 
zarządu oddziału Związku Nauczyciel
stwa Polskiego - że nie wszyscy młodzi 
nauczyciele skorzystali z zaproszenia, 
ale być może wszystko już wiedzą. K.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Jubileusz Sanepidu

Czterdzieści lat minęło
Bardzo uroczyście obchodził swoje 

czterdziestolecie rybnicki “Sanepid”.
30 listopada w bankietowej sali Domu 
Rzemiosła zebrali się obecni i dawni

a kontrolerów nikt nie przyjmuje z ra
dością. Prezydent Józef Makosz mówił 
o tym, że był przeciwny koncepcjom 
przejmowania inspekcji sanitarnej

Wicedyrektor Danuta Mrozek (druga od lewej) i dyrektor Edward Waloszek w 
otoczeniu emerytowanych pracownic stacji: Leonardy Potysz, Edyty Włosek, 
Anny Czyszczoń, Marii Ryborz i Teresy Jędrzejczyk. Zdj.:jack

pracownicy i goście: Karol Kowal - 
zastępca dyrektora wojewódzkiej stacji 
Sanepidu w Katowicach, lekarz wetery
narii Eugenia Kałuża, dyrektorzy sta
cji w Raciborzu Norbert Labus i w 
Wodzisławiu - Danuta Spander, a tak
że przedstawiciele władz samorządo
wych gmin, które obejmuje działalność 
naszego oddziału Sanepidu: prezydent 
Rybnika Józef Makosz i wiceprezy
dent Jerzy Kogut, burmistrz Czer
wionki, wójtowie Jejkowic, Suszca i 
Świerklańca. Spotkaniu towarzyszyli 
młodzi chórzyści i muzycy z I LO.

Wykonywana przez nas praca je s t  
trudna, źle opłacana, niedoceniana, 
rzadko też słyszymy słowa podziękowa
nia - stwierdziła Danuta Mrozek. -Ale 
nic to. To, co robimy, jest misją, a misji 
nie można przerwać. Mamy też sukcesy 
- ucywilizowaliśmy handel żywnością, 
mięso je s t sprzedawane na chłodzo
nych stoiskach, wyposażonych w cie
płą, bieżącą wodę. Zaś poprzedni dy
rektor stacji Bogdan Wróbel stwier
dził, że inspekcja zajmuje się kontrolą,

przez samorządy - Państwowa Tereno
wa Inspekcja Sanitarna powinna być 
niezależna, a jednocześnie współdzia
łać z władzami lokalnymi.

“Nasza współpraca jest modelowa - 
oświadczył J. Makosz. - Jesteście po
trzebni, żeby rybka, która jest symbo
lem Rybnika, płynęła w wodzie o 
pierwszej klasie czystości.

Od początku istnienia stacji pracowa
ło w niej 360 osób, dziś zatrudnionych 
tu jest 140 pracowników, w większości 
kobiety. Na środową uroczystość za
proszono emerytów - przybyły panie, 
którym pozwolił na to stan zdrowia: 
Leonarda Potysz, Edyta Włosek, 
Anna Czyszczoń, Maria Ryborz i Te
resa Jędrzejczyk. Zaangażowanej od 
lat w pracę rybnickiej stacji Danucie 
Mrozek na spotkaniu wręczono odzna
kę za zasługi w ochronie zdrowia, przy
znaną przez ministra zdrowia, a dyrek
tor stacji Edward Waloszek poprosił 
wszystkich pracowników, żeby potrak
towali to jako wyróżnienie również dla 
nich. K.M.

Barbórkowe obchody
Górnictwo, choć targane konfliktami, czekające na restrukturyzację, przy

pominające o swoim istnieniu pikietami i strajkami, w ciąż odgrywa w naszym 
regionie rolę przemysłowej lokomotywy.

Z trzema rybnickimi kopalniami: “Rymer”, “Chwałowice” i “Jankowice” 
związanych jest kilka tysięcy mieszkańców naszego miasta - pracowników 
kopalń i ich najbliższych. Dla nich dzień 4 grudnia pozostanie świętem.

W kopalni “Chwałowice” na barbór
kowych spotkaniach 2 i 3 grudnia uho
norowani zostaną najbardziej zasłużeni 
pracownicy i jubilaci. W dniu św. Bar
bary, po modlitwie przed obrazem swo
jej patronki w cechowni, górnicy 
wspólnie przejdą do kościoła św. Tere
sy, gdzie zostanie odprawiona msza św. 
w ich intencji.

Odbędzie się również uroczyste po
żegnanie emerytów, a także nadanie 
stopni górniczych. Wszystkie uroczy
stości będą miały miejsce w kopalnia
nym klubie NOT.

Z okazji górniczego święta w kopalni 
“Chwałowice” odbędą się również im
prezy sportowo-rekreacyjne: 10 gru
dnia na rybnickim “morzu” górnicy ry
walizować będą w VIII Kajakowym 
Wyścigu Barbórkowym, a w dniu na
stępnym w Barbórkowym Turnieju 
Szachowym.

Również w kopalni “Jankowice” 
“Barbórka” będzie obchodzona uroczy
ście. Obchody rozpocznie 2 grudnia 
spotkanie w klubie NOT, gdzie górnicy 
otrzymają odznaczenie honorowe "Zasłużony

Zasłużony dla górnictwa ”, “Zasłużony 
dla kopalni “Jankowice ” i “Zasłużony 
dla ratownictwa”, zostaną nadane 
stopnie i szpady górnicze. Uhonorowa
ne zostaną również matki, których 
trzech i więcej synów pracuje w górnic
twie. Dzień później tradycyjna biesiada 
górnicza dla jubilatów. W poświątecz
nym tygodniu - spotkanie z odchodzą
cymi na emeryturę oraz tradycyjne 
“spotkanie gwarków”, organizowane 
przez Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Górniczych, a także “Gwar
ki bis”, organizowane przez związki 
zawodowe.

W jednej z najstarszych kopalń na
szego regionu - “Rymer” honorowe 
odznaczenia wręczono na akademii, 
którą zakończył tradycyjny obiad gór
niczy. Wcześniej odbyło się spotkanie 
kobiet-pracownic oraz emerytów ko
palni, a związki zawodowe pożegnały 
tegorocznych emerytów. Obchody za
kończy barbórkowa zabawa w kopal
nianym domu wczasowym w Wiśle.

/róż/

Warto zapytać o Dom Polski...Niezwykłe wydarzenie to
warzyszyło krótkiemu wypa
dowi młodzieży I LO w Ryb
niku na czeskie Zaolzie w 
przededniu Święta Niepodle
głości. Rybniccy uczniowie 
wzięli udział w uroczystym 
koncercie z okazji 11 listopada 
w Domu Polskim w Ostrawie. 

Ale po kolei...
Organizatorem wycieczki był Dom 

Polski w Ostrawie, z którym wcześniej 
nawiązała kontakt nauczycielka I LO 
Krystyna Uherek. W ciągu zaledwie 
kilka popołudniowych godzin udało się 
zwiedzić kawał Zaolzia, poznać jego 
historię, a szczególnie los Polaków tak 
licznie zamieszkujących te ziemie. Po 
Karwinie oprowadzał młodzież Wła
dysław Michalski, emerytowany gór
nik, były poseł do parlamentu, który tu 
się urodził i pokochał to miasto w spo
sób szczególny. Szkoda tylko, że ze 
względu na ograniczony czas udało się 
obejrzeć zaledwie rynek i kilka zabyt
ków miasta, którego znaczną część za
mieszkują Polacy. Następnie z Graży
ną Jedzok - kierowniczką Biura Tury
stycznego przy Domu Polskim odwie
dziliśmy tzw. żwirowisko, czyli miej
scowość Cierlisko, gdzie w 1932 r. zgi
nęli dwaj polscy piloci Stanisław Wi
gura i Franciszek Żwirko /w encyklo
pedii 4-tomowej nie ma żadnej 
wzmianki o miejscu ich śmierci/. Je
sienna cisza towarzyszyła zadumie 
młodzieży nad losami Polaków, 
których postacie tak pięknie przybliżył 
kolejny przewodnik, Polak mieszkają
cy w Cierlisku. Dzięki inicjatywie Koła 
Polskiego Związku Kulturalno-Oświa
towego wybudowano tu Dom Polski, w 
którym mieści się Izba Pamięci im. 
Żwirki i Wigury. Trudno oprzeć się w 
tym miejscu refleksji - czy wystarczy 
być choćby tak niedaleko, ale poza krajem

jem ojczystym, aby rodaka nazwać bo
haterem?

Po drodze do Ostrawy jeszcze obe
lisk ku czci pomordowanych przez hi
tlerowców mieszkańców wioski. I 
Ostrawa. Na progu Domu Polskiego 
przy ul. Podebradowej 53 wita gości z 
Polski Józef Toboła - prezes Zarządu 
Spółdzielni “Dom Polski”. Panuje uro
czysta, podniosła atmosfera. Za chwilę 
koncert. Ale słów parę o reprezentacyj
nej secesyjnej budowli, powstałej w 
1899 r. Była to instytucja polska, mają
ca rozbudzać poczucie przynależności i 
godności narodowej. Losy Domu Pol
skiego w Morawskiej Ostrawie, które
go uroczyste otwarcie nastąpiło 8 wrze
śnia 1900 r., były niestety tragiczne.

Dopiero w 1989 r. dzięki inicjatywie 
inż. Józefa Toboły i poparciu byłego 
wojewody katowickiego Wojciecha 
Czecha, zaczęto odbudowywać zrujno
wany Dom Polski. Uroczyste powtórne

otwarcie nastąpiło w 1992 r. Dom Pol
ski odgrywa ważną rolę na gospodar
czej i kulturalnej mapie Ostrawy. Obe
cnie odbywają się tutaj spotkania bi
znesmenów, narady, konferencje, im
prezy kulturalne, bale. Właśnie tu, 10 
listopada wieczorem, w przepięknej 
sali koncertowej zabytkowego pałacy
ku na pograniczu Moraw i Śląska mło
dzi ludzie z I LO wysłuchali z powagą 
koncertu polskich pieśni patriotycz
nych w perfekcyjnym wykonaniu aka
demickiego chóru z Katowic.

Odwiedziny Polaków na Zaolziu za
początkowały ściślejsze kontakty z 
młodzieżą LO w Karwinie. Już dziś I 
LO w Rybniku zaczęło zbierać 
podręczniki i książki polskie, których

potrzebują rodacy na Zaolziu.
Będąc w Ostawie warto zapytać o 

Dom Polski, wstąpić na degustację 
owocowej herbaty i porozmawiać z ro
dakami. Z.G.

