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Jak wiele zależy od czasu...
Tragiczne w skutkach karambole drogowe, które 

zdarzyły się niedawno w gęstej mgle koło Krakowa i 
Pszczyny, uświadomiły nam ponownie jak  w ielka  
jest rola służb ratowniczych i jak  w iele zależy od 
czasu interwencji. Strażacy z ratownictwa technicz
nego wydobyli kilka osób uwięzionych w samocho
dowych wrakach.

St. ogniomistrze Józef Piątek /z lewej/ i Andrzej Porwoł demonstrują wyposaże
nie samochodu ratownictwa technicznego, w tym tzw. "szczęk życia" Zdj.:jack.

W 1992 roku weszły w życie dwie 
ustawy pożarnicze, które poważnie 
rozszerzyły dotychczasowy zakres 
działania straży pożarnej. Dotąd stra
żak kojarzył się tylko z gaszeniem po
żaru, teraz na numer 998 możemy 
dzwonić również w przypadku innych 
zagrożeń, jak kolizje drogowe, gdzie 
konieczny jest sprzęt techniczny i zagrożenia

Jak poinformował nas Hans-Joachim 
Thelen, przewodniczący Koła Przyja
ciół Rybnika w Dorsten, najprawdopo
dobniej od 29 czerwca do 1 lipca 1995 
roku odbędą się w tym północnowest
falskim mieście Drugie Dni Rybnika. 
Niemieccy organizatorzy pragną za
prosić do Dorsten rybnicką grupę roc
kową, kilku uczniów naszych szkół 
średnich oraz orkiestrę kameralną ryb
nickiej szkoły muzycznej. Dyrektor E. 
Stawarski otrzymał już stosowne za
proszenie z Dorsten i czyni już stara
nia umożliwiające mu realizację wyja
zdu w czerwcu do Niemiec. Organiza
torzy pragnęliby również zaprosić ryb
nickich plastyków i zorganizować w 
Dorsten ekspozycję ich prac. Marian 
Rak, który uczestniczył już w Pierwszych

zagrożenia spowodowane skażeniem 
chemicznym. Strażacy zajmują się tak
że specyficznego rodzaju ratownic
twem medycznym, jak choćby pierw
sza pomoc ofiarom wypadków drogo
wych lub innych jak np. wpadnięcie 
do studni i innych ciasnych obiektów 
jak komin itp. Umiejętności medyczne 
przydają się również przy ratowaniu

Pierwszych Dniach Rybnika w Dorsten je
sienią 1993 roku, zasugerował, że w 
wypadku dojścia do skutku imprezy 
należałoby wysłać do Dorsten prace 
profesjonalnych artystów z naszego 
miasta. Zanim jednak w Dorsten odbę
dzie się wspomniana wyżej impreza, 
dr Thelen planuje odwiedzić Rybnik w 
maju br i omówić szczegóły z zapro
szonymi do Dorsen rybniczanami.

Dla przypomnienia informujemy, że 
kontakty Rybnika z Dorsten trwają już 
prawie pięć lat, zaś w kwietniu 1994 
roku w naszym mieście odbyły się Dni 
Dorsten, podczas których podpisano 
dokument o partnerstwie obu miast.

/szoł/

kolegów poszkodowanych w akcji po
żarniczej.

Podobne zadania stoją przed straża
kami Komendy Rejonowej Państwo
wej Straży Pożarnej w Rybniku. Obej
muje ona swoim zasięgiem oprócz 
Rybnika również Żory, Czerwionkę - 
Leszczyny, a także gminy: Lyski, Kor
nowac, Jejkowice, Świerklany i Ga
szowice. Na terenie tym działają dwie 
Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Pań
stwowej Straży Pożarnej z siedzibami 
w Rybniku i Żorach oraz 50 jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Koniecz
ność koordynacji działania straży z 
działaniami służb miejskich, a także 

c.d. na stronie 3

Szkoła
kupiona

Jak już informowaliśmy, na ostatniej 
Sesji Rady Miasta powzięto zamiar 
nabycia przez miasto od likwidatora 
Spółdzielni Pracy Handlowo-Usługo
wej budynku rybnickiej szkoły mu
zycznej wraz z przyległym terenem. 
Do sfinalizowania tej transakcji doj
dzie w przyszłym tygodniu, kiedy to 
zostanie podpisany stosowny akt no
tarialny. Całą posesję nabyto za 4 mld 
starych złotych.

Miasto będzie zabiegało o to, by 
koszt nabycia starego budynku został 
pokryty przez resort kultury, któremu 
placówka, jako szkoła artystyczna, 
podlega.
- Myślę, że w tej sytuacji możemy spać 
spokojnie i funkcjonować bez stresów
- powiedział dyrektor szkoły Euge
niusz Staw arski. - I  choć z powodu 
wyjścia z pilotażu wracamy od 1 
kwietnia pod  skrzydła Ministerstwa 
Kultury, mamy nadzieję, że dzięki bu
dynkowi nasz związek z miastem nie 
ulegnie rozluźnieniu. Zresztą, nawia
sem mówiąc, wszystkie szkoły średnie 
żałują, że miasto przestało sprawować 
nad nimi pieczę... Pomimo negatywnej 
odpowiedzi wojewody na nasz wnio
sek o przeniesienie szkoły do starego 
budynku starostwa, wiemy, że rozmo
wy trwają, a kropka nad “i ” nie zosta
ła jeszcze postawiona...

___________________________ /r/

MAŁA
SCENA RYBNICKA

Rybnik, ul. Kościuszki 54 
zaprasza we wtorek 28 lutego 

od godz. 18.00 - 24.00 na

DYSKOTEKĘ
"ŚLED ZIOW Ą"

II Dni Rybnika 
w Dorsten

Królewska para balu: Justyna Dzierbicka i Marek Karasek
Zdj.:jack.

Yabba - dabba - doo!
W relacji z ubiegłorocznego balu dla 

najlepszych uczniów rybnickich szkół 
średnich, na którym obowiązywały 
stroje z czasów rzymskiego imperium, 
wyraziliśmy przypuszczenie, że kolej
ny, biorąc pod uwagę chronologię, po
winien przebiegać pod dyktando śre
dniowiecznych rycerzy i dam ich ser
ca. Trafiliśmy kulą w płot, bo w ubie
głą sobotę salę Małej Sceny Rybnic
kiej zapełnili... troglodyci. Kolejny 
tradycyjny już bal zorganizowany przy 
współudziale MOSiR-u , Miejskiego 
Zarządu Szkół i Przedszkoli oraz Ma
łej Sceny był udanym nawiązaniem do 
kinowego przeboju “Flintstonowie”, a 
okrzykiem dyżurnym był oczywiście 
“yabba - dabba - doo!”. Wzięła w nim 
udział młodzież, która "...robiła więcej 
niż trzeba" - jak powiedział dyrektor 
MZSiP Wojciech Niedziałkowski, a 
więc ci, którzy byli szczególnie aktyw
ni w akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Świątecznej Pomocy, "Paczka dla każdego" 
i miejskich mikołajkach.

Kilkadziesiąt młodych jaskiniowców 
bawiło się przy dźwiękach orkiestry 
jazzu tradycyjnego i muzyki dyskote
kowej na przemian. Były konkursy, 
korowody i wybory królowej i króla 
balu.

Podziw budziły wykonane własno
ręcznie i z wielką inwencją stroje, w 
których wykorzystano skrawki futer, 
skóry, panterkowe i tygrysie motywy, 
a także dodatkowe rekwizyty jak ko
ści, bojowe maczugi itp. Trzeba przy
znać, że nam, ludziom współczesnym, 
okres kamienia łupanego wyjątkowo 
przypadł do gustu, czego przykładem 
był trwający do późnej nocy mimo na
rzekań starszych “bal jaskiniowców” 
rybnickiej młodzieży, której obyczaje 
najczęściej odbiegają jednak od zacho
wań naszych praszczurów.

/r./

Jak trafić do redakcji?
Wciąż jeszcze mamy sygnały, 

że do nowej siedziby “Gazety 
Rybnickiej” w Rynku 12a trafić 
niełatwo. Cieszymy się, że znajduje 
się ona prawie w sercu miasta, ale mi
nie jeszcze trochę czasu nim nasi Czy
telnicy poznają “tajemne” przejścia do 
oficyny kamienicy 
przy Rynku 12.
Niestety, na razie 
od strony Rynku 
dojście jest nie
możliwe, za to 
można dotrzeć do 
nas zarówno od ul.
Zamkowej, jak i 
Korfantego.

Idąc od Rynku 
należy z ul. Za
mkowej skręcić 
przed sklepem z 
artykułami ogro
dniczymi w prawo 
w podwórko, a 
stojąc na środku 
spojrzeć jeszcze

raz w prawo, a tam już widoczna bę
dzie żółta tablica informacyjna, której 
moment zawieszenia uwieczniliśmy na 
zdjęciu. Dodatkowe tablice pojawią 
się już niebawem na ul. Zamkowej 
oraz Korfantego, gdzie planujemy 
również zawieszenie “żółtej skrzynki” 

do korespondencji z 
redakcją.

Siedziba przy Ryn
ku jest już trzecią w 
krótkiej historii “Ga
zety Rybnickiej” . 
Rozpoczynaliśmy w 
marcu 1990 roku, co 
pewnie niewielu ryb
niczan pamięta, przy 
ul. Wiejskiej 7 , by w 
czerwcu tegoż roku 
przenieść się na Ko
ściuszki do gmachu 
Politechniki. Miejmy 
nadzieję, że stycznio
wa przeprowadzka 
była ostatnią. Do 
trzech razy sztuka.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1

G AZETA
RYBNICKA

TYGODNIK SAM ORZĄDOW Y



W czwartek 9 lutego br. w SP 34, gdzie 
ma swoją siedzibę Rada Dzielnicy SMOL
NA, odbyło się spotkanie jej członków z 
Zarządem Miasta. Wzięli w nim udział pre
zydent Józef Makosz oraz wiceprezydenci 
Marian Adamczyk, Józef Cyran i Mi
chał Śmigielski.

Na wstępie przewodniczący Rady Dziel
nicy Tadeusz Banasiak przedstawił cel i 
główne tematy spotkania. Przedstawiciele 
komisji gospodarki komunalnej RD Euge
niusz Marcol, Ewald Kubik i 
Kazimiera Salamon, którzy 
nawiązali do opracowanego 
przez RD planu potrzeb dzielni
cy na 1995 r. Padły pytania o 
termin powstania obwodnicy, 
która powinna odciążyć ul. Re
ymonta, o kanalizację ulicy Po
przecznej, Smolnej, Lektorskiej, 
kolektor sanitarny na ul. Wodzi
sławskiej, modernizację wodociągu na ul. 
Poprzecznej, remont dróg i chodników, w 
tym ul. Wodzisławskiej, Lektorskiej, Smol
nej, poruszono także sprawę garaży na os. 
Reymonta i poczty w tym samym osiedlu, 
zagospodarowania i zazieleniania os. Rey
monta i Kilińskiego i w ogóle problem tere
nów zielonych w dzielnicy. Wiceprzewo
dnicząca RD Lidia Koleczko zwróciła 
uwagę na sprawę przejścia dla pieszych na 
ul. Reymonta na wysokości ul. Łąkowej i 
Wiejskiej, tworzenie się dzikich wysypisk 
śmieci m.in. na ul. Łanowej i Zamysłow
skiej oraz zbyt małą liczbę koszy na śmieci 
w dzielnicy. Prezydent Józef Makosz dzię
kując za zaproszenie i możliwość spotkania 
się na Smolnej omówił problemy ogólno
miejskie, w tym m.in. o planach budowy 
przejść podziemnych, czynszów, bezpie
czeństwie mieszkańców, w tym na drogach

Ustawa wprowadziła nowe zasady 
ustalania uprawnień do pobierania za
siłków i cały tok postępowania insty
tucji, które zasiłki wypłacają. Są to: 
pracodawcy zatrudniający co najmniej 
5 pracowników, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego spełniają
ca tę funkcję w stosunku do rolników, 
rejonowe urzędy pracy wypłacające 
zasiłek bezrobotnym, ośrodki pomocy 
społecznej w poszczególnych gmi
nach, a także oddziały ZUS i inne 
organy rentowe, które mają obowiązek 
wypłacania zasiłków emerytom i ren
cistom.

