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5 marca na sesji wyjaz
dowej w Sosnowcu 
Związek Miast Polskich 
przyjął do swego grona 
miasto Rybnik jako 107 
członka. Co do wielkości 
nasze miasto zajmuje 
obecnie 42 miejsce w Po
lsce, a 7 w województwie 
katowickim.

NAJKRÓCEJ ...

*  *  *
Spośród piętnastu 

osób uczestniczących 
4 marca w spotkaniu 
w sprawie naboru do in
kubatora przedsiębio
rczości, trzy zapropono
wały konkretny, prze
myślany plan
rozpoczęcia działalności 
produkcyjno-usługowej. 
Jeden z wniosków został 
już pozytywnie zaopinio
wany. W dalszym ciągu 
trwa nabór do inkubato
ra przedsiębiorczości, 
który zapewnia pomiesz
czenia na działalność, 
ulgi z tytułu najmu tychże 
pomieszczeń, pomoc or
ganizacyjno-prawną, 
i doradztwo ekonomicz
ne.

*  *  *
W i ę k s z o ś ć  

poszukujących pracy 
w naszym regionie to ko
biety, wśród których co
raz więcej jest żon 
górników, pragnących 
dorabiać do pensji męża. 
Urząd Pracy w Rybniku 
może pomóc udzielając 
korzystnych pożyczek 
wszystkim tym, którzy 
w ramach inkubatora 
przedsiębiorczości zorga
nizują nowe miejsca pra
cy dla bezrobotnych ko
biet.

Nowe prace 
na drogach
W Urzędzie Miasta trwają 

przygotowania projektowe 
oraz prace nad harmonogra
mem robót w dziedzinie gos
podarki komunalnej.
Wcześniej, na posiedzeniu 
odpowiedniej komisji Rady 
Miasta, ustalono główne kie
runki prac drogowych na 
bieżący rok.

W centrum Rybnika re
mont kapitalny czeka ulicę 
Wyzwolenia. Będą to nie tyl
ko prace nad poprawą stanu 
nawierzchni, krawężników 
i chodników przy tej ważnej, 
przelotowej arterii miasta. 
Zaplanowano tu także nowe 
miejsca parkingowe dla 
z m o t o r y z o w a n y c h  
mieszkańców. Remontowa
ne będą również ulice św. 
Antoniego /położenie dru
giej warstwy asfaltu, wymia
na chodników/, Łąkowa 
i Smolna. Poza centrum dro
gowcy będą poprawiać stan 
ulicy Armii Ludowej w Bogu
szowicach oraz ul. Poniatow
skiego na Paruszowcu.

Do dwóch rond, o jakie 
wzbogaciły się rybnickie 
drogi w roku ubiegłym, 
dołączy trzecie, na skrzyżo
waniu ulic Budowlanych i Ja
na Kotucza. Kto próbował 
w godzinach rannego lub 
popołudniowego szczytu ru
chu wydostać się na obwod
nicę z ulicy Dworek w kie
runku Raciborza lub z Bu
dowlanych w kierunku Gli
wickiej - wie, jaka to sztuka. 
Rondo w tym miejscu bar-

bardzo się przyda, rozładuje ko
rki, poprawi płynność ruchu 
szczególnie na drogach do 
tej pory podporządkowa
nych względem obwodnicy.

Kontynuowanie będą na
prawy chodników w Chwało
wicach przy ul. 1-Maja, 
Gałczyńskiego lub Śląskiej 
/po uzgodnieniu z Radą 
Dzielnicy/ oraz naprawa na
wierzchni ulicy Zwycięstwa 
w miarę wymiany wodo
ciągu przez KWK 
„Chwałowice,,.

W Niedobczycach będą 
problemy z planowanym re
montem ul. Górnośląskiej. 
Główną przeszkodą dla prac 
drogowych jest zły stan rur 
kanalizacyjnych, które 
biegną tu pod środkiem jez
dni. Najpierw należałoby je 
wymienić, ale taki remont 
poważnie skomplikowałby 
ruch na głównej drodze w tej 
dzielnicy. Sprawa jest nadal 
otwarta - może uda się wyre
montować przynajmniej je
den z jej odcinków.

Wpływ na kierunki prac 
drogowych w Rybniku ma 
także synchronizacja robót 
drogowych i telekomunika
cyjnych. Wymiana prze
wodów lub położenie nowe
go kabla telefonicznego po
winny się zazębiać z robota
mi drogowymi. Czy uda się 
pogodzić jedno z drugim, by 
nie słyszeć narzekań rybni
czan na stale rozkopane cho
dniki? Zobaczymy.

/g w /

w każdym mieszkaniu?Wodomierz
W związku z akcją 

zakładania liczników wod
nych w mieszkaniach 
spółdzielczych na osiedlu 
„Nowiny,, rozmowę
z zastępcą dyrektora d/s te
chnicznych Rejonowego
P r z e d s i ę b i o r s t w a  
Wodociągów i Kanalizacji 
panem Eugeniuszem Skrzy
pcem przeprowadził Antoni 
Żoczek.

- Żyjemy w czasach, gdy 
każdy z nas liczy wydawaną 
przez siebie „złotówkę 
A więc i pojawienie się in
kasenta wystawiającego nam 
rachunek za zużytą przez nas 
wodę spowodowało zaintere
sowanie tym problemem. Jak 
doszło do tego, że podjęto 
taką akcję?

-  Część mieszkańców osie
dla „Nowiny,, wystąpiła 
z wnioskiem, aby władze 
spółdzielni założyły w miesz
kaniach liczniki wodne. 
Spółdzielnia wystąpiła z tym 
do nas i zawarliśmy umowę, 
w myśl której zobowiąza
liśmy się do założenia licz
ników w mieszkaniach, ich 
odczytu, konserwacji, na
prawy i wymiany. Do tej 
pory dostarczaliśmy wodę 
do budynku niezależnie od 
jego wielkości i rozliczaliśmy 
się z jego właścicielem, 
w przypadku osiedla - z ad
ministracją. Mieszkańcy 
płacili więc opłatę taryfową, 
która wynosiła 6m3/osobę 
w skali miesiąca. A więc dla 
rodziny pięcioosobowej miesięcznie

miesięcznie naliczano zużycie 30 
m sześć, wody, co przy obec
nej cenie 6 tys. zł za 1 m sześć, 
dostarczonej wody i odpro
wadzonych ścieków daje 
kwotę 180 tys. zł miesięcznie. 
Ile taka rodzina płaci obec
nie, każdy może sprawdzić 
na rachunku.

- A czy zużycie wody po 
założeniu liczników uległo 
zmianie?

 - Zdecydowanie tak. Do 
tej pory osiedle „Nowiny,,, 
a w szczególności bloki przy 
ulicach Dąbrówki i Chabro
wej odczuwały permanentny 
brak wody. Wynikało to 
z tego, że były na końcu sieci 
oraz na wzniesieniu, co przy 

c.d. na str. 3

"Ruscy" w  Rybniku
Jeśli zapytamy przechod

nia, dlaczego „Rosjanie,, 
przyjeżdżają do Polski, 
otrzymamy jednoznaczną 
odpowiedź: „przyjeżdżają, 
aby zarobić, sprzedać prze
mycony towar, a zarobione 
złotówki wymienić na dola
ry,,. Zgoła coś innego, 
usłyszymy, gdy zapytamy 
o to samo „Rosjan,, /z  re
guły w Rybniku są to 
Ukraińcy/. Okaże się wtedy, 
że część z nich odwiedza nasz 
kraj, czy miasto z cieka
wości, z chęci przekonania 
się na własne oczy ku czemu 
zmierza pieriestrojka, wpro
wadzona w Polsce w życie 
wcześniej niż na Wschodzie. 
W tym wypadku handel, to 
cena jaką za zaspokojenie 
ciekawości trzeba zapłacić,

bo na kieszeń przeciętnego 
turysty z Kijowa lub Lwowa 
nasz kraj jest zbyt drogi. 
Ktoś inny mówi, że do nie
dawna Polacy objeżdżali 
w celach handlowych 
Związek Radziecki, a wy
wożąc stamtąd pieniądze za
ciągnęli niejako dług naro
dowy. Teraz przyszła kolej 
na wyrównanie bilansu. Ci 
którzy przyjeżdżają do nas 
stale /nawet od dwóch lat/ 
zarabiają wielokrotnie 
więcej niż w swoim kraju. Na 
ogół postrzegają Polskę jako 
kraj zamożny, dobrze zor
ganizowany i czysty.

Jakkolwiek by nie tłuma
czyli swojej obecności w Ry
bniku, wszystkich ich spot
kamy na miejskim targowisku 

c.d. na str. 3

Zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Przemysłu i Hand
lu od 1 marca br. powstała 
RYBNICKA SPÓŁKA 
WĘGLOWA S.A., spółka 
Skarbu Państwa. Będą ją
współtworzyć - dotychczas 
działające oddzielnie - kopal
nie: „Rydułtowy,,, „Anna,,, 
„Marcel,, i „1-Maja„ w Wo
dzisławiu Śląskim oraz 
„Chwałowice,,, „Jankowice,, 
i „Rymer,, w Rybniku. Wymienione

J e s t
koncern!
Wymienione kopalnie utworzą 
koncern, podporządkowany 
wspólnemu Zarządowi i Ra
dzie Nadzorczej. W tej no
wej strukturze kopalnie nie 
będą posiadały osobowości 
prawnej oraz odrębnego 
rozrachunku ekonomiczne
go. Bilans zamknięcia po
szczególnych kopalń stano
wić będzie bilans otwarcia 
spółki; suma funduszy 
założycielskich i funduszy 
przedsiębiorstw stanowić 
będzie kapitał własny spółki.

W skład pierwszego 
zarządu spółki akcyjnej zo
stali powołani: prezes - Kry
stian ZAJĄC, z-cy prezesa: 
Andrzej BYWALEC, Jerzy 
KOCJAN, Edward KO
WALSKI i Jerzy POLOK. 
W skład pierwszej rady nad
zorczej powołani zostali: Ze
non BRODOWSKI /prze
wodniczący/,  Henryk
CHROSZCZ, Tadeusz DE
MEL, Celina MOLSKA, 
Zygmunt POPEK i Jacek 
ZABIEROWSKI /członko
wie/  /g w /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



C hw ałęcice
Wielkie sprawy małych dzielnic

Kontynuując cykl
poświęcony sukcesom 
i bolączkom rybnickich dzie
lnic, odwiedziłem tym razem 
Chwałęcice. Jeszcze kilka
dziesiąt lat temu były one 
samodzielną wsią. Budowa 
elektrowni „Rybnik,, spra
wiła, że ta leżąca na uboczu 
dzielnica stała się ważnym 
szlakiem komunikacyjnym 
dla przewozów pracowni
czych. Piaszczysta droga 
wiodąca przez środek wsi 
okazała się niewystarczająca 
- zastąpiono ją asfaltem. Od 
połowy lat
siedemdziesiątych w wyniku 
reformy administracyjnej 
Chwałęcice zostały
przyłączone do Rybnika. 
Dojechać tutaj można ko
rzystając zarówno z komun

ikacji PKM-u /linia 593/ 
jak i PKS-u.

Moim rozmówcą jest 
przewodniczący Rady Dziel
nicy Zygmunt Gawliczek. 
Według jego słów Chwałęci
ce zamieszkuje 2170 miesz
kańców, wśród których na 
miano seniorów zasługują 
liczący 93 lata, pełniący kie
dyś funkcję wójta Konrad 
Klimek i o rok od niego 
młodsza Genowefa Kaleta. 
„Gazeta Rybnicka,, życzy 
im, aby jeszcze przez długie 
lata dzierżyli tytuł najstar
szych mieszkańców
Chwałęcic.

Dwie inwestycje stanowią 
oczko w głowie tutejszych 
mieszkańców. Mam tu na 
myśli budowę wodociągu 
i wznoszenie nowej świątyni. 
Parę słów o każdej z nich. 
Rozpoczęcie budowy wodo
ciągu, które ma nastąpić la
da moment, oczekiwane jest 
w Chwałęcicach z utęsknie
niem. Większość ludzi ma 
jeszcze w pamięci ubiegłoro
czne, upalne lato, kiedy to 
powysychało tutaj dużo stu
dzien. I tylko dzięki jednej 
z nich, znajdującej się w pra
wie centralnym punkcie 
dzielnicy, w której dziwnym 
trafem wody nigdy nie bra
kuje i kursującemu non-stop 
beczkowozowi udało się 
w pewnym stopniu zaradzić 
problemowi. Wszyscy jed
nak zdawali sobie sprawę, że

było to rozwiązanie tymcza
sowe. O zainteresowaniu tą 
inwestycją może świadczyć 
fakt, że każde zebranie mie
szkańców poświęcone temu 
problemowi odbywa się przy 
prawie stuprocentowej frek
wencji, podczas gdy obec
ność przy omawianiu innych

rozwiązanie, które w za
myśle ma być tymczasowe, 
stan ten utrzymywał się do
syć długo. Dopiero zapał, 
energia i wyjątkowe po
dejście do ludzi nowego fa
rorza zjednoczyły i zmobili
zowały wiernych do działa
nia. Postawiono sobie szczytny

spraw jest raczej mizerna. 
Dobrze układająca się 
współpraca z Urzędem Mia
sta i pomoc okazywana ze 
strony wiceprezydenta M. 
Adamczyka sprawia, że być 
może już niedługo każdy 
dom w Chwałęcicach docze
ka się bieżącej wody. 
Z ważniejszych spraw, które 
czekają na realizację Z. Ga
wliczek wymienia: położenie 
chodników i rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 27, 
do której uczęszczają 
również starsze klasy z po
bliskich Stodół.

Jeśli chodzi o budowę 
kościoła, to pomysłem tym 
„zaraził,, mieszkańców 
ksiądz Rafał Greiff, pełniący 
od września ubiegłego roku 
funkcję proboszcza. Sam 
pomysł nie jest nowy. Już 
w latach 60-tych były pode
jmowane próby wybudowa
nia świątyni, ale ówczesne 
władze nie zgodziły się na to. 
Z konieczności więc do od
bywania praktyk religijnych 
wykorzystano budynek da
wnej karczmy. I jak każde

szczytny cel i można tylko wyrazić 
nadzieję, że wspólnymi siła
mi parafian uda się go 
w możliwie jak najkrótszym 
terminie osiągnąć.