Dom Polski w Ostrawie

Był "Wysoki Zamek"
W środę 23 listopada br. doszczętnie 

spłonęło Studenckie Schronisko Tury
styczne na Błatniej w Beskidzie Ślą
skim, od kilku lat nazywane Wysokim 
Zamkiem, które należało, jako jedyne, 
do Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

“Chatka”, bo tak popularnie nazywane 
są schroniska studenckie, odwiedzana 
była nie tylko przez studentów, ale też 
przez turystów, harcerzy, uczniów szkół 
średnich, a nawet podstawówek, którzy 
przyjeżdżali tutaj na swe wycieczki 
szkolne, również z rejonu Rybnika. Dziś 
z “chatki” pozostały dwa kominy.

Związki “chatki” na Błatniej z Rybni
kiem ciągną się zresztą od początku jej 
funkcjonowania jako schroniska, bo na 
początku lat siedemdziesiątych została 
zakupiona od prywatnych właścicieli 
przez rybnicką filię Politechniki Ślą
skiej. Później zajmowali się nią kolejno 
studenci wydziału budownictwa, archi
tektury, aż w końcu w 1987 r. gospodarzami

gospodarzami zostali członkowie Wydziałowe
go Klubu Turystycznego “Grzmot”, 
działającego na wydziałach górniczym 
i budownictwa. Oni nadali temu schro
nisku ostateczny wygląd i klimat pro
wadząc ciągłe remonty i wprowadzając

wiele, czasami dziwnych, zwyczajów. 
To właśnie klimat “chatki” i położenie 
w szczytowych partiach gór przyciąga
ły, głównie młodych, turystów. Bo na 
pewno nie komfort, którego po prostu 
nie było. Niejedna matka nie pozwoli
łaby tam pojechać swemu dziecku, 
gdyby wiedziała jakie tam są warunki - 
woda tylko ze studni, do mycia używa
na zimna, a zimą lodowata, miejsca 
noclegowe na materacach położonych 
na podłodze, ubikacja w drewnianej 
budce pod lasem.

A jednak wielu wracało, przyjeżdżało 
kilka razy w roku. Dla nich nie był to 
tylko budynek, dach nad głową dający 
schronienie od deszczu, czy chwilę wy

tchnienia w czasie górskiej wędrówki. 
To było coś więcej. Nie sposób tego 
opisać, ale na atmosferę przyjaźni skła
dał się zapach dymu z kominka i lu
dzie, których łączyła miłość do gór. 
Każdy, choćby przyjechał tu po raz 
pierwszy, czuł się jak u siebie. Budynek 
“chatki” wszystkich łączył, wszystkich 
czynił równymi sobie, był domem 
wszystkich turystów. Czy historia 
“chatki” została zamknięta na zawsze?

Ci dla których chatka była drugim 
domem są pewni, że zostanie ona 
odbudowana w dawnym kształcie. Na 
razie jednak nie brak zapału, ale zupeł
nie nie ma pieniędzy na takie przedsię
wzięcie. Już w sobotę przeprowadzono 
na pogorzelisku pierwsze prace po
rządkowe. W tej chwili po chatce pozo
stała tylko podmurówka, piec i komi
nek, które tak popękały w czasie poża
ru, że i tak trzeba będzie je rozebrać. 
Uczyniono to już zresztą z grożącymi 
zawaleniem kominami.

Smutne ruiny “Wysokiego Zamku” 
mogą sobie obejrzeć wszyscy, którzy 
wybiorą się na wędrówkę na Błatnią z 
popularnej wśród mieszkańców Rybni
ka górskiej miejscowości, k tó rą  jest 
Brenna.

KRZYSZTOF KOTERBA

"GAZETA RYBNICKA"

T A Ń S Z A
W

PRENUMERACIE!
Zapraszamy naszych 

Czytelników 
do okienek pocztowych
do 20 grudnia br.

Turyści wierzą, że po odbudowie schronisko na Błatniej 
stanie się znów "ich " chatką...
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UCZNiowie piszą
Św. Mikołaj czyli 
paczka dla każdego

Niedawno w kawiarni “Pod Psem” 
odbyły się dwa spotkania młodzieży z 
przedstawicielami Miejskiego Zarządu 
Szkół i Przedszkoli. Kilka tygodni temu, 
przy współudziale tej samej młodzieży, 
odbyła się w SP 31 dyskoteka, którą pro
wadził Marek Sierocki. Tym razem cel 
spotkania był inny. Młodzież postanowi
ła wziąć czynny udział w akcji organizo
wanej przez Zarząd Szkół i Przedszkoli 
oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego 
- “Święty Mikołaj czyli paczka dla 
każdego”. Jej głównym zadaniem jest 
zebranie funduszy od rybniczan i zachę
canie firm rybnickich do wsparcia tej ak
cji. Pieniądze te pozwolą obdarować z 
okazji świąt dzieci z najuboższych ro
dzin. Pomysły na zebranie funduszy są 
różne. W Zespole Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych odbędzie się spotkanie 
młodzieży z Bogdanem Dzierżawą - 
ubiegłorocznym zdobywcą II miejsca w

konkursie “Po naszemu czyli po Śląsku” 
i Mariuszem Groborzem, uczniem, który 
w tym roku startował w tymże konkur
sie. Natomiast I i II LO mają zamiar zdo
być pieniądze w czasie meczu pomiędzy 
drużynami tych dwóch liceów. Będą 
również w centrum Rybnika kwesty, po
łączone ze sprzedażą plakietek, znacz
ków do przypinania, balonów i cegiełek 
- dochód wesprze akcję i sprawi przy
jemną niespodziankę dzieciom. W naj
bliższą sobotę, 3 grudnia, a także 6 gru
dnia młodzież będzie kwestować, zaś we 
wtorek sprzedawać znaczki i balony na 
rzecz akcji. Uczniowie będą mieli iden
tyfikatory i zezwolenia Urzędu Miasta 
na zbieranie pieniędzy , zaś wszyscy 
ofiarodawcy otrzymają cegiełki. Do tej 
pory na konto akcji wpłynęło 45 mln 
zł. Mam nadzieję, że sprawa ta nie po
zostanie rybniczanom obojętna. Pro
simy o pomoc. A. DZIERŻAWA

Ślązak Roku '94

D zisio j p łacza  
trzeci roz

“Mie sie zdo, że mie sie to śni” - tak 
jeszcze w trzy dni po finale konkursu 
mówił Henryk KONSEK, wybrany 
“Ślązakiem Roku ’94”. Prócz za
szczytnego tytułu, pan Henryk otrzy
mał czerwonego fiata 126p wartego 
108 mln zł, a w dodatku “pełnego go
rzołki ”.

W konkursie wzięło udział dwieście 
osób, do finału dotarło szesnaście. Wi
dzowie i organizatorzy zgadzali się, że 
rybniczanin wygrał zasłużenie. “Pan 
Konsek mówił z ogromnym wdziękiem, 
potrafił poruszyć wszystkich słuchaczy. 
Poszło mu naprawdę pięknie, choć to 
jeden z seniorów w konkursie” - 
stwierdziła jurorka Dorota Simonides. 
Wiele osób miało łzy w oczach, gdy 
opowiadał o pożegnaniu ze szkapą, z 
którą pracował w kopalni. Henryk 
Konsek wystąpił w finale w stroju pa
radnym - “czorno westa, czorny kabot, 
galoty-sztrajfki, zygarek z ketom” i 
ślubna obrączka, którą zakłada tylko na 
szczególne okazje. Mówił o pieczeniu 
kołacza, o tym, że tylko żonę dostał za 
darmo i o wydarzeniach ze swego ży
cia. Wyjaśnił różnicę między sztygarem 
a koniorzem /”Sztajger poganio ludzi 
do roboty, a jo konie, sztajgra ludzie 
klną, a mie koń nie”/.

Pan Henryk oczywiście jest bardzo 
zadowolony z nagród, ale trzeba przy
znać, że nie są one idealnie dobrane - 
nie ma prawa jazdy, a w “maluchu” 
trudno mu się zmieścić, bowiem wśród 
kandydatów na “Ślązaka Roku” był 
najwyższy. “Panu przydałby się ka
briolet” - usłyszał odbierając kluczyki. 
Z trunków też nie będzie miał wielkie
go pożytku, ponieważ wcale nie pije. 
“Roz skosztowoł żech gorzołki - wspo
mina - ale to tylko poli. ” Stroni rów
nież od tytoniu: “Za bajtla żech polił 
roz” - przypomina sobie, ale papierosy 
mu nie smakowały.

Henryk Konsek ma 72 lata, był naj
starszym finalistą. Przed wojną praco
wał z koniem w kopalni, potem wcielo
no go do niemieckiego wojska. Służył 
na Węgrzech i w Jugosławii, to były je
dyne jego zagraniczne podróże. Z nie
woli uszedł z życiem, choć stał już pod 
ścianą do rozstrzelania. W ostatniej 
chwili nadjechał oficer, który zabronił 
zabijania jeńców. Nie wyszedł jednak 
bez szwanku, sowieccy żołnierze strza
skali mu nogę, nie mógł więc powrócić 
do w kopalni. Zaczął pracować w “Sile
sii”, był ławnikiem, a także bokserem -

wspomina, że nie mógł znaleźć przeciw
nika w swojej wadze, więc 95 procent 
walk wygrywał walkowerem. Ożenił się, 
ma dwie córki, syna, pięcioro wnuków i 
dwóch prawnuków.

W 1968 roku, w ciągu jednej nocy, 
spłonął dom Konsków w Gotartowi
cach. “Zostaliśmy nago - wspomina cór
ka - spłonął budynek, sprzęty, zwierzęta, 
ubrania, wszystko”. Ojciec rodziny aku
rat pracował na nocnej zmianie, po po
wrocie usiadł na pogorzelisku i posiwiał 
w ciągu jednego dnia. Bał się pytać, co 
się stało z dziećmi i żoną, ale na szczę
ście wszyscy ocaleli. Pomogli im wów
czas sąsiedzi.

