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Zielono nam

Oryginalny kwietnik przy ulicy Raciborskiej. Foto: wack

powiększony, a obok powstanie bardzo po
trzebny parking /na razie z utwar
dzoną nawierzchnią/.

Niewątpliwie podoba się miesz
kańcom miasta tarasowy ciąg poje
mników kwiatowych przy ulicy Ra
ciborskiej. Został on obsadzony 
bylinami oraz krzewami ozdobny
mi. Maciejka, petunia czy szałwia 
zostaną w przyszłym roku 
zastąpione roślinami stałymi, mi
mo że dla niektórych właścicieli 
prywatnych ogródków nadal stwa
rzają one nieodpartą pokusę do 
kradzieży. Miejmy wzgląd na piąte 
przykazanie!

Kontynuowane będą prace 
w okolicach Rynku - na rogu Za
mkowej i Rynkowej roślinność sezonową

W roku ubiegłym susza, tegoro
czny lipiec nazbyt mokry... Lato po 
słonecznych dniach maja i czerwca 
mamy zielone, a dla pracowników 
Zarządu Zieleni Miejskiej to po 
prostu szczyt prac letnich.

Trwa obsadzanie miasta kwiata
mi letnimi - prace przeniosły się 
obecnie do dzielnic oddalonych od 
centrum miasta. Kwiaty pojawiają 
się w Chwałowicach przed poste
runkiem policji, pasy przydrożne 
oraz teren targowiska obsadzą pra
cownicy Rady Dzielnicy w Niedo
bczycach, krzewy zostaną posa
dzone w Golejowie.

Wśród robót pielęgnacyjnych 
największą „pozycją,, jest koszenie 
trawników dywanowych w centrum, 
Boguszowicach i Niedobczycach, 
koszenie parku Kozie Góry oraz 
pasów przydrożnych. Zostaną 
przycięte żywopłoty przy ulicach 
Gliwickiej, Kościuszki, Kotucza, 
Mikołowskiej, Raciborskiej i Wo
dzisławskiej oraz w innych miejs
cach, gdzie żywopłoty stanowią 
mniejsze odcinki zieleni. Cięcie ży
wopłotów połączone jest z od
chwaszczaniem ich otoczenia. Na 
bieżąco usuwane są odrosty drzew 
przydrożnych, mogące utrudniać 
ruch drogowy.

Najważniejsza inwestycja zielo
na w mieście to oczko wodne na 
skwerze Piownik, przy skrzyżowa
niu ul. Zebrzydowickiej z ul. Kotu
cza. Aktualnie spuszczono zeń 
wodę, gdyż mieszkańcy okolicznych 
domów nie przywykli jeszcze, że 
w środku miasta nie każda powierz
chnia wodna musi być basenem. Jest

to akwen o charakterze dekoracyj
nym, a nie kąpielisko! Tymczasem 
rodzinne kąpiele w tym miejscu za
grażały trwającym tam pracom,
które zostaną ukończone jesienią. 
Na wodzie pojawią się 
w przyszłości grążel żółty, czy bab
ka wodna, a zimą oczko /na 
szczęście płytkie/ będzie się dosko
nale nadawało na lodowisko.

Skwer nad Nacyną u zbiegu ul. 
Raciborskiej i Curie-Skłodowskiej 
otrzyma nową nawierzchnię 
z kształtek oraz ozdobną kratę 
/trejarz/ do podtrzymywania 
roślin pnących, np. powojnika. 
Trwa wymiana nawierzchni na 
skwerze z fontanną przy Urzędzie 
Miasta, później pojawią się deko
racyjne ławki oraz - rzecz jasna - 
nowa obsada kwiatowa na obu 
skwerach.

