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Po wstępnych czynnościach formal
no-proceduralnych głos zabrał prezy
dent Józef Makosz, który poinformo
wał zebranych o trwających pracach 
inwestycyjnych i planach w tej materii 
na najbliższe miesiące. Prezydent za
znajomił także zebranych z proble
mem wypłacania tzw. dodatków mie
szkaniowych -  jak na razie miasto wy
dało na ten cel 250 mln zł. Poinformo
wał także, że od 1995 roku każde 
przedszkole będzie miało własny bu
dżet.

Nowe stawki podatku
Po informacji prezydenta radni usta

lili nowe stawki podatku od nierucho
mości. Wynoszą one: od budynków 
mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 
pow. użytkowej - 0,18 zł /stawka ubie
głoroczna 1300 zł/, od budynków lub 
ich części związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą - 6,63 zł / 
stawka ubiegłoroczna 50000 zł/, od 
budynków gospodarczych osób fizycz
nych - 0,70 zł /od 1 m2 pow. użytko
wej/, od budowli - 2 procent ich war
tości, od 1 m2 pow. gruntu związa
nych z prowadzoną działalnością go
spodarczą - 0,22 zł, pozostałych grun
tów - 0,02 zł. Ustalono także nową 
stawkę podatku od posiadania psa. Od 
1995 roku za każdego naszego czwo
ronoga zapłacimy 10 zł, czyli 100.000 
starych złotych /poprzednia stawka 
wynosiła 80.000 za pierwszego psa, 
100.000 zł za następne/. Radna Kry
styna Stokłosa przypomniała, że wła
ściciele psów w gospodarstwach rol
nych powyżej 1 ha powierzchni zwol
nieni są z mocy ustawy opłacania tego 
podatku. Warto przy tej okazji dodać, 
że koszty szczepień psów dokonywa
nych przez uprawnionych weterynarzy 
pokrywane będą z budżetu miasta. 
Pełne teksty uchwał podatkowych pu
blikujemy na str. 2.

Następnie Rada Miasta dokonała 
zmian w budżecie oraz wyraziła zgodę 
na nabycie gruntów z przeznaczeniem 
pod budowę drogi łączącej ulicę Pod 
Lasem z ulicą Raciborską, pod budo
wę mostu łączącego ulicę Młyńską z 
ulicę Wiejską, pod modernizację 
skrzyżowania ulicy Konarskiego z uli
cą Wodzisławską.

Przy dwóch głosach wstrzymujących

Sesja Rady Miasta

Ostatnia w roku
W środę 28 grudnia, Rada Miasta zebrała się na ostatniej sesji w 

1994 roku. Mimo, że miała ona roboczy charakter, nie sposób było 
uciec od atmosfery świąt. Już podczas zwyczajowego spotkania 
przedsesyjnego w środę 21 grudnia miało miejsce miłe i zarazem uro
czyste wydarzenie - delegacja harcerzy wniosła na salę obrad “Ogień 
Betlejemski”, który do świąt na stałe zagościł w Urzędzie Miasta. 
Rybnik znany jest z tego, że obrady trwają dużo krócej niż w sąsie
dnich gminach, teraz jednak padł absolutny rekord. Mimo porusza
nia wielu ważnych spraw sesja przebiegała nadzwyczaj sprawnie i 
trwała zaledwie 3 godziny /łącznie z półgodzinną przerwą/.
się radni wyrazili zgodę na przyjęcie 
zadań związanych z gromadzeniem i 
prowadzeniem wojewódzkiego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego z ob
szaru Czerwionka-Leszczyny, Gaszo

w ice, Lyski, Jejkowice, Kornowac i 
Świerklany. Tak więc cały zasób geo
dezyjny dawnego powiatu rybnickiego 
administrowany będzie przez Wydział 
Geodezji UM Rybnik.

Skarga do
Trybunału Konstytucyjnego

Rada Miasta postanowiła wystąpić 
do Trybunału Konstytucyjnego RP z 
wnioskiem o stwierdzenie niezgodno
ści z Konstytucją ustawy o najmie lo
kali mieszkalnych i dodatkach mie
szkaniowych. Reprezentowanie Ryb
nika w tej sprawie powierzyła prezeso
wi Związku Miast Polskich - Wojcie
chowi Szczęsnemu Kaczmarkowi. 
Jako główne motywy tej decyzji radni 
wymienili: nałożenie na gminy no
wych, własnych zadań publicznych 
bez ustawowego zagwarantowania 
środków finansowych na ich wykona
nie, ustalenie wysokości dotacji celo
wych w sposób wyłączający niektóre 
gminy z możliwości ich otrzymania, 
postanowienie, że w zależności od 
“zasobności” gminy - musi ona ze 
swych dotychczasowych dochodów, 
przeznaczonych na realizację dotąd 
nałożonych zadań publicznych, pokryć 
znaczną część wydatków na wypłaty 
dodatków mieszkaniowych /8 procent 
z tych dochodów podatkowych/.

Radni jednogłośnie wyrazili wolę 
przyjęcia jednej polskiej rodziny z 
Kazachstanu. Była to odpowiedź na
szej rady na apel Senatu RP i Sejmiku 
Samorządowego województwa kato
wickiego.

Czy w Starostwie zabrzmią 
gamy?

Po raz kolejny pod obrady Rady 
Miasta powróciła sprawa nowej sie
dziby dla Szkoły Muzycznej. Przypo
mnijmy, że z końcem ubiegłego roku, 
RM podjęła uchwałę wnioskującą o 
komunalizację dawnego Starostwa z 
przeznaczeniem go na siedzibę Szkoły 
Muzycznej przejętej przez miasto 

c.d. na stronie 2

Przybycie Trzech Króli można oglądać w szopce w zabytkowym kościółku 
w Ligockiej Kuźni. Zdj.: jack

Trzej królowie przybywają 
do Ligockiej Kuźni

Piękny, zabytkowy kościół pod wezwa
niem św. Wawrzyńca i niezwykła szopka 
mogą być powodem do dumy dla mie
szkańców Ligockiej Kuźni. Szopka jest ru
choma - Trzej Królowie wędrują, Dzieciąt
ko błogosławi, grajkowie grają, anioł ma
cha skrzydłami. Takich szopek jest bardzo 
niewiele, konstruuje je ksiądz Garus z Ha
lemby. Szopkę sprowadził do parafii po
przedni proboszcz Henryk Kuś, który zgi
nął 2 października 1991 r. w tragicznych 
okolicznościach. Szopkę buduje co roku ta 
sama grupa parafian. Mają już w tym dużą 
wprawę, a mimo to praca zajmuje im cały 
ostatni tydzień Adwentu, choć wysilają się 
od rana do wieczora. Ostatnio figury dosta
ły nowe stroje, co roku trochę inaczej się je 
ustawia. Kościół po zmierzchu jest oświetlony
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Podziękowania prezydenta
Pragnę gorąco podziękować wszystkim zakładom pracy instytu

cjom oraz osobom prywatnym za życzenia świąteczne i noworoczne, 
które wpłynęły na moje ręce.

Cieszę się, że z roku na rok życzeń tych jest coraz więcej, że tak 
wiele osób poprzez ten symboliczny i miły gest solidaryzuje się z ide
ami samorządności realizowanymi w mieście.

Szczególną otuchą napawają mnie życzenia od mieszkańców Ryb
nika. Ich słowa sympatii i poparcia sprawiają duto radości Radzie 
Miasta, Zarządowi Miasta, wszystkim urzędnikom; są źródłem saty
sfakcji i stanowią zarazem motywację do dalszej pracy dla dobra 
naszego miasta.

PREZYDENT MIASTA
JÓZEF MAKOSZ 

N agroda "G azety R yb n ick iej" 
d la  B o g d a n a  DZIERŻAWY

Redakcja “Gazety Rybnickiej” posta
nowiła uhonorować nagrodą za 1994 rok 
Bogdana Dzierżawę, autora opowieści o 
Utopku z Wielopola.

Przywołując postać ze śląskich legend,
Bogdan Dzierżawa czystą i bogatą gwa
rą opowiadał o tym, co działo się w Ryb
niku kilkadziesiąt lat temu.

Przygody Utopka z Wielopola ilustro
wane rysunkami autora ukazywały się na 
naszych łamach co tydzień przez cały 
ubiegły rok. Były to pierwsze regularnie 
zamieszczane w prasie naszego regionu 
teksty pisane gwarą.

Bogdan Dzierżawa spędził dzieciń
stwo w Wielopolu, a obecnie mieszka w 
Chwałęcicach. Prowadzi swój warsztat 
naprawy instalacji elektrycznych w samochodach

oświetlony, wokół błyszczy mnóstwo choinek. 
Drewnianą świątynię wzniesiono w 1717 
roku w Boguszowicach. W roku 1975 
przeniesiono ją na obecne miejsce. We
wnątrz znajdują się ołtarze i obrazy z pocy
sterskiego klasztoru w Rudach. Parafia li
czy 2500 osób. "Tu trzeba przyjechać la
tem, wtedy jest pięknie! ” - uważa ksiądz 
Bronisław Matysek. Jest proboszczem od 
czterech lat i właśnie od czterech lat parafię 
św. Wawrzyńca prezydent Rybnika nagra
dza za pięknie utrzymane otoczenie.

Szopkę w kościele św. Wawrzyńca 
można oglądać do końca stycznia w każ
dą niedzielę po mszy. Nabożeństwa 
odbywają się o godzinie 8.00, 10.00 i 
16.00. Dodatkowo można też szopkę 
podziwiać w niedziele od 14.00 do 16.00.

/K.M./

Redakcja
"Gazety Rybnickiej" 

w nowej siedzibie
Informujemy naszych 

Czytelników, 
że redakcja 

"Gazety Rybnickiej" 
od nowego roku ma 

nową siedzibę! 
Mieści się ona w Rynku 

pod numerem 12a, 
w oficynie.

Można do nas dojść rów
nież od ulicy Zamkowej. 
Nie zmienił się natomiast 
numer telefonu - 28825.

samochodach. W 1993 roku zdobył drugie 
miejsce w pierwszym konkursie “Po na
szemu czyli po Śląsku".

Serdecznie dziękujemy Panu Bogda
nowi za wytrwałe pielęgnowanie śląskiej 
gwary i tradycji. Mamy nadzieję, że 
wkrótce w Gazecie Rybnickiej pojawią 
się kolejne jego opowieści pisane piękną 
gwarą.

Bogdan Dzierżawa otrzymał od redak
cji "Gazety Rybnickiej" ceramiczną 
figurkę Utopka wykonaną przez Ry
szarda Murę. Zdj.: jack
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Uwaga kierowcy!

Zamknięcie odcinka ul. Wiejskiej
W związku z budową kolektora sanitarnego w dniu 7 stycznia 1995 roku o 

godz. 13.30 nastąpi zamknięcie odcinka ul. Wiejskiej /od ul. Hallera do ul. 
Raciborskiej. Odcinek drogi zamknięty będzie do 9 stycznia do godz. 4.00.

Na czas zamknięcia przystanek linii 585 i 599 - franciszkanie - zostanie przenie
siony na ul. św. Jadwigi, zaś linii 584 - Sławików - na ul. Poprzeczną.

Objazd dla samochodów będzie prowadzony ul. Wiejską do ul. Reymonta, a 
następnie zgodnie z istniejącym oznakowaniem kierunkowym na rondzie Wodzi
sławska-Reymonta.

L isty , listy

List ten skierowała do Zarządu 
Zieleni Miejskiej córka długoletniego 
burmistrza Rybnika Władysława 
Webera.

Corocznie w dniu Wszystkich Świę
tych ze wzruszeniem znajdujemy białe 
chryzantemy, złożone na grobie nasze
go Ojca, Władysława Webera, dawne
go Burmistrza - jako dowód pamięci o 
Nim. Osobiście nie mogę za to podzię
kować, pragnę więc tą drogą, w imieniu 
własnym i moich sióstr wyrazić naszą 
wdzięczność. Ojciec przywiązywał 
wielką wagę do zazieleniania i ukwiecenia

ukwiecenia miasta. Już w okresie międzywo
jennym Rybnik zasłużył sobie na na
zwę miasta parków i kwietników.

Stan zdrowia nie pozwala mi na 
odwiedzenie mego rodzinnego miasta, 
lecz z opowiadań sióstr i z fotografii 
wiem, że Rybnik coraz bardziej pięk
nieje - w zieleni i kwiatach. Wszyst
kim, którzy przyczyniają się do tego 
składam wyrazy podziwu i wielkiego 
uznania. Proszę zarazem gorąco o dal
szą pamięć o mogile pierwszego w 
wolnej Polsce burmistrza Rybnika - na
szego Drogiego Ojca.

Jednocześnie ślę serdeczne życzenia 
zdrowia, szczęścia i wszelkiego powo
dzenia w Nowym 1995 Roku.

Z szacunkiem i poważaniem 
Magdalena Weber

Ostatnia 
w roku

c.d. ze strony 1

"umową pilotażową" . Aktualnie ko
munalizacja - wobec wypowiedzenia 
umowy pilotażowej - nie wchodzi w 
rachubę. Szkoła wraca pod zarząd ad
ministracji państwowej. Dodatkowo 
budynek szkoły wynajmowany od 
Spółdzielni Pracy Handlowo-Usługo
wej będącej w likwidacji jest 
przedmiotem ofert sprzedaży ze strony 
likwidatora. Sprawą zajęła się Komisja 
Kultury RM. Jej przewodniczący Jerzy 
WIDERA stwierdził, że Zarząd Miasta 
od lat czynił zabiegi w kierunku prze
znaczenia na siedzibę szkoły budynku 
dawnego starostwa /położonego w są
siedztwie szkoły i bliskości dworców 
PKP i PKS/. Zważywszy, że aktualnie 
Urząd Rejonowy wraz z biurem pa
szportów zajmuje niewielką część tego 
dużego gmachu, zaś tuż obok stoi od 
czterech lat pusty budynek byłych 
przedsiębiorstw geodezyjnych, istnieją 
realne możliwości pomieszczenia tam 
- prawie od zaraz - organów admini
stracji rządowej. J. Widera zauważył 
ponadto, że miasto nie dysponuje 
obiektem zdolnym zapewnić szkole / 
kształcącej na II stopniu uczniów do
jeżdżających z terenu obejmującego 
Czerwionkę, Żory, Racibórz, Wodzi
sław i Jastrzębie, a zajęcia kończą się o 
godzinie 20.00/ lepszych warunków 
od dotychczasowych, a w dodatku po
łożonych w tak dogodnym miejscu. Na 
końcu swego przemówienia J. Widera 
zaapelował o jedność Rady w tym 
względzie. Następnie głos zabrał dy
rektor Szkoły Muzycznej - Eugeniusz 
STAWARSKI. Zapoznał on radnych z 
bardzo trudną sytuacją szkoły. W sta
rym budynku uczy się w tej chwili 
około 3200 uczniów, nie licząc kadry 
nauczycielskiej. Brak jest pokoju nau
czycielskiego, nie ma sal dydaktycz
nych z prawdziwego zdarzenia, z po
wodu zbyt małej liczby sal /3/4 zajęć 
to praca indywidualna/, nauczyciel 
musi pracować 8-10 godzin dziennie, 
a zajęcia odbywają się nawet w soboty 
i niedziele. Po przemówieniu dyrekto
ra, głos zabrał radny a zarazem kie
rownik Urzędu Rejonowego Jerzy 
FRELICH. Zarzucił on Komisji Kultu
ry, że projekt uchwały jest niespójny, 
nielogiczny oraz że brak w nim innych 
alternatywnych propozycji usytuowa
nia szkoły muzycznej. Zaproponował 
on, aby uchwałę ponownie skierować 
do Komisji Kultury. W odpowiedzi 
Józef Makosz przypomniał, że nie kto 
inny, a właśnie J. Frelich, gdy nie był 
jeszcze kierownikiem UR, a człon
kiem Zarządu Miasta Rybnika, czynił 
starania aby szkoła muzyczna przenio
sła się do budynku Starostwa. Szczy
tem marnotrawstwa nazwał obecną sy
tuację, kiedy UR zajmuje niewielką 
część budynku, a obok stoi budynek

byłych przedsiębiorstw geodezyjnych, 
który jest po kapitalnym remoncie i 
może z łatwością pomieścić 50 urzę
dników. Przy tej okazji prezydent za
pytał J. Frelicha ile właściwie osób za
trudnia UR. Z odpowiedzi kierownika 
UR wynika, że obecnie zatrudnia on 
35 osób. J. Makosz stwierdził ponad
to, że miasta nie stać na wydanie prze
szło 150 mld zł na nowy budynek, a 
żaden inny obiekt choćby ze względu 
na położenie czy kubaturę nie nadaje 
się bardziej na siedzibę szkoły. Radny 
Edward GAWLICZEK wyraził zdzi
wienie, że J. Frelich tak kurczowo 
trzyma się swego stanowiska, mimo że 
jest ono wewnętrznie sprzeczne. Szko
ła Muzyczna musi spełniać określone 
wymogi, Urząd Rejonowy może pra
cować w zwykłym biurowcu. Propo
nowana siedziba w niczym nie uwła
czałaby godności Urzędu Rejonowe
go. Jerzy KOGUT podsumowując dys
kusję stwierdził, że administracja pań
stwowa miała 3,5 roku na rozwiązania, 
które proponował Jerzy Frelich, a jed
nak tego nie uczyniła. Widać stąd, że 
innego rozwiązania niż proponowane 
przez Komisję Kultury nie ma. Wice
prezydent wyraził ponadto nadzieję, że 
przy nowym wojewodzie sprawa do
czeka się pomyślnego finału. Radny 
Zdzisław DYRCZ postawił formalny 
wniosek o zamknięcie dyskusji, wyra
ził przy tym nadzieję, że uchwała ta z 
pewnością spotka się z pełnym popar
ciem Rady. Ostatecznie stosunkiem 
głosów: 36 za, 2 wstrzymujące się i 1 
przeciw Radni przyjęli uchwałę, w 
której zwrócili się do Wojewody Kato
wickiego o przeznaczenie siedziby 
Urzędu Rejonowego /dawnego Staro
stwa/ na potrzeby Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II Stopnia w Rybniku.