Byłoby zbytnim uprosz
czeniem napisać, że tylko ty
mi dwoma problemami, po
za życiem rodzinnym i zawo
dowym, zajmują się miesz
kańcy Chwałęcic. Do dzisiej
szego dnia działają tutaj 
i cieszą się dużym zaintereso
waniem takie organizacje 
społeczne jak: Koło Gospo
dyń Wiejskich, Ochotnicza 
Straż Pożarna, czy TKKF. 
Szczególnie godna
podkreślenia jest działalność 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
O stopniu jego zorganizowa
nia niech świadczą choćby 
następujące fakty. Co roku 
w okresie karnawałowym 
członkinie Koła urządzają 
zabawę taneczną, a za uzys
kane w ten sposób pieniądze 
obchodzą we własnym gro
nie Dzień Kobiet. W ramach 
koła działa również chór 
występujący w strojach re
gionalnych zaprojektowanych

zaprojektowanych i uszytych własnym su
mptem przez same kobiety. 
Organizowane są, cieszące 
się dużym zainteresowa
niem, wszelkiego rodzaju 
kursy, np.: kroju i szycia, 
haftowania, pieczenia. Za
praszani są wykładowcy 
z odczytami na temat np. 
nawożenia, sadownictwa. 
Za najlepsze podsumowanie 
działalności koła niech służą 
słowa przewodniczącego 
R.D.: „Aż przyjemnie z tymi 
babami współpracować.,, 
Na tle kobiet pozostałe dwie 
typowo „męskie,, organiza
cje wypadają blado. Chociaż 
i tutaj,  po pewnym okresie 
stagnacji, zdaniem Z. Gaw
lika, wszystko powoli ru
szyło w dobrym kierunku. 
Nowym komendantem 
OSP, której tradycje sięgają 
roku 1926, został Bogusław 
Cieślak. W ostatnim czasie 
przyszło do straży sporo 
młodych ludzi. Na wypo
sażeniu jest jeden samochód, 
dwie motopompy. Godny 
podkreślenia jest fakt, że 
strażacy z Chwałęcic uczest
niczyli w akcji gaszenia 
pożaru lasów w Kuźni Raci
borskiej. Jeśli chodzi 
o sekcję piłki nożnej, bory
kała się ona z kłopotami 
finansowymi, nie zawsze sta
rczało na nowe koszulki, 
spodenki czy buty. W trosce 
o prawidłowe funkcjonowa
nie sekcji Rada Dzielnicy 
postanowiła wydzierżawić 
piłkarzom budynek klubo
wy, w którym można organi
zować np. dyskoteki. Otrzy
mane w ten sposób pie
niądze na pewno podrepe
rują budżet sekcji.

Na przykładzie Chwałęcic 
widać jak na dłoni, że 
również dosyć oddalone od 
centrum dzielnice mogą 
mieć „bogate życie 
wewnętrzne,,, że istnieją 
sprawy, które są w stanie 
zmobilizować i pchnąć ludzi 
do działania, że funkcjonują 
jeszcze organizacje,
w których przynależność 
wynika nie z osiągania ja
kichś wymiernych korzyści 
majątkowych czy zawodo
wych, ale z potrzeby bycia 
razem.

JACEK RECLIK

Uzupełnienie
Nie budowa ronda /jak 

podaliśmy w artykule pt. 
„Rzeczowo,, w poprzednim 
numerze „GR,,/, lecz prze
budowa skweru będzie miała 
miejsce przed pocztą 
w Chwałowicach, u zbiegu 
ulic Kupieckiej i 1-Maja. 
Jeśli Rada Dzielnicy wyrazi

zgodę, linia autobusu nr 580 
zostanie skrócona o jeden 
przystanek, co przyniesie 
miastu oszczędności 300 mi
lionów złotych rocznie. 
Ewentualna przebudowa 
skweru będzie miała na celu 
przygotowanie go pod 
końcowy przystanek auto
busu nr 580.

/g w /

W środę prezes UPR Janusz Korwin -  Mikke gościł w Rybniku
Foto: /  wack/

Popłynie woda
Wiadomo już, jakie prace 

komunalne będą realizowa
ne w naszym mieście 
w bieżącym roku. Na posie
dzeniach różnych komisji 
Rady Miasta generalnie 
przyjęto rozwiązania budże
towe, proponowane przez 
Zarząd Miasta.

Pierwszego marca br. od
było się posiedzenie Komisji 
Gospodarki Komunalnej. 
Trzeba tu przypomnieć, że 
20 listopada ub. r. ruszyła 
stacja uzdatniania wody 
w Stodołach. Po zapewnieniu 
miastu wystarczających do
staw wody na najbliższe lata 
/a  należy dodać, że sytuacja 
Rybnika w porównaniu z in
nymi miastami naszego re
gionu jest pod tym 
względem wyjątkowo korzy
stna/, należy teraz zadbać
o jej rozprowadzenie do na
szych mieszkań. Dlatego na 
posiedzeniu komisji podjęto 
decyzję o przesunięciu 2 mi
liardów złotych na rozbudowę 
wodociągów z „działki,, dróg
i gazu. Stąd w najbliższym 
roku należy spodziewać się 
mało efektownych, ale ko
niecznych prac, które sprawią

W sobotę 6 marca odbyła 
się w Rybniku trzecia sesja 
Synodu Diecezji Katowic
kiej Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego, którą roz
poczęło nabożeństwo w ryb
nickim kościele ewangelic
kim przy ulicy Miejskiej. 
Mottem kazania wygłoszo
nego przez pastora rybnickiego

W Rybniku

problemów natury ogólnej nur
tujących współczesny świat. 
Poruszony również został 
problem ludzi młodych 
wkraczających w dorosłe ży
cie, natrafiających na po
ważne trudności, często ma
terialne. Podkreślono konie
czność innego spojrzenia na 
problemy, dotyczące pracy,

Synod Diecezjalny 
Kościoła

Ewangelicko-Augsburskiego
rybnickiego zboru Zbigniewa KO
WALCZYKA były słowa 
ewangelii Mateuszowej: 
„Błogosławieni pokój
czyniący, albowiem oni 
synami Bożymi nazywani 
będą,,. Pastor powiedział 
m.in.: „Przestrzeń świata na
pełnia nas troską... Z go
ryczą stwierdzamy, iż wiel
kie narody nie potrafią prze
ciwstawić się zaistniałej sytu
acji, a cóż dopiero poje
dyńczy człowiek, dlatego 
myśl o pokoju i pragnienie 
pokoju to sprawy, które 
stały się problemem global
nym, nakierowanym w prze
strzeń świata,,.

Synod zajmował się prze
de wszystkim bieżącymi pro
blemami kościoła i świata, 
jak nieuregulowany do tej 
pory przez sejm stosunek 
państwa do kościoła, czy od
niesienie kościoła do pro-

płacy etc, tak by ukazać 
także pozamaterialne aspek
ty tego zjawiska.

W końcowej części syno
dalnych obrad biskup Ru
dolf PASTUCHA odczytał 
całoroczne sprawozdanie 
z życia kościelnego diecezji 
katowickiej, w skład której 
wchodzą województwa: ka
towickie, opolskie, często
chowskie, krakowskie, tar
nowskie i nowosądeckie. Do 
tej pory synody diecezjalne 
odbywały się zawsze w Ka
towicach, teraz będą się od
bywać na terenie konkret
nych zborów w różnych wo
jewództwach. O tym, że pier
wszy taki pozakatowicki sy
nod odbył się w Rybniku 
zadecydował prawdopodob
nie fakt, iż 31 stycznia bis
kup SZURMAN wizytował 
rybnicką parafię ewange
licką i zdążył ją polubić.

Tekst i foto: /w a ck /

sprawią, że w wielu mieszkaniach 
popłynie woda.

Tak będzie w Kamieniu, 
gdzie budowa wodociągu 
miejskiego wkroczy w drugi 
etap. Podobnie w Stodołach 
i Chwałęcicach, Golejowie 
i Grabowni, czyli na północ
nych obrzeżach miasta. No
we inwestycje wodociągowe 
zostaną rozpoczęte w Gotar
towicach i Ligocie, w okoli
cach ul. Żorskiej i Wolnej, 
oraz w Zebrzydowicach przy 
ul. Norwida.

Oprócz nowych inwestycji 
w 1993 r. będzie kontynuo
wany remont kapitalny wo
dociągu w Boguszowicach,
gdzie braki wody w miesz
kaniach nie należą do rzad
kości. Podobne prace cze
kają nas w centrum miasta,

w rejonie ulic Miejskiej i Kor
fantego. Remontowany 
będzie także wodociąg 
w Niedobczycach przy ul. 
Górnośląskiej.

Będą „wykopki,, , ale 
popłynie woda.
W niektórych dzielnicach 
można będzie zrezygnować 
z kosztownych usług wozi
wody. Jeszcze w październi
ku 1991 r. pisaliśmy o „koro
wodach wokół wody,, miesz
kańców Chwałęcic. Także 
ich kłopoty wreszcie się 
skończą - długo oczekiwa
nym prysznicem we własnej 
łazience. W ten sposób jeden 
z punktów programu wybo
rczego obecnych władz sa
morządowych naszego mia
sta staje sią faktem.

/g w /

LISTY DO
REDAKCJI

T o w a r z y s t w o  ś w . b r a t a  a l b e r t a

z a w i a d a m i a ,  ż e :

zebranie wyborcze odbędzie się 
w najbliższy wtorek tj. 16 marca o godz. 17.00, 

w auli Domu Katechetycznego 
przy kościele św. Jadwigi w Rybniku.

Odwiedzajcie chorych, mówi 
Pismo. Oczywiście należy, ale 
chyba z umiarem i rozsądkiem. 
W szpitalach wyznaczone są go
dziny odwiedzin, przeważnie we 
wtorki, piątki i w święta w godz. 
od 14.00 - 16.00. I co wtedy? 
Ludzie pchają się ile wejdzie, 
średnio przy każdym łóżku zbo
lałego siedzi lub stoi po kilka 
osób w różnym wieku. Izby cias
ne. Dawniej, przed wojną, w ta
kich pomieszczeniach Spółki 
Brackiej było po 2 pacjentów, 
teraz po czterech. A zatem cias
no, a jeśli do tego dodać średnio 
10 osób odwiedzających, to ja
kie może być samopoczucie cho
rych? Niejednemu z chorych 
trudno znieść godziny tych od
wiedzin. Nadto w pomieszcze
niach jest brudno, a personel 
obojętny na błoto, niedopałki 
i ogólny stan sanitarny, który 
jest zmorą naszych publicznych 
miejsc. Ludzie - litości!

M. Golski
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C oraz m łodsi p rzestęp cy
Postępowanie w sprawach nieletnich, którzy wyka

zują demoralizację lub dopuścili się czynów karalnych 
/w przypadku nieletnich nie używa się słowa 
„przestępstwo,/ reguluje ustawa z 26 października 
1982 roku. Przewiduje ona stosowanie środków wy
chowawczych bądź poprawczych. Może to być upo
mnienie sędziego rodzinnego, nadzór kuratorski, zobo
wiązanie nieletniego do określonego postępowania, np. 
do przeproszenia poszkodowanych, albo do systematy
cznego chodzenia do szkoły. Można nieletniego 
umieścić w zakładzie wychowawczym lub w placówce 
leczniczo-wychowawczej jeżeli jest chory, czy to fizycz
nie, czy psychicznie. Dzieci, które nie nadają się do 
zwykłych placówek, bo są na poziomie szkoły specjal
nej, przekazuje się Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- 
Wychowawczemu. Do zakładu poprawczego mogą 
trafić ci, którzy ukończyli 13 lat.

Ze Stefanią PANFIL, 
sędzią rodzinnym sądu ryb
nickiego, o przestępczości 
nieletnich rozmawia Klaudia 
Michalak.

- Czy to, że w zakładzie 
poprawczym nie można 
umieścić dziecka poniżej 13- 
go roku życia, jest obecnie 
dobrym rozwiązaniem?

- Niestety nie. Przez 10 lat, 
od uchwalenia ustawy, wiek 
nieletnich, którzy wchodzą 
w konflikt z prawem się ob
niżył - mamy 11, 12-latków, 
którzy dokonali serii wła
mań, rozbojów, są bardzo 
zdemoralizowani. Do 
ukończenia 13 lat i do upra
womocnienia wyroku prze
bywają w Pogotowiu Opie
kuńczo-Wychowawczym , 
które ma się z założenia za
jmować dziećmi z rodzin za
grożonych np. alkoholiz
mem. Nie ma tam dozoru,

c.d. ze str. 1 
zużyciu wody większym niż 
ilość dostarczana na osiele 
powodowało, że te właśnie

ulice były jej pozbawione. 
Obecnie sytuacja zmieniła 
się diamentralne.

- Czyżby ludzie przestali 
się kąpać?

- Nie. To nie oszczędności 
w codziennym zużyciu wody 
zdecydowały o mniejszym 
zapotrzebowaniu, lecz uczu
lenie mieszkańców na 
cieknące krany i spłuczki. 
W tej chwili okazało się, że 
to tamtędy uciekały hekto
litry wody i nikogo to spec
jalnie nie obchodziło. Teraz, 
gdy widzimy obracającą się 
wskazówkę licznika - likwi
dujemy awarię. Nikt wszak 
nie lubi wyrzucać pieniędzy 
do ścieku.

- Dlaczego więc nie zrobio
no tego wcześniej? To, że ma
my kłopoty z wodą, wiadomo 
od dawna. Czy nie można 
było montować liczników wo
dnych w trakcie budowy 
bloków?

- Można to było robić. Ale 
kto sfinansowałby taką ope
rację? W latach 70-tych 1 m3 
wody kosztował 54 grosze, 
a licznik 3.500 zł. W tamtych 
latach to nie było opłacalne

i mały włamywacz często 
ucieka, nawet kilka razy, 
a w czasie każdej ucieczki 
popełnia kolejne włamania. 
Żeby to jakoś rozwiązać, 
trzeba by w ramach Pogoto
wia Opiekuńczego stworzyć 
jednostki specjalne z odpo
wiednim dozorem i innymi 
metodami wychowawczymi.