W roku 1985 Konsek wziął udział w 
konkursie i wystawie “Fotografia robot
nicza”, a jedno ze zdjęć, które wysłał do 
Warszawy, zajęło drugie miejsce. Od po
nad dwudziestu lat bierze udział w kon
kursach gawędziarzy, często recytując i 
śpiewając utwory, które sam napisał. 
Trzykrotnie startował w rybnickim kon
kursie gawędziarzy, raz zajął w nim 
pierwsze miejsce. Zbiera też stare śląskie 
pieśni, spisał ich około czterech setek. 
Jedenaście lat temu założył “Kondy Go
tartowickie ” - muzyczny zespół emery
tów, w którym gra na “rompli”. W jego 
artystycznej karierze jest też epizod fil
mowy - statystował w “Grzesznym ży
wocie Franciszka Buły ". Przed kręce
niem jednej ze scen statyści dostali cze
koladę - mieli sobie nią posmarować 
nogi, żeby psy lizały im stopy. Wszyscy 
to zrobili, “tylko jo  poł zjod, a poł scho
woł do dzieci - wtedy nie szło kupić... ” - 
wspomina Henryk Konsek. Psy chciały 
lizać tylko jego... Grał też więźnia w 
Oświęcimiu, gdy kręcono “Wojnę i pa
m ięć”. Sporo można było zarobić za 
ostrzyżenie “na glaca” i przebranie w 
obozowe łachy. Kiedy Konsek wrócił do 
domu, nie poznał go nawet własny pies.

Dziś Henryk Konsek zajmuje się nie
domagającą żoną. Sam nie choruje - “nie 
ma czasu”. Wkrótce pojedzie do Opola, 
by zaprezentować gwarę przed studenta
mi uniwersytetu. Wybiera się do rybnic
kiej biblioteki na konkurs gawędziarzy 
5 grudnia - posłucha innych, może sam 
opowie coś o konkursie “Po naszemu, 
czyli po Śląsku ”.

W noc przed finałem śnił mu się koń, 
a matka niegdyś mu mówiła, że to 
oznacza szczęście. Swoje zwycięstwo 
podsumował słowami: “Życi sie zaczy
no po siedemdziesiątce! ”.

KLAUDIA MICHALAK

Jubileusz w SP 18

W bogatej części artystycznej akademii wystąpiła młodzież szkoły-jubilatki.
Zdj.:jack

W piątkowe popołudnie 25 listopada 
w Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Kunickiego w Boguszowicach rozpoczę
ła się uroczysta akademia z okazji 30-le
cia jej istnienia.

W obchodach brali udział przedstawicie
le władz miasta, oświaty, kościoła oraz 
dawni i obecni uczniowie.

Szkoła otwarła podwoje w listopadzie 
1964 roku i w czasie trzydziestu lat działal
ności wykształciła ponad 2450 uczniów, z 
których wielu w późniejszych czasach 
przyniosło szkole chlubę.

Akademię uczniowie rozpoczęli odśpie
waniem hymnu szkolnego oraz tradycyj
nym polonezem, chcąc podkreślić związek 
z tradycją oraz stworzyć naturalny pomost 
łączący przeszłość z teraźniejszością. Na
stępnie uczniowie zaprezentowali swój 
program artystyczny.

JACEK JAMICKI

Orkiestrowa przygrywkaMikołaj na 
“Przekornej 

Wyspie”
6 grudnia o godz. 17.00 w klubie 

“Proxima” na osiedlu Nowiny odbę
dzie się mikołajkowa impreza dla 
przedszkolaków. Jeśli rodzice chcą, by 
ich dziecku wręczył prezent Święty Mi
kołaj, mogą przekazywać paczki z na
zwiskami i adresami do “Proximy”. 
Wśród atrakcji przewidziano gry i zaba
wy oraz bezpłatną dyskotekę dla dzieci i 
rodziców. Stowarzyszenie “Przekorna 
Wyspa” funduje paczki dla dzieci cho
dzących do świetlicy środowiskowej. 
Wręczy je im Święty Mikołaj. /j./

Przygotowania do “Wielkiej Orkie
stry Świątecznej Pomocy” w Rybniku 
ruszyły pełną parą. “Jutro będą g lejty 
od Owsiaka - powiedziała nam w środę 
Danuta Zbożil, kierująca akcją zza 
kontuaru w młodzieżowej kawiarni 
“Pod psem”. - Swój udział zgłosiły już  
prawie wszystkie szkoły średnie Rybni
ka, a także podstawówka z Lysek, “Do
mus ” i muzeum rybnickie. Szóstego 
stycznia o 18.00 w muzeum odbędzie 
się koncert kolęd, dochód z niego do
stanie “Wielka orkiestra”. W “Domu
sie ” niedziela 8 stycznia będzie dniem 
handlowym, będzie pokaz mody i zbiórka

zbiórka pieniędzy. Chcemy, żeby zagrały ze
społy, ale na razie nie wiemy jakie - 
dziś Niemen dał znać, że nie może przy
jechać. Do niedzieli młodzieżowe 
“sztaby ” przekażą nam, co chcą przy
gotować. Oczywiście jesteśmy bez gro
sza i we wszystkim liczymy na pomoc 
ludzi ”.

W tej chwili najbardziej potrzebne 
są skrzynki do zbierania pieniędzy - 
jeżeli ktoś mógłby je zrobić lub poda
rować, Danuta Zbożil prosi o kon
takt w kawiarni “Pod psem” przy ul. 
Kościuszki 19.

K. MICHALAK

"Panasonic" dla najmłodszego
Oto parę szczegółów dotyczących 

przepytywania naszego laureata Hen
ryka Konska przez członków jury. 
Pierwsza pytanie postawiła prof. Doro
ta Simonides.
- Czy Pan mógłby sobie przypomnieć, 
kto w Pana miejscowości był dawniej 
najważniejszy?
- Jo myśla, że był fojt, bo do niego sie 
chodziyło ja k  była jako spiyrka o mie
dza abo o co inkszego, łon to zawsze

Przepytywanie
godziył. Potym to był kerownik szkoły, 
ksiądz a w doma nojważniyjszo była 
mama i tata.
- Czy pańskie konie, te z kopalni mia
ły jakieś imiona, czy Pan je  pamięta? -
spytał Bolesław Lubosz.
- Konie miały rostomajnte miana, był 
Bronok, Liza, Gniady, Rudzik.
- Czy spotkał Pan na dole “Skarbni
ka ”, jak go sobie pan wyobrażał?
- Skarbnika żech niy spotkoł, keryś mi 
yno chlyb zjodoł z kapsy, ale żech go 
potym dopod, to był moj koń. Skarbnik 
to chyba wyglondo jak taki wielki chłop 
co mo broda i fons, tak jak  Mikołoj.

Reżyser Kazimierz Kutz był następ
nym, który stawiał kłopotliwe pytania 
naszemu finaliście, ale robił to z życzli
wością.
- Ile razy był pan w Warszawie?
- Yno roz.
- To niezły wynik. Coś was nie ciągnę
ło do tej Warszawy?
- Pieromsie niy było piniyndzy. Roz był 
konkurs na stare fotograjki i jo  tyż tam 
posłoł zdjyńcia. To było w Zachyńcie, 
te moji fotografki tam coś wygrały i 
dali mi piyńdziesiont tysiyncy, a jo  mioł 
wtedy pynzyje yno dwa tysionce. Jo 
skokoł jak  diobli.
- Co jeszcze pamiętacie?
- Spali my w takij gospodzie, tam był 
taki szwedzki stół, pieromsie co tam 
było jodła. W doma yny broutzupa i

Mariusz Groborz z Wielopola, 18-
letni uczeń rybnickiego Technikum 
Gastronomicznego, dostał w konkur
sie na Ślązaka 
Roku radiomagne
tofon “Panasonic' 
nagrodę dla naj
młodszego uczest
nika ufundowaną 
przez burmistrza 
Tarnowskich Gór.
Rod żech jest, żech 
pojechoł - nauczył 
żech sie dużo 
mówi Mariusz. - I  
rod żech jest, że 
Konsek wygroł, na
leżało mu sie. Pan 
Konsek był bez
błyndny, wzruszył 
publika do maksimum.

W półfinale Mariusz opowiadał o 
szkubaniu pierza. Bolesław Lubosz 
pytał go o kardynała Kominka, profesor

żur, pierszy roz w życiu jo d  żech taki 
dobre rzeczy.
- Są żeście w finale, co zrobicie z tym 
pieniędzmi, fondniecie se wycieczka 
do Warszawy po raz drugi?
- Jeszcze nic ni mom, jeszcze żech nic 
niy dostoł.
-A le  napewno dostaniecie, może do
staniecie ten samochód, co z tym zro
bicie?
- Przodzi bych musioł ze swojom ba
bom pogodać.
Profesor Miodek pytał później H. Kon
ska, jakie imiona polskie zna w śląskiej 
postaci.
- No znom taki jak  Jorg, Zefel, Hajnel, 
Acik, Domin, Richad... dużo jest tych 
mian.

Prostotą i swobodą wypowiedzi Hen-

profesor Jan Miodek o naleciałości cze
skie w śląskiej gwarze, Dorota Simo
nides o nazwy utopków i innych 

“straszków”, a Ka
zimierz Kutz o to, 
jak to się stało, że 
M ariusz przyje
chał na konkurs. 
Za pyska ty je s t  - 
mówi M ariusz o 
Kutzu - i robi do
cinki.

Finałowy kon
cert konkursu “Po 
naszemu, czyli po 
Śląsku” miał wiel
kie powodzenie - 
na im prezę przy
szło około tysiąca 
widzów. Na przy

szły rok też pojada  - już teraz zapo
wiedział Mariusz Groborz.

ryk Konsek ujął za serce wszystkich ju
rorów, jak również publiczność. Potra
fił rozbawić, a potem wzruszyć widow
nię, która nie żałowała mu rzęsistych 
braw.

Później laureat ze wzruszeniem wy
znał, że pierwszy raz płakał, gdy żegnał 
się ze swoim koniem, którego z dołu 
wywieziono na powierzchnię. Później 
powiedział: “Drugi roz żech płakoł, jak 
żech boso prziszoł z ruskij niywole i 
żech sie spotkoł ze swojimi łojcami po 
długich latach. Dzisioj płacza trzeci 
roz na tym konkursie, bo mi sie niy 
śniyło, że tego Ślązoka wygrom. "To 
mówiąc ocierał łzy z oczu, łzy szczę
ścia, a jego wzruszenie udzieliło się 
niemal wszystkim.