W myśl nowych przepisów zasiłek 
rodzinny staje się świadczeniem spo
łecznym finansowanym z budżetu pań
stwa i przysługuje niezależnie od tego, 
czy uprawniony jest ubezpieczony czy 
też nie. Przysługuje on obywatelom 
naszego kraju, ale także cudzoziem
com mającym kartę stałego pobytu.

Zgodnie z nowymi przepisami pra
wo do zasiłku rodzinnego utraci ko
bieta, która nigdy nie pracowała, a nie 
osiągnęła 60 roku życia, a także męż
czyzna przed ukończeniem 65 roku 
życia. Nie otrzyma go również współ
małżonek z III grupą inwalidztwa, a 
także współmałżonek - najczęściej 
niepracująca matka wychowująca 
dziecko do lat 8. Natomiast otrzymy
wać go będzie matka sprawująca opie
kę nad dzieckiem, któremu przysługu
je zasiłek pielęgnacyjny. Będzie ona 
otrzymywać zasiłek tylko na dziecko. 
Prawo do zasiłku rodzinnego utracą 
również małżonkowie, którzy dotych
czas pobierali je na siebie wzajemnie.

Natomiast nowe przepisy s ą  korzystne
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publicznych itp. Nawiązując do pytań o 
sprawy dotyczące dzielnicy potwierdził 
plan wykonania obwodnicy w czasie obe
cnej kadencji.
W związku z planowaną budową obwo
dnicy nie ma możliwości finansowych na 
wykonanie przejścia naziemnego nad ul. 
Reymonta obok SP 34.
Pozostali członkowie Zarządu wypowiada
li się w sprawach dotyczących ich służb. I 
tak: M. Adamczyk stwierdził, że wodociąg

i chodnik na ul. Poprzecznej będzie wyko
nany, zaś kanalizacja uzależniona jest od 
budowy kolektora na ul. Wodzisławskiej.

Inicjatywa remontu dróg oraz chodników 
powinna wyjść od mieszkańców, a wtedy 
Urząd Miasta zabezpieczy materiały i po
moc techniczną. Kładka na Nacynie będzie 
wykonana jeszcze w pierwszym półroczu. 
M. Adamczyk zauważył, że przejście dla 
pieszych na ul. Reymonta jest niewskazane 
ze względów bezpieczeństwa, ale jeżeli RD 
uważa, że powinno ono powstać, sprawa 
zostanie ponownie rozważona. Zapewnił 
również, że dzikie wysypiska znikną, a 
sprawę koszy na śmieci dla dzielnicy roz
wiążą Rybnickie Służby Komunalne, kiedy 
tylko będzie taka potrzeba, zagospodaro
wanie i zazielenienie os. Kilińskiego i Rey
monta jest aktualnie w Urzędzie Miasta

korzystne dla osób żyjących w związkach nie
formalnych oraz dla ich dzieci. Kon
kubina lub konkubin będą odtąd w 
sferze zasiłków rodzinnych traktowani 
tak, jak dotychczas traktowani byli 
małżonkowie. By udowodnić faktycz
ne wspólne pożycie z uprawnionym, 
wystarczy przedłożyć odpowiednim 
organom pisemne oświadczenie. Wy
sokość zasiłku rodzinnego jest jedna
kowa dla wszystkich i wynosić będzie 
obecnie 21 zł /210 tys. starych zł/. Dla 
rodzin wielodzietnych, w których do
chody są niskie, suma zasiłków może 
być dużym zastrzykiem dla rodzinne
go budżetu.

W związku z powyższymi zmiana
mi organy rentowe oddziałów ZUS 
w całym kraju dokonują od dnia 31 
marca br. wstrzymania wypłat 
wszystkich zasiłków rodzinnych wy
płaconych przy świadczeniach ren
towych. Ponowne przyznanie zasił
ków i podjęcie wypłaty tych świad
czeń przez uprawnione organy bę
dzie mogło nastąpić j e d y n i e  w 
przypadku złożenia pisemnego 
wniosku wraz z oświadczeniem o 
dochodach rodzinnych. Oddziały 
ZUS, w tym również oddział w Rybni
ku, już przymierzają się do wysyłania 
każdemu uprawnionemu do otrzymy
wania zasiłku rodzinnego przy świad
czeniu rentowym druków wniosków i 
oświadczeń z odpowiednią informacją. 
Wznowienie wypłacania zasiłku nastą
pi za miesiąc, w którym został nade
słany nowy wniosek, nie będzie zatem 
możliwe wypłacenie tego świadczenia 
“do tyłu”.

Prawo do zasiłku rodzinnego będzie

omawiane, a dzięki inicjatywie RD doszło 
do rozmów z poszczególnymi administra
cjami i podjęto konkretne kroki w celu roz
wiązania problemu.

J. Cyran odniósł się do wykonania kana
lizacji na ul. Reymonta oraz do wykonania 
dokumentacji technicznej na pozostałe uli
ce: Lektorską, Poprzeczną, Smolną. M. 
Śmigielski poinformował o planach budo
wy osiedla domków jednorodzinnych za 
SP 34 i podjęcie w związku z tym projektu 

budowy garaży na terenie 
obok osiedla, w tym gara
ży wielokondygnacyj
nych. W drugiej części 
spotkania, w otwartej dys
kusji poruszano problemy 
dnia codziennego: proble
my wywłaszczeń, rozbiór
ki i odszkodowań, które 
mogą pojawić się w 
związku z budową obwo

dnicy, nagminne wysypywanie śmieci do 
pojemników przy osiedlach spółdzielczych 
przez mieszkańców prywatnych posesji.

Miasto obiecało również wspomóc dzia
łania RD na rzecz powstania poczty na 
osiedlu Kilińskiego.

W dalszej dyskusji zebrani krytycznie 
ocenili pracę radnych z naszego terenu, ich 
całkowity brak zainteresowania dzielnicą.

Mimo początkowego napięcia i pewnej 
nerwowości oraz krytycznej oceny radnych 
za ich brak zainteresowania dzielnicą spo
tkanie było bardzo rzeczowe, czuło się od
powiedzialność za słowa, wszyscy obecni 
zdawali sobie sprawę z pewnych ograni
czeń, w tym głównie finansowych, które 
limitują działania Urzędu i Rady Dzielnicy. 
Na kolejne spotkanie umówiono się na je
sień br. T.B.

ustalane na okresy 6-miesięczne: od 1 
marca do 31 sierpnia danego roku 
kalendarzowego i od 1 września do 
ostatniego dnia lutego następnego 
roku kalendarzowego. Świadczenie 
będzie przysługiwało jeżeli przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w rodzi
nie uzyskany w dwóch kwartałach ka
lendarzowych poprzedzających wyżej 
wymienione okresy nie przekroczy 
kwoty:
- 50 proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodo
wej ogłaszanego dla celów emerytal
nych w IV kwartale poprzedniego 
roku kalendarzowego - przy ustalaniu 
zasiłku rodzinnego na okres od 1 mar
ca do 31 sierpnia,
- 50 proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodo
wej ogłaszanego dla celów emerytal
nych w II kwartale danego roku kalen
darzowego - przy ustalaniu prawa do 
zasiłku rodzinnego na okres od 1 
września do ostatniego lutego następ
nego roku kalendarzowego.
Ustalenie uprawnień do zasiłku ro
dzinnego na okres od 1.03.95 do 
31.08.95 wyjątkowo nastąpi przy 
uwzględnieniu dochodów uzyskanych 
w IV kwartale 1994 r.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku ro
dzinnego uwzględniane będą wszyst
kie dochody brutto członków rodzi
ny /uprawnionego, małżonka, jego 
dzieci pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym/, bez wzglę
du na tytuł i źródło ich uzyskania, wy
łączając zasiłki rodzinne, pielęgnacyj
ne i pogrzebowe.

/ r /

Komunikat
policji

29 grudnia ok. godz. 7.00 rano w 
Świerklanach na ul. Wodzisławskiej 
samochód marki polonez potrącił 
rowerzystę, który poniósł śmierć na 
miejscu. Policja prosi ewentualnych 
świadków zdarzenia o kontakt oso
bisty lub telefoniczny z Wydziałem 
Ruchu Drogowego KRP w Rybniku, 
tel. 21-091 wewn. 321, 322 lub 330.

S p o t k a n i e  
n a  S m o l n e j

Nowe przepisy o zasiłku rodzinnym

Z U S w strzy m a  
w y p ła ty  za siłk ó w

Pierwszego marca br. wchodzą w życie nowe przepisy 
dotyczące wypłacania zasiłków rodzinnych i pielęgna
cyjnych. Zmieniają one generalnie krąg osób uprawnio
nych do ich pobierania. Część osób prawa te nabędzie, 
wiele, niestety, utraci.

Bal dobroczynny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Austriackiej

W  ry tm ie  w a lca
Istn ie jące  w Rybniku od 1988 

roku Towarzystwo Przyjaźni Pol
sko-Austriackiej zaprasza wszyst
kich chętnych na dobroczynny bal 
karnaw ałow y, z którego dochód 
zostan ie  przeznaczony  na zakup

Bal dla dzieci 
specjalnej troski
W czwartek 23 lutego w godz. 16.00 

w Szkole Podstawowej nr 11 odbędzie 
się Wielki Bal Karnawałowy dla dzieci 
upośledzonych zorganizowany przez 
rybnickie koło Polskiego Stowarzysze
nia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. Będzie on połączony z 
uroczystością wręczenia Pucharów  
Wdzięczności dla osób, którym proble
my dzieci specjalnej troski są szczegól
nie drogie.

Chętni, którzy chcą finansowo wspo
móc stowarzyszenie, mogą wpłacać 
pieniądze na konto PKO Rybnik
27733-13299-132

podręczników dla polskich dzieci z 
Zaolzia oraz na potrzeby osób nie
dowidzących i ociem niałych, zgo
dnie z hasłem  noworocznego kon
certu w W iedniu “Św ia tełko  w 
ciem ności”.

Bal odbędzie się w sobotę 25 lu
tego w Domu Rzem iosła - popular
nym “O krąglaku” , a trw ał będzie 
od godz. 19.30 do b ia łego  rana 
przy dźw iękach m elodii w ied eń
skich, choć nie tylko. Z aplanow a
no, że bawić się będzie 100 par, a 
w programie są m.i. wybory królo
wej karnawału, spotkanie ze Śląza
kiem  Roku - H enrykiem  K on
skiem, wybór najbardziej eleganc
ko i najbardzie j ekstraw agancko 
ubranej pary.

Bilety w cenie 18 zł /180 tys./ 
od osoby nabywać można w sie
dzibie ZNP, ul. 3 Maja 27, Cech 
R zem iosł Różnych /O k rąg lak / 
oraz w biurze Ruchu Autonom ii 
Śląska przy Placu W olności.