- Jak to się dzieje, że coraz 
młodsi ludzie, często dzieci 
nie tylko łamią prawo, ale 
robią to w sposób bardzo 
agresywny? Zresztą nie tylko 
w Polsce - przed kilkoma 
tygodniami Anglią
wstrząsnęła sprawa 2-letnie
go Jamesa: chłopczyk został 
porwany, kiedy oddalił się od 
rodziców w domu towaro
wym. Jego ciało znaleziono 
na torach kolejowych. Przed 
zamordowaniem był torturo
wany. Mordercami okazali 
się dwaj 10-letni chłopcy.

przedsięwzięcie. Woda była 
praktycznie za darmo. 
W chwili obecnej, gdy cena 
1 m sześć, wody poszła

w górę i przy jej braku będzie 
prawdopodobnie jeszcze 
wyższa, a cena licznika wy
nosi 326 tys. zł, wygląda to 
zupełnie inaczej. Mimo tego 
spotkaliśmy się z wątpli
wościami przy wprowadza
niu takiego sposobu rozli
czeń zużycia wody.

- Z  czego to wynika?

Ludzie generalnie 
niechętnie podchodzą do 
wszelkich przedsięwzięć wy
magających wyłożenia pie
niędzy. Tutaj również konie
czny jest zakup liczników, 
ich zamontowanie oraz ich 
odczytywanie.

Niektórych ludzi zbulwer
sował fakt pobierania przy 
wypisywaniu rachunku 
przez inkasenta dodatkowej 
opłaty. Chcę powiedzieć 
z czego ona wynika. Za 
każdy licznik zamontowany 
w mieszkaniu pobieramy 
kwotę 3.800.-zł, przezna
czoną na jego obsługę. Licz
niki wodne nie są tak dosko
nałe jak liczniki elektryczne, 
częściej ulegają awariom. 
Również przepisy
zobowiązują nas do wymia
ny licznika po 6 latach jego

Latem w Leszczynach trzej 
nastolatkowie oblali człowie
ka denaturatem i podpalili. 
Skąd bierze się takie zdzicze
nie?

- Myślę, że w naszych cza
sach moralność zanika, staje 
się czymś wstydliwym. Nie 
mówi się dzieciom o uczci
wości, honorze. Celem ro
dziców nie jest bycie 
porządnym człowiekiem, ale 
dorabianie się. Dzieci sądzą, 
że zdobędą miłość i uznanie, 
jeżeli zdobędą pieniądze. Po
za tym dorośli tolerują 
przestępczość nieletnich. 
Często się zdarza, że kilku 
chłopców kradnie sprzęt ele
ktroniczny, żeby natych
miast go sprzedać na rybnic
kim bazarze. Dorośli widzą 
video warte 8 milionów, za 
które chłopcy żądają 500 ty
sięcy - i jak reagują? 
Rozglądają się na boki, czy 
nie ma w pobliżu policji - 
i szybciutko kupują. Każdy 
dorosły sobie przecież zdaje 
sprawę, że to są kradzione 
rzeczy!

- Z  jakiego środowiska po
chodzą dzieci wykolejone?

- Zwykle są to patologicz
ne rodziny - dotknięte al
koholizmem, rozbite. Bar
dzo wiele zależy od matki. 
Jeżeli ojciec stale się upija, 
siedzi w więzieniu, matka 
może utrzymać w miarę nor
malną rodzinę. Ale jeżeli 
oboje rodzice piją, jeżeli ko
bieta ma zaburzenia psychi
czne, to jej dzieci cierpią 
dużo bardziej, niż przy ojcu 
przestępcy czy pijaku.

- Zwykle się sądzi, że po
ważne problemy są 
najczęściej z chłopcami. Czy 
to prawda?

pracy i ta kwota przeznaczo
na jest na ten cel. Następną 
pozycją jest suma 11 tys. zł, 
pobierana przez inkasenta 
jako opłata za ten właśnie 
odczyt i wypisanie rachun
ku. Chciałbym zaznaczyć, że 
te 11 tys. zł nie idzie do kie
szeni inkasenta. Z tej sumy 
otrzymuje on 4.700 zł, co 
przy dziennej normie wy
noszącej 32 odczyty daje 150 
tys. zł za dzień pracy.

Pozostała kwota to skład
ka ZUS wynosząca 2.200. zł 
i koszty ogólnozakładowe 
równe 4 tys. zł. W ich skład 
wchodzi wyposażenie praco
wnika w ubranie oraz po
trzebne do pracy przedmio
ty, płace pracowników 
obsługi, koszty papieru 
a także obsługi komputera. 
Poza tym inkasent nie tylko 
chodzi po mieszkaniach. 
W czasie pracy musi on ze
brane pieniądze wpłacić do 
banku i złożyć raport 
w zakładzie. W niedługim 
czasie planujemy wprowa
dzenie książeczek, co

- Tak, chłopcy dużo łat
wiej popadają w konflikt 
z prawem. W domach, 
w których matka nie potrafi 
spełniać normalnie swojej 
roli, 13,14-letnie dziewczyn
ki zaczynają prowadzić gos
podarstwo domowe, wycho
wują rodzeństwo i nawet nie 
mają czasu, by robić coś 
złego. Takie dziewczyny są 
zwykle bardzo dojrzałe i od
powiedzialne, starają się od
tworzyć w miarę normalną 
rodzinę. Co ciekawe, dziew
czyny, które wpadają w kon
flikt z prawem zwykle są 
z rodzin normalnych, typo
wych.

- W jakim wieku byli ci 
najmłodsi, z którymi miała 
pani kontakt jako sędzia?

- Najmłodszy był 9-latek, 
złapany po kolejnej kra
dzieży. 9-10 lat, to jest dolna 
granica. Oczywiście zdarza 
się, że pierwszoklasista krad
nie koledze piórnik - w ta
kich wypadkach stosujemy 
łagodniejsze środki, np. 
dozór kuratora. Zajmuję się 
właśnie chłopcem w wieku 
10 lat, który dokonał kilku
nastu kradzieży. Pochodzi 
z podrybnickiej miejsco
wości, z bardzo zagrożonej 
rodziny - to dziecko nieślub
ne, po jego urodzeniu matka 
wyszła za mąż i miała kilko
ro dzieci z mężem. Najstar
szy jest dla agresywnego oj
czyma chłopcem do bicia. 
Często się zdarza, że zaczy
nają „wariować,, 15, 16-la
tki, ale zwykle przyjmuje to 
postać autodestrukcji - prze
stają się uczyć, biorą nar
kotyki. Najmłodsze dzieci

uprości tę procedurę.

- A jak to wygląda w in
nych miastach?

- W zasadzie jesteśmy pie
rwszym w Polsce zakładem, 
który zdecydował się na 
założenie liczników na osie
dlu mieszkaniowym. Przepi
sy obowiązujące obecnie nie 
obligują nas do tego i wygo
dnie by nam było pozostać 
w stanie istniejącym dotych
czas. Ale chyba nie o to 
chodzi. Naszym celem jest 
przede wszystkim dbanie 
o to, aby w kraju odczu
wającym braki wody wyeli
minować jej marnotrawst
wo. I chyba jedynym sposo
bem na to jest licznik wodny 
w każdym mieszkaniu oraz 
odpowiednia cena wody.

W bogatych krajach za
chodnich, posiadających 
często większe od nas zasoby 
wody, zrozumiano tę 
prawdę dawno i najwyższy 
czas, by ten sposób wprowa
dzono w Polsce.
Notował: Antoni ŻOCZEK

niejednokrotnie kradną 
z głodu. Niedawno trójka 
chłopców, od trzech dni „na 
ucieczce,, z domu, ukradła 
kosz chleba. Najedli się, 
a resztę utopili w rzece. Bar
dzo mnie to zbulwersowało - 
powinni przecież szanować 
chleb, jeśli przed chwilą byli 
tacy głodni...

- Czy te dzieci w ogóle dają 
się resocjalizować?

- Właściwie wszystko za
leży od placówki. 10, 11 -la
tek musi być w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. 
W takich miejscach jest bar
dzo wielu ludzi dobrej woli, 
ale warunki są różne. Oczy
wiście dużo łatwiej pracować 
z piątką dzieci, niż z dwu
dziestką. Zakłady wychowa
wcze są przepełnione, czeka 
się długo na wolne miejsce.

- Domy poprawcze mają
opinię wylęgarni
złoczyńców...

- Nie da się ukryć, że two
rzy się w nich środowisko, 
które może mieć bardzo zły 
wpływ. Staramy się przynaj
mniej oddzielić młodszych 
od starszych - młodzież po
wyżej 16 roku życia przeby
wa w domu w Pszczynie, 
młodszych kierujemy do Ra
ciborza. Cokolwiek by złego 
nie mówić o domach popra
wczych, można tam zdobyć 
zawód. Ale nie możemy 
przetrzymywać pensjonariu
szy zakładu wychowawcze
go powyżej 18, a domu po
prawczego powyżej 21 roku 
życia. Później młody czło
wiek wychodzi za bramę 
i wraca w to samo środowisko

c.d. ze str. 1 
ku. Otoczeni tanimi wyroba
mi ukraińskiego przemysłu, 
z kilkoma butelkami wódki 
za pazuchą, z placu targowe
go schodzą jako ostatni. 
Zimą mieszkają w hotelu 
„Rybnik,, i Domu Młodego 
Kolejarza, latem, by za
oszczędzić, wolą noclegi pod 
gołym niebem. Zachowują 
się jak inni goście robotni
czych hoteli. Czasem więcej 
wypijają i zakłócą nocny 
spokój, czasem któraś z bar
dziej przedsiębiorczych ko
biet zajrzy do kilku męskich 
pokoi z „propozycją,,. Ale 
na to nikt się nie skarży.

Skarżą się natomiast 
sprzątaczki, odmawiające 
czyszczenia zabrudzonych 
ubikacji, których obraz po 
użyciu przez przybysza ze 
Wschodu przekonuje o ist
nieniu innych poza znanymi 
u nas sposobami korzysta
nia z wynalazku water - clo
set’-u. Sprzątaczki skarżą się 
także na brud i nieprzyjem
ny zapach pozostawiany 
w  pokojach, służących 
w tym wypadku nie tylko za 
sypialnię, ale również za ku
chnię i jadalnię.

Ciekawostkę stanowią 
przedstawiane pracowni
kom hotelu dokumenty.

środowisko. W dodatku 
społeczeństwo go odtrąca, 
po poprawczaku trudno mu 
znaleźć pracę, a na to my już 
nic nie możemy pomóc...

- Czy widzi pani jakiś lep
szy sposób resocjalizacji?

- Moim marzeniem są te
renowe ośrodki kuratorskie, 
w których dzieci mogłyby 
dostać posiłek, odrobić lek
cje, przebywać pod opieką 
wychowawców, może oa
zowców, nauczyć się podsta
wowych czynności domo
wych. Te dzieciaki często nie 
wiedzą, że posiłki się jada 
przy stole. W domu są bite, 
ale to jest lepsze od rozłąki. 
Niedawno pytałam małego 
chłopca, jak często ojciec go 
bije, a on na to: „Co to panią 
obchodzi, to jest mój tata 
i ma mnie prawo bić,,. Izola
cja od rodziny czyni spus
toszenie w psychice dziecka. 
Z takiego ośrodka dzieci 
wracałyby przynajmniej na 
noc do domu, jeśli sytuacja 
domowa nie byłaby tragicz
na.

- Czy możemy coś zrobić, 
żeby uchronić nasze dzieci 
przed demoralizacją?

- Jeżeli damy im miłość 
i stabilne wartości, to nie 
zejdą na złą drogę. I nie 
rozbijajmy rodzin - za nieod
powiedzialność rodziców 
największą cenę płaci ich po
tomstwo. Jeżeli dziecko za
czyna kraść, włamywać się, 
to państwo próbuje je wy
chowywać - ale żeby to było 
skuteczne, należałoby naj
pierw wychować jego ro
dziców...

Często nie wiadomo czy mel
dująca się osoba legitymuje 
się paszportem czy odpowie
dnikiem dowodu osobiste
go, a w końcu - czy doku
ment, w którym zdarzają się 
kserokopie nieczytelnych 
wpisów i pieczątek - nie jest 
sfałszowany. Nie wie tego 
nawet policja.

Kim są Ukraińcy w krajo
brazie Rybnika? Po pierwsze
- grupą handlarzy, po drugie
- choćby psychologicznym 
świadectwem tego, że gdzieś 
żyje się gorzej niż u nas. Po 
trzecie - dosyć liczną grupą 
gości zasilającą hotelarski 
budżet. Trudno przewidzieć 
jak długo jeszcze będą od
wiedzać nasze miasto. Na 
ich obecności zależy hotela
rzom i tym mieszkańcom, 
którzy potrafią skorzystać 
z ukraińskiej oferty handlo
wej. Nie narzeka się na 
zaśmiecane przez nich ulice, 
dokonywane przez nich kra
dzieże i picie alkoholu 
w miejscach publicznych - 
bo tego po prostu nie robią. 
Nikt nie zamierza się ich 
pozbywać albo zakazywać 
im wstępu na place targowe. 
Nie wiadomo czy to zasługa 
ich charakteru, czy naszej 
gościnności.

A. ŁUKASIK
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Zarząd Miasta Rybnika podjął decyzję 
o sfinansowaniu w roku bieżącym akcji obo
wiązkowych szczepień psów z budżetu miasta. 
Rozumiejąc wagę tej akcji dla zdrowia miesz
kańców apeluje się do posiadaczy psów o po
czucie odpowiedzialności i zaszczepienie swo
jego czworonożnego przyjaciela. /N ie pobie
ra sie opłaty za szczepienie/

Akcję masowych szczepień psów planuje 
się na miesiąc maj.

