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Autobus
niekoniecznie czerwony

Od 15 marca za sprawą decyzji 
Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego nie tylko rybniccy 
pasażerowie popularnych
czerwonych autobusów komunikacji 
miejskiej płacić będą za bilet 5 tys. zł.

Z dniem 1 kwietnia zm ieniona 
zostanie opłata za bilety miesięczne. Jak 
zwykle przy takich podwyżkach, 
najwięcej oberwie się samym 
kierowcom, którym wysłuchiwać 
przyjdzie złośliwych komentarzy 
niezadowolonych z podwyżki 
pasażerów. Tym bardziej, że zgodnie z 
uchwałą Zgrom adzenia
Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego, kupując bilet u 
kierowcy, na co skazani jesteśmy 
głównie w godzinach wieczornych, 
zapłacić będziemy musieli jeszcze 
tysiąc złotych więcej. Wyższe ceny

Na jk ró cej
Prezydent naszego miasta - Józef 

MAKOSZ powołany został w skład 
Rady do spraw Samorządu  
Terytorialnego przy Prezydencie RP.

W Radzie, liczącej 36 osób, 
reprezentowani są parlamentarzyści, 
eksperci i działacze samorządowi, a 
przewodniczy jej Maria GINTOWT- 
JANKOWICZ - dyrektor Krajowej 
Szkoły Administracji Publicznej.

* * *
W dniu 24 lutego br. Józef MAKOSZ 

uczestniczył w zwołanym do Krakowa 
spotkaniu prezydentów  46 miast 
“pilotażowych” , a następnie w 
dwudniowym Walnym Zgromadzeniu 
Związku Miast Polskich.
Obrady tego gremium samorządowego, 
zdominowane problemami sytuacji 
finansowej miast, poprzedziła msza św., 
którą dla uczestników Zgromadzenia 
odprawił w wawelskiej katedrze 
kardynał Franciszek Macharski.

Jak informowaliśmy szeroko w 
ubiegłorocznych jesiennych numerach 
naszej gazety, w dniach 8-9 października 
1993 roku w północnowestfalskim 
Dorsten /Niemcy/ odbyły się “Dni 
Rybnika” /Rybnik Tage/, organizowane 
przez tamtejsze Towarzystwo Przyjaciół 
Rybnika. Od tego czasu władze 
samorządowe Dorsten formalnie podjęły 
uchwałą o kontynuowaniu współpracy 
rybnicko-dorsteńskiej i nadały temu 
kontaktowi formalny status miasta 
partnerskiego, zaprzyjaźnionego / 
Partnerstadt/.

Teraz przyszła kolej na wykonanie

biletów  “od kierow cy” , zdaniem 
przedstawicieli MZK, mają poprawić 
punktualność kursowania autobusów i

przyczynić się do skupienia się kierowcy 
głównie na bezpiecznej jeździe. 
Zdaniem samych kierowców, pozbawia 
się ich w ten sposób m ożliwości 
dorobienia kilku groszy do skromnej 
pensji, która, jak mówią, od trzech lat 
jest taka sama. Kto bowiem kupi bilet u 
kierowcy, skoro gdzie indziej będzie 
taniej?

Niestety dla kierowców czerwonych 
autobusów, ich firma dawno już 
przestała być monopolistą na rynku 
komunikacji miejskiej i jest w chwili 
obecnej tylko jednym, choć wciąż 
największym przewoźnikiem, z którego 
usług korzysta Międzygminny Związek 
Komunikacyjny. Został on założony 
przed trzema laty przez dwanaście gmin 
na mocy ustawy sejmowej o 
samorządzie terytorialnym  w celu

podobnego ruchu przez nasze miasto. 
Dlatego władze Rybnika przygotowują 
się do zorganizowania w dniach od 15 
do 17 kwietnia w naszym mieście “Dni 
Dorsten”. Spodziewanych jest około 
setki gości, w tym przedstawiciele władz 
Dorsten, którzy wezmą udział w 
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Na 
rybnickich scenach wystąpią zespoły 
muzyczne z Dorsten: dla młodszych - 
rockowy, dla starszych - akordeonowy i 
orkiestra dęta. Przybędzie również około 
40 sympatyków idei utrzymywania 
kontaktów między obu miastami.

/Szoł/

sprawnego i jak najmniej kosztownego 
organizowania komunikacji na ich 
terenie. To właśnie Międzygminny 
Związek Komunikacyjny rozprowadza 
obecnie bilety, zbiera wpływy z ich 
sprzedaży oraz kary ściągnięte z 
jeżdżących na gapę pasażerów. 
Kontrolerzy jeszcze nie tak dawno byli 
pracownikami WPK i dla niego zarabiali 
pieniądze...

Szukając oszczędności, Związek 
Gminny część tak zwanych zadań 
przewozowych zlecił konkurencyjnym 
przewoźnikom takim jak “Transgór” czy 
PKS, przełam ując w ten sposób 
monopol czerwonych autobusów. 
Swoim przewoźnikom Związek płaci za 
wykonane usługi przewozowe, 
rozliczając się z nimi z tzw. 
“w ozokilom etrów  “ zgodnie z 
podpisanymi umowami. Stawki za 
wozokilom etr uzależnione są od 
środków jakim i dysponuje MZK, 
otrzym ujący pieniądze od 
poszczególnych gmin i rozprowadzający 
bilety. Zależą również od tego, ile żądają 
za jeden w ozokilom etr tańsi 
niejednokrotnie, konkurencyjni dla 
PKM przewoźnicy. Dla niektórych, 
m . in, “Transgóru”, wykonywanie 
przewozów w ramach komunikacji 
miejskiej nie jest podstawowym źródłem 
utrzym ania, jak  to ma miejsce w 
przypadku MPK. O statnio doszło 
jednak do sytuacji paradoksalnej. Za 
jeden wozokilometr Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej otrzymywało z 
MZK 12.900.-zł podczas gdy jego 
realne koszty osiągały wartość około 
13.500.- zł. Różnicę tę pokrywano w 
przedsiębiorstw ie ze środków 
wypracowanych w ramach działalności 
pozakomunikacyjnej przedsiębiorstwa, 
polegającej na dokonywaniu różnego 
rodzaju napraw i regeneracji części. To 
balansowanie na granicy opłacalności 
odbija się nie tylko na płacach samych 
pracowników, ale przede wszystkim na 
przyszłości przedsiębiorstwa, którego 
nie stać na rzecz tak podstawową, jak 
zakup nowych autobusów.
Niestety, tzw. odpisy amortyzacyjne, 
które w normalnych warunkach 
pozwalałyby na zakup nowego taboru 
zżera inflacja i, jak mówi dyrektor 
Przedsiębiorstw a Komunikacji 
M iejskiej w Jastrzębiu Grzegorz. 
Juraszczyk, czas amortyzacji jednego 
autobusu sięga siedmiu lat. Tymczasem 
polskie autobusy są niezbyt trwałe. 
Zgodnie z obowiązującymi normami, 
przewidującymi dla jednego autobusu 
przejechanie określonej ilości 
kilom etrów, w samym PKM-ie 
Wodzisław co dwa miesiące pojawiać się 
powinien nowy autobus. Tabor 
niszczeje, a kierowcy alarmują, że do 

c.d. na stronie

Dni D orsten  
w Rybniku

D ziecko wie - czyli 
rybnickie przedszkolaki 

o D niu K obiet
- Chłopcy, co to jest Dzień Kobiet?
- To jest okazja, żeby jakiejś pani dać 
kwiatka
- I co jeszcze można zrobić, oprócz dania 
kwiatka?
- Można wysłać serce.
- Wiecie, kiedy jest Dzień Kobiet?
-Nie.
- Ósmego marca.
- Czy Dzień Kobiet obowiązuje też 
przedszkolaków?
- Tak.
-Tak.
- Pewnie, że tak.
- A czy wy przygotowujecie jakieś 
atrakcje dla znajomych kobiet?
- Ja kwiatka.
- Ja też.
- Ja różę.
- Ja dam domek dla Barbie.
- A ja bombonierkę.
- Ja misia.
- A komu to wszystko dacie?
- Pani.
- Mamie.
- Ja dam siostrze ten domek.
- Ja dam koleżance, która mieszka koło 
mnie. Nazywa się Monika.
- A ja nikomu nie dam, bo ja nikogo nie 
mam!
- Coś ty, na pewno komuś możesz dać.
- Możesz zaśpiewać piosenkę na Dzień 
Kobiet komuś.
- Znacie jakąś specjalną piosenkę?
- Jeszcze nie. Ale może się jeszcze 
zdążymy nauczyć.

* * *
- Dziewczyny, co to jest Dzień Kobiet i 
po co on jest?
- Żeby kobiety miały radość chociaż raz 
w życiu.
- Żeby chłopcy mieli okazję dać 
dziewczynom kwiatka.
- Myślisz, że mężczyźni lubią mieć taką 
okazję?
- Tak. I całują wtedy...
- Przyjemnie jest, kiedy całują?
- Nieeeee...
- Trochę.
- Czasem drapią.
- Czy dziewczynki w przedszkolu mogą 
już obchodzić Dzień Kobiet? Jesteście 
już kobietami?
- Tak.

różnią od kobiet.
- Właśnie. My też jesteśmy kobietami.
- Chłopaki też mogą sobie składać 
życzenia na Dzień Kobiet.
- Co ty! Chłopaki sobie nie, tylko 
dziewczynom!
- A jak  ten Dzień Kobiet powinien 
wyglądać? Co bym wam sprawiło 
przyjemność?
- Dziewczyny i kobiety powinny mieć 
radość i żeby było miło.
- Żeby mężczyźni nigdzie nie chodzili.
- Żeby mieli dużo pieniądzów  i 
przynosili do domu.
- Żeby sobie prasowali koszule.
- Żeby kobiety odpoczywały, a 
mężczyźni więcej pracowali w Dniu 
Kobiet.
- Myślisz, że tak będzie?
- Tak, mój tata się da namówić.
- I żeby chłopaki zapraszali dziewczyny 
na kolację.
- Myślisz, że chłopcy w przedszkolu was 
zaproszą? Może na podwieczorek  
raczej?
- Nie, duzi chłopcy żeby zapraszali duże 
dziewczyny!
- Macie ju ż jakieś plany na Dzień 
Kobiet? Co będziecie robić?
- Ja najpierw posprzątam swój pokój.
- Ja też posprzątam.
- Ja też.
- To się napracujecie, zamiast 
odpoczywać.
- A ja znam piosenkę na Dzień Kobiet: 
Marzec, Marzec, pięknie się wystroi! 
W kole, w kole między dziećmi stoi
I gromadkę uśmiechniętą 
Pyta, jakie dzisiaj święto?
Zapamiętaj sobie, dzisiaj jest Dzień 
Kobiet!
Zapamiętaj sobie, dzisiaj jest Dzień 
Kobiet!
Marzec, Marzec wyjął grosik srebrny - 
Teraz, teraz będzie mu potrzebny.
Do kwiaciarni Marzec pobiegł 
Kupić kwiat na Święto Kobiet - 
Zapamiętaj sobie, dzisiaj jest Dzień 
Kobiet!
- Może nauczysz chłopców tej piosenki? 
Bo oni jeszcze żadnej nie znają
Z dziećmi z rybnickiego Przedszkola 
nr 1 rozmawiała

Klaudia Michalak
- Dziewczynki się przecież niczym nie

Na Sojkę za darmo!
Dziś, tj. w piątek 4 marca, o godzinie 19.00 w Teatrze Ziemi Rybnickiej

odbędzie się koncert STANISŁAWA SOJKI, który wystąpi w towarzystwie 
Janusza “Yaniny” Iwańskiego i grupy instrumentalistów. Organizatorem 
koncertu jest Stowarzyszenie Oświatowe “Rodzice Dzieciom”. Pierwsze dwie 
osoby, które z dzisiejszym numerem “GR” zgłoszą się w sekretariacie Społecznej 
Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki 54 /za Politechniką/, otrzymają za 
d armo bilety na dzisiejszy koncert, ufundowane przez Stowarzyszenie. 

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1



Skrócone sprawozdanie finansowe 
z wykonania budżetu miasta Rybnika 

za 1 9 9 3 rok
Wykonując postanowienia art. 55 ust. 5 ustawy - Prawo budżetowe, Zarząd Miasta 

przedłożył Radzie sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 1993.
Sprawozdanie to, rozpatrywane na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego, zostało 

przez nią przyjęte, z jednoczesnym udzieleniem Zarządowi absolutorium z tytułu 
gospodarki finansowej w 1993 r.

Wyżej wymienioną uchwałą absolutoryjną, za którą opowiedziało się w głosowaniu 
tajnym 81 procent radnych, zobowiązano jednocześnie Zarząd - po myśli art. 61 
ust. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym - do ogłoszenia sprawozdania w sposób 
przewidziany dla przepisów gminnych.

Poniższe sprawozdanie ma charakter opisowy, z pominięciem - dla większej 
czytelności - odniesień do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie finansowe z działalności Miasta w 1993 roku obejmuje: 
w zakresie:

- budżetu własnego miasta:
dochody w łącznej kwocie 
wydatki w łącznej kwocie

- zadań zleconych: 
dochody w łącznej kwocie 
wydatki w łącznej kwocie

- gospodarki budżetowej: 
przychody w łącznej kwocie 
rozchody w łącznej kwocie

423.665.710 tys. zł 
421.087.148 tys. zł

10.552.051 tys. zł 
10.552.011 tys. zł

170.661.118 tys. zł 
172.229.529 tys. zł

Zadania zlecone to zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone miastu z 
mocy ustawy względnie w drodze porozumień z wojewodą, Kuratorium Oświaty i 
Urzędem Rejonowym. Zadania te obejmują głównie opiekę społeczną oraz 
kompetencje administracyjne. W dalszym ciągu zadania własne i zlecone będą 
omawiane łącznie.

Gospodarka pozabudżetowa obejmuje zakłady budżetowe, środki specjalne, 
instytucje kultury, gospodarstwo pomocnicze oraz gminny fundusz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet po stronie dochodów został przekroczony o 0,6 procent, jednak nie 
wszystkie zaplanowane dochody wykonano w całości. Największe niedobory 
odnotowano w podatkach od osób prawnych - dochodowym oraz od nieruchomości.

W wydatkach budżetowych wyodrębnić można wydatki o charakterze 
inwestycyjnym /20 procent/ oraz wydatki bieżące.

Główne kierunki wydatków bieżących w 1993 roku to:
- gospodarka komunalna - 86.477.273 tys. zł
- gospodarka mieszkaniowa i niematerialne

usługi komunalne - 26.413.185 tys. zł
- oświata i wychowanie -148.311.862 tys. zł
- kultura i sztuka - 20.606.008 tys. zł
- kultura fizyczna i sport - 5.036.717 tys. zł
- opieka społeczna - 20.428.383 tys. zł
- ochrona zdrowia - 9.270.441 tys. zł
- administracja samorządowa - 26.503.621 tys. zł

Bieżąca działalność jednostek organizacyjnych Miasta, zaliczanych do gospodarki 
pozabudżetowej, finansowana jest także wpływami własnymi /z odpłatności, z 
działalności usługowej itp./ uzupełniającymi dotacje z budżetu Miasta. W 1993 
roku przychody te wyniosły ponad 55 mld zł, w tym z czynszów - 24 mld zł, usług 
Rybnickich Służb Komunalnych i Zarządu Zieleni Miejskiej - 10,3 mld zł, z 
działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 6,2 mld zł, przedszkoli - 7 
mld zł, a także instytucji kultury - 4 mld zł.

Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnym budżecie miasta jest znaczny, choć 
z pewnością uzasadniony program inwestycyjny mógłby pochłonąć w całości budżety 
czteroletniej kadencji Rady. Stąd konieczna jest selekcja wśród tych wielu jakże

Uczestniczyłem w innej sesji
Pragnę zwrócić uwagę na serię 

pomyłek, jakie znalazły się w relacji z 
ostatniej - absolutoryjnej Sesji Rady 
Miasta.
I tak:
1. ponowne głosowanie nad wnioskiem 
o uzupełnienie porządku dziennego 
zakończyło się wynikiem niekorzystnym 
dla wnioskodawcy, gdyż liczba głosów 
przeciwnych przewyższyła liczbę 
głosów “za”.
2. Radnemu Frelichowi nie chodziło o 
informacje dotyczące niektórych lokali 
użytkowych, ale o dokum entację 
wszystkich lokali użytkowych w 
substancji komunalnej.
3. Piekarnia, w której klienci podpisali 
petycję to nie “Dom Chleba” przy Rynek 
3, lecz przy ul. Łony należąca do posesji 
Sobieskiego 32.
Podobną beztroskę prezentuje 
sprawozdawca w dalszej części relacji, 
osiągając szczyt w stwierdzeniu, że 
radca prawny Pani Łucja PIERCHAŁA 
“tłumaczyła radnym niuanse procedury 
praw nej...” W swojej niezwykle 
kom petentnej w ypow iedzi, która

przykuwała uwagę radnych przez 
dobrych kilkanaście minut, radczyni 
przedstawiła historię faktów  
dotyczących budynków przy ul. 
Wieniawskiego i Hotelu “Rynkowego”. 
Gdzie wtedy był sprawozdawca i co 
słyszał?

