
Decyzję sprzed ponad trzech lat o lokalizacji poste
runku celnego w naszym mieście kilka tysięcy rybnic
kich firm, w tym przewozowych, przyjęło z dużym za
dowoleniem. Nareszcie nie trzeba będzie wystawać go
dzinami z dala od macierzystej firmy i domu oraz tracić 
czasu i pieniędzy na postojowe. Jak mniemali przyszli 
klienci celników, lokalizacja punktu na terenie “Trans
rowu” nie budziła zastrzeżeń, a decyzja była przemy
ślana, skoro ją podjęto.

Decyzja o likwidacji posterunku celnego w Rybniku

Teren "Transrowu", na którym do dziś jeszcze ma siedzibę tak potrzebny w Rybniku 
posterunek celny. Zdj.: jack

Oprócz firm z Rybnika, którym 
świadczono ponad 60 proc. odpraw, z 
posterunku korzystały firmy z Ryduł
tów, Żor i Leszczyn. I wszystko to
czyło się swoim trybem, aż do... 
ubiegłego tygodnia, kiedy to władze 
Rybnika dowiedziały się o decyzji 
dyrektora Urzędu Celnego w Kato
wicach Janusza Starskiego o prze
niesieniu od 1 lutego br. posterunku 
celnego z Rybnika do Orzesza - Za
wiści /!/ na teren spółki “Labatra” - 
dużego przedsiębiorstwa przewozo
wego. Decyzję umotywowano bra
kiem rampy i magazynu w siedzibie 
rybnickiej i lepszą lokalizacją Orze
sza, bo w pobliżu trasy szybkiego ru
chu E-16, a kto wie w jak odległej 
przyszłości, autostrady. Zapomniano 
natomiast o krętych, wąskich ulicz
kach Orzesza i trzech przejazdach ko
lejowych, które trzeba będzie poko
nać, by od strony Rybnika tam doje
chać. Zmiana lokalizacji posterunku 
najbardziej uderzy w duże, państwowe 
przedsiębiorstwa - jak huta "Silesia" - 
ale i mniejsze obawiają się wzrostu 
kosztów i straty czasu. Na otarcie łez 
Rybnik ma pozostać siedzibą odpraw 
wywozowych, ale jak wiadomo na ra
zie import góruje u nas nad eksportem, 
nic ma to więc większego znaczenia.

Niezadowoleni są więc wszyscy ;

władze miasta, bo jak jest posterunek 
celny, to jest ruch w interesie, a o to 
przecież chodzi, firmy, a i pewnie 
sami celnicy, bo jak się dowiadujemy, 
większość z 10-osobowej załogi poste
runku dojeżdża już teraz ponad 20 km 
do pracy, a jeżeli decyzja o nowej lo
kalizacji zostanie wprowadzona w  ży
cie, będą dojeżdżać jeszcze dalej... 
Niezadowolenia celników możemy się 
jedynie domyślać, bo zapytany o po
gląd na sprawę szef posterunku Miro
sław Tront przytoczył powiedzenie 
“starych” Anglików - no comments. 
Kto w takim razie będzie zadowolony? 
No comments. Nagła decyzja o prze
niesieniu posterunku z niemałego 
przecież miasta o 140 tys. mieszkań
ców do niedużego Orzesza musiała 
więc wzbudzić co najmniej zdziwie
nie. A już na ironię zakrawa nowa na
zwa - “Posterunek Celny w Rybniku 
z siedzibą w Orzeszu”.

Na wiadomość o decyzji władze 
m iasta zareagow ały natychm iast, 
wystosowując list protestacyjny do 
prezesa Głównego Urzędu Ceł Ire
neusza Sekuły. A czasu jest niewie
le, bo decyzja obowiązuje od 1 lute
go. Na spotkaniu z dziennikarzam i 
prezydent Józef Makosz nazwał tę 
decyzję “bandytyzmem ekonomicz
nym” i zapewnił, że władze będą się

jej przeciwstawiać. W liście prezy
dent wyraża swoje zaniepokojenie i 
informuje prezesa GUC, że decyzja 
wywołała dezaprobatę i ostry protest 
podmiotów gospodarczych Rybnika i 
okolicznych gmin. Przypomina, że 
miasto wydatnie pomogło w zorgani
zowaniu punktu, a jak można przy
puszczać, pomogłoby również przy 
jego modernizacji teraz, skoro poja
wiłaby się taka potrzeba. W piśmie 
prezydent zwraca uwagę, że brak jest 

jak ichkolw iek  pod
staw ekonom icznych 
do likw idacji tego 
punktu, a wydaje się 
to wręcz absurdem. W 
zakończeniu wyraża 
nadzieję, że prezes 
Ireneusz Sekuła ze
chce potwierdzić prze
konanie władz miasta i 
przedstawicieli firm o 
braku podstaw m ery
torycznych do zmiany 
lokalizacji posterunku. 
Prezydent dąży rów
nież do osobistej roz
mowy z szefem GUC.

Bierne nic pozostały 
również firmy - ślą 
one solidarnie prote
stacyjne faksy, w ie
rząc, może naiwnie, w 
zwycięstwo zdrowego 
rozsądku. Do środy 18 
stycznia decyzja o 
przeniesieniu przy
stanku pozostawiała w 
mocy. Ale pozostały 
jeszcze prawie 2 tygo
dnie...

W.R.
Z ostatniej chwili

Protesty odniosły skutek. Jak 
się dowiadujemy, GUC nie zaak
ceptował decyzji Urzędu Celne
go w Katowicach i powołana zo
stanie komisja do zbadania spra
wy. Posterunek Celny prawdo
podobnie pozostanie w Rybniku.

W zimowej szacie.. Zdj. Z. Solarski

Ścieki płyną w kratkę
“Takiej kraty nie było nawet w oczy

szczalniach ścieków, które widziałam we 
Francji” - mówi Irena Kułachowa, na
czelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta. Nowa 
krata łukowa, kupiona 
przez miasto, trafiła do 
rybnickiej oczyszczalni 
ścieków przy okazji mo
dernizowania istniejącego 
tzw. budynku krat. Mo
dernizacja kosztowała 
około trzech miliardów, z 
czego Rejonowe Przed
siębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji wy dało mi
liard na remont budynku, 
cena samej kraty wy nio
sła około 2 miliardów.
Odbiór wyremontowanej 
“kratowni” nastąpił nie
dawno, 5 stycznia.

Krata łukowa oczy
szcza ścieki mechanicznie 
- oddziela części stałe, 
wleczone przez ścieki: 
szmaty, papier, plastik, 
środki czystości. Jest to 
urządzenie w pełni auto
matyczne, pracownicy je
dynie kontrolują jego pra
widłowe działanie. Wy
dajność tego “filtra” jest 
bardzo duża - w ciągu se
kundy może przez niego przepłynąć 460 
litrów ścieków. Dzięki działaniu tego me
chanizmu kolejne urządzenia, do których

trafiają ścieki, są zabezpieczone przed 
nadmiernym obciążeniem i mogą lepiej 
działać. Krata pobiera niewiele energii i 
wyposażona jest w system grzewczy i

Dziś. t j. w piątek 20 stycznia o godz. 
14.00 zostanie otwarte przy ul. Gliwic
kiej 12 Biuro Informacji i Usług Tury
stycznych “CROATIA”.

Animatorem jego powstania był Andrzej 
Żylak, właściciel firmy “Elanex”, a jedno
cześnie prezes Zarządu Izby Handlowo- 
Przemysłowej w Rybniku. Biuro, które bę
dzie jednym z zakładów “Elanexu”, zaj
mować się będzie wymianą turystyczną, a 
tym samym może przyczynić się do lep
szego poznania Chorwacji i jej mieszkań
ców. O kontaktach rybnickich biznesme
nów z tym krajem wspominaliśmy przy 
okazji otwarcia “Centrum Biznesu”.

Niewykluczone, że nowo otwarte biuro 
stanie się forpocztą Polsko-Chorwackiej 
Izby Handlowej, której chęć utworzenia 
wyrazili szef Krajowej Izby Gospodarczej 
dr Andrzej Arendarski oraz kierujący 
Chorwacką Izbą Gospodarczą w Zagrzebiu 
inż. Emanuel Justament.

Na uroczystości otwarcia biura “CROA
TIA” zapowiadana jest obecność ambasa
dora Republiki Chorwacji dra Ivana Brne
lića, a także innych gości z Chorwacji. Wi
zyta ambasadora jest również związana z 
wydaniem katalogu promującego wypo
czynek w Chorwacji.

płuczący. Dodatkowo zespolona z prasą, 
która odwadnia zanieczyszczenia. Inżynier 
Wanda Drążczyk z rybnickiej oczy
szczalni szczególnie wysoko ocenia mate
riał, z którego wykonano nowe urządzenia:
Jest to wysokogatunkowa stal nierdzew

na, odporna na korozję i niszczące działa
nie piasku - mówi. - Poprzednio mieliśmy 
z tym problemy, kraty po prostu się psuły”. 
Rybnicka oczyszczalnia mieści się przy 
ulicy Rudzkiej. Samoistnie, grawitacyjnie 
spływają do niej ścieki ze śródmieścia, Pa
ruszowca, Piasków, Orzepowic, zaś dzięki 
przepompowni także z Rybnickiej Kuźni i 
okolic elektrowni.

Nowa krata i remont budynku to dopiero 
pierwszy etap modernizacji oczyszczalni, 
następnym krokiem będzie przeróbka osa
dów. Ważną inwestycją, dotyczącą oczy
szczania ścieków, jest rozpoczęcie budo
wy kolektora sanitarnego B, który zbierze 
ścieki z terenu od ulicy Wiejskiej do placu 
AK, teraz spływające do Nacyny.

KLAUDIA MICHALAK
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Nowoczesną kratę zamontowano w rybnickiej 
oczyszczalni ścieków. Zdj.: jack

Stąd do Chorwacji



Laureaci "Konkursu Gwiazdkowego" Przyszłość rybnickiej komunikacji

Wieża zagra 
w Boguszowicach

Główną nagrodę w naszym gwiazd
kowym konkursie - wieżę Osaka z ra
diem, odtwarzaczem płyt kompakto
wych, dwukasetowym magnetofonem,

wspomina Józef Panyło.
Pan Józef powiedział nam, że jest sta

łym czytelnikiem "Gazety Rybnickiej", 
czyta ja od deski do deski. "Gazeta jest

Ojciec Józef i syn Tomek Panyło po odebraniu nagrody w naszej redakcji.
Zdj.: jack

gramofonem, dwiema kolumnami i pi
lotem - wygrał Józef Panyło, który 
mieszka w Boguszowicach przy ulicy 
Jastrzębskiej. Pan Józef pracuje jako 
konserwator u “urszulanek”. Konkurs 
rozwiązał jego czternastoletni syn, To
mek, uczeń Szkoły Podstawowej nr 16. 
O nagrodzie dowiedzieli się od jednej z 
sióstr urszulanek, która zadzwoniła do 
ich domu z wiadomością, że coś wygra
li. Oczywiście chcieli poznać szczegóły. 
“Trudno było zdobyć gazetę ” - wspomina

świetna - mówi. - Najbardziej lubię 
czytać teksty nie o centrum, a o dzielni
cach." Panyłowie wiele razy brali już 
udział w naszych konkursach.

Na nową wieżę czekali w domu dwaj 
bracia Tomka. O wygranej dowiedzieli 
się już koledzy ze szkoły - Tomek mówi, 
że cała klasa jest szczęśliwa, choć nie
którzy trochę zazdroszczą. Na nowym 
sprzęcie zamierza odtwarzać muzykę ze
społu “Hey” i disco-polo.

K.M.

Majka Jeżowska bawić będzie rybnickie dzieci

B a le  n a d  b a la m i!
Trzykrotnie wystąpi i bawić będzie ryb

nickie dzieci ich ulubienica, piosenkarka o 
wyjątkowej umiejętności nawiązywania 
kontaktowe z najmłodszymi - Majka Jeżowska

 Nabór 
d o  p r a c y  

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. 

Jeżowska. Będzie ona gwiazdą Wielkiego 
Balu Maskowego dla dzieci z rodzin wielo
dzietnych, typowanych przez parafie Ko
ścioła Rzymsko-Katolickiego w naszym 
mieście. Bal ten odbędzie się we wtorek 30 
stycznia o godz. 15.00 w Hali Sportowej 
MOSiR-u w kamieniu przy ul. Hotelowej 
12.

Dzień później Majka Jeżowska wystąpi 
na dwóch dziecięcych balach, które odbędą 
się również w sali MOSiR-u: dla dzieci ty
powanych przez dyrekcje szkół za dobre 
wyniki w nauce. Pierwszy, dla uczniów 
klas od I do IV rozpocznie się o godz. 
13.00, drugi dla starszych klas szkoły pod
stawowej o godz. 15.00.

Przypomnijmy, że fundusze na orga
nizację tych bali zebrano na II Rybnic
kim Balu Charytatywnym.

Już bez udziału sympatycznej Majki 10 
lutego odbędzie się na Małej Scenie Ryb
nickiej Bal Ludzi Pierwotnych. Zabawa 
jest przeznaczona dla uczniów szkół śre
dnich, a obowiązującym będzie kostium z 
epoki Flintstonów. Wstęp wolny. /róż/

S alon  F ry z jersk i

"REN ESANS"
Rybnik - róg ul. Reja i Sobieskiego, tel. /036/ 22585

Masz problem z fryzurą? Wstąp do nas! 
Nasza propozycja to:

KOMPUTEROWY DOBÓR UCZESANIA, 
DŁUGOŚCI I KOLORU WŁOSÓW

Do wyboru ponad 200 różnych fryzur dla pań i panów  
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9.00 - 17.00 

w soboty od 8.00 - 13.00 
Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej 

pod nr telefonu 22-585
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Sami nie damy rady
Z wiosną tego roku rybnickie miejskie autobusy przejmie 

przedsiębiorstwo “Transgór”. Będzie ono obsługiwać prawie 
wszystkie miejskie linie w Rybniku. Pasażerowie nie odczują 
żadnych zmian - bilety będą miały taką samą cenę, nie zmienią 
się również trasy, autobusy zachowają ten sam kolor i będą 
miały tych samych kierowców. Za jakiś czas pojawi się kilka 
nowych pojazdów.
“Na razie nie ma takiej decyzji ” - 

mów i Marian Adamczyk, wiceprezy
dent Rybnika, a zarazem przewodni
czący Międzygminnego 
Związku Komunikacyj
nego, zapytany, czy Ryb
nik zamierza wystąpić z 
tego związku. Związek 
skupia 12 gmin, działa od 
trzech lat. “Nasze cele to 
silna baza, odnowiony ta
bor, konkurencyjność.
Sami nie damy rady - 
stwierdza Marian Adam
czyk. - Dlatego właśnie 
zmierzamy do tego, by 
całość rybnickiego PKM  
przejęło przedsiębiorstwo 
“Transgór”. Umowa, 
która zostanie najprawdo
podobniej podpisana w 
marcu, będzie obowiązy
wać przez osiem lat - wy
starczająco długo, by “Transgór” mógł 
planować długofalowe inwestycje. 
“Transgór” zaoferował 20 nowych au
tobusów - z tego 10 w tym roku - a 
także utrzymanie bazy przy ul. Brze
zińskiej, która w tej chwili nie jest w 
pełni wykorzystana, a wymaga utrzy
mania, ogrzewania, opłacania podatku

podatku. “Transgór” przejmie te wszystkie 
obowiązki, przynajmniej przez rok za
trzyma też wszystkich pracowników.