Wodomierz 
w każdym mieszkaniu

W W w w"R u s c y " 
w  R y b n i k u

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Operowi torreadorzy w Rybniku

Powstaje Klub 
Fotografii 

Artystycznej
To, co w ciągu kilku ostat

nich lat stało się w fotografii, 
śmiało nazwać można rewo
lucją; z zajęcia dość elitar
nego, którym parali się wta
jemniczeni fotoamatorzy, 
przekształciła się ona przy 
udziale współczesnej techni
ki w zjawisko o zasięgu 
wręcz masowym. Małe, zau
tomatyzowane aparaty, pro
dukowane w milionach eg
zemplarzy przez światowych 
potentatów opanowały 
wespół z kamerami video 
stosunkowo nową dziedzinę 
naszej aktywności, pole
gającą na tzw. uwiecznianiu 
tego co chwilowe, ulotne, 
przemijające... Kiedyś by 
zrobić zdjęcie, trzeba było 
zgłębiać tajniki sztuki foto
grafowania, dziś wystarczy 
dokonać zakupu w pierw
szym lepszym sklepie, a po
tem już tylko pstrykać 
i pstrykać. Czarną robotę 
odwala za nas kilka mikro
procesorowi skomputeryzo
wane maszyny, przetwa
rzające nasze pstryknięcia 
w kolorowe obrazki. Można

jednak na fotografowanie 
spojrzeć zupełnie inaczej, 
przecież na fotografii użyt
kowej możliwości się nie 
kończą. Jeśli się nam to uda, 
to również na otaczający nas 
świat patrzeć będziemy 
w zupełnie inny sposób.

W Rybniku wielu jest pe
wnie ludzi zafascynowanych 
fotografią. Jak dotąd 
działają oni niemal w kon
spiracji, indywidualnie wy
syłając swoje prace na różne 
konkursy, ale wszystko 
wskazuje na to, że już 
wkrótce doczekają się swoje
go własnego klubu. Trzej ry
bniccy fotografowie: Hen
ryk TKOCZ, Zenon GŁO
WALA i Janusz JURCI
MIERSKI postanowili 
w Rybniku powołać do życia 
klub fotograficzny z praw
dziwego zdarzenia. Do 
współpracy zaprosili ko
legów i wkrótce cała sprawa 
nabierać zaczęła realnych 
kształtów. W lutym grupa 
inicjatywna wybrała się na 
poważną rozmowę do dyre
ktora Teatru Ziemi Rybnickiej

Rybnickiej Wojciecha Bronowskie
go w sprawie ewentualnej 
siedziby. Ten wyraził apro
batę i obiecał pomoc, dzięki 
czemu wkrótce Rybnicka 
Pracownia Fotografii Artys
tycznej przy Teatrze Ziemi 
Rybnickiej /taką oficjalną 
nazwę nosi klub/ rozpocznie 
swą działalność. Kierowni
kiem artystycznym pracow
ni będzie najbardziej uty
tułowany w całej grupie 
Henryk TKOCZ, który dwa 
lata temu w światowym kon
kursie fotograficznym, orga
nizowanym przez firmę NI
KON, zdobył brązowy me
dal. Twórcy pracowni sta
wiają przed sobą dwa pod
stawowe cele: po pierwsze 
chcą propagować fotografię 
jako dziedzinę sztuki; po 
drugie, propagować ją jako 
zjawisko powszechne. 
Członkowie klubu spotykać 
się będą na cotygodniowych 
spotkaniach, organizować 
będą konkursy, a może 
i prowadzić działalność wy
stawienniczą. Już na jesieni 
zorganizowany zostanie 
konkurs dla osób niezrze
szonych, traktujących foto
grafię jako sposób zapisywa
nia zdarzeń, miejsc, postaci. 
Przydaliby się choć drobni 
sponsorzy; poszukiwania 
trwają... Być może przy 
współpracy z kierownict
wem Galerii Teatru Ziemi 
Rybnickiej uda się zorgani
zować tzw. galerię jednego 
zdjęcia, w której wystawiane 
byłyby najlepsze zdjęcia wy
bitnych polskich, a może 
również zagranicznych foto
grafików. Pracownia nie 
będzie grupą programową, 
skupiającą się na jednej dzie
dzinie fotografii. Choć na 
razie należą do niej fotogra
ficy amatorzy, mający za 
sobą pewne osiągnięcia na 
arenie krajowej, do 
współpracy twórcy pracow
ni zapraszają wszystkich 
pragnących traktować foto
grafię w sposób twórczy 
i nieco bardziej artystyczny.

Fotograficy to ludzie 
z wyobraźnią, toteż już teraz 
myślą o przekształceniu 
w przyszłości pracowni 
w stowarzyszenie i o zorganizowaniu

◄  ’’Kościółek"
Foto: Zenon Głowala

Nasi w telewizji
Po wielu latach przerwy 

rybnickim teatrem znów 
zawładnęła opera. „CAR
MEN,, Georgesa Bizeta, do 
której libretto napisał fran
cuski pisarz Prosper Meri
mee, wystawiła Państwowa 
Opera Śląska z Bytomia. 
Pełna sala nagrodziła ar
tystów wspaniałą owacją. 
Podziwiać można było nie 
tylko muzykę i śpiew, ale 
również efektowną scenog
rafię Jerzego DUDY GRA
CZA. „Carmen,, to jedna 
z bardziej szlagierowych 
oper, toteż serca widzów co 
rusz uderzały szybciej, gdy 
rozbrzmiewać zaczęły znane 
akordy i refreny. Wprawdzie 
sceniczna „Carmen,, nie 
była tak zmysłowa, jakby 
sobie tego życzył sam Meri
mee. Również wzdychający 
do niej Don JOSE, to sceni
czny, a nie realny mężczyzna 
z końca dwudziestego wie
ku. Ale przecież na tym 
właśnie polega urok tej dzie
dziny sztuki. Wszechstronni 
artyści trafiają się w niej nie
zwykle rzadko; z reguły albo 
głos, albo nogi...

/w ac k /

Paleczny, 
Chopin i... 

grypa
We wtorkowy wieczór 

w sali Teatru Ziemi Rybnic
kiej odbył się recital forte
pianowy Piotra PALECZ
NEGO, mającego za sobą

We wtorek reprezentacje 
trzech rybnickich liceów I,  II 
i IV, czyli „Powstańców,,, 
„Hanki...,, i najmłodszego 
stażem z Chwałowic dwoma 
wynajętymi wspólnie auto
karami wybrały się do 
Ośrodka Katowickiej Tele
wizji w Bytkowie na nagra
nie kolejnej edycji teleturnie
ju Ligi Licealnej „Lala,,. 
Z relacji uczestników wiem, 
że rywalizacja w studio ryb
nickich licealistów przebie
gała w miłej, rozrywkowej 
atmosferze. Nieuczciwie wo
bec autorów programu 
byłoby publikować wyniki 
teleturnieju, którego emisja 
nastąpi dopiero jutro, tj.

edukację w rybnickiej Szkole 
Muzycznej, leureata III na
grody Konkursu Pianistycz
nego im. Fryderyka CHO
PINA w Warszawie oraz in
nych międzynarodowych/ 
konkursów w Sofii, Borde
aux i Monachium. Program 
wypełniły w całości utwory 
Fryderyka Chopina m.in.: 
fantazja f-moll op. 49, scher
co b-moll op. 31 i sonata 
h-moll op. 58 zagrane moim 
zdaniem lekko, lecz z roz
machem.

Publiczność, która na 
stojąco nagrodziła artystę 
brawami, zmusiła go nawet 
do bisów, co na koncertach

w sobotę. By zaostrzyć ape
tyty nadmienię, że turniej 
zakończył się niemałą nie
spodzianką. Zwycięski 
zespół miał w swych szere
gach m.in. wegetariankę, 
która w czasie jednej z kon
kurencji mając zawiązane 
oczy przy pomocy dotyku 
rozpoznała, że ma do czynie
nia z kotletem schabowym, 
innym nie pomogła nawet 
obfita konsumpcja. Najlep
szy w tym teleturnieju liceal
ny zespół awansował do tur
nieju półfinałowego, który 
odbędzie się w czerwcu. 
Emisja programu telewizji 
regionalnej w sobotę 13 mar
ca.

/w ack /

muzyki poważnej zdarza się 
raczej rzadko. O wiąza
nkach kwiatów i tłoku na 
scenie po koncercie nie 
wspomnę. Ale przecież mist
rzowski kunszt od wielu po
koleń artystów i widzów na
gradza się zawsze tak samo.

Szkoda tylko, że recital 
odbył się w czasie, gdy gry
popochodne atakują bez pa
rdonu nawet melomanów, 
gdyż w szczególnie pięknych 
momentach zdarzało się, że 
fortepian zagłuszany był 
przez czyjeś preludium na 
nos i chusteczkę.

Tekst i foto: wack

W czytelni 
t a n i e j

zorganizowaniu ogólnopolskiego 
konkursu, ale na to potrzeb
ne są już konkretne fundu
sze. Nieroztrzygnięta jest je
szcze kwestia inauguracji 
działalności tej fotograficz
nej placówki; być może 
wszystko rozpocznie się od 
wystawy pt. „Poznajmy się,,, 
na której członkowie - 
założyciele przedstawiliby 
swój dorobek. O ewentual
nym terminie otwarcia takiej 
wystawy poinformujemy na 
naszych łamach.

Helmut GERNSHEIM 
powiedział kiedyś: „Foto
grafia jest jedynym językiem 
rozumianym we wszystkich 
zakątkach świata, łączącym 
narody i kultury,,. Wszystko 
wskazuje na to, że w artys
tycznym krajobrazie nasze
go miasta pojawi się, 
a właściwie już się pojawiła 
nowa, wartościowa instytu
cja.

Przykład rybnickiej czyte
lni czasopism, znajdującej 
się w Bibliotece Miejskiej 
przy ulicy Szafranka, może 
być dowodem na rosnącą 
popularność takiej formy 
docierania d o  prasy. Pod ko
niec lutego tego roku 
w ciągu jednego dnia czyte
lnię odwiedziły 74 osoby. 
Jest to jak dotychczas rekor
dowa, ale też nie przypad
kowa liczba. Okazuje się, że 
w porównaniu z latami 
ubiegłymi, kiedy czytelnię 
odwiedzało 30-50 osób 
dziennie, ostatnie miesiące 
przekonują o stałym już, 
trzydziestoprocentow ym  
wzroście zainteresowania jej 
propozycją.

Wśród najbardziej poczy
tnych gazet znajdują się:

„Gazeta Wyborcza,,, „Poli
tyka,,, „Prawo i Życie,,, 
„Gazeta Rybnicka,,,
„TIM„, „Majster,,, „Twój 
Styl,,, „Kobieta i Życie,,, 
„Przekrój,,. Rybnicka czyte
lnia, o czym nie wszyscy 
wiedzą, umożliwia wypoży
czenie wielu tytułów na 
okres do dwóch tygodni. 
Inną jeszcze niewiadomą dla 
sporej grupy czytelników 
jest to, że od jakiegoś czasu 
czwartek stał się zwykłym 
dniem pracy czytelni. Tych, 
którzy nie mieli okazji za
jrzeć do tej bardzo dobrze 
prowadzonej placówki dla 
jej zbiorów i najtańszej chy
ba w mieście kawy i herbaty 
/duża kawa - 2.000 zł, her
bata - 800 zł/  z przekona
niem do tego zachęcamy.

/  A .Ł ./WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ABECADŁO

RZECZY

ŚLĄSKICH Porcelana
Już w XXX w. p.n.e. 

w Egipcie czy w Indiach lu
dzie potrafili wypalać ozdo
bne naczynia z odpowiednio 
zmieszanej masy różnych 
glinek. Najszlachetniejszy 
jednak produkt tego typu, 
czyli tzw. twardą porcelanę 
wynaleźli Chińczycy w VII 
wieku p.n.e. W Europie pro
dukty te pojawiły się za 
pośrednictwem kupców ara
bskich. Pisał też o nich w „O
pisaniu świata,, w 1298 roku 
wenecki kupiec i podróżnik 
Marco Polo. Zauroczeni 
wspaniałością porcelany, 
europejczycy próbowali za 
wszelką cenę produkować 
podobne przedmioty. 
Chińscy mistrzowie skutecz
nie jednak strzegli swojej ta
jemnicy, dlatego w pracow
niach wielu włoskich, fran
cuskich czy niemieckich 
uczonych długo głowiono 
się nad wyprodukowaniem 
podobnych przedmiotów. 
Najpierw w 1575 roku udało 
się uzyskać materiał porcela
nopodobny florenckim al
chemikom na dworze Medy
ceuszy, następnie podobne 
odkrycie w XVII wieku 
Francuzi zaczęli stosować 
w masowej produkcji na
czyń. Szczytowego jednak 
odkrycia w europejskiej pro
dukcji prawdziwej porcelany 
dokonał w 1710 roku Jan 
Fryderyk Bottger, nadwor
ny alchemik elektora saskie
go i króla Polski Augusta II 
Mocnego. A zatem od 
XVIII wieku porcelana za
czyna upowszechniać się na 
europejskich stołach, w kre
densach i serwantkach. Ka
rierę robiły również tańsze 
jej odmiany, przedmioty fa
jansowe czy porcelitowe. 
Z czasem jednak wszystkie 
„ p o r c e l a n o p o d o b n e , ,  
zaczęto nazywać potocznie 
porcelaną. Taka porcelana 
stała się typowym wypo
sażeniem mieszczańskiego 
domu, który uniósł się po
nad miejskie gliniaki, czy 
drewniane lub blaszane ku
bki, lecz którego nie było 
stać na srebrne czy złote za
stawy.