BOGDAN DZIERŻAWA

Mariusz Groborz (z lewej) 
i zdobywca 3 miejsca Krystian Czech

/K.M./ 
Zdj.: B. Dzierżawa
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Rosjanie 
na “Rymerze”

Widok kopalni “Rymer ” z czasów I  wojny światowej. Zdjęcie wykonano około 
1915 roku.

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
W czasie I wojny światowej 

Niemcy i sprzymierzone z nimi Au
stro-Węgry walczyły na ziemiach 
polskich z wrogą sobie armią rosyj
ską. Początkowo, na przełomie 1914 
i 1915 roku, Rosjanie odnosili nawet 
znaczne sukcesy. Mieli też plany za
jęcia uprzemysłowionego obszaru 
Górnego Śląska i dalej mar
szu na Berlin. Ściągnięte do
datkowo oddziały niemieckie 
z frontu zachodniego pobiły 
jednak wroga i całkowicie 
uniemożliwiły zwycięski 
marsz carskiej armii. Górny 
Śląsk nie zaznał zatem w 
pierwszej wojnie światowej 
frontowej zawieruchy.

W czasie zaledwie półrocz
nych walk na początku wojny 
armia rosyjska straciła około 
1,5 miliona żołnierzy, zaś po
nad 300 tysięcy dostało się 
do niemieckiej i austriackiej 
niewoli. Rząd niemiecki tyl
ko do swej prowincji śląskiej 
skierował około 113 tysięcy 
rosyjskich jeńców wojen
nych, którymi starano się za
pełnić lukę w zatrudnieniu w 
przemyśle ciężkim, powstałą 
po powołaniu Ślązaków do 
armii niemieckiej. W górnic
twie na Górnym Śląsku za
trudniono około 30 tysięcy 
jeńców, którzy stanowili 20 
procent wszystkich górników 
pracujących podczas wojny 
w naszych kopalniach. Czyli 
na dziesięciu zatrudnionych, 
dwóch było jeńcami z armii 
rosyjskiej.

Jeńcy rosyjscy zostali również za
trudnieni w podrybnickich kopal
niach. Trudno jest jednak dzisiaj do
kładnie określić ich liczbę, niedo
stępne są bowiem stosowne naukowe

Utopek 
z Wielopola

Piyrszego Mikołaja pamiyntom jak 
mi było ze sztyry lata, było to jeszcze 
za Niymca. Siedzioł żech starce na kli
nie, a starka siedziała na ryczce kole 
pieca. Nad piecym, kole kumina wisioł 
taki chłopek, kery mioł na puklu jakiś 
miech i był pierzinym szkaradny. Star
ka godali, że łon sie nazywo “kołl- 
klau” i że jak niy byda słuchoł, to mie 
do tego miecha weźnie. Mie sie to za
roz przipomniało, jak do izby wparziły 
diobły i zaczli tymi lańcuchami 
szczyrkać po delinie. Za nimi wloz 
Mikołoj i anioł ze szczybnymi krzidła
mi. Jak jo ujrzoł tyn wielgi miech na 
puklu od Mikołaja, a te diobły kole 
niego, to jo zaroz starce do klina naj
scoł ze strachu. Mieli my tyż kota w 
doma i jeszcze bardzi mie tyn kot wy
lynkoł, bo po gardinie na gardisztanga 
sie gibko wypion i mraszczoł na wiyr
chu jakby go kery ze skory darł. Jo był 
tak wylynkany, że jeszcze to dzisioj 
pamiyntom, a co od tego Mikołaja 
żech dostoł, tego już niy wiym. Wiym 
yno, że tyn “Kołlklau” mioł w tym 
miechu wongel i Mikołoj tyż czasym 
przinosiył wongel w tytce. Po wojnie 
juzaś przichodziył do nas Mikołoj, ale 
już co rok minył, to my dziecka byli 
mądrzejsze. Roz jak tyn Mikołoj po
szoł już od nos i łoglondomy te ge
szynki co nom za rzykani zostawiył, 
moja młodszo siostra godo do mamy: 
“Mamo, czamu tyn Mikołoj sie tak 
jonkoł choby pan Bober, a tyn jedyn

opracowania tego problemu. Skądi
nąd wiadomo natomiast, że owi Ro
sjanie mieszkali prawdopodobnie w 
specjalnie dostosowanych barakach. 
Pracowali oni, podobnie zresztą jak 
zwykli górnicy czasów wojny, na 
przedłużonych dniówkach, trwających

trwających 9, 10, a nawet 11 godzin. Ko
palnia nie zapewniała im też dosta
tecznych środków czystości, ubrań i 
lekarstw. Tragiczna była sprawa wy
żywienia jeńców. Nie znamy, choć

dioboł mioł na rynce pieszczonek od 
Iryny?”. Dzisioj to wiym czamu sie tak 
jonkoł, bo pan Bober miyszkoł nad 
nami u “Chmiylka” i beztoż musioł z 
nieba przez jego okno wlyść. Pan Paul 
sie jonkoł i Mikołaja na 
pewno zaraziył, ale diobły 
to przichodzom z piekła, 
kere było niżyj nos. Jak łon 
prziszoł do pieszczonka od 
Iryny, kero była cerom od 
pana Bobra, tego do dzisioj 
niy wiym.

Jak my miyszkali pod la
sym, to już wcale my sie niy 
dali kiwać, ale jeszcze my 
tego po sobie niy dali znać, 
bo by my nic niy dostali od 
Mikołaja. Było to jaki tydziyń 
przed Mikołajym, jak my w 
szranku za praniym wynuch
tali dwie larwy. Jedna od Mi
kołaja, a drugo od diobła.
Taki same larwy żech widzioł 
w szałfynstrze w ksiyngarni u 
Basisty. Niy było wtedy żod
nego ze starszych w doma, toż my 
mieli uciechy. Szukali my miyndzy 
praniym czy tyż nima tam czasym ge
szynkow, bo co by to było, jakby my 
nojprzod niy wiedzieli co dostanymy. 
Nic my niy znojdli, to my wyciongli 
te larwy i poprzeblykali my sie za Mi
kołaja i diobła. Do pończochy my na
ciśli siana i już był łogon do diobła. 
Płachta z łóżka my ściongli i jo sie tym 
owinył, na pysk larwa, a potym my na 
dwor śli i młodsze dziecka pod lasym 
straszyli. Siostra była za diobła prze
brano i starym lańcuchym dzwoniyła. 
Nojprzod my pośli “Karychola” od

byłoby to na pewno interesujące, na
stawienia stałych mieszkańców do 
przybyszów, mówiących przecież 
również słowiańskim językiem. Jeń
cy ci byli w większości wyznania 
prawosławnego, co musiało również 
rodzić pewne problemy, jak choćby 

sprawa opieki duchowej. 
Wiemy na pewno, że rosyj
skich jeńców zatrudniała ko
palnia “Rymer” w Niedo
bczycach, nazywana wtedy z 
niemiecka: “Roemergrube”. 
Możemy jednak sądzić, że 
skoro kopalnia “Rymer” 
była połączona więzami 
ekonomicznymi z kopalnia
mi “Szczęście Beaty” z 
Górnego Niewiadomia, 
“Emma” z Radlina i 
“Anna” z Pszowa, to rów
nież w Niewiadomiu, Pszo
wie i Radlinie pracowali Ro
sjanie. Praca na dole kopalni 
to ciężki znój nawet dla za
hartowanych górników, zaś 
przypadku rosyjskich je ń
ców powinno się ją  nazwać 
zwyczajnie, po imieniu: pra
cą niewolniczą. Większość 
Rosjan nie miała żadnego 
doświadczenia w pracy pod 
ziemią, trzeba więc przyjąć, 
że wielu z nich zginęło, wie
lu zmarło z wycieńczenia i 
niedożywienia i związanych 
z tym chorób. Ilu zginęło 
bądź zmarło? Tego dotąd nie 
udało się ustalić. Sprawa jest 
jednak do przebadania, gdyż 
zmarłych jeńców chowano 

na rybnickim cmentarzu, który dzi
siaj przyjął nazwę starego, leżącym 
koło kościoła akademickiego przy 
ul. Gliwickiej. W księgach parafial
nych kościoła Matki Boskiej Bolesnej

Trudki wystraszyć. Jak my do placu 
wlyźli, to na nas Burek od Kukle wy
parził i zamias my mieli straszyć, to 
my śmiatali wiela wykopać. Potym my 
śli ku Rojkowi i tam nom sie udało, bo

Czesik z Januszkym jeszcze byli na 
dworze przed chałpom, chocioż już 
cima było. Jak usłyszeli, że lańcuch 
dzwoni, a dioboł zawyrczoł, to tak bo
roczki śmiatali, że do fortki niy po
radziyli trefić. Wiela my tyż czasu 
ni mieli, bo mama z tatom pośli do 
kina w Rybniku i chnet mogom 
przijść. Idymy nazod du dom przez 
łonka kole pajtoka i dziwomy sie 
na grobla, a tam keryś stoji. Ślyp
ska sie tymu świyciyły choby dwie 
taszynlam py. Moja sios tra , kero 
była za diobła, zawyrczała i lańcu
chym zaszczyrkała, ale to pierziństwo