Kierowcy będą jeździć tymi samymi 
autobusami, korzystać z tej samej bazy 
- zmieni się tylko pieczątka w dowo
dzie. Teraz kierowcy pracują dla 
“Transgóru” na umowy-zlecenia, w 
PKM-ie mają urlopy. To samo przed
siębiorstwo organizuje komunikację 
dla kopalń, spółek. “Miasto nie ma

chęci ani prawa, by się w to bawić - 
mówi M. Adamczyk. - “Transgór” 
S.A. znalazł się w Narodowych Fundu
szach Inwestycyjnych, a do nich nie 
wybrano firm  złych. Miasto będzie 
nadal kontrolować komunikację przez 
system kar i potrąceń, przewidzianych 
w umowie. My rozprowadzamy bilety, 
my dajemy dotacje. Takie rozstrzy
gnięcia to efekt naszej dwuletniej pra
cy i wielu rozmów. W Żorach w 
podobny sposób komunikację przejęła 
firma V-bus, do której przeszła prawie 
cała załoga - pasażerowie i władze nie 
mają żadnych zastrzeżeń do pracy tej 
firmy. ” Wojewódzkie Przedsiębior
stwo Komunikacyjne tradycyjnie było 
dotowane, wojewoda fundował mu 

d a r m o w y  
sprzęt. Jego 
spadkobiercy, 
PKM-y, mają 
koszty eksplo
atacji wyższe 
niż pozostali 
przewoźnicy. 
“ D y r e k cj a  
PKM-u nie 
je s t  podatna  
na zmiany - 
uważa Marian 
Adamczyk. - A 
co p ó ł roku - 
rok pow inni
śmy zrestruk
turyzować ko
munikację w 

jednej z gmin, należących do Międzyg
minnego Związku Komunikacyjnego. 
Jeśli koszty PKM-u są wyższe, niż u 
innych przewoźników, trzeba te zada
nia powierzyć innym, bardziej efek
tywnym firmom ”.

K.M.

Tańszy prąd

Zużywasz więcej 
- płacisz mniej

Po raz pierwszy w Polsce ceny 
energii elektrycznej będą niższe dla 
tych, którzy zużyją jej więcej. Taką 
paradoksalną na 
pierwszy rzut oka 
ofertę przygoto
wał Górnośląski 
Zakład E lektroe
nergetyczny S.A. 
w G liw icach, 
obejm ujący swo
im terenem zasila
nia 70 procent 
województwa ka
tow ickiego, w 
tym także i Ryb
nik. K lienci tego 
zakładu, jeśli zu
żyją więcej prądu 
niż w ubiegłym 
roku, zapłacą za 
nadwyżkę o sześć 
procent mniej. A 
więc cena prądu 
się nie zmniejszy, ale jeśli będzie
my zużywać go więcej, nadwyżka 
będzie o sześć procent tańsza. Bonifikata

Bonifikata dotyczy tylko osób prywat
nych, nie będzie obniżki cen prądu 
drugiej taryfy. Nowy system zacznie 

działać w lu
tym, zakład 
e n e rg e ty c z n y  
zamierza wpro
wadzić go na 
stałe. O dbior
cy, którzy 
podejm ą więk
sze inwestycje, 
np. zam ienią 
kuchnię węglo
wą na elek
tryczną, uzy
skają zniżkę na 
trzy lata. Je
szcze większe 
zniżki może 
otrzym ać oso
ba, która za
mieni w domu 
o g r z e w a n i e  

węglowe na elektryczne - w takich 
przypadkach zakłady elektroenerge
tyczne będą indywidualnie ustalać

zniżki. Osoby, które nie inwestują, a 
po prostu zużyją więcej energii, nie 
m uszą składać żadnych podań czy 
próśb o obniżkę ceny - zakład elek
troenergetyczny wyliczy to sam. Po
mysł gliwickiego Zakładu Elektroe
nergetycznego na pewn o jest dobry, 
ale żeby uzyskiwać co roku bonifi
katę, z roku na rok musimy zużywać 
coraz więcej prądu. Pojawia się też 
pytanie, czy takie obniżki cen wy
starczą, by zachęcić do ogrzewania 
prądem elektrycznym, co dla środo
wiska jest znacznie korzystniejsze, 
niż opalanie węglem, a raczej mu
łem.

K.M.

Eleni 
zaśpiewa 
na rzecz

hospicjum
Ks. Arkadiusz Nowak nadal zbiera 

fundusze na rozbudowy hospicjum 
dla chorych na AIDS. Od dłuższego 
czasu dzielnie mu w tym sekunduje 
popularna piosenkarka Eleni. Kolej
ny już koncert, tym razem kolędowy, 
z którego dochód przeznaczony zo
stanie na rzecz hospicjum, odbędzie 
się w kościele św. Jadwigi na “No
winach” w środę 1 lutego o godz. 
19.15. Dzieci młodsze oraz ucznio
wie szkół podstawowych będą mogli 
uczestniczyć w koncercie za darmo, 
dla pozostałych bilet będzie koszto
wał 5 zł /50.000 starych złotych/.

Przypomnijmy, że wcześniej, bo 
w niedzielę 22 stycznia, Eleni wy
stąpi o godz. 17.00 w TZR w kon
cercie “Podaruj dziecku uśmiech”.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



50 roczn ica  "m arszów  śm ier c i"

Tym, którzy zginęli 
Tym, którzy ocaleli 
Tym, którzy pomagali

Ta prosta dedykacja, którą swoją 
książkę “Śladem krwi” opatrzył Jan 
Delowicz, wyraża w przejrzysty spo
sób motywację autora. Jako wieloletni 
członek Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich - Instytutu Pa
mięci Narodowej /przemianowanej w 
1991 roku na Komitet Badania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Pol
skiemu - Instytut Pamięci Narodo
wej/, a jednocześnie mieszkaniec Zie
mi Rybnicko-Wodzisławskiej, uważał 
za swój obowiązek "...ocalić od zapo
mnienia jedną z licznych tras ewakua
cyjnych więźniów obozu oświęcimskie
go /.../, przybyłych w dniu 21 stycznia 
1945 roku pociągiem towarowym z 
Gliwic do Rzędówki, a nazajutrz po
prowadzonych na Zachód różnymi 
drogami ”.

Do zbierania materiałów przystąpił 
Jan Delowicz w 1986 roku. Oprócz 
dokumentów archiwalnych, zebrał 
również ponad 120 relacji żyjących 
świadków tragedii - tych którzy ocale
li i tych, którzy pomagali. Książka wy
dana przez katowicki oddział Towa
rzystwa Opieki nad Oświęcimiem, 
ukazała się w księgarniach na począt
ku bieżącego roku, a więc na kilka dni 
przed 50 rocznicą tragicznego wyda
rzenia, jakim był styczniowy “Marsz 
śmierci” w 1945 roku. Tak jak pomni
ki, tablice pamiątkowe i mogiły, które 
znaczą dziś szlak przebyty przez ewa
kuowanych więźniów, tak i ta książka 
jest hołdem złożonym ofiarom, ale i 
tym, którzy, mimo świadomości repre
sji, służyli pomocą.

Wola życia wycieńczonych choroba
mi, głodem i mrozem więźniów była 
tak wielka, że pierwsze próby ucieczki 
zdarzyły się zaraz po opuszczeniu wa
gonów w Rzędówce. I tam padły 
pierwsze ofiary. Kiedy kolumny dotar
ły do przysiółka Młyny nieopodal Ka
mienia doszło do strze laniny spro w o
kowanej, jak wtedy przypuszczano, 
przez partyzantów. W efekcie zamie
szania około 370 więźniom udało się

T y m , k tó r z y ...

Okładka książki Jana Delowicza 
"Śladem krwi"

zbiec. Ponad jedna trzecia uciekinie
rów wpadła w ręce Niemców i została 
zastrzelona. Jednak w większości 
przypadków ucieczki udały się. Wię
źniowie rozpierzchli się po lesie, by 
później ukryć się w stogach, stodo
łach, szopach i szukać pomocy u oko
licznych mieszkańców. Nazajutrz po 
tym incydencie Niemcy wydali ode
zwę, która głosiła, że za udzielenie 
pomocy i ukrywanie zbiegów grozi 
kara śmierci całej rodzinie. Ale na
wet ta świadomość nie powstrzymała 
wielu mieszkańców Kamienia i okolic 
od udzielenia schronienia, nakarmie
nia, odziania uciekinierów. Jan Delo
wicz pisze: “Najbardziej spontanicz
nej pomocy udzieliła zbiegłym wię
źniom ludność miejscowości Kamień. 
Co najmniej kilkudziesięciu ukrywało 
się tu do chwili nadejścia Armii Czer
wonej”. W książce wymieniono kilka
dziesiąt nazwisk ludzi, którzy ukrywa
li więźniów we własnych domach, na 
strychach, w stodołach, którzy dzielili 
się chlebem, leczyli ich rany, dawali

cywilne ubrania, paląc obozowe pasia
ki i solidarnie milcząc. Większość 
zbiegów była Żydami, a za ich ukry
wanie kara była szczególnie surowa. 
Grozę sytuacji kamieńskich gospoda
rzy najlepiej odda fragment relacji jed
nej z mieszkanek, Gertrudy Kiezim, 
która swoją odwagę przypłaciła utratą 
słuchu od uderzenia kolbą niemieckie
go żołnierza:

“ Wieczorem do folwarku przyszło 3 
więźniów, dwóch Francuzów i jeden  
polski Żyd. Prosili o pomoc i ukrycie. 
Bali się nas, a my ich, gdyż zdarzało 
się, te  również SS-mani byli poprze
bierani w pasiaki, udając więźniów. 
Nakarmiliśmy jednak tych ludzi i u b y
liśmy ich w stajni dla krów. Późno 
wieczorem przyszła Ukrainka imie
niem Hela, która pracowała w chlew
ni, mówiąc, że są tam zakrwawieni lu
dzie i jedzą z koryta wraz ze świniami. 
Tych szybko ukryliśmy w stodole. Byli 
bardzo wychudzeni, mieli odmrożone 
nogi i widać było, że są bardzo chorzy.

Nazajutrz Niemcy wydali odezwę, 
która głosiła, że za udzielenie pomocy 
i ukrywanie zbiegów grozi kara śmier
ci całej rodzinie. Właściciel folwarku, 
Szafran, powiedział: - Jedzenie dam, 
schronienie też. Jednak nic o tym nie 
chcę wiedzieć. Wasza sprawa.

Koleżanka Maria Krause, która była 
zatrudniona jako gospodyni, gotowała 
posiłki. Ja je j  pomagałam. Miałam 
ukrytych 28 więźniów różnej narodo
wości. Byli to Holendrzy, Belgowie, 
Francuzi, Rosjanie i Niemcy /.../ Wię
źniowie ukryci byli głęboko w sianie, 
w chlewie przy bydle i w starym mły
nie. Na umówiony znak wychodzili z 
kryjówek i spuszczali kosz, do którego 
wkładałam im jedzenie. Sama zaś 
wchodziłam do nich, by robić opa
trunki odmrożonych nóg, rąk i okale
czeń ciała, a także podać im lekar
stwa. Informowałam ich o zbliżają
cych się wojskach radzieckich i o po
rażkach Niemców. Pouczałam również

Zatrucie zimowe
Mieszkamy na Śląsku i świadomość tego, że nasze śro
dowisko jest zniszczone - gleba, woda i powietrze za
trute - jest coraz powszechniejsza. Ale nie wszyscy 
zdają sobie sprawę, że stan środowiska zmienia się w 
zależności od pory roku.

Taki widok w naszych osiedlach domków jednorodzinnych nie jest rzadkością
rzadkością.

Zimą w Rybniku ilość dwutlenku 
siarki w powietrzu jest 9 /!/ razy więk
sza, niż latem. Substancji smołowych 
w zimie jest ponad trzy razy więcej, ben
zo-a-pirenu pięć razy więcej, perylenu 
dziewięć razy tyle co latem. W zimie jest 
też dwukrotnie więcej fenolu i chromu i 
prawie dwa razy więcej pyłu zawieszo
nego, amoniaku, niklu. Zanieczyszcze
nie tlenkami azotu, fluorem, formalde
hydem, ołowiem, kadmem, manganem, 
tlenkiem żelaza i tlenkiem węgla również

Zdj.: jack
również jest większe w zimie. W sumie - 
wszystkich szkodliwych substancji, 
zatruwających atmosferę w zimie jest 
więcej. Tylko zimą przekracza się w 
Rybniku normy stężenia dwutlenku 
siarki.

Takie różnice w czystości powietrza w 
ciągu roku nie mogą być “zasługą” hut, 
kopalni i elektrowni, tradycyjnie oskar
żanych o występki przeciw ekologii, bo 
przecież te zakłady pracują przez cały 
czas. Zimą ogrzewa się mieszkania, w

Rybniku przede wszystkim paląc w do
mowych kotłowniach. Ceny ogrzewania 
prądem czy gazem są wysokie, trudno 
się więc dziwić, że ubożsi muszą wyko
nywać tę “brudną robotę”, żeby zao
szczędzić. Gorzej, jeśli oszczędza się 
jednocześnie na ogrzewaniu i wywozie 
śmieci, spalając plastikowe butelki, wtor
ki po mleku, kubki po serkach, lodach, 
śmietanie, stare zabawki, opony, dętki, 
zużyte tapety, okładki, słoiczki i zepsute 
kalosze. “We wtorek 17 stycznia dostali
śmy sygnał, że w centrum miasta pojawił 
się jakiś okropny swad - mówi Irena Ku
łachowa, naczelnik wydziału ochrony 
środowiska Urzędu Miasta. - Poszłam 
tam, okazało się, że dziwny dym wydoby
wa się z komina sklepu sportowego. Za
żądałam pokazania kotłowni - w paleni
sku opalano kabel telefoniczny. To było 
skandaliczne! Sklep dostanie od nas pi
smo, polecające modernizację kotłow
ni. ” Wszystkie przedmioty z gumy, pla
stiku i folii przy spalaniu wydzielają bar
dzo toksyczne, rakotwórcze substancje - 
oczywiście jest ich najwięcej wokół 
domu tego, kto te śmieci spala, i on sam, 
jego dzieci i sąsiedzi wdychają te truci
zny. W wyniku spalania tworzyw 
sztucznych powstaje kwas solny i nie
zwykle trujący kwas pruski. Całą okoli
cę zatruwa też ktoś, kto pali syntetyczne 
tkaniny, laminaty, płyty paździerzowe. 
Palona guma, oprócz bardzo przykrego 
zapachu, wydziela niebezpieczne, rako
twórcze sadze. Zimą bardziej trują także 
samochodowe silniki.