Mieszczańskie i podmiejs
kie środowiska Górnego 
Śląska również przyjęły 
modę na posiadanie ozdob
nych i użytkowych przed
miotów porcelanowych. 
Głównym miejscem gdzie je 
przechowywano był kuchen
ny bifyj /k redens/. Na jego 
dole, w głębi ustawiony był

odświętny serwis obiadowy         był napis: „Czego się nie 
i deserowy. Bliżej drzwiczek        najesz, tego się nie 
leżały tzw. zbieroki czyli talerze   naliżesz!,,. Kolejnymi porcelanowymi
talerze pozostałe ze starych porcelanowymi przedmiotami

W kuchni naszej babci czy prababci było wiele 
porcelanowych przedmiotów, najbardziej charakterystyczne 
były jednak biksy, tj. pojemniki na cukier, kawę, mąkę, 
przyprawy... Dzisiaj przedmioty te są znów w modzie, 
a kuchnie babci i wnuczki zaczynają się do siebie upodabniać.

wytłuczonych kompletów, 
stosowane do codziennych 
posiłków. W dolnej części 
bifyja leżały też pojedyncze 
egzemplarze różnych ozdob
nych malowanych misek 
i talerzy, na których wid
niały ilustracje i napisy. 
Miały one charakter okoli
cznościowych życzeń np. 
z okazji srebrnego lub złote
go wesela, nawoływały do 
umiarkowania w piciu i je
dzeniu, przypominały o mo
dlitwie przed posiłkiem lub 
bawiły dowcipnymi sfor
mułowaniami. W tym miejs
cu przypomina mi się ozdob
ny talerz mojej babci, na 
którym oprócz malowideł

w dawnym górnośląskim 
domostwie były duże filiżan
ki zawieszone na ścianie 
w specjalnych półeczkach 
zwanych romami. Kubków 
tych raczej na co dzień się nie 
używało, gdyż spełniały fun
kcje dekoracyjne. Następnie 
w kuchni koło drzwi spoty
kało się często porcelanową 
kropelniczkę na wodę 
święconą. W izbie zaś nad 
łóżkami wisiał krucyfiks 
z porcelanową postacią 
Chrystusa, a pod nim po
rcelanowy wazonik
w kształcie serduszka. Na 
komodzie lub nocnej szafce 
stały figurki Matki Boskiej 
z Lourdes lub Fatimy, Chrystusa

Chrystusa bądź świętych, 
z których najbardziej popu
larni byli św. Antoni i św. 
Franciszek. Takie porcela
nowe figurki spotyka się dzi
siaj często w sklepach ze sta
rociami. Jednak najbardziej 
charakterystycznymi porce
lanowymi przedmiotami 
były biksy. Były to pojem
niki, w których trzymało się 
podstawowe artykuły kuli
narne oraz przyprawy. 
Miały one również charak
ter użytkowy i dekoracyjny. 
Pojemniki te miały też na
krywki, porcelanowe bądź 
czasami drewniane. Były 
przystosowane do stania lub 
zawieszenia na ścianie obok 
pieca czy bifyja. Do podsta
wowego zestawu tych poje
mników należało osiem na
czyń. Cztery duże, zazwyczaj
o pojemności ok. 1 litra, na 
mąkę, kawę, cukier i sól. 
Pozostałe cztery bywały śre
dnio trzy razy mniejsze
i w poszczególnych zesta
wach były przeznaczone na 
różne przyprawy, najczęściej 
był to: pieprz, cynamon, 
gałka muszkatowa i listek 
bobkowy. Zdarzały się jed
nak zestawy z więcej niż 
ośmioma biksami. Ale naj
bardziej charakterystycz
nym elementem tych ze
stawów były wymalowane 
na porcelanie oryginalne na
pisy informujące o zawar
tości poszczególnych na
czyń. W tym miejscu należy 
powiedzieć, iż napisy te były 
przeważnie w języku niemie
ckim, co nie powinno dziwić, 
gdyż od połowy XVIII wie
ku do 1922 roku Górny 
Śląsk był częścią Prus, a po
tem Niemiec. Porcelanę tę 
produkowały przecież nie
mieckie przedsiębiorstwa, 
a Ślązacy byli zmuszeni do 
kupowania tego co było 
w sklepach. Posiadanie więc 
w górnośląskim domu po
rcelany z niemieckimi in
skrypcjami, nie było żadną 
narodową deklaracją. Takie 
przedmioty z polskimi napi
sami masowo dostępne były 
na rynku dopiero na 
początku XX wieku, 
a szczególnie po roku 1922, 
kiedy część Górnego Śląska 
po powstaniach została 
przyłączona do Polski. Pro
dukowała je wtedy m.in. Po
lska Fabryka Porcelany na 
Górnym Śląsku, która pro
dukty swe wypalała w Hucie 
Franciszka /dawna Franz
hutte/ w Bykowinie.

MAREK SZOŁTYSEK

Festiwal piosenki dziecięcej 
i młodzieżowej

2 marca w Bibliotece 
Miejskiej w Rybniku odbył 
się V Festiwal Piosenki Dzie
cięcej i Młodzieżowej - Ryb
nik’93. Impreza zorganizo
wana została przez MDK 
w Rybniku. Indywidualne 
popisy młodych talentów 
śledziło jury pod przewod
nictwem Kazimierza NIE
DZIELI. Oceniano przede 
wszystkim indywidualność 
wykonawców, dostosowa
nie repertuaru do ich wieku, 
i tzw. osobowość sceniczną.

W kategorii dzieci młod
szych /uczniowie kl. I-IV 
szkół podstawowych/ 
I miejsce zajęła uczennica SP 
4 w Rybniku Anna 
CIEŚLIK, II miejsce Alek
sandra KUC z IV klasy SP 
31 Rybnik, III miejsce 
Małgorzata WIECZOREK 
i Beata JAROSZEWSKA,

uczennice SP 5 w Rybniku.
W kategorii dzieci star

szych I miejsce zajęła Beata 
CICHOWSKA z SP 11 Ryb
nik, II miejsce Barbara 
GRZENIK z SP 12 Rybnik 
i III miejsce Małgorzata 
ARASZKIEWICZ z SP 
4 i Michalina GATNAR 
z SP 12 Rybnik.

W kategorii młodzieżowej 
wystąpiła niestety tylko jed
na uczestniczka z Liceum 
Medycznego w Żorach, Ani
ta GATNAR /na zdjęciu/. 
Anita otrzymała wyróżnie
nie, jako że konkurentów 
zabrakło, ale gdyby takowi 
byli z pewnością wszyscy po
zostaliby tylko w tle jej ta
lentu. Dojrzała interpretac
ja, niezwykłe walory głoso
we i własne autorstwo piose
nek. Jednym słowem - talent!

Wszyscy uczestnicy otrzy
mali dyplomy i nagrody 
książkowe. Organizatorzy 
zapewnili, że laureaci mają 
szanse dalszego uczestnict
wa w imprezie o wyższym 
zasięgu.

Tekst i foto: / lo g /

SZTUKA * TWÓRCY * WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

Malarstwo 
Jana Karwota
w  galerii TZR

22 lutego br. otwarta zo
stała w galerii TZR wystawa 
malarstwa Jana KARWO
TA, mieszkańca Rybnika. 
Prace tego twórcy, członka 
ZPAP, bardzo często hono
rowane wysokimi nagroda
mi na ogólnopolskich wysta
wach malarstwa, znajdują 
się w wielu zbiorach muzeal
nych w kraju i za granicą. 
Jako twórca Jan Karwot za
pewnia sobie wysoki punkt 
obserwacyjny, z którego do
konuje analizy złożonych, 
jakże często irracjonalnych 
i przerażających w skutkach 
działań skomplikowanych 
istot - zwanych ludźmi.

Mrówcza praca i do per
fekcji opanowany warsztat 
pozwalają Karwotowi na 
malarskie realizacje iluzji 
wyobrażonych rzeczywis
tości, których wygląd po
wstaje pod jego powiekami - 
materializują się więc stany 
emocjonalne jego ducha. 
Następuje eksterioryzacja 
jego niespokojnych i okru
tnych wizji.

Twórca odsyła nas do 
niełatwo dostępnego świata 
niespokojnych przeżyć, nie
jasnych przeczuć i o zgrozo - 
jakże często mrocznych pra
gnień. Słowem - odsyła nas 
do wewnętrznego świata 
człowieka, świata ze wszech
miar złożonego, skompliko
wanego, obfitującego w zja
wiska ulotne, często nieuch
wytne w swym przebiegu 
i trudne do wyrażenia. Na 
obrazach pojawiają się kosz
marne śmiercionośne machi
ny o cechach zoomorficz
nych. Wokół tych „machin - 
chimer,, gromadzą się całe 
tłumy humanoidalnych po
tworków, pokracznych, zde
generowanych istot, zagu
bionych w sytuacjach ester
malnych. Wstrząsające

w swym wyrazie są ich 
„głowo-czaszki,, o wykrzy
wionych w paroksyzmie fiz
jonomiach. Niewiadomo czy 
są to hordy istot nieżyczli
wych człowiekowi, czy też 
rzesze zrozpaczonych, rozhi
steryzowanych ludzi, szu
kających pomocy i ucie
kających przed grożącym im 
koszmarnym unicestwie
niem - przed bezwzględnym, 
bezlitosnym FATUM. 
A ciężarna bezgłowa postać 
kobieca, z przeogromnym 
zniekształconym i popęka
nym brzuchem? Z nadzieją, 
czy też z odrazą oczekuje 
tego, co ma niebawem 
nastąpić? A nienarodzona 
istota ludzka, owoc jej łona - 
jaki los ją czeka? Radość 
trwania? Czy też 
niemożność zainstnienia 
i powrót do niebytu - do 
krainy cieni?

Karwot odkształca więc 
zaobserwowane formy i bar
wy, demonizuje przedmioty 
lub niektóre ich części, zmie
niając w ten sposób ich kon
tekst i znaczenie. Ujawnia 
sferę podświadomości ludz
kiej, by ją następnie poznać 
i ukazać światu jako niedo
cenioną dotąd warstwę ludz
kiej psychiki. By dotrzeć do 
nieznanych głębi człowiecze
go wnętrza, stosuje różne 
metody wyzwalające to 
wszystko, co nas stanowi, 
a z czego nie zdajemy sobie 
sprawy, co niekiedy tylko 
znajduje ujście w naszych 
snach, niekontrolowanych 
myślach, działaniach i ma
rzeniach.

Wystawa, będąca 25 eks
pozycją indywidualną 
twórczości Jana KARWO
TA i podsumowująca jego 
dotychczasową działalność 
artystyczną, czynna będzie 
do końca marca 1993 roku.

JA N  KARW OT  -  „Przełęcz,, / akwarela,/
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ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
w Rybniku
ogłasza przetarg

na wykonanie remontów kapitalnych 
budynków mieszkalnych na terenie miasta Rybnika

1. ul. Śniadeckiego 4
2. ul. Patriotów 20,22
3. ul. Zgrzebnioka 7
4. ul. Śląska 27 - remont kapitalny dachu

Przetarg będzie miał charakter wstępnej weryfikacji 
wykonawców robót remontowo - budowlanych na 1993 r.

W dniu 22.03.1993 r. o godz. 9.00 nastąpi spotkanie 
informacyjne w budynku ZGM-u przy ul. 3 Maja 12 
w Rybniku.

Do przetargu wykonawcy powinni dostarczyć kalkulację 
roboczo-godziny oraz krótką charakterystykę swojego 
zakładu wraz z referencjami. Wykonawcy, którzy przejdą 
wstępną weryfikację będą brać udział w przetargu ostatecz
nym, który odbędzie się w dniu 5.04.1993 r. o godz. 9.00 
w budynku ZGM-u.

Zastrzegamy sobie prawo nieskorzystania z ofert bez 
podania przyczyny.

Szkoła Zarządzania 
i Marketingu informuje

Szkoła Zarządzania i Ma
rketingu w Rybniku zamie
rza zintegrować swoją 
działalność naukową
z działalnością różnych or
ganów państwowych i sa
morządowych, a przede 
wszystkim z działalnością 
podmiotów gospodarczych. 
Jedną z form tej integracji 
będzie cykl otwartych 
wykładów z zakresu tematy
ki interesującej różne jedno
stki organizacyjne.

Szkoła Zarządzania i Ma
rketingu organizuje pierw
szy wykład z tego cyklu pt.: 
Wybrane zagadnienia prawa 
wynalazczego. Tematyka ta 
obejmuje nowelizacje prawa 
wynalazczego wraz z nową 
regulacją dot. prawa dla 
układów scalonych.

Wykład odbędzie się dnia 
24 marca 1993 r. o godz. 
13.00 w siedzibie Szkoły 
Zarządzania i Marketingu 
w Rybniku przy ul. Kościu
szki 54 sala 113. Wykład 
wygłosi dr Gerard Kuźnik. 
Przed wykładem dyrektor 
szkoły dr J. Konopka przed
stawi założenia współpracy 
szkoły z innymi jednostka
mi.

Wykład jest dostępny dla 
wszystkich i  b e z p ł a t n y .  
W trakcie spotkania można 
nabyć publikacje opracowa
ne w Szkole Zarządzania 
i Marketingu.

Zaproszamy na spotkanie 
osoby prywatne oraz przed
stawicieli firm działających 
w naszym mieście i całym 
regionie.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ RYBNIK
- Dział Usług Pogrzebowych, 

ul. Rudzka 70b /cmentarz komunalny/,
tel. 28-991

oferuje następujące usługi porzebowe:
- wynajęcie karawanu
- całodobowy przewóz zwłok
- szeroki asortyment trumien
- kosmetykę, ubranie i przechowanie zwłok
- wynajęcie kaplicy do pogrzebu
- usługi cmentarne, w tym wykopanie grobu. 
Ceny konkurencyjne.

LISTLISTY DO
REDREDAKCJI

Kochane Redaktorki 
i Redaktorzy, toż pragna za
dać urzyndnikom i radnym 
miejskim pora pytań za po
mocom Waszyj Gazety: 

Piyrszo grupa pytań:
1/ kto dyryguje tym gryf

nymi karlusami co to sie 
nazywajom Straż Kalifa, pa
rdon - Straż Miejska,

2 / a kto dyryguje tym kar
lusym, kery dyryguje tymi 
karlusami?

Toż chca Wom jyno pe
dzieć, że te karlusy kryncom 
sie fort na rynku i w jego 
pobliżu i tyż na targowisku 
a niy uświadczysz ich w po
szczególnych dzielnicach 
miasta.

Niyktórzy z tych sympa
tycznych karlusów noszom

brody ala Rumcajs a jeszcze 
inksi, choć som na służbie to 
cmankajom cygarety!