Po przegłosowaniu tego punktu prze
wodnicząca RM Urszula SZYNOL za
rządziła półgodzinną przerwę i tu na 
radnych czekała niespodzianka: ko
reczki rybne zaserwowane przez “Ta
wernę” Zbigniewa Tragarza.

Następne punkty obrad poszły już 
bardzo sprawnie. Radni dokonali 
zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
UM i w Statucie Miasta Rybnika - 
ustanawiając funkcję - Zastępcy Na
czelnika Wydziału, który kierowałby 
wydziałem w razie losowej nieobecno
ści naczelnika. Rada Miasta wyposa
żyła Rady Dzielnic w możliwość wy
dawania opinii o sprzedaży nierucho
mości położonych na terenie dzielni
cy.

Jednogłośnie utworzono Zespół 
Ognisk Wychowawczych, w skład 
którego weszły obecnie istniejący 
Ośrodek Pomocy Wychowawczej przy 
ulicy Żużlowej oraz nowy ośrodek na 
osiedlu Nowiny. Przy tej okazji wysłu
chano informacji Marii KUFY-SKO
RUPY o efektach pracy w/w pla
cówek. Wyniknęło z niej jednoznacz
nie, że ośrodki bardzo dobrze wypeł
niają swoją rolę, stanowiąc oazę spo
koju dla dzieci i zastępując im dom, 
którego nie potrafią stworzyć prawdziwi

Nabór 
do pracy

w Straży Miejskiej
Urząd Miasta w Rybniku ogłasza 

nabór kandydatów do pracy w Stra
ży Miejskiej w Rybniku.

Warunki jakie powinni spełniać kan
dydaci:
- wiek do 35
- wykształcenie średnie
- uregulowany stosunek do służby woj
skowej
- dobry stan zdrowia
- nie karany

Kandydaci proszeni są o osobiste 
zgłoszenie się do Komendanta Straży 
Miejskiej, Rybnik, ul. Hallera 12B. 

prawdziwi rodzice. W ostatnim punkcie Rada 
Miasta wespół z rybnickimi klubami 
utworzyła fundację, której celem bę
dzie pomoc w realizacji zadań z zakre
su kultury fizycznej i sportu.

Sesję zakończyły życzenia nowo
roczne i podziękowania za owocną 
współpracę złożone radnym przez 
Urszulę Szynol i Józefa Makosza oraz 
wspólne odśpiewanie kilku kolęd.

JACEK RECLIK

Noworoczne 
spotkania 

Zarządu Miasta
Trwają tradycyjne noworoczne spo

tkania zarządu Miasta z przedstawicie
lami różnych środowisk. Rozpoczęło je 
jeszcze przed świętami spotkanie z 
emerytami - byłymi pracownikami 
Urzędu Miasta. Kolejno prezydent J. 
Makosz oraz inni członkowie Zarządu 
Miasta wymieniali noworoczne życze
nia z naczelnikami wydziału Urzędu 
Miasta, duchowieństwem, kierownika
mi jednostek organizacyjnych, radnymi 
i przewodniczącymi rad dzielnic, pra
cownikami służby zdrowia i oświaty, 
dyrektorami firm i przedsiębiorstw, a 
także policją. Na zakończenie, w piątek 
6 stycznia, prezydent przyjmie przed
stawicieli prasy.

Spotkanie te, oprócz tego, że ich 
uczestnicy składają sobie wzajemne ży
czenia noworoczne, służą również lep
szemu, wzajemnemu poznaniu się lu
dzi, którzy odpowiadają za różne sfery 
życia w mieście. W ciepłej, biesiadnej 
atmosferze, przy wspólnym śpiewaniu 
kolęd, nie rozmawia się o problemach i 
trudnościach i o tym co dzieli, ale o 
sprawach które łączą wszystkich mie
szkańców naszego miasta. /róż/

Dziękujemy 
za życzenia...

Redakcja "Gazety Rybnickiej" ser
decznie dziękuje za wszystkie nade
słane życzenia świąteczne i nowo
roczne.

Klub Harcówka
w Rybniku ul. Zakątek 19

zatrudni
na czas określony w niepełnym 

wymiarze godzin 1/2 etatu
instruktora

do prowadzenia w klubie zajęć 
z dziećmi i młodzieżą.

Mile widziani absolwenci Studium 
Kulturalno-Oświatowego. 

Podania należy składać do dnia 
15.01.1995 r. w kancelarii 
Urzędu Miejskiego - 44-200 

Rybnik, ul. Chrobrego

Zarząd Miasta informuje
Na sesji Rady Miasta dnia 28 grudnia 1994 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 1995

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
RADA MIASTA RYBNIKA postanowiła:

1. Ustalić roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości: od jednego 
psa - 10,- zł. Stawka ta obowiązuje od każdego posiadanego psa.
2. Przyjąć zasadę, że podatek pobiera się w połowie stawki w przypadku, gdy 
podatnik wszedł w posiadanie psa po 30 czerwca 1995 r.
3. Ustalić ostateczny termin płatności podatku bez wezwania na dzień 30 kwiet
nia, a od nowych psów na 15 dzień po wejściu w posiadanie psa.
4. Ustalić pobór podatku przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta administracje 
domów mieszkalnych, pocztę, PKO oraz inkasentów. Określenie inkasentów i 
wysokość ich wynagrodzenia reguluje uchwała nr 323/XL/93 Rady Miasta z dnia 
17 listopada 1993 r.
5. Przyznać administracjom domów mieszkalnych, poza działającymi w ramach 
miejskiego ZGM, prowizję za pobór podatku od posiadania psów w wysokości 5 
procent zainkasowanych kwot.
6. Zobowiązać ADM-y do odprowadzania zainkasowanych kwot, po potrąceniu 
prowizji za inkaso, na rachunek Urzędu Miasta Rybnika nr 372602-2017-225 w 
PBK Warszawa I/0 Rybnik w terminie do 15 maja, a następne w okresach mie
sięcznych do 15 każdego miesiąca.
7. Koszty szczepień psów dokonywanych przez uprawnionych weterynarzy po
krywane będą z budżetu Miasta.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. i podlega ogłoszeniu w 
sposób zwyczajowo przyjęty w prasie lokalnej.

Na tej samej sesji w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 1995

RADA MIASTA postanowiła:
I. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części /od 1 m kw. powierzchni użytko
wej/ - 0,18 zł
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospo
darczą inną niż rolnicza oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowa
dzenie działalności gospodarczej /od 1 m kw. pow. użytkowej/ - 6,63 zł
3. od budynków gospodarczych osób fizycznych /od 1 m kw. pow. użytk. / - 0,70 
zł
4. od pozostałych budynków lub ich części /od 1 m kw. pow. użytk./ - 2,20 zł
5. od budowli - 2 procent ich wartości
6. od 1 m kw. powierzchni gruntów:

a/ związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą / z wyjątkiem związa
nych z bud. mieszk./ - 0,22 zł 

b/ pozostałych - 0,02 zł
II. Zwolnić z podatku - niezależnie od zwolnień określonych w art. 7 ustawy z 
dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 9 poz. 31 /- nie
ruchomości użytkowane na cele statutowe przez jednostki organizacyjne gminy.
III. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa w sposób okre
ślony w uchwale Nr 323/XL/93 Rady Miasta z dnia 17 listopada 1993 r.
IV. Niezwłocznie podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej wysokość 
ustalonych stawek podatkowych.
V. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. i podlega ogłoszeniu w 
sposób określony w pkt. IV.

W sprawie zmiany Statutu Miasta Rybnika 
RADA MIASTA postanowiła:

1. W Statucie Miasta Rybnika - przyjętym Uchwałą Nr 92/XIII/91 z dnia 30 
stycznia 1991 r. i zmienionymi Uchwałami:
- Nr 263/XXXIII/93 z dnia 10 lutego 1993 r.
- Nr 340/XLI/93 z dnia 28 grudnia 1993 r.
- Nr 9/III/94 z dnia 14 września 1994 r 
dokonać następującej zmiany:
W paragrafie 12, punkt 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Na podstawie Aktu mianowania nawiązuje się stosunek pracy z: Naczelnikami 
Wydziałów, Zastępcami Naczelników Wydziałów, Kierownikami Referatów 
oraz osobami zatrudnionymi na samodzielnych stanowiskach / z wyjątkiem rad
cy prawnego/”.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w “Gazecie Rybnickiej”

W sprawie zmiany Statutu Dzielnic Miasta 
RADA MIASTA postanowiła:

1. W Statucie Dzielnic przyjętym uchwałą Nr 72/X/90 z dnia 7.XI. 1990 r. i zmie
nionym uchwałą Nr 348/XLII/94 z dnia 2.II. 1994 r. uzupełnić punkt 11 o akapit 
- “opiniuje sprzedaż nieruchomości położonych na terenie dzielnicy”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w “Gazecie Rybnickiej”.

Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności
Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku 1995
życzą swoim klientom 

Rybnickie Służby Komunalne

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Pomimo remontu...

Muzeum wzbogaca 
zbiory

Obchodzącej drugiego dnia stycznia okrągłą rocznicę urodzin Genowe
fie Grabowskiej, dyrektorce rybnickiego Muzeum, prezydent Makosz 
obiecał, że w tym roku zostanie zakończony remont, a właściwie rozbu
dowa muzealnych pomieszczeń. Zapewnił również, że będą one wygląda
ły nie gorzej od sal Urzędu Stanu Cywilnego w starym Ratuszu. Dodając 
do tych słów harmonogram prac PB “ROW” wraz z podwykonawcami, 
możemy być pewni, że tak się stanie i w kwietniu 1995 roku, kiedy Mu
zeum obchodzić będzie 25- lecie swojego istnienia, przynajmniej część 
pomieszczeń zostanie udostępnionych zwiedzającym.

Czas najwyższy, gdyż prowadzony 
od 1989 roku remont sprawił, że co 
młodsi mieszkańcy naszego miasta nie 
bardzo orientują się, że Ratusz jest 
nadal siedzibą tej bardzo zasłużonej dla 
miasta i regionu muzealnej placówki, a 
przynajmniej jej części administracyj
nej. Na czas remontu bowiem muzeal
ne działy pracują w kilku "miejscach 
zastępczych", a wystawy, czy to tema
tyczne czy okolicznościowe, ekspono
wane są w salach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Szafranka lub w Te
atrze Ziemi Rybnickiej przy ich organi
zacyjnym współudziale.

Część zbiorów wypożyczono oko
licznym placówkom muzealnym, w 
tym Muzeum w Zabrzu. Zresztą pomi
mo remontu i braku stałej ekspozycji, 
zbiory rybnickiego Muzeum ciągle się 
powiększają. Dział historii regionu 
wzbogacił się o ponad 150 ekspona
tów, w tym wiele dokumentów i odzna
czeń, pozyskanych choćby od harcerzy, 
po wystawie zorganizowanej z okazji 
70-lecia rybnickiego Hufca ZHP. Mu
zeum jest także w posiadaniu kopii 
XIII, XIV i XV-wiecznych dokumen
tów dotyczących powstania miasta, po
zyskanych z jednego z wrocławskich 
archiwów.

Wychodzący z zakresem swojej dzia
łalności poza nasz region dział historii 
rzemiosła, którym kieruje Elżbieta 
Bimler-Mackiewicz, do nowych sal 
wprowadzi się wzbogacony o prawie 
tysiąc eksponatów, pozyskanych w 
ostatnim czasie. Szczególne zaintereso
wanie wzbudzi zapewne cała zabytko
wa kuźnia ze Skoczowa ze sprzętem i 
wyrobami. Należałoby przypomnieć, 
że zbiór sztandarów cechów rzemieśl
niczych, który jest chlubą tego działu, 
eksponowany był również we Francji, 
gdzie wzbudził bardzo duże zaintereso
wanie. Wiele nowych eksponatów, w 
tym dokumenty, ale również sztandary, 
były do niedawna depozytem Izby Rze
mieślnicznej z Katowic, obecnie znala
zły się formalnie w zbiorach rybnickie
go Muzeum.

Wszystkie nowe zabytki trzeba zin
wentaryzować, co w rozumieniu muzealników

Kolędy, śpiewane na rybnickim 
Rynku po pasterce, to już tradycja, 
“kolędników” zbiera się zawsze wielu 
i tak było również ostatnio. Wszyscy 
po odświętnej wieczerzy, wielu po 
mszy. Było zimno, ale to nie przeszko
dziło przytupującym rybniczanom i 
ich gościom słuchać kolęd do drugiej 
w nocy. Orkiestra, choć dęta, grała, a 
wystąpili muzycy miejskiej orkiestry z 
Niedobczyc. Zabrzmiała kolędy nie 
tylko najbardziej znane, ale też i te sta
re. Ale niestety, większość zebranego 
na Rynku tłumu właśnie słuchała, nie
wielu odważyło się śpiewać w koście
le, na pasterskiej mszy było podobnie - 
kilka osób śpiewa, reszta właściwie 
tylko otwiera usta. Wielu księży narze
ka, że parafianie boją się śpiewu. 
Może to wstyd, może zanik tradycji 
wspólnego śpiewania - dziś razem in
tonujemy właściwie tylko hymny, nieśmiertelne

muzealników jest czymś zupełnie innym niż 
tzw. “spis z natury”, jaki urzędy czy in
stytucje przeżywają przynajmniej raz w 
roku. Inwentaryzacja w muzeum to

praca naukowa - obiekt trzeba opisać, 
zapoznać się z jego pochodzeniem, 
zrobić dokumentację fotograficzną 
opracować kartę katalogową i na ko
niec wpisać do księgi inwentarzowej. 
Od tego momentu eksponat staje się 
cennym obiektem kultury narodowej.

Popularyzacja zbiorów to następny 
etap pracy. Już teraz przygotowuje się 
ekspozycję stałą pn. “Rybnik - nasze 
miasto”, którą będzie można oglądać w 
nowych pomieszczeniach - dobiera się 
eksponaty i opracowuje scenariusz tak, 
by należycie wyeksponować poszcze
gólne części wystawy: historyczną et
nograficzną i poświęconą sztuce. Stro
ną plastyczną tego przedsięwzięcia zaj
muje się artysta-plastyk Maria Mal
czewska, pracownik Muzeum, a jedno
cześnie szefowa galerii w Teatrze Zie
mi Rybnickiej.

Dobudowane skrzydło Muzeum, 
oprócz sal wystawowych, pokoi do pra
cy naukowej i części administracyjnej, 
pomieści również pracownię fotogra
ficzną i konserwatorską. Aktualnie nie
które dokumenty oddawane są do specjalistycznej

nieśmiertelne “Sto lat...”, pieśni kościelne 
i właśnie kolędy. Szkoda, że nie śpie
wamy, zwłaszcza na Śląsku, gdzie tra
dycyjnie najwięcej było chórów i to
warzystw śpiewaczych. Rybniczanie 
zebrani na Rynku w większości 
wprawdzie śpiewać chcieli a po
wstrzymywała ich nieśmiałość. 
Odważniejsza była młodzież, kilka 
osób urządziło nawet pod sceną mały 
Jarocin, tańcząc punkowe pląsy. Orga
nizatorzy dopiero w drugiej połowie 
imprezy zorientowali się, że muszą 
mocno zachęcać publiczność do ak
tywnego udziału i pod koniec spotka
nia Rynek naprawdę się rozśpiewał.

I pewnie rozśpiewa się za rok, może 
nawet szybciej, jeśli organizatorzy 
będą od początku zagrzewać do tego w 
tę zimną radosną noc.

K. MICHALAK

specjalistycznej pracowni konserwacji pa
pieru i skóry przy Uniwersytecie im. 
M. Kopernika w Toruniu, gdzie odna
wiane są przez studentów. Z innymi 
eksponatami Muzeum radzi sobie 
samo, tyle, że... w domu plastyka 
Krzysztofa Dublewskiego. Z braku 
innego miejsca urządził on tam pra
cownię konserwatorską i odnowił kil
kanaście eksponatów, w tym drewniane 
rzeźby, putta czyli tak chętnie kupowa
ne w antykwariatach aniołki - amorki, a 
także obrazy. Wśród odnowionych eks
ponatów jest również oryginalna urna 
plebiscytowa. W przyszłości ma po
wstać profesjonalna pracownia, która, 
przyjmując zlecenia spoza Muzeum, 
zarabiałaby na siebie i macierzystą pla
cówkę.

wspomóc finanse Muzeum poprzez 
sprzedaż pamiątek związanych z na
szym miastem - plakatów, folderów, a 
także muzealnych wydawnictw - choć
by materiałów z konferencji nauko
wych, których Muzeum, a szczególnie

Trzy multicary pełne śmieci - przede 
wszystkim potłuczonych butelek po 
szampanie i resztek petard - zebrały 
Rybnickie Służby Komunalne z Rynku 
po Sylwestrze. Sprzątanie trwało od 
trzeciej w nocy do ósmej rano. Podob
nie jest co roku.

Wiele pracy mieli też lekarze "Bar
dzo dużo było pacjentów na urazówce - 
mówi Teresa Cichecka, która w Syl
westra dyżurowała w izbie przyjęć 
szpitala nr 1 przy ul. Rudzkiej. - Nie 
było poranionych petardami, ale ofiary 
bójek, uderzeń. W Sylwestra mieliśmy 
więcej pacjentów niż zwykle i tak jest 
co roku. Nie mamy nawet czasu, żeby 
złożyć sobie życzenia. ”

Strażnik miejski, który patrolował 
Rynek, powiedział nam, że odprowa
dzał do wozu wielu agresywnych pija
ków. "To ciężka praca - stwierdził. - Ja 
będą się bawił później."