Wydaje się, że problem jest nie do roz
wiązania - biednego społeczeństwa nie 
stać na droższe, ale czystsze ogrzewanie. 
A jednak ostatnio pojawiły się widoki na

również, jak  mają się zachowywać w przy
padku, gdyby Niemcy zaczęli przeszu
kiwać miejsca ich ukrycia. Sama mu
siałam chodzić różnymi drogami, gdyż 
w folwarku przebywało dużo różnych 
ludzi, których nie można było we wszy
stko wtajemniczać.

Drżeliśmy ze strachu, gdyż w ogóle 
sporo ludzi we wsi ukrywało więźniów 
po jednym, dwóch, trzech. Niemal każ
dy kogoś ukrywał.

Front zbliżał się pow oli. Strach pa
raliżował mi ręce i nogi, ale nadal po
magałam tym biednym ludziom. My
ślami i całym sercem byliśmy przy jed
nym - kiedy nadejdzie oswobodzenie. 
Nerwy nie wytrzymywały. Więźniowie 
chorowali. Byli niecierpliwi. Jeden z 28, 
pochodzenia holenderskiego, zmarł na 
biegunkę. Został wyniesiony ze stodoły 
w nocy przez współwięźniów, a ciało 
ukryto, gdyż wykopanie grobu było nie
możliwe. Ziemia bowiem była mocno za
marznięta. Śmierć nastąpiła w nocy, 23

nami trwała strzelanina. Potwornie 
zmęczony biegłem jednak dalej, aż do
tarłem do miejscowości Kamień. Tam 
przyjęła mnie rodzina Jałonichów. 
Ukrywałem się u nich przez kilka dni, aż 
do momentu wkroczenia wojsk radziec
kich.

W kilka dni po odzyskaniu wolności 
znów znalazłem się w lesie, gdzie szuka
łem mego brata, który również brał 
udział w ewakuacji. Widziałem wówczas 
ciała wielu zabitych więźniów, lecz nie 
potrafię określić ich liczby. Niektórzy, 
ciężko ranni, jeszcze żyli. Tych zabrała 
ludność Kamienia do swoich domów. 
Tam ich opatrywano, a następnie zajęła 
się nimi służba sanitarna. Dużą rolę 
odegrała przede wszystkim niejaka pani 
Rudzka, mieszkanka Kamienia, z zawo
du pielęgniarka."

Tę książkę czyta się ze ściśniętym gar
dłem. Przecież te wydarzenia, często 
beznamiętnie relacjonowane, miały 
miejsce tak blisko. Dobrze, że zostaną

Przysiółek Młyny koło Kamienia, gdzie doszło do ucieczki 
ponad 350 więźniów. Reprodukcja z książki

lub 24 stycznia. Był to człowiek jeszcze 
młody, mógł mieć około 30-35  lat /.../ 

O postawie ludności Kamienia świad
czą też relacje uratowanych. Tak pisze 
Adam Laudon-Dobrzański: “/.../ Z tru
dem brnąłem przez zaspy, uciekając w 
kierunku gęstwiny leśnej. Zbliżając się 
do lasu, widziałem, jak wbiegło doń kil
ku więźniów. Było ich może 5 lub 6. Za

przypomniane przy okazji uroczystości, 
jakie odbędą się niebawem w Rybniku i 
w Kamieniu, dobrze, że przypomniała je 
ta książka. Będzie ona również do na
bycia przy okazji otwarcia wystawy 
związanej z rocznicą "marszów 
śmierci" w bibliotece, przy ul. Sza
franka, w poniedziałek, o godz. 
10.00. W.R.

P a m i ę t a m
Przeżyłem jako 12-letni chłopak kilka 

tygodni na prawie samej linii frontu 
pod Rudą. Tuż przed nadejściem frontu 
“eskortowałem” na łyżwach pochód 
śmierci więźniów oświęcimskich. Wi
działem jak w okolicach bramy do za
kładu psychiatrycznego hitlerowiec za
strzelił upadającego ze zmęczenia wię
źnia. Prosił o darowanie życia. Jakieś 
kobiety z pobliskich domów prosiły, 
żeby go nie zabijać. Przecież wszyscy 
wiedzieli, że front jest tuż, tuż. A jed
nak na oczach wszystkich Niemiec 
strzelił. To naprawd ę nawet dla dziecka 
było szokiem. Jechałem na łyżwach za 
nimi aż do restauracji pod Rudą - 
mówiło się u Śmieji /od właściciela/. 
Był to o ile pamiętam drewniany barak, 
w którym była restauracja. Tam ich 
wprowadzili. To widziałem. Potem 
Niemcy przegonili mnie i kilku innych 
chłopców. Myślę jednak, że byli tacy, 
którzy pokryli się gdzieś w okolicach 
“Kirszbergu” - wzniesienie vis a vis 
stadionu. Może są bezpośredni świad
kowie mordu. Myśmy słyszeli jedynie 
salwy z broni maszynowej. /.../

Szczygieł

Pani Rozalia jest babcią 
od ponad ćwierć wieku. Na 
jej ręce składamy serdeczne 
Życzenia zdrowia i pom yśl
ności z okazji Dnia Babci.

to, że coś się zmieni. Na Śląsku prąd ma 
być tańszy dla osób, które zużywają go 
więcej. Równ ież komisja ochrony śro
dowiska Urzędu Miasta wkrótce zajmie się 
sprawą pomocy dla osób, które nic chcą 
truć, ogrzewając swoje domy. O ustale
niach oczywiście poinformujemy Czytelni
ków “Gazety Rybnickiej”. K.M.

Usługi transportowe 
"MULTICAR"
-węgiel, piasek, gruz 

Jejkowice, ul. Poprzeczna 96

 SALON  
NA RONDZIE

Rybnik, ul. Wodzisławska 54, 
tel. 22-727

P r z y jm u je m y  d o s p r z e d a ż y  
k o m is o w e j sa m o c h o d y  

z a c h o d n ie  o d  1 9 7 9  
o r a z  k r a jo w e  o d  1991  r o k u . 
Ekspozycja bezpłatna w budynku 

salonu, sprzedaż ratalna.

3
G A Z E T A  R Y B N IC K A , T E L . 2 8 8 2 5

Jan D elow icz

L is t  do redakcji



Schody poezji

FOTOGRAFICZNE UCHO
Mamy za sobą dobry rok. Rzecz ja

sna: poetycko dobry /tak to już u nas 
bywa, że im gorzej z życiem społecz
nym, tym lepsza w Polsce poezja/. 
Przykładów mógłbym podać mnóstwo
- skupię się na kilku. Przede wszyst
kim Stanisława Barańczaka 
“Podróż zimowa”, która jeszcze do 
Rybnika chyba nie dotarła, ale w Po
znaniu po pewnych zabiegach można 
ją było dostać jeszcze w starym roku. I
- oczywiście - Miłosza “Wypisy z 
ksiąg użytecznych”, do których za
pewne będę jeszcze tutaj wracał. 
Wznowienia “Struny światła” i 
“Pana Cogito” Zbigniewa Herberta 
w pięknie wydawanej przez Wydaw
nictwo Dolnośląskie serii autorskiej 
tego poety. Nowe tomiki Adama Za
gajewskiego /”Ziemia ognista”/, Bro
nisława Maja /"Światło”/, Ewy Lip
skiej i Urszuli Kozioł. Tę ostatnią 
wspominam ze szczególną satysfakcją, 
bo w październiku 1993 roku udało mi 
się na tych łamach ogłosić wywiad z 
poetką, w którym bardzo sceptycznie 
wypowiadała się o potrzebie autopu
blikacji. No i proszę: przełamanie kry
zysu i jest nowy zbiór!

To wszystko są tytuły, które warto

polecić i nad którymi warto głęboko 
się pochylić, choćby po to, by się wy
chylić poza własny egotyzm, własne 
“ja”, spojrzeć, jak to “robią” inni.

Miał też i Śląsk powody do wła
snych satysfakcji. Dzięki Krakowowi 
zresztą, a właściwie dzięki silnej gru
pie, którą wspomniany wcześniej Bro
nisław Maj zdołał skupić wokół swo
jego “NaGłosu” . Podwójny numer 
tego miesięcznika /15-16/ został po
święcony twórcom śląskim i... pozo
stawił niedosyt. Takiego Śląska nie 
znacie /a może znacie, tylko nic 
spodziewaliście się, że tak można nań 
spojrzeć?/. Nic dziwnego, skoro twór
cy śląskiego “NaGłosu” to m.in. Julian 
Kornhauser i Jerzy Illg oraz Kazimierz 
Kutz, którzy albo się tutaj wychowali, 
albo sporo czasu spędzili, żeby odna
leźć się na wspólnej śląskiej tratwie li
teracko-krytycznej w Krakowie.

Właściwie pozostaje mi żałować, że 
od dość dawna już nie żyje Miron 
Białoszewski. Bo tylko on zdołałby 
może coś stworzyć z tego żywiołu ję
zykowego, który nas otacza. Trzeba 
by jego fotograficznego ucha, żeby 
wychwycić to co się wokół nas dzieje 
z przedziwną mieszanką językową:

Miasto plonie
“Miasto płonie” - taki intrygujący 

tytuł nosi happening Waldera /o jego 
pracach pisaliśmy już w “Gazecie Ryb
nickiej”/, który odbędzie się w niedzie
lę, 22 stycznia, w kawiarni “Art Cafe” 
i na kawiarnianym podwórzu. “Art

Cafe” mieści się przy ul. Sobieskiego.
Kolor srebrny jest modny, więc zu

pełnie na miejscu będą osoby, które na 
happening przybędą w azbestowych 
kamizelkach.

/K ./

W Nowy Rok 
w tanecznym rytmie

Uwertura do “Nocy w Wenecji” Jana 
Straussa syna rozpoczęła pierwszy w 
tym roku karnawałowy koncert Filhar
monii Ziemi Rybnickiej, który odbył 
się 17 stycznia. Koncert, jak zwykle w 
karnawale, był wypełniony muzyką pogodną

pogodną i radosną, najczęściej w rytmie 
walca - oczywiście grano utwory 
Straussów, ale i Kalmana, Gounoda, 
Lehara. Usłyszeliśmy też przebojowe 
arie z “Traviaty”, “Zemsty nietoperza”

czy “Księżniczki czardasza”, zaśpiewa
ne przez dwoje goszczących u nas arty
stów - sopranistkę Bożenę Grudziń
ską-Kubik i tenora Huberta Miśkę. 
Orkiestrę prowadził Sławomir Chrza

nowski. Jak co roku, 
karnawałowy koncert 
zgromadził wielu melo
manów. Szkoda tylko, 
że znikła tradycja od
świętnych strojów, no
szonych do świątecznej 
muzyki - byłoby wspa
niale, gdy panie przy
szły w sukniach przy
najmniej zdecydowanie 
wizytowych. Panom 
chyba wystarczają gar
nitury, które zresztą 
prawie wszyscy mieli, 
trudno przecież wyma
gać od nich, by tylko na 
koncerty filharmonii 
kupowali fraki - dziś 
taką wytworność kulty
wują tylko muzycy.

Nic wiem, co czuli 
inni słuchacze podczas 
tego koncertu, ale przy
puszczam, że wielu - 
jak ja - marzyło, że kie
dyś w Rybniku odbę
dzie się wielki bal, z go
śćmi w absolutnie balo
wych strojach, z długi
mi sukniami, dekoltami 

i śnieżnobiałymi gorsami, z szampa
nem - a przede wszystkim z. tą orkie
strą, grającą szampańską muzykę z 
ubiegłego wieku.

KLAUDIA MICHALAK

Bożena Grudzińska-Kubik i Hubert Miśka. Zdj.:jack

gwary śląskiej, kalekich pogwarek 
lansowanych przez telewizję, tzw. pol
szczyzną literacką, którą niektórzy z 
nas usiłują się jeszcze posługiwać i 
trudnym do nazwania splotem czy 
zlepkiem różnego typu żargonów ma
łych grup społecznych. Wśród nich 
swój własny mają uczniowie szkół 
podstawowych i średnich, zawodówek 
i ogólniaków /wszystkich zresztą nic 
zdołam wymienić/. Dlatego piszę o 
potrzebie fotograficznego ucha i tę
sknię za Białoszewskim. A może się 
mylę? Może już jest wśród nas ktoś 
taki, kto nie tylko chce mówić, lecz 
przede wszystkim słuchać? Może da 
się namówić i potem coś przyśle do 
“Schodów poezji”? Bo poezja - moim 
zdaniem - jak złoto leży na ulicy. Nad
stawimy tylko ucha...

GRZEGORZ WALCZAK

Kino
dla smakoszy
Dyskusyjny Klub Filmowy “Ekran”

sprowadził do TZR prawdziwy przy
smak dla smakoszy - francuski film 
“Delicatessen ”. Francuzi znani są z do
brego smaku, ale ten film zadowoli ra
czej koneserów o mocnych nerwach. 
Akcja toczy się w dziwnej orwellowatej 
przyszłości, a tytułowe “Delikatesy” to 
ludzkie mięso, sprzedawane przez prze
wrotnego rzeźnika - kamienicznika, 
szlachtującego własnych lokatorów. Na 
przeszkodzie jego podstępnym zamia
rom staje jednak miłość brzydkiej panny 
rzeźnikówny do jednego z najemców . 
Mamy też okazje zobaczyć wyjątkowo 
skomplikowane samobójstwo i wiele in
nych rodzynków. Horror? Raczej absur
dalna groteska, bardzo zabawna dla 
tych, którzy gustują w stylu “i śmieszno, 
i straszno”.

Zupełnie inne upodobanie może za
spokoić angielski obraz Jamesa Ivo
ry’ego “Okruchy dnia”, który 22 stycz
nia można zobaczyć w Boguszowicach. 
Ten film nie jest ani śmieszny, ani stra
szny. Historia kierownika służby staro- 
angielskiej, arystokratycznej rezydencji, 
którego kreuje Anthony Hopkins, jest po 
prostu smutna. Jego miłość, choć 
odwzajemniana, kończy się rozstaniem 
tylko dlatego, że nie potrafił wyrazić 
swoich uczuć, bał się je okazać. Film 
jest bardzo angielski - i bardzo piękny, z 
kadrami długo zostającymi w pamięci.

Zapraszamy więc na “Okruchy dnia” i 
“Delicatessen” - ucztę dla kinomanów.

/K.M./

Zaprosili nas...
...w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecz

nej Pomocy na uroczystość pt. “Świąteczna 
Biesiada”, która odbędzie się 20 stycznia 
1995 roku o godz. 17.00 w sali gimna
stycznej SP nr 1 w Rybniku.