W Chwałowicach zostanie odbu
dowany dawny skwer przy ulicy 
Zwycięstwa - powstanie tam mini-
plac zabaw. Cmentarz Komunalny
w tej dzielnicy zostanie powiększony

sezonową zastąpi stała, a ogrodzenie 
browaru będzie obsadzone winob
luszczem - wieloletnią rośliną pnącą. 
Rok, dwa i okolice Rynku zyskają 
efektowne zielone ściany. I tutaj, 
i w okolicy rynkowej fontanny po
jawiają się stałe ławki. Do końca 
sierpnia zmieni się obecny wygląd 
tych miejsc, zgodnie z pierwotnym 
projektem urządzenia płyty Ryn
ku. Wiosną ZZM posadził 
w mieście 54 tysiące kwiatów, la
tem posadzi 53 tysiące. Dwa ty
siące pobrały administracje 
domów mieszkalnych, ale jest jesz
cze sporo materiału do ukwiecania 
dzielnic. Apelujemy do pracow
ników ADM-ów i mieszkańców Ry
bnika, którym miła jest zieleń w po
bliżu domu, aby zadbali o wygląd 
swoich dzielnic. Kwiaty czekają, 
a ZZM /ul. Pod Lasem, tel. 228- 
38/ mimo zatrudniania pracow
ników sezonowych oraz 14 osób 
w ramach robót interwencyjnych 
z Urzędu Pracy być może nie zdąży 
dotrzeć wszędzie tam, gdzie 
mogłyby one cieszyć oczy.

GRZEGORZ WALCZAK

Czyżby
wiszące
ogrody
Semiramidy
na rybnickim
Rynku?

foto: wack

Po nieudanym 
lądowaniu

Niedzielne pokazy lotnicze 
w Gotartowicach miały swój dra
matyczny finał. Jeden z szybowców 
runął na ziemię, a jego pilot doznał 
obrażeń. A oto przebieg wydarzeń: 
samolot holował jednocześnie dwa 
szybowce na planowaną wysokość 
500 m. Niestety, wyczepiły się już 
po 150 m. Wysokość była zbyt 
mała, by wykonać prawidłowy ma
newr lądowania pod wiatr. Jeden 
szybowiec wylądował szczęśliwie 
z wiatrem, drugi spadł z wysokości 
ok. 15 m.

Od niedzieli w Gotartowicach 
przebywa Komisja Badań Wy
padków Lotniczych Inspektoratu 
Kontroli Cywilnej Statków Powie
trznych i próbuje dociec, co było 
przyczyną zbyt szybkiego wycze
pienia się szybowców. Na razie nie 
ogłoszono oficjalnego komunika
tu.

Pechowy pilot, Jacek BARSKI, 
ma 23 lata, na szybowcach lata od 
siedmiu lat i ma na swym koncie 
około czterystu lotów. Odwiedzi
liśmy go w szpitalu na Rudzkiej...

-  Pamiętasz jak się to stało?
- Na niewielkiej wysokości mój 

szybowiec nagle się wyczepił. Prze
leciałem nad całym lotniskiem. 
Chciałem lądować pod wiatr. Mu
siałem zakręcić... W momencie gdy 
robiąc zakręt zbliżałem się do lot
niska, szybowiec zaczął tracić wy
sokość, straciłem nad nim panowa
nie... Spadł uderzając dziobem 
w ziemię... Samego momentu ude
rzenia nie pamiętam...

-  Czy wsiądziesz jeszcze do szybo
wca?

- Mam nadzieję, że tak. Myślę, 
że drugi raz nie popełnię już takie
go błędu...

-  Myślisz, że był to Twój błąd...?
- Raczej tak, miałem od razu 

lądować z wiatrem tak, jak pilot 
drugiego szybowca... Sprzęt nie ma 
z tym nic wspólnego.

-  Dziękuję Ci i trzymaj się. . .

To dramatyczne; wydarzenie nie
spowodowało przerwy w szkole
niu, w którym bierze udział 13 
młodych ludzi, w tym 4 dziewczy
ny.

Wielokrotnie informowaliśmy 
o pojawianiu się w obiegu na tere
nie Rybnika i miejscowości ościen
nych fałszywych banknotów o no
minałach 1 mln, 500 tys., 100 tys. 
zł. Tych ostatnich było najwięcej, 
nic więc dziwnego, że banknot taki 
znalazł się w końcu także w moim 
posiadaniu.