Sprawa drugo:
Czy w ogóle interesuje ko

gokolwiek w Urzyndzie 
Miejskim sprawa kocha
nych czworonogów czyli 
psów, kere bezpańskie czy 
tyż pod troskliwym łokym 
właścicieli zanieczyszczajom 
place szkolne, place zabaw 
dla dzieci na łosiedlach i pia
skownice.

Znom tako jedna osoba, 
kero codziynnie wyprowa
dzo swojego wilczura na 
plac szkolny, kaj tyn wilczur 
sobie baraszkuje i zarazem 
załatwio swoje potrzeby fiz
jologiczne.

Tosz piyknie Wos pozdro
wiom z tyj mojij kryjówki na 
farze. Tosz pyrsk!

Miyszkaniec Rybnika 
ukrywojancy sie jeszcze na 
jednyj farze łod czasów stanu 
wojynnego.

Afera samochodowa

Z ziemi włoskiej do Polski
Znaczącym sukcesem za

kończyło się prowadzone 
przez Prokuraturę Rejo
nową w Rybniku śledztwo 
przeciwko zorganizowanej 
grupie przestępczej hand
lującej kradzionymi samo
chodami.

Do Sądu Wojewódzkiego 
w Katowicach skierowano 
akt oskarżenia przeciwko 27 
osobom, którym zarzuca się 
współudział w paserstwie 
mienia o znacznej wartości - 
kilkudziesięciu zachodnich 
aut. Jest to pierwsza w Po
lsce tak duża afera związana 
z handlem kradzionymi sa
mochodami, która będzie 
rozpatrywana przez sąd. 
A i tak część sprawy została 
wyłączona do osobnego 
postępowania. W stosunku 
do niektórych osób zamie
szanych w tę aferę nie udało 
się jeszcze ukończyć prowa
dzonego śledztwa. Tak więc 
oskarżonych będzie jeszcze

Zielone
mury

Mieszkania, których bal
kony i okna skierowane są 
na drogi przelotowe, a doty
czy to np. bloków stojących 
przy ul. Budowlanych, Ze
brzydowickiej i innych sty
kają się z tym przez co naj
mniej sześć miesięcy w roku, 
a szczególnie latem, 
w gorące dni, gdy okna są 
otwarte. Rozmowa, ogląda
nie telewizji czy słuchanie 
radia jest wręcz niemożliwe. 
Hałas jest okropny. Czy jest 
na to rada? Częściowo tak! 
W jednym z numerów czaso
pisma „Murator,, wpadł mi 
w oko niewielki artykulik na 
temat żywopłotów. Autor 
pisze, że istnieje prosty i po
dobno stosunkowo tani 
sposób na stworzenie w szy
bkim czasie bardzo gęstego 
i wysokiego żywopłotu. 
Gdyby udało się posadzić 
wzdłuż głównych przeloto
wych ulic, poza chodnikami 
wysoki pas gęstej zieleni, to 
ograniczyłoby to nie tylko 
hałas, ale również i zanieczy
szczenie kurzem i spalinami. 
Jak taki żywopłot wyhodo
wać i z czego? Według auto
ra najlepiej tę rolę spełni mo
drzew, który bardzo szybko 
rośnie oraz pozwala na przy
cinanie. Gdy drzewka 
urosną na wysokość 2 do 2,5 
m., przycinamy czubki, co 
powoduje rozrost wszerz. 
Roczny przyrost modrzewia 
może dochodzić do 1,5 m. 
Może w ramach ekspery
mentu zasadzić choćby 
krótki odcinek takiego 
właśnie żywopłotu i spraw
dzić, jak się sprawuje w na
szych warunkach?

A.Ż.

więcej.
Jak powiedział prokura

tor rejonowy Piotr GOJNY, 
podczas postępowania 
występowało wiele
trudności związanych z ko
niecznością poczynienia pe
wnych ustaleń za granicą. 
Rybnicka prokuratura 
współpracowała w związku 
z tym z Biurem Interpolu 
w Warszawie. Za jego 
pośrednictwem w wyjaśnie
nie wielu okoliczności zaan
gażowane były policje 
krajów zachodnich. Policja 
włoska do dziś prowadzi śle
dztwo związane z kra
dzieżami przywożonych do 
Polski samochodów.

Akt oskarżenia
sporządzony przez prokura
turę rejonową w Rybniku 
liczy kilkadziesiąt stron, 
a ogranicza się tylko do pa
serstwa pochodzących z za
granicy aut. Nie obejmuje 
popełnionych przez
oskarżonych przestępstw 
karno-skarbowych. Jak po
wiedział prokurator Piotr 
Gojny, śledztwo zostało 
przeprowadzone na dobrym 
poziomie prawniczym i nie 
trwało zbyt długo, biorąc 
pod uwagę, że na odpowiedź 
z zagranicy trzeba było cze
kać czasem kilka miesięcy.

Objęte aktem oskarżenia 
osoby działały w zorganizo
wanej grupie - głównie na 
terenie Śląska. W większości 
są to mieszkańcy Żor. 
Głównemu oskarżonemu 
zarzuca się, że wraz ze swymi 
wspólnikami kupił i sprzedał 
18 samochodów
pochodzących z kradzieży 
z naruszeniem obowiązku 
celnego i na podstawie fik
cyjnych umów sprzedaży 
oraz fałszywych druków do
wodów odprawy celnej. 
Wraz z jednym ze swoich

wspólników zawarł on poro
zumienie z. obywatelem 
Włoch w sprawie zbytu 
w Polsce kradzionych na Za
chodzie samochodów. Cena 
jednego dostarczonego auta 
wynosiła około 5-6 tysięcy 
marek niemieckich. Były to 
m.in. fiaty tipo i uno, ople 
kadety, mercedes, nissan pri
mera, misubishi pajero, lan
cia delta. Większość po
jazdów skradziono na tere
nie Włoch. Kilka pochodziło 
ze Szwajcarii i Czech. Samo
chody były sprzedawane na 
giełdach - głownie w Gliwi
cach i Mysłowicach. Rejest
rowano je na podstawie 
s f a ł s z o w a n y c h  
dokumentów. Jeden z os
karżonych kupił na giełdzie 
47 fałszywych druków do
wodów odprawy celnej za 50 
mln zł. Po wpisaniu do tych 
formularzy fałszywych da
nych samochody były rejest
rowane  początkowo 
głównie w Żorach. Aby jed
nak uniknąć podejrzeń jeden 
ze wspólników pochodzący 
z nowosądeckiego namówił 
mieszkających tam swoich 
znajomych do pomocy w za
rejestrowaniu aut - za wyna
grodzeniem. Co ciekawe je
den z górali zadowolił się 
butelką wódki.

Na trop całej afery wpadła 
żorska policja w styczniu 
ub. roku. Ustalono, że jeden 
z mieszkańców Żor zarejest
rował kilka aut na podstawie 
fałszywych dokumentów. 
Podejrzewano, że samocho
dy pochodzą z kradzieży 
i wszczęto w tej sprawie śle
dztwo. Trwająca rok praca 
policji i prokuratury zaowo
cowała wykryciem zorgani
zowanej grupy przestępczej 
zajmującej się paserstwem 
zachodnich samochodów.

/ ja k /

Z granatem 
po piwo

Trochę zaskoczony mu
siał być barman baru „Paler
mo,, w Boguszowicach, gdy 
jeden z klientów poprosił
o dwa piwa rzucając na bu
fet... granat. Gdy jednak wy
buch nie nastąpił, barman 
wziął granat i... schował do 
szuflady. Następnie o zda
rzeniu poinformował Komi
sariat Policji w Boguszowi
cach. Policjanci przyjechali
i zabrali granat, który 
następnie trafił do Komendy 
Rejonowej Policji w Rybni
ku. Zatrzymano także 
sprawcę całego zamieszania 
- do wyjaśnienia i wy
trzeźwienia /nadmuchał 
w alkomat grubo ponad
2 promille/.

Komenda Rejonowa Poli
cji poprosiła fachowców 
o dokonanie ekspertyzy gra
natu. Wojskowy saper, 
który przyjechał do Rybnika 
stwierdził, że jest to orygina
lny granat bojowy - jednak 
bez materiału wybuchowe
go.

22-letni mężczyzna za
trzymany przez policję w ba
rze „Palermo,, nie przyznaje 
się do niczego. Przesłuchi
wani przez policję świadko
wie zdarzenia stanowczo 
twierdzą, że rozpoznają go, 
jako tego, który rzucił gra
nat na bufet. Wobec tego, że 
granat nie miał ładunku wy
buchowego i nie stanowił re
alnego zagrożenia dla osób 
znajdujących się w barze tru
dno jest zakwalifikować pra
wnie ten czyn. Głowić się 
nad tym będzie prokurator.

/ ja k /

Rybnicka Giełda Cenowa
Ceny z b ieżącego tygodnia

W a r z y w a
sklep marchew buraki pietruszka cebula k a p u s ta

k is z o n a
o g ó r k i
k is z o n e

HERMES 12 5 7 5 10 10
Miejska 3 10 5 10 5 12 7
ŚW. Jana 13 8 7 7 6 10 10
Powstańców 24 10 6 8 6 12 10
TARG 6-10 5 8-12 5-6 — —

O w o c e
sklep jabłka banany cytryny pomarańcze grejpfruty kiwi
HERMES 7-5,5 — 17 15 18 2,5
Miejska 3 8 19 18 18 18-20 3,5
Św. Jana 13 7-11 15-19 16-17 15 18 3
Powstańców 24 7 14-19 18 16 19 3
TARG 8-12 14-20 16-18 15-19 17-20 2,5-3,5

W aluty /k u p n o -sp rzed a ć /
miejsce wymiany dolar U S A m arka R F N k o r o n a

C - S
s c h i l l in g
A u s tr ia

fr a n k
F r a n c ja

H E R M E S 16550/16650 9850/9900 565/575 1400/1410 2910/—
Delikatesy, ul. Miejska 16580/16750 9850/9900 - - -  1370/— 2900/2950
P O C Z T A 16500/16650 9820/9890 560/575 1380/— 2900/2940
P o w stań có w  8 16500/16700 9800/9900 560/580 1350/— 2850/—

A r t y k u ł y  s p o ż ywcz e
s k l e p m a s ło  

0 .2 5  k g
m ą k a

p s z e n n a c u k i e r c h l e b 1 k g  se r a  
"ż ó ł t e g o " j a j k o

Sam  C hw ałow ice 9 ,3 6 ,5 9 .2 8.5 5 6  1,4
H E R M E S 8,5 7 9 .5 9 5 2 -1 5 5 1,4
Delikatesy, ul. Miejska 9 6 ,6 9 ,5 9 5 4 1,5
R Y N K O W Y 8.5 6 ,5 9 ---- 5 5 -7 0 1,3
T A R G 7,8 6 8 ,2 8.5 4 8 -7 7 1 ,2 -1 ,4

OGŁOSZENIA DROBNE 

PRZYJMĘ ekspedientkę. 
Informacja pod nr tel.
553-539 
od godz. 19.00

M ięso i wędliny / w kg/
sklep wołowe bez kości

schab
w ie p r z o w y

ło p a tk a
w ie p r z o w a kurczak s z y n k a

g o t o w a n a
k ie łba sa

Sam Chwałowice 61 55 38 26 — 4 4
HERMES 62,5 55 51 27 100 4 4
Delikatesy, ul. Miejska - - - 55 46 28 — 4 6
PIOTROW SKI 57,1 53 39 2 6 101,1 4 4 ,4
HALA MIĘSNA 48 5 4 ,5 39 26 110 4 6
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Trafił do naszej redakcji 
wzruszający list pana Rajmun
da FUCHSA. Dziękujemy! Au
tor listu wyraża swoje obawy 
o pierwszoligową przyszłość ry
bnickiej drużyny, w związku 
z osłabieniem, jakim niewątpli
wie jest odejście z zespołu braci 
Skupieniów. Zgadzam się w stu 
procentach, że zespół bez tego 
jedynego w swoim rodzaju due
tu czeka ciężki bój o utrzymanie 
się w ekstraklasie. Szczerze ucie
szył mnie ten list, będący przeja
wem właściwie ukierunkowanej

widzieć, jak mogą wyglądać pol
skie tory w końcu marca. 
Można kopać piłkę na zmrożo
nym boisku, ale ściganie się na 
lodzie, bądź wiosennym bagnis
ku może spowodować przykre 
dla samych zawodników kon
sekwencje. A co z kibicem? Po 
tak długiej przerwie chciałby zo
baczyć mecz stojący na w miarę 
wysokim poziomie. Ale skoro 
żużlowcy brną w błocie, o ni
czym takim nie może być mowy. 
Można odwołać mecz, ale na 
tym z kolei sporo tracą same

Wiosny, czy tym podobne. Liga 
rusza dopiero później, kiedy 
wszyscy zawodnicy są już roz
jeżdżeni. U nas pierwsze mecze 
przypominają często występy 
żużlowej szkółki, ale któżby się 
tym przejmował. Szefostwo klu
bu rozmawiało w sprawie ewen
tualnych sparingów z UNIĄ  
Tarnów i KKZ Krosno, ale 
sprawa stoi w miejscu, gdyż 
z aurą nic nie można zwojować. 
Choć ostatnio jest nieco cieplej.

Kilka słów o pieniądzach. 
Żużlowcy ROW-u Rybnik za

Ż u ż e l  
na lo d z ie

sympatii dla konkretnej druży
ny, a tym samym również dla 
określonej dyscypliny sportu. 
W czasach, gdy słyszy się na 
ogół o bijatykach kibiców na 
stadionach i demolowaniu 
środków transportu od roweru 
począwszy, a na pociągach 
skończywszy cieszą listy, 
w których kibic z czterdziestole
tnią praktyką pisze o swych 
uczuciach i rozterkach przed ko
lejnym sezonem ligowych zma
gań.