 MAŁA
SCENA RYBNICKA

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza

W KAŻDĄ NIEDZIELĘ 
KARNAWAŁU 

od godz. 17.00 do 22.00 na

ZABAWĘ TANECZNĄ
w rytmach przebojów 

lat 60 . i 70. 
Cena biletu: 2,- zł /20 tys. zł/

W itraże  
w starym  
kościele

Rybnicki kościół 
pod wezwaniem Mat
ki Boskiej Bolesnej, 
zwany potocznie “sta
rym kościołem”, ma 
dziewięć okien witra
żowych. Osiem z nich 
ma jednakowy, geo
metryczny wzór o 
ciekawej kolorystyce.
Na zdjęciu obok. wi
dzimy jeden z nich.
Pośrodku okna widzi
my białe, mleczne 
szkło, które przy kra
wędziach przechodzi 
w pomarańczowe, 
czerwone, zielone, 
niebieskie i brązowe  
płaszczyzny. Sześć z 
tych okien znajduje 
się w centrum kościo
ła, dwa w prezbite
rium i dwa krótsze na 
chórze. Natomiast 
dziewiąte okno wy
pełnione jest witra
żem znacznie różniącym się od pozo
stałych. Okno to przedstawia motywy 
lilii na zielonym tle i znajduje się nad 
zakrystią. Witraż ten widoczny jest ze 
środka kościoła jedynie we fragmen
cie, co uniemożliwia jego sfotografowanie

sfotografowanie. Być może witraż z lilią prze
trwał burzliwy czas wojen światowych 
i jest pozostałością dawnych witraży.

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

Uczniowie na scenie
Najlepszym sposobem na pokonanie 

tremy jest dla artysty jak najczęstszy 
kontakt z publicznością. Trzeba więc 
zacząć występy jak najwcześniej, o 
czym doskonale wie kierownictwo 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Rybniku organizując dla 
swoich uczniów koncert na scenie Tea
tru Ziemi Rybnickiej. Odbędzie się 
on w piątek 27 stycznia o godz. 18.00, 
a wystąpią soliści: Aleksandra Musiał
ek - fortepian, Wojciech Mielimąka 

- wiolonczela, Anna Matuszek - for
tepian, Dorota Fukała - flet, Dagna

Krzempek - altówka, Grzegorz Grze
gorzek - róg, Sonia Kopka - forte
pian. Opiekunami klas młodych soli
stów są profesorowie: J. Korgul, Leon 
Mielimąka, J. Wawrzyńczyk, G. Hej
no, O. Rumpel, J. Nowak i I. Krzy
szkowska.

W programie m.in. koncerty fortepia
nowe Bacha, Mendelssohna i Saint- 
Saensa, koncert na róg Mozarta, kon
cert Bacha na altówkę czy suita Tele
manna na flet i orkiestrę.

/róż/

Kino Premierowe w TZR

"Brzdąc w opałach"
Już wkrótce, bo 27 stycznia o 

godzinie 14.00 Kino Premierowe 
Teatru Ziemi Rybnickiej zapra
sza widzów niezależnie od wieku 
na polską premierę znakomitego 
filmu produkcji USA pt. “Brzdąc 
w op a łach ” . Tw órcą  filmu je s t  
P a tr ic Read Johnson - reżyser 
dwóch świetnych komedii z Kevi
nem w roli tytułowej. Tym razem 
odtwórcą głównej roli jest brzdąc - 
dwuletni chłopak porw any przez 
trójkę porywaczy, który doskonale 
sobie radzi w  najtrudniejszych sy
tuacjach. W filmie wykorzystano 
ogrom ną dekorację ,  na jw iększą  
jaką  kiedykolwiek zbudowano dla 
potrzeb filmu w Chicago. Najbar
dziej emocjonujące sceny powsta
wały z udziałem ok. 300 kaskade
rów i 11 lalek kierowanych drogą 
radiową. Opinie krytyków zgodne 
są co do tego, że komedia pt. 
“ Brzdąc w opałach” bije poprze
dnie filmy reżysera przede wszyst
kim nieprawdopodobnymi zdarzeniami

zdarzeniami i przygodam i.  Walory 
odbioru filmu podnosi także pol
ska we rsja dialogowa, sprawiająca, 
że do kina wybiorą się w towarzy
stwie rodziców także najmłodsi 
w idzowie, n iewiele starsi od fil
mowego “Brzdąca” .

Początek  zim owych ferii dla 
dzieci będzie znakomitą okazją  
do tego, aby film ten spokojnie  
obejrzeć w kolejnych dniach:  
28.01. i 29.01. /sob.,  n iedz./  o 
godz. 15.00; 30.01. /pon./ o godz. 
15.00 i 17.00; 31.01., 1 i 2.02. / 
wt., śr., czw./ o godz. 16.00 i 
18.00.

Czas projekcji filmu wynosi 100 
minut. Bilety wstępu do Kina Pre
mierowego sprzedawane będą na 1 
godzinę przed projekcją, jak też w 
Biurze T u rys tycznym  licencja 
“Orbis” w Rybniku przy ul. Reja. 
Ten film trzeba zobaczyć! Zapra
szamy!

/gw/
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WYRWANE KARTKI 
Z HISTORII 

“ŚWIERKLAŃCA”
CZ. 3

Co jeszcze można wyczytać mię
dzy wierszami cenników “Zajazdu 
gościnnego Świerklaniec” o histo
rii obiektu i życiu ludzi w Rybniku 
w połowic XIX wieku? Cennik

A przecież były to dla Rybnika 
lata trudne: w 1839 roku grasowa
ła tu cholera,  a w 1847 roku oko
l iczną ludność przet rzebi ła  s t r aszna

Cennik z 1827 roku jes t  pisany 
odręcznie, krótki i ubogi.  
Najwykwintniejszą pozyc ją  
ówczesnego menu karczmy 
jest “porcja wina węgierskie
go” za 2 srebrne grosze. Cen
nik z 1843 roku jest już dru
kowany; lista usług, potraw i 
trunków bardzo się wzbogaci
ła. Na karcie menu króluje już 
nie piwo, lecz wino, i to mar
kowe: pikordon, muscat ten - 
sect, malaga, pontac /po 15 sr. 
groszy za butelkę/, są droższe 
wina węgierskie,  reńskie,  a 
najdroższy na liście champa
gner kosztuje 2 talary,  7 sr. 
groszy i 6 fenigów za butelkę! 
Wszystko wskazuje na to, że 
zajazd zmienił swój charak
ter i z karczmy nastawionej  
na ubogiego klienta, pewnie 
także chłopa chcącego tu opić 
interesy ubite na placu targo
wym, przerodził się w lokal 
dla bogatszej klienteli .  Jest 
pewne, że właśnie między  
1827 a 1843 rokiem “Świer
klaniec” stał się z drewnianej  
karczmy murowanym,  a co za 
tym idzie, drogim hotelem.

powiatowego miasta i jego zajazdu. 
O miejscowych stosunkach cieka
wie informuje trzeci punkt pod 
cennikiem: “zaraz po p rzybyc iu  
podróżnego  j e s t  on zobow iązany  
swe nazwisko ujawnić wypełniając 
druczek zameldowania i w przecią
gu 1 do 2 godzin  p rze s ła ć  do 
K ró lew skie j  M iejscow ej Władzy  
P olicy jne j  p o d  karą 2 ta larów  
Pruska władza czuwała!

Trzeci cennik hotelu, przekazy
wany kolejnym właścic ie lom 
obiektu i przechowany  od 1856 

roku do dzisiaj ,  choć już  
ubożej  wygląda od swego 
poprzednika /znów ręcznie 
pisany/ ,  to w niczym nie 
ustępuje mu pod względem 
wykwintności  serwowanych 
t runków,  potraw czy usług 
hotelowych.  Obok okrągłej 
pieczęci  z herbem miasta 
znajdujemy tu podpis nieja
kiego Gruchela - przedsta
wiciela policji. Może to Jan 
Gruchel ,  który w latach 
1848-51 i 1857-60 był bur
mistrzem Rybnika? Trudno 
się dziwić, że obok “pokoju 
z przodu o 1 i 2 oknach” /za 
odpowiednio 10 i 15 sr. gro
szy/ lub “pokoju z tyłu o 2 
ok n ac h ” /10 sr. groszy za 
noc/,  można tu było się na
pić l ikieru,  araku,  chateau 
mangeaux /butelka za 25 sr. 
groszy!/.  Opłata stajenna za 
jednego konia wynosiła tyl
ko jeden grosz /osobno pła
ciło się za paszę/, ale nocny 
pobyt dla “ stajennego - ma

sz te t arza” w pokoju woźnicy był 
gratis.  Idzikowski  wspomina,  że 
właśnie w latach 1 853-56 budowa
no tu kolej ,  która miała w p rzyszłości

Tak dziś wyglądu budynek dawnego 
hotelu ”Świerklaniec "

straszna epidemia tyfusu, co musiało 
mieć wpływ na obroty handlowe 
dość prężnie rozwijającego się powiatowego

Zabytkowa kasa

przeszłości połączyć Ra
cibórz przez Rybnik 
z Miko łowem i My
słowicami,  co “przy

niosło  do pow ia tu  
masę pieniędzy, przez 
co podn iós ł  się ruch 
w Rybniku  do da w
niej niesłychanej wy

s o k o ś c i” . Miał więc 
hotel na kim za ra

biać.
Niech j ednak czy

te lnika nie łudzi 
gładkie nas tęps two 
zdań.  Osta tnia
ćwiartka XIX wieku i 
pierwsze lata wieku 
XX to znów zaginio
ne kartki  z histori i  
“ Świe r k la ńc a” . Ja
kieś wzmianki  u 
Tru nk ha rd t ' a po
twierdzają, że oprócz 
działalności  us ługo
wej pełnił “Świeklaniec” /podob
nie jak inne lokale Rybnika dyspo
nujące dużą salą/ funkcję miejsca 
publicznych  zebrań,  podczas  
których czasami rodziły się pew
ne inicjatywy społeczne. Na przy
kład w 1875 roku tu powstał  
“związek oświatowy dokształcają
cy” . Choć była także tradycja roz
rywek bardziej  popularnych,  jak 
prowadzen ie  w lokalu zawodów 
zapaśniczych, o czym pisze “Gaze
ta Rybnicka” z 1925 roku.

Nie bardzo wiadomo, czyją lokal 
był własnością,  jaki był jego wy
strój,  kto w nim bywał.  Ostatnia 
wzmianka  T runkhar d t ' a, że w 
1920 roku rybniccy Niemcy wła
śnie w “ Świerklańcu” odbyli nad 
nim tajny sąd, gdy na radzie miej
skiej głosował za dołączeniem do

szyldów sklepowych w języku nie
mieckim także napisów polskich,  
j e s t  dość znamienna.  P rawdo po 
dobnie był to ciągle lokal dla bo
gat szych mieszkańców Rybnika,  
czyli właśnie Niemców.

I tak zapewne pozostało również 
po 3 lipca 1922 roku, gdy na rynku 
odbyła się o ficj alna uroczystość  
przekazania władzy w Rybniku w 
ręce p rzedstawicie l i  odrodzonej  
Rzeczypospolitej .  Świadczą o tym 
choćby piękne limuzyny, jakie wi
dać na zdjęciu z lat 20.? 30.? za
mieszczonym w pierwszej  części 
tego artykułu. W postaci pocztów
ki wydała je “ Księgarnia Polska” 
M. Basisty, podająca adres ul. Ko
ścielna 11, Rybnik.
Zakończenie w następnym numerze 

GRZEGORZ WALCZAK 
Zdj.: J.J.

W Niedobczycach

GIEŁDA POMYSŁÓW
Kolejny rok pracy Dom Kultury w 

Niedobczycach rozpoczął już 2 
stycznia br. od spotkania noworocznego

noworocznego Zarządu Miasta z dyrektorami 
jednostek budżetowych, w tym pla
cówek kultury naszego miasta. W 
piątek, 20 stycznia odbędzie się tutaj 
Giełda Współpracy, jedno z cyklicz
nych spotkań pracowników kultury 
województwa katowickiego. Poprze
dnie tego typu spotkania miały miej
sce w Mikołowie oraz Psarach koło 
Będzina.  Służą one wymianie do
świadczeń pomiędzy placówkami 
kultury oraz reklamie własnych osią
gnięć.

Spotkania odbywają się pod egidą

Stowarzyszenia Animatorów Kultu
ry. To w Niedobczycach otworzy 
jego prezes,  Jacek TURALIK.

Wśród zaproszonych gości s ą  m.in. 
wiceprezydent Rybnika Jerzy Ko
gut, przewodniczący Komisji Kultu
ry Rady Miasta Jerzy Widera, na
czelnik Wydziału Kultury UM Kry
styna Pysz oraz redaktor naczelny 
naszej gazety.

Goście obejrzą rybnickie placówki 
kultury oraz wezmą udział w dysku
sji nad jej obecnym stanem i struktu
rą. Dyrektor niedobczyckiego DK, 
Aurelia Kowol przewiduje prezen
tację osiągnięć swojej placówki,  
m.in. zwiedzanie wystawy prac plastycznych

plastycznych, które powstały w tutej
szym ognisku plastycznym. Wystąpi 
Teatr Plastyczny “ PAPARAPA” 
oraz zespół muzyczny “PITZCAR- 
RALDO”.

A nie są to jedyne zespoły, którymi 
placówka może się pochwalić. Przy
pomnijmy,  że od początku 1992 
roku funkcjonuje ona w ramach bu
dżetu miejskiego Rybnika. Oprócz 
wymienionych już zespołów, działa
j ą  tutaj tak znane w mieście i daleko 
poza jego granicami sekcje, jak Chór 
Mieszany im. A. Mickiewicza /pre
zes i dyrygent - Wacław Mickiewicz/ 
czy Miejska Orkiestra Dęta “Ryb
nik” /kierownik art. i dyrygent - Ma
rian Wolny/. Pierwszy niedawno ob
chodził  j ubi l eusz  80-lecia,  druga 
j e s t  spadkob ie rczyn ią  45- letniej  
tradycji  orkiestry dętej ZNPW w 
Rybniku.

Urozmaicona jest  oferta Domu 
Kultury, mimo że proponuje j ą  za

ledwie trzynaście osób prowadzą
cych zespoły i kluby za in te reso
wań. Zorganizowano tu dwa ogól
nopolskie konkursy  fotograf i i ,  
dwie edycje Konkursu Sztuki Nie
profes jonalnej  im. Vincenta  van 
Gogha oraz dwa przeglądy teatrów 
amato r sk ich  pod nazwą  “N ie d o
bczycka Wiosna Teatralna” . Wszy
stko to już  po p rze jęc iu  Domu 
Kultury przez miasto.  Placówka 
żywo współpracuje z miejscowymi 
szkołami,  m.in. w sprawie zapew
nienia uczniom atrakcyjnych zajęć 
szczególnie podczas ferii. To tylko 
niektóre z form jej pracy.

Uczestnikom Kulturalnej Giełdy 
Współpracy życzymy ciekawych 
pomysłów na rozwiązan ie  wielu 
problemów, przed którymi ciągle 
stoją zarówno ruch amatorski,  jak i 
instytucje,  które ma ją  się za jmo
wać animacją i opieką nad kulturą.