A ponieważ „trafił,, mi się pra
wdopodobnie w jednej 
z placówek handlowych lub usługowych 

c. d. na str. 7

r Kto pierwszy odpowie 
na pytanie, jaką nosi nazwę 

najwyższy szczyt Irlandii 
i ile wynosi jego wysokość, 
otrzyma najnowszą płytę 

kompaktową zespołu 
„CARRANTUOHILL,, 
Czekamy na telefony 

lub osobiste
zgłoszenie się w redakcji.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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 Listy d o  red ak c ji 

W dniu 3 lipca tego roku ukazała się 
w „GR„ moja notatka „Nowe 
w RSM?,,, w której poinformowałem 
czytelników o przebiegu Zebrania 
Przedstawicieli Członków Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku 
z kończącą się kadencją Rady Nadzor
czej w/w spółdzielni. W nr. z 9 lipca br. 
ukazał się list, który do redakcji wysłali 
w imieniu Zarządu RSM prezes i wice
prezes, będący próbą repliki na moją 
notatkę. Zaatakowany w nim zostałem 
dosyć mocno i zdecydowanie. W pierw
szej chwili chciałem na swoją obronę 
przytoczyć solidne argumenty, jednak 
po zorientowaniu się, że nie użyła ich 
strona przeciwna - koncentrująca się 
w swojej próbie repliki na przypisywa
niu mi „fałszywych zasług,, - postano
wiłem odpowiedzieć krótko. Dla mnie 
list ten stanowi stek bzdur nieprze
myślanych do końca, nie mających nic 
wspólnego z moją notatką. W mojej 
notatce istnieje tylko jedna nieścisłość 
do której się przyznaję. Dwukrotnie 
użyłem terminu „ustępujący Zarząd,,, 
co rzeczywiście nie jest zgodne 
z prawdą. Chcę jednak poinformować 
szanowny Zarząd że niezależnie od tego 
czy zamierza on ustąpić czy nie, zadecy
duje o tym Rada Nadzorcza.

Drugi błąd - wynikający jednak 
z nieuwagi korekty to nieumyślna zmia
na nazwiska Andrzeja Galasa, 
z którego to chochlik drukarski zrobił 
Golusa, za co serdecznie przepraszamy. 
Nie jestem też, jak to przedstawiono 
w tym liście, członkiem RSM, ale tego 
to akurat się nie wstydzę. Polemiki 
zatem nie będzie.

CZESŁAW GOLIŃSKI

Ponieważ zostałem „wywołany do 
tablicy,,, zmuszony jestem /i to nawet 
z przyjemnością/ ustosunkować się do 
niektórych fragmentów urzędniczego 
„bełkotu,,, zawartego w liście do redakcji

redakcji /GR nr 27 z 9.07.1993 r /  Styl 
i sposób argumentacji wskazuje, że au
torem tego Listu jest bez wątpienia 
JESZCZE v-ce prezes p. E. Wajs.

Rzeczywiście postępowanie wszczęte 
przez prokuraturę zostało umorzone 
/na razie/, jednak jeśli ten fakt potrak
tujemy jako swoiste rozgrzeszenie, to 
wcale nie znaczy, że żadnego grzechu 
nie było. Biorąc zaś pod uwagę fakt, że 
Zarząd w trakcie tegoż postępowania 
zabronił mi dostępu do interesujących 
mnie dokumentów, znalazłem się w sy
tuacji, która uniemożliwiła mi przed
stawienie dowodów. Nie będę w tym 
miejscu komentował dochodzenia pro
wadzonego przez policję.

Teraz sprawa przybrała inny obrót. 
Lekceważenie statutu Spółdzielni, nik
czemność pewnych osób musi zostać 
wyjaśniona i upubliczniona. Członko
wie Spółdzielni /1 1 tys. osób + ich 
rodziny/ nie mają nawet pojęcia, w jaki 
sposób /i ile/ były marnotrawione ich 
pieniądze. Powoływanie się na „b. 
dobrą opinię,, biegłego rewidenta dot. 
bilansu za 1992 r., jest zwykłym myd
leniem ludziom oczu. Każdy kto ma 
tylko elementarne pojęcie o tym, czym 
jest bilans - wie, że bilans wcale nie jest 
odzwierciedleniem dobrego gospoda
rowania.