/r/

Gdzie są kubły ?
Od momentu pojawienia się w Ryb

niku kubłów do segregacji odpadów 
minęły dwa lata. Niektórzy mieszkańcy 
uważają, że obok kubłów na szkło, 
papier i tworzywa sztuczne, powinny 
jeszcze być osobne pojemniki na me
tale i odpady biologiczne. Generalnie 
jednak ekologiczne kubły spotkały się 
z dobrym przyjęciem wśród rybniczan. 
Niestety, niektórzy traktują te poje
mniki jak zwykle kubły i wrzucają do 
nich wszystko jak leci. Trudno ocenić

czy jest to wynikiem lenistwa, aspo
łecznej postawy czy też niesystema
tycznego opróżniania kubłów przez 
odpowiednie służby. Zdarza się, że w 
centrum miasta przechodnie “niepo
strzeżenie” wrzucają reklamówkę z 
popiołem z węgla do zwykłego kosza 
na śmieci. Można przypuszczać, iż 
człowiek ten nie mógł się już doczekać 
na wywóz śmieci i w ten sposób roz
wiązywał swoje doraźne potrzeby. 
Wiosną ubiegłego roku w lesie za ką
pieliskiem “Ruda” ktoś porzucił wiel
kie worki z popiołem i odpady te, po
rośnięte już trawą, leżą w tym miejscu 
do dziś. Najbardziej popularnym spo
sobem pozbywania się nadmiaru wła
snych śmieci jest podrzucanie odpadów

odpadów do kubłów w okolicach bloków 
spółdzielczych. Niektórzy tamtejsi do
zorcy zdecydowali się nawet przeciw
ko prywatnym intruzom wywiesić sto
sowne odstraszające tabliczki. /Patrz 
zdjęcie obok! - osiedle przy ulicy Gli
wickiej/. Bardzo szkodliwym sposo
bem pozbywania się nadmiaru odpa
dów, szczególnie plastikowych, jest 
ich spalanie w domowych kotłow
niach.

Przed dwoma miesiącami komplet 
"kubłów ekologicz
nych" zniknął z cho
dnika u zbiegu ulic 
św. Antoniego i Wy
zwolenia. Ich użyt
kownicy segregujący 
swoje śmieci sądzili, 
że powodem tego jest 
remont elewacji oko
licznych bloków mie
szkalnych. Remont 
jednak dawno zakoń
czono, a kubłów cią
gle nie było. Okazało 
się, że “kubły ekolo

giczne” zostały usunięte przez Rybnic
kie Służby Komunalne na prośbę oko
licznych mieszkańców, bowiem wyla
tujące z niedomkniętych pojemników 
odpady zaśmiecały okoliczne chodni
ki. Kubły wrócą do danej dzielnicy na
tychmiast po wyznaczeniu przez radę 
dzielnicy nowego miejsca ich lokaliza
cji. Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Rybnik-Północ radny Zygmunt Ry
szka o całej sprawie dowiedział się 
dopiero od nas, stwierdził jednak, że z 
wyznaczeniem nowej lokalizacji pod 
“ekologiczne kubły” nie będzie więk
szego problemu. I w ten zawiły sposób 
do dzielnicy znowu wrócą trzy kubły 
do segregacji śmieci.

Tekst i zdj.: szoł

Serdeczne wyrazy współczucia 
Rodzinie

ś.p. Gerarda Modlicha
składa

Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli w Rybniku

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



T ak k om p u ter  
k raje ...

Warsztaty szkolne Zespołu Szkół 
Mechaniczno - Elektrycznych w 
Rybniku wzbogaciły się o nowocze
sną komputerową pracownię obrób
ki skrawaniem, której uroczyste 
otwarcie odbyło się w ub. środę.

Obecni na niej byli przedstawiciele 
rybnickich władz samorządowych, 
oświatowych, kościoła oraz okolicz
nych szkół technicznych.

Gości w Urzędzie Miasta powitał 
dyrektor ZSM-E Tadeusz Szostok, 
który przedstawił krótko historię szko
ły i problemy z jakimi musiała się ona 
zmagać oraz złożył serdeczne podzię
kowania na ręce wiceprezydentów Je
rzego Koguta i Józefa Cyrana za to, 
że miasto wzięło na siebie koszt adap
tacji pomieszczenia. Podziękowania za 
ufundowanie większości sprzętu przez 
Kuratorium Oświaty odebrała kurator 
Janina Kozarzewska - Pilardy.

Nowa pracownia przy ul. Świer
klańskiej, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości, jest wzorowana na 
podobnych warsztatach w Berlinie. 
Całkowity koszt pracowni szacuje się 
na około 4 mld starych złotych. W ca
łym województwie katowickim istnie
ją  44 przestarzałe warsztaty szkolne, 
spośród których kuratorium wybrało 5 
i postanowiło zrobić w nich superno
woczesne pracownie, które wykształ
ciłyby pracowników zdolnych praco
wać na najnowocześniejszym sprzęcie. 
Pracownia w ZSM-E jest właśnie taką, 
czwartą już, pracownią. Poza bardzo 
dobrym wykształceniem pracownia 
będzie, a właściwie już przynosi ko
rzyści materialne: uczniowie wykonu
ją różne rzeczy na zlecenie zakładów

pracy /np.: pierścienie dla “Hydrote
chu”/ oraz Urzędu Miasta. Elementy 
do obróbki są najpierw projektowane 
na komputerze, w którym specjalny 
program symulacyjny pozwala odpo
wiednio zaprogramować urządzenie 
skrawające. Następnie, po sprawdze
niu przez komputer poprawności pro
gramu, wszystko zostaje wysłane siecią

siecią komputerową do urządzenia skra
wającego, które samo obrabia żądany 
element. Dzięki zastosowaniu tak zaa
wansowanej techniki komputerowej 
można wytwarzać rzeczy kilkakrotnie 
szybciej i bardziej precyzyjnie niż do
tychczas stosowaną tradycyjną techni
ką ręczną.

Tekst i zdjęcia: JACEK JAMICKI

N ow y dworzec 
autobusowy

Od paru tygodni trwają intensywne 
prace nad rozbiórką starego budynku 
koło dworca PKS-u. Został on wybu
dowany z przeznaczeniem  na w ar
sztaty szkolne dla pierwszych klas 
szkół zawodowych, jednak w końcu 
urządzono tam sypialnię dla kierow
ców jeżdżących na dalekich trasach. 
Kiedy jednak większość kierowców 
zrezygnowała ze służbowej sypialni, 
bo budynek był bez kanalizacji i 
często następowały w nim awarie, 
władze PKS-u zdecydowały się na 
zaadaptowanie go na kotłownię. W 
ostatnich latach okazało się, iż ko
tłow nia, ciepłociąg jak  i budynek 
wymagają generalnego remontu. Po

skalkulow aniu ew entualnych ko
sztów oraz uwzględnieniu faktu, że 
budynek bardzo ograniczał widocz
ność kierowcom wyjeżdżających au
tobusów, zdecydowano się wybudo
wać nowoczesną kotłownię gazową/ 
dobudówkę koło głównego budynku 
PKS-u/, a stary budynek wyburzyć.

Teren zostanie wyrównany, a na 
nim powstanie nowy dworzec auto
busowy dla autobusów wyjeżdżają
cych w trasy zagraniczne. Będą tam 
zadaszenia takie jak na Placu Wol
ności, a dodatkowo parking dla sa
mochodów osobowych, aby odwożą
cy swoje rodziny czy przyjaciół nie 
musieli się martwić, gdzie postawić 
samochód.

Nowy dworzec ma zostać oddany 
do użytku w połowie tego roku.

Tekst i zdjęcia: 
JACEK JAMICKI

Dyrektor szkoły Tadeusz Szostok /z prawej/ i kierownik szkolnych warsztatów 
Zbigniew Sobik demonstrują sterowaną komputerem maszynę skrawającą

Jak  w ie le  
zależy od czasu...
c.d. ze strony 1

pogotowiem energetycznym, gazo
wym, pogotowiem ratunkowym, wo
dociągowym i policją sprawiła, że sta
nowisko kierowania straży pożarnej 
połączono z Miejskim Ośrodkiem  
Dyspozycyjnym. Działa on w siedzi
bie rybnickich pożarników od ponad

roku. Głównym jego zadaniem jest 
maksymalne skrócenie czasu od mo
mentu powiadomienia o jakimkol
wiek zagrożeniu do wysłania do ak
cji odpowiednich służb. Tu, na nu
mer 998 można również zgłaszać 
wszelkie awarie - czy to ciepłownicze, 
instalacji gazowej, wodociągowej. 
Oprócz tego Miejski Ośrodek Dyspo
zycyjny spełnia rolę bazy danych - w 
krótkim czasie można dotrzeć do in
formacji np. o ilości sprzętu i środków 
ratowniczych, sposobach zwalczania 
zagrożeń, o dodatkowym sprzęcie nie
typowym np. dźwigach, którymi dys
ponują niektóre zakłady pracy. Istnieje 
też bezpośredni radiowy system włą
czający syreny w siedzibach OSP całe
go rejonu, a także system łączności LB

/linie bezpośrednie/ z zakładami pracy 
o największym zagrożeniu, jak kopal
nie, elektrownie, a nawet z Teatrem 
Ziemi Rybnickiej. System ten jest włą
czany jednym wciśnięciem guzika. 
Czas interwencji skrócony jest wtedy 
do minimum. Na razie brakuje łączno
ści radiowej na wspólnym kanale ze 
służbami miejskimi. Wprawdzie czę
stotliwość jest już przyznana, brakuje 
jednak drogich urządzeń. W planach - 
system monitoringu pożarowego. Ryb
nicka straż jest wyposażona w sprzęt 
ratownictwa technicznego zamonto
wany na volksvagenie, niebawem dysponować

dysponować będzie sprzętem do likwida
cji skażeń chemicznych.

Dla potrzeb m.in. ratownictwa wod
nego, a także medycznego /m.in. am
bulansu wypadkowego z ratownikiem 
medycznym i sanitariuszem/, a także 
polepszenia warunków szkolenia, sie
dziba Straży Pożarnej w Rybniku jest 
aktualnie rozbudowywana. Ostatnio 
na zaproszenie Komendanta Rejono
wego brygadiera Jana Sroki rybnicką 
jednostkę Państwowej Straży Pożar
nej, a także Miejski Ośrodek Dyspozy
cyjny wizytował wicewojewoda Eu
geniusz Wróbel, który z uznaniem 
wyraził się o pracy ośrodka i wykorzy
staniu współczesnych technik łączno
ści. W.R.

Młodzi groźni
Spośród 2251 przestępstw wykry

tych przez rybnicką policję w 1994 
roku 12,7 procent popełnili nieletni.
Ich udziałem było wiele gwałtów, kra
dzieży mienia, włamań do obiektów 
społecznych i włamań do obiektów 
prywatnych. Duży jest również udział 
małolatów w najbardziej groźnych ka
tegoriach przestępstw. Popełnili oni 
ponad połowę rozbojów, połowę pod
paleń, wiele bójek i pobić z uszkodze
niem ciała. Tak więc wśród groźnych 
przestępstw sprawcami co czwartego 
byli nieletni.

Największe zagrożenie ze strony 
małoletnich przestępców istnieje w 
centrum Rybnika, Leszczynach, na 
osiedlu Nowiny i w Boguszowicach. 
W 1994 r. policja wykryła 202 nielet
nich, którzy byli sprawcami czynów 
karanych z kodeksu karnego. Łącznie 
w kartotekach policyjnych zanoto
wanych jest 1115 małolatów z tere
nu Komendy Rejonowej Policji w 
Rybniku.
Wśród nich 528 to osoby poniżej 17 
roku życia, które dokonały prze
stępstw, a 587 to osoby zagrożone de
moralizacją, które mają na sumieniu 
drobne wykroczenia, piją alkohol, bio
rą narkotyki i uciekają z domów.

Najbardziej niepokojący jest fakt, że 
liczba notowanych małolatów syste
matycznie wzrasta. Kilka lat temu było 
ich o połowę mniej.

- Od kilku lat nieletni są bardziej ak
tywni w dziedzinie przestępczości. 
Działają w grupach, wybierają parki, 
ciemne uliczki, by dokonywać rozbo
jów- mówi sierżant Andrzej Kula, spe
cjalista do spraw nieletnich w rybnic
kiej KRP. - Najczęściej ich ofiarami 
są osoby pijane wychodzące z lokali 
gastronomicznych. Napadnięci przez 
kilku nastolatków są bez szans. Napa
stnicy biją ich i zabierają pieniądze. 
Charakterystyczne jest to, że podczas 
gdy dorośli sprawcy uderzają po to, 
by doprowadzić ofiarę do stanu bez
przytomności i ją  okraść, młodzi biją i 
kopią powodując poważne uszkodze
nia ciała. Po prostu wyżywają się na 
napadniętym.