Bolesnej powinny znajdować się stosow
ne informacje, zwłaszcza pośród za
pisków o pogrzebach. W tym celu 
należałoby dokładnie przebadać pa
rafialne archiwa z lat 1915-18. Nato
miast na wspomnianym cmentarzu 
do dzisiaj w idealnym stanie zacho
wał się około dwumetrowy granito
wy obelisk, wskazujący na miejsce 
pochówku rosyjskich jeńców. Wyry
to na nim napisy w trzech językach: 
rosyjskim, polskim i niemieckim. 
Oto transkrypcja tekstu rosyjskiego: 
“Zdjes pako itsja  prachi Russkich  
wajennopljennych skonczawszichsja 
na szachtje “R em ier” w 1915-16- 
17-18 gadach ”. Natomiast polski 
napis jes t zwykłym tłumaczeniem 
powyższego tekstu: “Tu spoczywają 
zw łoki rossyjskich  /dwa “ss” pod 
wpływem pisowni niemieckiej/je ń
ców wojennych zmarłych na kopalni 
“R oem er” w 1915-16-17-18 ro ku ”. 
Najkrótszy na obelisku jest tekst nie
miecki: “H ier Ruhen Russische  
K riegsgefangene”. Mówi on jedy
nie, że tu spoczywają rosyjscy jeńcy 
wojenni, nic nie wspominając o oko
licznościach ich śmierci. Dlaczego? 
Może ze względów politycznych sta
wiający pomnik nie chcieli przypo
minać niemieckojęzycznym przecho
dniom o niezbyt chlubnych niewolniczych

pierziństwo durch stoji. Strach nas terazki 
łob lec io ł ,  chocioż nas p iyńcioro 
było, bo dwie dziołchy od somsia
da były z nami. Co tu robić, myśly
my, czy iść dalij, czy tyż nogi za 

pas i śmiatać? Jo godom: 
idymy dalij,  bo przeca 
momy larwy i nie mogymy 
sie boć. To co tam stoji na 
grobli jest same i musi ucie

kać. Tak my zrobiyli jeszcze 
pora kroków naprzod i juzaś 
stojymy. Jadwiga godo: “To 
może być Utopek, jak  sie do 
nas wkurzi to niy postyknymy 
u c iekać!” Serca nom walyły 
jak  diobli, yno tomek, tomek, 
a nogi choby z waty, że sie z 
miejsca ruszyć niy idzie. Oroz 
widzymy, że z drugij strony 
groble keryś na kole jedz ie .  
Był to Emil Rojek, bo my po
znali po tyj lampie. Yno łon 
mioł pod lasym przi kole tako 
lampka na karbid. Wszyjscy 
inksi to już mieli dynamo, a to 

z daleka słychać jak brusi po man
tlu przi kole. Jak Emil bliżyj przi
jechoł, to te straszydło se najspo
kojnij z groble na łonka hanysowo 
ślazło i ku lesie poleciało. Terazki 
my w idzie li  co to było. To był 
“ Kubuś” , sornik z jednym rogym 
na łepie, taki na poł oswojony. Już 
nas strach popuściył, ale tego co 
terazki sie stało, to my niy przipu
szczali. Borok Rojek jak zejrzoł ta 
bioło płachta w kero jo był odzioty, 
zarozki z kołym do przikopy wje
choł. Jak sie wygramulił, to sie gib
ko przeżegnoł i godo: “Wszelki duch

niewolniczych praktykach niemieckich z 
czasów pierwszej wojny światowej. 
Nie wiemy jednak, kiedy obelisk po
stawiono, może się jedynie domy
ślać, że wykonano go jeszcze w 1918 
roku lub w pierwszych miesiącach 
roku następnego. Być może upamięt
nienie śmierci Rosjan było częścią 
umowy o wymianie jeńców wojen
nych, ja k ą  zawarto w marcu 1918 
roku po podpisaniu niemiecko-rosyj
skiego /już sowieckiego/ pokoju w 
Brześciu.

Byłoby pięknym gestem ze stro
ny dzisiejszych górników z kopalni 
“Rymer”, dyrekcji czy związków  
zawodowych, gdyby w tym roku z 
okazji Barbórki na grobie górni
ków-jeńców zapłonęły znicze.

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

Utopek - swawolnik
Szanowna Redakcjo “Gazety Rybnic

kiej”, jestem rybniczanką z ojca i matki 
urodzoną na dawnej ulicy Strzeleckiej, 
tuż obok rzeki Rudy. Niestety, moje 
losy tak się potoczyły, że nie mówię 
gwarą, czego się wstydzę i trochę za
zdroszczę tym, którzy nie zapomnieli 
mowy swoich ojców. Czytam zachłan
nie wszystko co dotyczy Rybnika i jego 
legend, w tym również legend o utop
kach /.../

Utopek spod Rudy to był łobuz i 
swawolnik, którego moja babcia po
znała na swojej skórze. Rzecz działa się 
na drewnianym moście nad Rudą na 
końcu ulicy Strzeleckiej, ale nie potra
fię mówić gwarą, a w języku literackim 
to nie jest to. Myślę, że w ostatnim 
opowiadaniu utopka z Wielopola zna
lazły się akcenty, które z legendą nie
wiele mają wspólnego. Nie chcę kogoś 
pouczać, ale powiem, że utopek jest 
diabłem i raczej zagospodarowuje te 
obszary trochę zbereźne - jak diabeł, a 
reszta to sprawa aniołków.

Pozdrowienia dla czytelników 
“Gazety Rybnickiej” 

Magda Urbańska

Pana Boga chwoli” . My tyż nic yno 
szkyrt za grobla i po zadku kalup ku 
chałpie. Zbiydom my zdonżyli te lar
wy pochować i mama z tatom już 
byli za nami w doma. Na drugi dziyń 
jak żech był u Rojczyny po mlyko / 
bo od nich my brali/, to mi łospro
wiała jak Rojka wczoraj kole pajtoka 
klynkanica postraszyła. Utopek to 
niy był, bo po biołu to yny klynkani
ce straszom. Mie sie śmioć chciało, 
bo se myśla , cołki czas nas dzieci 
straszom rostomajntymi Mikołajami, 
diobłami i larwy ekstra na nas kupu
jom, a tu stary chłop, a tyż sie czegoś 
boji!

BOGDAN DZIERŻAWA

Czarny granitowy obelisk, pomnik, nagrobek zmarłych 
rosyjskich górników-jeńców ze starego rybnickiego 
cmentarza przy ul. Gliwickiej

Utopek i Mikołoj

Wszelki duch Pana Boga chwoli... Rys.: B. Dzierżawa

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

NA STAWKĘ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO GRUNTU 
położonego w Rybniku przy ulicy Kościuszki /przed budynkiem Technikum 

Górniczego/ stanowiącego część parceli nr 4369/91 k.m. 3 obr. Rybnik, 
przeznaczonego pod lokalizację kiosku handlowego o powierzchni około 15 m2. 

Nabycie kiosku we własnym zakresie.
Cena wywoławcza 1 m2 gruntu wynosi 26.000 zł + 22 proc. VAT miesięcznie.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta - tel. 22-364.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 1994 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 7 , I 
piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2.
Wadium wynoszące 5.000.000 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika 
najpóźniej do dnia przetargu godz. 9.30.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 
100.000 zł. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu 
bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza

PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
I NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH.

Przedmiotem przetargu jest:
sprzedaż niżej podanych nieruchomości stanowiących własność gminy: 

Miasta Rybnika zamieszkałych przez lokatorów, a mianowicie:

Nieruchomość 
zabudowana 
przy: obr. Smolna

1. ul. św. Jadwigi 13

Nr KW i parc. Pow. Wartość Wartość Cena 
na K.m.1 nieruchom, skł.budowl. gruntu wywoł.

w m2 w tys. zł. w tys. zł. w tys.zł.

własność gminy 
w 3/4 nieruchom.

36.444
1573/223 625 96.314,- 92.492,- 188.610,-

2. ul. Wiejska 29 114.026 
33/4/186 
i 3375/186 430 112.002,- 84.521,- 196.520,-

3. ul.Cierpioła 9 113.737
3759/8 446 34.915,- 62.940,- 97.860,-

Zabudowania w/w nieruchomości obciążone są prawem dzierżawy na rzecz osób 
trzecich. Do przetargu mogą przystąpić: najemcy, ich zstępni, wstępni, pełnoletnie 
rodzeństwo oraz osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim 
z najemcą stale do dnia przetargu
- najem lokali użytkowych położonych w Rybniku na stawkę miesięczną czynszu 
za 1 m kw. pow. użytkowej na działalność gospodarczą
Lp. Usytuowanie Pow. lokalu wizja godz. stawka vadium

lokalu w m2 w dniu wyjściowa w wys.
za 1 m2 zł.

1. ul. Zebrzydowicka 2
2. ul. Kościuszki 17

50,0 7.12.94 9-11 45 tys. 5 mln

/garaż/
3. ul. Kościuszki 17

14.0 8.12.94 9-11 15 tys. 5 mln

/garaż/ w poz. 2, 3 
wspólny

garaż - stanowisko 14,0 8.12.94 9-11 15 tys. 5 mln
4. ul. Powstańców 34 90,0 9.12.94 9-11 45 tys. 5 mln
5. ul. Powstańców 34 I p. 18,4 9.12.94 9-11 45 tys. 5 mln
6. ul. Kościuszki 9 31,0 12.12.94 9-11 45 tys. 5 mln
Do stawki niniejszego czynszu za 1 m kw. naliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT w wysokości 22 proc.

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

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść vadium na sprzedaż w/ 
w nieruchom ości w wys. 10 proc. ceny wywoławczej oraz 5 mln zł od 
każdego lokalu przeznaczonego na najem, które należy wpłacić najpóźniej do 
dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta, przy ul. Chrobrego 
2 .

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wys. 100 tys. zł od jednej 
pozycji przetargu.

Przetarg odbędzie się 16 grudnia 1994 r. o godz. 10.00 na lokale 
użytkowe, o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości na I piętrze, sala nr 

37 w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
W przypadku w ygrania przetargu vadium zalicza się na poczet ceny 

nabycia nieruchomości i odpłatności czynszowej lokalu.
Vadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia stosownej umowy 

uczestnika wygrywającego przetarg.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który 

jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 
Maja 12. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu 
bez podania przyczyny.

Mała Scena Rybnicka
w Rybniku, ul. Kościuszki 54  

zaprasza
na 

 ZAB A W Ę  SYLWESTROWĄ

31 grudnia 1994 od godz. 20.00  
Cena biletu wraz z konsumpcją  

UMIARKOWANA 
Informacji udziela MSR - 

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.

8 

Ogłoszenia drobne

-Montaż 
- Regulacja 

- Serwis
Jeździsz oszczędnie 

/50 proc./ i ekologicznie 
AUTO-MECHANIKA 

A. Majwald
Rybnik, ul. Zielona 8a /Nowiny/

Kryminałki

Torowi złodzieje

K om isariat Kolejowy Policji w 
Rybniku wykrył i zatrzymał spraw
ców kradzieży szyn z torów kolejki 
wąskotorowej na szlaku Pilchow i
ce - N ieborowice. Łącznie skradli 
oni w lipcu ponad 350 m szyn, po
wodując znaczne straty materialne, 
n iew spó łm ierne do uzyskanych 
przez złodziei korzyści. Uzyskany 
złom  sprzedaw ali oni w punkcie 
skupu, o trzym ując ok. 3 mln zł. 
Sprawcy przygotow ali się do kra
dzieży szyn bardzo dobrze. M ieli 
samochód dostawczy żuk z plande
ką oraz sprzęt spawalniczy, m.in. 
butle acetylenow o-tlenow e. Przy
jeżdżali w nocy na torowisko, cięli 
szyny na kawałki i ładowali do sa
mochodu. Na szczęście ich działal
ność nie spowodowała n iebezpie
czeństw a - tory te nie są obecnie 
użytkowane. Rybnicki Kom isariat 
Kolejowy prowadził szerokie dzia
łan ia w celu w ykrycia sprawców. 
Penetrowano teren, kontaktowano 
się z jed n o stk am i policy jnym i z 
Pilchowic i Gliwic. Doprowadziło 
to do w ytypow ania sprawcy - jak 
się okazało - trafnie. Podczas prze
s łuchan ia  w skazał on sw ojego 
w spólnika. Obaj są mieszkańcami 
Gliwic. Tamtejsza Prokuratura Re
jonow a zasto sow ała  w obec nich 
dozór policyjny.

