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OSTATNIE ABSOLUTORIUM
W środę 23 lutego rybniccy radni 

zebrali się na kolejnej zwyczajnej sesji 
Rady Miasta. Po przyjęciu protokołów 
z 2 poprzednich sesji, radny Jerzy  
Frelich zaproponował wprowadzenie 
do porządku obrad punktu “Likwidacja, 
utrzymanie czy rozwój małej 
przedsiębiorczości /rzemiosło, handel, 
gastronomia/ w zasobach  
komunalnych” i zajęcie przez radę 
konkretnego stanowiska wobec 
problemów związanych z prywatyzacją, 
przede wszystkim zaś ze sprzedażą 
nieruchomości. O rozwiązanie tego 
“palącego problemu” zaapelował 
również Waldemar Stępniewski. Ze 
względu na późniejsze przybycie 
jednego z radnych, nad wnioskiem 
formalnym Jerzego Frelicha głosowano 
dwukrotnie, ale w obu przypadkach 
tyluż radnych opowiadało się za jego 
przyjęciem, co za jego odrzuceniem i ze 
względu na brak wymaganej większości 
głosów wniosek został oddalony.

Po informacji prezydenta Józefa 
Makosza o pracach zarządu miasta i 
prowadzonych na terenie m iasta

robotach, Jerzy Frelich zarzucił 
zarządowi miasta wprowadzenie 
“totalitarnego systemu informacyjnego”. 
Powołał się w tej sprawie na 
korespondencję, jaką otrzymał po tym, 
jak pisemnie zwrócił się do naczelnika 
Wydziału Lokalowego o udostępnienie 
informacji o sposobie użytkowania i 
użytkownikach niektórych lokali 
użytkowych. Jeden z wiceprezydentów 
udzielił radnemu pisemnie informacji o 
braku podstawy prawnej do 
przedłożenia mu takiej informacji. 
Rozgorzała dość zawzięta dyskusja, w 
której powrócił problem sprzedaży 
nieruchom ości, konkretnie zaś 
kamienicy Rynek 3, w której mieści się 
“Dom Chleba”. Waldemar Stępniewski 
zwrócił uwagę na aspekt społeczny całej 
sprawy, informując radnych o petycji, 
którą podpisało 175 klientów piekarni. 
Prezydent Makosz zadał retoryczne 
pytanie o właściwy sposób 
postępowania w takich wypadkach i 
kończąc dyskusję zapewnił, iż posesja 
nie zostanie sprzedana do następnej sesji 
rady.

Krystyna Stokłosa, przewodnicząca 
Komisji Finansowej Rady Miasta, 
przedstaw iła w dużym skrócie 
sprawozdanie z działalności finansowej 
za rok 1993. Stosowne m ateriały 
otrzymały wcześniej wszystkie komisje 
rady, które następnie złożyły 
oświadczenia, w których nie wniosły 
żadnych zastrzeżeń. O udzielenie 
Zarządowi Miasta absolutorium z tytułu 
działalności finansowej w 1993 roku, 
wnioskował przewodniczący komisji 
rewizyjnej Józef Ibrom oświadczając, 
iż w czasie swojej pracy komisja nie 
stw ierdziła działań i poczynań 
niezgodnych z prawem. Adam Fudali, 
jeden z członków komisji rewizyjnej 
poinformował o swym votum separatum 
i poprosił o przyjęcie jego rezygnacji z 
członkostwa w tejże komisji, wyrażając 
swoje niezadowolenie z zakresu z jej 
prac. Wypowiedź tę prezydent Makosz 
potraktował jako szkalowanie zarządu 
oraz urzędników i przypomniał wyniki 
kontroli przeprowadzonej przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. Po 
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W listopadzie ubiegłego roku pewien rybn iczanin w ygrał w dużym  
lotku 6,4 m iliarda złotych. Ten szczęśliwiec, o którym  krąży ju ż  wiele 
plotek, zgodził się z nami porozm aw iać - ze zrozum iałych względów  
anonimowo. M u ltim iliard era odw iedziliśm y w jego jednopokojow ym  
mieszkanku w pewnej rybn ickiej dzielnicy.
- Jak pan się czuł, kiedy się pan  
dowiedział o wygranej?
- Dobrze się czułem. Nawet nie byłem 
nerwowy - liczyłem, że to może być 300 
milionów. Rodzina się bardziej przejęła, 
niż ja. Dalej pracowałem, zjechałem na 
dół i na dole się dowiedziałem, ile 
wygrałem. Był telefon, usłyszałem: 
"Sześć cztery" . A ja  wtedy 
powiedziałem: “Pięknie.” Kto się tego 
spodziewał? Najgorzej, zanim się to 
dostanie do ręki. Teraz wiem, ile to jest 
miliard - to jest taka saszetka pieniędzy,

taka zwykła, jaką się do roboty nosi. 
Taksówką przyjechaliśmy z Katowic - 
to był jedyny luksus. Za 635 tysięcy, 
pamiętam, bo nigdy z Katowic nie 
jechałem taksówką.

Mnie właściwie nigdy pieniędzy nie 
brakowało. Były różne wzloty i upadki, 
ale nie brakowało. Sprzęcik miałem 
troszkę gorszy od tego, co teraz. Miałem 
telew izor “Toshiba”, radio dobre, 
magnetofon. Teraz zmieniłem meble, 
stare dałem ludziom za darmo. Ja nigdy 
nie mogłem narzekać - zapłaciłem

czynsz, ogrzewanie, gaz, a ile można 
przejeść? Na urlop wyjeżdżałem do 
znajomych, nie płaciłem, najwyżej 
dzieciom kupiłem słodyczy - mnie na 
wczasy starczyło 2 - 3  miliony. W 
mieszkaniu jeszcze muszę zrobić drzwi 
wejściowe i pomalować drzwi do 
łazienki, i żaluzje mają zrobić. To jest 
mieszkanie zastępcze. Dawali mi kiedyś 
3 pokoje z kuchnią w Rybniku za 300 
milionów - za co miałem kupić?
- Można wiedzieć, ile pan ma lat? 
-47.
- Podobno losowanie toto-lotka oglądał 
pan u znajomych...
- Ni e ,  nie u znajomych, Byłem na 
urodzinach.
- ... i jednej liczby nie był pan pewien.
- O statniej, bo tej ostatniej nie 
zapamiętałem. Gram osiem lat na te 
same numery. Jak kiedyś wcelowałem 
długopisem w te kratki, tak powtarzam. 
Ja nigdy nie liczyłem, że wygram - to 
była rozrywka. Posyłałem cztery 
kupony. Coś trzeba robić. Ci co grają, 
to wygrywają. Mało się zdarza, żeby raz 
posłać i coś trafić. Ja ostatnio byłem w 
totku do tyłu, co miesiąc płaciłem 250 
tysięcy.

Na tych urodzinach mi to nie dawało 
spokoju - jest, czy nie jest? Dopiero 
później zadzwoniłem do toto-lotka i się 
dowiedziałem.
- Słyszeliśm y, że kiedy pan się  
dowiedział, że jest ta szóstka, przyjęcie
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Ponad 100 samochodów, które 
przybyły na rybnicką giełdę 
skontrolowali policjanci podczas akcji 
przeprowadzonej w niedzielę 20 lutego. 
Sprawdzono każde auto wyjeżdżające z 
giełdy. Nie było wśród nich żadnego 
kradzionego pojazdu.

W komendzie stawiam się tuż po godz. 
8.00 rano. Są już wszyscy policjanci, 
którzy mają wziąć udział w akcji. Na 
dworze jest zimno i na giełdzie może 
być mało sprzedających. Dwaj 
policjanci zostają wysłani “na zwiady”. 
I rzeczywiście - po ich powrocie okazuje 
się, że na giełdzie jest zaledwie około 
20 samochodów. Jeśli ich nie 
przybędzie, akcja może zostać 
odwołana.

- Ostatnio skontrolowaliśmy ponad
200 samochodów - mówi jeden z 
policjantów - Przeprowadzanie akcji dla 
tych dwudziestu aut nie ma sensu. 
Poczekam y jeszcze godzinę i 
sprawdzimy, czy na giełdzie coś się 
ruszy. Podczas tego oczekiwania 
rozmawiam z funkcjonariuszem  
W ydziału Operacyjno-
Rozpoznawczego, specjalizującym się w 
sprawach samochodowych. Pokazuje mi 
bardzo proste narzędzie, wykonane 
przez jednego z włamywaczy. Wygięte 
w odpowiedni sposób ramię wycieraczki 
samochodowej służy do otwierania 
drzwi w “maluchu”. Przestępca wykonał 
je na miejscu włamania.

- Ostatnio na terenie kraju najwięcej 
jest kradzieży “maluchów” i polonezów 
- mówi policjant. Wielu złodziei woli 
mniejszy zarobek - ale pewniejszy. 
“Maluchy” łatwiej sprzedać - a starsze 
są rozbierane na części.

Po dziewiątej jedziemy na giełdę. Tuż 
przed wjazdem tworzy się niewielka 
kolejka. Kierowców zatrzymujących się 
samochodów zaczepiają jacyś 
mężczyźni.

- To handlarze. Starają się kupić tanio 
auto przed giełdą - wyjaśnia jeden z

r

policjantów - Wmawiają właścicielom, 
że oferowana przez nich cena jest 
“okazyjna”. Jeśli ktoś da się nabrać to 
dopiero potem dowie się, że na giełdzie 
ceny były wyższe. Nabywcy auta już 
dawno nie ma. Jedzie on na giełdę w 
Gliwicach i sprzedaje samochód drożej. 
Do umowy sprzedaży wpisuje nazwisko 
poprzedniego właściciela. Zarabia na 
czysto parę milionów i znika bez śladu.

Nas handlarze nie zaczepiają. Na 
giełdzie przybyło samochodów. Jest ich 
już wystarczająco dużo. Zapada decyzja 
o podjęciu akcji. Podjeżdżamy do 
policjantów z “drogówki”.

- Rozpoczynamy za pół godziny. O 
dziesiątej zablokujecie wjazd i wyjazd 
z giełdy - pada komenda. Przy okazji 
dowiadujem y się, że “drogów ka” 
zatrzymała delikwenta z prawem jazdy 
wydanym... 11 kwietnia 1994 roku. W 
dodatku zdjęcie jest przyczepione tylko 
zszywkami i nie ma na nim odbitej 
pieczęci. Mężczyzna z Bydgoszczy nie 
ma dowodu osobistego, tylko paszport. 
Grozi mu spędzenie nocy w policyjnym 
areszcie. Wracamy do komendy. Trwają 
ostatnie przygotow ania do akcji. 
Policjanci zakładają broń, biorą 
kajdanki. Kierujący grupą “uzbraja” się 
także w wykaz skradzionych aut oraz 
specjalne wydawnictwo MSW o 
numerach identyfikacyjnych pojazdów. 
Jest w nim opisane, gdzie należy szukać 
numerów siln ika i nadwozia w 
poszczególnych markach samochodów. 
Akcją będzie kierował z komendy 
zastępcy naczelnika Wydziału 
Operacyjno-Rozpoznawczego komisarz 
Zbigniew Głowacki. Wracamy na 
giełdę. Dwa volkswageny “drogówki” 
blokują giełdę. My ustawiamy się u 
wyjazdu. Każdy samochód 
opuszczający giełdę zostanie 
skontrolowany przez policjantów. Jako 
pierwszy wyjeżdża zielony mercedes. 
Policjanci nakazują mu zjechać na bok.
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K W ADRAT w  T Z R
Za sprawą teatru “KWADRAT” na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej znów 

obejrzymy znanych i lubianych aktorów. W farsie “Okno na parlament” Ray’a 
Cooney’a, z którą warszawski teatr zjechał do Rybnika, zobaczymy m. in. Wojciecha 
POKORĘ, Jerzego BOŃCZAKA i Jerzego TURKA, co już jest gwarancją dobrej 
zabawy. Jeśli dodamy do tego trochę polityki, szczyptę erotyki i gagów 
sytuacyjnych, otrzymamy to, co amatorzy dobrej komedii lubią najbardziej. A że 
wszystko dzieje się w Londynie, a nie w naszej rzeczywistości? Zawsze przecież 
można się pobawić w przeprowadzenie analogii...

Teatr “Kwadrat” wystąpi dwukrotnie, w najbliższą 
sobotę i niedzielę /26 i 27 lutego/ o godz. 18.00.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 1

Akcja

" G i e ł d a "

Wygrałem w Totku

k i l k a

m i l i a r d ó w

W numer z e :  U topek na kole  * F ilharmonicy, Robin Hood
C Z Y T E L N I A  

i Kermit Żab a *  D ezerterzy  * NIE - żużlowców



Z a r zą d  M ia sta  I n fo r m u je

Koncerty niedzielne

Artyści poszukiwani
Wychodząc naprzeciw  

zainteresow aniom  mieszkańców 
Rybnika i chcąc zapewnić im atrakcyjne 
spędzenie czasu wolnego od pracy - 
Zarząd Miasta przez okres wiosny i lata 
organizuje na wolnym powietrzu tzw. 
“koncerty niedzielne”. W tym roku będą 
one kontynuowane na estradzie przed 
Teatrem Ziemi Rybnickiej.