I na zakończenie - p. Wajs pisze, że 
szkaluję Zarząd i zmierzam do zdoby
cia władzy w Spółdzielni. Chcę wy
jaśnić, że Rada Nadzorcza to 15 ludzi, 
a przewodniczenie jej polega na or
ganizowaniu jej pracy, nie jest więc 
żadną władzą.

Natomiast jeszcze v-ce prezes stara 
się oceniać mnie swoimi kryteriami. 
Większość pracowników i przedstawi
cieli samorządu Spółdzielni potwierdzi, 
jakimi metodami i za pomocą jakich 
intryg DAMA doszła do władzy i co 
wyczynia, aby u tej władzy pozostać.

Z poważaniem Jerzy GORCZYCA

’’Carrantuohill" 
na kompakcie
IRISH D R EAMS

Carr antuohill

CELTIC MUSIC GROUP

2

Dobrze znana naszym czytelni
kom rybnicko-żorska grupa folko
wa „Carrantuohill„ wydała swoją 
pierwszą płytę kompaktową „Irish 
Dreams„, będącą jednocześnie 
pierwszą polską płytą poświęconą 
w całości muzyce z kręgu kultury 
celtyckiej. Płyta, którą nagrali: Da
riusz Sojka, Adam Drewniok, Bog
dan Wita, Maciej Paszek, Zbigniew 
Seyda wytłoczona została w Nie
mczech i zawiera aż 21 utworów. 
Jej wydawcą jest Agencja Artys
tyczna „CELT,,, której szefem jest 
gitarzysta zespołu Bogdan Wita, 
ale współtwórcą cały zespół. Jej

Propozycje na lato
Basen

w Chwałowicach

Obiekt otwarty jest w godzinach 
9.00-18.00. a wstęp dla wszystkich 
bezpłatny. Do dyspozycji 
kąpiących się są: basen o wymia
rach 25x15 m /głębokość od 0,9 do 
1,4 m / i brodzik o wymiarach 
20x15 m /głębokość 0,8 m/.

Nad bezpieczeństwem czuwa ra
townik Tomasz Przeliorz wraz 
z pomocnikiem. Jak nas poinfor
mowano, już wkrótce będzie 
można zrobić na miejscu kartę 
pływacką. Brak tu jakiegokolwiek 
stoiska gastronomicznego, wszyst
kim więc, którzy będą chcieli 
przyjść tu na dłużej, radzimy wziąć 
ze sobą prowiant.

Dojazd: autobusy linii 580, 589, 
598, 592, 597 - częste odjazdy spod 
Komendy Policji w Rybniku.

Basen w Chwałowicach

Basen
w Boguszowicach

Obiekt czynny jest w godzinach 

10.00-19.00. Ceny biletów wy

noszą: normalny - 10 tys., ulgowy - 

5 tys., młodzież szkolna - 3 tys., 

dzieci od 3 do 7 lat -1 tys., dzieci do

lat 3 - wstęp wolny. Kąpiący się 

mogą korzystać z dużego basenu 

o wymiarach 100 na 25 m, a także

z brodzika. Nad ich bezpiecze
ństwem czuwa 

Tadeusz Lacho

wicz wraz z po

m o c n i k a m i . 

Można u nich 

zdawać egzami

ny na kartę pły

wacką. Na tere

nie obiektu jest 

także boisko do 

siatkówki. Wszy
stkim chętnym gorące i zimne po
siłki serwuje znajdująca się na miej
scu kawiarnia. Jak nas poinfor
mował kierownik obiektu Marian 
Czobot, istnieje także możliwość 
zorganizowania podwieczorku 
przy ognisku.

Dojazd - autobusy linii 587, 588, 
597, 598 /częste odjazdy z Placu 
Wolności lub spod dworca PKP/.