On jeden raczy wiedzieć. Chyba, że z 
góry założył, iż fakty i argumenty są dla 
czytelników najmniej interesujące.

Jeżeli dziennikarza nuży tematyka tak 
specyficznego zgromadzenia jakim jest 
parogodzinna sesja rady miejskiej, to nie 
powinien podejmować się zadania, które 
przerasta jest siły. Z pewnością relacja 
z Sesji jest mniej poczytna od “Utopka 
z Wielopola”, jednak ci którzy po nią 
sięgną m ają prawo uważać, że 
dziennikarz zdobył się na wysiłek 
rzetelnego przekazania jej aury i 
poglądów poszczególnych radnych.

Moje prawo oczekiwać rzetelności, 
której nie sposób pokryć dziennikarską 
retoryką.

Z poważaniem 
Jerzy Kogut - radny 
Wiceprezydent Miasta
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niezbędnych zadań. Zarząd Miasta realizował zadania wskazane przez Radę Miasta 
w zakresie finansowym przez nią uchwalonym. Priorytet miały zadania 
kontynuowane i zapewniające szybki efekt końcowy.

Znaczne środki finansowe, bo ponad 34 mld zł, pochłonęły inwestycje komunalne. 
Wśród nich wymienić trzeba, wykonywane w dzielnicach przy udziale czynu 
społecznego, wodociągi /13,5 mld/ i gazociągi /2,9 mld zł/. Na zakup sprzętu dla 
Służb Komunalnych i Zieleni Miejskiej oraz dalszą rozbudowę bazy RSK wydano
7.7 mld zł. Ważniejszymi zadaniami komunalnymi były także przeciski pod torami 
i kanalizacja osiedlowa w dzielnicy Kamień /4 mld zł /, kanalizacja w dzielnicy 
Północ /ul. Szczygłów/ i w Boguszowicach /1,5 mld zł/ oraz gazociąg średnioprężny 
ul. Reymonta - ul. Witosa /3,6 mld zł/. Na doinwestowanie ochotniczych straży 
pożarnych wydano ponad 1 mld zł.

Inwestycje oświatowe, pomimo udziału budżetu państwa w ich finansowaniu /
24.7 mld/, są poważną pozycją w budżecie miasta. Najpoważniejszym zadaniem, 
ale i największym sukcesem w tym zakresie, było ukończenie w bardzo krótkim 
terminie budowy zasadniczej części kompleksu zabudowań Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych. Z budżetu miasta wydano na ten cel w ubiegłym roku 
20,5 mld zł. Ponadto kontynuowano budowę szkoły podstawowej w dzielnicy 
Boguszowice Północ /4,6 mld zł/, budowano salę gimnastyczną przy SP 29 w 
Golejowie /3 mld zł/, rozbudowywano SP nr 13 w Chwałowicach /426 mln zł/ i 
realizowano szereg drobniejszych prac inwestycyjnych. Blisko 7 mld zł 
wydatkowano na remonty budynków szkół i przedszkoli.

W ubiegłym roku kontynuowano rozbudowę, renowację i adaptację Ratusza, 
doprowadzając do oddania w nim nowej siedziby Urzędu Stanu Cywilnego /6,2 
mld zł/. Miasto podjęło się, przy finansowym wsparciu Funduszu Kościelnego / 
160 mln zł/, restauracji popadającego w ruinę zabytkowego kościółka przy ul. 
Gliwickiej /452 mln zł/.

Na budowę nowego szpitala wydano w ub. roku 1,2 mld zł, wspomagając środki 
państwowe /20 mld zł/, z których szpital jest budowany.

Kontynuowano budowę dźwigu osobowego i remont budynku Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Żużlowej /2,5 mld zł/

Zmodernizowano basen “Ruda” przy ul. Gliwickiej /6,4 mld zł/, czyniąc z niego 
atrakcyjny, nie tylko dla dzieci, obiekt letniego wypoczynku. Trwają prace 
remontowe na krytej pływalni przy ul. Powstańców. Wydano także blisko 1 mld zł 
na budowę ośrodka Bushido na Nowinach.

Podniesienie kościoła św. Antoniego, będącego wspaniałym zabytkiem i symbolem 
Rybnika, do godności bazyliki mniejszej uczczono wykonaniem oświetlenia wież i 
nawy głównej /0,4 mld/.

Listy do redakcji  

To mi się nie podoba
Konkretnie chodzi o relacje z 

posiedzeń Rady Miasta. Proszę mi 
wybaczyć, ale jako obywatela miasta nie 
interesuje mnie czy ktoś zaproponował 
zmiany w porządku obrad, czy ktoś się 
spóźnił na sesję i w związku z tym dwa 
razy głosowano nad jakimś wnioskiem. 
Nas interesują problemy i sposób w jaki 
rozwiązuje je Zarząd Miasta i jaki 
stosunek do tych problemów ma rada 
lub konkretni jej przedstaw iciele. 
Podanie hasłowej informacji nic nam nie 
mówi - co to znaczy “mała 
przedsiębiorczość w zasobach 
komunalnych” /dziwoląg językowy/? 
Rozumiem, że chodzi o konkretne 
zarzuty p. Frelicha do pracy Zarządu 
Miasta. I to jest sprawa.

Co dla mieszkańca, czytelnika znaczy 
informacja, że p. Frelich zarzucił 
Zarządowi Miasta, a konkretnie p. 
Prezydentowi w prowadzenie 
“totalitarnego systemu
informacyjnego”? Jak podaje się taką 
informację to czytelnik ma prawo 
wiedzieć, czy są to insynuacje p. 
Frelicha i jest on zwykłym rozrabiaczem 
albo może ma rację i wtedy wyrabiam 
sobie pogląd na pracę Zarządu Miasta i 
p. Prezydenta. Dlatego jeszcze raz 
powtarzam: nie interesuje mnie kto 
wchodził i wychodził z sali posiedzeń, 
kto gasił światło itd., ja chcę wiedzieć i 
znać generalną politykę Zarządu Miasta 
i oponentów w stosunku do tej polityki. 
Bo ja i tysiące rybniczan pójdę do urn 
wyborczych i chcę głosować na ludzi 
mądrych i prawych, którzy wzorem 
naszych przodków rządzili Rybnikiem 
mając na względzie dobro publiczne, a 
nie interesy prywatne czy wybujałe 
ambicje.

Albo co to jest za informacja, że 
przewodnicząca komisji finansowej 
przedstaw iła w dużym skrócie 
sprawozdanie z działalności finansowej 
za 1993. Panie Kolego! Na tej podstawie 
mam sobie wyrobić pogląd, czy dobrze, 
czy źle gospodarowano moimi 
pieniędzmi? Ton całego Pana artykułu 
skłania mnie do poglądu, że Zarząd 
gospodarował źle, a komisja rewizyjna 
popełniła przestępstwo, wnioskując 
udzielenie Zarządowi M iasta 
absolutorium bez przeprowadzenia 
gruntownej kontroli działalności 
Zarządu. Ale w końcu dowiaduję się, że

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA

30 radnych głosowało za absolutorium, 
a tylko 5 przeciw. Powstaje więc pytanie 
czy pięciu jest sprawiedliwych, a reszta
to co???

Szanowna redakcjo " Gazety 
Rybnickiej" .

Bez czytania tego artykułu, patrząc 
wyłącznie na dokonania materialne 
Zarządu M iasta, oceniam go 
pozytywnie. Nie znam tych panów, 
przyznam szczerze, że tuż po wyborach 
byłem oponentem , ale zm ieniłem  
zdanie. W Rybniku w ostatnich pa ru 
latach zrobiono więcej, niż w całym 
okresie PRL /w którym niszczono to, co 
Rybnik wyniósł z okresu 
międzywojennego/. Nad prawdziwą 
samorządnością zawisły ciężkie chmury. 
Rybnik obrał odważną drogę pilotażu. 
Cześć i chwała tym, którzy podjęli taką 
decyzję. Może to się nie udać, może idee 
nowej koalicji rządowej skutecznie 
zdławią to, co ledwo kiełkuje. Ja to już 
przerabiałem, oni potrafią to zrobić, są 
zawodowcami i mają dość szerokie 
poparcie nomenklaturowej inteligencji. 
Ale będę cenił tych, którzy podjęli się 
walki o samorządność. Walka idzie nie 
o doraźne, krótkoterm inowe 
zwycięstwa, idzie o stworzenie stałego 
systemu samorządnego, w którym my, 
obywatele żyjący tu, w tym konkretnym 
miejscu na ziemi, sami będziemy 
decydować co jest dobre, co złe, czego 
chcemy, co odrzucimy. Dlatego tak 
ważna jest rzetelna i pełna informacja o 
pracy Zarządu oraz całej Rady Miasta i 
poszczególnych jej członków.

Pozwalam sobie przedstawić postulat, 
aby na łamach naszej gazety 
zaprezentować w formie wywiadów 
poglądy przedstawicieli Zarządu Miasta 
oraz głównych oponentów ich polityki, 
jak również poglądy przewodniczącej 
Rady M iasta i przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. Myślę, że w świetle 
ustawy “Prawo prasow e” nie 
powinniście mieć kłopotu z 
przedstawieniem takich wywiadów. Nie 
chodzi o sprowokowanie rozróby, lecz 
o spokojne wyjaśnienie obywatelom, 
czego dotyczą spory. Bo być może jest 
to normalna polemika na sesjach, która 
w demokracji jest rzeczą normalną, ale 
wtedy nie może to być jedyna informacją 
z posiedzeń Rady M iasta. Zła 
inform acja je s t gorsza od żadnej 
informacji.

Wasz stały czytelnik i pasjonat 
prawdziwej samorządności

Wilga

Listy do redakcji
Dotyczy ostatniej Sesji Rady Miasta 

Rybnika. W pierwszych kilku zdaniach 
mojego wystąpienia na ostatniej sesji 
zarzuciłem  radnemu Frelichowi 
nikczemność, gdyż posądzał uczciwych 
ludzi o prywatę. Jestem przekonany iż 
radny Frelich wiedział, że nie mówi 
prawdy. Aby bardziej zobrazować zło 
wyrządzone rzucanymi publicznie 
pomówieniami, przywołałem przykład, 
który będąc dzieckiem słyszałem z 
ambony - “p lo tka” to je s t pierze 
rozrzucane z wysokiej wieży podczas 
silnego w iatru - pozbierać go z 
powrotem nie sposób.

Każdy z nas radnych działa na korzyść 
miasta. Podejrzewam, że każdy z nas 
miał jakieś propozycje do załatwienia 
prywatnych interesów kosztem miasta. 
Mówię o korzyściach materialnych i 
finansowych. Domaganie się ich 
załatwienia przez Radę i Zarząd Miasta 
nie je s t uczciwe. Jeśli analizuję 
poczynania radnego Frelicha przez 
ostatnie cztery lata, zadaję sobie pytania: 
Jaka jest intencja tych działań? Czym 
podyktowana?

W sprawie udostępniania informacji 
radnym. Ja, gdy mam wątpliwości, idę 
z nimi do Zarządu. Nigdy mi nie 
odmówiono informacji, dodatkowo 
przychodzę na posiedzenie Komisji 
problemowych. Dowiaduję się, poznaję 
mechanizm i logikę działania. Zadaję 
sobie trud poznania prawdy, a nie 
rzucam podejrzeń i sensacyjnych pytań 
na sesjach w obecności prasy i pod 
publikę. Tak rozumiem obowiązek 
radnego.

Pytam pana więc, któż panu broni 
postępować podobnie? Myślę, że panu 
nie zależy na odpowiedziach - pan po 
prostu sieje wiatr... Dokąd pan zdąża? I 
co zamierza?
Jestem przewodniczącym Komisji 
Praworządności. Żadna sprawa nie 
ujrzała św iatła zanim nie została 
dokładnie- sprawdzona - szczególnie w 
sprawach personalnych. A pan tak lekko 
bez odpowiedzialności rzuca cień na 
opinię i honor człow ieka. Przed 
czterema laty głosowałem, aby pan 
radny Frelich został Starostą w naszym 
Rejonie. Wówczas przekonany byłem, 
że przy dobrej woli w tym “duecie” 
można wiele użytecznych spraw dla 
miasta rozwiązać. Teraz rozumiem, jak 
bardzo się wówczas myliłem. Dzisiaj 
tego poparcia odmawiam.

To właśnie powiedziałem publicznie 
na ostatniej Sesji Rady Miasta, z pełną 
odpowiedzialnością za moje słowa.

Z poważaniem dla czytelników 
Wiesław Sojka 

Radny Rady Miasta

SPROSTOW ANIE
Nieprawdziwe jest stwierdzenie 

zawarte w moim sprawozdaniu z 
ostatniej sesji Rady Miasta, 
zamieszczonym w ostatnim numerze 
“GR”, iż petycja podpisana przez 175 
osób dotyczy “Domu Chleba” w Rynku 
nr 3. Petycja ta dotyczy piekarni przy 
ul. Łony, należącej do posesji przy ul. 
Sobieskiego 32.

W szystkich zainteresowanych 
uprzejmie przepraszam.

Wacław Troszka

P r z e c e n y
* Uni-Styl przy ul. Mikołowskiej 7 
obniżył ceny kurtek zimowych.

Nowy sklep 
/i coś jeszcze/

* Sklep z mięsem i wędlinami “Berger” 
rozpoczął działalność przy ul. Łony, tuż 
przy Pl. Wolności.
* Biuro Podróży “Orbis” działa w nowej 
siedzibie przy ul. Reja.

/K/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Dzień Kobiet, do niedawna obchodzony w całej Polsce 
obowiązkowo, polegał na czczeniu kobiety takiej, jaką powinna 
być, choć nie zawsze jest: Matki-Polki, najpiękniejszej panny 
młodej, słodkiej siedmiolatki, anioła dobroci, muzy czy miss całej 
okolicy.

Ale nie zawsze jest tak, jak tego chce stereotyp, nie wszystkie 
kobiety są dobre, piękne i czułe, niektóre nawet się o to nie starają.
Alkoholizm, o którym piszemy, to także część prawdy o kobietach, 
zazwyczaj pomijanej milczeniem przy odświętnych okazjach.

Szkoła życ ia  
b ez  alkoholuS z k o ła  ż y c ia  b e z  a l k o h o lu

Rozmowa z Małgorzatą STANECZEK , kierującą oddziałem odwykowym 
dla kobiet uzależnionych od alkoholu w Państwowym Szpitalu dla Psychicznie 
i Nerwowo Chorych w Rybniku.

- Od jak dawna istnieje oddział?
-Od 1988 roku.
- Ile osób tu pracuje?
- Zatrudniamy 6 pielęgniarek, 
rejestratorkę, terapeutę odwykowego. Ja 
jestem psychologiem. Nie ma tu 
salowych, bo pacjentki same wykonują 
wszystkie prace porządkowe - mycie, 
sprzątanie, pranie firanek. W ramach 
terapii wykonują też różne zajęcia na 
terenie szpitala, np. w kuchni, w klubie. 
Wszyscy sobie chwalą ich pomoc, bo są 
bardzo sprawne, szybkie.
- Ile kobiet leczy się na o d d z ia l e ?  

-Rocznie 120-140. Mamy 30 łóżek. Nie 
narzekamy na brak powodzenia. Przed 
przyjęciem dobrze jest wcześniej ustalić 
termin.
- Czy oddział przyjmuje tylko osoby ze 
Śląska, z okolic Rybnika?
- Nie, w leczeniu odwykowym nie 
obowiązuje rejonizacja, zdarzają się 
nawet pacjentki z centralnej Polski. 
Przyjmujemy kobiety ze skierowaniem 
z Poradni Odwykowej, zwykle z miejsca 
zamieszkania. Około 10 procent ma 
sądowy nakaz leczenia, ale takich 
nakazów wydaje się coraz mniej - i 
bardzo dobrze, bo wyniki terapii są w 
tych przypadkach słabe, ze wszystkich 
moich przymusowych pacjentek tylko 
jedna do tej pory nie wróciła do nałogu. 
90 procent przychodzi dobrowolnie. 
-Jak długo trwa kuracja?
- Około 3 miesięcy - to zależy od 
realizacji programu leczenia.
- Jak to leczenie przebiega?
- Najpierw trzeba poprawić stan 
fizyczny alkoholiczki, żeby była w stanie 
brać udział w terapii. Później tworzymy 
świadomość problemu uzależnienia, 
pracujemy nad m otywacją do 
zachowania abstynencji, podnosimy 
poczucie własnej wartości. Później jest

trening właściwych zachowań, pomoc 
w odbudowaniu pozytywnych relacji i 
rozwiązywaniu problemów. Na końcu 
tej drogi jest nauka życia bez alkoholu, 
tworzenie planu zmian w swoim życiu i 
początek realizacji tego planu. 
Praktycznie to są wykłady o chorobie i 
problemach człowieka zdrowiejącego, 
psychoterapia grupowa i indywidualna, 
muzykoterapia, artoterapia, terapia 
pracą. Cały dzień musi być 
zagospodarowany. Po godz. 18.00 
mamy mityngi AA w dwóch grupach - 
żeńskiej i mieszanej. Leczenie polega na 
połączeniu metod Anonimowych 
Alkoholików i innych form terapii. 
Częścią terapii są spotkania z księdzem, 
z grupą Zielonoświątkowców, z 
niepijącą alkoholiczką -  byłą pacjentką. 
Raz w miesiącu, zwykle w sobotę, 
organizujemy zjazd byłych pacjentek, 
Było tych zlotów już 12, niektóre panie 
przychodzą za każdym razem. My się 
dowiadujemy, co się dalej z nimi dzieje, 
a aktualne pacjentki przy ciastach i 
kawie słuchają, jak “byłe” radziły sobie 
na różnych etapach abstynencji. Są 
wśród nich panie, które zakończyły 
leczenie już kilka lat temu.