/gw/

GIEŁDA
WSPÓŁPRACY

20 stycznia 1995 
Dom Kultury 

Rybnik-Niedobczyce

p r o g r a m :
11.45
wyjazd autobusem z Rynku Rybnika 
do Domu Kultury w Niedobczycach

12.15
otwarcie spotkania przez prezesa Sto
warzyszenia Animatorów kultury - Jac
ka Turalika

12.20
prezentacja placówki - dyr. Aurelia Ko
wol

12.30
wystąpienie zaproszonych gości: 
wiceprezyden t  Miasta  Rybnika - 
Jerzy Kogut,  przewodn.  Komisji  
Kul tury Rady miejskiej  Mias ta  
Rybnika - Jerzy Widera,  naczel
nik Wydziału Kultury Urzędu Miej
skiego Miasta Rybnika - Krystyna 
Pysz

13.30- 14.00
zwiedzanie wystawy prac plastycznych 
ogniska plastycznego DK oraz występ 
Teatru Plastycznego “PAPARAPA”

14.00- 15.00
dyskusja, wymiana doświadczeń

15.00- 16.45
II część programu artystycznego m.in.: 
występ zespołu muzycznego “PITZ- 
CARRALDO”

Młodzieżowy teatr plastyczny prowadzi doświadczony "paparapowiec" 
Marian Bednarek

Zajęcia prowadzi instruktor rzeźby Jan Kozioł

5GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



20 lat współpracy rybnickiego muzeum z SITG
r

"...Świadczyć o przeszłości 
dla pożytku przyszłości"

Ustawa o “Ochronie dóbr kultury i o 
muzeach” stwierdza, że “ochrona dóbr 
kultury stanowiąca dorobek myśli i 
pracy wielu pokoleń jest obowiązkiem 
państwa i powinnością jego obywate
li”. Przedmiotem ochrony mogą być 
obiekty techniki i kultury materialnej: 
stare kopalnie, warsztaty, konstrukcje, 
urządzenia, wyroby oraz materiały ar
chiwalne takie 
jak akta, plany, 
mapy, doku
menty, księgi, 
dokumentacja 
techniczna, fo
tografie, filmy, 
rzeźba, malar
stwo i inne do
kumenty bądź 
przedmioty za
sługujące na 
trwałe zacho
wanie. Tak 
więc w zakła
dach przemy
słowych winni
śmy ratować i 
zabezpieczać 
to, co jeszcze 
jest możliwe 
do uratowania.
S z c z e g ó l n a  
rola w tym 
w z g l ę d z i e  
przypada Za
kładowym Kołom Stowarzyszenia In
żynierów i Techników Górnictwa jako 
prawnym opiekunom zabytków, przy 
ścisłej współpracy z muzeami technicznymi

technicznymi i regionalnymi. Jest to bardzo po
ważne zadanie, którego nic powinno 
się lekceważyć. W wypadku Muzeum 
w Rybniku od 1970 roku funkcjonował 
dział górnictwa i przyrody nieożywio
nej. Od 1980 roku zbiory górnicze zo
stały włączone do działu historii, histo
rii przemysłu i kultury regionu. Po
twierdzeniem właściwego kształtowania

kształtowania poziomu kultury technicznej, roz
wijania zainteresowań techniką i jej 
tradycjami stała się współpraca pomię
dzy Stowarzyszeniem Inżynierów i

Górnicza "olejka " w kształcie cylindra z końca XIX w.

Warsztaty dla osób 
upośledzonych

“M arzy nam się, że w arszta ty  
pow staną do w rześn ia ", mówi dr 
Maria Kufa-Skorupa, zasiadająca 
w Zarządzie Miasta. Warsztaty dla 
osób upośledzonych  umysłowo

pieniędzy da fundusz. Dokumenty są 
bardzo szczegółow e, zaw iera ją  
między innymi wykaz osób, które 
będą korzystać z warsztatów, wy
wiady środowiskowe, wyniki badań

Remont budynku przy ul. Kościuszki rozpocznie się wiosną. Zdj.: jack

będą działać przy ul. Kościuszki, 
w dawnej przychodni.  U chw ałą  
Rady Miasta na warsztaty przeka
zano dwa piętra, jedną  kondygna
cję zajmie poradnia psychologicz
no-zawodow a. Budynek trzeba 
oczywiście wyremontować i dosto
sować do potrzeb upośledzonych, 
a środki  na remont  dostarczy  
miasto i Państwowy Fundusz  
Rehabi l i tacj i  Osób Ni epe łno
sprawnych.  Dokumentację p rze
słano już do Katowic, po zatwier
dzeniu powędruje do W arszawy, 
gdzie zapadnie decyzja, ile pieniędzy

dań. Już dziś więc wiadomo, kto 
będzie uczes tn iczy ł w zajęciach  
warsztatowych. Zgłoszenia przyj
mował rybnicki Ośrodek Pomocy 
Społeczne j ,  brali w tym udział 
pracownicy socjalni.

Budynek przy ul. Kościuszk i 
oglądał wiceprezes Polskiego Sto
warzyszenia na Rzecz Osób Upo
śledzonych Umysłowo - i był za 
chwycony. Rybnickie koło stowa
rzyszenia, składającego się głów
nie z rodziców  osób u p o ś le d zo 
nych, do łożyło  wielu  s tarań ,  by 
ten dom przekazano na potrzeby
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Techników Górnictwa Zarządem Od
działu w Rybniku a Muzeum w Rybni
ku nawiązana w 1975 roku. W jej ra
mach Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Górnictwa zobowiązało się 
m.in. do pomocy w 
propagowaniu idei gro
madzenia i przekazy
wania eksponatów 
wchodzących w skład 
kolekcji muzealnej 
przyrody nieożywio
nej, bieżącego przeka
zywania do Muzeum w 
Rybniku przedmiotów 
kultury górniczej, 
współpracy i pomocy 
w zakresie organizowa
nia wystaw, sympo
zjów, konkursów o te
matyce górniczej.

Muzeum w Rybniku 
zobowiązało się mię
dzy innymi do opraco
wania wystaw związa
nych z historią i współ
czesnością górnictwa 
węglowego, organizo
wania sympozjów, 
konkursów, wystaw o tematyce górni
czej, wystaw twórczości plastycznej 
związanej z górnictwem, które będą 
odzwierciedleniem wkładu górniczego 
środowiska w kulturę ogólnonarodową, 
prowadzenia dokumentacji naukowej, 
przechowywania i konserwacji ekspo
natów w specjalistycznych pracow
niach oraz udostępniania ich dla po
trzeb naukowo-badawczych i wysta
wienniczych i opracowywania, przygo
towywania do druku wydawnictw i in
nych form reklamy, związanych z po
pularyzacją kolekcji górnictwa.

Corocznie, do chwili obecnej, organi
zowane są wspólne wystawy, konkur
sy, konferencje naukowe, najczęściej w 
czasie trwania obchodów Tygodnia 
Techniki ROW. W codziennej pracy

muzealnej często korzystaliśmy z po
mocy przy opracowywaniu kart katalo
gu naukowego zbiorów grupy górni
czej. Znacząca liczba eksponatów gór
niczych, takich jak obrazy, sztandary,

Kaganek górniczy olejowy z II połowy XIX w.

dokumenty, fotografie, została poddana 
konserwacji.

Szczególnym zainteresowaniem cie
szyły się wystawy, i stałe, i czasowe, 
prezentowane w Rybniku lub innych 
miastach. Były to m.in.: “Z historii gór
nictwa ROW”, “Rzeźba w węglu, gra
ficie i łupku”, “Zabytki architektury i 
techniki górniczej”, “Górnicy, krótkofalowcy

ich dzieci. Dzieci, bo chociaż są to 
osoby metrykalnie dorosłe, ale o 
dziecięcej psychice. Do niedawn a 
były ukrywane w domach, wstyd 
było pokazać się z nimi na ulicy. 
Teraz to się zmienia, ludzie upo
śledzeni czy to fizycznie , czy 
umysłowo, zaczynają być t rak to
wani normalnie - jak osoby, które 
mają ludzkie prawa i mogą uczest
niczyć w życiu nie tylko oglądając 
te lewizję. Rodzice dzieci upośle
dzonych twierdzą, że bardzo po
trzebują one wychodzenia z domu, 
kontaktu z rówieśnikami, że kiedy 
są dorosłe, to, zupełnie jak zdrowi 
młodzi ludzie, lepiej się czują - i 
zachow ują  - wśród ludzi, którzy 
nie są ich najbliższą rodziną. War
sztaty zaspokajają  właśnie tę po
trzebę kontaktu  ze światem , po
zwalają nauczyć się czegoś nowe
go, zapełnić czas, a jednocześnie 
odciążają rodziny od konieczności 
stałej opieki.

Od dwóch lat podobne warsztaty 
działa ją  w Jastrzębiu. Ich organi
zację wspom ógł wówc zas P ań
stwowy Fundusz R ehab i l i tac ji ,  
p rzekazując  230 mln zł. Grupa 
osób, organizujących warsztaty w 
Rybniku - m.in. dr Kufa-Skorupa, 
p rzeds taw ic ie le  Szkoły Życia i 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy
chow awczego  - drugiego lutego 
będą w Zakopanem, by zwiedzić 
dzia ła jący  tam nowoczesny dom 
opieki nad osobami upośledzony
mi, w którym mieści się ośrodek 
wczesnej interwencji, warsztaty i 
hostel. - Jestem  pewna, że dow ie
my się tam wielu ważnych rzeczy, 
które wykorzystam y u nas - mówi 
dr Kufa-Skorupa. - M yślę, że re
mont budynku przy K ościuszki za
czniemy w kwietniu.

KLAUDIA MICHALAK

krótkofalowcy" i inne. Akcentem wzbogaca
jącym otwarcia wystaw były koncerty 
kameralne.

Na szczególną uwagę zasługuje 
pierwsza konferencja naukowa “Z tra

dycji kultury i techniki 
górniczej”. Zarówn o 
zbiory jak i wystawy, 
konferencje, bądź kon
certy są na bieżąco do
kumentowane. Aktual
nie nasze możliwości 
wystawiennicze są 
ograniczone z uwagi na 
remont kapitalny Stare
go Ratusza. Staramy się 
jednak prezentować 
zbiory w innych miej
scach w Rybniku lub w 
innych miastach, nie 
przerywając prac nau
kowo-badawczych i do
kumentacyjnych. Je
szcze w tym roku w 
o d r e m o n t o w a n y m  
obiekcie prezentowane 
będą zbiory górnicze w 
ramach ekspozycji sta
łej, a w kolejnych latach 

na wystawach czasowych.
Za pośrednictwem “Gazety Rybnic

kiej” serdecznie dziękujemy za do
tychczasową współpracę Zarządowi 
Oddziału w Rybniku SITG - Komisji 
Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

GENOWEFA GRABOWSKA

"MIŁOŚĆ 
BEZ MARGINESU"

Już po raz drugi odwiedził naszą 
szkołę o. Ryszard Sierański OMI 
wraz z członkami swojej wspólnoty - 
Duszpasterstwa Młodych. Ojciec 
Ryszard należy do zgromadzenia 
oblatów NMP i zajmuje się młodzie
żą “zagubioną” . Jak pisze pani Ewa 
Babuchowska w książce pt. “Miłość 
bez marginesu” : “/ . . . /Służą młodym 
ubogim - tak nazywają uza leżn io
nych, narkomanów, bezdomnych /. ../ 
Właściwie każdy, kto czegoś potrze
buje, może tam przyjść /.../" . Dusz
pasterstwa Młodych znajduje się w 
Katowicach przy ul. Opolskiej 9,

człowieka z miłością i bez osądzania 
go /...

16 stycznia mieliśmy okazję usły
szeć świadectwo ludzi odrodzonych, 
którzy porzucili wszystko, aby za
cząć od nowa... z Bogiem. Oto jak 
wspomina swoje przemienienie Ja
cek Mirosław: "Moje życie uległo  
przemianie w jednej chwili. Stało się 
to w Amsterdamie, w wigilię Bożego 
N arodzenia 1990 roku. W cześniej 
prow adziłem  inne życie... Alkohol, 
nikotyna, narkotyki - nałogi należały 
do tego trybu życia ”.

A oto fragment z tekstu piosenki

W środku, w głębi o. Ryszard wśród młodzieży

tam też znajduje się serce wspólnoty 
o. Ryszarda. Warunkiem przyjęcia 
do niej jest  otwarcie na drugiego 
człowieka, szczególnie tego zniewo
lonego, zrozpaczonego i nieszczęśli
wego, a także wiara w prawdziwą, 
bezwarunkową i bezinteresowną mi
łość Boga do KAŻDEGO bez wyjąt
ku. Ojciec Ryszard posiada prawdzi
wy charyzmat do wypełniania swej 
misji. Pomaga młodym ludziom od
naleźć się i odrodzić. Jedna z myśli 
przewodnich programu duszpaster
stwa mówi, iż w posłudze uzdrawia
nia duchowego “/. . . /  bardzo ważna 
je s t zdolność wysłuchania drugiego

Justyny: "/.../ Uzdrowiłeś moje dni. 
Takie szare ju ż  na zawsze miały być, 
takie dzikie, oszalałe. I wciąż w bie
gu, ciągłe w biegu miałam żyć, A ty 
wszystko pozmieniałeś... ”

Po spotkaniu wszyscy: uczennice i 
goście uczestniczyli we mszy św. To 
spotkanie było dla nas wielkim prze
życiem. Umożliwiło nam kontakt z 
ludźmi, którzy doświadczyli prze
miany i którzy dają tego świadec
two. Ojciec Ryszard powiedział: V  
.../ narkomania je s t chorobą duszy, a 
istotą duszy je s t miłość Boga / . . . /”.

ELŻBIETA WYGNAŁ 
Uczennica Liceum ss. Urszulanek

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Abecadło
Rzeczy

Śląskich To byty zimy
dzisiejsze zimy kupuje łyżwy? Starsi 
ludzie wracają wspomnieniami do zim 
przed wojną, kiedy to śniegi miały za
sypywać nawet płoty i drzewa w ogro
dach. Mroźne zimy w naszych okoli
cach zanotował w swoim notatniku 
Stefan Konsek z Jejkowic. O jego “re
gistrze” pisaliśmy w naszym tygodni
ku w grudniu ubiegłego roku. Wspo
mina on gwałtowną zimę 1890/91 i 
1927/28 roku. Natomiast niespotykane 
chyba nigdy na Śląsku mrozy odczytał 
na swoim zaokiennym termometrze i 
zanotował w notatniku rybniczanin 
Józef Gałeczka z Paruszowca. Oto 
jego słowa: “Silne mrozy roku 1928/

obok./ Te temperatury wydają się być 
nieprawdopodobne, ale tamta zima 
rzeczywiście przyniosła na Śląsk, jak 
również na pozostałe ziemie południo
wej Polski, niespotykane dawniej 
spadki temperatury i opady śniegu. 
Zawieje śnieżne trwały całą pierwszą 
połowę lutego 1929 roku, a całe Woje
wództwo Śląskie zostało zasypane kil
kumetrową warstwą śniegu i całkowi
cie odcięte od świata.
“Kronika XX wieku” wspomina na 
401 stronie pod datą 19 lutego 1929 
roku, że “nie było już wtedy na połu
dniu Polski ani szosy, ani kolei, ani 
telefonów, ani telegrafu, był tylko je
den olbrzymi całun śnieżny, nad za
marłym pustkowiem pastw ił się 
mróz”- Wobec tej klęski zimy, ówcze
sny rząd Kazimierza Bartla postanowił 
wysłać Śląskowi z odsieczą specjalne 
pociągi wojskowe wyposażone w pługi

29. Dnia 2 lutego 1929 - minus 28 
stopni Celsiusa, 3 lutego - minus 29 
stopni, 9 lutego -3 9  stopni, 10 lutego 
- minus 40 stopn i, 11 lutego - minus 
42 stopnie."