Wszystko wskazuje na to, że 
żużlowa ligowa premiera 
odbędzie się z klimatycznymi 
problemami, podobnie jak to się 
stało w przypadku rozgrywek 
piłkarskich. Już 29 marca odbyć 
się ma pierwsza kolejka spot
kań, tymczasem na większości 
torów jakby nigdy nic leży sobie 
śniegowa pokrywa. Nie trzeba 
być chyba astrologiem by przewidzieć

Kronika policyjna

Złodziejski miraż
Mirażem okazały się ko

rzyści z przestępstwa dla 
sprawców włamania do skle
pu „Mirage,, przy ulicy 
Wandy. 2 marca o godz. 1.00 
w nocy patrol policji zatrzy
mał ich na gorącym uczynku 
wraz z łupem wartości 5 mln 
zł. Obaj 20-letni włamywa
cze zostali zatrzymani w are
szcie.

Przejechać się golfem
W nocy z 1 na 2 marca 

skradziono spod bloku przy 
ul. Sławików volkswagena 
golfa wartości ok. 70 mln zł. 
Złodziej postanowił sobie 
urządzić samochodową 
przejażdżkę na cudzy koszt. 
Auto odnaleziono przy ul. 
Zakątek w stanie uszkodzo
nym.

Transformator bez drutu
W nocy z 1 na 2 marca 

straż przemysłowa huty „Si
lesia,, powiadomiła policję 
o tym, że nieznani sprawcy 
skradli z transformatora 
miedziane uzwojenie o wa
dze ok. 200 kg i wartości 
4 mln zł.

Lubi się myć
Między 17 lutego, a 1 mar

ca z magazynu sklepu spółki 
„Gramar,, przy ulicy Gliwic
kiej skradziono 15 baterii 
łazienkowych o wartości po
nad 11 mln zł. O kradzież 
podejrzewany jest mężczyz
na zatrudniony w wynajętej 
firmie budowlanej. Widać, 
jak każdy budowlaniec, mu
si się po pracy dobrze wy
myć.

Fałszywe „zielone,,
2 marca o godz. 11.30 

kantor wymiany walut 
w Domu Handlowym „Her-

kluby, które i tak już w wielu 
przypadkach klepią biedę. Przy
puśćmy, że nie dojdzie do skut
ku pierwszy mecz w Rybniku 
z Polonią Bydgoszcz. Rybnicza
nie kolejne dwa mecze rozegrają 
na wyjeździe i do klubowej kasy 
nie wpłynie ani jedna złotówka, 
a przecież trzeba pokryć koszty 
meczów, zapłacić za punkty za
wodnikom etc. Zaległym mecz 
odbędzie się zapewne gdzieś 
w środku tygodnia; przyjdzie na 
niego garstka widzów i w ten 
sposób już na początku sezonu 
w klubowej skarbonce zacznie 
brakować funduszy. Klubom 
trzeba pomagać, a nie układać 
kalendarz rozgrywek w oczywi
sty sposób narażający je już na 
początku na spore straty. Przy
dałby się jakiś margines bezpie
czeństwa. W Anglii odbywają 
się najpierw różnego rodzaju 
mini rozgrywki, np. o Puchar

każdy zdobyty punkt w pierw
szych czterech meczach ligo
wych otrzymywać będą 
1.500.000 zł. Klubu nie będzie 
już obchodzić amortyzacja 
sprzętu i jego przygotowanie. 
Żużlowiec, wreszcie profesjona
lista, za własne pieniądze przy
gotowywać będzie swój moto
cykl, kupować opony, olej itd. 
Po czwartej rundzie sytuacja 
ekonomiczna zostanie gruntow
nie zanalizowana i być może 
stawki punktowe zostaną ob
niżone. Wszystko zależy od 
ilości widzów na stadionie 
i wpływów za bilety. Od tego 
właśnie zależeć będzie, ile zara
biać będą sami żużlowcy. Oczy
wista i uzasadniona zależność. 
Będzie wynik, będą widzowie, 
a zatem i pieniądze. Zabraknie 
pierwszego - nie będzie i ostat
niego. Francuz Philipp BERGE 
otrzymywać będzie za punkt

taką samą kwotę, jak rybniccy 
żużlowcy. Klub rozprowadza 
już karnety, można je nabyć 
w jego siedzibie bądź za pośre
dnictwem Fanklubu. Na amfi
teatr całosezonowy karnet kosz
tuje 450 tysięcy, na trybunę 
1 milion 200 tysięcy. Przypusz
czalne ceny biletów: trybuna - 
80 tys., amifteatr 50 tys., mło
dzież szkół podstawowych po 
okazaniu ważnej szkolnej legity
macji wchodzić będzie na sta
dion za darmo. Cena programu 
zależna będzie od ilości zamiesz
czonych w nim reklam. Ciekaw 
jestem, co czytelnicy „GR,, 
chcieliby w takim programie 
znaleźć. Czekamy na propozy
cje.

Adam PAWLICZEK
wystąpi prawdopodobnie na 
początku kwietnia /? /  w turnie
ju na torze w Machowej, 
w którym zawodnicy średniego 
pokolenia walczyć będą o pra
wo startu w tegorocznych elimi
nacjach mistrzostw świata. Czy 
wystąpi w nich również Dariusz 
FLIEGERT, zadecydują zape
wne jego wyniki w meczach ligo
wych. Sprawa jest otwarta.

Powrócili rybniccy żużlowcy 
ze zgrupowania w Brennej. Naj
bardziej nerwowe było ono za
pewnie właśnie dla Adama, 
któremu poważnie rozchoro
wała się malutka córeczka.

Tak to powoli zbliżamy się do 
nowego sezonu, choć inni zawo
dnicy jak Billy HAMILL czy 
Jan STAECHMANN próbują 
odzyskać zaległe fundusze za 
ubiegły sezon. To przykra spra
wa, że ci zawodnicy, zdespero
wani, próbują dochodzić swych 
praw przez Polski Związek M o
torowy, ale ich pracodawca Ro
man Niemyjski zbankrutował 
i sprawa wydaje się beznadziej
na.

Za tydzień postaram się 
ogłosić wielki konkurs „Gazety 
Rybnickiej,, - na razie szukam 
w miarę odpowiedniej nagrody.

WACŁAW TROSZKA

PLASTOGRAF
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Piłkarskie
przedbiegi

W kolejnym wiosenno-zi
mowym meczu sparingo
wym młodzi piłkarze ROW-
u Rybnik, o których pisaliśmy

Pierwszy mecz ze „Stalą,, 
Racibórz był spotkaniem to
warzyskim, następne to już 
walka o punkty w lidze 
okręgowej. W tych rozgryw
kach „ROW,, uległ w jed
nym spotkaniu „Stali,, 
49:53, by w następnym mini
malnie zwyciężyć 45:43; 
w pozostałych meczach triu
mfował nad AZS-em Gliwi
ce 56:25 i 60:51, nad „Kole
jarzem,, II Gliwice 45:25 
i 69:41. Pięć na sześć możli
wych zwycięstw dawało ryb
niczankom pierwsze miejsce 
w grupie. Pozostał mecz ze 
„Śląskiem,, Tarnowskie 
Góry premiowany awansem 
do Ligi Międzywoje
wódzkiej. Ta pierwsza próba 
awansu zakończyła się nie
pomyślnie. Po zaciętym po
jedynku, odbywającym się 
na terenie „neutralnego,, By
tomia, „ROW,, przegrał 
55:62 /25:29/.

W rozgrywkach sezonu 
1974/75 bezkonkurencyjne 
okazały się rybnickie junio
rki i młodziczki. Pierwsze 
pokonały w finale 
„Zagłębie,, Dąbrowę
Górniczą 47:32 / 32:15/
i „Śląsk,, Tarnowskie Góry 
35:24 /21.6/ i uzyskały tytuł 
mistrzyń Śląska w kategorii 
juniorek młodszych. Zaś 
młodziczkom, które
zwyciężały w swojej grupie 
„Kolejarza,, Gliwice 83:20 
i 65:24 i AZS Katowice 46:27 
i 75:12, nie było dane zmie
rzyć się w finale z AZS-em 
Częstochowa, a tym samym 
uzyskać tytuł mistrzyń. 
Choć ligowy debiut seniorek 
nie zakończył się awansem 
do wyższej klasy, a młodzi
czki nie miały okazji przy
pięczętować swojego pryma
tu, uzyskane wyniki musia
no uznać za duże 
osiągnięcie, skoro zaraz po 
sezonie stworzono pod 
opieką RZWM „Huta Sile
sia,, odrębną, żeńską sekcję 
koszykówki. Na sezon 
1975/76 do rozgrywek zgło
szono cztery zespoły: senio
rek, juniorek młodszych 
i młodziczek. We wszystkich 
tych kategoriach drużyny 
rybnickie pozostawiły rywa
li za sobą. Do tych czterech 
najwyższych lokat dołączyła 
także grupa wiekowa „dzie
ci,, wygrywając turniej wo
jewódzki.

A oto wyniki uzyskane 
przez seniorki:

ROW - „Kolejarz,, II Gli
wice 61:59 i 72:21, ROW - 
„Zagłębie,, Dąbrowa Górni
cza 83:39 i 76:34, ROW - 
AZS II Katowice 51:19 
i 52:56, ROW-AZS Często
chowa 71:36 i 55:26, R O W -
SZS AZS Tychy 42:44 
i 72:41.

Tabela końcowa /1976 - 
liga okręgowa/:

ROW Rybnik - 10-18 
695:368, „Kolejarz,, II - 10- 
17 543:433, AZS Tychy - 
10-16 556:562, AZS II Kato
wice - 10-14 444:541,
„Zagłębie,, - 10-13 383:599, 
AZS Częstochowa - 10-11 
460:518.

pisaliśmy przed tygodniem po
konali zespół TKKF Ra
dziejów 5:1. Znakomity 
mecz rozegrał Marek SZA
TANIK /nazwisko mówi sa
mo za siebie/, który dla ryb
nickiej drużyny zdobył aż 
trzy bramki. Po jednej strze
lili Grzegorz LEWANDO
WSKI i Roman WOJA
CZEK. W. Troszka

Punkty dla ROW-u zdo
były: Warmuzek 127/10/, 
Frydrychowicz 125/10/,
Świniarska 94/10/, Ryńska 
92/10/, Mastalerz 89/9/, Bi
zoń 8/5/, Golisz 11/4/ - 
w nawiasach podano ilość 
rozegranych spotkań.

Znakomite wyniki
osiągnięte przez ROW w se
zonie 1975/76 wróżyły, że za 
lada rok drużyna stanie się 
głośna w Polsce. Rok ten 
nadszedł szybko, bo już w li
pcu 1977 w Pabianicach na 
Ogólnopolskiej Spartakia
dzie Młodzieży. Ale do lipca 
pozostało jeszcze 28 spot
kań, 28 kroków w marszu do 
II ligi. Popatrzmy na prze
bieg spotkań: ROW - Śląsk 
Tarnowskie Góry 84:23 
i 87:38; 95:26 i 69:30; ROW - 
„Zagłębie,, Dąbrowa Górni
cza 81:40 i 82:34; 52:23 
i 95:34; ROW - AZS 
Częstochowa 74:47 i 86:53: 
87:30 i 72:36; ROW - „Ost
rowia,, Ostrów Wlkp. 53:74 
i 54:60; 72:47 i 69:65; ROW-  
AZS Katowice 45:72 i 61:95; 
50:95 i 64:54; ROW - „Kole
jarz,, Gliwice 66:54 i 67:57; 
48:49 i 83:34; ROW - 
„Stal„ Racibórz 83:28 
i 66:16; 109:27 i 83:34.

Podopieczne A. Zygmun
ta nie zdołały wysunąć się 
przed zespół AZS-u Katowi
ce, który doznał jedynie 
dwóch porażek i to właśnie 
z ROW-em.

Tabela końcowa /1977 - 
Liga Międzywojewódzka/:

AZS Katowice - 28-54; 
2607-989, ROW Rybnik - 
28-51; 2057:1230, „Ostro
wia„ Ostrów Wlkp. - 28-250; 
2079-1359, „Kolejarz,, Gli
wice - 28-45; 1615-1384, 
AZS Częstochowa - 28-38; 
1431-1981, „Zagłębie,, 
Dąbrowa Górnicza - 28-35; 
1188-1974, „Stal,, Racibórz- 
28-33; 1016-2068, „Śląsk,, 
Tarnowskie Góry - 28-30; 
1032-2040.

W tych rozgrywkach pun
kty dla ROW-u zdobyły: 
Warmuzek 474/26/, Frydry
chowicz 421/28/, Studnik 
360/28/, Kuboń 270/26/, 
Makowska 208/26/, Paszek 
122/23/, Bizoń 74/7/, Go
lisz 17/8/, Przewłocka 
16/9/, Pleszewska 4/1/.

Drugie miejsce było dla 
beniaminka ligi wielkim suk
cesem, ale że zdarzyło mu się 
otrzeć o awans, pozostała po 
rozgrywkach odrobina nie
dosytu. Nie pozostawiały za 
sobą niedopowiedzeń junio
rki młodsze, które imienni
czki najgroźniejszego rywala 
seniorek ROW-u zdeklaso
wały na potęgę /ROW - AZS 
Katowice 124:13/. Zresztą 
gromiły w ten sposób całą 
ligę: „Polonię,, Bytom
119:20 i 91:28, „Kolejarza,, 
Gliwice 81:29 i 99:40, GKS 
Tychy 63:46 i 73:26, AZS 
Katowice 70:27 i 24:13, 
Dąbrowę Górniczą 46:30 
i 63:36, „Śląsk,, Tarnowskie 
Góry 69:30 i w.o., AZS 
Częstochowa 99:30 i 70:51.

A. ŁUKASIK
c.d.n.

Hermes,, przy ulicy Chrobrego 
powiadomił policję o próbie 
sprzedaży fałszywego bank
notu 20-dolarowego.

Samochodowy bilard
2 marca o godz. 6.00 na 

ulicy Jankowickiej sa
mochód fiat 125p zjechał na 
przeciwny pas ruchu i zde
rzył się z fordem escortem. 
To z kolei auto zostało od
rzucone przez uderzenie, 
uszkadzając zaparkowane 
samochody - poloneza 
i ładę.

Kradną co popadnie
Niezbyt wybredni okazali 

się złodzieje, którzy 3 marca 
okradli zaparkowany przy 
ulicy Raciborskiej
samochód hyundai. Zabrali 
z kół kołpaki wartości 2,5 
mln zł.