Na Rynku, jak co roku, zebrał się 
tłum. Już od godziny dziesiątej scho
dzili się tam przede wszystkim młodzi 
ludzie. Z petardami też nie czekano do 
północy, sztuczne ognie zaczęto odpa
lać wkrótce po zmierzchu, ale o dwuna
stej w nocy zapanowało istne pande
monium. Kiedy odrobinę ucichła kano
nada, do zebranych przemówił prezy
dent Józef Makosz, składając nowo
roczne życzenia. Zebrani przyjęli je 
życzliwie, klaszcząc i śpiewając "Sto 
lat”. Podobały się też pierwsze utwory, 
które popłynęły z głośników w No
wym Roku - mazur, “Marsz Radetz
ky'ego" i “Nad pięknym modrym 
Dunajem”.

W czasie sylwestrowej nocy trud
no spotkać ludzi całkowicie trze-

jego dział naukowo-oświatowy jest od 
lat współorganizatorem. Ze względu na 
położenie Muzeum w sercu miasta, po
mysł ten powinien zdać egzamin.

Dyrektor Grabowska jest wdzięczna 
swoim wysoko kwalifikowanym, do
świadczonym pracownikom - history
kom, etnografom, plastykom za pracę 
w tak trudnych warunkach, mając jed
nocześnie nadzieję, że rok 1995 będzie 
przełomowym dla placówki. Jeszcze w 
styczniu w bibliotece zorganizowana 
zostanie wystawa związana z 50 rocz
nicą “Muzeum oświęcimskiego” pn. 
“Oni szli...” Dotyczące tego wydarze
nia zbiory rybnickie zostaną wzbogaco
ne eksponatami wypożyczonymi z mu
zeum oświęcimskiego. Wystawa będzie 
jednym z punktów obchodów tej tra
gicznej rocznicy w Kamieniu, prawdo
podobnie przy udziale gości z Izraela, 
odsłonięta zostanie pamiątkowa tabli
ca. Planowana jest również wystawa 
pn. “Problemy ekologiczne w twórczo
ści członków ZPAP w Rybniku ”, jako, 
że środowisko plastyczne naszego mia
sta jest z Muzeum mocno związane, 
choćby tym, że jego szczupłe pomie
szczenia służą również oddziałowi 
ZPAP w Rybniku.

Życząc sobie jak najszybszej prze
prowadzki, dyrektor G. Grabowska ży
czy również pomyślności w Nowym 
Roku i dziękuje firmom, które wspo
mogły Muzeum finansowo, a są wśród 
nich: Energoinwest, Utex, elektrow
nia “Rybnik”, “Silesia”, “Ryfama”, 
oddział rybnicki PBK SA, “Gerpol”, 
“Getex”, Zakłady Naprawcze Sp. z 
o . o .

Jak zapewnił prezydent, otoczenie 
nowego budynku muzeum na tyłach 
Ratusza, już niedługo przestanie być 
placem budowy i stanie się jeszcze jed
nym zakątkiem, gdzie rybniczanie z 
przyjemnością będą spacerować przy 
okazji wstępując do Muzeum...

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

trzeźwych. N iestety, w tym roku było 
wielu naprawdę bardzo pijanych, 
agresywnych, ordynarnych małola
tów. Półprzytomne dzieciaki, wyglą
dające na uczniów szkoły podstawo
wej, wcale nie były rzadkością. O 
drugiej - trzeciej w nocy wielu z tych 
młodych uczestników zabawy, zu
pełnie nieprzytom nych, leżało na

ulicy i w bramach, często w kałuży 
własnych wymiotów.

Byli na Rynku ludzie, zwykle w 
średnim wieku, którzy rzeczywiście 
chcieli się bawić - wychylili szampa
na i tańczyli, jeśli tylko muzyka nie 
była zbyt rapowata. Niestety, było ich 
zbyt niewielu, żeby to właśnie oni 
zdominowali pozostałych.

Kilka lat temu wspólne Sylwestry w 
centrach miast rodziły się z bardzo po

O rkiestra
dobrych

uczynków
Już wkrótce, w niedzielę 8 stycznia, 

w całej Polsce zagra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Podobnie bę
dzie także w Rybniku. Orkiestrowe 
granie rozpocznie się już w piątek 6 
stycznia - Ewa Uryga z zespołem bę
dzie śpiewać kolędy i pastorałki w 
starym Ratuszu, Rynek 18. Koncert za
cznie się o godz. 18.00. Zaś w niedzie
lę orkiestra ruszy pełną parą - przez 
cały dzień “będzie się działo” w Domu
sie i miejskiej bibliotece. Oto harmono
gram.

W “Domusie” o 10.00 wystąpi 
“Wolna Grupa Bukowina”, o 12.00 - 
zespół taneczny “Sobótki”, o 13.00 
“Markowa Grupa”, o 14.30 odbędzie 
się pokaz mody, zaś od 16.00 będzie 
można posłuchać muzyki afrykańskiej 
w wykonaniu grupy “TROT.

W bibliotece o 11.00 wystąpi zespól 
dziecięcy, o 12.00 zaśpiewa “Wolna 
Grupa Bukowina” o 14.00 zatańczą 
“Sobótki” , a o 15.00 zaprezentuje się 
“Markowa Grupa”.

Wstęp na imprezy w Domusie jest 
wolny, bilety do biblioteki kosztują 
25 tysięcy starych złotych, a można je 
kupić w kawiarni “Pod psem” przy ul. 
Kościuszki. Sztab akcji będzie działać 
właśnie “Pod psem” od ósmej rano do 
północy. Zespół “Psu na budę” będzie 
tam grał do ostatniego tchu, a o 17.00 
odbędzie się tak jak w ubiegłym roku 
aukcja przedmiotów dziwnych - jeśli 
ktoś posiada taki przedmiot, może go 
przynieść “Pod psa”.

A w rynkowych “Delicjach” od 12.00 
do 14.00 członkowie zespołu “Dżem” 
będą podpisywać płytę.

Nadal brakuje skrzynek do zbierania 
pieniędzy - ale kwestarze na pewno so
bie poradzą i w niedzielę będzie można 
ich spotkać na Rynku i ulicach Rybnika.

/K .M./

pozytywnej idei - jesteśmy biedni, ale 
chcemy być razem, wspólnie się cie

szyć. Ale to poczucie wspólnoty, 
chęć budowania obywatelskiego 
społeczeństwa, szybko parują. Dla 
wielu zostaje stara tradycja picia al

koholu, niebezpieczna w połączeniu 
z nową tradycją zabawy materiałami 
wybuchowymi. A zlikwidować ta
kich ulicznych zabaw właściwie nie

można, bo wtedy ich najbardziej agre
sywni uczestnicy zaczęliby zapewne 
demolować miasto. W tej chwili zbie
rają się w jednym miejscu, gdzie moż

na utrzymać porządek.
Byłoby wspaniale, gdybyśmy za rok 

spotkali się, aby dzielić radość z 
nadejścia Nowego Roku i gdybyśmy 
razem czuli się wesoło i bezpiecznie. 
Ale czy to jest możliwe?

K. MICHALAK

Kolędowanie po pasterce

Dyrektor G. Grabowska planuje

Widok budynku Muzeum od strony ulicy Curie-Skłodowskiej. Zostanie on 
oddany do użytku w tym roku. Zdj.: jack

Sylwester szampański 
i petardowy

Toast o północy. Zdj.: jack
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Schody poezji

MAŁOMÓWNOŚĆ 
I ODWAGA

Co mówi piętnaście krótkich wier
szy o ich autorze, o jego stosunku do 
świata, do życia, do słowa? Przede 
wszystkim mówią o “wstydzie uczuć”, 
niechęci do ujawniania własnych prze
żyć, a jeśli już, to w tle poza starannie 
skomponowanym obrazem przyrody:

liść
ciemnobrązowy
zawisł
nad szarymi górami

szmer potoku
zlewa się z
szumem drzew
tu wszystko łączy się w jedno

Niby-haiku, utrwalona chwila, za
trzymany kadr. W świat przyrody 
podmiot wprowadza własne przeczu
cie jej harmonii, której nie chce naru
szyć.

gęste chmury białe 
głaszczą szczyty wysokie 
okrywając je  delikatną puszystością

ośnieżone góry 
kryją swoje dusze 
pod całunami bieli

Tam jest czułość, delikatność, opie
kuńczość - przyroda / i to w swym naj
bardziej majestatycznym, wzniosłym - 
bo wysokogórskim - wydaniu/ staje się 
projekcją tego, czego brak się odczuwa

odczuwa w obcowaniu z ludźmi /dowodem 
uczłowieczenia: “głaszczą”, “okrywa
ją”, “kryją dusze”.

Skoro:

nasza egzystencja 
przeradza się w ból 
rozciągnięty 
jak pajęczyna na płocie

to w świecie natury można znaleźć 
pociechę:

na końcu każdej drogi 
będzie czekało na ciebie drzewo 
zielone może

a nawet iluzję czy nadzieję na 
upodobnienie się do niego:

na wrzosowiskach 
nasze myśli
zabarwiają się na fioletowo.

Liczne są w tych notatkach poetyc
kich kreacje ptaków: od ptaka, który 
chroni przed złym człowiekiem, po te, 
które swym odlotem uświadamiają na
sze ludzkie ograniczenia /nie jesteśmy 
stworzeni do lotu, za to tkwimy w 
“klatce umysłu” - jak w “Ptaśku” W. 
Whartona/, aż po autokreację /która ze 
względu na jej szczerość mnie się naj
bardziej podoba/

frunę nad górami wysoko 
ciekawe czy ktoś zauważy

ciemnowłosego ptaka

Lakoniczność, wstydliwe wynurza
nie się z milczenia młodej autorki / 
która nie chce ujawnić swego nazwi
ska/ świadczą i o szacunku dla słowa 
pisanego, i o wątpliwościach co do 
wartości własnych prób poetyckich 
oraz o niepewności, co za ich pomocą 
da się wyrazić. Rybnickiej licealistce 
zalecam w celu pogłębienia filozofii 
przyrody - studiowanie poezji Walta 
Whitmana i Bolesława Leśmiana oraz 
japońskich twórców haiku /można je
szcze dostać tomik w przekładzie Mi
łosza/. Z małomówności można w po
ezji uczynić zaletę, o czym najlepiej 
uczy Norwid np. w wierszu “Jak...” 
czy w eseju pt. “Milczenie” . Reszta 
jest sprawą odwagi i pogłębienia do
świadczeń, które przyjdą wraz z ży
ciem.

Autorce życzę, aby stały się one za
czynem równie udanych kreacji poe
tyckich, jak w tym wierszu - zadziwi e
niu, który - jako najlepszy - przyta
czam na koniec:

babie lato
zaplątało mi się we włosy 
przez chwilę byłam staruszką sre
browłosą

GRZEGORZ WALCZAK

WYRWANE KARTKI 
Z  HISTORII 

"ŚWIERKLAŃCA" cz.2

"Świerklaniec" - średniowieczna 
karczma, od zamierzchłych po
czątków związana jest z dziejami 
Rybnika. Ulokowana w jednym z 
centralnych punktów miasta, ra
zem z nim otrzymała przywileje, 
przyjmowała gości, którzy raczyli 
się szynkowanym tutaj piwem i 
winem. Szczególny przywilej - 
urządzania zabaw tanecznych z 
muzyką - stał się prawdopodobnie 
od XIV w. fundamentem słowo
twórczym jej nazwy - dzisiaj histo
rycznej podobnie jak sam obiekt. 

Od dawien dawna musiał być "Świer
klaniec" związany z dworem różnych 
panów, którzy przez wieki w Rybniku 
panowali. Tu podawano gościom piwo 
dworskie, a i wino, miód, oraz gorzałkę 
musiała karczma sprowadzać z pańskie
go folwarku. Podobnie było ze słomą i 
owsem, gdy do "Świerklańca" przyby
wali goście, pragnący tutaj zanocować. 
Gdyż, nie zapominajmy, zapewne od 
bardzo dawna pełnił " Świerklaniec" 
funkcje nie tylko karczmy, lecz i gospo
dy czyli zajazdu, gdzie przejezdny mógł 
znaleźć nocleg dla siebie, służby oraz 
koni.

W 1725 roku - jak podaje Franciszek 
Idzikowski - liczył Rybnik 680 mie
szkańców w 112 domach, w tym 45 do
mów z jedną tylko izbą i jedną komórką. 
Było też w mieście 50 obór, 11 stajni i 1 
owczarnia. Dopiero od połowy XVIII 
wieku zaczęto budować masywne domy 
mieszkalne - jednym z. pierwszych był 
budynek na północno-zachodnim rogu 
rynku /dzisiaj u wylotu ulicy Kościel
nej/.

Gdy w 1758 roku spłonął drewniany 
ratusz na rynku, miasto na jego miejscu 
zbudowało nowy, murowany. Stał on w 
tym miejscu do 1823 roku.

Od 1788 Rybnik z okolicznymi wsia
mi został wykupiony z rąk prywatnych 
przez króla Prus. Odtąd datuje się wyra
źniejszy niż wcześniej rozwój miasta. W 
1826 roku posiada ono 29 murowanych 
domów krytych dachówką i 51 krytych 
gontem. Po rozbiórce starego kościoła 
cmentarnego /z wyjątkiem prezbiterium/

w 1801 roku ukończono budowę nowe
go (dzisiaj nazywanego Starym) kościo
ła z murowaną wieżą i głównym wej
ściem zwróconym w stronę rynku, naj
pierw pod wezwaniem Trójcy Św., po
tem Matki Boskiej Bolesnej. Stał się też 
Rybnik w 1818 roku miastem powiato
wym, co /oprócz rozwoju przemysłu 
górniczego i hutniczego/ korzystnie 
wpłynęło na rozwój handlu. Wtedy to 
zapewne “I stary Świerklaniec został 
masywnie wybudowany zaopatrzony w 
obszerną salę i tak z starej drewnianej 
karczmy zamieniony na nowoczesny go
ściniec"- pisze Idzikowski.

Z 1827 roku pochodzi najstarszy z 
trzech zachowanych do dzisiaj cenników

cenników "Zajazdu i Domu Gościnno-Go
spodarczego Karczmy Świerklaniec”.
Przetłumaczył je z języka niemieckiego 
Konrad Słonina. Z cennika możemy się 
dowiedzieć, co zajazd i karczma ofero
wały swoim gościom. W karczmie “porcja

porcja” kawy z cukrem i śmietaną koszto
wała 4 srebrne grosze, porcja czarnej 
kawy 2 srebrne grosze, “porcja obiadu z 
przynależnościami i chlebem” 3 srebrne 
grosze, porcja obiadu z pieczenią i śmie
taną 5 sr. groszy, porcja masła, chleba i 
zimnej pieczeni 2 srebrne grosze 6 feni
gów, a porcja masła i chleba 1 srebrny 
grosz. Zajazd oferował pokój za jedną 
noc z opalaniem i świecą w cenie 10 sre
brnych groszy, za posłanie z łóżkiem na 
jedną noc brano 2 srebrne grosze, za sło
mę 6 fenigów, korzec owsa 8 srebrnych 
groszy, porcję sieczki 7 srebrnych gro
szy, a wiązankę siana 2 srebrne grosze. 
Podobnie wyceniono wiązankę słomy 
dla 3 koni, a opłata za stajnię odpadała, 

jeśli karma została po
brana w gospodzie. 
Dodajmy, że butelka 
piwa kosztowała 1 sre
brny grosz 3 fenigi, 
butelka zwykłego piwa 
pruskiego tylko 10 fe
nigów, a jedna porcja 
wina węgierskiego 2 
srebrne grosze. Pod 
cennikiem podpisany 
jest “gospodzki” Moj
żesz Leschcziner, 
którego magistrat 
miejski zobowiązywał 
do wywieszenia cenni
ka w lokalu gościnnym 

i zabraniał mu go przekraczać pod karą 
trzech talarów. Wszystko to zaopatrzone 
w okrągłą pieczęć z godłem miasta Ryb
nik /napis nieczytelny/. Cennik został 
wypisany własnoręcznie pismem gotyc
kim przez Leschczinera.

Karczma z podcieniami - być może w początkach 
swoich dziejów tak właśnie wyglądał Świerklaniec
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Czwarty witraż pod chórem kościoła 
księży misjonarzy przy ulicy Kościuszki 
przedstawia - jak poinformowano nas w 
zakrystii kościoła - św. Antoniego Pa
dewskiego z Dzieciątkiem. Witraż jest 
sygnowany jedynie imieniem fundator
ki: "Dar Anny Halszka, Rybnik 1990”. 
Szkoda jednak, że ten, jak również część

innych rybnickich witraży, nie mają opi
sów postaci, które przedstawiają. Jeżeli 
chodzi o omawiany witraż, po samych 
cechach ikonograficznych nie jesteśmy 
jeszcze do końca przekonani, że chodzi 
tu o świętego Antoniego Padewskiego, a 
o św. Stanisława Kostkę.
Tekst i zdj.: MAREK SZOŁTYSEK

Wielka Inwentaryzacja
1995 zaczął się pechowo. Przede 

wszystkim Nowy Rok był w niedzielę, a 
przecież wiadomo, że zawsze powinien 
wypadać w piątek, żeby po Sylwestrze 
można było odpocząć przez kilka dni. A 
kiedy nadszedł poniedziałek, 2 stycznia, 

w Rybniku zapanowała, zapewne spo
wodowana denominacją, Wielka Inwen
taryzacja i ogólny remanent, a w nie
których sklepach nawet remament. 
Sprzedawcy obuwia liczyli prawe i lewe 
buty, pracownicy sklepów zoologicznych 
złote rybki, a panie ze stoisk ze słodycza
mi - cukierki. Tylko w paru sklepach w 
centrum personel inwentaryzował i ob
sługiwał równocześnie, a może już wcze
śniej wszystko zinwentaryzował. Kiedyś 
w takiej sytuacji prasa podnosiła larum, 
że chłop, robotnik i inteligent pracujący 
nie ma gdzie kupić kefiru, swojego ulu
bionego napoju po noworocznym balo
waniu. Ale dziś nie ma o co rozpętywać 
“wojny o handel”, bo sklepy są prywat
ne, a jeśli właściciele chcą je  zamknąć 
to ich prawo - ich strata.
Ale taka epidemia remanentów przywo
dzi na myśl stare, dobre czasy, i budzi 
nostalgię, zwłaszcza w tych, którzy nie
dawno wzdychali: “Komuno, wróć!” 