J.R.

Zapiski
młodego doręczyciela

Już czwarty rok z rzędu w okre
sie letnim zatrudniam się na po
czcie jako doręczyciel. Daje to 
okazję nie tylko do zapracowania 
na wakacje, ale także poczynienia 
kilku spostrzeżeń, którymi pragnę 
się teraz podzielić z czytelnikami 
„GR,,.

Lipiec i sierpień to czas, 
w którym przynajmniej niektórzy 
z nas wyrywają się ze Śląska, aby 
choć przez parę dni pooddychać 
czystszym powietrzem. A jeżeli już 
się przebywa choćby w Beskidach, 
to koniecznie trzeba pozdrowić 
stamtąd co najmniej pół rodziny. 
Wynikają z tego zabawne historie, 
ale nam, listonoszom, wcale nie jest 
do śmiechu. Bo cóż zrobić z kartką, 
którą niewprawna ręka małego 
szkraba adresuje w ten sposób: „dla 
mojej mamy na osiedlu Nowiny„, 
czy też „biały blok na osiedlu Dworek

powołanie umożliwia im prowa
dzenie „muzycznej działalności go
spodarczej,,. Jak mówi Adam Dre
wniok, płyta podsumowuje pewien 
okres w twórczości grupy i prezen
tuje brzmienie „Carrantuohill,,, 
które prawdopodobnie wkrótce 
ulegnie zmianie. Na gwiazdkę za
powiadany jest kolejny kompakt 
z nowym, wzbogaconym brzmie
niowo /bas akustyczny i irlandzkie 
dudy/ repertuarem.

Nie tak dawno rybniccy „Cel
towie,, wystąpili w Ustroniu na 
festiwalu „Gaude fest,,, gdzie zo
stali bardzo ciepło przyjęci przez

Dworek,,, albo „blok koło dworca,,, lub 
też podaje się tylko imiona ro
dziców czy dziadków i nic więcej, 
żadnego adresu czy nazwiska, poza 
rzecz jasna nazwa miasta W do
mach na pewno rodzice niepokoją 
się: "jak  też tam mojemu Marecz
kowi czy Pawełkowi się wiedzie, 
już od paru dni nie daje znaku 
życia,,, a przecież wystarczyłoby, 
aby poza tysiącami rad, które daje 
się swym pociechom przed odjaz
dem, zaopatrzyć je również w kar
teczki z wykaligrafowanymi adre
sami. Zresztą błędy popełniają nie 
tylko dzieci, ale i dorośli. Całkiem 
niedawno przyszła kartka, w której 
jako adresat widniała „Przychod
nia Więźniów Politycznych„, choć 
wiemy, że więźniów politycznych 
już u nas nie ma. Ktoś połączył 
więc przychodnię z nazwą ulicy 
przy której się znajduje i stąd taka 
mała niedorzeczność. Bywa i od
wrotnie. Zdarza się, że jest

pięciotysięczną publiczność,
uśpioną nieco poezją śpiewaną. 
I choć festiwalowe towarzystwo 
było doborowe /m . in. „Dżem,, czy 
„Stare Dobre Małżeństwo„/, 
właśnie oni otrzymali największą 
owację, zaś bisom nie było końca. 
W najbliższą sobotę „Carrantuo
hill,, wystąpi o godzinie 20.00 
w pubie „Biba,, przy ulicy Grun
waldzkiej, zaś 1 sierpnia muzycy 
wyjeżdżają na wielki folkowy fes
tiwal do belgijskiej miejscowości 
Tielt niedaleko Ostendy.

Kompaktowy krążek „Carran
tuohill,, nabyć można w rybnickich 
księgarniach.