Fragment rękopisu zapisków o pogo
dzie z jego notatnika drukujemy

70 lat temu "Sztandar Polski" i "Gazeta Rybnicka" donosiły 

od 14 do 21 stycznia 1925 roku

Z początkiem wiosny mają być roz
poczęte budowy mieszkań dla koleja
rzy. Przy ulicy Kościuszki stanie wiel
ki budynek dla urzędników kolejo
wych. Przy szosie zebrzydowickiej 
będzie budowała Spółka Budowlana 
Kolejarzy małe ładne domki, pod 
które zakupiono w tych dniach 10 
mórg gruntu na budowiska.

* * *
/Zapasy w hotelu “'Świerklaniec”/. 
Przed przepełnionym domem odby
wały się w niedzielę zapowiedziane 
wielkie zapasy premiowe. Stawiło się 
sporo wytrawnych muszkułowatych 
zapaśników, od których murzyn - 
szampion Bambulla odbijał jak noc od 
dnia. Jako pierwsi występowali znany 
górnośląski siłacz Bryła contra Wil
czek-Bogumin. Oboje walczyli po mi
strzowsku o zwycięstwo. Nareszcie 
okazał się Bryła silniejszy i powalił 
swego przeciwnika po szesnastu mi
nutach. Jako druga para występowali 
Mokny - Polska przeciw Moritzowi - 
Nowy Bytom. Długo walczyli ze sobą. 
Walka nierozstrzygnięta, ponieważ się 
okazali jednako silni i przepisany czas 
nie wystarczył. Wobec tego para ta

wystąpi ponownie, tym razem jednak 
walczyć będą aż do rozstrzygnięcia. 
Murzyn Bambulla popsuł sobie sym
patię u publiczności przez niewłaściwe 
pasowanie się. Zdenerwowany przez 
napór jego przeciwnika, Bruecknera - 
Wrocław, używał zakazanych chwy
tów za co od kierownika otrzymał na
ganę. Po 16 minutach jednakowoż
zwyciężył swego przeciwnika.

* * *
BACZNOŚĆ HALLERCZYCY! Na 
środę, dnia 21 stycznia, o godzinie 
7.30 wieczorem na sali pana Mandry
sza /restauracja “Polonia”/ zwołuje 
związek Hallerczyków, placówka 
Rybnik, swoje miesięczne zebranie. 
Na porządku dziennym są bardzo waż
ne sprawy, dlatego też przybycie 
wszystkich członków konieczne.

Zarząd.
*  *  *

- /Kolenda i opłatek Stowarzyszenia 
katolików abstynentów/. Przy licznym 
udziale członków i gości odbyła się w 
zeszłą niedzielę kolenda i opłatek w 
Stowarzyszeniu. Kolendą “Cicha noc” 
rozpoczęła się uroczystość około go
dziny 5 po południu. Ksiądz proboszcz

Reginek odmówił następnie modlitwy i 
udzielił błogosławieństwa domowego, 
poczem przemówił w serdecznych sło
wach do zebranych, wskazując na złe 
skutki pijaństwa i na zadanie Stowa
rzyszenia w zwalczaniu tego nałogu.

- Górnośląska fabryka mebli na Kozich 
Górach powiększy i rozbuduje swoje 
zakłady. Z początkiem maja mają być 
rozpoczęte prace nad budową dwóch 
nowych gmachów.

H U M O R
- Słyszałem, rzeczywiście to straszny 
wypadek. Człowiek, któregoś pani 
wybrałaś za męża, należący do wypra
wy naukowej, wpadł w ręce ludożer
ców. Dzicy upatrzyli go sobie z po
między setek członków wyprawy i po
żarli. W każdym razie dobrze to
świadczy o guście szanownej pani.

* *
- Aj, aj panie Goldmacher! Pański 
dom handlowy taki stary i pomimo to 
zrobiłeś plajtę.
- Ja się panu bardzo dziwię, panie Sil
bernagel. To pan nic wiesz, że im dom
starszy, tem łatwiej może runąć?

* *

OGŁOSZENIA
Restauracja “Polonia” Rybnik, Aleja 3 
maja. Od 17 stycznia 1925 roku po
cząwszy koncerty pod batutą p. kapel
mistrza Fleiszera. W niedzielę i święta 
Matinee. W każdą sobotę wielkie świ
niobicie. J. Mandrysz.

* *
Ciepłe i zimne potrawy o każdej porze 
dnia poleca Obywatelska Jadłodajnia 
Rybnik, ulica Gliwicka 15.

pługi śnieżne. Takie bywały mrozy!
W ostatnich latach meteorolodzy, 

klimatolodzy i ekolodzy próbują dać 
odpowiedź na temat coraz cieplej
szych zim w ostatnim dwudziestole
ciu. Doszło bowiem do tego, że cieszy

my się, jeżeli zimą chociaż trochę 
popada i dzieci mogą się pobawić na 
śniegu. Z tęsknotą wypatrujemy też 
“białych” świąt Bożego Narodzenia. 
Teraz zaś martwimy się, czy śnieg, 
który spadł w styczniu tego roku do
trwa do początków lutego, kiedy dzie
ci i młodzież rozpoczną swoje zimowe 
ferie.

MAREK SZOŁTYSEK

Kina
“APOLLO"

20 stycznia, godz. 17.00, 19.15; 21 
stycznia, godz. 17.00; 22 stycznia, 
godz. 17.00, 19.15, 21.15;" 23-26 
stycznia, godz. 17.00, 19.15,
“KLIENT”, prod. USA

DKF “EKRAN" przy TZR
23 stycznia, godz. 19.00, “DELICA
TESSEN” , prod. franc., wstęp za 
okazaniem karnetów

“PREMIEROWE" przy TZR
24 - 26 stycznia i 28 - 29 stycznia, 
godz. 17.00, 19.00, “STAN ZA
GROŻENIA”, prod. USA, cena 4 zł

“WRZOS" - Niedobczyce 
22 stycznia, godz. 17.00, “ZŁOTO 
DLA NAIWNYCH”, prod. USA, 
cena 2 zł i 2,5 zł

“ZEFIR" - Boguszowice
22 stycznia, godz. 17.00 i 19.00, 
“OKRUCHY DNIA”, prod. USA
23 - 26 stycznia, “KRÓL LEW”, 
prod. USA - projekcje dla dzieci ze 
szkół podstawowych i przedszkoli

 Koncerty 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

22 stycznia, godz. 17.00, “PODA
RUJ DZIECKU UŚMIECH” - kon
cert na rzecz chorych dzieci ze

Zimy w dawnych czasach znane 
były ze swej srogości. Taka groźną i 
ostrą zimę nasi przodkowie przeżyli w 
Polsce w 1364 roku. Zmroziła ona 
większość drzew owocowych. Zdarzały

Zdarzały się również anomalie, które opisuje 
między innymi w “Rocznikach...” Jan 
Długosz pod rokiem 1413. ‘ Zima tego 
roku była bardzo ciepła I JAK NIG
DY BEZ OSTRYCH MROZÓW /! /  do 
tego stopnia, że w bardzo chłodnej 
ziemi litewskiej koło uroczystości

Oczyszczenia N.M.Panny /2 lutego/ 
wyrosła trawa i kwiaty / . . . /” Inną 
wielką zimę wspomina w “Encyklope
dii staropolskiej” Zygmunt Gloger: 
“W 1499 roku ogromne śniegi w koń

cu listopada tak za
sypały kilkadziesiąt 
tysięcy Turków pu
stoszących okolice 
Halicza i Sambora, 
że ruszyć się z miej
sca nie mogli, a zdy
chającym z głodu i 
dobijanym koniom  
rozpruwali wnętrz
ności dla ogrzania w 
nich swoich człon
ków skostniałych”.

Niekoniecznie trze
ba sięgać do tak odle
głych czasów , bo je
szcze na początku lat 
60. i 70. naszego stu
lecia zimy były 
prawdziwymi zima
mi. Przynajmniej od 
grudnia do lutego le
żał śnieg i było wy
starczająco mroźno, 
by opłacało się kupo
wać dzieciom łyżwy. 
Były one wtedy bar
dzo popularne i na
zywano je potocznie 

na Śląsku “szlyncuchami”.
Bardziej zamożni posiadali najnow

sze modele łyżew wraz z butami, inni 
dokręcali metalowe części do specjal
nych butów, zaś najprostszym sposo
bem było przybicie do pantofli dwóch 
grubych stalowych drutów. Kto na

“Downij to było tela śniegu - opowiadała mi babcia - 
co ani krasnoludków niy było widać jak szły bez za
groda! ”

Czy jes t  coś, co łączy ludzi w 
Europie i Am eryce? Żyją tam 
m iliony ludzi, k tórzy mówią  
różnym i j ę z y k a m i , różnie się 
odżyw ia ją , ku ltyw ują  sw oiste  
zwyczaje, ale jed n o  mają  
wspólne - Bałwana. Bałwan  
jes t  mieszkańcem zbiorowej wy
obraźni podobnie  ja k  Marylin  
Monroe, ale żyje w niej ju ż  
dużo dłużej. Skąd  się wziął?  
Nie wiadomo. Nasz redakcyjny  
specjalis ta , Marek Szołtysek,  
trop ił  ba łwańskie tradycje w 
“Gazecie Rybnickiej” z 14 lute
go 1992 roku. Okazało się, że

nawet dawne słowniki nie t łu
maczą, czemu bałwan nazywa  
się bałwanem, ani z jakiej krai
ny do Polski  przyw ędrow ał.  
Nikt więc nie wie, j a k  i kiedy  
pojawiły się bałwanki, ale j e d
no je s t  pewne - spontanicznie, 
przez  nikogo nie namawiani,  
ludzie w wielu krajach, gdy  
spadnie  śnieg, wychodzą na 
świeże powietrze, marznąc le
pią śn ieżne kule, układają  j e  
jedną na drugiej i dorabiają im 
oczy i guziki. To praw dziw y  
kulturowy, j ed n o czą c y  fe n o
men. Oczywiście, można powie
dzieć, że tam, gdzie  lepi się  
bałwany, s taw ia  się też na 
p rzy k ła d  b o żonarodzen iowe 
choinki, daje podarki. Ale je s t  
j e d n a  wielka różnica  - kiedy  
zbliża się Gwiazdka, wszystkie 
gazety, radio, telewizja, a 
p rzede wszystkim sklepy p r z e
kazują  nam ko m u n ika t: “Kup 
c h o in kę ! Kup p r e z e n ty ! ” Od 
naszych zakupów  za leży  stan  
gospodarki narodow ej. Wielu 
ludzi stara się namówić, żeby
śmy wydali pieniądze.

A do bałwana nikt nie nama
wia. Bałwan jes t  za darmo?

Ciociu Klocia

Śląska, cena 8 zł
Dom Kultury - Boguszowice 

20 stycznia, koncert rockowy ze
społów Domu Kultury NA RZECZ 
DZIECI SPECJALNEJ TROSKI

Spektakle
Dom Kultury - Boguszowice 

24 stycznia, “ FIRCYK W ZALO
TACH” w wykonaniu Teatru Studio 
Mobile z Krakowa

Teatr Ziemi Rybnickiej 
26 stycznia, godz. 10.00, “SERDU
SZKO Z LODU” na podstawie bajki 
H. Ch. Andersena “ Królowa Śniegu” 
w wykonaniu Operetki Śląskiej w 
Gliwicach, cena 4 zł

Dyskoteki
Kino “APOLLO"

21 stycznia od 20.00 do 2.00

Zabawy
Mała Scena Rybnicka 

22 stycznia, godz. 17.00 - 22.00, 
ZABAWA TANECZNA w rytmach 
przebojów lat 60. i 70., cena biletu 
2 zł.

/gw/
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Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnik

o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i najem lokali użytkowych. 
Przedmiotem przetargu jest:
sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Willowej 28, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Rybnik. Nieruchomość zabudowana, zapisana jest w KW 646 
Rzędówka, parc . nr 3912/54 K m. 1 Leszczyny dod. Kamień , obręb Kamień o 
pow. 1016 m2.
Wartość składnika budowlanego 22.775,40 zł
Wartość składnika gruntowego 7.122,57 zł
Cena wywoławcza 29.900,00 zł
Najem lokali użytkowych położonych w Rybniku na stawkę miesięczną czynszu 
za 1 m2 pow. użytkowej na działalność gospodarczą

Lp. Usytuowanie lokalu pow. lokalu w m2 wizja w dniu godz. stawka 
wyjściowa za 1 m2 wadium w wys. zł

1. Sobieskiego 22 53,40
2. Młyńska 4 80,50
3. Zamkowa 8 71,40
4. Raciborska 20 17,90
5. Orzeszkowa 9 25,00
6. Orzeszkowa 9 65,00
7. Powstańców 34 90,00 
Do stawki niniejszego czynszu za 1 m2 naliczony zostanie obowiązujący poda
tek od towarów i usług tzw. VAT.
Wizja nieruchomości położonej przy ul. Willowej 28 nastąpi w dniu 3 lutego 
1995 roku od godz. 9.00 - 11.00.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wnieść wadium na w/w nierucho
mość w wys. 10 proc. ceny wywoławczej oraz 500,00 zł od każdego lokalu prze
znaczonego na najem, które należy wpłacić najpóźniej do dnia przetargu do 
godz. 9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wys. 10,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 1995 roku o godz. 10.00 na lokale użytko
we, o godz. 1 1.00 na sprzedaż nieruchomości na I piętrze, sala nr 37 w budynku 
Urzędu Miasta Rybnika przy Chrobrego 2. W przypadku wygrania przetargu 
wadium zalicza się na poczet celny nabycia nieruchomości lub odpłatności czyn
szowej lokalu. Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia sto
sownej umowy uczestnika wygrywającego przetarg. Uczestnik przetargu winien 
zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do wglądu w Wydziale Loka
lowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12. Zastrzegamy sobie prawo 
odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyny.