/jak/

L is t  do red a k cj i

Zamieńmy “Stan zagrożenia” na 
“Stan intensywnego działania”

Z uwagą przeczytałam w ostatnim 
numerze “GR” artykuł zatytułowany 
“Stan zagrożenia...” To bardzo dobrze, 
że mówi się otwarcie o problemach 
patologii wśród naszych dzieci i mło
dzieży. Z artykułu dowiadujemy się, 
że sprawy te są bliskie sercu ogromnej 
ilości kompetentnych osób i placówek. 
Praca ich jest niezwykle potrzebna, ale 
jak czytamy dalej, nie rozwiązuje do 
końca wszystkich problemów. Propo
nuję, aby zarówno wszyscy wymienie
ni w omawianym artykule, jak również 
rodzice, a także sama młodzież włą
czyli się do wspólnej dyskusji i ustale
nia środków zaradczych. Może warto 
siąść razem do stołu, nieważne jakiego 
kształtu i pilnie szukać rozwiązań, 
które już można by wprowadzić w ży
cie. Myślę, że łamy “GR” są również 
odpowiednim miejscem do dyskusji 
nad odpowiedzialnością rodziców za 
swoje dzieci. Warto się zastanowić, 
czy przypadkiem nie została zachwia
na równowaga między prawami, a 
obowiązkami samych rodziców. Je
stem przeciwna odbieraniu rodzicom 
jakichkolwiek praw, ale uważam, że 
nie powinni uchylać się od swoich 
obowiązków.

Na początek proponuję powrót do 
istniejących uregulowań prawnych, 
które jednak od lat nie działają. Mam 
tu na myśli zakaz sprzedaży papiero
sów i napojów alkoholowych nielet
nim. Sądzę, że tak liczne gremium jest 
w stanie w naszym mieście przedsię
wzięć jakieś kroki, które doprowadzą 
do respektowania istniejących zaka
zów. Dalej, należałoby powrócić do 
skuteczniejszego egzekwowania kar 
od rodziców, których dzieci nie reali
zują obowiązku szkolnego. Taki prze
pis istnieje, ale też nie działa. Coraz 
więcej wagarowiczów pochodzi z rodzin

rodzin o dobrej sytuacji materialnej. W 
rodzinach biednych, może by karę pie
niężną zamienić na pracę na rzecz mia
sta. Proponuję również rozważenie na
stępujących spraw:
- wystąpienie do MEN o natychmia
stowe anulowanie zarządzenia odno
śnie obecnego trybu usprawiedliwia
nia nieobecności uczniów w szkole. O 
szkodliwości tego przepisu świadczą 
najlepiej dane o absencji uczniów w 
ciągu pierwszego półrocza bieżącego 
roku szkolnego,
- kontrolowanie przez pracowników 
straży miejskiej i policję “małolatów” 
przebywających poza domem bez 
opieki osób dorosłych w godzinach 
nocnych i odwożenie ich do domów. 
Może by służby te upoważnić do wy
stawiania rodzicom mandatów, z 
których dochód byłby przeznaczony 
na częściowe pokrycie kosztów takich 
akcji /choćby kosztów benzyny/. Takie 
działania byłyby konieczne w dni wol
ne od nauki, a także w szczególnych 
okolicznościach /tu kieruję do artyku
łu “GR” na temat zachowania się dzie
ci w noc sylwestrową/,
- zachęcenie Sejmiku Uczniowskiego 
do zajęcia się całym pakietem spraw 
przedstawionych w artykule “Czas za
grożenia...” i sformułowania konstruk
tywnych wniosków. Wierzę w mą
drość młodych ludzi, nie wątpię, że 
znajdą ciekawe pomysły.

Nie wiem czy moje propozycje są 
godne uwagi, czy istnieją możliwości 
wprowadzenia ich w życie - może są 
jakieś bariery prawne, psychologiczne 
bądź ekonomiczne. Wiem natomiast, 
że trzeba pilnie dyskutować, działać. 
Nie można pozostawać na stwierdze
niu faktów! To nic, że problemy te nie 
są tylko naszą specjalnością, cały nie
mal świat je odczuwa. Każdy jednak 
musi szukać własnych rozwiązań i nic 
ani nikt nie może nas zwolnić z tego 
obowiązku. Wierzę, że po wspólnych 
poszukiwaniach znajdą się jakieś do
bre rozwiązania!

Wanda Świeża

Za pulpitem młodszy ogniomistrz Mariola Oczadły  Zdj.:jack.
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Schody poezji

O KROK OD ARCYDZIEŁA
Don Kichot nie miał szczęścia w życiu / 

niechby nawet literackim/, więc może wła
śnie dlatego poszczęściło mu się w polskiej 
poezji. Pisali o nim najwięksi: Cyprian Ka
mil Norwid /”Epos - nasza” / i Bolesław 
Leśmian /”Don Kichot”/. Oba utwory to 
prawdziwe perły! Współcześnie zajmowali 
się nim Tadeusz Różewicz /”Przygoda Don 
Kiszota z La Manczy/ i Stanisław Gro
chowiak /”Don Kiszot”/. Przytoczmy 
ostatni z tych wierszy:

Kiedy Don Kiszot wędrował przez świat.. 
Akacja - jabłoń - czarne wąsy w wi- nie - 
Wciąż świszczał za nim okrutny bat, 
Mszczący się srogo na chudej oślinie.

Don Kiszot przebył wiele, wiele dróg... 
Kobiety, dzbany, rude włosy nocą - 
A Sancho osła tłukł, tak jak mógł,
Osioł zaniemógł A Pansa szedł boso!

I wtedy rycerz napotkał Ją - 
Biodra - księżyce. Oczy - ostre piki... 
Sanczo żarł kiszkę z bydlęcą krwią, 
Oczyszczał gnaty zagiętym nożykiem.

I wreszcie rycerz obumarł Klap!... 
Trumna i wieńce. Świece do nieba,
A Pansa spłodził szesnaście bab,
Pięciu chłopaków do tego, co trzeba.

I ten, co domy - i ten, co cię wiezie,
I ta, co idąc, nie idzie, a tańczy - 
I nawet w sklepie obwiną ci śledzie 
W moje liryki - wnuka Sancho Pansy.

Tak - “klap!” - kończy się w naszej litera
turze romantyczna kariera błędnego rycerza

Anioły

Witraż ze środkowego okna kaplicy 
rybnickich ss. urszulanek wyobraża 
Matkę Boską, wokół której autorka 
kompozycji witrażowej siostra urszu
lanka Małgorzata Bogucka umieściła 
dwa anioły. Prawie identyczne posta
cie aniołów stróżów znajdują się u 
góry i u dołu omawianego witrażu. 
 /szoł/

rycerza. Całkiem nieromantycznie - wprost iro
nicznie zabrzmiały męskie rymy Grocho
wiaka /klap - bab/ w latach 50. Choć wy
miana ich na żeńskie w ostatniej strofie / 
obok jej treści/ świadczy o tęsknocie “wnu
ka Sancho Pansy” za światem, w którym li
ryków nie używa się do zawijania śledzi.

W świetnym towarzystwie znalazł się za
tem Andrzej Ogrodnik - rybnicki autor 
wiersza “O błędnym rycerzu Don Ki
chocie z La Manchy i jego giermku - 
Sancho Pansie”.

“Słyszysz Sancho, u stóp wieży 
Kur już swe rozpoczął pienie. ”
“Ryżu chłop zjadł pięć talerzy 
I ma straszne zatwardzenie ”.

“ Wicher huczy, gnie konary; 
Katedralne skrzypią wrota ”.
“To bełkocze pijak stary,
Co się ledwo podniósł z błota ”.

“Słuchaj, Sancho, bicia
dzwonów;

Święto dziś zesłania Ducha”.
“Toż to Maciek - syn Gawronów - 
Młotem swym w kowadło bucha”.

“Słyszysz, Sancho, zbrojne surmy 
Tam, rycerzom w boju grają”.
“Staśka krowy ciągle ryczą,
Za to mało mleka dają”.

“Kawalkada jeźdźców mknie tam; 
Słychać już rumaków rżenie. ”

Już po feriach...
Wszystko co dobre, szybko się koń

czy. Część uczniów wyjechała w góry 
by zasmakować “białego szaleństwa”, 
inni natomiast marnowali czas przed... 
telewizorem. A oto jak 16-dniowe zi
mowe ferie spędziła rybnicka mło
dzież.

- Pierwszy tydzień ferii spędziłam w 
Koniakowie, gdzie byłam na wspa
niałym wypadzie z oazą parafialną. 
Drugi tydzień siedziałam w domu 
wspominając Koniaków.

/A. z Rogoźnej/
- Ferie? W domu czytając “Chło
pów ”, chodząc do kina i przygotowu
jąc moją wspaniałą imprezę - “osiem
nastki”.

/Edyta/
- Wakacje zimowe spędziłam w
domu. Wieczorami z “paczką” w klu
bie “Paleta” lub pubie “Biba”, ponie
waż w pobliżu naszego osiedla “No
winy” nie ma żadnych fajnych miejsc 
dla młodzieży. /M.T./

Walentynkowe party w Art-Cafe 
było imprezą elitarną, czytaj - dla wta
jemniczonych. Wtajemniczeni są przy
zwyczajeni do ascetycznych krzeseł 
oraz wybujałej artystycznie i erotycz
nie dekoracji lokalu, i dlatego wtaje
mniczeni czuli się na imprezie wspa
niale. Nie wtajemniczeni ale zakocha
ni, którzy przyszli do Art-Cafe parami, 
również czuli się dobrze. Nie wtaje
mniczeni nie zakochani pojawili się na 
party w ilościach śladowych, więc ich 
samopoczucie przemilczmy. Impreza 
zaczęła się od muzyki, takiej z ambi
cjami, i takiej niekoniecznie wysoko
gatunkowej. Później były k o n k u r s
y. Nie wszystkie najsmaczniejsze, ale 
wszystkie, zdaniem organizatorów, 
związane tematycznie z Dniem Zako
chanych. /Należało na przykład wymy
ślić nowe określenia dla “tych rze
czy”./ Nagrodami były m.in. książki 
“Harlequina” i komplety prezerwatyw. 
Cóż, są gusta i guściki...

Party zakończyło się kilka godzin 
wcześniej, niż przewidywał program.

MCH

Walentynkowy koncert 
Filharmonii Ziemi Rybnickiej

Z sercem  w  klapie...

“Mości panie, ależ gdzie tam; 
Świń rozlega się kwiczenie”.

“Słyszysz, jak ma Dulcynea 
Rzewną pieśń przy lutni nuci?” 
“Wzdycha, zwykła wszetecznica, 
upust dając swojej chuci”.

Na tle naszej tradycji poetyckiej pomysł 
zderzenia światów błędnego rycerza i jego 
giermka w formie dialogu jest doskonały 
/wcześniej wpadł na ten pomysł Róże
wicz/. Zderzenie “wysokiego” świata ryce
rza /religia, bój, pieśń/ z “niskim” giermka / 
ulokowanym, co ma znaczenie dla wymo
wy utworu, w polskich realiach/ daje efekt 
komiczny bez jednego choćby słowa 
odautorskiego komentarza. To się nawet 
Różewiczowi nie udało! Ale, mimo że to 
utwór dobry, autor nie potrafił wykorzystać 
zawartej w nim szansy na arcydzieło. O ile 
bowiem głos rycerza rozwija pewną akcję, 
o tyle głos giermka - niestety skutecznie - ją  
hamuje. A szkoda: sekwencja zdarzeń z 
ciekawą pointą- zawarta w tak komicznym 
dialogu - to była szansa na wspaniałą balla
dę . Panie Andrzeju, może to się jeszcze 
uda zmienić?

GRZEGORZ WALCZAK

- Ferie to dla mnie czas śnieżnych 
szaleństw pod znakiem nart. Dwa ty
godnie w Beskidach na Salmopolu i 
czuję się jak po odnowie biologicznej. 
Oczywiście w pozytywnym znaczeniu.