W związku z tym zwracamy się do 
zainteresowanych takimi występami 
zespołów artystycznych o zgłaszanie 
swoich ofert programowych. Zależy 
nam bardzo, by były to zespoły 
różnorodne - np. muzyczne - grające 
dowolny rodzaj muzyki, o różnych 
składach instrumentalnych, orkiestry 
dęte, zespoły wokalne różnego typu, 
chóry, kapele podwórkowe, zespoły 
pieśni i tańca, zespoły taneczne /także z 
elementami aerobiku./, tańca 
towarzyskiego, ludowego - od folkloru 
rodzimego po egzotykę itp.
Chętnie damy możliwość odpłatnego 
zaprezentowania swojego programu 
każdemu zespołowi - o ile jest to zespół

na odpowiednim poziomie i ciekawie się 
prezentujący. Do w spółpracy 
zapraszamy także zespoły kabaretowe, 
konferansjerów, parodystów, 
gawędziarzy regionalnych, recytatorów, 
kupleciarzy oraz tych wszystkich 
wykonawców scenicznych, którzy 
swoim występem zdołają zainteresować, 
rozbawić czy wręcz rozśm ieszyć 
publiczność.
Jednocześnie - także wiosną i latem - 

na Rynku w Rybniku chcielibyśmy 
organizować mini-koncerty i tu także 
prosimy małe zespoły kameralne, nie 
wymagające nagłośnienia estrady /np. 
kataryniarze, akordeonista ze 
skrzypkiem, harmonijki ustne itp./ - o 
przesłanie swoich ofert do programu 
koncertowego.

Zgłoszenia /z podaniem nazwy, 
rodzaju zespołu, jego adresu i numeru 
telefonu oraz danych osoby, z którą 
należy się kontaktować/, prosimy 
przesłać pod adres: Urząd Miasta, ul. 
Chrobrego 2,44-200 Rybnik w terminie 
do dnia 10 kwietnia 1994 r.

OSTATNIE ABSOLUTORIUM

A k c j a
"Giełda"

c. d. ze strony 1
- Policja. Proszę prawo jazdy, dowód 

rejestracyjny i ubezpieczenie - pada 
tradycyjna formułka. - Niech pan 
otworzy też klapę silnika, Pierwsze auta 
są “czyste” . Jeszcze tylko krótka 
dyskusja ze świeżo upieczonym 
w łaścicielem  “m alucha” na temat 
korzystnej ceny kupionego przed chwilą 
samochodu i kierowcy mogą odjechać. 
Gdy trzeba, policjanci udzielają rad.

- Musi pan wymienić tablice 
rejestracyjne i lampę. Jest zardzewiała - 
słyszy właściciel jednego z maluchów.

Przed jedenastą robi się ruch. Przy 
wyjeździe z giełdy tworzy się kolejka. 
Policjanci kierują auta na pobocze i łąkę. 
Mają dużo roboty. Pierwszy wątpliwy 
przypadek. W szarym volkswagenie 
passacie nie zgadzają się numery 
nadwozia. Wygląda na to, że nadwozie 
jest dużo młodsze niż reszta auta. 
Numery są wybite w miejscu, gdzie je 
mają nowsze roczniki. Właściciel - 
mieszkaniec Wodzisławia - otrzymuje 
wezwanie na komendę w Rybniku. Ma 
się stawić z samochodem we środę. 
Wraz ze swoim kolegą postanowili 
pojechać od razu do Mikołowa - do 
poprzedniego w łaściciela passata. 
Podjeżdża czarny renault 5. Policjanci 
szukają numeru nadwozia w bagażniku. 
Okazuje się, że jest w nim naklejona 
wykładzina. Właściciel pokazuje, że 
numery są wybite w pobliżu fotela 
pasażera. Znów sprawa jest wątpliwa. 
Trzeba oderwać wykładzinę. Nadwozie 
także prawdopodobnie jest młodsze od 
reszty auta. K ierowca “renów ki” 
twierdzi, że kupił ją  wczoraj. Dziwne, 
że już następnego dnia sprzedaje. 
Policjanci sp isują dane pojazdu i 
właściciela. Otrzymuje wezwanie na 
komendę. Podobnych przypadków jest 
jeszcze kilka. W szystko to 
prawdopodobnie ślady kombinacji 
poprzednich właścicieli aut.

Ciekawym przypadkiem jest ford es
cort należący do mieszkańca Rydułtów. 
Mimo, że zarejestrow any jako

“składak”, ma zgodne ze sobą numery 
silnika i nadwozia.

- Zachodnie auta mają ostatnie cyfry 
numerów silnika i nadwozia takie same 
- wyjaśnia policjant.

- Auto najprawdopodobniej zostało 
kupione na Zachodzie, przewiezione w 
częściach do Polski i tu złożone, aby 
ominąć cło.

Jeden z policjantów zatrzymuje berettę 
na rzeszow skich numerach 
rejestracyjnych. Amerykańskie auto ma 
niewłaściwe światła - niezgodne z 
europejskimi przepisami. Policjant żąda 
od kierowcy przedstawienia atestu. Ten 
coś długo tłumaczy. To nie pomaga. 
Dowód rejestracyjny zostaje 
zatrzymany. Około wpół do pierwszej 
ostatnie samochody opuszczają giełdę. 
Jeden z policjantów kupuje kiełbasę. 
Śmieje się, że chyba ze zniżką dla 
policji, bo tylko za dziesięć tysięcy. Po 
ponad dwóch godzinach na mrozie 
możemy wracać. Na kom endzie 
jesteśmy za piętnaście pierwsza. Gorąca 
herbata i pierwsze oceny akcji. Nie 
stwierdzono skradzionych aut. W kilku 
przypadkach niezgodności numerów 
identyfikacyjnych konieczne są dalsze 
wyjaśnienia.

Dla mnie największym zaskoczeniem 
jest to, że wielu właścicieli pojazdów 
nawet nie wie, gdzie są wybite numery 
identyfikacyjne w ich samochodach. 
Proszę o kilka rad dla nabywających 
auta na giełdzie.

- Najważniejsze jest sprawdzenie, czy 
sprzedający jest rzeczyw iście 
w łaścicielem  pojazdu. Trzeba go 
wylegitymować, zwracając uwagę na 
autentyczność dowodu osobistego - 
mówi policyjny specjalista od 
samochodów. - Musimy dokładnie 
obejrzeć dokumenty auta, sprawdzić 
zgodność numerów nadwozia i silnika 
z dowodem rejestracyjnym. Zwrócić 
należy uwagę na to, czy numery nie mają 
śladów “przebijania”. Najlepiej jednak 
wziąć samochód oraz sprzedającego i 
podjechać na komendę policji. Dyżurny 
oficer sprawdzi, czy auto nie figuruje na 
liście skradzionych pojazdów, a 
policjanci udzielą potencjalnem u 
nabywcy niezbędnych rad.

M.J.
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wypowiedzi radnego Stępniewskiego, 
zwracającego uwagę na niezrozumienie 
przez prezydenta intencji radnego 
Fudalego, prowadzący obrady Zygfryd 
Czerepkowski apelował do radnych o 
opanowanie emocji i rzeczowe 
wypowiedzi. Z kolei Jerzy Frelich, 
powracając do spraw związanych z 
prywatyzacją, poddał w wątpliwość 
słuszność postępowania Zarządu w 
kilku sprawach, przytaczając losy 
kamienicy przy ul. Wieniawskiego 1 i 
Hotelu Rynkowego. W odpowiedzi, w 
bardzo emocjonalnym wystąpieniu 
W iesław Sojka, przewodniczący 
Komisji Praworządności, zarzucił 
Jerzemu Frelichowi szkalowanie i 
rzucanie podejrzeń pod adresem ludzi 
uczciwych.

W tej części dyskusji mowa była 
również o stanie mienia komunalnego, 
dotowaniu służb komunalnych, 
oczyszczalni ścieków, którą rzekomo 
chcieli budować w Rybniku Szwajcarzy, 
sensowności tworzenia w centrum 
miasta kolejnych miejsc parkingowych, 
co Jerzy Frelich nazwał fundowaniem 
miastu “komory gazowej”. Wniosek o 
zakończenie dyskusji i przejście do 
głosowania nad absolutorium zgłosił 
radny Jerzy Krynicki i wkrótce po 
wyborze komisji skrutacyjnej, radni 
przystąpili do głosowania. Za 
udzieleniem ostatniego w tej kadencji 
rady absolutorium Zarządowi Miasta 
opowiedziało się 30 radnych, przeciw 
5, zaś 2 wstrzymało się od głosu. Były 
skromne oklaski. Zaś prezydent w 
imieniu zarządu podziękował radnym za 
okazane zaufanie.

Radni na wtorkowej sesji powołali 
nowy. skład Rady Nadzroczej, Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Rybniku oraz 
postanowili wystąpić do wojewody 
katowickiego z wnioskiem o 
kom unalizację mienia służącego 
realizacji zadań objętych programem 
pilotażowym , na co praktycznie

Przeceny
* W “Geteksie” przy ul. Zamkowej 
płaszcze staniały o 40 procent.
* Towar zimowy /opaski, szale, 
rękawiczki/ przeceniono w sklepiku 
przy ul. Powstańców 16a.
* Tańszą odzież oferuje “Maba-Bama” 
przy ul. Powstańców.
* Aksamitną sukieneczkę dla małej 
dziewczynki, przecenioną na 150 tys. zł, 
można kupić w “Mireksie” przy ul. 
Zamkowej.

Nowe sklepy
* “Praktyk” - sklep z materiałami 
budowlanymi - powstał przy ul. 
Gliwickiej, niedaleko od skrzyżowania 
z Sobieskiego/Powstańców.
*Również przy Gliwickiej, pod nr 14, 
otwarto sklep “Auto-części”.
* U zbiegu ulic M ikołowskiej i 
Powstańców rozpoczął działalność 
sklep z artykułam i w odno-
kanalizacyjnymi, zlewami, prysznicami 
*Na rogu ul. Rudzkiej i Curie 
Skłodowskiej powstał sklep 
“Jamniczek” z artykułami dla zwierząt.

/K/

Dzieci...
Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły /z 

Zespołu Szkół Technicznych przy ul. 
Kościuszki/. Dzieci nie były zbyt duże - 
niektóre miały około 1,4 metra wzrostu, 
niektóre trochę więcej. Zapal iły 
papierosy... i wtedy, ku swemu 
wielkiemu zdziwieniu, usłyszałam jak 
jedno z nich mówi do kolegi: “Marcinek, 
nie pal, nie pal, nie pal papierosów, bo 
będziesz kaszlał i będzie ci ź le ".

A niektórzy mówią, że piosenki 
demoralizują młodzież....

/ K/

wojewoda już przystał, podpisując 
umowę pilotażową. Podjęta została 
również uchwała o przekazaniu w 
użytkowanie Akademii Ekonomicznej w 
K atow icach budynku przy ulicy 
K ościuszki 5, stanowiącego 
samodzielny segment Zespołu Szkół 
Technicznych /opuszczony przez 
Liceum Ekonom iczne/. Trwają 
pertraktacje mające doprowadzić do 
przejęcia przez AE rybnickiej Szkoły 
Zarządzania i Marketingu, która od 
dłuższego czasu boryka się z problemem 
własnego statusu, czym najbardziej 
zainteresow ani są rozgoryczeni 
studenci, którym grożą nawet powtórne 
egzaminy do szkoły, gdzie uczą się już 
od kilku semestrów. Przygarnięcie 
szkoły przez uczelnię wyższą mogłoby 
ten zawiły problem rozwiązać.

O nawiązaniu partnerskich stosunków 
z niemieckim miastem Dorsten 
zdecydowali radni w kolejnym 
głosowaniu, chwilę później poparto 
inicjatywę Związku Miasta Polskich 
w ystąpienia do Trybunału 
Konstytucyjnego RP o stwierdzenie 
niezgodności z Konstytucją RP ustawy 
o finansow aniu gmin z grudnia 
ubiegłego roku, będącej przyczyną 
uszczuplania budżetów miast.

Radni uchwalili następnie przejęcie od 
administracji rządowej zadań z zakresu 
pomocy społecznej oraz sprzedaż, 
zbycie, zamianę i nabycie kilku gruntów.