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

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 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK: od 2 grudnia do 8 grudnia, Rybnik 
Niedobczyce, ul. Górnośląska 34, tel. 26-354

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

kup oryginał -poczuj się pewniej!
JANKES JEANS RYBNIK RYNEK 7

e k s p r e s s
Rybnik, Reja 2

* * *

Daleko nie ujechali

27 listopada o godz. 2.30 na ul. 
Dworcowej w Rybniku zm otoryzo
wany patro l po lic ji zatrzym ał po 
pościgu  fia ta  126p. Jechało  nim 
trzech nieletnich w wieku 14, 15 i 
16 lat. N ie m ieli dokum entów . 
Okazało się, że chłopcy uciekli z 
Zakładu Popraw czego w R acibo
rzu. Sam ochód sk rad li, aby jak  
najszybciej dojechać do domu, zo
sta li jed n ak  dość szybko u jęci 
przez policję. Jeszcze tego samego 
dnia uciekinierzy zostali przekaza
ni do R aciborza. Spraw a o k ra
dzież samochodu trafi do sądu. Jak 
mówi sierżant Andrzej Rula, spe
cjalista d/s nieletnich w rybnickiej 
KRP, na naszym terenie często za
trzymywani są uciekinierzy z raci
borskiego “popraw czaka” . Rybnik 
leży na trasie  do K atow ic, gdzie 
chcą się oni dostać, by ruszyć dalej 
w Polskę.

27 listopada w K atow icach za
trzymano nieletniego z terenu Ryb
nika. Jest on podopiecznym Zakła
du Wychowawczego w Herbach, a 
zrobił sobie przepustkę na niedzie
lę do domu. Nie do jechał, został 
przekazany z powrotem do zak ła
du, z którego uciekł.

/jak/

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

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

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab

wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 91,1 87,8 136,7 70,1
P o w s ta ń c ó w  16 89 89 133 74
TARG 88 8 5 -8 6 130 71

Owoce/Warzywa pomidory seler banany ziemniaki

R a c ib o rsk a  15 49 17 18 4
M iejska 2 42 15 18 5
TA RG 4 0 -4 5 1 4 -1 6 15- 16 4 ,5 -5

S p o żyw cze masło cukier jajko mąka

J a n  N o g a 17,5 13,5 3 —

H e rm e s 17,5 15 2,8 7,5-8,5

TA R G 15,3-15,5 12-13 2 ,3 -3 7,1-7,3

W aluty dolar marka czeska francuska

P e w e x  d u ż y 24600\24900 15500\15650 840\860 4420\4500
Delikatesy, ul. Miejska 24600\24900 15500\15650 840\860 44204480
G allux, R y n e k 24600 15500\15700 835\855 44204480

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Koszykówka   Koszykówka

Koszykarze 
przyciągają widzów!

Spora liczba widzów, jacy obserwo
wali spotkanie pomiędzy koszykarza
mi MKKS “Rybnik” a MKS “Piast” 
Cieszyn, wychodziła z sali MOSiR-u 
bardzo zadowolona. Rybniczanie, po 
zaciętym, stojącym na dobrym po
ziomie meczu pokonali lidera 92:84 / 
52:45/. Była to pierwsza porażka “Pia
sta” Cieszyn w rozgrywkach. Dobrą 
grę rybnickich koszykarzy w ataku po
zycyjnym oraz w “walce pod tablica
mi” goście próbowali równoważyć 
agresywną obroną na całym boisku. W 
II połowie trener Grzonka ustawił 
“obronę strefową”, która również zda
ła egzamin. Cały zespół zasłużył na 
słowa uznania, zaś punkty zdobyli: J. 
Marciniak - 28, A. Pierchała - 24, G. 
Borgul - 21, K. Zielonka - 9, M. 
Kaczmarek - 6, T. Grzybek - 4.

Widowiskowy styl gry, jaki demon
strują koszykarze, przyciąga coraz 
większą liczbę widzów.

MKS wygrał z MKS MOSiR Za
brze 119:87 /55:38/. Było to dopiero 
drugie zwycięstwo drużyny, która gra 
ze zmiennym szczęściem. Punkty: P. 
Król - 41, J. Juraszczyk - 20, P. Pod
lejski - 15, R. Strzebińczyk - 15, M. 
Bober - 13, J. Muras - 8, M. Grajdek

Grajdek - 4, R. Kała - 4, R. Wróbel - 0.
Rezultatem 59:54 /27:30/ wygrali 

również kadeci MKKS, których prze
ciwnikiem był KS “Unia” Knurów - 
MKKS. Bardzo zacięty mecz, z dużą 
ilością błędów. Punkty zdobyli: K. 
Borgul - 29, R. Pietrasik - 13, R. 
Schinske - 9, A. Kisiel - 6, M. Balce
rzyk - 2.

Młodzicy MKKS “Rybnik I” wygra
li z MKS “Piast” Pszczyna 73:60 / 
35:31/. Było to pierwsze zwycięstwo 
młodziutkiej drużyny z “Nowin”, 
która zagrała bardzo ambitnie w obro
nie. Punkty zdobyli: Sz. Piekorz - 28, 
K. Zygmunt - 18, M. Grzonka - 17, 
A. Kozak - 5, R.Rainhold - 3, Ł. Su
ski - 2.

MKKS II Rybnik - MKS Wodzisław 
124:83 /51:46/. Był to udany rewanż 
za porażkę w I rundzie w Wodzisła
wiu. Agresywna obrona “każdy swe
go” na całym boisku przyniosła ocze
kiwane rezultaty w II połowie spotka
nia. Dla grającego z wielką ambicją 
zespołu MKKS punkty zdobyli: T. 
Kellak - 50, S. Straus - 26, Ł. Żyła - 
21, J. Matuszek - 10, R. Kacprzyk - 
6, D. Janik - 5, A. Furmanek - 4, M. 
Kowalczyk - 2.

Mini-liga piłkarska 
zakończyła rozgrywki
Stowarzyszenie Kulturalno-Sporto

we “PRZEKORNA WYSPA” zorga
nizowało dla uczniów szkół podstawo
wych z rejonu “Nowin” mini ligę pol
ską w piłce nożnej. Kapitanowie sze
ściu drużyn szóstkowych rozlosowali 
pomiędzy sobą autentyczne nazwy 
polskich drużyn ligowych. Początko
wo planowano rozegrać w tym roku 
tylko rundę jesienną, a rewanże prze
prowadzić na wiosnę. Dobre warunki 
pogodowe tegorocznej jesieni zachęci
ły organizatorów do rozegrania obu 
rund w październiku i listopadzie. Ro
zegrano 30 spotkań w iście ligowej at
mosferze. Zaangażowanie i duża wola 
walki młodych piłkarzy w pełni po
twierdzają zapotrzebowanie na tego 
typu imprezy. “PRZEKORNA WY
SPA” planuje na wiosnę rozpocząć nową 
ligę powiększoną o sześć zespołów, wy
korzystując tegoroczne doświadczenia.

Mistrzem mini ligi polskiej został 
“S o kó ł” Pniewy z SP 11, wicemi
strzem został LKS ze SP 31, a trzecie 
miejsce zajęła drużyna “Górnika” Za
brze, reprezentowana również przez 
SP 31. Królem strzelców został Grze
gorz Sułkowski z “Sokoła” /SP 11/, 
który strzelił 12 bramek, wyprzedzając 
Przemysława Bernackiego z ŁKS-u 
/SP 31/ oraz Tomasza Mazurka z “So
koła”, którzy zdobyli po 11 goli. Naj
lepszym bramkarzem został Daniel 
Kruczkowski z “Sokoła ” Pniewy.

Inicjatorami tej kolejnej sportowo- 
rekreacyjnej imprezy są Jacek Bedna
rek oraz kierownik ośrodka “Proxima” 
Witold Wawoczny.

Czwarte, piąte i szóste miejsce zaję
ły kolejno drużyny Legii Warszawa 
/SP 10/, Lecha Poznań /SP 11/ i GKS 
Katowice /SP 10/.

J.B.

Kronika policyjna
Cinquecento w rower

21 listopada o godz. 6.00 na ul. Zebrzy
dowskiej kierowca cinquecento nie za
chował należytej ostrożności i najechał 
na tył roweru kierowanego przez 20-let
niego chłopaka. Rowerzysta zatrzymał 
się przed przejściem dla pieszych na 
czerwonym świetle. Poszkodowany do
znał urazu głowy i kręgosłupa oraz po
tłuczeń ciała. Policja odebrała kierowcy 
samochodu prawo jazdy.

Motocyklem w koparkę
21 listopada o godz. 15.30 na ul. Kotu
cza 19-letni motocyklista nie opanował 
swojej jawy i uderzył w łyżkę koparko
spycharki “Ostrówek”. Doznał urazu 
czaszki i został przewieziony do szpitala 
górniczego w Jastrzębiu Zdroju. Kie
rowca “Ostrówka” był trzeźwy. Motocy
kliście pobrano krew do analizy.

Włamywacz w Urzędzie Miasta
22 listopada między 12.30 a 13.00 przy 
ul. 3 Maja w biurze radcy prawnego 
Urzędu Miasta nieznany sprawca doko
nał włamania przy pomocy dopasowanych

dopasowanych kluczy. Skradł portfel z gotówką w 
kwocie 2,2 mln zł oraz dokumentami.

Nie posiedzisz w maluchu 
W nocy z 22 na 23 listopada włamano 
się do fiata 126p zaparkowanego pod 
blokiem przy ul. Bocznej. Sprawca 
skradł dwa fotele o wartości 7 mln zł.

Miłośnik kuchennych prac 
Między 28 października a 23 listopada 
nieznany sprawca włamał się do mie
szkania przy ul. Gen. Waltera w Rybni
ku. Po wybiciu szyby w drzwiach balko
nowych skradł młynek do kawy i robota 
kuchennego.