/Marek z III klasy LO/
- Nie były zbyt ciekawe, przynajmniej 
dla mnie. Siedziałem w domu, czyta
łem, oglądałem telewizję.

/Krzysztof M./
- Niespecjalnie. W pierwszym tygo
dniu czas spędziłam nad testami z 
prawa jazdy. W drugim miałam egza
min i na szczęście zdałam.

/IZA, 18 l./
- Uległem modzie na snowboard. 
Twardo ćwiczyłem przez dwa tygo
dnie.

/Leszek, 16 l./
- Odwiedziłam krewnych i znajo
mych, jeździłam  na nartach, byłam 
na paru imprezach. Parę razy wybra
łam się na zakupy do Katowic i in
nych większych miast.

/Betti/

Z czerwonym sercem w klapie 
fraka prowadził wtorkowy wa
lentynkowy koncert szef Filhar
monii Ziemi Rybnickiej Sławo
mir Chrzanowski.

Tym razem wystąpił on razem ze 
swoją orkiestrą przed wypełnioną po 
brzegi salą Teatru Ziemi Rybnickiej 
nie tylko w roli dyrygenta, ale i... kon

konferansjera, zastępując chorego Andrze
ja Wójcika. I trzeba przyznać, że robił 
to ze znawstwem przedmiotu, lekko i z 
wdziękiem, prezentując spory talent 
estradowy.

Program kolejnego koncertu z cyklu 
“Melodie Świata” poświęcono muzyce 
amerykańskiej, a był on “tak kontra
stowy, ja k  kontrastowa jest amerykań
ska kultura”. Wysłuchaliśmy muzyki 
z filmów starszych, jak “Siedmiu 
wspaniałych ” i “Dziesięcioro przyka
zań ”, napisanej przez Elmera Bernste
ina, a także z filmów, które mamy je
szcze świeżo w pamięci: “Listy Schin
dlera” i “Parku Jurajskiego” Spici 
berga, od lat współpracującego ze zna
komitym twórcą tego rodzaju muzyki 
Johnem Williamsem. W koncercie ta
kim nie mogło zabraknąć gatunku 
rdzennie amerykańskiego, a więc mu
sicalu. tym razem były to motywy z 
Oklahomy” Richarda Rogersa. Świet
nie zabrzmiały też opracowane na 
orkiestrę symfoniczną “Ragtime klo
nowego liśc ia ” Scotta Joplina oraz 
znana wszystkim z wykonań zespołów 
spirituels-gospels pieśń ludowa czar
nych “Amazing grace”.

Zgodnie z zasadą podziału muzyki

tylko na dobrą i złą w programie zna
lazła się także wiązanka opracowa
nych na orkiestrę symfoniczną przebo
jów muzyka rockowego Billy Joela 
oraz nieśmiertelnych Beatlesów. Każ
dy znany motyw z ich utworów witany 
był brawami. Koncert orkiestra zakoń
czyła marszowo, i, mimo owacji, nie

dała się namówić na bis.
- “...Bardzo udany koncert” - można 
było usłyszeć w kuluarach. I trudno się 
nie zgodzić z tą opinią. Już dawno ryb
niccy filharmonicy nie występowali 
przed tak przepełnioną salą. I trudno 
stwierdzić, czy dokonały tego walen
tynki, czy nadal u nas żywy mit amery
kańskiej kultury popularnej.

W.R.

Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski

Więcej
niż recytacja...

Już po raz 40 organizowany jest 
Ogólnopolski Konkurs Recytator
ski. Jest on imprezą otwartą przepro
wadzaną w drodze minimum trójstop
niowych eliminacji. Obejmuje on 4 
tzw. turnieje: recytatorski, poezji 
śpiewanej, teatru jednego aktora, a 
także turniej pod hasłem “wywiedzio
ne ze słowa”. W tej ostatniej formule 
zawarto wszystkie propozycje nie mie
szczące się w żadnym z trzech pierw
szych turniejów, wychodząc jednak od 
słowa i będące próbą jego interpreta
cji.

Eliminacje miejskie konkursu odbę
dą się 15 i 16 marca br. w sali Miej
skiej Biblioteki Publicznej. Wcześniej 
eliminacje środowiskowe powinny zo
stać przeprowadzone w szkołach, by 
do turnieju miejskiego zostały wytypo
wane tylko najlepsze i najciekawsze 
prezentacje.

Zgłoszenia należy dokonać przesyła
jąc wypełnioną kartę uczestnictwa na 
adres: Urząd Miasta, Wydział kultu
ry, Rybnik, ul. Chrobrego 2 lub do
starczając ją osobiście do pokoju nr 
52 na drugim piętrze biblioteki przy 
ul. Ks. Szafranka 7 do dnia 28 lute
go br. Tam też można otrzymać karty 
uczestnictwa i szczegółowe informacje 
dotyczące konkursu.

Laureaci eliminacji miejskich otrzy
mują nagrody, wyróżnienia i dyplomy 
ufundowane przez Urząd Miasta oraz 
wezmą udział w przeglądzie woje
wódzkim, który odbędzie się w poło
wie kwietnia br. w Katowickim Pałacu 
Młodzieży.

/r/

Spisała D.S.

Komu “Harlequina”, kom u...

Konkurs na wymyślanie nowych określeń dla "tych rzeczy"...
Zdj.:jack.

Solo na trąbce wykonuje Dariusz Mzyk Zdj.:jack.

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Abecadło
Rzeczy

Śląskich

r

Śląskie pieniądze
monet - dukata, talara cesarskiego, 
krajcara, guldena, halerza i białego 
grosza. Ze względu na obiektywną 
wartość kruszcu, z którego były zro
bione, monety z poprzednich lat nadal 
przedstawiały wartość handlową, tak 
więc w obiegu na Śląsku pozostawała

Od czasów starożytności władcy sta
rali się, by bite przez nich monety mia
ły nie tylko odpowiednią wartość, ale 
żeby spełniały również funkcje este
tyczne. Na gruncie polskim przykła
dem tego może być denar Bolesława 
Chrobrego. Pierwsze monety bite na 
Śląsku pojawiły się w związku z rozbi
ciem dzielnicowym Polski po śmierci 
Bolesława Krzywoustego /1138 r ./. 
Wtedy książęta bogatego Śląska, dba
jąc o utrzymanie wysokiej pozycji 
ekonomicznej swojej dzielnicy, decy
dują się na prowadzenie własnej poli
tyki monetarnej. Tak więc już ok. 
1150 roku książę wrocławski Bole
sław Wysoki 
wydaje własną 
bitą jedno
stronnie srebr
ną monetę 
zwaną bra
keatem. Ale nie 
tylko książę 
wrocławski bił 
monety, robili 
to również bi
skupi wrocław
scy i inni ksią
żęta śląscy jak 
m.in. książę ra
ciborski, do 
którego należa
ła również Zie
mia Rybnicka.
Na monetach 
tych widniały

przede wszystkim herby, kościoły, 
orły lub lwy.

Śląski pieniądz na skutek wojen, 
nieurodzajów i nieudolnej czasem po
lityki gospodarczej książąt, ulegał in
flacji, tzn. bity był z kruszców o coraz 
gorszej próbie. Dlatego pod koniec
XIII wieku książę głogowski Henryk 
III oraz książę świdnicki Bolko I prze
prowadzili samodzielną i bardzo uda
ną reformę monetarną. Wprowadzone 
wtedy srebrne i obustronnie bite mo
nety zwane potocznie kwartnikami, 
były w obiegu na Śląsku do połowy
XIV wieku. W wieku XIV bowiem 
księstwa śląskie przechodzą ostatecz

nie pod wpływy 
królów cze
skich, co było 
związane rów
nież z wejściem 
Śląska pod 
wpływ czeskie
go pieniądza, 
którym był wte
dy srebrny 
grosz praski. 
Książętom ślą
skim pozosta
wiono jednak 
prawa do bicia 
własnych mo
net, lecz w po
rozumieniu z 
królami czeski
mi. Emitowano 
więc talary,

guldengrosze, złote dukaty oraz tzw. 
grosze śląskie, zwane potocznie od 
miejsc wybicia: groszami wrocławski
mi, nyskimi, świdnickimi, brzeskimi. 
Dziś trudno zrozumieć jak ludzie ra
dzili sobie wtedy z przeliczaniem war
tości jednej monety na drugą, gdyż 
wypada nadmienić, iż każda z obiego
wych walut miała odmienną wartość.

W 1526 roku Śląsk przeszedł pod 
panowanie Austrii i jego ziemie we
szły również w obszar austriackich

w praktyce ogromna liczba monet 
wraz ze “starym” talarem i groszem 
śląskim. A oto przykład ówczesnego 
przelicznika: 1 talar śląski = 24 srebr
ne grosze = 36 białych groszy = 72 
krajcary = 4/5 talara cesarskiego = 1,5 
guldena. I to podobno my dzisiaj 
mamy trudności z przeliczaniem sta
rych złotych na nowe?!

Po wojnach śląskich większość Ślą
ska /z wyjątkiem  Śląska C ieszyń
skiego/ przeszła w 1742 roku pod

Kaplica pod wezwaniem św. Mikołaja 
na wzgórzu zamkowym w Cieszynie na
leży do najstarszych zabytków architek
tury murowanej z czasów wczesnośre
dniowiecznego Śląska. Zbudowano ją  na 
początku X I wieku. Jest to budowla 
orientowana, składająca się z okrągłej 
nawy i wyodrębnionego prezbiterium na 
rzucie półkola. W tej właśnie postaci ka
plica została wybudowana prawie dzie
sięć wieków temu i taka dotrwała do na
szych czasów, zachowując czystość pier
wotnego układu przestrzennego. Ta wła
śnie czystość stylu sprawia, że kaplica 
należy do najcenniejszych zabytków  
swego czasu, to wreszcie spowodowało, 
że wizerunek je j znalazł się na jednym z 
naszych nowych banknotów.

panow anie Prus, a później wraz z 
Królestwem Pruskim stała się czę
ścią Cesarstwa Niemieckiego. Wtedy 
to na Śląsku zaczyna obowiązywać 
pruski system m onetarny, a z nim 
Gute Groschen /dobre grosze/, feni
gi, F riedrichdory, tymfy, talary 
związkowe oraz korony. Po zjedno
czeniu Niemiec dokonano unifikacji 
system u m onetarnego i jedynym i 
obowiązującymi pieniędzmi w Ce
sarstwie Niemieckim, a w tym rów
nież na Śląsku, stała się marka dzie
ląca się na sto fenigów. Takimi mar
kami płacili Ślązacy do czasu przyłą
czenia części Górnego Śląska do 
Polski w 1922 roku. Wtedy na włą
czonych do Polski ziemiach śląskich 
zaczęła obowiązywać marka polska, 
zaś po reformie ministra Władysława 
Grabskiego w 1924 roku płacono już 
w całej Polsce wyłącznie “złotymi 
polskim i” . Z wyjątkiem czasu oku
pacji, podzielny na sto groszy “zło
ty” przetrwał do dnia dzisiejszego. 
Po wojnie przeżyliśmy trzy zmiany 
banknotów i dwie denominacje. Po 
ostatniej denominacji ze stycznia br. 
na nowym banknocie dwudziestozło
towym zauważyć można mocny ślą
ski akcent - widnieje na nim jedna z 
najstarszych na Śląsku i w całej Pol
sce budowli - romańska kaplica p.w. 
świętego M ikołaja ze wzgórza za
mkowego w Cieszynie. Budowla ta 
pochodzi z początków  XI wieku i 
została wzniesiona w czasach pano
w ania króla polskiego Bolesław a 
Chrobrego, którego podobizna, jak 
rów nież w izerunek jego denara, 
obok wspomnianej wyżej cieszyń
skiej budowli, w idnieją na nowym 
20-złotowym banknocie.