/w a c k /

dokładny adres, ale mimo to nad
awca, jakby nie dowierzając po
czcie, kreśli na kopercie tzw. „plan 
sytuacyjny,, - podaje więc nazwy 
sklepów, które znajdują się blisko 
adresata, lub opisuje jakie ważnie
jsze ulice trzeba przejść, aby trafić 
pod wskazany adres. Zdarzają się 
i próby kokietowania doręczyciela, 
Prosi się nas, aby list doszedł jak 
najprędzej, bo właśnie czeka na 
niego kochająca osoba. Życzy się 
nam na kopercie, by omijały nas złe 
moce, sprzyjała pogoda. Rysuje się 
dla nas bukiety kwiatów. Trzeba 
przyznać, że ilekroć takie listy 
przechodzą przez moje ręce, to 
czuję wzruszenie. Niby mały gest, 
a cieszy. Są jednak i tacy, którzy 
uciekają się do gróźb, czego 
przykładem była pewna zeszłoro
czna pocztówka, na której widniał 
dopisek: „Jeśli ta kartka nie dojdzie 
to" /i w tym miejscu dorysowana 
była siekierka, krople krwi i wielo
kropek/. Chociaż moja pocztowa 
koleżanka nie zalicza się do osób 
tchórzliwych, w miarę szybko za
niosła list adresatowi i jak dotąd 
cieszy się doskonałym zdrowiem . 
Zdarzają się artyści, którzy sami 
malują znaczki pocztowe, wraz 
z ceną i imitacją pieczątki 
i niektórzy, muszę przyznać, są 
prawdziwymi fachowcami w tej 
dziedzinie.

Na koniec muszę przypomnieć 
starą, ale jakże prawdziwą mak
symę: „nic tak nie przyśpiesza 
doręczenia listu, jak podanie 
dokładnego adresu,,.

MŁODY DORĘCZYCIEL

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ogrzewania zastąpiono kotłem
olejowym, dzięki czemu browarniany 
komin przestał zatruwać powietrze nad 
Rybnikiem, ale jak podreśla
kierownictwo GER-POLu jest to 
wyłącznie zasługa dyrekcji browaru.

Obecnie za 
sprawą GER-
POLu piwo 
rybnickie trafia 
do Częstocho
wy, Łodzi, Byd
goszczy, War
szawy, a nawet 
G d a ń s k a .  
Rozprowadzane 
są trzy gatunki 
piwa: ROGER 
E X P O R T . 
ROGER PILS i 
RYBNIK BIER. 
które charakte
ryzują się dos
konałą jakością.

Już w naj
bliższym czasie 
G E R - P O L  
wprowadzi na 
rynek beczki 

nowego typu. tzw. KEG-i. Dzięki 
odpowiedniej konstrukcji beczki i 
sterylnemu napełnianiu oraz wpro
wadzeniu dwutlenku węgla piwo 
pozostaje w niej świeże od trzech do 
sześciu, a nawet dziewięciu miesięcy. 
Wprowadzenie KEG-ów poprawi jakość 
oferowanego piwa, a w konsekwencji 
jego zbyt.

GER-POL zamierza również 
inwestować w lokale, w których piwo 
może być spożywane w komfortowych 
warunkach. Jeśli lokal będzie repre
zentował odpowiedni poziom. GER- 
POL gotów jest wyposażyć go w ladę. 
chłodziarkę, piwny dystrybutor, jednym 
słowem we wszystko, co potrzebne do 
tego. by picie piwa w danym miejscu, 
nawet dla najbardziej wybrednego

piwosza, było niekłamaną przyje
mnością. Pierwsza piwiarnia tego typu 
otwarta została niedawno w budynku 
NOT-u w pobliżu kopalni " Chwa
łowice" w dzielnicy o tej samej nazwie. 
Jest miło, swojsko, a co najważniejsze 
piwa już z samej definicji lokalu nie 
może tam zabraknąć.