W części przeznaczonej na wolne 
głosy i wnioski znów rozgorzała 
dyskusja na temat prywatyzacji i zasad 
na jakich powinna się ona odbywać. 
Dyskusja z czasem przerodziła się w 
dysputę, której tematem stało się 
postępowanie Jerzego Frelicha i 
kierowanego przez niego Urzędu 
Rejonowego. Prezydent Makosz uznał 
działalność kierownika Urzędu 
Rejonowego za szkodliwą dla Rybnika, 
tenże twierdził, iż wykonuje tylko 
urządniczą pow inność, pilnując 
przestrzegania prawa. W aldemar

Stępniewski poruszył problem łączenia 
funkcji radnego i kierownika Urzędu 
Rejonowego w sytuacji, gdy często 
interes skarbu państwa jest sprzeczny z 
interesem  gminy, natom iast radca 
prawny Łucja Pierchała tłumaczyła 
radnym niuanse procedury prawnej 
stosowanej przy sprzedaży 
nieruchom ości, kończąc swe 
wystąpienie stwierdzeniem: “Zrobiliśmy 
tylko to, co jesteśmy w stanie obronić 
przed  każdym organem kon tro li". 
Odpowiadając na wcześniejsze 
zapytanie radnego Frelicha o dostępność 
do informacji, wiceprezydent Jerzy 
Kogut stwierdził, iż domaganie się ich 
jest nadużyciem uprawnień radnego. 
Wiceprezydent Michał Śmigielski 
poinformował natomiast radnych o 
pracach remontowych w Urzędzie 
Rejonowym rozpoczętym już 6 stycznia 
bez stosownej zgody Urzędu Miasta, o 
którą wystąpiono dopiero 16 lutego. 
Informacja ta wywołała na sali ogólną 
wesołość.

Po kolejnych głosach Józef Meisel 
stw ierdził, że kto chciał kogoś 
zrozumieć to już zrozumiał i wkrótce 
sesja dobiegła końca.

* * *
Pytanie do radnego
Red.: Zrezygnował pan z członkostwa
w Komisji Rewizyjnej, dlaczego?
Adam Fudali: Uważałem, że uzyskując 
mandat rady jako przedstawiciel w 
Komisji Rewizyjnej, godzę się na pewne 
obowiązki wiedząc, że do czegoś będę 
zobowiązany. Występując o udzielenie 
zarządowi absolutorium , Komisja 
Rewizyjna powinna ten wniosek na 
czymś oprzeć. Pewien minimalny zakres 
prac ta komisja powinna była podjąć i 
sprawdzić jak  pieniądze  w 
poszczególnych działach zostały 
wykorzystane. To był elementarny 
obowiązek tej komisji, z którego się nie 
wywiązała i dlatego postanowiłem z niej 
wystąpić.

Nie rozumiem dlaczego prezydent 
każdą wypowiedź niezgodną ze swoim 
stanowiskiem traktuje jako personalny 
atak na swoją osobę, jako totalny atak 
na zarząd miasta.

WACŁAW TROSZKA

Z a r z ą d  M ia sta  I n fo r m u je   

Podatek od powierzchni lokali
WYDZIAŁ FINANSOWY URZĘDU MIASTA RYBNIK wyjaśnia, że zgodnie 
z przepisami o podatku od nieruchomości, pomieszczenia o wysokości w świetle 
od 1,40 m do 2,20 m są opodatkowane w połowie ich powierzchni. Dlatego też w 
decyzjach w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, powierzchnie tych 
pomieszczeń wykazywane są tylko w połowie, zgodnie z ustawą.
Mieszkańcy, podając powierzchnie swych nieruchomości do innych celów, powinni 

pamiętać o przeliczeniu tych powierzchni.

FU JI COLOR Z d ję c ie  
z a lb u m u  c zy te ln ik ó w

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 “odjazdowego” zdjęcia 

firma “EKSPRES FUJI” Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym 
wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Zdałem egzamin! Hurrra!!! Zdjęcie Sławka Ch.

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Wygrałem w Totku 
kilka miliardów

c.d. ze strony 1 
dopiero się rozpoczęło...
- Nie było żadnych przyjęć! Jeszcze 
kieliszka na to nie wypiłem. Postawiłem 
sąsiadom w klatce. Rodzinie 
podzieliłem, trochę dopłacili i każdy ma 
samochód. Jeszcze podatek od tej 
darowizny musieli zapłacić.
- Czy pan po tej wygranej zrealizował 
jakieś marzenie z dzieciństwa?
-Jeszcze nie, ale zaczynam realizować. 
Najpierw muszę sobie wszystko ułożyć
- nie można tak na łapu-capu, dwa 
miesiące być bogatym, a później nic. 
Muszę teraz z tych procentów żyć. Już 
miałem jechać do Australii, ale były tam 
pożary. Ale pojadę. Chciałbym obejrzeć 
Niagarę, Rio de Janeiro, Bliski 
Wschód...
-Nowy Jork?
-Nie, miasta to ja mam dość. Wystarczy, 
że w Rybniku mieszkam. Ja nie mam 
wielkich wymagań, nie chcę cudów. 
-Nie chciałby pan pohulać?
-Ja już jestem za stary.
- 47 lat i za stary?
- To się tak zdaje. Jak ktoś nie robił na 
dole, to nie może powiedzieć. Ja już 
prawie dziad jestem . Kręgosłup 
zniszczony - już trzy lata temu mnie na 
rentę posyłali. Ja już się nie wyleczę, 
pęknięcia krzyżowej nikt mi nie 
wyleczy. To jest operacja, a przy każdej 
operacji na dwie strony babka wróżyła. 
Teraz żeby tylko dobrze pożyć z 10, 15 
lat - bo jaka jest przeciętna na Śląsku?
- Kupił pan sobie z wygranej jakiś  
prezent?
- Ja mam z tego najmniej! Złota nie 
kocham, ale kupiłem sobie naszyjnik i 
sygnet. Ale to leży. Mnie starczy to, co 
mam.
- Zmienił pan dietę?
- Jak lubiłem pojeść, tak dalej lubię!
- Szczupły pan jest. Przytył pan trochę 
po tej wygranej?
-Nie, schudłem. Najpierw z nerwów, a 
potem było trochę załatwiania. Tapety, 
firanki, klej, fachowiec - włosy mi stają 
na głowie, jak sobie to przypomnę. Już 
wolałbym na czarno pomalować, bo to 
się nie ubrudzi. Najlepszy byłby kolor 
kurzu, ale takiego jeszcze nikt nie 
wymyślił.
- Czy to prawda, że załatwił pan od ręki

telefon ?
- Nie, to jest załatwiane przez kopalnię. 
Składałem podanie, tyle, że mi go dali 
wcześniej, ale musiałem zapłacić za 
linię, 6 milionów kosztował kabel.

A skąd to wszystko wiecie?
- Ludzie opowiadają.
- Jakby słuchać ludzi, to by można raka 
dostać! To się nie da opisać, to trzeba 
przeżyć. Można o tym książkę - horror 
napisać. M ówili, że jestem  na 
odwykówce, w Australii, na Niagarze. 
A ja nawet tego na mapie nie znalazłem.
- A czy to prawda, że wygrana zbiegła 
się z rozwodem ?
- Gdzie tam! Ja z żoną nie żyję już z 10 
lat. Nie mam rozwodu - na co mi 
rozwód? Kościelnego już nie dostanę. 
Do wygranej nie ma nikt prawa, nawet 
żona. Chyba, że są dzieci. Ja nie mam 
dzieci.
- Czy po tym losowaniu żona nie 
chciała się z panem zejść?
- Teraz, po tylu latach? Czy byłby sens? 
Według mnie nie. Po co to odgrzebywać. 
Ma dobrą pracę. Ja nie mam do niej 
pretensji, ona nie ma do mnie pretensji. 
Z początku były, teraz minęły.
- Nie chciałby pan się powtórnie  
ożenić? Mieć dzieci?
- Na dzieci to już chyba jestem za stary. 
Problem by był. Nie wiadomo, czy 
kobieta by wyszła za mnie, czy za 
pieniądze. Różnie może być i raczej się 
tego boję. Żyć samemu jest źle, ale 
małżeństwo, które się trzyma, bo są 
pieniądze, to jest jeszcze gorzej.
- M oże gdyby ja k a ś  kobieta nie 
wiedziała o pieniądzach ?
- Wszędzie można się dowiedzieć, nawet 
w innym kraju. Tutaj nikt nie wiedział, 
a rozniosło się momentalnie, jak tylko 
przyszedł telegram.
- Czy znajomi, koledzy w pracy inaczej 
się do pana odnoszą?
- W pracy zrobiłem przyjęcie. Oni się z 
tego cieszą, nie zazdroszczą. 
Zazdroszczą ci, co nie grają, bo im 
szkoda tych paru tysięcy. A ten, co gra, 
ma nadzieję, że jeszcze sam wygra. Ktoś 
musi wygrać!

Zrobiłem przyjęcie, bo jak to - wygrać 
i nie dać? Tu mają dziecko, chore na 
białaczkę kości, brakuje im pieniędzy, 
więc dałem 5 milionów, bo znam ludzi. 
Dużo ludzi dostało ode mnie. Nie dam

takiej, co mówi, że potrzebuje na 
zastrzyki, a ma satelitę, samochód, 
telewizor kolorowy i nie sprzeda, bo bez 
tego by nie mogła żyć. Ale rodzinie 
dałem, bo komu ja to zostawię? Myśmy 
mieli życie trudne, czy oni nie mogą 
mieć lepiej? Ja mam tylko siostrę i jej 
dwoje dzieci, matka nie żyje, ojciec nie 
żyje. Ten obrazek Matki Boskiej, co wisi 
na ścianie, to jedyna pamiątka po 
mamie.

Ubieram się tak samo, jak się 
ubierałem. Jak lubię spodnie, to je noszę, 
aż się rozlecą. Nie lubię chodzić w 
ubraniach, ubranie wisi w szafie cztery 
lata, byłem w nim trzy razy. Ja się nie 
zmieniłem. Niektórych przyjaciół się 
traci, innych zyskuje - różnie to jest.
- Nie boi się pan, że ktoś pana  
napadnie?
- Ostrożność nie zawadzi. Ale co on mi 
wyciągnie - te 200,300 tysięcy, co mam 
przy sobie? Nic więcej, można 
przeszukać mieszkanie - nie mam! A 
strach? Trzeba uważać na siebie... Może 
zresztą w październiku wyjadę na 
dłuższy okres? Każdy ma ten koniec 
wypisany w kominie, ale przyspieszać 
tego nie będę.
- Jest pan wierzący?
-Tak.
- Może to pan wymodlił?
- Może? Niektórzy chcą dotknąć mnie 
na szczęście. Jeden chce tu przyjść 
wypisać kupon. Czemu nie? Ja mogę 
nawet dać te moje numery odpisać.
- Ma pan skłonność do hazardu?
- Nie, gram tylko w toto-lotka. Może 
mnie jeszcze trafią, na razie się im raz 
udało. Ja bym się nie pogniewał. Coś 
bym może dobrego dla ludzi zrobił. 
Gdybym jeszcze raz wygrał, to bym tego 
na pewno już nie potrzebował. 
Założyłbym fundację, pieniądze byłyby 
na koncie, a odsetki szłyby na jakiś Dom 
Dziecka.
- Czy to prawda, że przeznaczył pan 200 
milionów na Dom Dziecka?
- Tak. Dałem na ośrodek odwykowy i 
na dzieci ułomne w Gorzycach, pół na 
pół. Przekazałem prosto z toto-lotka 
mogę nawet pokazać pismo. Ja tych 
pieniędzy w ogóle nie widziałem, dałem 
je zaraz przy odbiorze. Na pewno mi 
trochę z tych odsetek zostanie, to jeszcze 
dam na te dzieci.

Chętnych na pieniądze to jest w 
pierony. I naciągaczy. Jednej takiej 
dałem milion złotych - za trzy godziny 
w dwójkę stali pijani. Teraz jak dam, to 
muszę wiedzieć komu, i z zasady raczej 
na państwowe. Nie dam tak 
indywidualnie. Ja nie piję i nie dam na

wódkę. Szampan bezalkoholowy lubię 
sobie czasem otworzyć, pachnie jak 
morele. W tym mieszkaniu jeszcze nie 
było libacji, malarz tylko wypił 3 czy 4 
kieliszki. Jak od razu nie zacząłem 
przepijać, to mam chyba tyle rozumu, 
żeby tego nie przepuścić. Mnie już na 
dno nie ciągnie. Z 10 lat chcę pożyć 
spokojnie. Będę robił wszystko, żeby 
tego nie rozwalić. Wiecie, jak pieniądze 
przez palce idą?
- Wie pan, co stało się z innymi, którzy 
wygrali?
- 97-98 procent schodzi na manowce. 
Leżą w rowach, nie mają domu, nie mają 
niczego.
- Podobno pan stawia dom?
- Chciałbym domek postawić - las, 
grzyby, niedaleko od wody. Na dole 
będzie salon z kuchnią, na górze duży 
pokój, dwa małe pokoiki do spania, 
piękny prysznic, wanna. Za domem 
będzie elegancki basen za 55 milionów, 
amerykański, z filtrem na wodę. No i 
garaż.
- Nie chciałby pan przeprowadzić się 
na Hawaje, do ciepłych krajów?
- Nie, ja lubię ciepło, ale nie za ciepło.
- Czy zapłacił pan od wygranej 
podatek?
- Nie, od tego się nie płaci.
- A czy to prawda, że nie można trzymać 
tak dużej sumy w jednym banku?
- A kto tak powiedział? Można!
- M yśli pan o zainwestowaniu  
pieniędzy?
- A po co? W idzę, co się z tymi 
spółkami, sklepami robi. Żeby zrobić 
dobry interes, to trzeba się znać, i latać 
za nim. Jak mnie złapie, to będę 2-3 
tygodnie leżał na kręgosłup, na 
korzonki, i kto się tym zajmie?
- Proponowano panu jakieś spółki?
- O, teraz się już skończyła kolejka, ale 
ilu tu było chętnych! Ludzie, których w 
ogóle nie znam przychodzili, dzwonili. 
Jelenia szukali, a mnie jeszcze rogi nie 
urosły. Po co mi to? Ja z tego, co mam 
na książeczce, wyżyję.
- Ma pan upatrzony jakiś samochód?
- Na pewno sobie kupię BMW,
ciem nogranatowe albo
ciemnowiśniowe. Ale jako pierwsze 
auto raczej coś prostszego.
- Przerwał pan pracę?
-Na razie jestem pracownikiem. Pracuję 
na kopalni już dość długo. Nie wiem - 
może do pracy pójdę, może nie. 
Wziąłem sobie urlop bezpłatny, bo mam 
dużo załatwiania.
- Nie nudzi się pan?
- O, żebym miał czas! Dopiero dzisiaj 
wypożyczyłem 3 kasety, wreszcie sobie