W praktyce oddział bardziej 
przypomina szkołę, niż szpital: mamy 
tablicę, są zeszyty, zadania domowe -

tylko listy obecności się nie sprawdza. 
Nowoprzybyłe są często zdziwione, że 
tak to wygląda. Oddział jest otwarty, nie 
ma krat w oknach, nosi się cywilne 
ubrania.
- Co powoduje, że kobiety zgłaszają się 
na leczenie?
- Przychodzą, kiedy z powodu alkoholu 
coś się zaczyna sypać - są zagrożone 
ograniczeniem władzy rodzicielskiej,

mąż grozi
r o z w o d e m ,  
p r a c o d a w c a  
s t r a s z y  
z w o ln ie n ie m ,  
zdrowie zaczyna 
s z w a n k o w a ć .  
Kobiecie trudno 
się przyznać przed 
samą sobą, że jest 
a lk o h o l ic z k ą .  
Stereotyp nakazuje 
jej czystość, 
d o b r o ć ,  
opiekuńczość - ma 
być idealną matką, 
ż o n ą ,  
p rze w o d n iczk ą  
d u c h o w ą .  
O c z y w i ś c i e  
alkoholiczka nie 
spełnia tych 
wymagań 
dlatego, dopóki 
może, zaprzecza 
f a k t o w i  
u z a l e ż n ie n i a ,  
m in i m a l i z u j e  
problem, okłamuje 
po prostu siebie. 
Kobiety piją same 
albo w małych

p o zo sta łe j części RSN - mówi 
dyrektor Zakładu Telekomunikacji w 
Rybniku, Edmund SKUPIEŃ.

I tu zaczyna się rozm ow a o 
barierze pieniądza, na razie nie do 
przeskoczenia. Aby rozpocząć prace 
na terenie Rybnika, trzeba by na 
wstępie zainwestować od 600 do 800 
m iliardów  złotych. Tylko skąd je  
w ziąć? K oszt in sta lacji jednego  
numeru telefonicznego wynosi około 
ty s iąca  dolarów , podczas gdy 
abonament obecnie płaci około 2,5 
miliona złotych. Takie są taryfy. Inna 
rzecz, że niew ielu szczęśliwcom  
instaluje się obecnie nowy telefon /a 
właściwie numer/. Dyrektor zastrzega 
się, ze nie może mówić w imieniu 
zarządu Telekomunikacji Polskiej 
S.A. /jednoosobowy udział skarbu 
państwa/, ale - jak się domyśla - ilość 
inwestycji telekomunikacyjnych w 
Polsce jest już tak wielka, że gdzieś 
musi być granica ryzyka. Nie ma 
w idoków  na zac iągn ięc ie  
zagranicznych kredytów, a inwestorzy 
zagraniczni nie kwapią się z własnymi 
wkładami. W telekom unikacji na 
obecnym  poziom ie technicznym  
koszty  w łożone w inw estycje  
zwracają się dopiero po 7 -.8 latach 
użytkow ania sieci połączeń. Kto 
zechce inwestować w sytuacji, gdy 
polska gospodarka przypomina lotne 
piaski?

GRZEGORZ WALCZAK

grupach, po 2-3. Tym trudniej więc 
ujawnić przed otoczeniem prawdę o 
sobie. A kiedy te opory zostaną 
przełamane, zdarza się, że lekarz nie 
wierzy w uzależnienie kobiety - bo to 
nie pasuje do stereotypu. Po leczeniu 
również kobiecie jest trudniej. Rodzina 
jej często nie akceptuje, przypomina 
niedawne “złe zachowanie” i w ten 
sposób niszczy właśnie odbudowaną 
wiarę w siebie. Mężowie, przyjaciele 
niechętnie zmieniają siebie, większość 
nie godzi się na bezalkoholowy dom. 
Kiedy mężczyzna choruje, kobieta stara 
się mu pomóc. Gdy choruje kobieta, 
mężczyzna wpada w złość, panikę, 
uważa to za “plamę na honorze”. W 
Ameryce badano rodziny alkoholików. 
Jeśli pije mąż, o rozwód występuje 1 
żona na 10. Jeżeli pije żona, rozwodzi 
się 9 na 10 mężów. Poza tym, na 
mężczyznę po leczeniu czeka zwykle 
odświętny, wypielęgnowany dom, a na

kobietę zaległe porządki i brudne 
naczynia z kilku tygodni. Powrót do 
picia zaczyna się zawsze na długo przed 
sięgnięciem po kieliszek.
- Jak skuteczne w tej sytuacji je s t 
leczenie?
- Mamy chyba takie efekty, jakie osiąga 
się w innych ośrodkach. Nie ze 
wszystkimi pacjentkami mam kontakt, 
ale niektóre piszą, dzwonią, 
przyjeżdżają porozmawiać. Myślę, że 
jedna trzecia wraca do picia prawie zaraz
- głównie te, które leczyły się 
przymusowo. Jedna trzecia zaczyna pić 
po kilku, kilkunastu miesiącach - to te 
pacjentki, którym trudno było się 
przyznać, że są uzależnione. Reszta 
utrzymuje abstynencję. Z reguły kobiety 
muszą powtarzać odwyk. To się wiąże z 
brakiem kobiecych grup AA, z brakiem 
pomocy w rodzinie. Wsparcia nie da 
mąż, syn, brat. Z córkami jest różnie. 
Najbardziej pomagają matki i starsze 
siostry.
- Jak zachowują się najbliżsi w trakcie 
samego leczenia?
- Czasami mężowie żądają powrotu do 
domu. Zdarza się zresztą, że rodzina nie 
godzi się na leczenie szpitalne, bo jest 
przyzwyczajona do obecności matki i do 
“obsługi”. Ale zdarza się też, chociaż 
rzadko, że rodzina przywozi na oddział 
alkoholiczkę, często pijaną, 
nieświadomą, co się dzieje, wcale nie 
chcącą się leczyć.

Najczęściej jest tak, że krewni 
odwiedzają, opowiadają o tym, co się 
dzieje w domu. I tu je s t pewne 
niebezpieczeństwo, bo ona słyszy, że 
dziecko jest chore, albo widzi, że 
przyszło w brudnym ubraniu, bez guzika

- i wyobraża sobie, że bez niej świat się 
zawali. A leczenie odwykowe wymaga 
skupienia, koncentracji na sobie, 
niezakłócanej alarmami z zewnątrz.
- Czy zdarzają się ucieczki z oddziału?
- Nie, bo w każdej chwili można 
zrezygnować. Staramy się przekonać 
pacjentkę, żeby została, a jeśli się nie 
da, to odchodzi. Często powody są 
losowe. W sumie rzadko kuracja jest 
przerwana przed końcem.
- Czy prowadzi się tu terapię rodzin?
- W niewielkim zakresie ze względu na 
brak czasu i małą liczbę terapeutów.
- Czy zdarza się jednoczesne leczenie 
obojga małżonków?
- Tak, z tym, że u nas nie ma oddziału 
męskiego. M ężczyźni leczą się w 
Gorzycach lub w Szopienicach.
- Czy alkoholizm jest różny w zależności 
od płci?
- Trwa nad tym dyskusja, ale chyba tak. 
W każdym razie leczenie kobiet jest 
trudniejsze. Kobiety piją głównie w 
domu. Jeżeli nie same. to z koleżankami 
w tej samej sytuacji życiowej - na 
urlopach wychowawczych, po 
rozw odzie. Coraz częściej piją 
kompensacyjnie, z powodu monotonii 
życia, frustracji, braku czasu, 
n iedoceniania przez męża, braku 
rozrywki. Niestety, coraz częściej piją 
też “po męsku” - poza domem. I coraz 
młodsze dziewczyny mają kontakt z 
alkoholem.

Jest to młoda choroba w tym sensie, 
że dopiero od 20 - 30 lat specjaliści 
uw ierzyli, że kobieta może być 
alkoholiczką.
- Czy są jakieś cechy szczególne kobiet 
uzależnionych ?
- To jest choroba dem okratyczna, 
niezależna od wieku, wykształcenia, 
sytuacji społecznej. Mamy tu wszelkie 
środowiska - od absolwentek wyższych 
uczelni, do osób upośledzonych 
umysłowo. Oczywiście dużo piją 
kobiety z marginesu, ale one nie chcą 
się leczyć, tylko pić dalej. Wiele jest 
pacjentek pracujących. Najczęściej są 
mężatkami, albo żyją w konkubinacie. 
Często m ają dzieci, niektórym 
ograniczono władzę rodzicielską.

Prawdopodobnie predyspozycje do 
uzależnienia są wrodzone. Zwykle 
uzależniają się osoby niedojrzałe 
em ocjonalnie, biernie, zależne. 
Podłożem jest nieum iejętność 
rozpoznania negatywnych emocji i 
radzenia sobie z nimi. Żeby przestać pić, 
trzeba nabrać tych umiejętności. Ale z 
alkoholizmu nie można się wyleczyć, 
dlatego jedynym sposobem na odejście 
od nałogu jest całkowita abstynencja. 
Czasem się opowiada, że leczymy 
małymi dawkami alkoholu, że na tym 
oddziale się najwięcej pije. To są 
kompletne bzdury.
- Jak przebiega uzależnienie?
- Zawsze zaczyna się od picia 
towarzyskiego, albo z mężem “przy 
sobocie, po robocie”. Potem szuka się 
okazji do wypicia, ilość alkoholu i 
częstotliwość picia rośnie, pije się w 
samotności, pojawia się kac. Potem je st 
przymus picia, konflikty małżeńskie, 
zawodowe, burzenie innych sfer życia 
Z aczynają się ciągi alkoholowe, 
najpierw krótkie, z przerwami, które 
przekonują delikwenta, że może się 
powstrzymać. Później długie opilstwo 
z “kacem m oralnym ”, wyrzutami 
sumienia, poczuciem winy. Do upicia się 
potrzeba coraz mniej alkoholu. Wreszcie 
zupełny rozpad więzi społecznych i 
choroby fizyczne, które u kobiet 
postępują dużo szybciej. Za to odtrucie, 
przywrócenie fizycznej sprawności u 
kobiet trwa dłużej.
- Czy nie przeszkadza pani, że ten 
oddział je s t  częścią szpitala  
psychiatrycznego ?
- Zawsze chciałam tu pracować.

ROZMAWIAŁA: 
KLAUDIA MICHALAK
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Rybnicka Strefa Numeracyjna

BARIERA
PIENIĄDZA

Latem i jesienią ubiegłego roku 
pracownicy Zakładu

Telekomunikacji w Rybniku
przygotowywali teren  pod
przeciągnięcie kabla
światłowodowego między Rybnikiem 
i Raciborzem. Prace trwały m. in. przy 
ulicach M łyńsk iej, R eym onta, 
Kotucza, R acibo rsk iej i 
Zebrzydowickiej. Przygotowywano 
przepusty dla kabla w trudniejszych 
technicznie m iejscach, m . in. pod 
przejazdem kolejowym w Suminie. 
Przypomnijmy, że inwestycja ta jest 

wykonywana w ramach pierwszej tury 
prac nad uruchom ieniem  tzw. 
Rybnickiej Strefy Numeracyjnej, 
która obejmuje Racibórz, Rybnik, 
Jastrzębie, Wodzisław, Leszczyny i 
Żory razem z okolicznymi gminami. 
Dzięki po łożonem u kablow i 
światłowodowemu Racibórz uzyska 
połączenie przez Rybnik z 
Katowicami, z pom inięciem  
dotychczasowej drogi łączy przez 
Kędzierzyn-Koźle i G liw ice. W 
budynku rybn ick iego  Zakładu 
Telekomunikacji znajdow ać się 
będzie głów na cen tra la  /po le

kom utacyjne/ Rybnickiej Strefy  
Num eracyjnej. Stąd p o b iegną  
sygnały  /na raz ie  łączone 
tradycy jnym i m etodam i/ do 
katow ick ich  cen tra l
m iędzym iastow ych  i
m iędzynarodow ych . 16 tysięcy  
now ych num erów  z R aciborza i 
oko licznych  gmin uzyska ta k ie 
połączenia w końcu l is to p a d a  
bieżącego roku, bo na ten okres 
planuje się zakończenie prac nad 
rac ib o rsk ą  cz ęśc ią  inw estycji 
telekomunikacyjnych w ramach RSN.

Założenia techniczno-ekonomiczne 
RSN przewidują oddanie w Rybniku 
i okolicznych gminach około stu 
tysięcy numerów w pierwszym etapie 
oraz kolejnych stu tysięcy numerów 
w drugim etapie realizacji inwestycji. 
Rybnicki Zakład Telekomunikacji ma 
ju ż  zapew nione w szystk ie 
pomieszczenia pod koncentratory na 
te ren ie  m iasta . To do nich będą 
przyłączeni abonenci za pom ocą 
krótkich odcinków kabli.
- Za znaczną część z nich płacimy ju ż  
czynsz, dlatego i nam zależy na jak  
najszybszym  rozpoczęciu  p rac w

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zabawa do kwadratu
Warszawski teatr “Kwadrat” gościł 

w Rybniku nie po raz pierwszy i... 
zapewne po raz ostatni. Jego dyrektor, 
Edmund KAWAŃSKI określił nawet 
TZR jako swoją “Małą Scenę” . Za 
każdym razem publiczność tłumnie 
przybywa na przywiezione z Warszawy 
farsowe przedstawienie i tak było 
również ostatnio - pełny był parter, a i 
balkon nie świecił pustkami. Dla wielu 
widzów było to już kolejny kontakt ze 
stołeczną sceną, znają więc jej styl i jej 
aktorów, wiedzą, na co idą do teatru. Czy 
coś mogło więc być dla nich 
zaskoczeniem? Może to, że obiecywana 
w zapowiedziach “odrobina nagości” 
adresowana była i do pań i do panów, 
widzieliśmy bowiem dwie gołe pupy: 
męską i damską. Wydaje się, że męska 
wzbudziła nawet większy aplauz... 
Zresztą publika była w ogóle skłonna

konserwatywnych ministrów przed 
obyczajowym skandalem. Polska 
praprem iera sztuki odbyła się w 
kwietniu 1993 roku, tekst musiał więc 
powstać sporo wcześniej, ale tak się 
złożyło, że od tego czasu w łonie 
brytyjskiej partii konserwatywnej 
rzeczywiście wybuchło kilka afer na tle 
erotycznego życia członków rządu i 
aktualność tej komedii stale rośnie, co 
przy jej politycznym  tem acie 
niewątpliwie stanowi pewien fenomen.

Wystawiając taki tekst, teatr liczył 
zapewne i na to, że będzie aktualny 
również w Polsce - rok temu cały kraj 
pasjonował się przecież przygodami 
M arzeny Domaros w sejmowych 
kuluarach i nie tylko. W tych pięknych 
czasach co i rusz ktoś kwestionował 
morale parlam entarzystów , ktoś 
wyskakiwał z okna w sejmowym hotelu.

Magda Wołłejkówna i Jerzy Bończak Zdj. wack

do żywych reakcji, biła brawo nie tylko 
na koniec aktów, a przede wszystkim 
śmiała się gromko, serdecznie i często. 
Oczywiście przedstawienie zakończyło 
się oklaskami na stojąco, co ostatnio, nie 
tylko zresztą w Rybniku praktykuje się 
w łaściw ie po każdym spektaklu. 
Szkoda, kiedyś owacja na stojąco miała 
rangę prawdziwego wyróżnienia. 
Kłaniać się widzom wyszli nie tylko 
aktorzy, ale również operator okna. Tytuł 
sztuki, “Okno na parlament” w pełni 
bowiem oddawał treść - okno 
rzeczy wiście grało rolę tytułową i było 
w tym bardzo aktywne.