My, Polacy, mamy wielkie trudności ze 
świętami narodowymi, po prostu nie 
bardzo wiemy jak je  obchodzić. 11 listo
pada powinien być dniem wesołym, bo 
to przecież odzyskanie niepodległości, a 
tymczasem jest to święto ponure. Brzyd
ka pogoda, poważny, martyrologiczny 
program w telewizji i żadnego pomysłu 
na wspólną, narodową radość. 3 maja

to zwykle piękny dzień majowy, ale poza 
tym jest tak samo - powaga w telewizji, 
zmiany warty...

Zupełnie, jakbyśmy obchodzili święta 
narodowej żałoby, choć są to rocznice 
radosnych wydarzeń. A ja  proponuję 
nowe, ciekawe święto - Dzień Pamięci 
Narodowej. Moglibyśmy je  obchodzić 
22 lipca, bo święta zawsze lepiej się 
udają, kiedy jest ciepło. Byłby to dzień 
wspólnego wspominania - część sklepów 
byłaby zamknięta właśnie na remanenty. 
Ekspedientki ze spożywczych oferowały
by tylko sól i ocet, w mięsnych byłaby 
słonina i - wcześnie rano - tak zwany 
“ochłap z kością ”, a w sklepach z odzie
żą, meblami, butami można by kupić tyl
ko rzeczy bure. Telewizja oczywiście wy
łącznie pierwszy i drugi program, żad
nych “satelitów “, pokazywałaby przez 
cały dzień stare sprawozdania z plenum 
PZPR i radzieckie filmy z lat 70. Z gazet 
ukazałaby się jedynie ”Trybuna ”. Do 
tego powinno się dodać szpetne wysta
wy, dziurawe chodniki i marne oświetle
nie, święto powinno też mieć element 
balu maskowego - obywatele ubieraliby 
się w rzeczy “z epoki”: dżinsy “Odra”, 
żakieciki z brązowego bistoru, zaś szczę
ściarze obnosiliby “odrzut eksportowy”.

Dzień Pamięci Narodowej byłby dla 
młodych, dla nauki, żeby nie zadawali 
głupich pytań typu: “ co to jest odrzut 
eksportowy”, a dla starszych do wspo
minania tych pięknych czasów, do 
których tylu tęskni...

Ciocia Klocia

W przytoczonej w “Dziejach miasta 
Rybnika...” Franciszka Idzikowskiego 
“Taksie budynków w Rybniku z 1725 r. 
z częściowem podaniem późniejszych 
właścicieli” autor kroniki przy haśle 
“Pańska karczma Świerklaniec” dodaje: 
“Został następnie przez skarb państwa 
sprzedany... ” Możemy się zatem domy
ślać, że po wykupieniu Rybnika przez 
państwo pruskie w 1788 roku z rąk hra
biów Węgierskich “Świerklaniec” został 
sprzedany, a Mojżesz Leschcziner był 
jednym z jego pierwszych prywatnych 
właścicieli, lecz już nie pańskim dzier
żawcą czy arendarzem.

Na podstawie porównania cen usług z 
trzech zachowanych cenników “Świer
klańca” z lat 1827, 1843 i 1856 możemy 
wnosić, że ceny w państwie pruskim w 
tych latach zmieniały się tylko nieznacz
nie. Ponieważ Idzikowski notuje, że w

1860 r. mendel /tj. 15 sztuk/ jaj koszto
wał 6 srebrnych groszy, to /przy obecnej 
cenie 2700 zł za jajko/ możemy wyli
czyć, że srebrny grosz pruski odpo
wiada mniej więcej 8100 współcze
snym złotym polskim /przed denomina
cją/. Na tej podstawie możemy szacun
kowo obliczyć, ile kosztowała w “Świer
klańcu” kawa z cukrem i śmietaną pra
wie 170 lat temu: 32400 złotych! Należy 
tylko pamiętać, że “porcja” kawy /o 
czym mówi cennik z 1843 roku/ zawiera
ła objętość trzech filiżanek. Zatem cena 
filiżanki kawy w “Świerklańcu” prak
tycznie od tamtych, zdawałoby się odle
głych lat nie uległa zmianie!

Historia, która w XX wieku przyzwy
czaiła nas do różnych nieobliczalnych 
wyskoków, może płatać takie figle!

c.d.n.
GRZEGORZ WALCZAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Święty z 
dzieciątkiem



Miejsce schronieniaMarek i Wojtek mieli po kilka 
lat, kiedy zmarł ich ojciec. Kilka 
dni po pogrzebie najmłodsze z 
rodzeństwa, 3-letnie dziecko, wy
padło z okna, zabijając się na 
miejscu. Matka, samotna w blo
kowisku, nie wytrzymała trage
dii, zaczęła pić. Kiedy Wojtek i 
Marek byli już zupełnie pozba
wieni opieki, i policja zabrała ich 
na Żużlową, do Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Matką tak to wstrzą
snęło, że zaczęła się leczyć na ko
biecym oddziale odwykowym w 
szpitalu psychiatrycznym. Inte
resowała się dziećmi, odwiedzała 
je, przynosiła słodycze.

Po trzymiesięcznym leczeniu za
brała synów, wrócili do domu. Ty
dzień później kobieta znowu piła, 
nie po traf i ła  znieść powrotu do 
miejsca, gdzie s trac iła  męża i 
dziecko. Jeszcze raz próbowała się 
ratować, w róciła  na leczenie 
odwykowe, chłopcy znów trafili 
na Żużlową. Matka przychodziła 
do nich, ostatni raz odwiedziła ich 
w przeddzień Dnia Dziecka. Dwa 
dni później popełniła  samobój
stwo. Dzieci zabrali do siebie 
dziadkowie, rodzice matki. Mie
szkają daleko od Rybnika.

To tylko jedna z historii dzieci, 
którymi opiekuje się ośrodek po
mocy wychowawczej, ulokowany 
przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Ośrodek działa od 1 
październ ika 1993. Jego podo
pieczni to dzieci zagrożone demo
ralizacją, pochodzące z rodzin pa
tologicznych, jest tu też miejsce 
dla młodych ludzi, którzy weszli w 
konflikt z rodziną. Dzieci mogą 
przyjść same, może je skierować 
sąd, czasami do ośrodka oddają je 
rodzice. W najbardziej dramatycz
nych sytuacjach podopiecznych 
przywozi policja. Trafiają  tu nie

tylko z Rybnika, ale i z Jastrzębia, 
Żor, Wodzisławia. Miejsce jest dla 
24 osób, w założeniu 12 dziewcząt 
i ty luż chłopców, a w tej chwili 
mieszka tu 21 dzieciaków w wieku 
szkolnym.

Dziś najstarsza podopieczna ma 
18 lat, ale w przyszłości hotelik 
ma przyjmować dzieci do dwuna
stego roku życia. Statut przewidu
je , że można tutaj mieszkać do 
trzech miesięcy, ale w rzeczywi
stości pobyt w hoteliku zwykle 
trwa dłużej. Dzieciaki często cze
kają tu na rozprawę, która ma za
decydować o ich losie, nieraz kie
rowane są do Domu Dziecka. "Na
sze dziec i bardzo się  do sieb ie  
przyw iązu ją  - mówi opiekunka, 
Wiesława Tkocz - kiedy któreś  
p rzen o si się  do Domu D ziecka, 
p łaczą wszystkie - to, które odcho
dzi, i te, k tóre zosta ją . Potem  
utrzym ują  kon takt ”. W racają  do 
domu - udaje się to, gdy ich rodzi
ce odwiedzają, interesują się swo
im potomstwem. Rodziny powinny 
płacić za pobyt w hoteliku, ale ła
two się domyślić, że bardzo n ie
wiele jest takich, które uiszczają te 
opłaty.

W większości przypadków histo
ria m ieszkańców  hoteliku jes t  
podobna - rodzice n ie pracują, 
piją. Parę razy dzieci same prosiły 
o miejsce w ośrodku, są też rodzi
ce przyprowadzający dzieci - zwy
kle dziewczyny, które upijają się, 
“ im prezują” z rówieśnikami. Pe
wien ojciec, wdowiec, umieścił w 
ośrodku 14-letnią córkę, ósmokla
sistkę, kiedy nie chciała prowadzić 
domu. “Na początku  było bardzo  
trudno, nie chcia ła  nic robić - 
opowiada wychowawczyni Dorota 
Malarz. - Ale w końcu sam a p o prosiła

poprosiła , żeby p rzed  św iętam i wy
p u śc ić  ją  do domu, bo chce w y
sprzątać... Pogodziła się z tym, że 
będzie m iała w ięcej obowiązków, 
niż brat. "

Od wychowanków oczekuje się 
udziału w życiu wspólnoty, opieki 
nad młodszymi, ale dzieci p rzy
chodzą tu z bardzo różnymi życio
wymi doświadczeniami i umiejęt
nościami - wśród ponad stu osób, 
które przewinęły się przez ośro
dek, były takie, które nie potrafią 
ukroić chleba, umyć się.
“Chcemy im stw orzyć dom, poka
zać, że m ożna żyć inaczej ” - 
mówią wychowawcy. Na początku 
nowi przybysze są w ystraszeni,  
czasem trudno im przystosować się 
do układów między rówieśnikami. 
Dzieci stale się zmieniają, trudno 
im stworzyć s ta łą  grupę. Często 
c ie rp ią  z powodu oddalen ia  od 
domu, jakikolwiek ten dom by nie 
był. “Mają trudności z dyscypliną  
i kulturą osobistą  ” - twierdzi Wi
told Labus, jeden  z n ie licznych 
męskich “rodzynków” wśród wy
chowawców. Zamiłowanych waga
rowiczów odprowadza się do szko
ły, ale oni i tak urywają  się na 
pierwszej przerwie. Wprowadzanie 
dyscypliny jest tym trudniejsze, że 
w ośrodku pracują bardzo młodzi 
ludzie, którzy mają zaledwie parę 
lat więcej, niż ich najstarsi podo
pieczni.  Ośrodek prowadzi trzy 
świetlice środowiskowe - w PCK 
przy Chrobrego, “Proximy” na No
winach i ochronkę w Starych Bo
guszowicach.

W takich miejscach, jak rybnicki 
ośrodek pomocy wychowawczej,  
święta nigdy nie są wesołe. Więk
szość wychowanków spędzi je z 
rodziną. Przed wigilią podopieczni 
i wychowawcy spotkali się na 
wzruszającej opłatkowej uroczy
stości, podczas której śpiewali i 
kolędowali wszyscy razem, trzy
mając się za ręce. Pedagogów na
prawdę trudno było odróżnić od 
ich wychowanków.

K. MICHALAK

RADOŚĆ DLA 
SAMOTNYCH
Święta stają się rok w rok okazją do 

okazywania wzajemnej życzliwości i 
miłości. Człowiek jakoś inaczej patrzy 
wtedy na drugiego zadając kłam powie
dzeniu “Homo homini lupus est” i uka
zując tę lepszą stronę człowieczej natu
ry. Wiele instytucji i organizacji podej
muje w tym czasie różnoraką, bezinte
resowną pomoc na rzecz najbardziej 
potrzebujących.

Takie wydarzenie miało też miejsce 
w kościele św. Antoniego w Rybniku. 
Charytatywny zespół parafialny zorga
nizował tam spotkanie opłatkowe dla 
samotnych i starszych osób tej parafii. 
Przybyło na nic około 50 osób. Tym, 
którzy nie byli w stanic przyjść o wła
snych siłach, pomagały rejonowe opie
kunki z tegoż zespołu charytatywnego, 
przywożąc ich nawet na wózkach inwa
lidzkich. Spotkanie rozpoczął modli
twą ks. proboszcz A. Klon, zaś po po
siłku wspólnie śpiewano kolędy. Wielu 
spośród uczestniczących było wzruszo
nych do łez. Mogli oni, być może po 
raz pierwszy od wielu lat, spożyć tą 
swoistą wieczerzę wespół z innymi, a 
nie jak dotychczas - w samotności.

Michael

Wigilia na
“Nasze św ię ta są w yżebrane” - 

mówi dr n. med. M. Pociecha-Le
śniak, dyrektor Państwowego Szpi
tala dla Nerwowo i Psychicznie Cho
rych. Na świąteczne jadło składali

się sami pracownicy szpitala, ale 
udało się przygotować prawdziwą 
wigilijną wieczerzę - barszcz z klu
skami, karp, ziemniaki, kapusta z 
grzybami, kompot z suszonych  
owoców i makówki dla 1300 osób.

“Na ciasto nam zabrakło" - doda
je Maria Pociecha-Leśniak. Stawka 
żywieniowa dla pacjenta szpitala 
psychiatrycznego to 16-17 tys. sta
rych złotych dziennie, korzystając z 
tych pieniędzy nie można by nawet 
marzyć o świętach.

Pacjenci przygotowywali się do 
świąt, ozdabiając sale pod kierun
kiem swoich medycznych opieku
nów. Oddziały szpitalne brały udział 
w konkursie na najlepszy świąteczny 
wystrój. Jurorzy zamierzali szesna
ście milionów podzielić na trzy ko
lejne nagrody, ale okazało się, że nie 
sposób tego zrobić, bo poziom był 
zbyt wyrównany. Jury postanowiło 
więc rozdzielić pieniądze na osiem 
dwumilionowych wyróżnień, które 
przyznano oddziałowi: III, IV, V, 
Vla, VIb, VIIIa, XVII i XX. Były 
też nagrody rzeczowe - dziesięć 
kompletów do sprzątania, trzy zestawy

W “Gazecie Rybnickiej” z dnia 16 
grudnia 1994 r. odnotowaliśmy two
rzenie się inicjatywy budowlanej, dzię
ki której planuje się wybudowanie w 
Rybniku ponad stu szeregowych do
mków jednorodzinnych. Omyłkowo 
podaliśmy wtedy, że pracująca przy 
tym przedsięwzięciu rybnicka Agencja 
Wspierania Inicjatyw Mieszkanio
wych będzie pobierała za swoje usługi 
procent ceny domu miesięcznie. W 
agencji tej poinformowano nas, że 
suma ta będzie o wiele mniejsza i nie 
da się jej dzisiaj przewidzieć dokła
dnie, dlatego zainteresowanych szcze
gółami odsyłamy pod numer telefonu - 
215-67 w.53.

Przepraszamy za wprowadzenie w 
błąd i zapewniamy, iż powstał on z

1 3 0 0  o s ó b
zestawy proszków do prania, dwa kom
plety szachów, piłka. W ostatniej 
chwili przewodniczący rady nadzor
czej dorzucił 1,2 miliona, a ksiądz 
Jośko przywiózł kilka skrzynek po

marańcz. Nagrody 
uderzająco skromne, 
ale takie też są moż
liwości szpitala. 
“Chory psychicznie i 
dziecko to ci naj
słabsi w medycynie - 
mówi Maria Pocie
cha-Leśniak. Choro
ba psychiczna je s t  
jedyną , której tak 
bardzo tow arzyszy  
samotność, opu
szczenie. Tymczasem 
od 21 stycznia wcho
dzi w życie ustawa  
psychia tryczna  
mam nadzieję, że 
wtedy trzeba będzie 
sobie przypom nieć, 
że nasz chory to 
czyjś sam orządowy  
m ieszkaniec, czyjś 
ws p ó ł w y z n a w c a , 
czyjś krewny ”. Ryb
nicki szpital-moloch 
przyjmuje chorych z 
bardzo dużego ob
szaru. “Chętnie się 

rozluźnimy - stwierdza Maria Pocie
cha-Leśniak - do 700 osób, je śli cho
rzy będą mogli zostać w swoim śro
dowisku, bez hospitalizacji ”.

Połowa pacjentów rybnickiego 
szpitala spędza tu więcej niż rok, ale 
rekordziści mieszkają w szpitalu od 
48 lat. “Ja walczę nie tylko o popra
wę warunków leczenia  - twierdzi 
pani dyrektor. - Ja walczę o życie, bo 
mój chory tu żyje". A jednak, mimo 
trudności, w szpitalu stale dzieje się 
coś nowego - powstał klub byłych 
pacjentów, stowarzyszenie “Homo 
homini” - dawni chorzy chcą w jego 
ramach pomagać obecnym pacjen
tom na wzór Anonimowych Alkoho
lików, ostatnio poprowadzili “an
drzejki”. Jest oddział dzienny, nie le
czący, a rehabilitujący, przywracają
cy do normalnego życia. A w tym 
roku po raz pierwszy w szpitalu od
prawiono pasterkę. “Stosunek do 
choroby psychicznej zmienia się na 
lepsze, i my tutaj czujemy te zmiany ” 
- mówi przełożona pielęgniarek, 
Wiesława Paszenda.

KLAUDIA MICHALAK

chęci wyczerpującego przedstawienia 
naszym Czytelnikom ekonomicznej 
strony planowanego przedsięwzięcia.

We wtorek 20 grudnia 1994 roku 
osoby zainteresowane budową własne
go domu spotkały się po raz drugi. 
Utworzona została spółdzielnia mie
szkaniowa, która od ulicy, przy której 
powstanie przyszłe osiedle, przyjęła 
nazwę “Wierzbowa”. Tego dnia powo
łano również zarząd i radę nadzorczą 
nowej spółdzielni.