Jak przystało na firmę nowoczesną 
GER-POL zainwestował niemałe 
pieniądze w reklamę i promocje swoich 
wyrobów . Najlepszym tego przykładem 
jest reklamowy kontrakt ze znaną polską 
aktorką mieszkającą na co dzień w 
Stanach Zjednoczonych Katarzyną 
Figurą. To za jej sprawą stoisko GER-
POLu na niedawnych targach piwa w 
Katowickim Spodku było tak oblegane 
przez miłośników piwa i kobiecej urody. 
Ale prawdziwą domeną GER-POLu jest 
żużel, sport, z którym Rybnik związany 
jest od lat. Swym mecenatem GER-POL 
objął dwóch znakomitych rybnickich

żużlowców: Adama Pawliczka i re
prezentującego w roku bieżącym barwy 
POLONII BYDGOSZCZ Eugeniusza 
Skupienia. To właśnie dzięki pomocy 
browarnianej spółki młodszy z braci 
Skupieniów poraz pierwszy w swej 
dzięsięcioletniej karierze stanął na

najwyższym podium Mistrzostw 
Polski, zdobywając z Tomaszem 
COLLOBEM tytuł Mistrzów Polski 
Par Klubowych na żużlu. 
Kierownictwo spółki lubi speedway i w 
dalszym ciągu zamierza wspierać

poczynania rybnickich żużlowców .
GER-POL wyrasta również na 

prawdziwego mecenasa sztuki, był 
jednym z głównych sponsorów 
niedawnego festiwalu orkiestr dętych 
” O Złotą Lirę" i wielu innych imprez 
artystyczno-kulturalnych. Nie pozostaje 
też obojętny na liczne apele o pomoc w 
sfinansowaniu operacji, mających na 
celu przywrócenie zdrowia osobom 
poszkodowanym przez los, choć o tej 
charytatywnej działalności spółki nikt tu 
zbyt wiele nie mówi. GER-POL spon
sorował również kilka turnusów tzw. 
" zielonych szkół", na które udało się 
wyjechać dzieciom z Rybnika.

Andrzej FIGIEL - kierownik 
GER-POL-u:

Z Rybnikiem związani jesteśmy w 
sposób oczywisty. Chcemy żyć prob
lemami i radościami rybniczan. Chce
my coś dać od siebie rybniczanom 
skoro możemy sobie na to pozwolić, 
rybniczanie mogą nam się odwdzięczyć

pijąc rybnickie piwo
GER-POL zamierza wciąż roz

szerzać swą działalność na terenie całej 
Polski, tu na miejscu oczkiem w głowie 
jest otwarcie w centrum Rybnika fir
mowej piwiarni. Podtrzymana też zos
tanie tradycja okolicznościowych, oka
zjonalnych etykiet, dzięki którym na 
świąteczny stół trafić może butelka piwa 
z odpowiednią świąteczną etykietą.

Jak widać rybnickie piwo to coś 
więcej niż zwykły napój chłodzący, a 
spółka GER-POL to nie tylko firma w 
której najważniejszy jest czysty zysk i 
rynki zbytu, ale również wspieranie 
inicjatyw lokalnych, pomoc dzieciom, 
artystom, sportowcom. Rybniczanie z 
kolei swój patriotyzm lokalny wy razić 
mogą pijąc wyłącznie przedniej marki 
rybnickie piwo. A tak swoją drogą nie 
ma drugiego, tak towarzyskiego trunku 
jak PIWO, nigdy też nie było 
reglamentowane, banderolowane też 
pewnie nie będzie, a zatem podarujmy 
sobie kufelek luksusu, to w końcu napój 
championów.

Z okazji swych pierwszych urodzin 
w najbliższą sobotę i niedzielę G ER -
POL organizuje na Rybnickim Rynku 
dwudniowy festyn piwny, a że rocznica 
ta zbiega się z jubileuszem X-lecia 
startów Eugeniusza SKUPIENIA, na 
rybnickim stadionie pod patronatem 
GER-POLu w sobotę 24 lipca o godzi
nie 17.00 rozpocznie się jubileuszowy 
turniej żużlowy.

Wystąpią w nim m.in. Tomasz 
GOLLOB, Roman JANKOWSKI, 
Wojciech ZAŁUSKI, Adam 
PAWLICZEK i kilku innych 
znakomitych żużlowców. K a ż d y  
kto zakupi bilet /normalny/ otrzyma 
w raz z nim kupon, za który otrzyma 
później darmowy kufel przedniego 
rybnickiego piwa.