pooglądam.
- Dużo pana znajomych gra?
- Ci, co nie grali, nie grają dalej. 
N iektórzy zw iększyli wydajność. 
Czasem widzę, że posyłają po 700 - 800 
tysięcy na toto-lotka. To jest głupota. Ja 
grałem dla zabawy i czekałem - albo ja 
ich, albo oni mnie!
- Czy pan w ogóle m iał w życiu  
szczęście?
- To mieszkanie jest szczęśliwe! To już 
jest druga szóstka tutaj. Poprzedni 
lokator miał szóstkę, przeprowadził się 
do domku. To m ieszkanie jest 
szczęśliwe, nie ja.
- Chciał ktoś od pana to mieszkanie 
kupić?
- Na razie nie, ale też nie mam zamiaru 
sprzedać, bo nie jest własnościowe. 
Chciałem je wykupić, ale nie można.
- Wygrał pan rekordową sumę. Jak 
długo się ten rekord utrzymał?
- Tylko trzy tygodnie. Teraz już ktoś 
wygrał 8 miliardów. Wygrałem piękny 
pieniądz.

Ludzie nie mają wyobrażenia o 
pieniądzach. Sto milionów, mówiąc 
szczerze, to nie jest pieniądz. Sto 
m ilionów to je st tyle, żeby sobie 
mieszkanie urządzić, a i to nie starczy. 
Gdybym sobie chciał kupić duże 
mieszkanie, dobrze urządzić, to mi 
zostanie pieniędzy na samochód. 12 
milionów kosztuje np. okno “Pan
orama”. Ludzie myślą, że taka wygrana 
to jest strasznie dużo - a to nie jest wcale 
tak dużo. Na Zachodzie człowiek, co tyle 
ma, jeszcze się nie liczy. W Ameryce to 
wygrywają! Takiemu nawet ja  
zazdroszczę...
- Gra pan więc dalej?
- Tak, cały czas na te same numery.
- Udzielał pan już wywiadów?
- Zaprosili mnie do telewizji. Pokazali 
mnie z tyłu, tylko plecy. Byłem w radiu 
“Zet” i we “Flashu”. Głupota to była, 
że się zgodziłem pokazać, ale trudno 
Więcej nie będę udzielać wywiadów. 
Dla was się zgodziłem, bo ludzie są 
ciekawi, no i tutaj mieszkam, a to jest 
tutejsza gazeta.
-Czy możemy się umówić z panem na 
rozmowę za rok, może w rocznicę 
wygranej?
- Tak... chyba że będę w podróży 
dookoła świata.
- Dziękujemy za rozmowę w imieniu 
Czytelników.

Wychodząc, na schodach trochę 
żałowaliśmy, że w tym szczęśliwym 
mieszkaniu nie wypełniliśmy kuponu 
toto-lotka.

K.M., R.P.

Uczniowie SP nr 1 dla W ielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

"Psy w ojn y” dzieciom

Inscenizacja "Rzepki” w wykonaniu uczniów SP nr 1. Zdj.: wack

Taką scenę widzieliśmy już mnóstwo 
razy w am erykańskich filmach 
familijnych: na widowni dorośli, bardzo 
podekscytowani, a na scenie ich 
pociechy popisujące się w iedzą i 
talentami. To właśnie działo się we 
wtorek na Małej Scenie Rybnickiej, 
opanowanej na jeden wieczór przez 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i ich 
gości. Postronni nie próbowali wdzierać 
się na salę, odstraszały ich bowiem 
“irokezy” na głowach niektórych 
młodzieńców.

Szkolna impreza pod hasłem “Dzieci 
dzieciom” została zorganizowana na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Uczniowie “jedynki”, którzy 
współpracują ze Szkołą Życia i Domem 
Małego Dziecka, postanowili pomóc 
także Orkiestrze. W styczniu i lutym 
szkolna akcja “Serduszko” przyniosła 7 
mln. 956 tys. zł, z czego nauczyciele 
wpłacili 2 mln. 810 tys. zł. Do tego 
dołączono cały dochód z karnawałowej 
dyskoteki. Oczywiście w czasie 
wtorkowej fety na dobroczyńców 
czekała skarbonka.

Pierwsza część była oficjalna - 
uczniowie grali na pianinie i skrzypcach, 
recytowali wiersze. Okazało się, że w 
szkole nr 1 roi się od talentów: samych 
pianistów było ośmioro, a grali muzykę 
od klasycznej do utworów zupełnie

współczesnych.
Różnił się zresztą 
wiek nie tylko 
m elodii, ale i 
wykonawców - 
n a j m ło d s z a ,  
o w a c y j n i e  
o k la s k iw a n a  
artystka z trudem 
w i d z i a ł a  
klawisze z 
n i s k i e g o  
stołeczka. Pod 
koniec tej części 
obejrzeliśmy też 
in s c e n iz a c ję  
“ R z e p k i ” , 
przy ję tą  z 
w i e l k i m  
a p l a u z e m .
W s z y s c y  
w y k o n a w c y  
mieli urocze 
kostiumy, a 
najp iękniejsza 
była kura z 
b a r d z o  
realistycznym dziobem i grzebieniem.

W trakcie przerw y mamy z 
entuzjazmem wzięły udział w loterii 
garnkowej. Każdy los /po 20 tys. zł/ 
wygrywał: garnki, patelnie i miski. Po 
chwili ze sporego zapasu naczyń nie

zostało ani śladu.
Można też było kupić prace uczniów 

- serwetki, maskotki, puzzle, dziecinne 
sukieneczki. Na 180 tysięcy wyceniono 
pokaźnych rozmiarów dom z zapałek - 
najwidoczniej dziecko plus zapałki nie

zawsze równa się 
pożar. Można było 
także kupić szkolne 
pisemko “Bąbel”. 
O c z y w i ś c i e  
pieniądze z tego 
kramiku i z loterii 
zasiliły  kasę 
Wielkiej Orkiestry.

O ile w pierwszej 
części najsilniejsze 
emocje przeżywali 
r o d z i c e  
wykonawców, to 
po przerw ie 
przyszedł czas 
zabawy dla 
młodszej części 
widowni 
“Szkolna Lista 
P r z e b o j ó w ” , 
p r z y g o to w a n a  
bardzo starannie, 
w łącznie z
charakteryzacją na 
u l u b i o n e g o  
s z a r p i d r u t a .  

Dlatego w łaśnie pojawiły się 
wspomniane irokezy. Duże wrażenie 
robił np. mały Axl Rose z długimi, 
wykonanymi z kordonka włosami. W 
“Szkolnej liście” kilka razy usłyszeliśmy 
“Ace of Base”. Ale naśladowano też

“Guns N ’ Roses”, “Abbę”, “Queen”, 
“REM”, “4 non blondes”, Marię Carey. 
Cztery dziewczynki wystąpiły jako 
“Piersi”. Z reakcji widowni na piosenkę 
“Heal the world” wynikało, że dzieci 
kochają Michaela Jacksona równie 
mocno, jak Michael kocha dzieci. “Cher 
z córkam i” , jak  zapow iedzieli 
konferansjerzy, zaśpiewała piosenkę, 
która po polsku nazywa się “Siup siup 
song” . Dla amatorów mocniejszych 
wrażeń były “Psy wojny” i “Sajgon” z 
czubami na głowach. Nam najbardziej 
podobała się piosenka “W hafs up”, 
przedstaw iona przez niedużą 
dziewczynkę z małą gitarą i w wielkim 
cylindrze - śpiewała z nią cała sala. 
Jurorzy /w tym przedstawiciele grona 
pedagogicznego/ woleli jednak coś 
ostrzejszego - jury przyznało I miejsce 
“Sajgonowi”. Nagrodę publiczności - 
pudełko czekoladek - dostały “Psy 
wojny” z 7a.

Przedsięwzięcie udało się podwójnie 
- suma, którą szkoła przekaże na konto 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
sięgnie 13 mln zł, to sukces pierwszy. 
Drugi był taki, że wiele uczniów 
żałowało, kiedy szkolna bądź co bądź 
impreza dobiegła końca,

KLAUDIA MICHALAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 5



Filharmonicy,
R obin Hood i Kermit Żaba

wykonane motywy z komedyjek Benny 
Hilla.

O rkiestra zagrała przepięknie, 
znakomicie współbrzm iąc z 
czarodziejskim wręcz saksofonem 
gwiazdy wieczoru - solisty Jerzego 
Karwowskiego który, w dość 
zaskakujący jak na tego rodzaju koncert 
sposób, bez ceregieli porwał 
publiczność do wspólnej zabawy, którą 
dopiero po wielu bisach zakończył 
dyrektor rybnickiej Filharm onii 
Sławomir Chrzanowski, porywając ze 
sceny pierwszego skrzypka, za którym 
ruszyli pozostali muzycy. Wtorkowy 
koncert spotkał się z dużym 
zainteresowaniem zwłaszcza ludzi 
młodych i chyba nic nie stoi na 
przeszkodzie, by podobne koncerty 
odbywały się częściej - przecież w wielu 
przypadkach współczesna muzyka 
filmowa jest równie piękna jak 
kompozycje Bacha czy Mozarta, a 
dodatkowo jeszcze przywołuje tak wiele 
filmowych i nie tylko wspomnień.

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

Znów w Rybniku

Soyka, Yanina i Kompania
W piątek 4 marca o godz. 19.00 w 

Teatrze Ziemi Rybnickiej wystąpi po 
dwuletniej przerwie Stanisław SOJKA. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
nie fakt, że organizatorem koncertu nie 
jest TZR, a działające w Rybniku od 
lipca ubiegłego roku Stowarzyszenie 
Oświatowe “Rodzice D zieciom ”, 
prowadzące od września przy ul. 
Kościuszki 54 Społeczną Szkołę 
Podstawową. W ten sposób 
Stow arzyszenie pragnie zdobyć 
pieniądze na swą działalność 
edukacyjną.

Koncert związany będzie z promocją 
nowej, dopiero co wydanej, dwunastej 
już płyty artysty “Radical G raża”, 
której koncertowa premiera odbyła się 
w minioną sobotę w Poznaniu. Nowe 
piosenki znakomicie brzmią na żywo, o 
czym rozpisuje się już fachowa prasa 
muzyczna. Sojce jak zwykle 
towarzyszyć będzie gitarowy wirtuoz 
Janusz “Yanina” Iwański oraz grupa 
instrumentalistów.

O marcowy koncert Sojki prezes

Stowarzyszenia Oświatowego Andrzej 
Buchta, wiedząc o planach wydania 
nowej płyty, zabiegał już w grudniu 
ubiegłego roku i dlatego krótkie 
pertraktacje zakończyły się sukcesem 
tym bardziej, że Stanisław Sojka miło 
wspominał swój poprzedni koncert w 
rybnickim teatrze.

Podobne koncerty Stowarzyszenie 
pragnie organizować częściej - być może 
już wkrótce pojawi się w Rybniku 
Piwnica pod B aranam i, a po niej 
zespół “ M aanam”, o ile dyrekcja teatru 
zgodzi się na koncert grupy rockowej i 
to obdarzonej taką ekspresją jak 
“Maanam” i jego wokalistka Kora. We 
wrześniu Stowarzyszenie zamierza 
otworzyć, być może w pomieszczeniach 
Politechniki Śląskiej, pod patronatem 
Uniwersytetu Wrocławskiego Społeczne 
Kolegium Języków Obcych, w którym

na początku uczono by tylko języka 
niem ieckiego. Z uniwersytetem  
rozmowy zakończyły się obiecującym 
porozumieniem, teraz potrzebna jest już 
tylko oficjalna zgoda Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

Z takiej aktywności Stowarzyszenia 
Oświatowego “Rodzice Dzieciom” 
wypada się tylko cieszyć, tym bardziej, 
jeśli dzięki jego staraniom częściej 
gościć będą w Rybniku artyści dużego 
formatu.

Bilety na jedyny w naszym mieście 
koncert Stanisława Sojki w cenie 
90.000 zł nabyć można w kasie TZR i 
w Społecznej Szkole Podstawowej 
przy ul. Kościuszki 54.