Tekst Ray’a Cooney’a jest bardzo na 
czasie - wielokrotnie pada nazwisko 
Johna Majora i przywódcy opozycji 
Neila Kinnocka, a farsowe komplikacje 
biorą się ze strachu jednego z

A rch itek tu ra  
na p lak atach

“L ‘archi - s ‘affiche”, czyli plakaty 
ukazujące współczesną architekturę 
francuską, obejrzeć można w salce All
iance Francaise w bibliotece im. 

Konstantego Prusa przy ul. Szafranka.
Plakaty te zostały opracowane dla 

celów ekspozycyjnych i są wystawiane 
na całym świecie. Ukazują one bogatą i 
bardzo różnorodną twórczość 
architektoniczną we Francji w latach 
1990-1991, a więc najnowszą.

Wszystkich, którzy pragną posiadać 
szerszą informację na temat “nowinek” 
architektonicznych we Francji - 
zapraszamy. /róż/

M iss "5"
W piątek 25 lutego br. w SP 

nr 5 odbyły się wybory miss. 
W konkursie uczestniczyło 18 
dziewczyn z klas VII i VIII. Do 
półfinału przeszło 10 
dziewczyn, a do finału 5. 
Konkurencje były bardzo 
różnorodne, były pytania i 
testy zręcznościow e / 
np. obieranie ziemniaków/. 
Miss szkoły została Monika 
Adamczyk, /na zdjęciu/ I 
Wicemiss Iza Kaznowska, II 
Wicemiss Ilona Mindur, a 
Miss Publiczności została 
zdobywczyni II miejsca Iza 
Kaznowska. Ogólnie było 
bardzo miło.

Cigdem

Zadziwiające, że zupełnie nie ma takich 
zdarzeń po ostatnich wyborach - czyżby 
nowi posłowie lepiej się kryli? A może 
po prostu są zbyt zajęci 
uszczęśliwianiem nas? Ach, gdzie są 
niegdysiejsze sejmy.... Publiczność 
sprawiała wrażenie, jakby już wcześniej 
obśmiała wszystkie filary demokracji i 
raczej już bawiły ją  rzeczy śmieszne 
ponadczasowo, niezależnie od sytuacji 
gospodarczej, pory roku czy kolejnej 
kadencji Zgromadzenia Narodowego - 
zwłaszcza zazdrosny mąż, owinięty w 
ręczniki i na dodatek nic nie 
rozumiejący.

Jak to w komedii bywa, wszystko 
skończyło się szczęśliwie - żona wróciła 
do męża, nieśmiały stary kawaler znalazł 
kobietę swojego życia, a trup ożył. Ale 
następnym razem będzie inaczej. 
Dyrektor “Kwadratu” obiecał bowiem 
rybnickim wielbicielom swego teatru, że 
przyjeżdżając z kolejną w izytą 
przywiezie kryminał z prawdziwym 
zimnym trupem. Sztuka będzie 
angielska, jeszcze ciepła. Dyrektor 
Kawański zapowiedział nawet, że 
będzie to przedstawienie dozwolone od 
lat 18. Bez wątpienia zrobił to, by 
zaostrzyć apetyt...

KLAUDIA MICHALAK

W Paryżu /a piszę te słowa 20 lutego/ 
je s t zimno i pada śnieg. Rzadkie 
zjawisko. Mój znajomy - Jean popatrzył 
przez okno i zbiera się do wyjścia. Na 
sweterek nałożył marynarkę, postawił 
kołnierzyk, okręcił szyję szalikiem. 
Gotowy! Jean stanowi doskonałą 
ilustrację do rozważań “Francuzi a 
zima”. Otóż mam na ten temat swoją 
teorię. Przede wszystkim ludzie ci 
uważają, że żyją w ciepłym kraju. W 
zasadzie mają rację. W lutym zieleni się 
trawa i zaczynają kwitnąć drzewa / 
zresztą zielono tu cały rok, dzięki 
stosownym krzewom/, małe dzieci w 
listopadzie biegają po parku w krótkich 
spodenkach, a w styczniu zdarzało mi 
się widzieć kobiety z gołymi nogami. 
Lub np. - jest początek lutego, a my

Ze szkicownika Kazimiery Drewniok
Kapliczka domkówa w Stodołach, p. w. św. Jana Nepomucena. Brak daty budowy. 

Kapliczka jest murowana, otynkowana, kryta dachówką. Zbudowano ją  na rzucie 
kwadratu ze sklepieniem klasztornym. Wewnątrz XIX-wieczna figura patrona 
kapliczki. Dzwonek smukłej wieżyczki dziś jeszcze oznajmia zgony, nawołuje na 
różańcowe i majowe nabożeństwa. Corocznie odprawia się tu uroczystości religijne 
w dniu św. Floriana - patrona Stodół. O kapliczkę dbają mieszkańcy całej wsi. 
Estetyczne wnętrze wykonał pan Alfred Mira /miejscowy stolarz /. Dzwonniczką 
jest pani Jadwiga Klimek, zaś opiekunką kapliczki pani Erna Mira. W bliskim 
sąsiedztwie kapliczki znajduje się gniazdo bocianie.

Korespondencja własna z Paryża dla “GR”

Z I M N O !
tylko w ręku, gdy pakował się. 
Wyjeżdżał na lodowiec.

I tak trwa to ogólne marznięcie, ale w 
końcu wszystko mija. Dzień, dwa i 
znowu słońce i +15 stop.C, i znowu 
siadamy w południe przy stoliku przed

siedzimy sobie na Wielkich Bulwarach, 
popijając kawę przy stolikach 
wystawionych na zewnątrz. Bo słońce, 
bo +15 stop.C. Siedzimy i cieszymy się, 
że mija nam ta paryska zima - nie zima. 
Aż tu nagle ta ostatnia atakuje. Dla 
Francuza oznacza to, że temperatura 
spada w okolicę zera, zaczyna wiać 
wiatr, a czasami wirują płatki śniegu. Co 
wtedy robią tubylcy? Jeśli myślicie, że 
po prostu cieplej się ubiorą, to jesteście 
w błędzie. Nic z tego, Paryżanin/nka/ 
postanawia zimę przetrwać, przeczekać, 
udać, że nic się nie zm ieniło. A 
ponieważ jednak jest o te kilkanaście 
stopni Celsjusza mniej, więc wszędzie 
pełno zziębniętych, przemarzniętych 
istot, szczękających zębam i, z 
czerwonymi nosami, które szybko, 
szybciutko biegną ulicami - byle dopaść 
metra.

Francuzki - ogólnie chude i małe, w 
te dni robią się jeszcze chudsze i 
mniejsze, bo całe skulone w sobie, 
dygocące z zimna, ale twardo: na 
wydekoltowaną sukienkę płaszczyk 
narzucą, szal na kostiumik /spódnica - 
oczywiście krótka/ i tup, tup, w tych 
swoich czółenkach i kaczuszkach. A już 
szczególnie ulubionym obuwiem 
zimowym Francuzek “klasycznych” są 
szpileczki. Owszem, jest pewna grupa, 
co założyła sznurowane buciska, w 
których noga przypomina końskie 
kopytko. Ale założyła nie dlatego, że 
zimno, tylko, że modne, więc buciska

te będą nosić nawet 
w lipcu. Do
kopytek na dole, na 
górze nosi się 
kaszkiet i jest to 
jedyny wypadek, 
że nosi się
c o k o 1 w i e k , 
albowiem zasadą 
jest, że Francuzka 
na głowie nie ma 
NIC. Może padać, 
wiać, być zimno.
Nic i koniec. Aż żal 
tych w szystkich 
czapek, czapeczek, 
f a n t a z y j n y c h  
beretów, toczków, 
c u d o w n y c h  
kapelusików  i 
kapeluszy, które w 
w i e l k i c h  
m a g a z y n a c h  
można godzinami 
przymierzać. No i 
przymierzają. Ale 
nie noszą.

Co do mężczyzn, to patrz początek, 
czyli jak Jean ubierał się do wyjścia, gdy 
padał śnieg. Zimowy mężczyzna w 
Paryżu różni się często tylko tym od 
wiosennego, że ma szalik. Mężczyzna 
w futrzanej czapce jest w 9 wypadkach 
na 10 - Murzynem, a ten dziesiąty to 
Meksykanin. Co prawda raz u Jeana też 
widziałam czapkę. Ale nie na głowie

Cafe de la Paix. A że za 10 dni zimno 
wróci, to nic: postawimy kołnierzyk, 
skurczymy się w sobie, szaliczek 
zarzucimy i szybciutko, byle do metra, 
a metro, ta w ielka “świetlica”, 
przygarnie i ogrzeje wszystkich.

Ale to już temat na zupełnie inną 
opowieść.

EWA PODOLSKA
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Na psa urok Listy do  redakcji

Potulna, nieco smutna psia mordka 
zerka z obrazu na siedzących w 
fotelikach ludzi. Jej czarne oczy sporo 
już widziały, ale niejedno jeszcze 
zobaczą... Obraz ten stoi na sztalugach, 
na drewnianej małej scenie w otoczeniu 
gałęzi, korzeni, zieleni i suszonych 
kwiatów. Tuż obok leży kojec dla psa 
przykryty szybą, wokoło niego leżą 
poduszki, o które w godzinach 
południowych walczą ze sobą młodzi 
ludzie. Obok kufra z kwiatami stoi 
koszyk z codzienną świeżą prasą. Hop 
ze sceny - i już jesteśmy przy kontuarze, 
za którym stoi, czasem siedzi, a w porze 
przeciągów lub silnego zadymienia leży 
przemiła istota i uśmiecha się przemiło, 
przesympatycznie, przeuroczo do 
zamawiających kawę, herbatę, ciastko, 
piwo i inne dobra. W tle widzimy 
wiklinową szafkę, na której stoją m. in. 
antyczne zestawy do parzenia herbaty. 
Jest też cepeliowska baba, która w 
duecie z pluszowym psem oznajmia, iż 
ciasto już stygnie. Jak się Państwo 
domyślają, jesteśm y w jednej z 
rybnickich kawiarni, w otoczeniu 
wiklinowych stolików, fotelików, koszy, 
parawanów itd. Niektórzy miejsce to 
nazywają “wiklinowym szaleństwem”, 
w którym wszystko zdarzyć się może... 
Klientela jest tutaj przeróżna i w 
zasadzie można podzielić ją  na dwie 
kategorie: przedpołudniow i i
popołudniowi. Ci pierwsi to głównie 
młodzież z “Powstańców” i “Sawika”, 
oraz innych szkół, raczej 
ponadpodstawowych. Wieczorkiem zaś 
przybywają panowie na piwko i partyjkę

W ramach ogólnoświatowych 
obchodów 50 rocznicy bitwy o Monte 
Cassino Kuratorium  Oświaty w 
Katowicach - Delegatura w Rybniku, 
Zarządy M iast ROW-u i Związek 
Nauczycielstwa Polskiego organizują 
dla dzieci i młodzieży szkół naszego 
regionu szereg konkursów, których 
celem jest zainspirow anie do 
pogłębienia wiedzy o Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie oraz 
gromadzenie materiałów historycznych 
związanych z udziałem ludności Śląska 
w walkach na frontach II wojny 
światowej.

Dla zwycięzców wszystkich 
konkursów w pionie I i II /razem ok. 24 
laureatów/ organizatorzy i sponsorzy 
przygotowali w nagrodę 8-dniową 
wycieczkę do Włoch i udział w 
ogólnoświatowych obchodach walk o 
Monte Cassino w dniach 18- 19 maja br.

Kuratorium Oświaty - Delegatura w 
Rybniku oraz pozostali organizatorzy i 
sponsorzy zapraszają do udziału w 
konkursach.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 
dwóch pionach: pion I - dla uczniów 
szkół podstawowych, pion II - dla 
młodzieży szkół ponadpodstawowych. 
W konkursie można wziąć udział 
indywidualnie lub w 2-osobowej 
drużynie.

Pion I, a więc uczniowie szkół 
podstawowych powinni: 
a/wykonać album dotyczący jednego z 
niżej podanych tematów: “Szlak 2 
Korpusu Polskiego”, “Bitwa o Monte 
Cassino”, “Polskie Siły Zbrojne na 
Zachodzie” oraz plakat /format 50x70 
cm/, którego inspiracją będzie wiersz 
“Czerwone maki na Monte Cassino”. 
Etapem następnym będzie konkurs

szachów, również i dojrzałe panie 
wpadają na małą czarną w “szykownej 
filiżance” , czasem zajrzy ktoś z 
czworonogiem  /przew ażają psy/, 
przychodzą też pary /zakochane lub nie/

Gdy ciemność ogarnia świat, tutaj 
zapalają się zapachowe lampki, 
potęgując wspaniały nastrój, panujący 
tu od momentu otwarcia aż do Edith Piaf 

czyli do 
k o ń c o w y c h  
u t w o r k ó w  
ogłaszających, że 
już 21 na zegarze.

Czasem po sali 
przemyka się z 
gracją kelner - 
w irtuoz gitary i 
skrzypiec, który 
p r o w a d z i  
przykawiarniany 
zespół “Psu na 
budę” , dający 
darmowe koncerty 
w każdy piątek 
w i e c z o r e m .
Wtajemniczeni w czasie, gdy wszystkie 
m iejsca są zajęte, chronią się w 
piwniczce kawiarni, aby przeczekać tam 
na siedziskach przykrytych baranimi 
skórami, przy srebrnym świeczniku, 
starej beczce po piwie i sprawnych 
instrumentach.

Opisaliśmy już po części wystrój 
kawiarenki, ale czym byłaby ona bez 
odpowiedniego nastroju i intymnego 
życia? To “coś” też tu jest. Żadne święta 
i rocznice nie przechodzą bez echa. Czy 
to Dzień Kobiet /obchodzony, pomimo

wiedzy na temat. “Polskie Siły Zbrojne 
na Zachodzie z szczególnym 
uw zględnieniem  bitwy o Monte 
Cassino”. Eliminacje pisemne odbędą 
się 24 marca 1994 roku o godz. 9.00 w 
I I  LO w Rybniku, ustne 8 kwietnia 1994 
roku.

Pion II, czyli uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, mają za zadanie 
zgromadzenie i opracowanie materiałów 
historycznych, dokumentujących udział 
Polaków w walkach na frontach II wojny 
światowej w formie filmu popularno
naukowego opracowanego na bazie 
materiałów historycznych, dostępnych 
uczestnikom konkursu, który może 
zawierać relację byłych żołnierzy / 
opracowanie na kasecie video, czas ok. 
20 min./ oraz opracowanie plakatu, 
którego inspiracją byłaby książka 
M . W ańkowicza “Bitwa o Monte 
Cassino” /format 50 x 70 cm/.

Konkurs wiedzy o “Polskich Siłach 
zbrojnych na Zachodzie ze szczególnym 
uw zględnieniem  bitwy o Monte 
Cassino” odbędzie się w dwóch etapach: 
I etap, eliminacje pisemne, odbędzie się 
24 marca 1994 roku o godz. 11.00 w II 
LO w Rybniku, 2 etap, ustny, 8 kwietnia 
1994 roku.

Prace plastyczne, albumy, filmy 
popularno-naukowe należy składać w 
biurze ZNP - Zarząd Oddziału w 
Rybniku, ul. 3 Maja 29, tel. 22-876 
w terminie do 25 marca 1994 roku. 
Pisemne zgłoszenie drużyn do 
konkursu “Polskie Siły Zbrojne na 
Zachodzie ze szczególnym 
uwzględnieniem bitwy o Monte 
Cassino” należy złożyć również w 
biurze ZNP, w terminie do 15 
marca br.
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bzdurnych pomówień/, czy Walentynki, 
czy karnawałowy okres zabaw, czy 
“śledź” - bez przerwy odbywają się 
spotkania, zabawy, rom antyczne 
wieczorki, rockowe i folkowe granie. 
Oprócz tych drobnych, barwnych i 
miłych akcentów zdarzają się większe 
akcje, jak  np. zbiórka pieniędzy 
inicjowana przez J. Owsiaka. Teraz wisi

tam już podziękowanie od “Obserwatora 
Rzeczy Dziwnych i U lotnych” za 
zorganizowanie sztabu i serce.

Ostatnio w jeden z weekendowych dni 
odbył się wieczorek poezji, prowadzony 
przez młodego miejscowego poetę 
Piotra Lange i jego przyjaciela Andrzeja 
Piechotę. Pragną oni skupić w tej 
kawiarni z klimatem wszystkich 
okolicznych młodych /sercem  
szczególnie/ poetów, muzyków, malarzy, 
rzeźbiarzy itd. Jest to jedna z możliwości 
podzielenia się z innymi swymi 
pomysłami, sposobami przekazywania 
czegoś wyjątkowego, jak i posłuchania 
czy oceny wysiłków artystów z okolicy 
Rybnika. Dokładnie 8 marca 1993 roku 
kawiarnia “POD PSEM” otwierała swe 
podwoje i w tym roku obchodzi swój 
jubileusz. Wokół niej coraz, intensywniej 
tworzy się legenda. Legenda, która za 
kilkanaście, kilkadziesiąt lat nabierze 
antycznej patyny.