Pechowy włamywacz 
Do jednego z rybnickich mieszkań 
próbował włamać się nieznany sprawca. 
Mężczyzna robotę sfuszerował. Gdy za
brał się do otwierania drzwi okazało się, 
że właściciel jest w środku. Włamywacz 
został spłoszony i uciekł.

Śmierć od czadu
27 listopada o godz. 19.00 w mieszkaniu 
przy ul. Kościelnej wybuchł pożar. 
Śmiertelnemu zaczadzeniu uległ samot
nie mieszkający 52-letni mężczyzna. Po
licja nie stwierdziła działania osób trze
cich. Prokurator zarządził sekcję zwłok.

Piłka nożna Piłka nożna Piłka nożna

70 lat rybnickiego podokręgu PZPN

Piłkarski jubileusz
W minioną sobotę w Rybniku- 

Niedobczycach spotkali się zawo
dnicy i d zia łacze p iłk arscy , a 
okazja była w yjątkow a - podo
kręg Rybnik u roczyście ob ch o
dził 70. rocznicę swojego powsta
nia.

Centralnym punktem jubileuszu 
był rozegrany na boisku MKS Ry
mer w Niedobczycach mecz piłkar
ski, w którym spotkały się rep re
zentacja drużyn II i III ligi naszego 
regionu. R eprezentan tów  drugiej 
ligi poprowadził w tym spotkaniu 
trener “Odry” W odzisław - Franci
szek Krótki, a trzecioligowcy wy
stąpili pod wodzą znanego szkole
niowca, obecnie trenującego “Con
co rd ię” Knurów  - M arcina B o
chynka. M ecz był n iezw ykle za
cięty, stał na dobrym poziom ie, a 
zawodnicy III ligi starali się udo
w odnić, że wcale nie są gorsi od 
kolegów występujących w wyższej 
klasie rozgrywkowej. R eprezenta
cję drugiej ligi tw orzyli p iłkarze 
“N aprzodu” R ydułtow y i “O dry” 
Wodzisław, a ich rywalami byli za
w odnicy “ C o n co rd ii” K nurów , 
GKS Jastrzębie, “Rymeru” N iedo
bczyce i “G órn ika” Pszów. Górę 
wzięło większe doświadczenie II- 
ligowców, którzy wygrali 4:2 /1 :0/

Po meczu odbyło się okoliczno
ściow e spotkanie sportow ców  i 
działaczy w domu kultury kopalni 
“R ym er” . U roczystego  o tw arc ia  
zebrania dokonał prezes podokrę
gu PZPN A lojzy M usioł. Obecni 
byli p rzed staw ic ie le  w szystk ich  
klubów piłkarskich naszego regio
nu, delegacje z O kręgow ego 
Związku Piłki Nożnej w K atow i
cach, władz samorządowych, spo
nsorów oraz wszystkich środowisk 
zw iązanych  z rybnick im  p iłk a r
stwem. Spotkanie uśw ietniła swo
im występem kapela “Rym eroki” , 
znana i lubiana w okolicy. D ziałacze

cze o trzym ali oko licznośc iow e 
znaczki i pamiątkowe dyplomy.

N ajgorętsze owacje zgotowano 
M arii Tlołce, którą znają i szanują 
w szyscy dzia łacze  rybn ick iego  
podokręgu, od wielu bowiem lat p. 
M aria prow adzi w szystk ie  jego  
sprawy organizacyjne i adm inistra
cyjne. Jest znana ze swej pracow i
tości, zaangażow ania i skrupulat
ności. O rk iestra  g ra ła  “ Sto la t” , 
życzeniom nie było końca.

Wielu działaczy było zadowolo
nych z faktu, iż uhonorowano ich 
w ieloletnią, zwykle trudną i odpo
wiedzialną, a mało w idoczną z try
bun pracę. N iepokojem  napaw ać 
może to, że większość ludzi dzia
łających w klubach naszego regio
nu to osoby starsze wiekiem. M ło
dzież nie garnie się do pracy spo
łecznej. W ładze podokręgu z n ie
pokojem  pa trzą  w p rzyszłość , bo 
co będzie, gdy w ykruszy się sta r
sza, dośw iadczona kadra d z ia ła
czy?

Ale to je s t zmartwienie na przy
szłość, a w chwili obecnej rybnicki 
podokręg nie narzeka na brak pra
cy. W naszym regionie działają 63 
kluby p iłkarskie, w których gra 
ponad 3000 piłkarzy. W ystępują 
oni w 149 drużynach , a opiekę 
szkoleniową sprawuje 50 trenerów 
i in struk to rów . M ecze prow adzi 
130 sędziów. W tym sezonie dwie 
drużyny w y stęp u ją  w II lidze , a 
trzy - w III lidze. Dobrze prow a
dzona jest praca z młodzieżą, a kil
ku zaw odników  znajdu je  się w 
orbicie zainteresow ań selekcjone
rów kadry narodowej juniorów .

Po spotkaniu poprosiłem działa

czy podokręgu  o garść re flek s ji 
zw iązanych  z dniem  dzisie jszym  
rybnick iej p iłk i nożnej. P rzew o
dniczący W ydziału G ier i D yscy
pliny - B olesław  Pluta: - W d z i
s ie jszy ch  czasach  p ro w a d zen ie  
drużyny p iłkarskiej wymaga spore
go za a ngażow an ia  klubow ych  
działaczy, głównie w poszukiwaniu  
sponsorów. Dotacje i pom oc lokal
nych sam orządów , mimo, iż są  
bardzo znaczące, nie w ystarczają  
na pokrycie kosztów  działalności. 
N iezbędna je s t  pom oc sponsorów. 
N a jlep ie j św iadczy  o tym to, że  
obecnie tylko drużyny posiadające  
dobrych sponsorów zajm ują czoło
we m iejsca w poszczególnych k la
sach rozgrywkowych. Cieszy duża 
liczba m łodzieży trenującej w k lu
bach naszego regionu. Wielu j u
niorów ju ż  obecnie prezentuje spo
re u m ie ję tn o śc i i w p rzy sz ło śc i  
mogą przysporzyć oni wiele rado
śc i kibicom . S ekretarz Kolegium  
Sędziów  - K rystian Pierchała: - 
P racę naszych  sędziów  oceniam  
dobrze. Podobne zdanie ma OZPN  
w Katowicach. N ajlepiej św iadczy 
o tym fa k t, że trzech sędziów  na
szego podokręgu prow adzi spotka
nia III  ligi, a dwóch w ystępuje w 
charakterze  sędziów  lin iow ych u 
boku czołowego polskiego arbitra  
- Piotra Wernera na boiskach eks
traklasy. Wiosną organizujemy ko
lejny kurs dla kandydatów  na sę
dziów . S erd eczn ie  zapraszam y  
m łodych ludzi, lubiących i zna ją
cych p iłkę nożną. Szczegóły można 
p o zn a ć  w P odokręgu  - R ybnik, 
Plac Wolności 7.

PIOTR SZWEDA

Urząd Miasta Rybnika
Wydział Dróg, ul. B. Chrobrego 2

wzywa wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych, 
naziemnych i nadziemnych oraz instytucje i osoby prywatne 

zamierzające w 1995 roku prowadzić jakiekolwiek roboty 
w granicach pasa drogowego do zgłoszenia ich 

w terminie do dnia 31.12.1994 r.
Zgłoszenie winno zawierać dokładną lokalizację oraz terminy rozpoczęcia i 

zakończenia robót. Niezgłoszenie wyżej wymienionych robót w podanym termi
nie spowoduje nieudzielenie zezwolenia na naruszenie pasa drogowego.
Zwraca się uwagę, że zajęcie chodników na cele składowisk lub pod rusztowa
nia również wymaga zgody Urzędu Miasta.

Uwaga objazd!
Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika informuje, że w związku z 

koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu mostu na rzece Nacyna 
przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Niedobczyce nastąpi 

w dn. 10-12.12.1994 r. zamknięcie tego obiektu dla ruchu kołowego. 
Ruch kołowy poprowadzony będzie wyznaczonym na ten czas objazdem 

ulicami: Rymera, Konarskiego, Wodzisławską.
W związku z powyższym prosimy wszystkich kierujących o zwracanie uwagi 

na ustawione oznakowanie i zachowanie należytej ostrożności. 
Komunikacja miejska na liniach 584, 585 i 594 prowadzona będzie przez 

cały czas trwania robót na zasadzie wahadła.
Jednocześnie władze miasta pragną przeprosić wszystkich użytkowników za 

utrudnienia wynikające z faktu zamknięcia ruchu na moście.

Od redakcji: W najbliższym numerze dokładnie wyjaśnimy zasady, według 
których będzie funkcjonować komunikacja.

Z okazji Górniczego Święta 
wszystkim Rybnickim Żużlowcom

związanym z przemysłem węglowym i 
przez wiele lat startującym w barwach 

górniczego Klubu wszystkiego 
dobrego, a przede wszystkim 
szczęśliwego i bezpiecznego 

“fedrunku “ punktowego
życzą Kibice z ul. Liściastej 

w Zamysłowie: Rajmund F., 
Marek K. i Klan Pieczków

Naszym Rybnickim Żużlowcom - 
Berkmonom

z okazji Barbórki dużo zdrowio, 
szczyńścio, bezpiecznej roboty 

na Grubie i jazdy na żużlowym torze 
życzą Kibole z Zymysłowa 

kole Rybnika.

P.S. Cześć Chopy! nie robcie sie 
mamlasami jyno lyście do piyrszej 

ligi i robcie Majstra - Czekomy!

9GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zdjęc ie  z album u   FUJICOLOR 
czyte ln ik ów

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania 
zdjęć. Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które 
po skopiowaniu natychmiast zwrócimy. /Można też wrzucić je do 
naszych "żółtych skrzynek"/.

Autora najsympatyczniejszego lub najbardziej Odjazdowe
go” zdjęcia firma "EKSPRES FUJI”, Rybnik, ul. Reja 2 na
grodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki 
filmu.