Następne spotkanie spółdzielców 
oraz wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby jeszcze do niej przystąpić, 
odbędzie się w Bibliotece Miejskiej 
przy ulicy Szafranka w Rybniku, w 
poniedziałek 9 stycznia 1995 roku o 
godzinie 17.00. /szoł/

Narkomania, w którą 
nikt nie wierzy

“Nie wiedziałam, że tak mocno w na
rkotyki weszła młodzież ze szkół pod
stawowych - mówi Anna Studnik z 
punktu przeciwdziałania narkomanii - 
Młodzież z podstawówek wącha klej, 
rozpuszczalniki. My, rodzice i opieku
nowie, nie zdajemy sobie sprawy ze 
skali problemu. Matka narkomana z 
Nowin opowiedziała mi dziś, że chodzi 
do domów kolegów swojego syna, 
którzy razem z nim wąchają. Ich rodzi
ce są obrażeni, że na ich dziecko rzuca 
się takie podejrzenia. O narkomanii z 
ambony mówi ksiądz Jośko - i jego pa
rafianie też są obruszeni, po co to robi, 
skoro ich dzieci to nie dotyczy. ” 

Tymczasem tylko tego jednego dnia 
do punktu zgłosiło się pięć osób - czte
rech narkomanów i alkoholik. Punkt 
działa od czerwca, pełną parą ruszył po 
wakacjach. W tym czasie udzielono 
około 60 porad, dziewięć osób skiero
wano na detoksykację. “Nie są to przy
jemne spotkania - mówi Anna Studnik. 
- Narkomani często są butni, agresyw
ni, mają postawę roszczeniową - potra
fią rzucić na biurko listę miast, w 
których chcą się odtruwać, trzaskają 
drzwiami. A niektórzy przeciwnie - są 
tak stłamszeni, zamknięci w  sobie, że 
litość bierze. ” Są bystrzy, potrafią 
mówić to, czego się od nich oczekuje, 
obiecywać, prosić  i często nie dotrzy
mują słowa. Przychodzą też ich matki, 
zrozpaczone, bezradne, wszystkie z poczuciem

poczuciem winy. Każda czuje się winna 
błędów, zaniedbań, w punkcie słyszą, 
że narkomania dziecka to nie ich wina. 
Początek jest zwykle przypadkowy - na 
wagarach, na prywatce, kiedy chce się 
zaimponować rówieśnikom. Młodzież 
nie zdaje sobie sprawy z groźby uzależ
nienia, przestrogi traktuje jak strasze
nie. Na spotkaniach w szkołach można 
usłyszeć: “Mój kolega wącha 5 lat i nic 
mu nie jest! Rozpuszczalnik topi pla
stikowe przedmioty, można więc sobie 
wyobrazić, jakie czyni spustoszenie w 
gardle, płucach - i w mózgu człowieka. 
“Nauczyciele boją się tego tematu - 
mówi A. Studnik - nie radzą sobie. 
Cieszą się, że narkomani przychodzą 
do nas, cieszą się, kiedy mówią: Ta 
rozmowa była mi potrzebna, ja  tego 
nie widziałem. Czasem jeden przypro
wadza następnego. ” Mają od 14 do 
trzydziestu kilku lat. “Dopiero pracu
ją c  tutaj, mam wstrząsający obraz 
tego, jak  naprawdę wygląda u nas na
rkomania - mówi Anna Studnik. - Na
sze doświadczenia są jeszcze niewiel
kie, ale mnie to, czego się tu dowiedzia
łam, wystarczyłoby chyba na całe ży
cie. ”

Punkt działa przy ul. Chrobrego, 
przy Poradni Wychowawczo-Zawo
dowej. W poniedziałki i wtorki jest 
czynny od 12.00 do 15.00, w środy i 
piątki od 12.00 do 14.00.

KLAUDIA MICHALAK

Ile kosztuje budowa domu?

Pow stała
spółdzielnia m ieszkaniow a
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Podróż do wnętrza 
Wspólnoty

Niepodległych Państw
Leszek Konkol, 21-letni rybniczanin, student warszaw

skiej Akademii Teologii Katolickiej, odbył jesienią egzo
tyczną podróż - z Warszawy przez Grodno, Moskwę, Sa
marę, Uralsk, Taszkient, Samarkandę, Bucharę, Aszcha
bad, Krasnogorsk, aż do wybrzeży Morza Kaspijskiego.

Podróż trwającą od piętnastego wrze
śnia do dziesiątego października ub. 
roku zorganizowała grupa 25 młodych 
ludzi. O wyprawie dowiedzieli się od 
znajomych, z amatorskich afiszy. Za
płacili za ten wyjazd po 250 dolarów i 
1.400.000.- złotych, trzeba było też za
brać własne jedzenie, a spali często pod 
gołym niebem. “Ale niebo było tak fa
scynujące” - wspomina Leszek. No i

było ciepło. Sami uczestnicy uważają, 
że tą ekspedycję można nazwać “zorga
nizowanym trekkingiem”. Konkol był 
wśród nich jedyną osobą z Rybnika.
- Z Grodna jechaliśmy rosyjską koleją - 
wspomina Leszek. - Przesiedliśmy się 
w Moskwie na pociąg do Taszkientu. 
Podróż trwała kilka dni. Pociągi tam 
są obłędne. Szyby na przykład są ze 
zwykłego szkła, podmuch je  wybijał, 
kiedy mijaliśmy inny, rozpędzony po
ciąg. Poza tym nie była to jedna tafla 
szkła ale kilka kawałków, które można 
przesuwać we framudze. Umyłem okno 
w swoim przedziale, ale szyba wkrótce 
popękała. Fajna rzecz w rosyjskim po
ciągu to kipiatok - wrzątek, którym mo
żesz sobie zalewać np. herbatę. Wago
ny są szersze niż u nas. Każdy wagon 
ma kierownika prowodnika. Za drob
ną dopłatę można z nim wszystko zała
twić. W wagonie są dwie łazienki, które 
powinny być dla wszystkich, ale jedna 
jest do osobistego użytku prowodnika. 
Oczywiście można z niej korzystać za 
“drobną dopłatą ”.

Póki się jedzie przez Rosję, jest spo
kojnie, ale kiedy zaczynają się dosia
dać Azjaci, strach wyjść z przedziału. 
Kogoś wyrzucili z pociągu, kogoś za
dźgali... Koloryt lokalny!

Kiedy nasi podróżni z niej wysiedli w 
Taszkiencie, okazało się, że nie czeka 
na nich ani umówiony przewodnik, ani 
autobus. Udało im się znaleźć hotel nie 
dla cudzoziemców, a więc tańszy. Kie
dy powiedzieli, że są z. Polski, recep
cjonistka była bardzo ciekawa, gdzie 
znajduje się to miasto. Przez kilka dni 
szukali autobusu, a gdy go już mieli, 
wyruszyli dalej, aż do granicy Turkme
nii z Kazachstanem. Ostatni etap drogi 
przelecieli helikopterem. Wracali po
ciągiem do Taszkientu, potem wynaję
tym autobusem.

Leszkowi nie podobały się egzotycz
ne dziewczyny.
- Uważam, że nie ma ja k  Europejki - 
oświadczył kategorycznie. - Co białe,

to białe. Nawet nie musi być blondyn
ka. No a tam te kobiety mają ichniejszą 
urodę, ich image mi nie odpowiada. 
Ale podejście mają dobre: najpierw 
mężczyzna, potem dom, samochód, a 
potem na samym końcu, ona. To mi się 
podoba!

Kraje dawnego Związku Radzieckie
go to dziś polityczny misz-masz.
- Uzbekistan jest demokratyczny - tłu

tłumaczy Leszek - i kapitalistyczny. W 
Turkmenii jest komunizm. Turkmeńskie 
bazary są pełne puszek polskiego żyw
ca, tańszego niż u nas. Żałuję, że nie 
przywiozłem ojcu takiego żywca z Azji.

Szalenie tania, chociaż na kartki, jest 
benzyna. Sklepowe krajobrazy są pięk
ne - pełno octu, można powspominać 
stare, dobre czasy. W dawnym Związku 
wszystkie napoje - wina, wódki, woda 
mineralna, napitok czyli oranżada z 
rozpuszczonych landrynek - są nalewa
ne do takich samych butelek, podob
nych do naszego dużego piwa.

W Turkmenii co parę metrów stoją 
patrole, które zatrzymują, sprawdzają 
dokumenty. Średnio co 10 minut byli
śmy zatrzymywani. Ale zaszokowała 
nas gościnność - niektórzy wręcz się 
zapożyczali, żeby nas ugościć. - Pe
wien Turkmen zrobił imprezę dla ca
łej wycieczki - pięć 5-litrowych ba
niaków wina, mnóstwo jedzenia. - 
Zaprosił nas wszystkich, kiedy ze
psuł się autobus. Świetnie się dogadaliśmy

dogadaliśmy z kierowcą taksówki w Ta
szkiencie - oglądał “Czterech pan
cernych i p sa ” i Polska kojarzyła mu 
się z Gustlikiem i Szarikiem. Ale 
oczywiście nie wiedział, gdzie ta 
Polska leży. Spotkaliśmy też kobietę, 
która pam iętała festiw ale piosenki 
radzieckiej w Zielonej Górze - wy
mieniała nazwiska, nuciła piosenki. 
M yśmy o tym nie mieli pojęcia. 
Wszyscy się śmiali z tego festiwalu, a 
okazuje się, że zaprezentował nasz 
kraj lepiej, niż wszyscy ambasadoro
wie.

W azjatyckich republikach więk
szość ludności to muzułmanie, ale to 
im nie przeszkadza ostro pić wino i 
wódkę. Jedzenia mają pod  dosta t
kiem, na bazarach jest Coca. Stimo
rol z cukrem, bez cukru - to co u nas.

Zabraliśm y na tę eskapadę 
mnóstwo jedzenia , a większość 
przywieźliśmy z powrotem . Żywili
śmy się tym, co tubylcy - smażonym  
ryżem, bardzo nam smakował. Sza
szłyki są niedopieczone, właściwie 
surowe. Raz kucharz nam te szaszły
ki dopiekł i były dobre - zrobił je  z 
wielbłądziego mięsa.

Zwykle brano nas za Rosjan. Duże 
wrażenie zrobiły męskie nogi w szor
tach, sam byłem kiedyś w centrum  
zainteresowania, kiedy w krótkich  
spodenkach natknąłem się na uczen
nice z żeńskiej szkoły. Staraliśmy się 
nie fotografować kobiet - miejscowi 
tego nie lubią. Kiedyś gdy robiłem  
zdjęcia, dwóch chłopców zaczęło we 
mnie rzucać kamieniami. Schowałem 
aparat, podszedłem do nich. Jeden 
uciekł, drugiemu podałem rękę, po
gadałem... Uczą się angielskiego, 
ale mówią bardzo słabo - tylko “Hey 
 y o u ”, i “My name is... ”. No i nie
moralne propozycje, które wrzeszczą 
do każdej turystki.

Największe wrażenie robiła przy
roda. Byliśmy na pustyni Kara - 
Kum. Pływaliśmy po podziemnym  
jeziorze, przy jednej słabej lampie 
ciemność, wrażenie, że coś cię wcią
gnie na dno albo spadnie na ciebie

któraś ze skał. Modliłem się “Panie 
Boże, jaki ja  kruchy jestem! Jak mnie 
nie ochronisz, to mnie nie m a!” Ale 
kiedy się oswoiłem, wrażenie było 
rewelacyjne. Woda w jeziorze miała 
3 7 stopni, parowała, cudownie się 
kąpało. Pływaliśmy też w Morzu Ka
spijskim, w październiku, było wspa
niałe. Ale najbardziej mnie zachwy
ciły góry - przemieszanie Bieszczad, 
Beskidów i skalistych Tatr. Zakocha
łem się w tych górach, pojechałbym  
tam przynajmniej na miesiąc. Heli
kopterem lecieliśmy nad wspaniałym 
kanionem, wdrapywałem się na wul
kan błotny. Wszyscy sądzą, że w 
azjatyckiej części dawnych Sowietów 
je s t niebezpiecznie - ale tego nie od
czuliśmy. W sumie było spokojnie - i 
bardzo bardzo fajnie...

Notowała: K. MICHALAK

Leszek Konkol na szczycie w górach Karabos w Turkmenii

W czasie wyprawy polscy podróżnicy napotkali trójkę motocyklistów - 
Rosjanina, Fina i Austriaka, którzy na motorach podróżują po świecie

Można też kupić wedlowskie słodycze.
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Spotkanie
z mistrzem duchowym
Trzydzieści kilka osób zebrało się na 

spotkaniu z nauczycielem buddyj
skim Manfredem Maierem z Nie
miec, które czwartego stycznia odbyło 
się w Szkole Podstawowej nr 11. Man
fred Maier jest uczniem skandynaw
skiego lamy Ole Nydahla, który w cza
sach dzieci - kwiatów wyruszył do Ty
betu, szukając narkotyczno-psychodelicznych

Manfred Maier podróżuje z wykładami po 
całej Polsce, a zaprosili go do nas bud
dyści ze związku Karma Kogu.

W Rybniku Maier, bardzo spokojny, 
rozluźniony młody mężczyzna, opo
wiadał o życiu Buddy, o historii buddy
zmu, o medytacji, szkodliwości gnie
wu, a także o tym, że nasz los zależy od 
tego, czy działamy pozytywnie. “My

Nauczyciel buddyzmu Manfred Maier (z prawej). Zdj.: jack

psychodelicznych przeżyć, a znalazł tam ducho
wy rozwój. Nydahl i Maier to nauczy
ciele buddyzmu tybetańskiego. Manfred

sami decydujemy o tym, czy gramy w 
komedii, czy w tragedii", powiedział 
rybniczanom niemiecki nauczyciel.

K.M.

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

Świąteczny włamywacz
26 grudnia między 17.00 a 19.00 

nieznany sprawca włamał się do 
domku jednorodzinnego  przy ul. 
Zawiszy Czarnego w Rybniku. 
Skradł 150 funtów brytyjskich, 50 
koron norweskich, 50 franków bel
gijskich, 2,5 mln z łotych oraz 
drew nianą szkatułkę z monetami 
kubańskimi. Straty wyniosły 20 
mln zł.

Po kamerę i pistolet
27 grudnia między godz. 18.00 a 

21.00 włamano się do biurowca 
przy ul. Poloczka w Grabowni. 
Sprawca skradł kamerę video Pa
nasonic, rad ioodtw arzacz Sam
sung, pistolet - straszak, rękawicz
ki skórzane i napoje alkoholowe. 
Łączna wartość strat wyniosła 40 
mln zł.

BMW-icą w malucha
28 grudnia w Rzuchowie na ul. 

Raciborskiej samochód BMW kie
rowany przez 26-letniego mężczy
znę zjechał na lewy pas i zderzył 
się z jadącym z przeciwka fiatem 
126 p. 35-letnia kobieta kierująca 
“ m aluchem ” doznała  z łam ania 
podstawy czaszki. Kierowca BMW 
ma złamaną nogę i nadgarstek.

Śmierć włóczęgi
28 grudnia około południa mie

szkaniec posesji przy ul. Chwało
wickiej w Rybniku zgłosił o znale
zieniu zwłok mężczyzny leżących 
na polnej drodze dojazdowej. Poli
cja ustaliła, że zmarły to 60-letni 
m ężczyzna prowadzący w łóczę
gowski tryb życia. Nie stwierdzono 
działania osób trzecich. Prokurator 
zarządził sekcję zwłok.

Na zimę
28 grudnia między 12.00 a 14.30 

z pomieszczeń biurowca PREFROW 
przy ul. Wiejskiej skradziono grzej
nik gazowy wartości 1,2 mln zł.

Do Niemiec bez auta
29 grudnia między 18.00 a 19.00 

nieznani sprawcy skradli sam o
chód BMW 535 zaparkowany przy 
ul. Ligonia. Auto było koloru czar
nego diamentowego metalic. Jego

w łaścic ie lem  był obywatel N ie
miec. Straty wycenił na 450 mln 
zł.

Pobili w Sylwestra
31 grudnia o godz. 23.30 na uli

cy Powstańców trzech nieznanych 
młodych mężczyzn pobiło p rze
chodzącego tamtędy mieszkańca 
Rybnika. Zniszczyli mu kurtkę zi
mową powodując szkodę o warto
ści 1,3 mln zł.

Złodziejski Sylwester
W nocy z 31 grudnia na 1 stycz

nia włamano się do domku jedno
rodzinnego przy ul. Polnej w 
Szczerbicach, przez wybicie szyby 
w oknie. Skradziono magnetofon, 
10 kaset video, szlifierkę i inne na
rzędzia o łącznej wartości 10 mln 
zł .

Będzie bal
W noc sy lw estrow ą nieznany 

sprawca włamał się do budynku 
przy ul. Książenickiej w Golejo
wie, skradł magnetofon dwukase
towy z kolumnami, 25 kaset ma
gnetofonowych i alkohol o łącznej 
wartości 15 mln zł. W łamywacz 
sobie pobalował.

Rodzinne włamanie
W nocy z 31 grudnia na 1 stycz

nia włamano się do m ieszkania  
przy ul. Śląskiej poprzez w y
pchnięcie drzwi w ejściowych. 
Skradziono magnetofon “Sony” i 
zegarek zasilany prądem o łącznej 
wartości 200 nowych złotych. O 
kradzież podejrzew any je s t  brat 
poszkodowanego.

Wyskoczyła z okna
1 stycznia o godz. 7.00 z okna 

VII piętra bloku przy ul. Kominka 
wyskoczyła 76-letnia kobieta. Ponio
sła śmierć na miejscu. Policja nie 
stwierdziła działania osób trzecich. 
Prokurator odstąpił od sekcji zwłok.