Stali klienci dwaj

Ale
kino!

Przez długie, długie lata każdy 
amerykański film - w kinie czy w 
telewizji - mógł liczyć na ogromną 
widownię i zachwyt publiczności tylko 
dlatego, że był am erykański. Zza 
wielkiej wody docierało wtedy do nas 
niewiele, w zamian za co w każdej 
chwili mogliśmy wybrać się na film 
radziecki. A potem mury runęły, otwarły 
się tamy i polskie ekrany kinowe i 
telewizory zalała amerykańska fala z 
celuloidu, kasety i satelity. Terminator 
używał zabójczej broni, policjanci z 
Miami ganiali dinozaury, wirujący seks 
budził nagie instynkty, a gliniarz w 
przedszkolu zajmował się dzieciakami, 
których akurat nikt nie zmniejszył i nie 
powiększył. A intelektualiści biadolili i 
łamali ręce, że w kinach tylko brutalność 
i erotyka, często nawet brutalna erotyka, 
a dla wrażliwej duszy nic. A tymczasem, 
kiedy krytycy narzekali, coś się zaczęło 
zmieniać. W kinach pokazały się filmy, 
których nie da się streścić słowami: 
“Zabili go i uciekł”, a co dziwniejsze, 
niektórych z nich wcale nie nakręcono 
w USA. I to dzieje się także u nas, w 
naszym spokojnym m ieście 
nie wojewódzkim. Filmy, które w marcu 
możemy zobaczyć w DKF i Kinie 
Premierowym w TZR, zapowiadają się 
fantastycznie. Wymienię tylko trzy: 30 
i 31 marca będzie można zobaczyć 
“Fortepian” , film now ozelandzki, 
uhonorowany “Złotą Palmą” w Cannes, 
reżyserowany przez Jane Campion, 
której “Anioła przy moim sto le” 
mogliśmy obejrzeć w czasie ostatnich 
Konfrontacji. “Fortepian” niektórzy 
uważają za obraz wspaniały, inni - za 
dziwaczny i manieryczny. Kolejny film, 
to "Wszystkie poranki świata" /pokaz 14 
marca/ - bohaterami są kompozytorzy 
sprzed stuleci, a ścieżka dźwiękowa jest 
prawdziwym rarytasem  dla 
melomanów, lubujących się w muzyce 
dawnej. I wreszcie /28 marca/ “Wysokie

obcasy” Pedro Almodovara - dziwaka i 
odnow iciela kina, twórcy filmów 
kultowych - balansujących między 
erotyką, drastycznością i groteską.

A na kwiecień, wśród innych atrakcji, 
zapowiedziano przegląd filmów Jima 
Jarm uscha, uw ielbianych przez 
kinomanów /są jeszcze tacy/, zwłaszcza 
młodych. Podobny przegląd odbył się na 
razie chyba tylko w Warszawie, a teraz 
będzie u nas. Takiej ilości filmów 
ciekawych, niezw ykłych i 
kontrowersyjnych nie było w Rybniku 
od Konfrontacji, a może się nawet 
okazać, że ten wiosenny sezon filmowy 
będzie bardziej udany niż ubiegłoroczne 
Konfrontacje.

Zapowiada się nam pyszna wiosna dla 
kinowych smakoszy.

KLAUDIA MICHALAK

"AA” dziękują
Organizatorzy “Dni skupienia dla 

osób uzależnionych” składają na ręce dr 
M. Skorupowej wyrazy szacunku i 
podziękowania radnym oraz ojcom 
naszego miasta Rybnika za zrozumienie 
i pomoc finansową. Uzyskane 
dofinansow anie pozw oliło 45 
uczestnikom i osobom dochodzącym 
spotkać się na rekolekcjach służących 
wymianie dośw iadczeń, a przede 
wszystkim szukaniu pomocy duchowej 
oraz własnej drogi do życia w 
trzeźwości. Marek “AA”

Prośba PCK
Rybnicki Oddział PCK zwraca się z 

prośbą o nieodpłatne przekazanie 
łóżeczka dziecinnego dla niezamożnej 
rodziny. Wszystkich, którzy chcieliby 
pomóc, prosimy o kontakt telefoniczny 
/25-639/ lub osobisty w siedzibie PCK 
przy ul. Kościuszki lub w redakcji.

 Zaprosili nas
Komenda Hufca ZHP wraz z 

Komendą Szczepu przy SP 34 - 
na Festiwal Piosenki Harcerskiej, 
który odbędzie się 19 marca br. w 

Teatrze Ziemi Rybnickiej 
w godz. od 10.00 do 16.00

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE TVP" 
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) 26-693

Konkurs Związku Nauczycielstwa Polskiego

Co wiesz o bitwie Monte Cassino?

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



Eskimos w Rybniku
Czy państwo wiedzą, jak nazywa się 

specjalista od naprawiania lodówek? 
Lodówkarz? Raczej nie... Bohaterowie 
spektaklu “Te, Eskimos”, wystawionego 
24 lutego w salce Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, też nie umieli nazwać 
absurdalnej postaci naprawiacza 
lodówek, więc przezw ali go 
“Eskimosem”. W półtoragodzinnym 
przedstaw ieniu, którego głównym 
tematem były “m aski” nakładane

prawdy, która choć nie zawsze piękna, 
wyzwala.

Amatorski zespół pani W andy 
ŚWITAŁY “Homosum” wystąpił tym 
razem w spektaklu, który był właściwie, 
jak go określiła w zapowiedzi reżyserka, 
socjodram ą, zaaranżow aną
im prow izacją - główny zarys 
poszczególnych scen został
przygotowany wcześniej na próbach, 
jednak nie było tekstu, którego aktorzy

Zofia Paszenda i Piotr Baron w jednej ze scen spektaklu Zdj. wack.

codziennie przez ludzi oraz 
konsekwencje rezygnacji z owych 
“m asek” , Eskimos był postacią 
prowokującą zmiany - różnił się od 
wszystkich pozostałych bohaterów 
przedstaw ienia sw ą dziecinną 
naiwnością, odkrywaniem innym 
prawdy o sobie na każdym kroku, 
każdym gestem i słowem - nietypowo 
czyli śmiesznie ubrany, opowiadający 
obcym o swoich sentymentach /trzyma 
w lodówce kwiaty, by je oglądać po 
powrocie z pracy zamiast telewizji, bo 
tak rozumie “przyjazność dla 
środowiska naturalnego” chłodziarki/, 
nie ukrywa nawet tego, że podoba się 
spragnionym romantyzmu kobietom i że 
umie to wykorzystać, Eskimos wnosi w 
sceniczny zakłamany świat świeżość

mogliby się nauczyć na pamięć. Tak 
więc od ich osobowości, predyspozycji 
aktorskich oraz dyspozycji w trakcie 
przedstawienia zależał jego ostateczny, 
niepowtarzalny kształt oraz końcowy 
efekt. Publiczność, która “dopisała” 
wypełniając salkę w MBP, w większości 
przyjęła spektakl entuzjastycznie, 
nagradzając autorów  widowiska 
gromkimi brawami. Nie rozumiem tylko 
jednego - dlaczego najgłośniejszy 
śmiech rozlegał się na widowni w 
chwilach, kiedy postacie sztuki 
rozm aw iały o kolorowych 
prezerwatywach... Cóż, kwestia gustu, 
jak autorzy sami przyznają w programie. 
I choć koneserzy teatru mieliby zapewne 
zastrzeżenia co do konsekwencji 
dramaturgii i gry aktorów, należy

W ychodząc 
n a p r z e c i w  
zainteresowaniom 
m ie sz k a ń c ó w  
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 
elem entam i aerobiku/, tańca 
towarzyskiego, ludowego - od folkloru 
rodzimego po egzotykę itp.
Chętnie damy możliwość odpłatnego 
zaprezentowania swojego programu 
każdemu zespołowi - o ile jest to zespół

stwierdzić, że publiczność bawiła się 
nieźle. Poza tym najwyraźniej brakuje 
w Rybniku wydarzeń artystycznych 
bliskich naszej rzeczywistości. Cieszy 
więc fakt, że są jeszcze w naszym 
mieście młodzi ludzie, którym się chce 
spotykać raz w tygodniu na kilka godzin 
na próbach, by stopniowo przygotować 
spektakl, który zdoła później 
rozemocjonować rybnicką publiczność 
swoją aktualnością. “Te, Eskimos” 
sponsorowała Huta Silesia, a widzowie 
podziękowali za ten gest oklaskami 
jeszcze przed rozpoczęciem  
przedstawienia równie gorąco, co 
wymienionym przez Wandę Świtałę 
osobom, które ułatwiły organizację 
spektaklu. To, że inicjatywy amatorów 
znalazły wsparcie finansowe rybnickiej 
firmy, dodatkowo napawa optymizmem 
co do przyszłości teatralnego ruchu 
amatorskiego na terenie Rybnika.

Znajoma pani, która nie widziała 
“Eskimosa”, a której opowiedziałam 
fabułę spektaklu, zawołała: “Tak jak  w 
życiu ! Jakbym widziała swoich

Koncerty niedzielne

Artyści poszukiwani
na odpowiednim poziomie i ciekawie się 
prezentujący. Do współpracy 
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.

znajomych/ ” No, proszę!
M.CH.

FUJI COLOR Zdjęcie 
z albumu czytelników

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 najsym patyczniejszego lub najbardziej “odjazdow ego” zdjęcia 
firm a “ EKSPRES F U JI” Rybnik, ul. R eja 2 nagrodzi bezpłatnym 
wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Gdyby nie gwizdek na zbiórkę to... Zdjęcie Anny Partyńskiej

partners

SZANOWNI PAŃSTWO
Firma MP. PARTNERS ENGINEERING powstała w 1991 roku. 
Realizując swoje inwestycje dba o wysoką jakość i terminowość.

Jesteśmy przedstawicielami firm DECEUNINCK i RC. SYSTEMS /Belgia/
oraz FIBERGLASS /Kanada/.

Oferujemy Państwu materiały doskonałej jakości, które już od kilku lat 
potwierdzają swoje wysokie walory i estetykę oraz różnorodność 

rozwiązań architektonicznych.
Zachęcając Państwa do korzystania z naszych usług i licząc na owocną współpracę 

przedstawiamy zakres swojej działalności:

*  okna i drzwi z PCV i aluminium /DECEUNINCK i RC. SYSTEMS/
* okna i drzwi balkonowe rozsuwane z włókna szklanego /FIBERGLASS/
* wiatrołapy z PCV i aluminium /DECEUNINCK I RC. SYSTEMS/
* ogrody zimowe z PCV i aluminium /DECEUNINCK i RC. SYSTEMS/
* przeszklenia fasad budynków z aluminium /RC. SYSTEMS/
* parapety i osłony otworów okiennych /DECEUNINCK/
* sufity podwieszane /DECEUNINCK/
* boazerie z PCV /DECEUNINCK/
* elewacje z PCV /DECEUNINCK/
* płyty poliwęglanowe /MARLON/

MP. PARTNERS ENGINEERING 
ul. Wiejska 10, 44-200 Rybnik, Poland Tel./fax /0 36/ 22976, 28806, 

regon nr P-272026247 - 92800000/59-3-173-27381,
Bank Regionalny S.A. O/Rybnik 640004-7878-2541
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Nie dajmy 
się zwariować

Z dużym zainteresowaniem przyglądam się 
dyskusji, jaka wywiązała się na łamach 
czasopisma dot. “Rekomendacji” PZITB / 
GR z 11.02.94 oraz 25.02.94/.

Mam nadzieję, że mój skromny głos 
wzbogaci tę polem ikę, rzucając nowe 
“światło” na problem.
Obserwuję to, co dzieje się na naszym rynku 

handlowym . Z jednej strony z czysto 
zawodowego obowiązku, a z drugiej dla 
przyjemności wyłapywania zjawisk czystej 
“gry” konkurencyjnej i bezpardonowej 
walki, co wydaje się z uwagi na skalę - wręcz 
socjologicznym  sym ptomem  naszych 
czasów. Szkoda, że w złym znaczeniu.

Zabawne zatem jaw ią się publikowane 
niejednokrotnie sformułowania używające 
przedrostka “naj” lub zwroty np. “...jedyna 
firma w Polsce...” - bo też pośród wielu 
zdarzeń gospodarczych i m nogości 
produktów, a zarazem prezentujących je firm 
w kraju - niezwykle trudno o takie 
precedensy. Świadczy to chyba jedynie o 
wielkiej prostocie używanych środków 
wyrazu w reklamie przez ich twórców, by 
użyć tu tylko najdelikatn iejszych 
sform ułowań. Rozumiem, że są one 
stosowane by zdyskredytować swoich 
konkurentów, bo przecież nie wystarczy 
napisać, że posiada “Rekomendacje” PZITB 
- co już bardzo dobrze świadczy o firmie - 
trzeba napisać jeszcze, że je s t to 
bezprecedensowe wydarzenie, tak jak gdyby 
inni jeszcze do tego nie dojrzeli.

Jak Państwo - stali czytelnicy Gazety 
Rybnickiej - się domyślacie, nawiązuję do

artykułów  zam ieszczonych na łamach 
niniejszego czasopisma w dniach 11.02.94 
oraz 25.02.94. Chylę czoła przed znakomitą 
spółką PEBEROW, jak  i równie dobrą 
Austriacko Polską Spółką A-P - jednakże 
używane sformułowania wywołują we mnie 
mieszane uczucia. Zwłaszcza wówczas, gdy 
sugerują rzeczy nieprawdziwe. Tak jest 
bowiem z informacją jakoby A-P cyt. “... 
jako jedyna firma w Polsce ma atest nr 986/ 
93 Instytutu Techniki Budownictwa w 
Warszawie na stosowanie okien i drzwi także 
w obiektach użyteczności publicznej..”. Być 
może A-P jako jedyna firma jest w 
posiadaniu atestu nr 986/93, jednakże z 
pew nością nie jes t to jedyny atest 
dopuszczający do stosowania okien i drzwi 
/które nie są drew niane/ w obiektach 
użyteczności publicznej.

Zainteresowanym podaję, że taki sam 
zakres stosowania stolarki dopuszczony jest 
atestem ITB nr 436/93, zaś stolarka firmy 
MP. PARTNERS ENGINEERING z 
Rybnika, k tórą reprezentuję, posiada 
dodatkowo Świadectwo Badania Nr SK-407/ 
NP-297/93 ITB - stwierdzające, że materiał 
z którego jest wykonywana jest materiałem 
NIEZAPALNYM.

Prezentując swoje poglądy w dyskusji jaka 
wyłoniła się na lamach Gazety Rybnickiej, 
pragnę zakończyć ten głos optymistycznym 
akcentem . Dobrze to świadczy o 
przedsiębiorstwach naszego regionu, że tak 
wiele z nich zasługuje na rekomendacje 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa. Jest to symptom rozwoju w 
dobrym tego słowa znaczeniu.

Nie dajmy się jednak zwariować.
Z poważaniem 

mgr inż. Mariusz Rodacki 
PS. MP.PARTNERS ENGINEERING 
otrzymało “Rekomendacje” PZITB w dniu 
17.12.93
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Zakład Tapicerski
URSZULA PURSZKE

eksportujący swoje wyroby

eksportujący swoje wyroby do Czech p
roponuje rybniczanom

Produkujemy komplety 
wypoczynkowe, eleganckie łóżka, 

w ersalki, pufy, najmodniejsze 
komplety 3-2-1  

oraz rogówki pufiaste. 
Przerabiamy również stare na nowe! 

Zapraszamy do naszego zakładu 
ul. Krucza 3, tel 25-437



SzatyA b e ca d ło  
Rzeczy  

 Ś ląskich
Słowo “szaty” zwykło się w dzisiejszej 

polszczyźnie stosować wyłącznie na 
określenie wykwintnych dawnych 
ubiorów królewskich czy książęcych. 
Tymczasem w gwarze śląskiej “szatami” 
nazywa się ubranie kobiece, dziecięce 
zaś “szatkami”. Ślązaczki mówiły: 
“Sprawiyłach se nowe sza ty”, co 
znaczy: “Kupiłam, uszyłam sobie nowe 
ubranie, sukienkę, coś nowego do 
ubrania”. I tak owe kobiece szaty jeszcze 
do niedawna stanowiły bardzo 
charakterystyczny wyróżnik Śląska na 
tle pozostałych polskich strojów. 
Natomiast ludowe ubiory męskie były 
nieciekawe, czarne, składające się ze 
zwykłych galot, szaketu, białej koszuli, 
krawata, kapelusza... Nie będziemy się 
więc tym męskim ubraniem zajmować.