Tekst i zdj.: 
MAREK SZOŁTYSEK

70 lat temu "Sztandar Polski" i "Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 17 do 24 lutego 1925 roku

Mordercy ukarani!
Wyrok sądu w sprawie zamordowania 
2 sokołów w Chwałowicach.
Dziś o godz. 1 po południu wydała 
Izba Karna Sądu Okręgowego nastę
pujący wyrok: wszyscy oskarżeni /.../ 
zostali skazani na jeden rok więzienia i 
poniesienie kosztów sądowych. Pro
kurator Dr Wajdowicz żądał następu
jących kar: dla Franciszka Gepperta za 
zamordowanie Frydeckiego 4 lata, za 
udział w zamordowaniu Frankego 2 
lata, razem 6 lat; dla wszystkich in
nych po 2 lata.

Bliższe szczegóły będą dane w ju
trzejszym artykule “Proces o zamordo
wanie 2 sokołów w Chwałowicach”. - 
Zaznaczyć należy, że jakiś Dr. Bering 
w impertynencki sposób obraził ś.p. 
Sokołów. - Opinja publiczna spodzie
wała się znacznie wyższych kar.

/Aresztowanie włamywacza./ Policja 
rybnicka aresztowała niejakiego Kazi
mierza Citeńskiego, groźnego włamy
wacza, posiadającego na swem sumie
niu kilka włamań i napadów /ostatnio 
włamanie z bronią w ręku do mieszka
nia Norsteina w Pszowie/.

Ogłoszenia
Sprzedam lub wydzieżrawię cegelnię 
parową
Odbyt zapewniony
Jan Pietraszek, Rybnik, Stroma

Tylko Prymasa kawę słodową mi go
tuj, bo jest najtańszą - mówi górnik i 
hutnik swej żonie.

Tylko Prymasa kawę słodową kupuj, 
bo jest najzdrowszą - prosi urzędnik 
swą żonę.

Tylko Prymasa kawę słodową chcę 
widzieć w moim domu, bo jest z na
szego słodu jęczmiennego - rozkazuje 
rolnik swej żonie.

Tylko Prymasa kawę słodową za
wsze kupować i gotować będziemy, 
wołają wszystkie nasze oszczędne i 
mądre Ślązaczki.

Dom Koncertowy “Polonia” - Rybnik 
Właściciel J. Mandrysz.
Szczyt karnawału w Rybniku stanowić 
będzie
wielki premjowy bal maskowy 
w sobotę, dnia 21-go lutego 1925 r. 
o godz. 8 wieczorem 
3 wielkie premje!!!
Do uświetnienia wieczoru przyczyni 
się występ artysty filmowego 
Jules Charley Partner von Harry Piel 
oraz
Bernardy, virtuoz - ksylofonista 
oprócz tego: Jazz Band, artysta gwi
zdacz, występy humorystyczne, zapa
śnicze i bokserskie, muzyka we wszy
stkich ubikacjach - śmiech bez końca. 
Wstęp tylko za okazaniem zaprosze
nia, które nabyć można u pp. kupców 
J. Budnego, Waltera Kiszki i Emila 
Raka w Rybniku.

Tych wszystkich, którzy nie obejrzeli jeszcze wystawy zorganizowanej 
przez Muzeum z okazji 50 rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu - 
Brzezince oraz “Marszu Śmierci" pod nazwą “Oni szli. . .” zapraszamy 
do sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ta interesująca eks
pozycja czynna będzie do 31 marca br. od godziny otwarcia biblioteki 
do godziny 15.00. Na indywidualne życzenie wystawa może być udostęp
niona w innych godzinach. Na zdj. fragment ekspozycji. Zdj.:jack

M u z e u m
d z ię k u je

Muzeum w Rybniku dziękuje Za
rządowi Miasta, policji, Straży 
Miejskiej, Orkiestrze Miejskiej, Ja
nowi Delowiczowi, pracownikom  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre
acji w Kamieniu a także mieszkań
com, młodzieży a przede wszystkim 
kombatantom, pocztom sztandaro
wym oraz byłym więźniom obozu w 
Oświęcimiu - Brzezince za pomoc 
w organizacji oraz udział w ob
chodach 50 rocznicy wyzwolenia 
obozu w Oświęcimiu - Brzezince i 
“Marszu Śmierci”.

TYM, KTÓRZY PRZEŻYLI, CI 
KTÓRZY PAMIĘTAJĄ 

- DZIĘKUJEMY

“APOLLO”
17 lutego, godz. 17.00, 19.00, 21.00,
18 lutego, godz. 16.00, 18.00, 19-23 
lutego godz. 17.00, 19.00, “SPECJA
LISTA”, PROD. USA /od lat 15/
DKF “EKRAN” przy TZR 
Poniedziałek, 20 lutego, godz. 18.00, 
“ŚWIAT SIĘ ŚMIEJE”, prod. ZSRR / 
z cyklu “Wielkie Komedie”/, “NA 
GRANICY RYZYKA”, prod. USA. 
“WRZOS” - Niedobczyce 
Niedziela, 19 lutego, godz. 17.00, 
“KOCHAM KŁOPOTY”, prod. USA 
/od lat 12/, cena 2,5 - 4 zł 
“ZEFIR” - Boguszowice
19-23 lutego, godz. 17.00 , 19.00, 
“NA GRANICY RYZYKA”, prod. 
USA /od lat 15/

17 lutego, godz. 10.00, “SKARBY 
ZŁOTEJ KACZKI”- baśń muzyczno-

baletowa w wykonaniu Operetki Ślą
skiej z Gliwic, cena 4 zł__________

Teatr Ziemi Rybnickiej
Wystawa malarstwa i fotografii Cze
sława ODO - MOSTOWSKIEGO z 
Krakowa gw/

Powalentynkowe życzenia od Pięk
nej Bestii dla prawdziwego bajkowego 
Małego Księcia, jedynego mojego Li
ska, proszę nie pozwól prysnąć czaro
wi wszechświata otaczającego nas.

Twoja Róża
***

Pani Marysi z okazji urodzin życzy
my serdecznie, żeby jej się nie spełniło 
to, co jej wywróżono w kartach!

współpracownicy

Rodzynkowi Jackowi jak najwięcej 
wszystkiego co dobre

życzą niewiasty z redakcji

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 5

XI-wieczna kapli
ca św. Mikołaja ze 
wzgórza zamkowe
go w Cieszynie oraz 
fragment nowego 
polskiego dwudzie
stozłotowego bank
notu z je j rysun
kiem.

Sztandar Śląski
Gazeta Rybnicka

Kina

Spektakle
Galerie

Koncerty
17 lutego, godz. 19.00, X N iedo
bczyckie Wieczory Muzyczne - wy
stęp zespołu rockowego “RODNEY” 
wstęp 2 zł

Dyskoteki
Restauracja “OLIMPIA” - Kamień 
Piątek, 17 lutego, godz. 20.00 - 2.00 
Mała Scena Rybnicka 
Sobota, 18 lutego, godz. 19.00 - 1.00, 
cena 4 zł
Kino “APOLLO”
Sobota, 18 lutego, godz. 20.00 - 2.00



Zespół Opieki Zdrowotnej w Rybniku
o g ł a s z a

pisemny przetarg na zagospodarowanie 
powierzchni 25 m kw. hallu

na parterze budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rybniku przy 
ul. B. Więźniów Politycznych 3, 

w celu sprzedaży zimnych i ciepłych napojów z automatu. 
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Przetarg” należy 

składać w dyrekcji ZOZ-u w Rybniku, ul. Energetyków 46, 
do dnia 15.03.1995 r.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 21.03.1995 r. 
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyny.

Sklep “HADAR”
poleca : łączniki i rury 

do instalacji wodociągowej typu 
Genova /klejone/ 

oraz polipropylen /na zgrzewanie/, 
a także miedziane. 

Oferujemy również materiały 
instalacyjne.

ul. Pełczyńskiego 5, tel. 25656

Rybnicki Klub Motorowy 
zatrudni

w pełnym wymiarze godzin 
mechanika motorowego z

wysokimi kwalifikacjami.

Rybnicki Klub Motorowy
oferuje wykonanie 

reklam stałych, przenośnych 
oraz transparentów

na stadionie miejskim w Rybniku. 
Zgłoszenia ofert 

do 27 lutego 1995 r. 
w sekretariacie klubu. Stadion, 

ul. Gliwicka 72, tel. 28-880

Kronika policyjna 

Sportowe włamanie
W nocy z 6 na 7 lutego nieznany 
sprawca włamał się do pomieszczeń 
gospodarczo-biurowych GKS “Polo
nia” Niewiadom przy ul. Sportowej. 
Włamywacz po urwaniu kłódek i wy
ważeniu drzwi wejściowych skradł 
buty piłkarskie, piłki, dresy i inne 
przedmioty.

Wandale na drodze 
7 lutego o godz. 21.45 na ul. Racibor
skiej w dzielnicy Beata kierowca fiata 
126p został zatrzymany przez trzech 
pijanych mężczyzn stojących na jez
dni. Dokonali oni zniszczenia samo
chodu - kopali w karoserię powodując 
wgniecenia, uszkodzili przednią szybą 
i wycieraczki, porysowali lakier. Stra
ty wyniosły 500 zł.

Kradzież w kościele 
9 lutego w kościele Matki Boskiej Bo
lesnej przy Placu Kościelnym niezna
ny sprawca skradł świecznik z mosią
dzu oraz zniszczył dwie lampy oświe
tleniowe. Straty wyniosły 130 zł.

Włamanie po Barbie
9 lutego między 22.00 a 23.00 włama
no się do kiosku Ruchu przy ul. Rudz
kiej. Sprawca po wybiciu szyby bocz
nej skradł lalkę Barbie oraz inne 
przedmioty wartości 48 zł.

Rodzinna sprawa
10 lutego mieszkanka ul. Chabrowej 
zawiadomiła policję, że były mąż 
skradł z jej mieszkania telewizor i od
twarzacz wideo o łącznej wartości 
1000 zł.

Śmiertelny wypadek
10 lutego o godz. 18.45 na ul. Kościel
nej w Świerklanach kobieta prowadzą
ca samochód renault twingo potrąciła 
przechodzącego przez jezdnię 69-let
niego mężczyznę. Poniósł on śmierć 
na miejscu. Kierująca była trzeźwa. 
Prokurator zarządził sekcję zwłok.

Ogłoszenia drobne
KAFELKOWANIE 

kompleksowe remonty 
łazienek, sufity panelowe, 

boazerie
Tel. grzeczn. 27-981

k k k

Informatyk-elektronik 
poszukuje pracy 
kontakt-redakcja 

"Gazety Rybnickiej" 
tel. 28-825

N a b ó r  d o  
s e k c j i  ju d o

Klub Sportowy “Polonia” Rybnik 
prowadzi nabór do sekcji judo dla
dziewcząt i chłopców urodzonych w 
latach 1982, 1983, 1984 i 1985. Ze
branie organizacyjne odbędzie się we 
wtorek 21 lutego o godz. 17.00 w pa
wilonie judo obok krytej pływalni, ul. 
Powstańców 42a.

Zarząd klubu zaprasza zarówno 
tych, którzy chcą zostać mistrzami 
judo, ale również tych, którzy chcą po 
prostu doskonalić swoją kondycję fi
zyczną.

Zwłoki pod mostem
10 lutego o godz. 18.00 przy ul. Kotu
cza pod mostkiem na Nacynie znale
ziono zwłoki 41-letniego mężczyzny. 
Policja nie stwierdziła działania osób 
trzecich. Prokurator odstąpił od sekcji 
zwłok.

Maluchem w drzew o
10 lutego o godz.20.30 na ul. Górno
śląskiej 38-letni mieszkaniec Rybnika 
kierując fiatem 126p uderzył w przy
drożne drzewo. Został przewieziony 
na obserwację do szpitala przy 
ul.Rudzkiej. Pobrano mu krew do ba
dania.

Biały mercedes zniknął 
w biały dzień

12 lutego o godz. 14.00 na 
ul.Mickiewicza skradziono samochód 
mercedes 230E koloru białego. Jego 
właścicielem był obywatel Niemiec. 
Wycenił on straty na 300.000 zł.