30.01.95 9-11 11,00 500,00
31.01.95 9-11 4,50 500,00

1.02.95 9-11 4,50 500,00
2,02.95 9-11 4,50 500,00
3.02.95 9-11 4,50 500,00
3.02.95 9 -11 4,50 500,00
2.02.95 9-11 4,50 500,00

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHO
MOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA

1/ parcele nr 3390/128 i nr 3388/127 o łącznej powierzchni 515 m2, zapisa
ne w księdze wieczystej 867 - teren zorganizowanego budownictwa jednoro
dzinnego - dzielnica “WAWOK”, ul. Sikorek 
cena wywoławcza: 5.200,00 zł
2/ parcela nr 2168/290 o powierzchni 817 m2, zapisana w księdze wieczystej 
4366 - teren zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego - dzielnica Ka
mień, ul. Teofila Bieli 
cena wywoławcza: 5.800,00 zł
3/ parcele nr 1515/100 i nr 3716/85 o łącznej powierzchni 1608 m2, zapisa
ne w księdze wieczystej 74.981 - teren położony przy ul. Powstańców Śl. w 
Rybniku /przed torem kolejowym/, przeznaczony pod zabudowę magazyno
wo-składową
cena wywoławcza: 23.685,00 zł
4/ parcela nr 3306/128 o powierzchni 401 m2, zapisana w księdze wieczystej 
97.129 - teren zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego - dzielnica 
“PÓŁNOC”, ul. Zajęcza 
cena wywoławcza: 4.090,00 zł
5/ parcela nr 3760/8 o powierzchni 475 m2, zapisana w księdze wieczystej 
113.737 - teren położony przy ul. Cierpioła /obok posesji Cierpioła 9/ prze
znaczony pod zabudowy: mieszkalną 
cena wywoławcza: 6.703,00 zł
Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzę
du Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, pokój 78, tel. 22-364.
Wizje na nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży odbędą się w dniu 
poprzedzającym przetarg w godzinach od 10.00 do 13.00.
Zainteresowanych wzięciem udziału w wizji prosi się o zgłoszenie telefonicz
ne pod nr tel. 22-364 w dniu 3 lutego 1995 roku. Przetarg odbędzie się w 
dniu 6 lutego 1995 roku, o godz. 11.30 w sali nr 37, I piętro budynku 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium od każdej nieruchomości wynosi 10 proc. ceny wywoławczej, które 
należy wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta najpóźniej w dniu przetargu do 
godz. 11.00.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 10,00 
zł od jednej nieruchomości.
W przypadku niezawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium 
nie podlega zwrotowi.
Regulamin przetargu jest do wglądu w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, z którym uczestnik 
przetargu winien się zapoznać.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, 
względnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

Ogłoszenia drobne
Setery irlandzkie. 

Szczenięta z rodowodem. 
Tel. (0-41) 68-06-34

Nowe sklepy
i przeniesione

* Tapety i wykładziny oferuje sklep, 
który powstał przy ul. Łony, w miejscu 
samu spożywczego Min ihurt
* Sklep cukierniczy z ul. Sobieskiego 
22 przeniósł się na Sobieskiego 21.

Przecena
* Rynkowy sklep “Big Star", sprzeda
jący odzież dżinsową i młodzieżową, 
obniżył od 30 do 50 procent ceny wie
lu towarów.
* "Tospman" w Rynku oferuje przece
nione kurtki zimowe. /K./

LISTA PRZEBOJÓW 
DJ. GRZEGORZ J. 

NOTOWANIE 2 Z 20.01.1995 
“OLIMPIA” TOP 20 DANCE

1. SCOOTER - Hyper, Hyper
2. MO DO - Super gut
3. HERBIE -  Pick i t  up
4. REDNEX - Cotton eye Joe
5. THE OUTHERE BROTHERS - 
Don 't stop
6. PHARAO - There is a star
7. MARK”OH - Tears don’t lie
8. C.H.P. - Flying high
9. MELODIE MC - Give i t  up!
10. LOOK TWICE - Move that body
11. STACHURSKY - Taki jestem
12. K2 - Die nachtigal singt
13. WHIGFIELD - Anothere day
14. MR. PRESIDENT - Up-n-way
15. SAMIRA - When I look into your 
eyes
16. 2 UNLIMITED - No one
17. BLACK ROSE - Melody
18. BASS BUMPERS - Good fun
19. MADUAR- Do it
20. U96 - Love religion

Dwie pierwsze osoby, które zgło
szą się do redakcji z aktualnym nu
merem “Gazety Rybnickiej”, otrzy
mają podwójne zaproszenie na dys
kotekę w restauracji “Olimpia” w 
Rybniku-Kamieniu.

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

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

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

* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewó z zwłok
* szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie

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

* możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"

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

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

bezpłatnie porad.

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 20 do 26 stycznia, Rybnik, 
ul. Hibnera 36, tel. 23-936

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  N AS
szybko
I TANIO

EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 FUJICOLOR

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

4  zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,-

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

B I G  S T A R

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

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

KOM PLEKSOW A OBSŁ U GA FIR M
* pieczątki, druki
* reklam y i szyldy
* wycinanie liter i  grafiki

R ybnik , tel. 23-710   k o n k u r e n c y jn e  c e ny! 
u l. C h ro b re g o  1 9    Zapraszamy  do współp ra cy !

Środowa Giełda Cenowa
M ię so sch ab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

P IO T R O W S K I 9,60 7,80 124,50 7,20

Jastef, Raciborska 22 8,60 8,30 124,00 6,65

T A R G 7,90 - 8 ,80 8 ,8 0 -9 ,1 0 128,00 7,10

Owoce/Warzywa ziemniaki

M ie js k a  2 3,00 2,40 0,80 0,80

R a c i b o r s k a  15 3,20 2,25 0,90 0,90

T A R G 3.00 1 .8 0 -2 .4 0 0.10 1,00

S p o ż y w c z e m asło cukier jajko m ąka

1,90 1,70 3,00 1,00

1,80 1,50 3,00 0 ,90

1,75 1,40 0,22 - 0 ,28 0 ,80  - 0,92

W a lu ty 100
dolarów

100
m arek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 239,00X242,00 156,50\ 158,00 8,60\8,80 44,30\45,70

Delikatesy, ul. Miejska 239,00\242,00 156,50\ 158,00 8,60\ 8,80 45,20\45,80

G a llu x , R y n e k 239,00\242,00 156,5\ 1 58,00 8,50X8,80 44,50\45,50
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Lekkoatletyka 

Dobre wyniki 
młodych 

lekkoatletów
W hali sportowej w Zabrzu odbyły się 

niedawno zawody lekkoatletyczne ju
niorów i młodzików. Wzięli w nich 
udział, uzyskując dobre wyniki, młodzi 
zawodnicy Sekcji Lekkoatletycznej 
RMKS Rybnik. W biegu na 60 m 
chłopców dobre czasy uzyskali: Marian 
Nieszporek /7,29 sek./, Marcin Gąsio
rowski 11,51/ i Michał Mielimąka / 
7,59/. Wymienieni powyżej dwaj pierw
si chłopcy zdobyli również dobre czasy 
na 200 m - 24.11 i 24.89 sek. Czas 24.97 
sek. uzyskał Krzysztof Kudziełko.

Biegające na 600 m dziewczęta rów
nież osiągnęły dobre wyniki: Hanna Fi
cek / 1.38.69/, Beata Bech / 1.42.34/, 
Edyta Frysztacka /1.54.79/. Na tym 
dystansie dobrze wypadli również 
chłopcy: Sebastian Pasek /1.34.75/, 
Adam Stronczek /1.35.92/, Adam Wi
sełka /1.39.83/. Dystans 1000 m naj
szybciej z rybniczan pokonali: Michał 
Kozok /2.41.78/, Tomasz Brachman / 
2.41.78/ i Andrzej Piecha /2.47.62/. Na 
najdłuższym dystansie 2000 m liczące 
się czasy uzyskali Michał Kozok / 
6.03.06/ i Marek Pytlik /6 05.06/.

/róż./

Czy chcesz 
być

ratownikiem?
W sobotę 28 stycznia o godz. 15.00 

rybnicki oddział WOPR zaprasza 
wszystkich chętnych na zebranie 
organizacyjne kursu dla przyszłych 
młodszych ratowników. Spotkanie 
odbędzie się w budynku krytej pły
walni w Rybniku przy ul. Powstań
ców 40.

Warto już teraz pomyśleć o zarobie
niu kilku złotych w czasie wakacji. Pra
ca młodych ludzi na plaży nie hańbi, 
nawet w najbogatszych rodzinach, a 
przekonuje nas o tym Brandon w seria
lu “Beverly Hills 90210”.

/róż/

Na
k o ń!

Koń jaki jest każdy widzi. Dzięki 
jednak kursowi jazdy konnej, który 
organizuje Ranczo “Gena”, każdy chęt
ny będzie mógł również odczuć, że koń 
jest... wysoki i śliski. By się jednak o 
tym przekonać trzeba przyjść na ze
branie organizacyjne, które odbędzie 
się w siedzibie organizatora w Ryb
niku przy ul. Łanowej 18. /róż/

Propozycje 
na ferie

W najbliższym czasie MOSiR 
organizuje szereg imprez sporto
wych przeznaczonych przede wszyst
kim dla dzieci i młodzieży w sam raz 
na zimowe ferie.

I tak zawody piłki siatkowej dla 
chłopców od klas IV aż do uczniów 
szkół średnich odbędą się we wtorek 
31 stycznia oraz 1 i 2 lutego, początek 
o godz. 9.30 w Hali Sportowej MO
SiR-u w Rybniku przy ul. Powstańców 
40.

W tejże hali sportowej rozpoczną się 
cykle zawodów w koszykówce: 31 
stycznia - reprezentacje dziewcząt 
szkół podstawowych, 2 lutego - zawo
dy chłopców szkół średnich, 6 lutego - 
zawody chłopców szkół podstawo
wych, 7 lutego - turniej Trio Basket dla 
dziewcząt,  8 lutego - zawody 
chłopców szkół podstawowych, 9 
lutego - turniej klubów koszykar
skich, 10 lutego - turniej Trio Ba
sket dla chłopców. Początek m e
czów o godz. 9.30.

Można wziąć również udział w 
zawodach judo z elementami sa
moobrony dla dzieci szkół podsta
wowych, a także 1, 3, 6, 8 i 10 lu
tego, początek  zawsze o godz. 
11.00. /róż/

W obiektywie młodych
Sukcesem młodych fotografików z Ryb

nika zakończył się IX Ogólnopolski Prze
gląd Fotografii Młodzieżowej Bolesła
wiec ’94. czternastoletnia Patrycja Gło
wala zajęła pierwsze miejsce, piętnastola
tek Bartek Rostkowski - drugie.

Patrycja robi zdjęcia od szóstego roku ży
cia - wspomina, że na początku aparat był 
dla niej trochę za ciężki... Pierwszy aparat 
dostała na urodziny. Na początku robiła 
zdjęcia na wycieczkach, w szkole, fotogra
fowała koleżanki z podwórka. Potem za
częła robić zdjęcia na dyskotekach. Jej ulu
bione tematy to krajobrazy, przyroda. Jak 
sama mówi, nie szuka natury daleko - foto
grafuje to, co otacza jej dom na osiedlu 
elektrowni. Latem zabiera aparat w góry. 
Patrycja uczy się w szkole podstawowej, 
myśli o dalszej nauce w technikum ekono
micznym. Uczęszczała do fotograficznej 
pracowni klubu “Energetyk”, ale musiała z 
tego zrezygnować z braku pieniędzy . Wy
grana w Bolesławcu przyniosła jej dwa i 
pół miliona starych złotych nagrody. Za te 
pieniądze Patrycja kupi sobie buty i kurtkę.

Ojciec Patrycji, Zenon 
Głowala, jest znanym fo
tografikiem i pierwszym 
krytykiem zdjęć córki, za
wsze zwraca jej uwagą na 
błędy. “Tata bardzo chce, 
żebym się poważnie zajęła 
fotografią - powiedziała 
nam Patrycja - ale ja  nie je
stem do tego przekona
na”.

Bartek Rostkowski tak
że jest synem fotografika, 
Mariana Rostkowskiego, i 
często zajmuje się zdjęcia
mi razem z ojcem. Foto
grafuje przyrodę i sceny 
rodzajowe. Bartek rów
nież jest uczniem podsta
wówki.

Rybnickie nastolatki 
startowały w Bolesławcu 
w kategorii “juniorów” 
do 15 lat.

/K.M ./

O płatek  z sen io ram i
Kronika policyjna

Uważaj przy kawie
W jednej z rybnickich kawiarni przy 

ul Sobieskiego nieznany sprawca 
skradł torbę damską z dokumentami i 
pieniędzmi. Straty wy niosły 30 zł.

Pojechali golfem
Spod bloku przy ul. Wandy skradzio

no zaparkowanego volkswagena golfa 
koloru czarnego. Właściciel ocenił stra
ty na 170 mln starych złotych.

Majsterkowicz
Sprawca kradzieży do piwnicy przy 

ul. Wandy skradł dwie wiertarki i lu
townicę wartości 100 zł.

Obrobili “Kłos”
W nocy z 9 na 10 stycznia włamano 

się do baru “Kłos” w Pogrzebieniu 
przy ul. Pamiątki. Skradziono alkohol, 
papierosy, telewizor kolorowy Orion i 
radiomagnetofon. Straty wyniosły 
1500 zł.

Miłośnicy muzyki
W nocy z 9 na 10 stycznia na parkin

gu przy ul. Morcinka nieznani sprawcy

W minioną sobotę 14 stycznia w 
Szkole Podstawowej nr 16 w Boguszo
wicach odbyło się tradycyjne nowo
roczne spotkanie Rady 
Dzielnicy z zamieszkującymi

Rada Dzielnicy, a sponsorowanego 
przez okoliczne zakłady pracy.

Tekst i zdj.: J.J.

zamieszkującymi ją seniorami.
Spotkanie rozpoczął 
koncert kapeli "Nasi" z 
Kłokocina, później na
stąpiły przemówienia 
gospodarzy oraz zapro
szonych gości, wśród 
których nie zabrakło 
przedstawicieli rady 
miasta z prezydentem 
Józefem Makoszem na 
czele. Zebrani przełama
li się opłatkiem, złożyli 
sobie życzenia nowo
roczne i przystąpiono do 
nieoficjalnej części spo
tkania - poczęstunku 
przygotowanego przez Wzruszone starsze panie przełamują się opłatkiem.

Gdyby śnieg utrzymał się do połowy lutego, dzieci nie miałyby 
w czasie ferii trudności z odpowiedzią na pytanie "...w co się ba
w i ć  Zdj . : jack

UCZNIOWIE PISZĄ

Nie jestem 
wprawdzie 

rybniczanką...
Co prawda nie jestem rodowitą 

mieszkanką Rybnika, ale ponieważ tu 
chodzę do szkoły, dojeżdżam do tego 
miasta codziennie. Niedawno 
odkryłam, że Rybnik ma bardzo 
specyficzną własność przyciągania. 
Polega to na tym, że po zajęciach 
szkolnych nigdy nie chce mi się od 
razu wracać do domu. Odnowi one 
kamieniczki kuszą i cieszą kolorami, 
bogate witryny sklepowe zapraszają do 
wejścia, a na każdym słupie 
ogłoszeniowym można przeczytać co 
należy zobaczyć w kinach lub Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. W lecie rybnicki 
Rynek tętni życiem w sposób 
szczególny. Moi znajomi, czyli 
uczniowie szkół średnich w naszym 
mieście, nie wyobrażają sobie, że 
można umówić się w innym miejscu, 
niż pod rynkową fontanną ze św. 
Nepomucenem. Nikogo nie razi, że 
siedzimy wręcz na płytach Rynku, 
wiadomo przecież, że są tak czyste, że 
nie należy martwić się o stan swoich 
najlepszych spodni. Podczas zimy 
również nie wyobrażam sobie, jak 
można ominąć centrum Rybnika. 
Atmosferę Bożego Narodzenia i zimy 
tworzą dekoracje: od girland i wielkich 
świecących gwiazd aż po ogromną 
choinkę, która jest tak ogromna 
“prawie do nieba” - jak powiedziała

kiedyś mała dziewczynka, zachwycając 
się największym drzewkiem szczęścia 
w Rybniku. Wiem, że takie okrzyki 
wznoszą wszyscy rybniczanie. I nie ma 
w tym nic dziwnego: Rybnik pięknieje 
z dnia na dzień. Pamiętam, że gdy 
latem podziwiałam pyszny “dywan 
kwietny” na schodach biegnących do 
teatru, pewna starsza pani zaczepiła 
mnie i z dumą powiedziała: “Jak 
dobrze je s t mieszkać w tak ładnym 
miejscu ”.