*  *  *

Kiedy weźmiemy do ręki 
Encyklopedię Powszechną PWN czy 
wydany niedawno Ilustrowany Atlas 
Polski dla Dzieci, to pod hasłem: 
"Polskie stroje ludowe" znajdziemy strój 
górnośląski. Będzie to jednak dawny 
strój, tak dawny, że obecny już tylko w 
rekwizytorniach zespołów
folklorystycznych, np. "Śląska" czy 
“Mazowsza”. W Rybniku w strojach 
takich występuje Chór Seniora z 
Boguszowic pod kierownictwem 
Jerzego Przeliorza. Być może takie 
dawne ludowe stroje zobaczyć można 
jeszcze na starszych mieszkankach 
opolskiej części Górnego Śląska. Sam

pamiętam, że gdy przed kilku laty byłem 
na pielgrzymce na Górze św. Anny, stare 
kobiety ubrane były w barwne serdaczki, 
kiecki, zopaski i bogato wyszywane 
białe bluzki.

Niegdyś cały Górny Śląsk nosił 
jednakowe kolorowe stroje. Później 
strój ten zaczął się zmieniać, upraszczać.

Zmiany nastąpiły prawdopodobnie na 
początku XIX wi eku i były związane z 
procesem uprzemysłowienia części 
Górnego Śląska. A zatem od pierwszej 
połowy XIX wieku do II wojny 
światowej, czyli do lat 40. XX wieku,

wśród Górnoślązaczek panuje 
niepodzielnie tzw. ubieranie się “po  
chłopsku”. “Po chłopsku” czyli na 
ludowo, zwyczajnie, tak jak wszyscy 
Ślązacy. Niemieccy przemysłowcy czy 
arystokracja oraz miastowa inteligencja 
i kupcy ubierali się “po pańsku”, czyli 
zgodnie z modą europejską. Nazwa “po

chłopsku” nosi w sobie zatem element 
plebejski, jak cała zresztą oryginalna 
górnośląska kultura.

Z czego zatem składało się ubranie 
chodzącej po chłopsku Ślązaczki? Na 
samym spodku była płócienna, ręcznie

szyta i wyszywana bielizna, której 
podstawowym elementem były majtki 
zwane galotami. Na zimę zaś zakładano 
dodatkowe galoty sztrykowane /robione 
na drutach/ z grubej owczej wełny. 
Potem na kilka warstw kiecek /spódnic/ 
przychodziła ta właściwa wierzchnia 
kiecka, a na nią ozdobna zopaska / 
fartuch/. Na górę zaś zakładano jaklę, 
czyli bluzę z długimi rękawami. Była 
ona zapinana na guziki i wypuszczana 
na spódnicę. Jako jedyne okrycie głowy 
stosowano chustkę. Latem cienką, 
zawiązywaną pod szyją na węzeł, zaś na 
zimę grubą chustę zapinaną ozdobną 
zapinką lub raczej zwykłą chaszpą, czyli 
agrafką. Owo kobiece ubranie nie 
przewidywało płaszcza, więc zimą 
okrywano się “plyjdym” - pledem, czyli 
zwykłym kawałkiem grubego 
wełnianego materiału zakończonego 
frędzlami i przypominającego cienki 
koc. Zakładało się go na głowę i plecy, 
trzymając rękę pod szyją. I tak okrywano 
przed zimnem lub deszczem górną 
połowę ciała. Takie “chłopskie” ubranie 
było prawie jednakowe dla nastolatek i 
starych kobiet. Różniło się w zasadzie 
tylko kolorem. Otóż dziewczyny i młode 
mężatki szyły sobie szaty z kolorowych 
materiałów. Zwłaszcza barwne bywały 
zopaski, głównie z motywami 
kwiatowymi. Zaś u starszych kobiet 
dominowała czerń, popiel czy ciemna 
zieleń. Nogi zaś okrywano pończochami 
i skórzanymi czarnymi szczewikami / 
butami/ na sprzączkę lub na 
sznurowadła. Jeśli idzie zaś o ozdoby, 
to trzeba podkreślić, że na takie ubranie 
nie wieszało się korali, a do jedynych 
ozdób należały delikatne kolczyki i 
nieduża złota lub srebrna broszka. 
Broszkę przypinano tylko na jakli, na 
jej stójce pod szyją, nad ostatnim 
górnym guzikiem. Pierścionki i obrączki 
ślubne do lat 20. XX wieku były

Pośród pięciu sióstr widocznych na fotografii z 1922 roku, druga i czwarta 
wywalczyły sobie u rodziców pozwolenie na chodzenie “po pańsku

Utopek
 z Wielopola 

Przinios keryś synek do szkoły 
nowina, że na Paruszowcu postawili 
skocznia do skokanio na nartach i w 
niydziela mo być otwarto. Niy umieli 
my sie tyj n iedzie le  doczekać. 
Najbardziej sie szykowoł Tadek i 
Zefek, bo ta naszo skocznia w 
glinioku już im była za mało. Ugodali 
my sie kole hanysowego stawu pod 
lasym, kaj szła droga przez Miedzina 
na Paruszowiec. Jo sie tysz wybroł, 
ale yno połoglondać, bo jak żech w 
glinioku narty od ciotki połomoł, to 
mi sie skokanio odechciało. Teraz mi 
zostały yno taki zbiyroki sztiklowane, 
blachom z biksow poobijane. Rano w 
ta niydziela wszystke synki sie 
spotkali, tak jak było ugodane, yno 
“Żabki” jeszcze nie było. Był już 
Tadek ze Zefkym, “Lepek”, “Kuloń”, 
“Kasper” i nerwowali my sie, kaj ta 
“Żabka” tak długo sie słańdo. Już 
jedzie, padoł Tadek, kery go piyrszy 
ujrzoł kole mostka, jak coś do kapsy 
chowoł. Teraz ju ż  w szyjscy w 
komplecie ruszyli my na tyn 
Paruszowiec przez las kole 
prochownie. Tako była wtedy piykno 
pogoda, słońce już wylazło i śniyg 
nom sie lepiył do nartów, chocioż my 
świyczkom mieli ich poszmarowane. 
Śniega było dużo, choinki w lesie 
ogibały sie pod nim aż na aleje. Tyn 
las miyndzy Paruszowcym  i 
Wielopolym nazywo sie Miedzina. 
Jest to nojpiykniejszy las w cołkim 
rybnickim powiecie. O tyn las to 
zawdy była łostuda, już trzista lot 
tymu ludzie sie prawowali i pisali 
skargi do W rocławia na takiego 
hrabie, co go chcioł cołki wyciońć i 
niy doł im drzewa zbiyrać, bydła 
posać. Teroz momy lepij, se tak 
myśla, bo to jest nasz las. Rechtorka 
nom w szkole godała, że “to jest

wspólna własność, tak jak cały Śląsk, 
też należy do Polski L udow ej” . 
Nareszcie nos żodyn niy bydzie 
okrodoł, ni ma już żodnych hrabiow 
i grofow. Teraz mogom wongel 
w szyjscy brać, a niy yno jak iś  
Donersmarki abo inksze chachary.

Przejechali my ta Miedzina i już my 
byli kole fesztrownie na Paruszowcu, 
jak my ujrzeli za banom ta skocznia. 
Z daleka my jom 
widzie li ,  cołko z 
drzewa była zrobiono.
Zbudowali jom jakiś 
szpece z gór, kerych tu 
skludziył niejaki 
“Łechcik”, tela my sie 
dowiedzieli od synków 
z Paruszowca.

Na te otwarci tyj 
skocznie zaprosiy ł 
“Łechcik” wszystkich 
tych nojważniyjszych 
z cołkiego Rybnika.
Skludziył tyż z 
Goleszow a takich 
gorolikow co umiom 
na nartach skokać, co 
by nom pokozali jak 
sie z takij skocznie 
skocze. Ludzi sie dużo 
nazbiyrało naokoło tyj 
skocznie i słuchali, jak 
jedyn  z tych 
n o j w a ż n i e j s z y c h  
kozani robiył.  Tak 
długo drzistoł, aż tyn 
śniyg co go rano na ta 
skocznia poukłodali 
zaczon tajeć. Woda z 
tyj skocznie leciała, a 
pod niom żech widzioł jak igoś  
syneczka w czerwonyj czopce, jak 
nadstawi oł rynka pod ta woda. Z boku 
stoł “Żabka” i jakoś dziwnie sie 
śmioł.

Potym zaś wszyjscy te szportowce 
nosiyli śniyg i na tych deskach z tyj 
skocznie ukłodali. Słońce jak na złość 
opiyrało sie o ta skocznia, choćby niy

poradziyło z drugij strony od północe 
świycić. Piyrszy mioł skokać tyn 
“Łechcik” i stoł już na wiyrchu, a za 
nim te goroliki z Goleszowa. Na dole 
przi tym progu s to ł chłop z 
czerwonom fankom, ale jeszcze niy 
kiwoł, bo czekali na cug, co pojedzie 
ku Katowicom. Niych ludzie z tego 
cuga widzom, co sie w Rybniku robi, 
żeby młodziyż była wyszportowano.

Jak tyn pociong jechoł, to dziepiyro 
tyn chłop tom fankom kiwnył. 
Wszyjscy patrzom na ta skocznia, co 
teraz bydzie. “Łechcik” już ruszył, jak 
był w połowie na tym mokrym śniegu, 
jak go niy szarpnie, to jo myśloł, że 
dali piechty poleci. Jakoś mu sie 
udało odbić z tyj skocznie i zeskoczył. 
Niy wiym jak daleko skoczył, ale

Zefek padoł, że w glinioku na tyj 
naszyj skoczni dalij by skoczył. 
Potym zeskoczyli dwa goroliki z 
G o leszow i śniyg cołki za nimi 
sjechoł, zaś te deski były gołe. Ludzie 
zaczli gwizdać i przezywać, czamu 
dalij niy skoczom. Wyloz zaś tyn co 
mioł te kozani i padoł. “Przepraszamy 
wszystkich, ale musimy przerwać te 
skoki, gdyż nie wiemy dlaczego ten 

śnieg tak szybko 
topnieje”. Jak my byli 
zaś nazod przi pidle na 
hanysowym stawie, to 
“Żabka” wyciongnył z 
kapsy żywo żaba i 
wciepoł jom do wody, 
bo tam kole pidła niy 
było zam arznyte .  
“Teraz wom powiym, 
czamu tyn śniyg na tyj 
skoczni tak pryndko 
tajoł i czamu jo rano 
prziszoł niyskoro. Jak 
mie rano kole mostka 
spotkoł utopek to żech 
mu padoł, że jada na 
Paruszowiec łobejżeć 
skocznia. Wiycie jak 
tyn nasz utopek jest 
ciekawy, niy umioł 
żech mu odm ow ić . 
Zamiynioył sie w żaba 
co bych go do kapsy 
umioł wrazić, a tam 
pod skoczniom chcioł 
wszystko widzieć, to z 
kapsy żech go 
wyciongnył. Jak wloz 
pod ta skocznia, to 
woda ciurkiym na 

niego leciała. Dobrze że sie żodyn niy 
kapnył, że to moja wina. Teraz wom 
moga pedzieć, bo już po wszystkim”. 
Wszyjscy my sie z tego śmioli i 
pojechali my do glinioka na ta nasza 
skocznia, bo tam nom śniyg nie tajoł 
tak pryndko jak na tym Paruszowcu.

B. DZIERŻAWA

Utopek na skoczni

praktycznie niespotykane. Do 
stosowanych ozdób zaliczyć można 
jeszcze spinki do włosów, które wpinano 
przeważnie po jednej nad uszami lub 
ewentualnie trzecią spinającą kok w tyle

Praktycznie jed yn ą  ozdobą była 
broszka, zapinana na stójce jakli, pod 
szyją, nad ostatnim guzikiem.

głowy. A właśnie, jeśli idzie o włosy, to 
od najmłodszych lat do śmierci kobiety 
czesały je w ten sam sposób. Plotły je w 
długi warkocz, a potem w tyle głowy 
zwijały w tzw. “gniozdo”, czyli zwykły 
kok.

Nie myślmy jednak, że chodzenie “po 
chłopsku” podobało się wszystkim 
Ślązaczkom. O to właśnie wybuchały 
między dorastającymi córkami a 
rodzicami istne wojny domowe. Młode 
dziewczyny chciały się stroić na krótko, 
“po pańsku”. Widywały przecież inne 
stroje czy fryzury w miastach, na targu 
czy w ilustrowanych gazetach, których 
w śląskim domu nie brakowało, np. 
często kupowany “Gość Niedzielny” 
miał wtedy cztery strony zdjęć “ze 
świata” . A ponieważ wiadomo 
powszechnie, że w sporze z kobietami 
na temat mody się nie wygra, dlatego i 
tym razem nowoczesne ubranie czasów 
międzywojennych zaczęło wypierać 
owe śląskie szaty. A ponieważ lata 
płyną, kobieta ubrana “po chłopsku’ 
jest już dziś niezwykłą rzadkością.

MAREK SZOŁTYSEK

Teatr
Teatr Ziemi Rybnickiej 

11 marca, godz. 9.00 i 11.00, 
“ZACZAROWANA KSIĘŻNICZKA”, 
musical baśniowy w wykonaniu 
artystów scen muzycznych z Łodzi, reż. 
Henryk Szwajcer, cena 25.000 zł

Wystawy
GALERIA TZR 

Marzec: grafika Barbary Rak- 
Wołoszyńskiej, Galeria Jednej 
Fotografii prezentuje pracę Zofii 
Lubczyńskiej

K ina
APOLLO

4 - 6  marca, godz. 17.00 i 19.00, 
“BEZSENNOŚĆ W SEATTLE”, prod. 
USA
7 - 1 0  marca, godz. 17.00 i 19.00, 
“TRZEJ MUSZKIETEROWIE”, prod. 
USA

KF EKRAN przy TZR 
7 marca, godz. 19.00, “GWAŁTU, CO 
SIĘ DZIEJE” z Busterem Keatonem 
oraz “SŁOMIANY WDOWIEC” z 
Marylin Monroe, oba prod. USA, wstęp 
za okazaniem karnetów

PREMIEROWE przy TZR 
9 i 10 marca, godz. 17.00 i 19.00, 
“REGGAE NA LODZIE”, komedia 
prod. USA, cena 25.000

WRZOS - Niedobczyce 
4, 5 i 7 marca, przed południem /dla 
szkół/: “ALADYN”, prod. USA 
6 marca, godz. 17.00, “ALADYN”, 
prod. USA, cena 25.000 zł

ZEFIR - Boguszowice 
6 - 1 0  marca, godz. 17.00 i 19.00, 
“ADWOKAT DIABLA”, prod. USA
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Utopek pod skocznią (na Paruszowcu). Rys.: B. Dzierżawa



Z a rz ą d  M iasta In fo rm u je
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, tel.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.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. POPRZECZNEJ 41 W RYBNIKU
stanowiącej własność gminy - miasta Rybnika 

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

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MIEJSCE 

POD PAWILONY HANDLOWE usytuowane na targowisku miejskim przy 
ul. Oś. XXX-lecia w dzielnicy Boguszowice w Rybniku

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

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

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

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

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

Ogłoszenia drobne

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

przeniósł swój gabinet 
z ul. Wawelskiej 19 

na ul. Raciborską 35.

Zakład w Kleszczowie poleca 
żaluzje pionowe do biur i 

mieszkań, rolety zewnętrzne 
z aluminium i PCV. 
Bramy podnoszone 

garażowe.
Możliwe raty.

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

k  k  k

Odstąpię bar z piwem i wódką 
wraz z wyposażeniem. 

Rybnik, tel. 23-808 
od 16.00 do 23.00

k  k  k

Okazyjnie sprzedam
elektryczną, walizkową 

maszynę do szycia 
"Łucznik"

Tel. 55-84-29

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM!
*  pieczątki, druki
• reklamy i szyldy
*  wycinanie liter i grafiki

Rybnik, tel. 23-710   konkurencyjne ceny! 
ul. Chrobrego 19   Zapraszamy do współpracy

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

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

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

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

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Rybniku- 
Kamieniu, wspólnie z 

SEKCJĄ MODELARSKĄ 
ROW,

zaprasza wszystkich chętnych 
do udziału w zawodach 
MODELI BALONÓW 

OGRZEWANYCH 
POWIETRZEM 

w klasie standard i otwartej. 
Zawody odbędą się w dniu 

20.03.1994 r. /niedziela/ od godz.
15.00 na rybnickim RYNKU. 

Zgłoszenia do udziału 
w zawodach przyjm owane będą 

przed zawodami 
od godziny 14.30. 

Sponsorem nagród jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Rybniku-Kamieniu.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU 
I REKREACJI W KAMIENIU 
zatrudni ratowników wodnych. 