/wack/

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Kapliczka domkowa p.w. św. Floriana w Rybniku-Zamysłowie, pochodząca z lat 

60-tych ubiegłego stulecia, fundacji zamożnego gospodarza z Zamysłowa - pana 
Paszka. Zbudowana na rzucie zbliżonym do kwadratu z trójbocznym wstępem 
absydowym. Pierwotny oryginalny wygląd zmieniony tynkami i pokryciem dachu. 
Wieżyczka ośmioboczna kryta blachą z krzyżem misternej roboty. Na szczycie frontu 
wnęka z figurą patrona kapliczki. Wyposażenie wnętrza współczesne. Kapliczka do 
niedawna spełniała rolę miejscowego kościoła.
Opiekunką obiektu jest pani Prakseda Pieter.

Jazz
Bałaty

r

i Ścierańskiego
Publiczność całkowicie zapełniła 

widownię Małej Sceny na sobotnim 
koncercie - i nic dziwnego, bo nazwiska 
artystów zachęcały do wybrania się na 
ich występ. Śpiewał M arek Bałata, 
wybitny wokalista jazzowy, a na gitarze 
basowej grał Krzysztof Ścierański, 
którego nie trzeba przedstawiać nie tylko 
miłośnikom jazzu. Koncert trwał aż trzy 
godziny, w czasie których M arek 
Bałata okazał się nie tylko świetnym 
muzykiem, ale i bardzo zabawnym 
showmanem, a Krzysztof Ścierański

Marek Bałata

cierpliw ie znosił jego drobne 
złośliwości. Rozbawiona publiczność 
dała się nawet namówić na wspólne 
szczekanie, od razu zresztą 
przetworzone i wykorzystane jako frag
ment utworu muzycznego.

Mała Scena, ze stwarzającym i 
kameralny nastrój stolikami, z barkiem 
w którym można kupić napoje i słone 
paluszki jest świetnym miejscem dla 
takich klubowych imprez, które zresztą 
cieszą się coraz większym 
powodzeniem. “Tylu ludzi jeszcze tu 
chyba nie m ie liśm y”, stw ierdzili 
organizatorzy po występie Marka 
Bałaty.

Wkrótce czekają nas kolejne jazzowe 
koncerty na Małej Scenie. 11 marca, w 
piątek, wystąpi “ M ichał K ulenty  
Q uartet”, a w sobotę 19 marca “ Little 
Egoists” Marka Stryszowskiego. /K/

Jerzy Karwowski - gwiazda wieczoru Zdj. wack.

Dawno już koncert Rybnickiej 
Filharmonii nie wywołał tak żywiołowej 
reakcji publiczności, jak to miało 
miejsce w miniony wtorek, ale rzadko 
też koncertowy repertuar jest tak bogaty 
w szlagiery powszechnie znane i lubiane 
przez przedstawicieli kilku pokoleń. 
Znaczną część 
koncertu muzyki 
p o p u l a r n e j  
"Melodie świata 
wypełniła muzyka 
filmowa. W ciągu 
kilku pierwszych 
taktów melomani 
r o z p o z n a wa l i  
melodie z takich 
f i 1 m o w y c h  
przebojów  jak 

R ó ż o w a  
pantera  ”, “Indiana

Indiana Jones ”, “Robin Hood” czy “Ojciec 
Chrzestny ”, ba, ze sceny popłynęły i 
dźwięki, które przez tyle niedziel 
zw iastowały początek kolejnego 
odcinka amerykańskiej “D ynastii” 
“nadzianych”. Były utwory Beatlesów, 
przeboje z “Muppet Show ” i brawurowo

Krzysztof Ścierański

Poza Bonn i Kolonią zwiedziliśmy 
kilka interesujących miejsc, jak np. 
katedrę w Altenbergu, posiadającą 
najpiękniejszy na terenie Niemiec 
witraż. Dla nas, związanych ze szkołą, 
atrakcją była wizyta w niemieckim 
gimnazjum, gdzie zobaczyliśmy 
doskonałe wyposażone pracownie i 
porównaliśmy sposób nauczania w 
Niemczech i Polsce.

Ciekawa była wizyta na terenie 
kopalni węgla brunatnego, gdzie 
zaskoczyło nas tempo rekultywacji 
eksploatowanych terenów.

Ale nasz pobyt w Niemczech to nie 
tylko pobyt 
oficjalny, 
to również
ż y c i e  
towarzyskie 
- wspólne 
wieczory 
spędzane w 
d o ma c h  
przyjaciół i 
w teatrze. 
W czasie 
p o b y t u  
stworzono 
n a m  
prawdziwie 
rodzinną 
atmosferę. 
Po 10 
d n i a c h  
wyjechaliśmy 

bardzo zadowoleni, choć z pewnym 
żalem, że nie możemy uczestniczyć w 
obchodach kolońskiego karnawału.

Mamy nadzieję na dalsze kontakty pod 
życzliwą opieką dyrektora Tadeusza 
Otręby i księdza Aleksandra Nietzsche.

TOMASZ ŚCIBICH

Listy do redakcji

Wycieczka 
II LO 

do Niemiec
Jesien ią ubiegłego roku 

podejmowałem gościa z Niemiec, czas 
na rewizytę nadszedł podczas ferii 
zimowych. A wszystko to za sprawą 
wymiany młodzieży pomiędzy II 
L i c e u m  
O gólnokształcącym  a 
organizacją Niemieckiej 
Młodzieży Katolickiej z 
Wesseling koło Kolonii i 
Bonn.

Znalazłem się w 18- 
osobowej grupie /14 
uczniów i 4 nauczycieli/ 
i 28 stycznia 
pojechali.my do Niemiec.
Na miejscu w Kolonii 
serdeczne powitanie i 
o d n o w a  
zapoczątkowanej przed 
pół rokiem znajomości.
Mieliśmy na to 10 dni, 
podczas których 
z w i e d z i l i ś m y  
miejscowość w której 
mieszkaliśmy i okolice 
Bonn i Kolonii, cały czas szlifując nasz 
niem iecki, poznając jednocześnie 
kulturę i obyczaje Niemców.

PROGRAM OFICJALNY to 
poznawanie historii i dnia powszedniego 
N adrenii /.../. Zwiedziliśm y też 
niemiecką szkołę oraz miejsca związane 
z gospodarką i ochroną środowiska /

region, w którym przebywaliśmy, jest 
regionem przem ysłowym /. Ze 
zwiedzanych miast najciekawsza była 
Kolonia - miasto cudowne, fascynujące 
różnorodnością i rozm iaram i, 
posiadające w spaniałą katedrę, na 
zwiedzanie której trzeba przeznaczyć 
cały dzień, 12 romańsko-gotyckich 
kościołów, rozrzuconych w centrum w 
promieniu 2 kilometrów i piękne muzea.

Zwiedziliśmy też Bonn - jak na stolicę 
kraju jest dość niepozorne. Przypomina 
raczej kurort, niż stolicę państwa. 
Interesujący jest budynek Bundestagu, 
który również obejrzeliśmy, a który

zaskakuje now oczesnością,
awangardową architekturą oraz 
zgromadzonymi w środku dziełami 
sztuki nowoczesnej. W najbliższych 
latach to spokojne uniwersyteckie 
miasto straci część mieszkańców, którzy 
razem z ministerstwami przeniosą się do 
Berlina.
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 Abecadło  
Rzeczy  

Śląsk ich 
Już Homer w swej “ I liad z ie” 

opisuje nam kilka dezercji z pola 
bitwy, której dopuścili się nie tylko 
ludzie, lecz również herosi i bogowie. 
Zaś starożytni Rzymianie wobec 
masowych prób dezercji z legionów 
stosowali tzw. “dziesiątkow anie”, 
czyli zabijanie na oczach pozostałych 
co dziesiątego leg ion isty . To 
wystarczyło, by “dodać” reszcie 
ochoty do walki. Uczy nas zatem 
historia, że o ile ludzie powodowani 
czasami uczuciem patriotyzmu lub 
poczuciem obow iązku chętn ie 
wstępują do w ojska, to ju ż  po 
bezpośrednim kontakcie z wrogiem, 
zapał stygnie... Z adaniem  zaś 
dowództwa jest niedopuszczenie do 
rozpadnięcia się w ten sposób armii, 
a więc za ucieczkę z pola bitwy czyli 
dezercję, lub uchylanie się od walki 
groziła kara śmierci.

I chociaż dezercja jest znana pod 
wszystkimi d ługościam i i 
szerokościami geograficznymi oraz 
na każdym etapie dziejów, to jednak 
Ślązacy są chyba w tej sferze 
prawdziwymi rekordzis tam i i 
ekspertami. Byli oni od XIV do 
początków XX wieku poddanymi 
obcych monarchów, a zatem musieli 
im służyć w obcej armii i brać udział 
w obcych sobie w ojnach. W ielu 
takich problemów dostarczyły obie 
wojny światowe, kiedy większość 
Ślązaków zmuszano do służby w 
armii niemieckiej - w czasie pierwszej 
wojny światowej jako poddanych 
cesarza niemieckiego Wilhelma II 
Hohenzollerna, w drugiej jako

Utopek 
z Wielopola

Nareszcie bydymy mieć elektryka 
pod lasym, bo elektrykorze przijechali 
i  zaczli wkryncać szolki na masztach, 
kere już zdonżyli przed tymi 
ciynżkimi mrozami zakopać. Teraz 
bydom podłonczać e lek tryka do 
chałupów po ko le ji, to znaczy 
nojprzod tam kaj dostanom wiyncyj 
gorzołki. Skończy sie te szykowani 
karbitek i te przeżgowani brynerów, 
kere sztyjc kopciyły.
We wszystkich chałupach już przez 

lato mieli ludzie pociongnyte druty i 
szaltry z gniozdkami pozaprawiane. 
Z gminy powiedzieli, że kożdy mo se 
dać to zrobić, a potym roz dwa nom 
to podłonczom. Lato sie kończyło a 
mie to nerwowało, że jakoś roz, dwa 
to niy idzie. Padoł żech se, że byda 
som elektrownia budowoł. Jak żech 
jeszcze w kinie objazdow ym  na 
kronice widzioł, że z wody idzie 
sztrom robić, to żech dłużyj niy 
czekoł. W krzokach w ele 
Hanysowego młyna w idzioł żech 
wyciepnyto damka bez zica, bez kety 
i kółka miała bez mantli. Wyciongnył 
żech przedni kółko, bo mi sie przido 
na ty moja elektrownia. Od Wacka - 
tego ziyńcia od Rojka - dostoł żech 
stare dynamo i dwie byrny. Przibił 
żech te dynamo do takij grubszyj 
deski gwoździami i wbioł do dna w 
Ośliźlokowyj przikopie, co leciała 
kole naszyj zegrodki. Kole tego żech 
postawił te kółko z tyj damki na takich 
dwóch kolikach. Na tyj feldze 
przikryncioł żech drotym taki blaszki 
wytnyte z putnie, po konserwach z 
“UNRY” - pisało jeszcze na tym: 
“Horse’s meat” . Do tego dynama 
przikryncił żech taki kółeczko 
wyrznyte z taśmy, kere sie opiyrało o

D e ze r te r zy
obywateli III Rzeszy Niemieckiej. 
D ostaw ali po prostu  pow ołanie, 
kierowano ich na front. Ponieważ 
obie wojny światowe były wyjątkowo 
okru tne, o lb rzym ia w iększość 
wcielonych na siłę żołnierzy ze Śląska 
masowo uchylała się od walki za 
“Vaterland” /nm. ojczyzna/. Wielu 
pozostających w okopach ze łzami 
w oczach i zazd ro śc ią  żegnało

rannych, odjeżdżających pociągami 
sanitarnym i poza linię frontu, do 
szp ita li w głąb N iem iec. Ci 
przynajm niej nie ryzykow ali już  
życiem . N iek tó rzy  “ sz c z ę ś liw i” 
kalecy nie wracali już na front, tylko, 
jak w pięknym śnie, jechali żywi do 
dom u, do rodziny. D latego

zrozpaczeni i w ystraszeni ludzie 
ratowali się ucieczkami z frontu bądź 
samookaleczeniami. Ucieczki były 
często nieskuteczne, bo nieszczęśnicy 
łapani byli przeważnie w ciągu kilku 
dni, gdyż podróżowanie w czasie 
w ojny bez odpow iednich  
dokum entów   było zw yczajn ie 
niemożliwe. Po schwytaniu zaś czekał 
szybki sąd polowy i... kula w łeb.