Śmierć na drodze
12 lutego o godz. 20.40 na ul. Racibor
skiej mercedes potrącił 18-letnią kobie
tę, która weszła na jezdnię pod nadjeż
dżający pojazd. Ranną przewieziono do 
szpitala w Rydułtowach, gdzie zmarła. 

Kradzież na targowisku
11 lutego ok. godz. 9.00 na targowisku 
miejskim przy ul. Hallera nieznany 
sprawca po rozcięciu torebki skradł jed
nej z kobiet portfel skórzany z gotówką 
w wysokości 300 zł.

A D A R
* oferuje usługi w zakresie 

ślusarstwa, instalowania 
urządzeń ogrzewczych 

/centralne, gazowe/ 
oraz wod.-kan., plastik, 

miedź, ocynk, murarskie, 
malarskie, tapeciarskie 

Rybnik,
ul. Pełczyńskiego 5, 

tel. 25-656 czynny całą dobę.

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

Kawiarnia

“ R O N D O ”
tzw. “KULOK”

Rybnik, ul. Wysoka /Dom Rzemiosła/
zaprasza na

relaksową kawę, drinki, piwo, 
dania barowe 

Organizujemy wesela 
oraz imprezy okolicznościowe 

do 250 osób.
Tel. 26-179 czynny od 9.00 do 22.00 

w soboty od 16.00 do 22.00

Klub Sportowy "ROW" Rybnik 
informuje, że uchwałą 

Walnego Zebrania Członków 
z dnia 22.12.1994 roku 

ogłasza postawienie klubu 
w stan likwidacji.

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"

W p ią tk i w godz. 15.00-17.00  
w siedzibie naszej redakcji 

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

bezpłatnie porad.

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)

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

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

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

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

*możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu

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

Ceny konkurencyjne

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 17 do 23 lutego, Apteka 
”Pod Orłem” Rybnik-Boguszowice, osiedle 35-lecia PRL 17b, 
tel. 23-031 w 5739.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

Usługi transportowe 
"MULTICAR”
-węgiel, piasek, gruz 

Jejkowice, ul. Poprzeczna 96

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ

• 1 cm2 - 0 .80  zł (8 .000 zł)
• 1/4 strony - 90 zł (900.000 zł)
• 1/2 strony - 160 zł (1 .600.000 zł)
• 3 /4  strony - 240 zł (2 .400 .000 zł)
• 1 strona - 300 zł (3 .000 .000 zł)
• 1 słowo - 0 ,50  zł (5 .000 zł)

...u NAS 
sz y b k o
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

kup oryginał  -  poczuj s ię pewniej

JANKES JEANS RYBNIK RYNEK 7

Środowa Giełda Cenowa
M ię so sch ab

w olow e
extra

szynka wp, 
gotow ana śląska

PIOTROWSKI 9 ,00 87,80 12,78 7,02

Jastef, Raciborska 22 8,60 83 12,40 6,65

TARG 7 ,9 0 -8 ,8 0 8 ,7 0 -8 ,8 0 10,50 7 ,1 0 -7 ,2 0

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki

R a c ib o rsk a  15 3,20 2,25 0,90 0,90

M iejska 2 3,00 2,40 1,00 1,00
TARG 3,00 1 ,8 0 -2 ,2 0 1,00 1,00

Sp o żyw c ze m asło cukier jajko m ąka

R y n k o w y 1,60 1,70 3,00 1,00-1,10

J a n  N o g a 1,70 1,65 3,00 0,95

TA R G 1,65 1,55 0 ,1 6 -0 ,2 4 0 ,8 3 -0 ,9 7

W aluty 100
dolarów

100
m arek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y 241,10\243,00 159,00\160,50 8,70\8,85 45,70\46,00

Delikatesy, ul. Miejska 241,50\243,00 159,00\ 160,50 8,70\8,90 45,70\46,30

G allux, R y n e k 241,00\243,00 159,00\ 160,50 8,65\8,90 45,50\46,00

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Wrangler

D I E S E L



"Pierwszy" C hw ałow ice

Tak wygląda w chwili obecnej otoczenie chwałowickiego stadionu
Zdj.:M.Frelich

W maju 1923 roku w ówczesnej 
gminie Chwałowice grono działa
czy sportowych, na czele których 
stanęli Józef Ochwat, Jerzy W ę
grzyk, Jan Merta, Witold Korduła, 
Dyrnda, Wojaczek i inni, postano
wiło ująć w zorganizowane ramy 
“dzikie” kopanie piłki przez mło
dzież. Założono więc jednosekcyj
ny piłkarski klub sportowy pod 
nazwą KS “Pierwszy” Chwałowice. 
W okresie 
m iędzyw o
jennym chwa
łowiccy p ił
karze wystę
powali w kla
sie “A” podo
kręgu rybnic
kiego. Klub działał w spartańskich 
warunkach, a jego działalność była 
przykładem prawdziwego am ator
stwa. Nie korzystał z pomocy finan
sowej miejscowej kopalni, pod ów
czesną nazw ą “DONNER- 
SMARCK”, będącej w rękach pry
watnych. Zresztą niemieckiej k ie
rowniczej kadrze kopalni wcale nie 
zależało na rozwoju i postępach mło
dego polskiego klubu. Utrzymywał 
się on wyłącznie ze składek człon
kowskich i doraźnych zapomóg 
miejscowych kupców i rzem ieślni
ków. Jednak zapał i am bicja spo
rtowców była ogromna. W latach 
przedwojennych A-klasowa drużyna 
KS “Pierwszy” Chwałowice znajdo
wała się ciągle na czołowych miej
scach tabeli, a mecze piłkarskie cie
szyły się dużym zainteresowaniem 
miejscowej publiczności. Występy 
sportowców stanowiły rozrywkę po 
pracy dla górniczej braci i w pew
nym stopniu zaspokajały potrzeby 
kulturalne mieszkańców Chwałowic. 
W pierwszych latach istnienia klubu 
3 drużyny piłkarskie: seniorów klasy 
“A, drużyna rezerw i juniorów, roz
grywały swoje spotkania na prowizorycznie

prowizorycznie urządzonym placu obok 
kopalni. Miejsce to zostało jednak 
odebrane przez właściciela kopalni i 
pod budowę nowego boiska wyzna
czono teren leśny pod hałdą. W la
tach 30. wszyscy zawodnicy razem z 
działaczami i członkami klubu przy
stąpili do wyrębu drzew i karczowa
nia terenu pod nowe boisko. Praca 
była trudna i mozolna, jednak umi
łowanie sportu, chęć jego popularyzacji

popularyzacji sprawiła, że wysiłkiem społecz
nym boisko wybudowano bardzo 
szybko. Odtąd życie sportowe Chwa
łowic przeniosło się “pod las”, gdzie 
do wybuchu II wojny światowej 
odbywały się zawody, imprezy, fe
styny, w których stale i licznie ucze
stniczyli m ieszkańcy Chwałowic. 
Zawody piłkarskie z udziałem 
odwiecznych rywali tj. drużyn TS 20 
Rybnik z “Silesii"  Paruszow iec, 
"Konkordii” Knurów, “Błyskawicy” 
Radlin, “R ym era” czy “N aprzód” 
Czerwionka cieszyły się szczególnie 
dużym zainteresow aniem . Z poje
dynków tych chwałowiczanie nieraz 
wychodzili zwycięsko. Spośród licz
nych zawodników okresu przedwo
jennego, do w ybijających się pod 
względem umiejętności sportowych 
należeli: Król, Lentner, Kuchcik, 
Barchański, Rak, Motyka, bracia 
Naczyńscy, Garus, Grzenik i wielu 
innych, którzy do dziś wspominani 
są z sentymentem. W arto przypo
mnieć w tym miejscu duży wkład w 
ożywienie życia sportowego Józefa 
Pukowca, pedagoga i w ielkiego 
przyjaciela młodzieży, który zginął 
w czasie wojny w hitlerowskim obozie

obozie zagłady.
W czasie okupacji klub sportowy 

zawiesił działalność dając wyraz 
wrogiej postawy wobec okupanta. 
Bezpośrednio po wyzwoleniu KS 
“Pierwszy” wznowił i ożywił działal
ność, ale już pod patronatem i przy 
wyraźnej pomocy kopalni “Chwało
wice”. W roku 1947 klub przyjął na
zwę klubu sportowego “G órnik” 
przy kopalni “Chwałowice” . Na cze

le ówczesnego zarządu 
klubu stanął w ypróbo
wany już działacz spo
rtowy Karol Banszel . 
Szczególną operatyw
ność wykazali m.in. 
Grabowski, Ochwat, 
Merta, Heryszek, Mit

ko, Czeka, Miler, Świerk i wielu in
nych, których nie sposób wymienić. 
W tym czasie opracowano statut klu
bu sportowego, posiadał więc osobo
wość prawną, przyjął barwy zielono- 
czarne, jego godłem stał się młotek i 
pyrlik. Klub korzystał z pomocy 
państw a i wspomnianej wcześniej 
kopalni. Dzięki jej pomocy w roku 
1947 przystąpiono do budowy sta
dionu sportowego z prawdziwego 
zdarzenia: z murowanym ogrodze
niem, wygodną szatnią i widownią w 
kształcie amfiteatru, na 6 tysięcy wi
dzów. W latach 50. rozpoczął się 
bujny rozwój życia sportowego na 
osiedlu Chwałowice. W oficjalnych 
zawodach na szczeblu powiatu ucze
stniczyły 4 drużyny: seniorów, rezer
wy, juniorów i trampkarzy. Drużyna 
seniorów  należała zawsze do czo
łówki w klasie “A”, a w 1953 roku 
awansowała do tzw. wydzielonej 
klasy “A”, w której w czterech gru
pach rozgrywano zawody na szcze
blu wojewódzkim.

Oprac.: DOROTA STACHURA

Redakcja dziękuje Zygmuntowi 
Tkoczkowi za udostępnienie materia
łów archiwalnych.

W pierwszym dniu lutego, w Chwało
wicach, odbyło się drugie zebranie mają
ce na celu reaktywację klubu sportowe
go, działającego teraz pod nazwą Górni
czy Klub Sportowy “Pierwszy” Chwało
wice. Zarząd klubu stanowią: prezes - 
Jan Pacuła, wiceprezes - Jerzy Fre
lich, menadżer - Józef Skóra, sekretarz

F e r ie  n a d  
s z a c h o w n ic ą

W czasie zimowych ferii Dom Kultury 
w Boguszowicach, wspólnie z Klubem 
Szachowym “Zefir”, którego opiekunem 
jest Wiesław Miłkowski zorganizowali 
II “Zimowy Turniej Szachowy” dla 
dzieci i młodzieży w ramach akcji 
“Zima w mieście ’95".

Wzięło w nim udział 20 zawodników, 
a zwyciężył zdobywając 6 pkt z 7 partii 
Krzysztof Woszczyk. Kolejne miejsca 
zajęli: Krzysztof Szewczyk /5,5 pkt/, 
Mariusz Łysień /5 pkt/, Roman Jasiń
ski /5 pkt/, Jacek Woźnicki /4,5 pkt/.

Z dziewcząt najlepiej spisała się Syl
wia Robak, zajmując 6 miejsce z 4 pkt.

sekretarz - Ryszard Szojer, skarbnik i 
rzecznik prasowy - Józef Stachura. Na
spotkaniu przedstawiono m.in. komitet 
założycielski w składzie: Jerzy Frelich, 
Franciszek Tkocz i Józef Skóra,
omówiono także sprawy statutowe po
trzebne do rejestracji w Urzędzie Woje
wódzkim w Katowicach. Po rejestracji 
klubu postanowiono wystąpić do Urzę
du Pracy o zorganizowanie robót pu
blicznych dla potrzeb budowy stadionu 
w Chwałowicach, zaś do Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska o sfi
nansowanie trawiastej nawierzchni boi
ska. Wystąpiono również do kopalni 
“Chwałowice” z prośbą o możliwość ko
rzystania z boiska, szatni z zapleczem 
sanitarnym i z ofertą prowadzenia baru 
“Basia” z przeznaczeniem dochodów na 
cele statutowe GKS. Koordynatorem 
klubu został A. Frydecki, a do sztabu 
szkoleniowego trenerów zaproponowa
no Wiesława Kuneckiego i Andrzeja 
Westwalewicza. O poczynaniach zwią
zanych z GKS “Pierwszy” Chwałowice 
będziemy informować czytelników na 
bieżąco.