Czy to pies? Czy to bies? A może to tylko liście... Zdj.:R.T.

damiani
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/m etal na słupek, B/nasyp /ze zwierzęciem/, C/zimowy 
dwuślad, D/tam, gdzie jest ładnie - w zachwyt wpadnie, E /z  bileta
mi i gazetami, F / długo panował w Rosji, G/ odrażający drab, H / 
coś stworzył, I/ na słupie, na murze, J / więcej go niż tlenu, 
Pionowo: 1/koń lub wieloryb, 2 /skłania do działania, 3 /ostatni ta
niec w Paryżu, 4 / królowa wśród wędlin, 5/ coś do zabicia, 6 /gdy 
wolna, będzie bal!, 7/ wiadomość z poczty pantoflowej, 8 /moda z la
musa , 9 /sześcian z oczkami, 10 /kolejka, ale nie linowa 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: B-1, D-5, H-10, F-6, D-8; C-3, C-5, 
G-8; C-1, B-7, H-7, D -3, I-3; H-4, C-5, D-8; J-7, C -3, I-10; G-5, E- 
3; F-10, H-9; I-1, J-4, H-4, G-4
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki” /Kościu
szki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 57 z hasłem “Wierzcie w to 
co Wam serce podpowie” otrzymują: ZBIGNIEW GROCHAL, 
ul.Wyzwolenia 20/10,44-200 Rybnik oraz ALICJA ŁANIELEW
SKA, ul. św. Józefa 17A, 44-200 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.

Przepraszamy czytelników za czasowy brak ”żółtej skrzynki” 
w Rynku 12, spowodowany remontem budynku

Pod znakami zodiaku
BARAN - Nie musisz się obawiać o rezultaty swoich działań. Możesz bez obaw 
podpisywać kontrakty i zawierać transakcje, bo wszystko czego się teraz tkniesz 
będzie zamieniać się w złoto.
BYK - Przyda się trochę więcej aktywności - w pracy szef goni z terminami, a 
partner czeka na przeprosiny, które mu się jak  najbardziej należą. Zrób to, a po
czujesz się lepiej...
BLIŹNIĘTA - Wyjazdy, na które namawiają Cię znajomi mają ogromny wpływ 
na Twoje finanse. Wykaż trochę silnej woli i odmów, jeżeli eskapada nie bardzo 
Cię pociąga...
RAK - Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności będziesz miał dodatkowy wol
ny dzień. Wykorzystaj go na poszukiwanie prezentów świątecznych dla najbliż
szych, a unikniesz tłoku w sklepach przed samymi świętami.
L E W  -  W pracy bardzo korzystny układ, będziesz coraz więcej zyskiwał, a mniej 
tracił. Wykorzystaj ten czas hossy, by móc korzystać z zasobów, kiedy przyjdzie 
bessa. I  chodzi tu nie tylko o pieniądze...
PANNA - Rozszerzenie kontaktów z otoczeniem może przynieść wiele ciekawych 
propozycji. Jeżeli wybierzesz te właściwe, zadowolenie z sukcesów może prze
nieść się także na teren prywatny.
WAGA - Potrzeba aprobaty popchnie Cię do wystąpienia, którego możesz żało
wać. Zyskasz niewiele, a nawet narazisz się na śmieszność. Na szczęście wszyst
ko szybko pójdzie w zapomnienie.
SKORPION - By zyskać sympatię wiadomej osoby będziesz musiał uderzyć, tro
chę wbrew sobie, w emocjonalne struny. Tu zdrowy rozsądek nic nie pomoże... 
STRZELEC - Swoje uczucia demonstrujesz zbyt agresywnie, czym odstraszasz 
potencjalnego partnera. W tej sytuacji najlepsza będzie polityka małych kroków, 
a osiągniesz pełny sukces
KOZIOROŻEC - Nareszcie zostaną zaspokojone Twoje potrzeby uczuciowe. 
Dobre wiatry przywieją “kogoś ” z daleka i to zupełnie niespodziewanie. Świąt 
nie spędzisz samotnie...
WODNIK - Twój indywidualizm ma swoją wartość, nie w tej jednak sytuacji, kie
dy trzeba pracować w grupie. Zostanie on wykorzystany później, bo praca kon
cepcyjna jeszcze się nie zakończyła...
RYBY - Droga na skróty nie zawsze jest w rzeczywistości krótsza. Pewne sprawy 
muszą dojrzeć, by ich rozwiązanie stało się możliwe. Cierpliwość może w tej sy
tuacji jest cechą najbardziej pożądaną...

Sztyw niak  
czy luzak?

Nasi panowie sądzą, że starczy 
nie nosić garnituru, by nie być po
sądzonym o sz tyw niac tw o.
Błąd. Znam wielu sz tyw n ia
ków noszących się na sporto
wo i paru luzaków w garnitu
rach. Bo garnitur,  proszę 
panów, odpowiedni garni
tur i odpowiednio noszony, 
może świetnie podkreślić  
Waszą bogatą, niczym nie
skrępowaną osobowość .

A modny garn itu r  to 
jednorzędów ka na t r z y ,  
lub dw urzędów ka na 
sześć guzików. Guziki dość 
wysoko, bo wysoko nosi się 
prawie wszystko - klapy, paski, 
wcięcia powyżej talii, oraz ... gło
wy. Sylwetka pow inna być dość 
rozluźniona, ale strój niezbyt ob
szerny, marynarki na długość wy
ciągniętych rąk, spodnie bez mankietów

mankietów, na tu ra lna  szerokość ra
mion. Kolory: grafitowy, czarny, 
brąz, granat,  zaś tkaniny są chro
pawe, lekkie wełny i m ieszanki.  
Przechodźcie obojętnie obok poły
skliwych niebieskich czy czerwo

nych marynarek i grubych cięż
kich tweedów. Jeżeli krawat, to 

dość szeroki, ale nie szerszy 
niż 9, 10 cm, węzeł luźny, 

tkaniny z fakturą, małe 
obrazki na mocnym tle , 

jode łka,  minikrateczka. 
Niemodne mocne wzo

ry: groszk i,  kwiaty. 
Ale można również 
bez krawata: swetry, 
golfy, ciepłe koszu
le, polo, podwójne 
kamizelki, fantazyj

ne szaliki. Garnituro
we spodnie można wsa
dzić w wysokie wojsko
we buty i wtedy będzie
cie mieć pewność, że nie 

wyglądacie jak u cioci na imieninachwyglądacie 
imieninach... Wróżka

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

Ilustracje różnią się w 8 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 sklep “Jankes”, Rybnik, Rynek 7.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej 
“żółtej skrzynki” /Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 46 nagrodę otrzymuje: SEBASTIAN FILEC, ul. Wolna 18c/ 
19, Rybnik

Z aczyno
woniać
godam i

Tyn rok przelecioł, jak biczym strze
loł! Zaczon sie adwent. W kościołach 
i w niekierych domach stowio sie te
roz wionek adwentowy. To jest gryfno 
tradycyjo, kiero przyszła do nos z Nie
miec. Na Śląsku sie tego piyrwyj niy 
znało i beztóż my w doma adwentuje
my bez Adventskranza.

Pokutujom jeszcze miyndzy niykie
rymi w adwencie roztomajte przy
wiarki. Bez tyn przikłod, że co sie w 
pierwszyj  adwentowej nocy prziśni, to 
sie wyśni. Jo bych to chneda uwie
rzoł, bo roz mi sie przyśnioł dziurawy 
kibel i zarozki po feryjach chytnolech 
w szkole lufa. Kiedy indziej mi sie 
śniyło, żech niy umrzoł i jo  doprowdy 
niy umrzoł.

4 grudnia bydom grubiorze swojij 
Barbórce kadzić. Rano pódom do ko
ściola rzykać, aby sie i przypochlybić. 
W doma colko fam ilijo  sie zyńdzie 
przy świontecznym łobiedzie z czorny
mi kluskami, roladami i modrom ka
pustom. Po połedniu przydom fumfle, 
bydom piwo chlastać, chwolić sie fe
drunkiym i bydom utyskiwać na 
sztajgra i na zarobki.

Po Barbórce szłapcugiem zacznie 
deptać św. Mikołaj. Choć żech już niy 
jest małym bajtlym, tyż położa talyrz 
na łokno i możno mi na nim jakiś 
muszkiet łostawi. Jakech boł mały 
knefel, toch sie Mikołaja łokropnie 
boł. Łojce na mje zawdy naklytali 
łon mi galoty łod strony plyc pater 
nostrym przeklupoł. Z  daleka, na 
drodze, toch go sie wcale niy boł. Na
zdoł ech mu takom śpiywkom: “Mi
kołajku świynty, pocałuj mje w piyn
ty, a na drugi roz, pocałuj mje w 
nos”.

Na początku miesiąca zaczynajom 
sie już u nos w doma po leku godowe 
porzondki. Mama zaczynajom wczas 
z chadrami lotać, bo godajom, że co 
nogle, to po dioble. Biyda jest to strzy
mać. Wszystko musi być wypucowa
ne. Mama rojmujom w komodzie, na 
komodzie i pod komodom, w bifyju, 
na bifyju i pod bifyjym. Wszyskie szy
by muszą sie miechcić, a gardiny, 
choć som nylonowe, muszom być 
zdziebko wyszkrobione. Nojbardziej 
niy ciyrpia mycio szkorup. Kiej za
cznom wyciongać te wszystkie szklane 
klamory z wertika, to niy widać koń
ca. Jo sie ino roz łopoworzoł pedzieć 
że niy byda uciyroł szkła i pomywoł 
boch niy ma baba. To mi sie niy ło
płaciyło. Tak mje mama strugli mo
krom szmatom w łepa, że ju ż  drugi 
roz tak niy powiym. Ter oz godom, że 
mom jutro klasówka z maty i musza 
sie fest pouczyć.

Tego pofyrtanego lotanio z chadra
mi, z Mr. Properem i Sunlichtym jest 
ciynżko wytrzymać, ale pomału zaczy
no już woniać godami.

Edek
fomfel Marka Mateji

GAZETA 
RYBNICKA

TYG O DNIK  SA M O R ZĄ D O W Y

GAZETA RYBNICKA. Tygodnik samorządowy. WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta.
Redaguje zespół w składzie: redaktor naczelny RUDOLF PALARZ, sekretarz red. WIESŁAWA RÓŻAŃSKA,
fotoreporter JACEK JAMICKI, korekta MICHALINA CHOMERSKA,
skład komputerowy EDYTA SZYMASZEK, EWA KRZYŚCIAK-KUCHARSKA
Druk: Drukarnia “OLDPRINT”, Żory.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

NASZ ADRES:
44-200 Rybnik  

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

Biuro czynne  9.00 - 17.00

10 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Fatałachy z naszej szafy