Bezpieczniejsze 
były więc
samookaleczenia, 
k t ó r y c h  
dokonywano na 
kilka sposobów. 
N a j b a r d z i e j  
popularne były 
postrzały w rękę 
lub nogę. W 
m iejsce, gdzie 
p lanow ano się 
p o s t r z e l i ć ,  
przykładano duży 
bochenek chleba 
i obw iązyw ano 
go ciasno
s z m a t a m i ,  
kocam i lub 
płaszczem zdjęty 
z poległego obok 
kolegi. W to 
m i e j s c e  

ostrzelało się samemu lub prosiło o 
to zaufanego przyjaciela. Ów chleb i 
szmaty był po to, by rana nie została 
osmolona prochem oraz poparzona, 
co wskazywałoby na strzał z bliskiej 
odległości, czyli na samookaleczenie. 
N ajczęśc ie j w ykorzystyw ano 
znaleziony obcy karabin, na wypadek

gdyby kula utkwiła w ranie i nie 
przeleciała na drugą stronę. Lecz 
takie samookaleczenia wykonywano 
również własną bronią, ale robili to 
wtedy “fachowcy”. Znane są również 
przypadki, że kilkuosobowa grupa 
żołnierzy dokonyw ała masowego 
samookaleczenia. Po przewiązaniu 
miejsca chlebem i płótnem ustawiali 
się wokoło i każdy celował w swego 
sąsiada. Potem zaś wspólnie pomagali 
sobie dojść do punktu sanitarnego, 
gdzie ośw iadcza li, że zostali 
zaskoczeni i ostrzelani przez wroga. 
Kolejnym i sposobam i uniknięcia 
fron tu  było udaw anie chorób 
psychicznych, sam ozakażanie się

W szpitalu wojskowym, daleko za frontem żołnierze i 
dezerterzy bezpiecznie leczyli otrzymane lub samodzielnie 
zadane sobie rany. /Zdjęcie z czasów i wojny światowej, 
przedstawia pacjentów niemieckiego szpitala wojskowego/

ta felga. Jak to sie zaczło łobracać i 
ta byrna sie oświyciyła, to mi sie zaś 
ta k ron ika p rz ip o m n ia ła  o tym 
D n iep rog resie . Po p łocie żech 
pociongnył du dom droty i oba końce 
w raził do gn iozdka. Na ordece 
powiesiył żech ta żarówka i czekoł 
żech aż sie zećm i. Jak mama 
pedziała: ”Oświyć synek karbitka, bo 
już nic niy widza”, to jo i godom: 
“Cyknij mamo tyn szalter na ścianie, 
bo nom ju ż  prąd 
p o d ło n czy li.” Mama 
godo: ”Niy rob mie za 
b łozna, bo je szcze  
masztow ni ma, a ty już 
chcesz co by 
św iy c io ło ” , ale przi 
tym z głupot cykła tyn 
szalter. Zlynkła sie przi 
tym, bo sie zaroz 
z rob iy ło  ja sn o  w 
kuchni, chocioż to 
b ły szcza ło  choby 
janiczek. Ale uciechy 
było co niy m iara.
Starka prawie była u 
nos i pedzieli: ”Jak cie 
kołko z hauskyjzy niy 
przejedzie, to jeszcze z 
ciebie coś wyrośnie”, a 
jo sie myśloł jak diosi.
Jak wszyjscy już poszli 
spać, to jo  se pod 
pierzina przeciongnył 
kablikym światełko i 
czytoł żech książki o 
ind ianerach . Dość długo to nom 
świyciło, ale roz prziszoł taki wielki 
dyszcz i woda sie w tyj przikopie 
dźw ig ła srom otn ie . Cołko 
elektrownia mi porwało i poleciało to 
klamorstwo do Hanysowego stawu. 
Szukoł żech tego długo, ale nic żech 
niy umioł znojść. Tak mi sie o to 
rozchodziy ło , że poszoł żech ku 
stawie i wołoł: “Utopku Czerwono

Magierka, pomóż mi znojść ta moja 
elektrownia, to jo  ci niy byda już 
kapry ze stawu wybiyroł”. Do dzisioj 
niy wiym czy on mie słyszoł, czy tyż 
niy, ale na drugi dziyń, jak żech szoł 
do szkoły, ujrzoł żech ta deska z 
dynamym pod mostkym po kerym sie 
na grobla p rze lazow ało . Tego 
przednigo kołka z tyj damki nikaj 
żech niy umioł znojść, ale było mi już 
jed n o , bo przeca chnet nom ta 
elektryka podłonczom.

Za jak iś czas p rzisz ła  ku mamie 
Maryjka i łosprawiała jak szła na 
wieczór du dom po grobli, to jakiś 
chłop jom na kole minoł. Niy było by 
w tym nic ciekawego, ale coś i w tym 
kole podpadło. Siedził tyn chłop na 
szusblechu i odciskoł sie nogami, bo 
niy było kety w tym kole ani zica. 
Kółka mioł na samych felgach bez 
mantli. Na przednim kółku mioł jakiś

blaszki nawiyszane i butlowało mu to 
jak  diobli o gabla. Łobejżała sie 
Maryjka za nim, to łon zawrócił nazod 
i puściył się za niom na tym kole. 
M aryjka w nogi w iela w ykopać 
um iała. W idzi, że tyn chłop tak 
pryndko niy umi, to s tany ła  i 
zag londo . U znała, że to jak iś  
napraniec uczy sie na staryj zuzce 
jeźd z ić , bo niy u jechoł za niom 
daleko. Wele pidła nim zakolyło i 
wpod borok do staw u. Jak jo  to 

usłyszoł, to już żech 
wiedzioł, co to był za 
chłop. Na drugi dziyń 
szoł żech łobejżeć, czy 
w tych krzokach kole 
młyna leży jeszcze ta 
reszta z tyj damki. Nic 
tam niy było, bo to 
musiało być koło od 
Magierki z kerego jo 
odkrynciy ł przedni 
kółko na ta moja 
e lek trow n ia . Teraz 
żech dostoł strachu, 
co on mi za to zrobi?

Na ta elektryka to 
my czekali je szcze  
d ługo. D opiyro po 
Nowym Roku zaczli 
podłonczać. Nojprzod 
tych, jak  żech ju ż  
p ad oł, kaj m ieli 
wiyncyj gorzołki, a 
potym tych drugich. 
M ama tyż m iała w 

bifyju flaszka z czerwonom kartkom 
i szpontym zaziglakowanym. Stoła 
tam ta flaszka od j esien ie, ale niż 
prziszli do nos podłonczać, to ta 
kartka na tyj flaszce zrobiyło sie 
m odro, a szpont sie zrobiył 
alemulejonowy. Tak sie ludzie z pod 
lasa doczekali nowszych czasów i 
zarozki sie im zrobiyło wszyńdzi 
ja śnij. B. DZIERŻAWA

Utopek na kole

Utopek łoglondo elektrownia. Rys. :B. Dzierżawa

groźnymi chorobami, np. tyfusem, 
oraz sztuczne zakażenia ran, przy 
pom ocy nafty . N aftę  należało  
wstrzyknąć dożylnie lub do rany, co 
pow odow ało  gorączkę i d ługie 
rop ien ie, a przez to długotrw ałe 
przebyw anie w szp ita lach  poza 
niebezpiecznym frontem. Podczas II 
wojny św iatow ej przy szpitalach 
po low ych  d z ia ła ły  specja lne  
lab o ra to ria , k tórych  celem  było 
śledzenie wszystkich przypadków 
samookaleczenia. I w ten sposób pod 
ścianę śmierci wysłano większość 
dezerterów  używających nafty. Po 
w strzy k n ięc iu  nafta  w ypływ ała 
bowiem z ropiejących ran i badając 
je wychwytywano dezerterów. To 
je d n ak  się szybko roznosiło  w 
okopach, gdzie wymyślano wtedy 
wciąż nowe i “doskonalsze” sposoby. 
I tak np. stosow ano g łębokie 
okaleczenia rozżarzoną drucianą 
szczotką, co przypominało głęboką 
ranę szarpaną. Stosowano też pewnie 
je szc ze  w iele innych sposobów  
uniknięcia walki na froncie, które 
dzisiaj je szcze , po latach, wciąż 
wychodzą na jaw w towarzyskich czy 
rodzinnych wspomnieniach.

Masowe zjawisko dezercji wśród 
Ślązaków w niemieckiej armii było 
zjawiskiem całkowicie normalnym. 
Nie czuli się oni Niemcami, a nawet 
zwykła lojalność szybko zanikała w 
ob liczu  śm ierci. W racający na 
rekonwalescencję do domu żołnierze 
nie ukrywali tego przed rodziną. A 
zresztą wszyscy moi znajomi, którzy 
walczyli “u Niymca”, to dezerterzy. 
N iektórzy przez sam ookaleczenia 
zostali na całe życie inwalidami, ale 
cieszą się, że żyją. Bo przecież mogli 
zostać pod Verdun czy Stalingradem, 
ja k  d z ies ią tk i ty sięcy  innych 
Górnoślązaków. Na ich grobach w 
większości z nich na tabliczce pod 
nazwiskiem wypisywano jak na ironię 
hasło: “Poległ za o jczyznę” /Gef. 
fuers Vaterland/

MAREK SZOŁTYSEK

T e a t r
TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 

26 lutego, godz. 18.00, Ray Cooney: 
“OKNO NA PARLAMENT”, farsa w 
wykonaniu Teatru “K w adrat” z 
Warszawy, cena 120.000.- i 
100.000,-zł

K o n c e r ty

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ 
4 marca, godz. 19.00, SOYKA, 
YANINA I KOMPANIA czyli koncert 
Stanisława Sojki, cena 90.000.-zł

K in a  

APOLLO
25 luty - 1 marca, godz. 17.00 i 19.00 
“OSZUST”, prod. USA 
2-3 marca, godz. 17.00 i 19.00 “PARK 
JURAJSKI”, prod. USA

KF EKRAN przy TZR 
28 lutego, godz. 19.00 “FANFAN 
TULIPAN”, prod. francuskiej, wstęp za 
okazaniem karnetów

PREMIEROWE przy TZR 
2 i 3 marca, godz. 17.00 i 19.00, 
“CHŁOPIĘCY ŚWIAT”, prod. USA, 
cena 25.000.-zł

WRZOS - NIEDOBCZYCE 
27 lutego, godz. 17.00 “BOHATER 
OSTATNIEJ AKCJI”, prod. USA /od lat 
12/, cena 20.000.-zł

ZEFIR - Boguszowice 
27 luty - 3 marca, godz. 17.00 i 19.00, 
“ALADYN”, prod. USA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 5



Z a r zą d  M ia sta  I n fo r m u j e
ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 

ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU 

PRZY UL. SEMANA: stanowiącej własność Gminy Miasta Rybnika /betoniarnię 
polową/. Nieruchomość zabudowana zapisana została w księdze wieczystej KW 
nr 11586 parcela nr 26,27 i 28 o pow. 1.72.66 ha 
Cena wywoławcza zabudowań i gruntu wynosi: 1.700.000.000.- zł 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urządu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25-344.
Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 4 marca 1994 r. w godz. 9.00-11.00. 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 1994 r. o godz. 10.00 w sali nr 37, I 
piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium wynosi 10 procent ceny wywoławczej, które należy wpłacić w kasie tut. 
Urzędu Miasta najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo należy 
wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 tys. zł.
W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie 
podlega zwrotowi.
Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta 
Rybnika przy ul. 3-Maja 12, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać. 
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przegargu, względnie 
unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU, UL. KOŚCIELNA 2
stanowiącej własność Gminy Miasta Rybnika. Nieruchomość zapisana w księdze 
wieczystej KW Nr 114.734, parcela nr 686/263 k.m. i obr. Rybnik o powierzchni 
286 m2,

wartość składnika gruntowego: 96.582.500 zł 
składnik budowlany przeznaczony do wyburzenia.
Cena wywoławcza nieruchomości: 97.000.000 zł 

Warunkiem przystąpienia do spisania umowy notarialnej po przetargu będzie 
wcześniejsze wystąpienie nowonabywcy do Wydziału Urbanistyki i Architektury 
tut. Urzędu Miasta z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbiórkę nie nadającego 
się do dalszego użytkowania obiektu mieszkalno-usługowego.
W/w parcela znajduje się zgodnie z obowiązującym  planem ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika w strefie centralnej, gdzie istnieje 
możliwość realizacji budynku usługowego lub mieszkalno-usługowego.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, te l. 24-168, 25-344.
Wizja nieruchomości nastąpi 11 marca 1994 roku o godz. 9.00- 11.00. Przetarg 
odbędzie się 15 marca 1994 roku o godz. 10.00 w sali nr 3 8 ,I piętro budynku 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium wynosi 10 procent ceny wywoławczej, które należy wpłacić w kasie tut. 
Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo 
należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 tys. zł. W przypadku 
niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi. 
Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. 3-go Maja 12, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, względnie 
unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

PROSTOWANIE
DOMÓW

przechylnych w wyniku szkód 
górniczych, według 

Deutsche Montan Technologie
wykonuje

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych

KW ANT
ul. Armii Krajowej I, 44-330 Jastrzębie Zdrój 

tel. 61421 wew. 5568 lub 5738
Dr inż. Tomasz Niemiec tel. dom. 63466 

wraz z
BEA-REKTYFIKACE ORLOVA - CZECHY

N a js ta rsz y  w  R y b n ik u

Z A K Ł A D
B R U K A R S K I

wykonuje usługi w zakresie 
budowy i remontów 

dróg, chodników, placów, 
podwórzy, dojść, 

dojazdów do posesji 
Zakład gwarantuje:

* niskie ceny
* wysoką jakość
* solidne materiały

Informacje: tel. 26-524

 Kronika policyjna
Za schab i w nogi

15 lutego o godz. 15.00 w sklepie 
mięsnym przy ul. Dworcowej dokonano 
kradzieży przetworów mięsnych o 
wartości ok. 500 tys. zł. Dwaj sprawcy 
zostali ujęci na gorącym uczynku przez 
policjantów z Komisariatu Kolejowego. 
Następnego dnia w tym samym rejonie 
doszło również do kradzieży mięsa. W 
sklepie przy ulicy Kościuszki sprawcy 
zabrali 2 kg schabu wieprzowego i 
zaczęli uciekać. Zostali zatrzymani w 
bezpośrednim pościgu również przez 
funkcjonariuszy z K om isariatu 
Kolejowego.