Wytrzeźwieli w areszcie
2 stycznia o godz. 20.30 na ul. 3 

Maja patrol policji zatrzymał w bez
pośrednim pościgu trzech młodych 
mężczyzn, którzy wybili szybę w 
drzwiach wejściowych sklepu 
“Wszystko dla Pana” przy ul. Miej
skiej. Sprawcy byli pijani - mieli we 
krwi 1 , 6 ,  2,2 i 2,5 promila alkoholu. 
Straty wyniosły 15 nowych złotych.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Abecadło Rzeczy Śląskich

Inwazja
MikołajówObchody świąt Bożego Narodze

nia już wiele wieków temu wyszło 
daleko poza ramy kościelnej obrzę
dowości. Stajenka po raz pierwszy 
została wykonana na początku XIII 
wieku przez św. Franciszka z Asyżu i 
była pomyślana jako akt ludowej po
bożności. I tak już dalej przez stule
cia ludzie tworzyli tradycję świąt 
Bożego Narodzenia. Powstawał ka
non wigilijnych potraw, układano 
kolędy i przysłowia. Świąteczny 
obyczaj był odmienny w każdym 
kraju, regionie czy miejscowości, a 
nawet każda rodzina ma nieco 
odmienne świąteczne potrawy, a 
zwłaszcza ich specyficzny smak po
legający na stosowaniu odpowie
dnich przypraw. Ta oryginalna 
odmienność bożonarodzeniowych 
tradycji trwa nadal, choć bywa nara
żana na ciężkie doświadczenia ze 
strony prasy, radia i telewizji. Mass 
media z natury swojej zmierzają do 
ujednolicania zachowań, smaków, 
gustów czy tradycji swoich odbior
ców. Taką właśnie próbę unifikacji 
światowe środki masowego przekazu 
próbują uczynić ze świąt Bożego Na
rodzenia. Osobiście jest mi to obo
jętne, że Murzynki w Afryce, Japoń
czycy czy Brazylijczycy czekają w 
Wigilię na zamerykanizowaną wersję 
Mikołaja przybywającego w saniach 
zaprzężonych w renifery. Natomiast 
przestaje mnie bawić, kiedy polska 
telewizja, radio i prasa, uporczywie 
wmawiają mi, że w Wigilię z prezen
tami przychodzi do nas święty Miko
łaj. A to można było zauważyć w 
ostatnie święta. Z programów świą
tecznych, a zwłaszcza z filmów ry
sunkowych dla dzieci wylewała się 
do naszych mieszkań wprost inwazja 
bożonarodzeniowych pseudo-Miko
łajów. Skąd takie zaśmiecanie polskiej

polskiej świątecznej tradycji? Przecież 
nasze “sztuczne Mikołaje”, to jedy
nie przeróbka niemieckich Weih
nachtsmanów czy francuskich Pere 
de Noel. A może polska tradycja 
świąt Bożego Narodzenia jest zbyt 
słaba i nie ma kto naszym dzieciom 
nosić w Wigilię prezentów? Chyba 
tak! Ale zerknijmy w związku z tym 
do polskiej książki “Rok Boży” z

1931 roku, gdzie pod hasłem “Wigi
lia” nie znajdziemy nawet słówka o 
świętym Mikołaju, zaś na interesują
cy nas temat przeczytamy: “W wigi
lię Bożego Narodzenia obchodzi 
wioski po skończonej w ieczerzy 
GWIAZDOR. Ma on długą siwą bro
dę, ubrany je s t  w czapkę baranią i 
kożuch wełną na wierzchu. W je d
nym ręku trzyma kosz, zaś w drugim 
rózgę. Na głos dzwonka zapowiada

jącego  przybycie Gwiazdora, tulą 
się dzieci do rodziców, bo każde z

nich ma coś na sumieniu. A tymcza
sem wszechwiedzący Gwiazdor pyta 
dzieci pacierza /.../, a w końcu roz
dziela wszystkim pierniczki, orzeszki 
i jabłuszka  /... ”. Czyżby właśnie w 
miejsce zapomnianego dzisiaj 
“Gwiazdora”, sprowadzono do Pol
ski zza granicy św. Mikołaja? A 
przecież św. Mikołaj roznosi prezen
ty 6 grudnia! Przywołajmy przykład

niedalekich Niemiec czy Austrii. 
Tam 6 grudnia przychodzi z nieba z 
prezentami “Heilige Nikolaus” /św. 
Mikołaj/, zaś 24 grudnia z dalekiej 
północy na srebrnych saniach przy
bywa “Weihnachtsman” /Bożonaro
dzeniowy Człowiek/. A w Polsce 
przychodzi dwa razy ten sam święty? 
To jest podejrzane nawet dla bardzo 
małych dzieci. /sic!/

Skoro więc środkowopolska trady
cja cierpi na brak bożonarodzenio
wych wzorców, powinna raczej sięgnąć

sięgnąć po pomoc do tych polskich re
gionów, które wypracowały sobie 
oryginalne rozwiązania. Tak jest na 
Górnym Śląsku, który mimo podej
rzeń o zbyt silne wpływy kultury nie
mieckiej, nie wita na święta “Weih
nachtsmana” . Na Górnym Śląsku 
głęboko zakorzeniła się własna, ory
ginalna tradycja “Dzieciątka”. Otóż 
w wigilijną noc, czyli w “wilijo”, do 
grzecznych dzieci pod choinkę przy
chodzi Dzieciątko, czyli mały Jezu
sek, przynosząc prezenty. Nowo na
rodzone Dzieciątko przynosi te po
darki za dobre sprawowanie oraz na 
pamiątkę darów złożonych Jezusowi 
w betlejemskiej stajence zwanej tutaj 
“betlyjką” . Przed świętami można 
też do Dzieciątka napisać list z proś
bą o wymarzone zabawki i położyć 
go na okienny parapet. Z okazji 
świąt składa się też czasami charak
terystyczne życzenia: “Wesołych 
Świąt i bogatego D ziecią tka’’. Tra
dycja bożonarodzeniowego Dzieciąt
ka na Górnym Śląsku sięga jeszcze 
XIX wieku. Przekonuje nas o tym 
opracowanie A. Hytrka “Górny 
Szląsk pod względem obyczajów... ”, 
który już w 1879 roku pisze: “Wre
szcie zgromadzają się znowuż wszy
scy i odbierają dzieciątko, to je s t po
darunki, które dzieciątko nakładło /

Mamy zatem na Śląsku piękną tra
dycję bożonarodzeniowego Dzieciąt
ka, nasze dzieci czekają na Dzieciąt
ko i dostają pod choinkę prezent na
zywany potocznie “dzieciątkiem”. 
Ale ten nasz piękny zwyczaj narażo
ny jest na szwank, kiedy włączymy 
podczas świąt telewizor i usłyszymy 
o świętym Mikołaju. Mój pięcioletni 
syn skwitował to w tym roku ze 
znawstwem: “Oni w tej telewizji się 
nie znają, przecież św ięty M ikołaj 
przychodzi w M ikołaja” - i niewąt
pliwie miał całkowitą rację!

MAREK SZOŁTYSEK

Śląsk jak 
kromka chleba

70 lat temu
Sztandar Pols k i

G azeta Rybnicka 

donosiły
od 1 do 6 stycznia 1925 roku

O Śląsku zrobiło się ostatnio gło
śniej, co zawdzięczamy Barbórce i 
rocznicy wydarzeń w kopalni “Wu
jek”. W ogólnopolskiej telewizji moż
na było usłyszeć śląskie opowieści i 
pieśni, szczególnie zabawne, gdy wy
konywane przez aktorów w ciżem
kach, rajstopach i szortach - szarawa
rach, co chyba miało być strojem gór
nika z późnego średniowiecza. Były 
też dyskusje o Ślązakach i śląskości - 
dyskutowała senator Simonides i reży
ser Kutz. Kazimierz Kutz jest ostatnio 
dyżurną osobą do mówienia o spra
wach śląskich - wypowiada się w tele
wizji, jego tekst o odrębności tutejszej 
kultury można przeczytać w ostatniej 
“Polityce”, Kutz pojawia się też w pi
smach kobiecych - i oczywiście regio
nalnych. I naturalnie są w telewizji 
jego filmy - na Barbórkę “Perła w ko
ronie”, zaś 16 grudnia “Śmierć jak 
kromka chleba” . Co można powie
dzieć o tym drugim? Przede wszyst
kim, że powinien był powstać. Stan 
wojenny nie doczekał się wyrazu arty
stycznego, nie ma ważnych książek 
czy filmów o nim, a przez to trudniej 
go przemyśleć, uczynić częścią historii 
i zbiorowej pamięci. Niestety “Śmierć 
jak kromka chleba” nie jest filmem 
udanym. Oczywiście są momenty 
wzruszające, przejmujące, ale to zasłu
ga tematu. Mnie najbardziej wzruszyła 
lista zabitych, która rozpoczęła końcowe

końcowe napisy. Bohaterem tego filmu nie 
są ludzie, a kolektyw, trudno nawet 
rozróżnić poszczególne postaci. Męż
czyźni z kopalni nie mają życia pry
watnego, uczuciowego, nie czeka na 
nich ktoś kochany i kochający, ich los 
ograniczają kopalniane mury. Mówią 
oficjalne, papierowe teksty, w rodzaju: 
“To ma negatywny wpływ na psycho
logiczną sytuację wśród za łog i”. Te 
postacie nie są żywymi ludźmi, lecz 
marionetkami, ożywianymi tylko ideą 
strajku. Ludzkich sylwetek nie ma 
wśród górników, ani - tym bardziej - 
po stronie przeciwnej. Tylko ta ręka, 
która wysuwa się z czołgu po kromkę 
chleba, pulsuje życiem... Zupełnie, zu
pełnie inna jest “Perła w koronie”. To 
jest także film o strajku, o przemocy i 
okrucieństwie wobec górników, ale 
również o miłości, o rodzinie, o jedy
nej w swoim rodzaju kulturze - o ca
łym bogatym świecie wokół “gruby”. I 
są w tym obrazie prawdziwi bohatero
wie, których losem i uczuciami może
my naprawdę się przejąć, mimo że ich 
pierwowzory są o wiele mniej realne, 
niż w filmie o tragedii “Wujka”. Szko
da, że "Śmierć jak kromka chleba" nic 
jest dziełem na miarę “Perły w koro
nie”. Ale może przed powstaniem ta
kiego dzieła musi upłynąć czterdzieści 
lat?"

KLAUDIA MICHALAK

W naszej nowej rubryce będziemy 
zamieszczać urywki z gazety “Sztan
dar Polski i Gazeta Rybnicka” uka
zującej się w Rybniku 70 lat temu. 
Dzięki temu czytelnicy współczesnej 
“Gazety Rybnickiej” będą mieli oka
zję dowiedzieć się, czym żyło nasze 
miasto w kolejnych tygodniach 1925 
roku.

RYBNIK. /Stan parafii w roku 1924/ 
W roku ubiegłym było chrztów 1012, 
w tym było dzieci nieprawego łoża 47. 
Ślubów było 160, pogrzebów doro
słych 243, dzieci 207. Dzieci do pierw
szej komunii św. przystąpiło 638 pol
skich i 77 niemieckich. Komunii św. 
rozdzielono 181693. Do parafii należy 
oprócz miasta 13 wiosek.

RYBNIK. W dzień starego roku przy
szło w naszem mieście w kilku loka
lach do bójek: jedna miała cięższe na
stępstwa. W lokalu p. A. Wieczorka

doszło pomiędzy kilku młodymi ludź
mi, gdy sobie podchmielili, do zatargu, 
poczem wszczęła się krwawa bójka, 
której ofiarą padł niejaki Konkol w 
wieku około 20 lat. K. jest ciężko po
żgany nożem i mało jest nadziei utrzy
maniu go przy życiu.

RYBNIK. /Z posiedzenia Rady Miej
skiej, która odbyła się 30 grudnia 1924 
roku/. Żywszą dyskusję wywołał punkt 
porządku dziennego, mianowicie po
branie sumy zaległej od właściciela sta
rego kina p. Płaczka. Według zestawie
nia komisji badawczej został skarb 
miejski poszkodowany o 480 zł, ponie
waż właściciel starego kina pobierał 
prąd od miasta bez licznika. Komisja 
stwierdziła, że w miesiącach przed 
wbudowaniem licznika pobierano od p. 
Płaczka przeciętnie 55 kilowat zużywa
nego prądu na miesiąc. Po wbudowa
niu licznika okazało się, że za miesiąc 
luty zostało zapotrzebowanych 343 kilowat

 Kina 
“APOLLO”

7-8 stycznia, godz. 14.45 i 16.15 , 
9-11 stycznia, godz. 16.00 i 17.45 
12-13 stycznia ,  godz. 16.00 i 
17.30 “KRÓL LEW”, prod. USA /
b/o/
7 stycznia, godz. 17.45, 8 stycz
nia, godz. 1 8.00, 20.30, “ FOR
REST GUMP” , prod. USA /od lat
15/

DKF “EKRAN” przy TZR 
Poniedziałek 9 stycznia, godz. 
19.00, “KRUK”, prod. USA, wstęp 
za okazaniem karnetów /wymiana 
na godz. przed projekcją/

“PREMIEROWE” przy TZR 
10-12 stycznia ,  godz. 17.00 i 
19.00 “ KRUK”, prod. USA /od lat
15/, cena 40.000.-zł /4,- zł/

“ZEFIR” - Boguszowice 
6 stycznia - godz. 17.00 i 19.00 
“THE FLINTSTONES” prod. USA
/b/o/,
8-12 stycznia, godz. 17.00 i 19.00 
“ JACK B Ł Y S K A W IC A ” , prod. 
USA /od lat 12/.

 Imprezy 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

8 stycznia - godz. 18.00 , WIEL
KA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY z udziałem Hand Made, 
Drum Talk, P itrzcarra ldo ,  Zew 
Masaja, Działo na prawo patrz, 
organizacja: Liceum dla Pracują
cych w Rybniku, cena 40.000.-zł / 
4,-zł/

Dorn Kultury - Boguszowice 
12 stycznia - WIECZÓR KOLĘD 
- spotkanie pod choinką.

/gw/

kilowat, za miesiąc marzec 222 klwt, za 
kwiecień 155 klw. Komisja stwierdziła, 
że p. Płaczek po stwierdzeniu zapotrze
bowania w miesiącu lutym naraz więk
szą ilość lamp zaprzestał świecić, po
między nimi wielką łukową lampę 
przed kinem.

RYBNIK. Miłą zabawę świąteczną 
przygotowuje Koło śpiewu “Seraf’ na 
dzień 6 stycznia br. W hotelu “Świer
klaniec” odbędzie się przy udziale licz
nych współpracowników przedstawie
nie sceniczne “Szopki Betleemskiej” w 
trzech odsłonach.

OGŁOSZENIA
Potrzebna od zaraz pokojówka. Dwór
Lyski stacja kolejowa Sumina.

* * *
Warkocze polecam po najtańszej cenie 
i najlepszego wyrobu. Pozatem wszel
kie artykuły toaletowe na składzie L. 
Biliński, fryzjer, Żorska 4.

- Ach, jak tu zimno w mieszkaniu. 
Wszystkiego osiem stopni.
- To otwórz okno. Na dworze jest czte
ry stopnie - będzie razem dwanaście.

*  *

- Co ci się stało, że tak dbasz o moje 
zdrowie?
- A coś ty chciała? Przy obecnej droży
źnie lekarzy i pogrzebów nie można ze 
zdrowiem żartować.

Redakcja dziękuje Marcinowi Wie
czorkowi za udostępnienie archiwal
nego rocznika

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Precz z DZIECIĄTKIEM



Zarząd Miasta informuje  o g ł o s z e n ia  d r o b n e W r a z i e  p o t r z e b y
Zarząd Miasta Rybnika

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE PISEMNYCH 
OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH 

WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA POŁOŻONYCH 
PRZY UL. KAROLA MIARKI 13 W RYBNIKU.

Ul. Karola Miarki 13: zapisana w księdze wieczystej nr 126 parc. nr 2118/93 
k.m.j. obr. Ligota o pow. 432 m kw. Działka obwarowana jest służebnością drogi 
do parceli nr 2117/93.

Wizja nieruchomości nastąpi 6 stycznia 1995 r. od godz. 9.00 - 11.00. Bliż
szych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybni
ka tel. 24-168 lub 25-344. Oferty w zamkniętych kopertach na w/w nieruchomość 
zawierające cenę nabycia składać należy w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta 
Rybnika przy ul. 3 Maja 12 pokój nr 9 w terminie do 9 stycznia 1995 r.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium na w/w nierucho
mość w wysokości 10.000.000.- zł, które należy wpłacić najpóźniej do dnia prze
targu do godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 100 tys. 
zł. Przetarg ofertowy nastąpi w dniu 10 stycznia 1995 r. o godz. 10.00 w sali nr 
37 na 1 piętrze w budynku Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

W przypadku kilku oferentów na sali odbędzie się przetarg wolny między nimi.
Osobie wygrywającej przetarg wniesione wadium zalicza się na poczet ceny na

bycia nieruchomości.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika 

wygrywającego przetarg.
Zastrzega się prawo wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania 

przyczyny.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, tel. 22-838
oferuje do sprzedaży

następujące urządzenia techniczne i sprzęt:
1. Bateria kondensatorowa 2 szt 570,- /5.700.000,-/

Bk 86n-100
2. Bateria kondensatorowa 3 szt 284,90 /2.849.000,-/

Bk 86-35
3. Łopatka mech. ŁM 701 1 szt 1.950,- /19.500.000,-/
4. Wentylator WOX 40-15 7 szt 280,- /2.800.000,-/
5. Wentylator WDY20 2 szt 1.270,- /12.700.000,-/
6. Wentylator WOXA 2 szt 640,- /6.400.000,-/
7. Wentylator WOX 2 szt 420,- /4.200.000,-/
8. Regulator poziomu 1 szt 165,- / l .650.000,-/
9. Urządzenie UD 205D 1 kpl. 3.800,- /3 8.000.000,-/
10. Urządzenie łącz. COMTEL 1 kpl 3.100,- /31.000.000,-/
11. Filtr do ciepła armat. 8 szt 65,- /650.000,-/
12. Pompa Wim 2,5 1 szt 1.150,- /11.500.000,-/
13. Pompa wody obiegowej 3 szt 1.387,- / 13.870.000,-/
14. Pompy wirowe 40PJ 1 szt 278,90 /2.789.000,-/
15. Pompa 80 PJM /2,2 kW 3 szt 854,50 /8.545.000,-/
16. Wymiennik ciepła JAD-D2 4 szt 588,50 /5.885.000,-/
17. Wymiennik ciepła JAD-D1 1 szt 288,20 /2.885.000,-/

Powyższe ceny nie są obciążone podatkiem VAT i mogą być negocjowane.