Tel. 22140, 21097

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 
INFORMACJA: 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 4 do 10 marca, ul. 1 M aja 93a, 
tel. 21-645, Rybnik-Chwalowice

Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice

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

Czynne od 9.00 do 17.00
IV  Wielki K onkurs z nagrodam i
Kupując w naszym sklepie sprzęt komputerowy, R T V  i AGD  

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

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 FUJICOLOR

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"

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA i n f o r m u j e
Począwszy od 3 stycznia 1994 r. wpłaty mieszkańców Rybnika z tytułu podatków 
lokalnych /od nieruchomości, rolny, od środków transportowych i od posiadania 
psów/ przyjmowane są bez pobierania dodatkowych opłat we wszystkich 
placówkach pocztowych w Rybniku oraz w Oddziale PKO BP przy ul. J. i F. 
Białych w Rybniku.

APELUJEMY O KORZYSTANIE Z TEGO UDOGODNIENIA.
W dzielnicach, w których nie ma poczty, podatki przyjmują inkasenci w swoim 
miejscu zamieszkania, tj. w Rybnickiej Kuźni przy ul. św. Maksymiliana 33 /także 
od mieszkańców Orzepowic/ oraz w Zebrzydowicach przy ul. Kasztanowej 17. 

Kasa Wydziału Finansowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2 
czynna jest w godzinach urzędowania.

Przypominamy 
terminy płatności:

- podatek od nieruchomości i podatek 
rolny: 15 marca, 15 maja, 15 września 
i 15 listopada
- podatek od środków transportowych: 
15 lutego i 15 września
- podatek od posiadania psów: 30 
kwietnia, od nowych psów do 15 dni 
po wejściu w posiadania psa.

Ś rodow a 
G iełda C enow a

Mięso schab
wolowe
extra

szynka wp. 
gotowana śląska

PIOTROWSKI 77 77 111,2 57,1

TARG 74 -7 7 7 2 -7 8 124 - 125 59-64

HERMES 78 78 125 67

Owoce/W arzywa jabłka cytryny pomarańcze banany
TARG 3 - 6 20 14-15 18-22

Delikatesy ul. Miejska 3 5 - 8 20 16 24

HERMES 3 19 17 12,5 - 25

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

TARG 8 ,8 -9 8 ,8 -9 1,8-2,4 6 - 7

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

WALUTY dolar marka czeska francuska
Pewex duży 21600Y21750 12570H2650 715Y725 3700\-----

Delikatesy, ul. Miejska 21600Y21750 12570U2650 715Y725 3700\3750

Korfantego 11 21600\21180 12550\12630 710\—

A D A R
* oferuje usługi w zakresie 

ślusarstwa, instalowania
urządzeń ogrzewczych 

/centralne, gazowe/ 
oraz wod.-kan.

* wykonuje usługi
murarskie, malarskie, 

tapeciarskie 
ul. Pełczyńskiego 5, 

tel. 25-656 czynny całą dobę.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



A u t o b u s
niekoniecznie czerwony

c.d. ze strony 1
starych autobusów strach będzie 
wkrótce wpuszczać pasażerów. Gminy 
nie zamierzają kupować nowych 
autobusów, taka sama jest opinia MZK, 
którego przedstawiciele twierdzą, że inni 
przewoźnicy oferują swój tabor i swoje 
usługi. Inna sprawa to przystosowanie 
taboru do komunikacji m iejskiej, 
poczynając od ilości drzwi, a na 
budowie stopni i ilości miejsc 
skończywszy, co jest szczególnie ważne 
w przypadku kursów w godzinach 
szczytu.

Inna sprawa to fakt, że autobusy 
PKM-u są de facto własnością Związku 
Gminnego, przekazaną w użytkowanie 
Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w 
Jastrzębiu. Nic więc dziwnego, że na 
jednym ze spotkań załogi PKM-u ktoś 
stwierdził krótko: “Nie mamy właściwie 
nic i co tu można zrobić.. Z dniem 1 
marca PKM przekształcony został w 
jednoosobową spółkę z o.o. 
Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego, co w opinii 
dyrektora Juraszczyka powinno ułatwić 
zreformowanie zakładu, który musi 
dołożyć wszelkich starań, by 
dostosować się do sytuacji na 
komunikacyjnym rynku. Konkurencja, 
tak krajowa jak zagraniczna, stała się 
faktem, by wspomnieć tylko Niemca dr. 
Vettera, który przejął komunikację w 
Żorach. MZK płaci mu za jeden 
wozokilometr mniej niż PKM-owi, a 
pasażerowie podróżują autobusami 
marki mercedes, bardziej 
ekonomicznymi od polskich jelczy. 
Niektórzy posądzają konkurencję o 
celowe tymczasowe obniżanie 
wysokości żądanych stawek za 
wozokilometr, mające na celu osłabienie 
droższych przewoźników i zdobycie na 
rynku pozycji dominującej. Ale to 
przecież również element gospodarki 
rynkowej, a przedstawiciele Związku 
zapewniają, że nic dopuszczą, by 
którykolwiek z przewoźników stał się 
monopolistą. Mówi wiceprezydent 
Rybnika Marian Adamczyk, 
przewodniczący Zarządu
Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego: “Nie chcemy
kupować autobusów dla PKM  - byłoby 
to nic innego, jak  tworzenie zakładu 
budżetowego. W najbliższym czasie 
odbędzie się spotkanie załogi PKM-u z 
zarządem Związku, na którym poznamy, 
mam nadzieję, opinię pracowników co 
do przyszłości ich przedsiębiorstwa. 
Jedną z rozważanych propozycji jest 
wyodrębnienie spółki PKM Rybnik, do 
której weszłaby część rybnickiego

 Kronika policyjna
Skradli złom

21 lutego poinformowano policję o 
włamaniu dokonanym do warsztatów 
Zespołu Szkół M echaniczno- 
Elektrycznych przy ul. Świerklańskiej w 
Rybniku. Sprawcy rozcięli siatkę 
ogrodzeniową i wyważyli zamki w tzw. 
melaminie. Skradli złom miedziany i 
aluminiowy oraz części zapasowe do 
wiertarek. Straty wyniosły 14 mln zł. Co 
ciekawe, z przekazanych policji 
informacji wynika, że włam anie 
niekoniecznie zostało dokonane w 
ostatnich dniach. Mogło ono mieć 
miejsce w czasie od lipca do lutego.

Klondike na Dąbrówki 
21 lutego po południu włamano się do 

mieszkania przy ul. Dąbrówki w 
Rybniku. Sprawcy wyważyli drzwi 
wejściowe i skradli telewizor “Otake”, 
kurtkę skórzaną oraz złotą biżuterię - 
kolczyki, pierścionki i bransoletki. 
Straty wyniosły 28 mln zł.

Radiowo-telewizyjny włam 
W nocy z 23 na 24 lutego nieznany 

sprawca włamał się do punktu napraw 
radiowo-telewizyjnych przy ul, 
Dąbrówki. Po przecięciu kraty,

“Transgóru” oraz kapitał niemiecki, 
który ułatwiłby sprowadzenie dobrych 
zachodnich autobusów. Bez koniecznych 
przekształceń nie będzie stać PKM-u na 
niezbędne inwestycje. Problem nie jest 
łatwy, ogłosiliśmy w prasie lokalnej 
konkurs na prezesa nowej spółki i zgłosił 
się tylko jeden  kandydat. Firma 
zajmująca się komunikacją nie ma 
kapitału, zaś ci, którzy mają kapitał, 
musieliby wejść na rynek i wyrugować 
tych, którzy go nie mają. Cała sprawa 
ma aspekt i finansowy i moralny. W 
PKM-ie je s t załoga, zajmująca się 
komunikacją miejską od lat kilkunastu. 
Dwa podm ioty gospodarcze są 
zainteresowane przejęciem tej załogi, 
ale ona ma swoje obawy związane z 
zatrudnieniem i p łacami. Nie chcemy 
wylać dziecka z kąpielą. Najlepiej dla 
gmin byłoby, gdyby o wszystkim  
decydowały reguły gospodarki 
rynkowej. Wtedy Związek 
organizowałby tylko przetargi na 
obsługę kolejnych linii autobusowych ”.

Sprawa komunikacji miejskiej jest, jak 
widać, dość skomplikowana. Gminy 
chcą mieć sprawną komunikację i 
dofinansowywać ją  w jak najmniejszym 
stopniu, przewoźnicy dbać muszą o 
utrzym anie się na rynku i 
konkurencyjność swych usług, do czego 
niezbędne są poważne inwestycje. 
Samych kierowców interesują przede 
wszystkim godziwe zarobki i posiadanie 
pracy, zaś dla pasażerów najważniejsze 
jest, by mogli podróżować za względnie 
małe pieniądze i w dobrych warunkach. 
Nietrudno zauważyć, że interesy te są 
często po prostu rozbieżne, a w tej 
sytuacji znalezienie Salomonowego 
rozwiązania nie jest rzeczą łatwą.

Bronisław Stebel, dyrektor Biura 
Zarządu Międzygminnego Związku 
Miast i Wsi, mówi: “Podwyżka cen 
biletów spowodowana je s t wzrostem 
kosztów, ponoszonych przez  
przewoźników. Pasażerowie
Komunalnego Związku
Komunikacyjnego w Katowicach p łacą 
od 1 marca za bilet 6000 zł, zaś kupując 
u kierowcy 7000 zł. Poprzednia  
podwyżka miała w naszym Związku 
miejsce w grudniu 1992 roku, tak 
naprawdę z ledwością nadążamy za 
inflacją".

Sytuacja jest napięta, zakładowe 
komisje “Kontry” i “Solidarności” w 
PKM-ie sformułowały swoje postulaty, 
domagając się podwyżek i 
powstrzymania degradacji komunikacji 
miejskiej. Jeśli do 15 marca nie zostanie 
osiągnięte porozumienie, kto wie czy 
środa 16 marca, bo taki termin 
wyznaczono, nie będzie dniem strajku 
pracowników PKM-u.

WACŁAW TROSZKA

zabezpieczającej okno od zaplecza, 
wszedł do środka kradnąc magnetowid 
“Otake”, odtwarzacz “Orion” oraz 
radiomagnetofony “Audio-Sonic” i 
“Tandem RM 830s”. Łączna wartość 
skradzionych przedmiotów wyniosła 7 
mln zł.

Wypadek na torach
27 lutego przed północą na szlaku 
kolejowym Rybnik - Jejkowice doszło do 
wypadku. Na przejeździe kolejowym 
przy ul. Dworcowej w Jejkowicach 
pociąg towarowy relacji Wrocław- 
Zabrzeg potrącił nieznanego mężczyznę. 
Poszkodowany w stanie ciężkim został 
przewieziony przez pogotowie do 
szpitala przy ul. Rudzkiej.

Powiesił się w opuszczonym domu
27 lutego jedna z mieszkanek Rybnika 
znalazła w opuszczonym domu przy ul. 
Kożdoniów zwłoki samobójcy. 31-letni 
mężczyzna - mieszkaniec województwa 
pilskiego - dokonał samobójstwa przez 
powieszenie. Policja nie stwierdziła 
działania osób trzecich.

Spalili “malucha”
28 lutego przy ul. Dąbrówki nieznani 
sprawcy podpalili zaparkowanego tam 
fiata 126p. Samochód uległ 
całkowitemu spaleniu, a ponadto zapalił 
się stojący obok hyundai pony.

Odmowa podpisania kontraktów z 
Rybnickim Klubem Motorowym
przez żużlowców wprawiła w 
konsternacją wielu miłośników sportu 
żużlowego w naszym mieście. Coś, co 
zapowiadało się całkiem obiecująco, 
legło nagle w gruzach. Jeszcze w ubiegły 
piątek po południu na rybnickiej Małej 
Scenie odbyło się, zorganizowane przez 
Rybnicki Speedway Fan - Club 
spotkanie przedstawicieli RKM-u z 
kibicami. Wzięli w nim udział prezes 
klubu Adam Grzybowski, jego 
dyrektor Piotr Pyszny, Piotr Matloch, 
pełniący w roku ubiegłym funkcją 
kierownika drużyny oraz radca prawny 
RKM-u Piotr Szweda. To nietypowe 
spotkanie odbyło się przy olbrzymim 
zainteresow aniu kibiców i sali 
wypełnionej po brzegi. Siłą rzeczy 
atmosfera była przygnębiająca, gdyż 
przedstawiciele RKM-u w zaistniałej 
sytuacji mieli do przekazania wyjątkowo 
mało dobrych wiadomości. Jedni kibice 
wyrażali swe oburzenie, inni zadawali 
sporo pytań, jeszcze inni wyrażali 
nadzieję, że będzie można jeszcze 
wszystko jakoś załatwić.

Piotr Matloch zaznaczył wyraźnie, że 
jedynym  zawodnikiem  skłonnym 
podpisać kontrakt był młodzieżowiec 
Eugeniusz Tudzież.

Źle się stało, że na sali zabrakło 
choćby jednego przedstaw iciela 
drużyny. Piotr Szweda stwierdził, że o 
spotkaniu zawodnicy zostali 
poinformowani. W środę rozmawiałem 
telefonicznie z Adamem Pawliczkiem, 
który stwierdził tylko, że kapitanem 
drużyny jest nadal Mirosław Korbel i 
odmówił jakichkolwiek komentarzy, 
twierdząc, że dla zawodników moja 
poprzednia publikacja była po prostu 
krzywdząca. Żużlowcy czują się urażeni. 
Z sali padła w piątek propozycja, by 
wkrótce zorganizować podobne 
spotkanie z udziałem przedstawicieli 
ROW-u i samych zawodników, sprawa 
jest otwarta.

Wypowiedzi przedstawicieli RKM-u 
były jednoznaczne i wszystko zdało się 
być przesądzone. W nadchodzącym 
sezonie nowo powstały klub miał się

Leczeniem w klinice zakończyła się 
przestępcza przygoda jednego z 
rybnickich chłopców. Po dokonaniu 
wraz z grupą swoich kolegów kilku 
przestępstw, uciekł z domu. Pobyt na 
“gigancie” zakończył się po paru dniach. 
Gdy chłopiec wrócił do domu był chory, 
wygłodzony i
przeziębiony. Trafił do 
szpitala w Rybniku, a 
okazało się, że 
konieczne było nawet 
leczenie w klinice.
Jego koledzy z grupy przestępczej to 
także uciekinierzy - lecz z ośrodków 
wychowawczych. Nie był to więc ich 
pierwszy konflikt z prawem. Podczas 
ucieczki dokonali wspólnie kilku 
czynów karalnych. Czteroosobowa 
grupa “małolatów” działała głównie na 
terenie Boguszowic. Włamali się do 
kilku samochodów oraz zakładu 
fryzjerskiego. Dokonali również pobicia 
dorosłej osoby.

Jednak ich “najciekaw szym ” 
wyczynem było włamanie do sklepu 
przy ulicy Mikołowskiej. Chłopcy w 
swoisty sposób zabawili się w świętego 
Mikołaja. Spotkali się na Rynku na 
mikołajowej imprezie. Wałęsali się do 
nocy po mieście i postanowili włamać 
się do sklepu. “Robotę” przeprowadzili 
sprawnie - dwóch stało na czatach, a 
jeden z nich po wybiciu szyby i wejściu 
do środka podawał skradziony towar 
koledze pozostającemu na zewnątrz. 
Skradli 10 aparatów fotograficznych, 
filmy, baterie i albumy o wartości 20 mln 
zł. Policja bez większych kłopotów 
ustaliła sprawców. Odzyskano część 
przedmiotów. Jeden z “nielatów ”

skupić wyłącznie na intensywnym 
szkoleniu młodzieży, przygotowując się 
do przejęcia drużyny w przyszłości.

Sprawy potoczyły się jednak inaczej 
i już w sobotę zawodnicy zgłosili się 
do RKM-u, w yrażając chęć 
podpisania kontraktów, co w 
komplecie uczynili w poniedziałek. W 
ten sposób doszło do porozumienia i 
w przyszłym  sezonie drużyna 
rybnickich żużlowców występować 
będzie pod szyldem RKM-u. Niestety, 
niepotrzebna zwłoka ma swoje 
konsekwencje. Martin Dugard, Anglik, 
który miał występować w barwach 
rybnickiego klubu, wobec niepewnej 
sytuacji w Rybniku i zbliżającego się 
ostatecznego terminu zgłaszania przez 
polskie kluby zawodników 
zagranicznych, podpisał kontrakt z 
pierwszoligowym MOTOREM Lublin. 
Piotr Pyszny zagraniczne kontrakty 
załatw iał w pośpiechu w łaśnie w 
poniedziałek, bo o godzinie 24.00 
upływał termin zgłaszania zawodników 
zagranicznych. Dziś wiadomo już, że 
barw RKM-u w tym roku bronić będą 
również Czech Paweł Karnas, Francuz 
Filip Berge i Duńczyk John Jorgensen. 
Z pewnością nie są to gwiazdy, a raczej 
zawodnicy, którzy szukali miejsca w 
wielu polskich klubach i nieco 
przypadkowo wylądowali w Rybniku. 
Zapewne niektórych kibiców /niektórzy 
nawet pisali do nas w tej sprawie/ 
ucieszy powrót do rybnickiej drużyny 
Filipa Berge. Miejmy nadzieję, że w 
zbliżającym się sezonie będzie mu się 
na torach polskich wiodło znacznie 
lepiej niż przed rokiem, tym bardziej, 
że teraz startować będzie w II lidze. 
Jorgensen to bardzo doświadczony. 32- 
letni żużlowiec, choć nie mający na 
swym koncie, poza startami w finałach 
mistrzostw świata, oszałamiających 
sukcesów. O Pawle Karnasie wiemy 
niewiele.