Rybnik zaprzecza tezie, że śląskie 
miasto to miasto brudne i szare od 
dymów. Tak twierdzą zwłaszcza ci, 
którzy nigdy nie byli na Śląsku. Lecz 
gdy już się zjawią, nie mogą się 
napatrzeć i nadziwić, że istnieje tak 
interesujące miasto. Sama złapałam się 
na tym, że podczas wizyty mojej 
dawno nie widzianej znajomej, 
zaproponowałam jej wyprawę do 
Rybnika, zamiast umówić się z nią w 
moim mieście.

Nie jestem osobą skorą do wyrażania 
pozytywnych opinii, lecz metamorfozę 
tego miasta widziałam na własne oczy. 
Pamiętam, że kiedyś na rynku był targ, 
że nie było tak funkcjonalnych 
chodników i udogodnień w ruchu 
drogowym. A dziś miasto wygląda jak 
młoda, dwudziestoletnia kobieta - 
piękne, atrakcyjne i pociągające. I 
mieszkańcy są bardziej uśmiechnięci i 
zadowoleni, choć nie pozbawieni 
swoich trosk i zmartwień. Mam jedno 
swoje, bardzo skryte marzenie: 
chciałabym mieszkać kiedyś w 
Rybniku i czuć się tak samo dumna, 
jak ta starsza pani spotkana w zeszłym 
roku pod teatrem.

ANNA RYBOL
Uczennica ZLR

włamali się do fiata 126p. Skradli ra
dioodtwarzacz “Clatronic” i kolumny 
głośnikowe o wartości 200 zł.

Po dżinsy do Big Stara
11 stycznia o godz. 1.40 patrol Straży 

Miejskiej zauważył wybitą szybę w 
sklepie “Big Star” przy Rynku. Jak się 
okazało, sprawca wybił podwójną 
szybę wystawową w przejściu mię
dzy Rynkiem i Placem Wolności. Ze 
stojących obok okna wieszaków 
skradł cztery kurtki dżinsowe, trzy 
kamizelki. Łączne straty wyniosły 
1000 zł.

Nieuczciwa bufetowa
Właściciel jednego z rybnickich 

barów zgłosił na policję, że pracują
ca u niego bufetowa skradła część 
utargu w kwocie 475 zł. Podejrzana 
została zatrzymana w areszcie do 
wyjaśnienia.

Okradł matkę
Jedna z mieszkanek Rybnika zgło

siła w Komendzie Rejonowej Poli
cji, że została okradziona przez wła
snego syna. Jest on wychowankiem 
Zakładu Poprawczego w Raciborzu.

Od 11 do 28 grudnia przebywał na 
przepustce. W tym czasie z mieszka
nia matki skradł telewizor kolorowy 
Sanyo i magnetowid “Panasonic” o 
łącznej wartości 130 zł.

Potrącił pieszego
14 stycznia o godz. 21.30 na ul. A. 

Bożka w Kamieniu samochód skoda 
forman koloru czarnego potrąciła 46- 
letniego pieszego. Poszkodowany 
doznał uszkodzenia kręgosłupa. Zo
stał przewieziony do szpitala przy ul. 
Rudzkiej.

Demolka w “Czynie”
15 stycznia właściciel baru “Czyn” 

w Niewiadomiu zgłosił, że jeden z 
klientów dokonał zniszczenia kurtki 
i stołu bilardowego powodując szko
dy w wysokości 60 zł. Sprawca zo
stał zatrzymany przez policję do wy
trzeźwienia i wyjaśnienia.

Włamanie na stacji
15 stycznia ok. godz. 22.00 na te

renie stacji PKP nieznany sprawca 
włamał się do kiosku spożywczego. 
Jego łupem padły artykuły spożywcze 
o nieustalonej wartości.

/jak/
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Zdjęcie  f u j ic o l o r  

z albumu czytelników

Wspólny posiłek. Zdj.: Henryk Rydwelski

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 łub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z 
rolki filmu.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 20 zł

(200 tys.zł) każdy, 
ufundowane 
przez sklep 
JANKES 

Rybnik, Rynek 7

Pod znakami zodiaku
BARAN 21.03.-19.04.- Niespodziewanie wzmocnisz swoją pozycję zawodową 
Warto jednak zapisać swoje najlepsze pomysły, bo mogą się one jeszcze przy
dać w przyszłości, kiedy przyjdzie czas na kolejny awans.
BYK 20.04.-20.05. - Przed popełnieniem kolejnej pomyłki uchroni Cię w ostat
niej chwili instynkt. Nie zdawaj się całkowicie na los, trzeba będzie mu trochę 
pomóc.
BLIŹNIĘTA 21.05. - 21.06. - Przyda się Twoja elastyczność myślenia, bo 
przyjdzie zastanowić się nad kilkoma aspektami sprawy. Wyjście z sytuacji też 
będziesz miał niejedno, ale wyboru musisz dokonać sam.
RAK 22.06. - 22.07. - Twoje samopoczucie rośnie wraz ze stopniem samorea
lizacji, a najwyższy uzyskasz dzięki dziedzinie, którą dopiero co poznałeś. War
to więc poświęcić je j więcej czasu.
LEW 23.07. - 22.08. - Jedno wydarzenie może stać się przyczyną kłopotów, 
które pociągną za sobą następne. By się tej lawinie przeciwstawić miej oczy i 
uszy otwarte. Jest szansa, że zauważysz coś, co może urwać łeb całej sprawie. 
PANNA 23.08.-22.09. -U  podstaw wielu Twoich kłopotów leży nadmierny kry
tycyzm wobec otoczenia. Spróbuj go powściągnąć przynajmniej w sprawach 
osobistych, a okazją do zmiany nastawienia do łudzi będzie wielkie rodzinne 
zgromadzenie.
WAGA 23.09.-22.10. - Wyjątkowy czas zbliżenia z rodziną. Z niego popłynie 
siła i energia, a będziesz je j potrzebował sporo, bo dojdzie do zmierzenia się z 
nie byłe jakim przeciwnikiem.
SKORPION 23.10.-21.11. - Los przyniesie Ci szansę, jaka zdarza się raz w ży
ciu! Jeżeli ją  wykorzystasz, możesz rozwiązać na długo swoje problemy finan
sowe. Musisz być jednak na miejscu, unikaj więc dłuższych podróży. 
STRZELEC 22.11-21.12. - Zmiany jakich możesz oczekiwać przez cały rok, 
rozpoczną się od przełomu w życiu uczuciowym. Będą one na tyle trwale i po
zytywne, że wpłyną na wszystkie inne sfery Twojego życia.
KOZIOROŻEC 22.12.-19.01. - Nie izoluj się i nie uciekaj od życiowych trudno
ści. Wiele możesz się nauczyć, nie traktuj więc niepowodzeń jako dopustu boże
go, ale potraktuj je  jako kolejne doświadczenie życiowe.
WODNIK 20.01. - 18.02. - Będziesz mógł w końcu udowodnić, że Twojej intu
icji można zaufać, decyzje przestaną budzić zastrzeżenia. Atmosfera zaufania 
pozwoli Ci nawet na chwilę relaksu.
RYBY 19.02.-20.03. - Twoje partnerskie układy wymagają spokojnego przea
nalizowania. Zrób to z dała od zamętu dnia codziennego, a krótki wyjazd przy
da się także dla podreperowania zdrowia.

Otul mnie Fatałachy z naszej szafy

Czyż może być coś przyjemniejszego 
w zimie niż otulenie się miękką dziani
ną? I choć projektanci upierają się przy 
małych, ciasnych sweter
kach do pępka, nie dajmy 
się zwariować. To jest 
może dobre do podniesie
nia temperatury... pokazu, 
ale w praktyce się nic 
sprawdza. My otulajmy 
się w wielkie, długie, sze
rokie swetry, grube dziane 
rajstopy do mini lub dłu
gie spódnice, spodnie, na
wet te dzwonowate. Bo z 
dzisiejszej dzianiny, która 
posiada domieszki nie po
zwalające na odkształca
nie się wyrobu, można 
zrobić dosłownie wszyst
ko. A ku radości dziew
cząt z dwoma lewymi rę
kami, jeżeli chodzi o robótki, wiele 
pięknych rzeczy można kupić w skle
pie. Pokazało się sporo swetrów,

które wyglądają na robione ręcznie - 
z aplikacjami, niekonwencjonalnym 
połączeniem wzorów, fragmentami 

jakby szydełkowymi 
Zauważcie, że piękne 
dzianiny noszą pasjami 
plastyczki, a wiec osoby, 
które trudno podejrze
wać o brak gustu. Bo 
włóczka - wełna, baweł
na czy anilana, są wspa
niałym tworzywem, z 
którego można wyczaro
wywać cuda.

Szczególnie pięknie 
wygląda dzianina w ko
lorach naturalnych, ale 
ponieważ jest karnawał, 
pomyślcie o złotych czy 
srebrnych dzianych stro
jach. Nie bójcie się pre
tensjonalności, jeżeli 

tylko złoty czy srebrny ciuch jest pro
sty i spokojny w kroju.

Wróżka

Poziomo: A / dobra - nie zawada, B/rośnie i p łacze, C/ metal 
dla informatora, D/ tam kruszono kopie, E/  obozowy rytuał, F/ 
opał dla sportowców ", G/ brat clowna, H/p ły n ie , a czasem 
kopie, I/  kość niezgody w piaskownicy, J / coś na świat 
Pionowo: 1/papierek do odprawiania, 2/ coś dobrego dla kare
go, 3 / od datków nie p łaci podatków, 4/ do zalewania za skórę, 
5/ siedzi w kościach, 6/ mięsne fiasko, 7/ do przyznania, 8/  z 
grzesznika zrobi świętego, 9/ drugie nie na śniadanie, 10/ do 
kreślenia kresek
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: D-4, A-8, D-7, B-1, A -10, A-3, C- 
9, D-5, G-7, D-7, A-5, B-5, D-6; D-7, E-9, F-4, D-1; G-10, B-2, 
E-1, B-1, D-9, H-4, J-1, C-7, B-5, J-3, B-3; A-9, G-6, B-7; F-2, 
I-9, B-9
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty uka
zania się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzyn
ki’ /Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 1 z hasłem “Wszystkie
go najlepszego w Nowym Roku" otrzymują: Katarzyna 
DWORACZEK, ul. Olszowa 21, 44-203 Rybnik, 
oraz Adam PĘKAŁA, ul. Dworcowa 3/27, 44-200 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji.
Przepraszamy czytelników za czasowy brak “żółtej skrzynki" 
w Rynku 12, spowodowany remontem budynku.

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

Ilustracje różnią się w 8 miejscach, znajdź różnice
Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu towarowego 
wartości 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 1 nagrodę otrzymuje: Łukasz STOLORZ , ul. Polna 6, 
44-238 Przegędza.

A jednak sypło śniegiym!
Ino tak sie mje i Markowi zdowo, że 
Pónbóczek majom isto biza na 
szkolorzy. Bez cołke zimowe feryje 
niy ma co robić, łażymy jak mole po

Kiołzdaczka

baraninie a ja k  trza iść ju zaś do 
szkoły, robi sie zima choćby z lan
szaftu. Rechtór do nos godo, cosik 
klaruje a nom z tego i tak nic do le
pów niy włazi, bo fort sie dziwomy 
bez łokno na śniyg i medytujymy, 
kedy  i kaj  by sie szło pokiołzdać. 
Popołedniu wiela czasu na kiołzda
nie niy ma. Choćby kożdy rechtór 
ino troszka zadoł, to i tak sie tego 
uzbiyro kupa i trza nad heftami do 
ćmoka siedzieć.
A z kiełzdaniym trza sie uwijać, jak  
pioskiym posypiom tretuary, to 
momy po ptokach. Przeca niy bydy
my z Markiem, jak niykere gupielo
ki, na auta sie wiyszać i na zelów
kach za nimi brusić. Takimi akro
batami to my niy som. Ło kryce niy 
chcymy skuli gupoty chodzić, a 
sztrofy tyż nie ma z czego zapłacić. 
Ale kaj by sie szło w Rybniku na 
szlynzuchach pokiołzdać? Pisali w 
keryś gazecie ło piyknyj kiołzdaczce 
w Jastrzębiu i w Pszowie. Ino jeź
dzić tak daleko sie niy łopłaci, mac
ka czasu sic zmitrynży, a wiela zlot
ków na autobus by poszło, wola niy 
g odać. Pora roków tymu loli my 
szlałchym płyta betonowo na boi
sku wele Ryfamy. Jak mróz bez noc 
chycioł, to rano boł lód jak trza. Te
raz isto ju ż  niy lejymy, założyli 
wszystkim zygory na woda i kożdy  
na wodzie szporuje. W lato żodyn 
sie niy staro nad feryjami. Momy  
piykne basyny, place zabaw do 
najmłodszych, ino co robić w zima? 
Przeca dziecka rybnickie niy prze
śpiom zimy jak borsuki. Możno sie 
kedy nasze miasto tak fest zbogaci, 
że sie doczekamy kiołzdaczki z 
prawdziwego zdarzynio. Niy jak iś  
kaczok zamarzniynty, ale z piyknym 
łoświytlyniym, z muzyczkom z koł
choźników, z wypożyczalniom  
szłynzuchów, kaj by szło kupić żymł
a na zmocniyni abo szolka ciepłe

go tyju. Cołke f amilije by sie mogły 
przyjść pokiołzdać. Nasze Mamy 
przy zwyrtaniu straciy łyby trocha 
zimowego sadła, łojce by sie muskle 
w nogach wyrobiyli a bajtle by f im
lokowali wiela by ino chcieli. Jak 
by to boła tako richtik fajnisto kioł
zdaczka, to by sie pewnikiym mocka 
ludzi zgruchło. Żodyn by sie już do 
Jastrzębio abo do Pszowa niy mu
siał handraczyć. Możno by i miasto 
mogło na tym zdziepko sprofitować. 
W Rybniku monty mocka utalynto
wanych dziecek. Mono by na tyj na
szyj kiołzdaczce sie jakoś rybnicko 
Katerina Witt abo jakiś Filipowski 
do medalu uzwyrtali? Ale by sie 
Rybnik asiół!

Edek,
fomfel Marka Mateji
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