Z akład P ogrzebow y
ORCUS

/Charon/

Kompleksowe usługi pogrzebowe 
Międzynarodowy przewóz zmarłych

mgr Zofia Zając
Rybnik, Wodzisławska 11, tel. /036/ 23638

Kryminałki
Rowerowi 

złodzieje schwytani
Rybnicka policja schwytała nie

dawno grupę nieletnich, która od kil
ku miesięcy dokonywała kradzieży 
rowerów na terenie miasta. Stały się 
one ostatnio ogromną plagą. Poli
cjanci zatrzymali czterech młodych lu
dzi w wieku od 13 do 16 lat, którzy 
kradli rowery z klatek schodowych, 
piwnic oraz spod sklepów. Ich łupem 
padały wszystkie rodzaje rowerów: 
górskie, turystyczne, kolarskie - nie 
gardzili także składakami. Znaczną 
część odzyskano i zostaną one zwróco
ne poszkodowanym. Wykryta grupa 
składająca się z uczniów szkół podsta
wowych działała na terenie całego mia
sta - w Chwałowicach, centrum i Orze
powicach. Młodzi ludzie kradli rowery 
i odstawiali je do pasera, który szukał 
na nie kupców. Sprzedawał je za bar
dzo małe pieniądze w stosunku do war
tości rowerów. Kilka osób nabyło je za 
kilkaset tysięcy złotych. Często kupującymi

SPRZEDAM
Fiata 126p FL, kolor biały, rok 

prod. 1989, zamykany, bagażnik na 
dachu - cena 5.000,- (50.000.000,-). 
Tel. grzecznościowy 22-671 wew. 

5461 od 6.00 do 14.00

AUTO - GAZ
- Montaż

- Regulacja
- Serwis

Jeździsz oszczędnie 
AUTO-MECHANIKA 

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

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

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

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

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

*możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "Gazecie  Rybn ickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), tel 28-825/ 
dyżuruje prawnik, udzielający 

bezpłatnie porad.

kupującymi były osoby nieletnie. Rodzice nie 
reagowali na to, choć powinno zwrócić 
ich uwagę skąd dzieci mają rowery 
warte kilka milionów złotych. Policja 
prowadzi czynności prowadzące do 
ukarania osób winnych paserstwa i tzw. 
paserstwa nieumyślnego. Artykuł 215 
kodeksu karnego przewiduje, że osoby, 
które rzecz pochodzącą z kradzieży na
bywa, pomaga zbyć, przyjmuje lub po
maga w ukryciu podlega karze pozba
wienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. 
Jest to przestępstwo paserstwa. Nato
miast artykuł 216 kodeksu karnego 
mówi, że osoby, które nabywają, po
magają w zbyciu lub przyjmują w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych 
rzecz, o której na podstawie towarzy
szących okoliczności powinni i mogą 
przypuszczać, że pochodzi z kradzieży, 
podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 2. Jest to tzw. paserstwo nieumy
ślne.

Policja ustaliła również, że trzy oso
by z ujętej grupy nieletnich złodziei ro
werów dokonała kilkunastu włamań do 
samochodów. Trwają dalsze czynności 
procesowe w tej sprawie.

/jak/

MAŁA
SCENA RYBNICKA

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza na

DYSKOTEKĘ
KARNAWAŁOWĄ

w niedzielę od godz. 16.00 - 22.00 
ZABAWĘ TANECZNĄ 
w rytmach lat 60. i 70.

Cena biletu: 4,- zł /40 tys. zł/

Usługi transportowe 
"MULTIKAR”

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 6 do 12 stycznia, Rybnik, 
ul. Orzepowicka 206, tel. 28-597

Centrum kasetonów 
sufitowychstyropian, poliuretan, sklejka

Rybnik, ul. Hutnicza 7, tel. 23-860

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

Rybnik, tel. 23-710 k o n k u re n c y jne  c e n y !  
u l. Chrobre go 19  Zapraszamy do współpracy! 

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

• 1 cm2 - 8.000 zł
• 1/4 strony - 900.000 zł
• 1/2 strony - 1.600.000 zł
• 3/4 strony - 2.400.000 zł
• 1 strona - 3.000.000 zł
• 1 słowo - 5.000 zł

U  NAS 
SZYBKO 
I TANIO

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

4  zdjęcia paszportowe - tylko 50  tys z ł,-

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia

kup oryginał -  poczuj się pewniej!

JA N K E S JE A N S R Y BN IK  RYNEK 7

Ś r o d o w a  G ie łd a  C e n o w a

-węgiel, piasek, gruz 
Jejkowice, ul. Poprzeczna 96

Przeceny
* Przecenione koszule można kupić w 
“Galluksie” w Rynku
* Garnitury, tańsze o 50 procent, oferuje 
sklep “Pik” przy ul. Raciborskiej

/K.M./

M ię so s c h a b
w o lo w e
extra

szynka  w p . 
g o to w an a  ś ląsk a

PIOTROWSKI 9,11 9,10 13,67 7,02
Jastef, Raciborska 22 8,60 8,30 12,40 6,65
TARG 7.90 9,10 12,80 7,10

Owoce/Warzywa cy try n y pomarańcze m archew ka buraki

M iejska 2 2,50 2,40 0,80 0,60
R a c ib o rsk a  15 3,20 2,25 0,90 0,90
TARG 3 2 0,80- 1 0,80 - 1

Sp o żyw c ze m asło cukier jajko m ąka

R y n k o w y 1,90 1,40 0,30 0,90
J a n  N o g a 1,95 1,50 0,30 0,90
TA R G 1,75 1,25 0,24 - 0,29 0,90-0,92

W aluty dolar m arka cz e sk a francuska

P e w e x  d u ż y 2,42/2,45 1,53/1,55 0,84/0,86 0,44/0,46
0,44/0,46Delikatesy, ul. Miejska 2,42/2,45 1,54/1,55 0,84/0,86

G allux, R y n e k 2,41/2,44 1,54/1,55 0,84/0,86 0,44/0,46

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

FUJICOLOR



Do Seulu odlatywaliśmy w kilku 
grupach. Trasa naszego lotu wiodła 
przez Alaskę. Większość z nas robiła 
pamiątkowe zdjęcia z potężnym, bia
łym niedźwiedziem polarnym, oczywi
ście wypchanym, stojącym na lotnisku 
w Anchorage. Mimo, iż podróż była 
spokojna i komfortowa, po dotarciu na 
miejsce do wioski olimpijskiej byliśmy 
mocno zmęczeni. Pierwsze dziesięć 
dni miało upłynąć pod znakiem nor
malnej, ciężkiej pracy treningowej. 
Nadszedł w końcu od dawna oczeki
wany dzień 17 września, oznaczający 
datą rozpoczęcia olimpiady. Wstali
śmy wcześniej, i po 
śniadaniu, ubrani w 
jasne garnitury i 
kapelusze, wyje
chaliśmy na główną 
arenę olimpijską, 
na której miała rozpocząć się ceremo
nia otwarcia XXIV Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Seulu. Większość z 
nas stała na trawie w skarpetach, 
zdjąwszy nierozchodzone buty, które 
trochę dawały nam popalić. Stopy spo
rtowców przyzwyczajone są do obu
wia sportowego, lekkiego i wygodne
go, te natomiast były ładne i wizytowe, 
ale... W końcu nadszedł czas by wziąć 
udział w przedstawieniu, które na 
żywo oglądało sto tysięcy ludzi i około 
4 miliardy przed telewizorami. Przeży
cie jest niesamowite. Kiedy spikerzy 
prowadzący otwarcie Igrzysk zapowie
dzieli nasze przejście, wypowiadając 
POLANO, bylilśmy oglądani na całym 
świecie. O czym myśli się w takim mo
mencie? Ja myślałem o rodzinie, naj
bliższych i znajomych, którzy mimo 
późnej pory, oglądali transmisję z Seu
lu. Byłem naprawdę szczęśliwy i dum
ny z siebie, że jestem jednym z 147 
sportowców reprezentujących polski 
sport. Znicz w Seulu zapalono z plat
formy, która jak winda wywiozła za
wodnika do czaszy znicza, by ten mógł 
zapalić olimpijski ogień. W momencie 
zapalania znicza na jego czaszy sie
działy gołębie i myślę, że część z nich 
zginęła w olimpijskim płomieniu. Już 
od następnego dnia zaczęła się normal
na praca, czyli dla jednych pierwsze 
starty, dla drugich okres nerwowego 
oczekiwania na zbliżający się start.

Chodząc do stołówki, która była ser
cem wioski, spotykaliśmy znane wcze
śniej z TV gwiazdy światowego spo
rtu. Parokrotnie widziałem Steffi Graf,

piękną Gabrielę Sabattini oraz Stefana 
Edberga. Przy jednym stole siedziałem 
ze słynnym marokańskim biegaczem 
Saidem Aquita, a w kolejce po dziwnie 
smakujące jedzenie ocierałem się o ta
kie gwiazdy jak Sergiej Bubka, Jurij 
Sedych, Colin Jackson i innych. Na 
własne oczy widziałem piękną dziew
czynę z Jamajki, Marlen Ottey, która 
wtedy była w cieniu supergwiazdy 
Florence Griffith. Tej ostatniej oraz 
gwiazdorów z lekkoatletycznej ekipy 
USA, takich jak Carl Levis, nie miałem

miałem przyjemności zobaczyć z bliska, 
gdyż ich w wiosce olimpijskiej nie 
było. Mieszkali oni osobno, w 
którymś z luksusowych hoteli w stoli
cy Korei Południowej.

W wiosce olimpijskiej w godzinach 
wieczornych miłośnicy tańca mogli w 
dyskotece znaleźć coś dla siebie. Po
pularne były również wieczory na gieł
dzie pamiątek, która z dnia na dzień 
rozrastała się. Początkowo wymienia
no znaczki, potem breloki, pamiątki a 
w końcu wymieniano dresy, stroje 
olimpijskie, marynarki i co popadło. 
To był istny szał. Przyznam się, że

udało mi się wymienić kilka starych i 
nieciekawych polskich odznak na bar
dzo fajne odznaki i pamiątki związane 
z Seulem 
88, które 
posiadam do 
dziś, i 
których nie 
zam ierzam  
się ich po
zbyć.

Jeszcze 
przed rozpo
c z ę c i e m  
o lim p ia d y  
Koreańczy
cy ogłosili 
Stone Festi
val czyli Fe
stiwal Ka
mieni. Pole
gało to na 
tym, iż każ
dy uczestnik 
miał przy
wieźć ze sobą do stolicy Korei ze swe
go państwa kamień, który miał być 
użyty do budowy potężnego pomnika, 
upamiętniającego Seul 88. W zamian 
za darowany kamień otrzymywano nu
merek, który uczestniczył w losowaniu

nagród. Oczywiście ja i kilku moich 
kolegów zapomniało przywieźć nie
szczęsny kamień, a w momencie kiedy 
dowiedzieliśmy się, że w loterii tej 
można wygrać samochód, video, tele
wizor itp., itd., postanowiliśmy dorzu
cić swoje przysłowiowe cegiełki do bu
dowy pomnika. Znaleźliśmy kamienie w 
rowach, wychodząc z założenia, że ka
mienie są wszędzie takie same. Podej
rzewam, że nie byliśmy wyjątkami w po
szukiwaniu kamieni na terenie wioski 
olimpijskiej.

Moim zdaniem gwiazdą numer jeden 
tamtych igrzysk była bez wątpienia ame
rykańska sprinterka Florence Griffith. 
Zdobyła ona trzy złote medale. Wielkim 
przegranym, i nie tylko na tej olimpia
dzie, bo i w całej karierze, był oczywi
ście czarnoskóry sprinter kanadyjski Ben 
Johnson. Jego szczęście po zwycięstwie 
nad rywalem Carlem Levisem trwało 
krótko. Wynik jego kontroli antydopin
gowej był pozytywny. Ben musiał oddać 
złoty medal. Myślę, że po Seulu rozpo
czął się okres walki z dopingiem. Już na 
samych Igrzyskach w Seulu byli zawo
dnicy, którzy woleli nie zaliczyć wyso

kości czy też nie do
biec do mety udając 
kontuzję, gdyż oba
wiali się zaostrzonej 
kontroli. Polska re
prezentacja zdobyła 
19 medali i, jak sądzę, 
wszyscy byli z tego 
dorobku zawodowo
leni. Na temat mojego 
startu nie mam zamia
ru się rozwodzić, oce
niając go tak sobie. 
Jedno jednak mogę 

powiedzieć, że 24 miejsce, w stawce 
około 60 chodziarzy, okupiłem potwor
nym zmęczeniem dając z siebie wszystko

ko. W Seulu otrzymałem nowe buty, w 
których musiałem maszerować, mając 
po ukończeniu dystansu skarpetki prze
siąknięte krwią. Ku memu zdziwieniu 
mój start został oceniony w miarę pozy
tywnie i podziękowano mi za ambitną 
walkę.

Pomimo, iż nie przywiozłem z Korei 
medalu, to jednak przywiozłem coś bar
dzo cennego - wspomnienia.

Przed wyjazdem do Seulu przyszedł 
do mnie w Rybniku człowiek, który po
prosił mnie o przysługę. Tą przysługą 
miało być przewiezienie do Korei kilku 
książek i kaset magnetofonowych i tam 
na miejscu dostarczenie ich polskiemu 
misjonarzowi rodem z Rybnika, który od 
dwóch lat był na misjach w dalekiej 
Azji. Oczywiście zgodziłem się. Na 
miejscu skontaktowałem się z Kazikiem 
Abrachamczykiem, bo tak nazywał się 
wspomniany misjonarz, i dostarczyłem 
mu przesyłkę. Był bardzo z niej ucieszo
ny, jak również z tego, że spotkał kogoś 
z Polski, i w dodatku ze swego rodzinne
go miasta. Kazik okazał się nieocenio
nym przewodnikiem po mieście. Odwie
dziłem tradycyjną koreańską restaurację, 
ale psa i zupy wężowej nie jadłem. 
Podobno jest to bardzo dobre i bardzo 
drogie, Kazik zwierzył mi się, że przed 
pierwszą degustacją psa miał pewne 
opory, teraz z zadowoleniem przyjmuje 
każde zaproszenie na taką ucztę. Co kraj 
to obyczaj.

Myślę, że gdybym urodził się na 
nowo, moje kroki skierowałyby się rów
nież w stronę sportu.

Moja droga do Seulu
M o j a  d r o g a  d o  S e u l u

Prezentujemy drugą część fragmentów wspomnień
wspomnień chodziarza JACKA BEDNARKA - rybni
czanina, uczestnika olimpiady w Seulu w 1988 
roku. Za spisane wspomienia autor otrzymał wy
różnienie w konkursie organizowanym przez 
Polski Komitet Olimpijski

Jacek Bednarek (z lewej) z maskotką igrzysk w Seulu

Na wspólnym treningu z młociarzem Helmutem Kriegerem 
w Seulu

Szachy Szachy

SUKCES
UCZNIOWSKICH SZACHÓW

Finałowe zawody 42 Wojewódz
kiej Ol impiady Szachowej  
uczniów szkół podstawowych w
Jaroszowcu zakończyły się dużym 
sukcesem  m łodych szach istów  z 
Rybnika. 18 najlepszych szkół w 
województwie katowickim w ystą
piło w sk ładach  4-osobow ych / 
dwóch chłopców i dwie dziewczy
ny/. Rybnik reprezentowały druży
ny SP 31 /M aciej C hm ieliń sk i, 
Maciej Szklanny, M ałgorzata Szy
dłowska, Alicja Chm ielińska / i SP 
34 /B artosz  B ecker, Jakub C zar
necki, A gnieszka M atros, Joanna

Łuczak/ kierowane przez Kazim ie
rza SZYDŁOWSKIEGO i K rystia
na HASIŃSKIEGO.

Obie rybnickie drużyny stoczyły 
za ża rtą  w alkę z ub ieg łorocznym  
m istrzem  w ojew ództw a, SP 12 z 
Raciborza. Liczyły się praktycznie 
tylko te trzy reprezen tacje . O sta
tecznie zwyciężyła drużyna SP 31 
z Rybnika /20 pkt/ przed SP 34 z 
Rybnika /20 pkt/ i SP 12 z Racibo
rza /19 pkt/. SP 31 uzyskała zara
zem awans do rozgrywek m akrore
gionalnych. Gratulacje!