Złodzieje na sygnale 
Między 11 a 14 lutego skradziono trzy 

komplety sygnałów świetlnych z 
sanitarek zaparkowanych na placu przy 
budynku pogotowia przy ul. Parkowej. 
Sprawcy poprzecinali przewody 
elektryczne i rozmontowali “koguty” 
znajdujące się na karetkach. Straty 
wyniosły 6 mln 360 tys. zł.

Schwytano kieszonkowca 
16 lutego w autobusie linii 587 jednej 

z pasażerek skradziono portfel z 
gotówką w kwocie 1 mln 100 tys. zł. W 
wyniku kontroli zatrzymano mężczyznę 
podejrzanego o kradzież.

Zapukał do drzwi... siekierą 
Między 14 a 19 lutego włamano się 

do niezam ieszkałego domku 
jednorodzinnego przy ul. Batorego. 
Sprawca nie bawił się otwieraniem 
zamka. Wyłamał drzwi wejściowe 
siekierą, a po wejściu do środka skradł 
zegar stojący wartości 300 tys. zł.

Ogłoszenia drobne

Stanisław WENCELIS, 
lekarz chorób wewn., 
specjalista psychiatra
Z dniem 1 marca 

przenosi swój gabinet 
z ul. Wawelskiej 19 

na ul. Raciborską 35.
k k  k

Działkę pracowniczą
(blisko Chabrowej) 

sprzedam. Tel. 26-524

dachówka ceramiczna: 
162.000 z ł -m 2

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
STANISŁAW STAN 

Rybnik, ul. Wodzisławska 5, tel. 25-531 k o m p l e k s o w e

KRYCIE DACHU DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ 

OCIEPLANIE + TYNKI STRUKTURALNE Us łu g i
WOD. KAN. I C.O. INST. ELEKTRYCZNE 

ROBOTY ZDUŃSKIE b u d o w l a n e
malowanie elewacji: k o l o r

w/g ŻYCZENIA KLIENTA

W r a z i e  p o t r z e b y
POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997,21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOW E: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71 
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45 
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. M łyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 25 lutego do 3 marca, 
ul. Przem ysłowa 16, tel. 22-834, Rybnik-Paruszowiec

Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice

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

Czynne od 9.00 do 17.00

I V  W ielki  K o n k u r s  z n a g r o d a m i
Kupując w naszym sklepie sprzęt komputerowy, R T V  i AGD  

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

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

PPHU “M EDREM ” spółka z o.o.
w Rybniku, ul. Sosnowa 5, tel. 24-993

oferuje do wykonania 
roboty budowlane w zakresie:

*  robót ogólnobudowlanych * instalacyjnych, wod.-kan. 
i c.o. * elektrycznych * płytkowania ścian * malarskich
* zduńskich * usługi stolarskie - drzwi i okna

Przedsiębiorstwo zapewnia wykonanie robót w krótkich 
terminach i gwarantuje wysoką jakość oraz atrakcyjne ceny.

ZATRUDNIMY dwóch stolarzy oraz akwizytorów robót budowlanych. 
W YSOKA PROWIZJA

Złodziejski pech
Noc z 20 na 21 lutego była niezbyt 

szczęśliw a dla dwóch rybnickich 
włamywaczy. 50 minut po północy jeden 
z nich “obrobił” sklep spożywczy przy 
ul. św. Antoniego. Wybił szybę w oknie 
wystawowym i skradł słodycze o 
wartości 700 tys. zł. Sprawca został 
zatrzymany przez policjantów. Był

pijany. Badanie alkomatem wykazało 
1,6 prom. alkoholu. Również pijany był 
inny “bohater” tej samej nocy. Włamał 
się przez wybicie tylnej szyby do fiata 
126p, zaparkowanego przy ul. 
Energetyków. Został zatrzymany w 
pościgu przez policjantów  z II 
Komisariatu Policji w Rybniku.

/jak/

Ś r o d o w a  
G ie łd a  C e n o w a

Mięso schab
wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 78 77 123,4 57,1

TARG 7 4 -7 6 74 124 59

HERMES 78 78 125 67

O woce/W arzywa jabłka cytryny pomarańcze mandarynki

TARG 3 - 6 18 -20 13-14 2 2 -26

Delikatesy ul. Miejska 3 5 22 16 27

HERMES 7,5 21 17 33

Spożywcze masło cukier jajko mąka
JAN NOGA 9,5 10 2,8 7,5

TARG 8 ,5 -9 8 ,8 -9 1,8 - 2,3 6 - 7

HERMES 9,5 10,5 2,2 7 ,3 -8

WALUTY dolar marka czeska francuska

Pewex d u ż y 21800\22000 12500U2590 715\725 3650\------

Delikatesy, ul, Miejska 21800\22000 12500U2600 715\ — 3670\-----

HERMES 21750\21950 12500\12600 715Y725 3650Y3730
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S p o r t

Gdy po podpisaniu stosownej umowy 
Rybnicki Klub Motorowy przejął 
sekcję żużlową ROW-u Rybnik, każdy 
rozsądnie myślący miłośnik sportu 
żużlowego w Rybniku był chyba 
przekonany, że wszystko zmierza we 
właściwym kierunku. Wszak nowy, 
profesjonalny klub z poważnymi 
sponsorami wydawał się być dla 
rybnickiego żużla, borykającego się już 
od kilku lat z olbrzymimi problemami, 
ostatnią deską ratunku.

Niestety, nie doceniliśmy naszych 
wspaniałych żużlowców, którzy co rusz 
wyznaczają nowe kierunki rozwoju 
polskiego sportu. Równolegle z 
przygotowaniami do sezonu toczyły się 
negocjacje RKM-u z zawodnikami 
dotyczące warunków finansowych, na 
jakich ci ostatni mieliby startować w 
nowym klubie. Do kolejnego spotkania 
zarządu z zawodnikami doszło w 
poniedziałek...
Adam Grzybowski prezes RKM-u: ” W
czasie ostatniego spotkania nie 
osiągnęliśmy porozumienia. Zawodnicy 
nie wyrazili zgody na zaproponowane

NIE - żużlowców
Ż u ż e l Ż u ż e l Ż u ż e l S p o r t

Żużlowe
spotkanie

Przypominamy, że dziś, tj. 25 lutego 
na rybnickiej Małej Scenie o godz. 
17.00 rozpocznie się spotkanie 
przedstawicieli Rybnickiego Klubu 
Motorowego z miłośnikami sportu 
żużlowego, zorganizowane przez 
Rybnicki Speedway Fan-Club. 
Udział w spotkaniu zapowiedzieli 
dyrektor RKM Piotr Pyszny, 
kierownik drużyny Piotr Matloch, 
prezes Klubu Adam Grzybowski i 
kapitan /nowy/ drużyny rybnickich 
żużlowców Adam Pawliczek, a zatem 
spotkanie zapowiada się interesująco. 
Fan-Club zaprasza wszystkich 
zainteresowanych. /wack/

im warunki finansow e i odmówili 
podpisania kontraktów.
Zaproponowal iśmy kom prom is,
polegający na tym, że w przypadku 
gdyby zespół wygrał dwa pierwsze 
mecze, sporządzone zostałyby aneksy do 
kontraktów podwyższające stawkę za 
jeden zdobyty punkt, ale zawodnicy i tę 
propozycję odrzucili. ”

W tej sytuacji drużyna powróci na 
łono starego klubu ROW Rybnik, który 
na taki rozwój wydarzeń nie wydaje się 
być przygotowany, ale skoro zawodnicy 
są przekonani, że starty w barwach 
macierzystego klubu znacznie poprawią 
ich sytuację materialną, już można im 
gratulować zostania miliarderami a 
konto!...

Rozczarowania postawą drużyny, a 
zw łaszcza niektórych bardziej 
aktywnych zawodników, rzecz jasna, 
poza torem, nie ukrywał Piotr Pyszny, 
który bardzo zaangażow ał się w 
stworzenie nowego klubu, a tym samym 
i nowego zespołu. Stwierdził on krótko: 
drużyna jako całość przegrała tę szansę. 
Zawodnicy nie stąp ają po ziemi i wciąż 
marzą im się biznesmeni z walizkami 
pełnymi pieniędzmi. Oni po prostu nie 
dorośli do zawodowstwa. Gdyby 
Mirosław Korbel postawił sprawę jasno 
i przyznał że nie ma ambicji sportowych, 
a chce jeszcze tylko trochę zarobić i nie 
ciągnął za sobą całej drużyny, a co 
gorsza zawodników młodych, całą 
sprawę można byłoby rozwiązać.

Piotr Pyszny, nie mógł się nadziwić 
postawie Dariusza Fliegerta, który w 
jego opinii w żużlu mógłby wiele 
osiągnąć: “Pazerność zastawiła Darkowi 
ambicje sportowe, szkoda... ”

W tej sytuacji Pyszny uczciwie 
poinform ował Anglika M artina 
Dugarda, który przystał na

zaproponowane mu przez RKM 
warunki startów w rybnickiej drużynie, 
choć inne kluby proponowały mu 
znacznie większe sumy, że o 
zaangażowaniu go w Rybniku nie ma 
mowy i w tej chwili Dugard ma już 
p o d p i s a n y
kontrakt z
pierwszoligowym 
M O T O  R E M  
Lublin. Zerwano 
r ó w n i e ż  
rozmowy z
C z e c he m 
Z d e n k i e m 
Schneiderwindem, 
który sam zgłosił 
się do Pysznego 
s z u k a j ą c  
polskiego klubu, 
w którym mógłby 
startować wciągu 
zbliżającego się 
sezonu. Piotr 
Pyszny już po raz 
drugi próbował 
w y k o r z y s ta ć  
p r y w a t n ą  
znajomość z 
b r y t y j s k i m  
żużlowcem i po 
raz drugi sprawa 
zakończyła się w 
niezbyt miły dla 
niego sposób.

Przekornie można stwierdzić, ze raz 
jeszcze ktoś próbował uszczęśliwić 
naszych wspaniałych żużlowców na siłę. 
Drużyna wypięła się na nowy klub i 
sponsorów, którzy finansowali już 
przygotowania do nowego sezonu. 
Drużynie, która przed rokiem wyleciała 
z pierwszej ligi, zawodnikom, którzy w 
ubiegłym sezonie nie osiągnęli jednego

znaczącego wyniku, wciąż marzą się 
kokosy i fortuny. Być może warto 
poinform ować w reszcie panów 
żużlowców, iż ich honoraria zależne są 
od ilości widzów oglądających w 
Rybniku ich mecze, a gdyby kiedyś 
raczyli rozejrzeć się po stadionie 
zauważyliby, że na drugoligowe mecze 
chodzi w naszym mieście tylko garstka 
najwierniejszych kibiców. A przecież za 
punkty zdobyte przez nich w meczach 
wyjazdowych też trzeba z czegoś 
zapłacić. Ale może żużlowcy wolą iluzje

i trzeba im obiecywać co się tylko da, a 
później zalegać z wypłatami.

Sprawą wywołującą sporo emocji 
było przygotowanie sprzętowe drużyny 
do nowego sezonu i ewentualna pomoc 
ze strony klubu. RKM proponował 
konkretne części, zawodnicy chcieli 
pieniędzy. Tyle tylko, że przed rokiem, 
otrzym awszy z klubu sprzętow ą

zapomogę, niektórzy zawodnicy 
dokonywali zadziwiających, jak na tę 
dyscyplinę, zakupów: szkoda, że później 
komplety wypoczynkowe, telewizory i 
anteny satelitarne nie na wiele się zdały 
na torze.
“Na złość babci odmrożę sobie uszy ” - 
tej zasadzie hołdują chyba gwiazdy tylko 
rybnickiego speedwaya. Ktoś tam 
wygrał swoją prywatną wojnę, ale żal, 
że kilku pozostałych grzebie w ten 
sposób szanse na znaczącą sportową 
karierę. Pawliczek, Tudzież czy 
Krzysztof Fliegert to zawodnicy, których 
stać na w iele, szkoda że takim 
posłuchem  darzą sportowych 
impotentów, dbających o to, by nikt się 
nie wybił ponad przeciętność.