A zatem rybniccy żużlowcy się ocknęli 
i cała sprawa znalazła szczęśliwy finał,

postanowił ratować się przed policją 
ucieczką. Efekt - pobyt w klinice.

Jest to tylko jeden z przykładów 
dokonanych przez nieletnich w zeszłym 
roku czynów przestępczych. Przykład 
dość ciekawy i charakteryzujący dobrze 
niepokojące zjawisko tzw.

“przestępczości nieletnich”. Termin ten 
zresztą jest dość nieprecyzyjny. W 
prawidłowej terminologii prawniczej 
osoby nieletnie dokonują “czynów 
karalnych” , a nie przestępstw . 
Niezależnie od stosowanej nazwy, 
zjawisko wchodzenia w konflikt z 
prawem przez “małolatów” przybiera 
coraz szerszy zasięg. W 1993 roku na 
2251 przestępstw dokonanych na terenie 
Rybnika i okolic, których sprawców 
wykryto, nieletni popełnili 13,1 proc. W 
większości są to czyny o charakterze 
kryminalnym - głównie przestępstwa 
przeciwko mieniu. Sprawcami 32 proc. 
kradzieży byli nieletni. Aż 86 proc. 
wykrytych kradzieży kieszonkowych 
popełniły “małolaty”. Ich dziełem było 
również 25 proc. kradzieży zuchwałych, 
30 proc. włamań do obiektów 
prywatnych i 12 proc. włamań do 
obiektów  społecznych. Bardzo 
niepokojący jest duży udział nieletnich 
w popełnianiu najgroźniejszej - po 
zabójstwach - kategorii przestępstw: 
dokonali oni ponad 30 proc. rozbojów i 
wymuszeń rozbójniczych. “Małolaty” 
popełniły także sporą część innego

niesmak jednak pozostał. Są tacy, którzy 
twierdzą, że była okazja do budowy 
silnego zespołu od podstaw, 
rozpoczynając od szkolenia młodzieży. 
W tej sytuacji w centrum zainteresowań 
pozostanie znów drugoligowa drużyna. 
Problem jest złożon, bo przecież coś do 
powiedzenia mają sponsorzy klubu 
łożący na jego utrzymanie i decydujący 
o przeznaczeniu swoich pieniędzy. Z 
drugiej strony takie rozw iązanie 
bardziej satysfakcjonuje kibiców, którzy 
będą mieli okazją zobaczyć kilka 
n iezłych spotkań, choć tylko 
drugoligowych. Miejmy nadzieję, że w 
ciągu najbliższego roku nie będzie już 
żadnych zgrzytów  i sytuacji 
nieprzyjemnych. Piotr Pyszny twierdzi, 
że RKM chciałby z jednej strony 
rozpocząć intensywne szkolenie 
młodzieży, z drugiej, by pierwsza 
drużyna awansowała do ekstraklasy. 
Presja wyniku nie sprzyja 
wprow adzaniu nowych reguł w 
drużynie, co, mam nadzieję, zamierza 
zrobić Piotr Pyszny. Tyle rzeczy trzeba 
przecież zmienić i naprawić, by z 
rybnickiej drużyny uczynić sprawnie 
funkcjonujący profesjonalny zespół, 
mogący walczyć z najlepszym i 
drużynami w kraju.

WACŁAW TROSZKA

Sympatycznemu 
Antoniemu Skupieniowi

z okazji 36 urodzin 
dużo szczęścia, zdrowia, 
bezwypadkowej jazdy, 

samych zwycięstw oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń

życzy Ryszard Leonard

rodzaju przestępstw  z użyciem 
przemocy: są sprawcami 22 proc. 
uszkodzeń ciała i 20 proc. bójek. 
Ogólnie nieletni dokonali 26,5 proc. 
przestępstw kryminalnych. Na terenie 
Rybnickiego Okręgu Węglowego nasze 
miasto zdecydowanie przoduje w tej 

p o n u r e j  
s t a t y s t y c e  
przestępczości 
nieletnich. A 
n i e s t e t y  
znajdujemy się 

także w czołówce wojewódzkiej. Rybnik 
zajmuje pod tym względem 5 miejsce 
po takich m iastach jak: Gliwice, 
Katowice, Zabrze i Sosnowiec. W 1993 
roku ujawniono 262 nieletnich, którzy 
dokonali czynów karalnych, w tym - o 
zgrozo - 23, którzy nie ukończyli 13 
roku życia. Ogółem w kartotekach 
rybnickiej policji figuruje aż 935 
nieletnich /osób poniżej 17 roku życia/, 
którzy weszli w konflikt z prawem. Z 
tego 443 osoby popełniły przestępstwa 
karane z kodeksu karnego. Pozostali to 
sprawcy drobnych wykroczeń lub 
młodzi ludzie zagrożeni demoralizacją. 
Piją oni alkohol, zażywają narkotyki, 
dokonują drobnych kradzieży. Jak mówi 
sierżant Andrzej Rula, specjalista d/s 
nieletnich w Komendzie Rejonowej 
Policji w Rybniku, zjawisko to w 
ostatnich latach ciągle wzrasta. W 1988 
roku w kartotekach policyjnych 
zanotowano 360 nieletnich. Rok później 
było ich już 504, w 1990 roku - 515, w 
1991 roku - 779, a w 1992 - 830. Tak 
więc młodocianych przestępców z roku 
na rok przybywa.

/jak/

Złodzieje w krótkich spodenkach

Synowie marnotrawni

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Ż u ż e l Ż u ż e l S p o r t



Zwyciężymy! Zdj: Arkadiusz Sypka

Rybniccy uczniowie 
napisali...

* Kury mają korzyści, no bo znoszą 
jajka.

* Krowa daje mleko, ser, śmietanę, 
cielaka, skórę, mięso.

* Kogut - dzięki kogutom kury znoszą 
jajka.

* Świnia duje skórę, mięso, prosiaka, *Kaczki - dobrze pływają, bo woda po
klej z kości. nich spływa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

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/ tworzy na pięciolinii, C/ łyżwy na kółkach, D/ szmat 
czasu geologa, E/ boiskowy zegarek, FI setka do bruderszaftu, G/ 
niejeden w marynarce /lecz nie guzik./, H/ imię następcy towarzysza 
Wiesława, J / kwitnie na bazarze
Pionowo: 1/ latający pod szklanką, 2/ spraw lub pieniędzy, 3 /najlepszą 
jest atak, 4/ kataklizm Sienkiewicza, 5/ kolega pedanta, 6/ gruby w 
puszczy, 7 /inflacyjny, 8/niewyostrzony umysł, 9/ wąwóz w parówce, 
10/ lekko, łatwo, przyjemnie.
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: J-5, C-10,1-7, A-3, H-5, F-7, C- 
4, D-10; A-8, G-l; 1-3, C-6, H-5, F-10, C-8, A-9, H-10, A -6 ,1-7, D- 
10,1-3, J-3; A-10, A-2, F-6, J-l, D-4, E-l, A-6, A-7; F-9, J-10, C-6, 
F-7, A-8, J-5
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 19 z hasłem "Zakochani z 
rozumu obrani” otrzymują: Helena Antoszek, ul. Jankowicka 16/ 
18, 44-200 Rybnik oraz Roman Połcik, ul. Dworek 7/6, 44-200 
Rybnik. Nagrody do odebrania w redakcji.

Pod znakami zodiaku

BARAN  - Nie możesz winić siebie, że bliska Ci osoba nie umie sprostać zadaniom, jakie 
stawia przed nią życie. Wasza więź pod wpływem okoliczności bardzo się zmieni i nie będziesz 
już za tę osobę odpowiedzialny...
BYK - Można dyskutować, dawać przykłady, wysuwać argumenty, ale decyzję pozostaw 
partnerowi, bo to jego sprawa. Tylko wtedy zyskasz szacunek, a i podziw za tak dobrą 
podpowiedź...
BLIŹNIĘTA  - W literaturze nie szukaj bezpośrednich wskazówek jak  postępować, a raczej 
jak lepiej zrozumieć otoczenie. Wtedy będziesz miał szansę, by w konkretnej sytuacji zachować 
się mądrzej i trafniej wybrać...
RAK  - Fascynujący początek może nieco stępić Twój instynkt i nie zauważysz splotu 
niekorzystnych okoliczności. Za późno będzie na wykazanie się błyskotliwością i inicjatywą... 
Trzeba będzie poczekać do następnej okazji...
LEW  - Ciągłe wahania nie prorokują dobrze na przyszłość, bo podważają Twoją 
wiarygodność. Przełożeni oczekują jasnej deklaracji, która pozwoli włączyć Cię w ogólniejsze 
plany...
PANNA - Dobrze, że ślepo nie ufasz zapewnieniom partnerów, unikniesz dzięki temu niejednej 
awantury, nie dając się sprowokować do nierozważnych posunięć. Takt i dyplomacja powinny 
wziąć górę...a
WAGA - Twoim wyborem ryzykujesz konflikt rodzinny, nie daj się jednak zepchnąć z obranej 
drogi, bo w ogólnym rozrachunku okaże się, że to Ty miałeś rację. Możesz spokojnie poczekać 
aż wzburzone fale opadną, a potem przyjdzie czas na przeprosiny...
SKORPION - Drążenie przez Ciebie bez końca tego samego tematu stało się dla Twojego 
otoczenia trudne do zniesienia. Jeżeli nie “zmienisz płyty ” będziesz musiał zmienić... 
słuchaczy i wszystko zacznie się od początku.
STRZELEC  - Pierwszy krok we właściwym kierunku i... jaka zmiana! Możesz podziękować 
za dobrą radę i poprosić o jeszcze osobę, która życzliwie odnosi się do Twoich poczynań. A 
że pomoc była niezupełnie bezinteresowna? Cóż, takie jest życie...
KOZIOROŻEC  - Każdy Twój krok jest komentowany, z czym musisz się pogodzić, wykonując 
takie, a nie inne zajęcie. Ważne byś miał dość argumentów, by przekonać partnerów, że ta 
właśnie droga jest najwłaściwsza...
WODNIK - Nie analizuj sytuacji wtedy, gdy jest już za późno, a dociekanie przyczyn niczego 
nie zmieni. Może to wpędzić co najwyżej we frustrację i Ciebie, i Twoich bliskich.
RYBY - Rzeczywistość przerasta niekiedy wyobrażenia, o czym możesz się przekonać w 
najbliższej przyszłości. Bądź przygotowany na spore zaskoczenie. Kiedy minie pierwszy szok, 
wyciągniesz z tego spore korzyści...

Przedwiosenny
rekonesans

Fatałachy z naszej szafy

Ostatni dzień lutego był słoneczny i 
ciepły, a w powietrzu zapachniało 
wiosną. Wprawdzie w połowie tygodnia 
znów zrobiło się mglisto i mokro, ten 
jeden piękny dzień wystarczył jednak, 
by panie z lekką paniką i nerwowością 
ruszyły do sklepów z konfekcją, by 
zaopatrzyć się w coś lżejszego. Na 
rekonesans wybrałam się i ja, a efektem 
może być stwierdzenie, że wiosennych 
żakietów i kostiumów ilościowo jest 
dość sporo, natom iast z ich 
oryginalnością jest gorzej. Gatunkowo 
najlepiej prezentują się wy roby  
sprawdzonych, dużych firm polskich jak 
“Telimena” czy “Dana”, te nadają się 
jednak przede wszystkim dla pań w 
średnim wieku. Mało jest natomiast 
szalenie wprost modnych damskich 
garniturów, o których wspominałam 
przy okazji pisania o modzie na spodnie. 
Podkreślam więc raz jeszcze, że garnitur 
to przebój wiosny, a pewnie również lata 
i jesieni. A ponieważ moda jest 
ogromnie różnorodna, co dotyczy 
szczególnie długości, modne nadal są 
małe, krótkie płaszczyki, jak i długie po 
kostki okrycia. To jeszcze da się w

s k l e p a c h  
wyszperać.
Jeśli jednak chcecie 
wyglądać na wiosnę 
oryginalnie, nie 
liczcie na gotówce. 
A w a n g a r d o w o  
w y g l ą d a  
propozycja, dość 
zresztą droga, 
jednego tylko 
sklepu w naszym 
mieście. W kilku 
innych znajdziemy 
trochę klasyki, 
natom iast w 
większości dzianinę 
w złym gatunku, 
Turcję i Tajlandię. 
Radzę więc 
podpatrywać i 
zestawiać z 

pojedynczych elementów, wkładać 
krótkie na dłuższe, motać i zawijać, by 
w efekcie uzyskać tzw. “nową cebulkę”, 
która je s t świetnym “etapem 
przejściowym” między zimową kurtką 
czy płaszczem, a lekkim żakiecikiem.

Rodzima wersja 
"nowej cebulki"

Byle do wiosny.

5  m inut łam an ia  g łow y
- Wróżka

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 7 nagrodę otrzymuje: Ewa Zygmunt, ul. Powstańców Śl. 38,44- 
200 Rybnik

Roz Karlik przyszoł z drugiej szychty 
niespodziewanie wcześniej. Sebleko sie 
i chce włazić do łóżka, a tu baba z 
sypialni woło:
- Karliczku, leć wartko po dochtora, tak 
mie brzuch boli, że chyba umierom. 
Karlik już prawie nagi, prędko wkłado 
coś na siebie i leci. Dochtór otworzył, 
wypisoł skierowanie na pogotowie i 
patrzy na Karlika.
- Co sie tak dziwujecie, panie dochtór?
- No wiecie, panie Piątek, jo  wos zawsze 
mioł za górnika, a dziś po mundurze 
widza, żeście kolejarzem!

Śląskie
beranie

Jednego chłopa pokręciła strasznie 
reum atyka, nie umioł się nawet 
wyprostować. Woło więc do swojej 
baby:
- Anastazyjo, dej mi prędko gorki 
okład, ale wartko, bo mie boli.
Baba przyrychtowała chłopu wrzącej 
wody, wsadziła do niej ręcznik i leci z 
tą wodą do izby. Wyciąga ręcznik i 
prask nim chłopu na plecy.
- O Jezus Maryjo, a dyć nie aż tak gorki, 
dyć ty mie sparzysz.
- No bez to, że to takie gorkie, toch tego 
w rękach utrzym ać nie mogła i 
ściepłach ci na plecy.

- Francek, mosz rod głupio baba?
- Niy!
-A  pyskato?
- Tyż niy!
- A tako, co źle warzy i nie trzymo w 
chałpie porządku?
- Dopiero niy!
- To po co, pieronie, przyłazisz do mojej 
baby?

Jeden mąż wraca nocą pijaniusieńki. 
Stoi przed drzwiami domku i nie może 
otworzyć drzwi.
- Pierona, jak teraz nie trafia, to kopna 
w te dź wierze, że same puszczą - 
wrzeszczy.
Żona otwiera okno, widzi zalanego 
męża i wola:
- Poczekaj moment, rzuca ci klucze!
- Pierona, jo  mom klucze, ino do 
dziurki trafić nie umia!

- Kowolicko, jak to u wos jest, nijak 
tego nie moga rozumieć, rachuja i 
rachuja, ale nic mi z tego nie wychodzi. 
Patrzcie, przeca waszego męża zabiło 
w grubie pięć lot temu, pra?
- Dyć mocie prowda, tak było.
- No to jak to jest, że wasz Emilek mo 
cztery, a Józik trzy latka?
- No przeca to mojego chłopa a nie mie 
zabiło!

Idzie górnik do dom, ale pod gazem, 
już by go przejechało, ale naroz ktoś 
go złapoł za kołnierz i odciągnął z 
jezdni. Górnik zaroz wytrzeźwioł i 
patrzy, a tu kole niego stoi jakoś biało 
postać.
- Coś ty za jeden?
- Jestem twoim Aniołem Stróżem!
- A co ty przy mnie robisz?
- Chronię cię od nieszczęść!
- Ty mie chronisz od nieszczęść? A kaj 
żeś pieronie był, jak żech sie żenił?

Z książki " Śląskie beranie 
- humor Górnego Śląska"

Zebrała i opracowała 
Dorota Simonides

N A SZ ADRES: 
44-200 Rybnik  

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

9.00 - 17.00
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