DOROTA STACHURA

Z  h isto rii 
p e w n e g o  klubu

Dorocie Bienek
Najukochańszej Teściowej

z okazji urodzin
moc najserdeczniejszych życzeń

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 7

sk ła d a  zięć

 “Jeszcze nigdy tak wielu
nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu ”



Zdjęcie FUJICOLOR Pod znakami zodiaku

Znów czerń i biel

BARAN - 21.03. - 20.04. - Energiczne poszukiwania Twojej “drugiej połowy ” 
mogą się okazać bardzo owocne. Zabłyśniesz przed nią talentami, o które nawet 
się nie podejrzewałeś. Widać, motywacja będzie bardzo duża.
BYK- 21.04. - 20.05. - Domowe obowiązki będą źródłem sporej satysfakcji, a 
dodatkowo zacieśnią rodzinne więzi. Spokój i stabilizacja - oto hasła tego tygo
dnia.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Niech nic Cię nie rozprasza, bo czas na sfinali
zowanie tego przedsięwzięcia jest ograniczony. Potem przyjdzie czas na relaks 
i zbieranie zasłużonych gratulacji.
RAK - 22.06. - 22.07. - Pozwól temu projektowi dojrzeć, a zobaczysz, że efekty 
Cię nie rozczarują. Udowodnisz wszystkim, że szybkie działanie nie zawsze oka
zuje się najwłaściwsze.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Nowe uwarunkowania prawne wyjątkowo niekorzystnie 
mogą zaważyć na Twojej karierze. Porozmawiaj z fachowcem i zastosuj unik, 
oczywiście w granicach prawa...
PANNA - 24.08. - 22.09. - Nadmierna duma i ambicja przynieść mogą negatyw
ne skutki, na szczęście pojawią się osoby, które swoim autorytetem spowodują, 
że ponownie wszystko przemyślisz i zobaczysz ewentualne skutki własnego postę
powania.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Nie warto przesadzać ze stanowczością, choć racja 

jest po Twojej stronie. Partner czuje, że zawinił, i to jest ju ż  wystarczającą dla 
niego karą, a Twoje wybaczenie przyjmie z wdzięcznością.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Powalcz o trochę więcej samodzielności, bo kon
serwatywny szef tłamsi Twoją indywidualność. Efekty pracy byłyby o wiele lep
sze, ale sze f o tym nie wie i trzeba mu to uświadomić.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Otoczenie nie ufa Twemu eksperymentowi, bo nie 
potrafiłeś bez zniecierpliwienia wytłumaczyć jego podstaw teoretycznych. Teraz 
uwierzą dopiero, kiedy ujrzą końcowy efekt.
KOZIOROŻEC  - 22.12. - 20.01. - Zbyt gorliwa pomoc znajomego wydaje się 
być podejrzana, nie odrzucaj je j jednak, ale kontroluj sytuację. Jeżeli intencje 
nie były szczere, prędzej czy później sprawa wyjdzie na jaw.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Twoja otwartość jest wykorzystywana przez osoby 
nie zasługujące na zaufanie. Mogą one źle zinterpretować Twoją wypowiedź i 
puścić ją  w obieg, wystawiając Cię na krytykę zainteresowanych osób.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Plan, który sobie nakreśliłeś w myśli je s t realny, pod  
warunkiem, że utrzymasz go do końca w tajemnicy. Nie kieruj się więc emocja
mi, bo wtedy wszystkie uczucia masz wypisane na twarzy.

bluzkę do superkrótkiej spódniczki z 
czarnego skąju. Wróżka

Poziomo: A /gość którego trudno się pozbyć, B/mody, C/z 
nią zwycięzca, D /pom ocne  w karierze, E /  idzie do kubła, 
F / w ieszaków  n ie ma w gra jącej, G / w kasie sk lepu , H /  
wchodzi w głąb ziemi, I/ za nim  kierowca, J /śc in a ła  Tata
rów
Pionowo: 1 / gwóźdź z gw intem , 2 / bywa nocy, 3 / stalowe  
szczęki, 4 / ulubiona czynność kreta, 5 / wołającego na p u
styni, 6 / łączy sta tek z suchym  lądem, 7/ cienka w talerzu, 
8 / w siln iku  i w kandelabrze, 9/ na biegunach, 10/ z rodzi
ny “ beczkow atych”
W rozw iązaniu wystarczy podać hasło, które pow stanie po  
uporządkowaniu liter wg szyfru: A-3, G-9, H-7, J-3, I -9, 
B-7; H-3, G-4, C-5, B-7, B-8, F-10; G-5, I -5, H-9, D-10, 
C-4, I -1, E-3,
D-8

Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty 
ukazania się num eru. R ozw iązania prosim y przesłać na 
kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej 
“żółtej skrzynki” /Kościuszki 54/.
Nagrody na rozwiązanie krzyżówki nr 5 z hasłem “Sklero
za ma wielki dar - dar zapom inania” otrzym ują: 
Hildegarda Bober, ul. K ościuszki 29/13 , 44-200 Rybnik 
i Agata Golińska , ul. Raciborska 64/14, 44-200 Rybnik .
Nagrody do odebrania w redakcji.

z album u czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy przyjść 
do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po skopiowaniu natychmiast zwrócimy. / 
Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Autora najsympatyczniej
szego lub najbardziej "odjazdowego” zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", Ryb
nik, ul. Reja 2 nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki 
filmu.

Jaki jestem śliczny!

Dawno nie było o moim ulubionym 
zestawie barw czyli czerni i bieli. A 
nie dość, że nie zniknął on z kolekcji 
najwybitniejszych projektantów, to 
wręcz się w nich umocnił. Na poka
zach dojrzeliśmy więc garsonki a la 
lata 40. w białe groszki na czarnym tle, 
uzupełnione kapelusikami, szydełko
wanymi rękawiczkami i sandałami na 
koturnie noszonymi na białe skarpetki. 
Czarne kostiumiki z białymi rewersa
mi i mankietami, zestawy białych blu
zek z czarnymi spódnicami, na pierw
szy rzut oka konwencjonalne, ale już 
na drugi - bardzo wysmakowane. Były 
także np. białe duże płaszczyzny z 
czarnymi akcentami /na zdjęciu/ lub 
odwrotnie. Świetnym pomysłem / 
szkoda, że minęły już studniówki/ był 
pomysł przezroczystej czarnej obcisłej 
bluzki, z białym plastronem z przodu 
zasłaniającym biust, i odstającymi 
mankietami. Claudia Schiffer nosiła tę

Wśród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidło
we rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci bonu konsumpcyjne
go o wartości 20 zł, ufundowana przez Firmę Handlową "BOVIX". Zapraszamy zwycięz
cę z całą rodziną na poczęstunek do kawiarni "Europa" /ul. Korfantego 2/.
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej 
“żółtej skrzynki" /Kościuszki 54/.
Za rozwiązanie łamigłówki z nr 5 nagrodę otrzymuje: Danuta Oleś, ul. Kościuszki 45a/25, 
44-200 Rybnik.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 

2 bony towarowe 
po 20 zł

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

Rybnik, Rynek 7

Rynek 7

Fatałachy z naszej szafy

Chaderlok
Jeszcze ździebko a chneda dogoniymy 

tyn zachód. Styknie sie ino przyjrzeć ha
siokom wele bloków. Niykierzy pozbywa
jom sie na gwołt bele jakich klamorów i 
kwańtów. Snadnie sie już tak przywykli 
do dobrobytu, że chcom mieć w doma ino 
te najmodniejsze rzeczy, wystawione pa
radnie w sklepach. A jest w czym wybiy
rać i przebiyrać. Szkoda, że terozki już niy 
jeżdżom chaderloki, ło kierych mój tata 
łosprawiajom. Jakby boł zwyrtny, to za 
klamory zbiyrane na hasiokach mogby 
sie jakigoś ”Merca " kupić.

Chaderlok jeździoł miyndzy familokami 
na furze i piskoł na flyjtce abo wrze
szczol: “szmaaaty, stare szmaaaty!” Jak 
dziecka to piskanie usłyszały, to gibko ja
koś staro chadra do wyciyranio z p łota 
matkom bodli i za chaderlokiem pognali. 
Baby z familoków z pakslikami w ryn
kach wyłaziyły  i zaglondały do fury, co by 
tu szło łod chaderloka za szmaty wycyga
nić. Czasym dostowały  ino pora piętoków 
a czasym mogły sie wybrać jakiś tyglik, 
gorczek lebo talyrz blachowy. Mioł tyż 
chaderlok wiela inkszych, przydatnych 
klamorów, abo nachtopek dlo bajtla, je
gielnik z jegłami abo mocne nici na gwio
zdce. Dziecka, za te bodnione szmaty, do
stowały  lukrecyjo abo chlyb świyntojoń
ski. Tata jeszcze teroz sie łoblizujom, jak 
ta specyjo wspominajom. Dziołszki dycki 
wolały  malańcia do przyklejanio, np. łep
ki łod aniołków abo łod św. Mikołaja.

Jak chaderlok już snadnie z piskaniem i 
wrzeszczeniym niy smogoł, to dowoł sie 
bajtlom karnąć na furze, jeno musiały  
cięgiem wołać za niego: “szmaaaty!” Roz 
starka citli taty na furze, jak sie wydziyroł 
na cało kolonio. Tak mu wtedy te jego 
szmaty na rzyci sprali, że mu sie na wdyc
ko chaderlokowanio łodechciało. Szkoda, 
że chaderloków już niy ma, tyż bych sie 
rod popiskoł na furze.

MAREK MATEJA

Wonsok
Skuli tyj szpetnej pogody wiela ludzi 

mynczy rojmatyka. Starzyka złapoł won
sok. Chodzioł pokryncony, jak tyn dzwon
nik, kierego łopisoł Wichtór Hugo. Ciot
ka Tila dorodziyła, żeby go nudelkulom 
po krzyżu pomasyrować. Niy byda godoł, 
jakim mięsym starzyk przy takim lyczyniu 
ciepali, bo niyjednymu mu uszy spuenty. 
Ujek Emil kozoł mu nagrzono cegłówka 
na gynik przyłożyć. Tyż psinco pomogło, 
ino sie starzykowi plynskyrze porobiyły.

Zaczyni kierymuś strzelyło do palicy, że 
przy wonsoku trza na twardym leżeć i bez 
tuż położyli tego cierpiętnika na delofce. 
Lebo to sie starce niy widziało. Cięgiem 
musieli starzyka łomijać abo przekro
czyć, jak kurze chcieli z mebli pościyrać. 
Chopcy znodli wele hasioka dźwirki łod 
szranku. Wraziyli je  starzykowi pod 
płachta i już nikomu niy zawodzoł. Jed
nak starzyk f órt narzykali, te łoże Made
jowe mu wcale niy zelżyło. Familijo mu
siała cięgiem coś inkszego wynokwiać. 
Była flaszka z wrzawom wodą, boł ze
główek z elekstrykom, było gynsie sadło i 
flostry, co polyły  starzyka, jak sto dio
błów. Do cna mieli starzyk już dość takigo 
kozigo lyczynio, już wiyncyj niy smogli. 
Zwlykali sie z wyra, łoblykali i ło kryce 
poszli sie kupić ćwiortka “lyków”. Po ta
kim rozgrzociu wonsok sie straciol i sta
rzyk juzaś som wyzgierni.

Edek,
fomfel Marka Mateji,

GAZETA 
RYBNICKA
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