Patrząc na to wszystko trudno 
zachować olimpijski spokój. Niech 
każdy sam sobie odpowie czy naprawdę 
warto starać się pomóc rybnickim 
żużlowcom. Korbel, który przed rokiem 
otrzymał od miasta za darmo nowy 
silnik, teraz stawia warunki niczym 
prawdziwy profesjonalista ze światowej 
czołówki. Gdzie sens, gdzie logika??? 
Gdyby w drugiej lidze można było 
zarabiać tyle ile w pierwszej, któż. 
chciałby startować w pierwszej lidze?

Jak powiedział nam prezes RKM-u 
Adam Grzybowski, w tej sytuacji RKM 
zam ierza zająć się wyłącznie 
prowadzeniem szkółki i szkoleniem 
młodzieży, a także przygotować się do 
przejęcia drużyny w nieokreślonej 
przyszłości. A le czy z drużyną 
rybnickich żużlowców można po tym 
wszystkim wiązać jakiekolw iek 
nadzieje? Wątpię... Czy nie lepiej byłoby 
oddać zespół, z kilkom a może 
wyjątkami, do domu spokojnej starości 
i zacząć wszystko od nowa? Znajomy, z 
którym oglądałem niejedne zawody 
żużlowe mówi, iż żeby być dobrym 
żużlowcem, trzeba w życiu najmniej 
jedną książkę przeczytać do końca 
Czyżby nasi wspaniali żużlowcy czytali 
tylko bajkę o Kacperku Liczygroszu?

WACŁAW TROSZKA

“Gazeta Rybnicka" z dnia 11 lutego 
94 roku zam ieściła notkę o 
bezprecedensowym wydarzeniu, jakim 
było w ręczenie PEBEROW -owi 
rekomendacji PZITB.

Pragnę poinformować, że jeszcze 
wcześniej, bo od 24 czerwca 1993 r. 
rekom endację PZITB /Polskiego 
Związku Inżynierów  i Techników 
Budownictwa./ posiada Austriacko- 
Polska Spółka “ A-P” w Żorach na okna 
i drzwi z PVC w austriackim systemie 
INTERTEC.

Potwierdzeniem  dobrej jakości 
rekom endowanych przez PZITB 
wyrobów z AP jest uzyskanie przez te 
okna i drzwi I nagrody na 
M iędzynarodowych Targach
Budownictwa TARGBUD ’93 w 
Katowicach i Medalem “INBUD 93” na

Centralnych Targach Myśli Technicznej 
w Warszawie.

Nadmienić również należy, że AP, jako 
jedyna firma w Polsce, ma atest nr 986/ 
93 Instytutu Techniki Budowlanej w 
Warszawie na stosowanie okien i drzwi 
także w obiektach użyteczności 
publicznej, tj. w szkołach, szpitalach, 
pawilonach handlowych itd.

Od ubiegłego roku AP produkuje 
również okna i drzwi z aluminium.

AP ma w Rybniku swoje biuro 
informacyjno-handlowe przy 
ul. Gliwickiej 1.

mgr inż. M ałgorzata
widacka-rumas

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOW E “A-P" 
AUSTRIACKO - POLSKA spółka z  o.o.

44-240 Żory, ul. Boczna 6, tel. (0-36) 345-922, fax (0-36) 345-933

BIURO INFORMACYJNO-HANDLOWE
Rybnik, ul. Gliwicka 1, tel./fax (0-36) 25-693

Biuro Informacyjno - Handlowe "A-P" przy ul. Gliwickiej 1 w Rybniku

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Walący się mur przy ul. Cegielnianej zabezpieczono prowizorycznie do czasu 
remontu, który  rozpocznie się na wiosnę. Zdj. wack.

Kochanemu
bratu
Danielowi
Rojek
z okazji 
17-tych 
urodzin 
dużo zdrowia i

szczęścia
na egzaminach prawa jazdy

Spóźnione, ale bardzo szczere 
życzenia Walentynkowe 

dla naszego kochanego fizyka z SP5 
/niezastąpionego/

Pana Piotra Pszonki

przesyłają uczennice 
z klasy /której ???/ 
Niech pan zgadnie?

Roman

Kupon
Krzyżówki

Pod znakami zodiaku
Baran - Niepohamowana niechęć, jaką poczujesz do nowo poznanej osoby, nie 
ma żadnych racjonalnych podstaw. Tym razem intuicja może sprowadzić Cię na 
manowce, oprzyj się więc w ocenach raczej na rozumie...
Byk - Zamykając się ze swymi problemami i tłumieniem emocji izolujesz się od 
ludzi, co sprawę może jedynie pogorszyć. Jedno niedobre doświadczenie nie 
powinno zdominować wszystkiego dookoła...
Bliźnięta - Rozczarowanie jakie Cię dotknęło jest skutkiem nadmiernych, niczym 
zresztą nieuzasadnionych, oczekiwań... Obniżając poprzeczkę, obniżysz stopień 
ryzyka, czy to jednak Cię uszczęśliwi?
Rak - Strach przed destabilizacją sprawia, że wiele Twoich wspaniałych projektów 
pozostaje na etapie marzeń. A przecież chęć posmakowania czegoś nowego ciągle 
się odzywa. Daj się więc ponieść choć raz...
Lew - Wieloletnie doświadczenia powinny Cię nauczyć, że całkowite narzucenie 
swojej woli partnerowi jest niemożliwe. I tym razem, jeżeli nie zastosujesz chytrej, 
dyplomatycznej sztuczki, będzie to walenie głową o mur...
Panna - życie bez rozwiązywania problemów może stać się nudne, a nuda, jak  
wiadomo, jest największym wrogiem uczucia. Potraktuj więc tę próbę jako zbawcze 
przerwanie monotonii...
Waga - Bezwzględna akceptacja ze strony partnera nie jest dla Ciebie niezbędnym 
warunkiem życia, dlatego nie musisz się obawiać ujawniania przed nim odmiennych 
poglądów. To tylko wzmocni Twoją pozycję.
Skorpion - Oczekiwałeś wprawdzie czegoś z zupełnie innego, lecz nie daj po sobie 
poznać pewnego rozczarowania. Pamiętaj, że najwspanialsze prezenty mają to do 
siebie, że są zupełnie niepraktyczne.
Strzelec - Chęć bycia naj... jest w Tobie bardzo silna, stąd nieustanne porównywanie 
się z innymi. Zaprzestań tych praktyk, bo wynik może zadziałać demobilizująco... 
Koziorożec - Nadchodzą gorsze dni, schowaj się więc raczej za książką, by nie 
stresować domowników. Ujawnianie negatywnych odczuć, spowodowanych 
głupstwami, rzadko kiedy oczyszcza atmosferę...
Wodnik - Czemu ma służyć to kamuflowanie nastrojów i uczuć? Jeżeli nie będziesz 
wyrażać się dość jasno, możesz zostać źle zrozumiany i zaskoczony reakcją!
Ryby - Ktoś występujący w roli eksperta może, nawet nieświadomie, narzucić Ci 
rozwiązanie, które Tobie wcale nie będzie odpowiadać.
Nie bój się go odrzucić i szukać dalej...

Fatałachy z naszej szafy

Co z głową?
 Jeszcze trochę potrwa zanim zdejmiemy zimowe 

nakrycia głowy, bo przecież wiemy, że to właśnie 
przez głowę ucieka ok. 40 procent ciepła. Czas już 
jednak najwyższy, by się zastanowić co zrobić z 
włosami, które przyciśnięte teraz czapką znośnie 
wyglądają najwyżej jeden dzień po myciu.

Od kilku lat w tej dziedzinie mody panuje spory
luz, równolegle lansuje się różne fryzury, co 
paradoksalnie jednocześnie ułatwia i... utrudnia 
wybór. Jedno jest pewne - włosy w każdym 
wariancie są zdrowe, błyszczące, naturalne, 
dobrze podcięte. Nachalne reklamy szamponów 
i odżywek zrobiły jednak swoje, bo coraz więcej 
takich włosów widuje się na ulicach. Widuje się 
jednak również dziewczyny z pretensjonalnymi, 
sztywnymi od lakieru czubami nad czołem i 
wielokrotnie ciężko się zastanawiałam, skąd się 
ta fryzura wzięła. Może to wpływ jakiejś bliżej 
mi nieznanej subkultury? Wiele jednak wskazuje 
na to, że przebojem będą włosy krótkie i... bardzo 
krótkie. Cały urok takiej fryzurki polega na 

świetnym strzyżeniu i kolorze, który dobry fryzjer powinien kłaść tak, by na włosach 
powstała świetlista aureola . Żadne tam pasemka...
Decyzja o obcięciu włosów przychodzi z trudem, ułatwić może ją  przykład 

koleżanki, wyglądającej w nowej fryzurze bombowo lub znanej modelki, która 
poświęciła bujne loki. W najgorszym wypadku włosy mają to do siebie, że

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

Poziomo: A/ ręką za rączkę, B/postać z Szekspira w proszku do prania, 
C/ z Melchiorem i Baltazarem na drzwiach , D/ rozległy balkon, E/ 
bywa żywa, ludzka, F/ ryba z butaprenem, G/ papież - opoka, H/ ma 
mamony w brud, I/ było zamczysko, jest rumowisko, J / zastępczyni 
rodziców
Pionowo: 1/ wwóz np. kóz, 2 /kosmiczny bałagan, 3 /czasem mija się 
z praktyką, 4 /gaszone, lecz nie przez strażaka, 5/ najdłuższe nakrycie 
głowy 6/ lecą tam wióry, 7 /honorowa lub cudzoziemska, 8 /do darcia, 
9/ do pary z Agatką, 10/ w aparacie /nie telefonicznym/
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: E-2, E-5, B-6, H-5, B-8, B-10,I- 
7, H-10, J~3, A-2, F-9, Ci-9; F-l, E-4, J-l, A-5, F-7, J-9, C-2; A-6, H- 
6; D-10, E-8, A-8, G-2, B-10, C-l, E-6
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania się 
numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na 
nasz adres, lub wrzucać do naszych “żółtych skrzynek” /Rynek 12, 
Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 18 z hasłem “Para, woda w 
natchnieniu” otrzymują: Tomasz Banasiak, ul. Sławików 11a/48, 
44-200 Rybnik oraz Marianna Mostek, ul. Mglista 6a/4, 44-207 
Rybnik. Nagrody do odebrania w redakcji.

odrastają... Wróżka

5  m in u t ła m a n ia  g łow y

Ilustracje różnią się w 8 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego wartości 
150.000 zł, ufundowanego przez PUH “ULEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
“żółtych skrzynek” /Rynek 12, Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 6 nagrodę otrzymuje: Michał Monela, ul. J. Pukowca 12/19, 
44-206 Rybnik. Nagroda do odebrania w redakcji.

Francek spotkoł przyjaciela i pyto go:
- Co to sie wczoraj w nocka u was 
działo? Naprzód tak coś tąpnęło jak w 
kopalni, potem sie coś sypało jak 
wągiel, a potem  coś gruchęło jak 
sztompel.
- Ech nic, ino mie moja kobieta pytała, 
kajżech tak długo był.

Śląskie
beranie

Karlik sie ożenił z siotrą bliźniaczki. 
Były tak podobne do siebie, że koledzy 
go na dole pytali, jak  on je  rozróżnio. 
A na to Karlik:
- Coście, ani tego nie próbuja!

Gustla sie powadziła z chłopem i 
rozżalono pado:
- Tyla innych sie o mie starało, dużo 
mądrzejsi i inteligentniejsi.
- Ja, to mosz prowda, byli mądrzejsi ode 
mnie.

- Maryjko - pado młody małżonek - Nie 
rąbej tego drzewa jak jo  jest w doma. 
Nie moga patrzeć, jak  moja żona tak 
ciężko haruje. Czekaj aż wyjda.

W lazarecie na położnictwie wyszła 
siostra pielęgniarka i pado:
- Panie Piątek, urodził wom sie synek!
- Co? Syn! Leca babie powiedzieć.

Jeden stary kawaler nie umioł se 
dziołchy zność. Siedzioł i godoł:
- Pieniędzy nie musi mieć - dość 
zarobiam ! Mądro nie musi być - 
wystarczy, że jo  nim jest. Piękno też nie
- bydzie miała chłopa przystojnego. 
Porządku trzymać nie musi - i tak 
całym dniami żech je s t na grubie. 
Byleby ino miała dość rozumu, żeby 
wiedzieć, jako jo  jest partia dlo niej!

Do restauracji przyszła młodo pora. 
Obstalowali se dwie kawy i dwa kąski 
tortu. Zjedli, pogodali i wyszli. Jak się 
ino drzwi na nimi zatrzasły, szynkorz 
pado do żony:
- Zaroz żech poznoł, że to nieżonaci, 
tak se pięknie rozprowiali i w oczy se 
patrzyli.
- Co? N ieżonaci? - odpowiado 
szynkarka  - a jo  ci powiadom, ze 
choćbych miała głowa dać, to wiem, że 
żonaci.
- Ale, ale. To po czym poznałaś?
- No bo widzisz, jak jo  im ta kawa i te 
dwa kąski tortu podała, to on se zaroz 
wziął ten większy, a je j ten mniejszy 
zostawił.

Z książki " Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides
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