Złodziej - motorowerzysta
Także nasze poczciwe 

„komarki,, mają swoich 
zwolenników. W nocy z 4 na 
5 marca spod bloku przy 
ulicy Komuny Paryskiej 
skradziono motorower tej 
popularnej u nas marki.

Pechowy narciarz
Niezbyt szczęśliwy okazał 

się przyjazd na narty do Pol
ski dla jednego z obywateli 
Niemiec. W nocy z 4 na 
5 marca z niestrzeżonego pa
rkingu przy ulicy Wysokiej 
w pobliżu TZR skradziono 
mu samochód BMW wraz ze 
sprzętem narciarskim, który 
znajdował się w bagażniku. 
Straty właściciel ocenił na 
140 mln zł.

Przez szybę po baterie
6 marca o godz. 4.40 pat

rol policji odkrył, że w skle
pie wodno-kanalizacyjnym 
przy ul. Powstańców wybito 
szybę. Właściciel, który zja
wił się na miejscu włamania 
stwierdził kradzież baterii

wannowych i łazienkowych
o wartości 4 mln zł.

Żukiem w forda
5 marca na ulicy Wo

dzisławskiej samochód żuk 
zajechał drogę fordowi pro
be. W wyniku zderzenia ob
rażeń doznał pasażer żuka 
siedzący na skrzyni ładun
kowej.

Samochodowe domino
6 marca o godz. 14.30 na

ulicy Raciborskiej
samochód audi 80 najechał 
na fiata 126p, który po ude
rzeniu wpadł na następnego 
„malucha,,.

Pijana sobota
6 marca obfitował w poli

cyjne wydarzenia, których 
sprawcy byli pod wpływem 
alkoholu.

Około 1,4 prom. wykazał 
alkomat u kierowcy fiata 
126p, który wpadł w poślizg
i uderzył w bok innego malu
cha.

Z kolei jedna z mieszka
nek Rybnika, dobrze wsta
wiona /2 ,6 prom . /  wywołała 
awanturę w restauracji 
„Świerklaniec,, i została osa
dzona w areszcie.

Policja zatrzymała także 
dwóch mężczyzn, którzy pili 
alkohol w miejscu pracy. 
Oni też już mieli nieźle 
w czubie - alkomat wykazał 
2,73 i 2,25 prom.

Mieszkaniec Szczejkowic 
po pijanemu znieważył 
strażnika koksowni
„Dębieńsko,,. Stanie za to 
przed sądem w trybie 
przyśpieszonym.

39-letni mieszkaniec ulicy 
Dąbrówki już w sobotę 
zaczął świętować Dzień Ko
biet. Gdy sobie zdrowo popił 
/2,3 prom./ wywołał w do
mu awanturę, grożąc żonie 
pobiciem i zabójstwem.

/ jak/

Koszykówka żeńska 
1974-1977
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Rybnickie Służby Komunalne ustawiły w pięciu ogólnodostępnych miejscach Rybnika pojemniki do 
selektywnego zbierania śmieci. W przyszłości na terenie miasta ustawionych zostanie jeszcze 30 
dwuelementowych /makulatura, szkło/ kubłów. Specjalnie skonstruowane otwory zapobiegać mają 
pomyłce. Foto: wack

Z okazji Dnia Kobiet, 
oraz zbliżającego się półro
cza związku małżeńskiego 
ukochanej Celince dużo 
zdrowia, szczęścia, spełnie
nia najskrytszych marzeń 
oraz samych słonecznych 
dni w życiu życzy Dariusz.

* * *

Jackowi i Renacie KUCH
CIKOM, przebywającym
z powodu narodzin pierwo
rodnego syna Wojciecha 
/3,25 k g /  w siódmym niebie, 
najlepsze życzenia dla całego 
rodzinnego tercetu 

składają dumni z Jacka 
współpracownicy

Fatałachy z naszej szafy

Długie
żakiety
Niewiele jest elementów 

garderoby kochanych przez 
kobiety tak jak marynarki 
i żakiety. Nic tak dobrze nie 
spełnia roli „ciucha 
przejściowego,, między pła
szczem, futrem czy kożu
chem, a sukienką lub lżejszą 
garsonką. W zależności od 
materiału nadaje się na 
każdą okazję: do biura, na 
popołudniową herbatkę 
u  przyjaciółki oraz na 
„duży,, wieczór. Zmienił się 
krój, nie zmieniła funkcja. 
Aktualnie bardzo modne są 
marynarki, a raczej żakiety, 
by odróżnić je od typowo 
męskiej części garderoby, 
dość długie i dopasowane do

Pod znakam i zod iaku

BARAN
Twoja kolejna zapowiedź walki z nałogiem jest chwalebna. Tym 

razem przyłóż się bardziej, bo przez kilkakrotne deklaracje, które 
pozostały w sferze teorii, straciłeś wiarygodność.

BYK
Nadmiar sukcesów stępił Twój instynkt samozachowawczy. 

W sferze interesów szykuje się ostra walka, ocknij się i przygotuj!
BLIŹNIĘTA

Twoje fantazje nie tak daleko odbiegają od rzeczywistości, jak  
usiłujesz to sobie wmówić. Niekiedy wręcz przeraża Cię szybkość, 
z jaką spełniają się niektóre Twoje marzenia.

RAK
Dyskusja jest bez sensu, kiedy nie uznajesz z góry argumentów 

partnera, a przecież to Ty możesz tkwić w błędzie, a on może mieć 
rację. Choć trudno się do tego przyznać...

Jesteś nieszczęśliwy, kiedy coś Ci się nie udaje, boisz się porażki 
i zawodowego zapomnienia. Może to jest przyczyną Twoich 
psychicznych ucieczek od ludzi? Zastanów się...

PANNA
Pozujesz na twardziela, a w gruncie rzeczy jesteś osobą szalenie 

pragnącą akceptacji. Otoczenie wyczuwa w Tobie jakąś sprzeczność, 
co bywa powodem nieporozumień...

WAGA
Dzielnie przezwyciężyłeś wykluwające się przeziębienie, teraz 

musisz stawić czoła nie chorobie, ale ludziom. Nie wszyscy potrafią 
utrzymać równowagę...

SKORPION
Rzadko odkrywasz swoje zamiary, robisz co chcesz i masz czas. 

Niekiedy cechy te pomagają, częściej szkodzą. Może więcej otwartości 
i pozytywnego myślenia?

STRZELEC
Coraz więcej ludzi stwierdza, że jesteś „reformowalny,, i nie tak 

doskonale zawzięty i uparty, jak  głosi plotka. Może i Ty w to 
uwierzysz...

KOZIOROŻEC
Nieustannie podkreślasz swoją niezależność. Niestety, to tylko 

teoria. Kiedy trzeba o czymś zadecydować, rozglądasz się za 
podpowiedzią! Wyciągnij wnioski.

WODNIK
Coś Ci się nie zgadza w bilansie sil i środków. A tu musi wszystko 

wyjść „na zero,,! Przemyśl własne możliwości, a dopiero potem działaj.
R YB Y

Pomyśl czasem o sobie, bo altruizm to piękna cecha, kiedy jednak 
jest go za dużo, może stać się wadą i bardzo utrudnić życie...

sylwetki. Przypominają nie
co te z lat 70. Wtedy też 
nosiło się je do krótkich 
spódnic lub rozszerzanych 
dołem spodni, co tworzyło 
całość o nazwie „spod
nium,,.

Dziś słowa tego się już nie 
używa, natomiast długie ża
kiety wróciły. Najczęściej są 
jednorzędowe, ze skośnymi 
kieszeniami, dość wysoko 
zapięte. Wśród ich wielu za
let, godne podkreślenia jest 
jedno: świetnie maskują bio
dra, które po zimie są dziw
nym trafem znów szersze 
o parę centymentów.

/W różka/

N OWIN KI W KUCHNI

Mięso na szpadkach
200 g mięsa z kurczaka -  najlepiej pieś, albo większa część 

udka, 100 g sera ementalera lub cheddara, 2 dymki, 100 g bułki 
tartej /najlepiej samemu mocno rozwałkować na stolnicy 
suchą chałkę/,  szpadki /patyczki/ do nadziewania

Ciasto:
150 g mąki, 3 żółtka, 9-12 łyżek wody, olej do frytury
/porcja dla 3 osób, przygotowanie 30 minut, smażenie 10 

minut/
1. Mięso obrać ze skóry i pokroić na duże płatki, ser także 

na płatki o długości 7 cm, cebulę pociąć na słupki o długości 
7 cm.

2. W środku każdego płatka mięsa ułożyć plasterek sera, 
kawałek cebuli i zwinąć ciasno, wbić dwa patyczki w od
ległości 2 cm od siebie.

3. Wymieszać mąkę z żółtkami i dodać wodę, osobno 
przygotować na talerzyku bułkę tartą.

4. Każdy kawałek mięsa obtoczyć najpierw w cieście, 
a potem w bułce tartej.

5. W naczyniu do głębokiego smażenia rozgrzać olej, 
smażyć po dwa - trzy kawałki mięsa na złoty kolor, osączyć.

6. Każdy kawałek po usmażeniu przekroić pionowo na pół 
tak, aby w każdej połówce został jeden patyczek.

7. Ułożyć ładnie na talerzyku i bibułkowej serwetce, 
podawać z sosem sojowym, worcester lub musztardą jako 
gorącą przystawkę lub danie główne do ryżu.

Przepis pochodzi z książki „Kuchnia japońska,,, wydanej 
w serii „Encyklopedia sztuki kulinarnej,, przez wydawnictwo 
TENTEN.

NASZE
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej 
18 marca, godz. 9.00 

i 11.00, COUNTRY & WE
STERN czyli: przygody Ko
wboja Ptysia na Dzikim Za
chodzie. Zespół „Babsztyl,, 
zaprasza na wspaniałą za
bawę, cena biletu 20.000 zł 

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

15 marca, godz. 19.00, 
film niespodzianka, wstęp za 
okazaniem karnetów człon
kowskich /do nabycia na go
dzinę przed seansem - 70.000 
zł na 2 miesiące/
Kino Premierowe przy TZR 

17 i 18 marca, godz. 17.00 
i 19.00, „Ze śmiercią jej do 
twarzy,,, film prod. USA /od

5 minut łamania głowy

lat 15/, reż. Robert Zemec
kis, cena biletów 25.000 
i 20.000 zł
Kino WRZOS - Niedobczyce

14 marca, godz. 17.00, 
„Obcy III,,, film science-fic
tion prod. USA /od lat 15/

Kino VEGA - Żory 
12 marca, godz. 11.00, 

„Kolumb odkrywca„, film 
prod. USA /od lat 12/, godz.
17.00, „Moje własne Idaho,,, 
film prod. USA /b /o /, godz.
19.00, „Dotknięcie ręki,,, 
film polski /od lat 15/

13,14 marca, godz. 15.00, 
„Kolumb odkrywca,, /j.w ./, 
godz. 17.00, „Dotknięcie 
ręki,, /j.w ./, godz. 19.00, 
„Moje własne Idaho,, /j.w ./

15 marca, godz. 17.00, 
„Dotknięcie ręki,, /j.w ./, 
godz. 19.00, „Moje własne 
Idaho,, /j.w ./.

/g w /

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
22 marca, wylosowana zo
stanie nagroda w postaci ka
sety video ufundowanej prze 
PUH „ULEX„ z Rybnika -

Boguszowic. Rozwiązania 
prosimy przesyłać na kart
kach pocztowych na nasz ad
res: „Gazeta Rybnicka,,, Ry
bnik, ul. Kościuszki 54, lub 
wrzucać do naszych „żółtych 
skrzynek,, (Rynek 7, Kościuszki

Kościuszki 54).
Nagrodę za rozwiązanie 

łamigłówki z „GR,, nr 
8 z dnia 26 lutego otrzymuje: 
Barbara Grzybek,
ul. Jastrzębska 7b/2, 44-253 
Rybnik 8. Nagrodę prosimy 
odebrać w redakcji.

- Dzieci - pyto ksiądz - co 
trza zrobić, aby dostać od
puszczenie grzechów?

- No to przecież jasne - 
pado Zeflik - trza pierońsko 
fest nagrzeszyć.

*  *  *
- Zefliczku - pyto brata 

Marika - za coś ty te lejty 
w zion?

- Wzion? Sami dali!
☆ ☆ ☆

Bery
śmieszne 
i ucieszne

W szkole, pyto sie rechtór 
dzieci:

- Po czym, dzieci, pozno
my, czy kura jest staro, czy 
młodo?

- Po ząbach, panie rechtór - 
pado Alojzik.

- Przecież kura nie mo 
zębów!

- No to jest szczero pro
wda, ale my momy zęby, pa
nie rechtór!

*  *  *
Na nauce religii pyto sie 

ksiądz:
- Dzieci kochane, jak długo 

przebywali Adam z Ewą w ra
ju?

- Aż do jesieni - pado Pau
lek.

- A to skuli czego?
- No bo to trochę zetrwalo, 

aż te jabłka dojrzały!
*  *  *

Roz jeden synek przylecioł 
do piekarni i woło:

- Dejcie mi dwie żymly 
i jedna bulka.

- Przecież to jest to samo - 
pado piekorz.

-Ale kać tam! Żymla jest 
Żymlą, a bułka bułką.

Piekorz mu sprzedoł, ale 
jak synek już mioł wyjść ze 
sklepu, pado mu jeszcze roz:

- No dyć powiedz mi - a to 
by ł piekorz nie ze Śląska - no 
powiedz mi, czemu to nie jest 
to samo?

- No bo widzą, te dwie 
żymły  są dlo babki i mojej 
matki, a ta bułka jest dla 
ciotki, a ona jest ze Sosnow
ca.

*  *  *
- Antek, co robisz jutro?
- Kanarka piorę!
- Coś ty, on ci zdechnie!
- Ale skąd!
Po dwóch ty dniach już zaś 

sie spotykają.
- Co tam z kanarkiem? - 

pyto Francek.
- Zdechł, ale nie przy pra

niu, ino przy wykręcaniu!

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel/fax 28-825, tel. 23-195 

Biuro czynne 
o d  9.00 do 17.00
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