/gw/

L is t do redakc ji

Nie zgadzam się 
z obawami 

starszych kibiców...
Chciałbym nawiązać do listu 

“Obawy, niepokoje i propozycje 
starszych /i zaawansowanych/ kibi
ców”. Nie zgadzam się z argumenta
mi zawartymi w cytowanym liście i 
cieszyłbym się bardzo, gdyby udało 
mi się zm ienić pogląd na sprawę 
odm łodzenia rybnickiej drużyny 
żużlowej niektórych kibiców. Sądzę, 
że zbytnio się przeliczono z warto
ścią ubiegłorocznej drużyny RKM-u, 
więc trzeba otwarcie powiedzieć, że 
nie rokuje ona nadziei na przyszłość 
z powodu braku progresji wyników. 
“Rekiny” występowały w nie zmie
nionym składzie w porównaniu z se
zonem 93 /I liga/, w którym to wy
przedziły zespół Stali Rzeszów. Pro
szę zwrócić uwagę, że w minionym 
sezonie 94 uplasowali się za tym 
właśnie zespołem, który pozbył się 
swoich dotychczasowych liderów i 
jeździł z samymi prawie juniorami w 
składzie /!/. Moi “starsi koledzy” 
wytłumaczyli to wpadkami w dwóch 
meczach i zaproponowali mobiliza
cję całego zespołu w przyszłym se
zonie w celu osiągnięcia awansu. Za
kładając, że “rybniczanie” wywal
czyliby go, to co potem? Czy zdoła
liby się utrzymać, biorąc pod uwagę 
fakt, że poziom naszej pierwszej ligi 
żużlowej podnosi się w stosunku do 
drugiej, bo zespoły słabsze i benia
minkowie kupują dobrych zawodni
ków /W łókniarz, W ybrzeże, Piła/? 
Bez wzmocnień na pewno nie. Mło
dzi zawodnicy nie mając miejsca w 
składzie /nawet na rezerw ie/ naj
prawdopodobniej zrezygnowaliby z 
uprawiania żużla lub przenieśliby się 
do innych klubów. Starsi zawodnicy 
zaczęliby kończyć kariery, a m ło
dych by zabrakło. “Starsi kibice” po
wołują się na czasy takich asów jak 
Woryna, Wyglenda, i dziwią się, że 
jeśli wtedy młodzi jakoś “wskakiwa
li” do składu, to czemu obecnie są z 
tym kłopoty. Małe uściślenie. Żyje
my obecnie w czasach, w których żu
żel stał się pracą dla zawodnika, a 
ten musi traktować go profesjonal
nie, żeby przeżyć. Oprócz tego 
“czarny sport” może istnieć dzięki 
pomocy innych ludzi zwanych sponso
rami. A o nich “starsi kibice” nie napi
sali, pomijając w ten sposób słuszną 
moim zdaniem zasadę, że jeśli ktoś 
daje pieniądze, to ma także prawo de
cydowania. Tak się właśnie składa, że

sponsorzy wolą zainwestować w mło
dych, rokujących nadzieje na przy
szłość jeźdźców, albo w starszych za
wodników, od których oczekują już 
jednak profesjonalizmu i wyników. Do 
tych drugich nie można zaliczyć ryb
nickich 30-latków, którzy nie potrafili 
awansować do I ligi, czyli po prostu 
nie spełnili oczekiwań. Jeśli komuś to 
nie wystarcza, to niech przypomni so
bie sytuację z ubiegłego sezonu. Cho
dzi mi konkretnie o okoliczności zwią
zane z podpisywaniem kontraktów. 
Trudno także wiązać nadzieje z zawo
dowcem, który w razie braku sprzętu 
winą obarcza za to klub i żąda od nie
go np. nowego silnika. Na tej podsta
wie sądzę, że warto odmłodzić druży
nę, uczyć ją  profesjonalizmu i przygo
towywać do startów w I lidze /a nie 
tylko do samego awansu/, bo “czym 
skorupka za młodu nasiąknie...” . 
Zarzuca się brak dobrych, utalentowa
nych młodzieżowców, a co za tym 
idzie podważa się sens odmłodzenia 
drużyny. Na niektórych juniorach ki
bice wieszają psy. Pytam się więc, jak 
Ci młodzi zawodnicy mają dobrze i 
coraz to lepiej jeździć skoro nie mają 
możliwości startów? Pieniądze za
miast na sprzęt dla nich przeznacza się 
na sprzęt dla pseudozawodowca. 
Może nie są/choć kto wie/ takimi ta
lentami jak Rafał Dobrucki, ale i naj
bardziej uzdolniony jeździec nie roz
winie się prawidłowo, a wręcz zmar
nuje bez odpowiedniej ilości startów 
i przyzwoitego sprzętu. Proszę 
wrócić pam ięcią dwa sezony wcze
śniej. Wówczas jakby “etatowymi 
młodzieżowcami” byli E. Tudzież i 
K. Fliegert. Nie ma co ukrywać, że 
ich starty spotykały się z falą krytyki 
/mniej więcej taką, ja k ą  obecnie 
otrzymują nasi juniorzy/bo jeździli 
słabo i nie zdobywali punktów. Jed
nak stopniowo nabywali umiejętno
ści i doświadczenia, stając się z bie
giem czasu pełnowartościowymi za
wodnikami, o czym świadczą choćby 
“biegopunktówki”.
Tak więc uważam, że jeśli naszym 
młodym zawodnikom zapewni się 
odpowiednie warunki, to za 2-3 se
zony dorównają oni swoim starszym, 
mimo wszystko utytułowanym kole
gom.
Kończąc, pragnę złożyć najszczersze 
życzenia wszystkiego dobrego w No
wym Roku 1995 żużlowcom , spo
nsorom, działaczom, kibicom oraz 
Redakcji “GR” . N iech sezon 95 
przejdzie do historii jako moment 
przełomowy, od którego rozpoczęła 
się odbudowa potęgi rybnickiego 
żużla.

Kamil D.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



FUJICOLORZdjęcie 
z albumu czytelników

Pierwszy bałwan w tym roku. Zdj.: Bogdan D.

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po skopiowaniu natychmiast zwróci
my. /Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Autora najsympatycz
niejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z 
rolki filmu. ___________________

Przypominamy naszym Czytelnikom, że termin nadsyłania odpowiedzi na 
nasz KONKURS GWIAZDKOWY upływa w poniedziałek, 9 stycznia br.

Losowanie nagród odbędzie się w nowej siedzibie naszej redakcji w Rynku 12a 
w dniu 10 stycznia, o godz. 16.00. Najwierniejszych Czytelników, którzy przysłali 
rozwiązanie na konkurs, a s ą  ciekawi jak wygląda nasza nowa siedziba, zaprasza
my do uczestnictwa w losowaniu.

dam iani
RYBNIK  RYNEK 6

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 20 zł

(200 tys. zł) każdy, 
ufundowane przez 
sklep DAMIANI, 
Rybnik, Rynek 6

Poziomo: A /zapada gdy noc się skrada, B/  świeci świętemu, C/ 
Pawlak i spółka, D/ ubojnia, E/ używka na ławę, F/ zdrowia lub 
szczególny motyl, G/ buta /nie kojarz z pychą/, H /zamieszanie w 
gwardii, I/  nauka dla wilczura, J/ kapitan NIKT 
Pionowo: 1 /korzysta z niego Świnia i rzeka, 2 /do bicia, 3 /dziura 
w drzwiach, 4 /piłkarska, 5/ kreska ujemna, 6/ ze złotówki nie 
odleci, 7/ serce w organizacji, 8 /król jeziora, 9/ wyjący dodatek 
w polonezie, 10/puszcza zdrowie z dymem 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: E -3, I-4, C-2, H-1, J-5 , I-1, A- 
4, D-9, B-7, H-7, G-2„ I-7, G-6, H-3, B-9, J-8, A-10, J-5, F-10, 
I-3, H-7, J-10„ E-3„ D-8, G-2, E-3, H-1, F-5„ B-6,A-6, F-8, B- 
5
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty. 
ukazania się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej 
skrzynki”/Kościuszki 54.
Nagrody na rozwiązanie krzyżówki nr 61 z hasłem “Koniec i 
bomba kto odgadł ten trąba” otrzymują: Bożena BLUSZCZ, 
Rybnik, ul. Chalotta i Teresa KASNER, Książenice, ul. T. 
Brzozy 42 F
Nagrody do odebrania w redakcji.
Przepraszamy czytelników za czasowy brak “żółtej skrzynki” 
w Rynku 12, spowodowany remontem budynku.

Pod znakami zodiaku
BARAN 21.03. - 19.04. - Nowy rok rozpocznie się dobrą passą, szczególnie w sferze intere
sów. Rozwiązywanie zatem problemów osobistych zostaw na później, kiedy zapewnisz już 
sobie dobrą bazę materialną. Twoja cierpliwość i dojrzałość zostanie nagrodzona.
BYK 20.04. - 20.05. - Nie będzie wielkiego przełomu. Warto jednak powalczyć o to, co osią
gnąłeś dotychczas, nawet wtedy, gdy będą Cię nachodzić myśli o bezsensie bytu i przemija
niu. Na szczęście zwątpienie minie bardzo szybko.
BLIŹNIĘTA 21.05. - 21.06. - Odkryjesz na nowo swojego partnera! Ze zdziwieniem stwier
dzisz, że Wasze poglądy są coraz częściej zbieżne i nadajecie na tej samej fali, co jest prze
cież dowodem zaangażowania uczuciowego.
RAK 22.06. - 22.07. - Ugruntowanie wywalczonej w zeszłym roku pozycji to za mało! Jeżeli 
nie chcesz je j stracić, trzeba będzie zacisnąć zęby i schować wrażliwość do kieszeni. Pamię
taj jednak o zdrowiu, które może być twoim słabym punktem.
LEW 23.07. - 22.08. - Wprawdzie problemy wraz z nowym rokiem nie znikną jak za dotknię
ciem czarodziejskiej różdżki, wiele się jednak wyjaśni, co będzie dobrą sytuacją wyjściową 
do negocjacji. A o ich wynik nie musisz się zamartwiać - będzie dobrze.
PANNA 23.08. - 22.09. - Dzięki korzystnemu układowi planet rok rozpoczynasz w dobrym  
okresie. Wykorzystaj to i rusz z kopyta, a wszystko znajdzie się w Twoich rękach. Dobry  po
czątek wróży dobry  koniec, nie obawiaj się więc tego, co znajdzie się między nimi.
WAGA 23.09. - 22.10. - Sam zdziałasz niewiele, ale możesz liczyć na najbliższych. Trzeba 

jednak będzie przełamać opory  i podzielić się z nimi problemami, które wynikną z powodu 
jednego nierozważnego kroku.
SKORPION 23.10. - 21.11. - Wprawdzie z uczuciami nie będzie najlepiej, ale odbijesz to 
sobie w sferze finansów. Ta transakcja nie może się nie udać, bo przecież w je j przygotowa
nie włożyłeś wiele wysiłku.
STRZELEC 22.11. - 21.12. - Czyż Strzelcowi w roku Strzelca może się coś nie udać? To 
prawda, że gwiazdy będą nad Tobą czuwać, ale całkowite im zawierzenie byłoby lekkomyśl
nością. Na szczęście nie zabraknie Ci energii, by wspomóc los.
KOZIOROŻEC 22.12. - 19.01. - Rok rozpoczniesz od wielce pouczającej podróży. Wykorzy
staj zdobyte w niej doświadczenia, a nie będziesz musiał się martwić o powodzenie projektu, 
nad którym pracujesz.
WODNIK 20.01. - 18.02. - Świat wykreowany w Twoich marzeniach niewiele ma wspólne
go z rzeczywistością. Pierwsze dni nowego roku poświęcisz na rozważenie czy warto nadal 
tkwić w tym układzie czy zabiegać o nowe kontakty.
RYBY 19.02. - 20.03. - Twój optymizm jest umiarkowanie uzasadniony, bo problem zostanie 
tylko częściowo rozwiązany po Twojej myśli. Sprawa zostanie rozciągnięta w czasie, co wy
stawi Twoją cierpliwość na próbę, nie można jednak mieć wszystkiego.

Fatałachy z naszej szafyOdliczanie 
czas zacząć...
Cóż to się w tych szkołach porobiło! 

W normalny, szkolny dzień nie uświad
czysz granatowej spódniczki i białej 
bluzki, za to pewnie te 
dwa kolory, a także trzeci 
- czarny, będą wszecho
becne na... studniówko
wej zabawie. I bardzo do
brze, że ta tradycja trwa 
chociaż na szkolnym par
kiecie. A że przetrwa nie 
mam wątpliwości po roz
mowach z tegorocznymi 
potencjalnymi maturzyst
kami.

Czarno-biała kombina
cja nie musi być wcale 
nobliwa, nie powinna jed
nak być zbyt śmiała, bo 
przecież jesteście jeszcze 
uczennicami. Ale posza
leć można... Jak znam ży
cie, większość dziewcząt wybierze 
“małą czarną”, bo to i modne, i kosztuje 
niewiele zachodu.

Sukienka taka może zostać ozdobiona 
w dowolny sposób bielą.

Pewnie pamiętacie jeden z odcinków 
“Beverly Hills 90210”, kiedy obie boha
terki wybrały na bal krótkie sukienki z 
dużym kołnierzem - kokardą opadają

cym na ramiona. Zupełnie 
podobną widziałam w buti
ku w jednym z ościennych 
miast - potęga telewizji dała 
o sobie znać!

Dla dziewcząt, które nie 
lubią pokazywać kolan - 
długie aksamitne spódnice i 
przezroczyste, obszerne 
bluzki, falujące spodnie i 
króciutkie do pasa sweterki, 
długie bluzki do błyszczą
cych legginsów, wszelkiej 
maści i długości kamizelki. 
Propozycji jest tyle ile 
dziewcząt! Przede wszyst
kim bądźcie niebanalne, wy
szukajcie sobie coś oryginal
nego, nie starajcie się za 

wszelką cenę być damami...
Życzę wesołej zabawy!

Wróżka

5 minut łamania głowy

Świynta, świynta i już po świyntach. 
Już my sie pożegnali ze starym rokiem. 
Jaki boł, taki boł, dlo jednych dobry, 
dlo inkszych zły.

Choć Nowy Roczek to jeszcze bajtel 
w pampersach, ale kożdy mo nadzieja, 
że dokoże wiyncyj łod starego. Łojce

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 
20 zł (200.000 zł) ufundowanego przez sklep “Jankes”, Rybnik, Rynek 7.
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej 
skrzynki” /Kościuszki 54. Za rozwiązanie łamigłówki z nr 50 nagrodę otrzymuje: Bogusław 
PALARZ, ul. Cicha 4, 44-203 Rybnik 3

Pożyjymy,
zoboczymy.

majom nadzieja, że ich z gruby nie wy
lejom i nie zostanom elwrami, starzyki 
czekajom na wiynkszo rynta, aby sie 
nie musieli starać, z czego płat zapła
cić, a my z Markiem momy nadzieja 
mało luf nachytać i przyńść do wyższej 
klasy. Radowoł żech sie na Sylwestra, 
bo to jest taki dziyń, że wszyscy som 
wyzgierni i sie pszajom. Muzyka rżnie 
ze wszystkich łokień na cołki szkar
pentel i żodnymu to nie zawodzo.

Na tyn wieczór starka wdycko rych
tujom wiegachno micha ślonskigo kar
tofelsalatu, z harynkiem, z łogórkiem i 
z wyndzonom szpyrkom. Okrom tego 
som tyż sznity z hekerle i mocka zo
ftów do picio, bo kożdego suszy po 
tym zwyrtaniu sie przy muzyce. Na 
zomb tyż cosik zawsze jest, bo przeca 
trza starego chroboka zaloć.

Kożdy przychodzi fifidlato przeble
czony. Ciotka sie kiejsik za chłopa ło
blykła i żodyn jom nie umioł poznać. 
Marków pultoń, co jest wielki jak ka
mela i mo pysk jak wrota, tak sie wner
wioł, kiej jom zoboczoł, że ino roz 
klapnoł mordom i już ciotka sie pół 
nogawicy pozbyła.

Starka, aby gryfnie wyglondać, ro
biom sie już z rana luki tolszerom. / 
Tolszera, to jest tako lokówka bez 
sztromu/. Tym pierzyństwym trzeba 
umieć luki robić, bo jak sie nie do po
zór, to idzie ajnz fier włosy spolić. 
Łoński rok, jak starzyk starki z tymi 
korkami” na głowie dojrzeli, to zaraz

ki chcieli jej ich głowa pod kokotek z 
wodom wsadzić. Padali, że starce na 
starość na dekiel piere i wyglondajom 
jak jakiś kuczpioł abo fioł.

My z Markiem i z naszymi kuzynka
mi z Żor sylwestrowali w jednyj izbie 
przy zawrzytych dźwiyrzach. Tych na
szych szarpi drutów ta starszo genera
cyjno nie umi stro wić. Łoni potrzebu
jom muzyczka do przytultanga, do zic
polki i sztyjwalca.

Jak zygor łostatnio godzina wybiył. 
wszyscy ucichli. W tych łostatnich se
kundach starego roku kożdy na krótko 
rozważowoł, co przeżył i co go w no
wym roku czeko.

Po dwanostej zaczło sie dupeltowe 
larmo. Kożdy kożdymu winszowoł 
kupa pieniyndzy i zdrowio. Frópy z 
szampanów strzylały, na Rynku fa
jerwerki szły w luft, a na placach 
w iwatowały klankorki. Potym 
wszyscy szli my na Rynek. Rybni
czanie sie bawiyli jak trza. Jedni z 
kulturom a inksi bez kultury, ale 
wszyscy sie fest radowali. Jedyn 
drugigo obłapioł, całowoł, winszo
woł, choć niykierzy już mieli galert 
w kolanach. Wszyscy sie bawiyli 
na sto dwa a malutki nowy Roczek 
zaczynoł już ciągnyć ta wiegachno 
fura załadowano ludzkimi staro
ściami i nadziejami. Pewnikiem już 
po piyrszych tydniach muskle mu 
zgrubnom , jak  wszystko zacznie 
drożeć. Czy mu z tego ładunku by
dzie po drodze bez cały rok staro
ści ubywać a radości przybywać., 
pożyjymy, zoboczymy!

Edek, fomfel Marka Mateji
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