WACŁAW TROSZKA 
Artykuł sponsorowanyMiedziana kadź w której warzy się piwo.

Katarzyna Figura w czasie wizyty w rybnickim browarze.

Piwo, podobnie jak kilka innych 
europejskich nacji, lubimy od wieków. 
Już w dobie staropolskiej było ono 
podstawowym napojem rodaków, zaś 
jego brakiem w Ziemi Świętej Leszek 
Biały wymówił się przed papieżem od

udziału w je d n e j z krucjat, nie tak 
dawno zaś ostatni imperator PZPR-u. 
który zasłynął dzięki historycznej 
komendzie, nakazującej wyprowadzenie 
sztandaru, proponował uznać je za 
napój chłodzący, przymykając oczy na 
jego " orzeźwiające" walory.

Po ostatnich latach chudych dziś 
również rybnickim miłośnikom piwa 
powodzi się całkiem dobrze, na 
sklepowych półkach znaleźć można całe 
rzędy różnych gatunków, przybywa 
barów i przytulnych piwiarni, przede 
wszystkim zaś nasze rybnickie piwo 
znacznie się poprawiło i sprzedawane 
jest w butelkach, wyglądających równie 
dostojnie, jak te sprowadzone z 
Niemiec. Czech czy Belgii. W dużym 
stopniu jest to zasługa browarnianej 
spółki GER-POL, powstałej w lipcu 
ubiegłego roku, której udziałowcami są 
przedstawiciele kapitału niemieckiego i 
Górnośląskie Zakłady Piwowarskie w 
Zabrzu.

Górnośląskie Zakłady Piwowarskie 
obejmują aż sześć browarów 
(Częstochowa, Siemianowice, Bytom, 
Racibórz, Zabrze, Rybnik), ale tylko 
piwo wytwarzane w naszym rybnickim 
browarze jest pasteryzowane. Dzięki 
działalności spółki GER-POL i wpro
wadzeniu nowej technologii produkcji 
wydłużono termin przydatności piwa do 
spożycia. Kolejne inwestycje znacznie 
poprawią jakość oferowanego piwa. 
Jakiś czas temu tradycyjny system

Hop, hop 
szklankę piwa

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Spółka GER-POL BRAUEREI
ZAPRASZA NA

FESTYN PIWNY
Program imprez

24.07. sobota Rynek w Rybniku
16.00 - 16.40 - Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"
16.40 - 17.15 - Chór im. A. Mickiewicza
17.15 - 18.45 - Kapela “Hrabuvka” z Ostrawy 
18.45 - 20.00 - Kapela “ZMP”
20.00 - 21.15 - Kapela "Chłopcy z bieda szybu"

Eugeniusz Skupień

24.07. sobota
Rybnik-
Niedobczyce
14.30 - Muzyka ze studia, gry 
i zabawy dla dzieci 
15.00 - 16.30 - Koncert kapeli 
“Hrabuvka” z Ostravy”
16.45 - 18.00 - Kapela "Chłopcy 
z bieda szybu"
18.45 - 20.15 - Występ 
zespołu instrumentalno- 
wokalnego “Pitzcarraldo”

25.07. niedziela Rynek w Rybniku
15.00 - 16.30 - Kapela “Hrabuvka” z Ostrawy 
16.30- 17.15 - Kabaret “Derkacz”
17.15 - 18.30 - Kapela “Kowole” z Czerwionki 
18.30 - 19.30 - Miejska Orkiestra Dęta “Rybnik”
19.40 - 21.00 - Zespół Instrumentalno-Wokalny “Pitzcarraldo”

Z A P R A S Z A M Y

zawody żużlowe

Sobota 24 lipca, godz. 17
Stadion K.S. ROW Rybnik przy ulicy Gliwickiej 
Indywidualny turniej żużlowy z okazji jubileuszu X-lecia startów 
Eugeniusza Skupienia.

Startują
nr 1 Eugeniusz SKUPIEŃ 
nr 2 Jacek GOLLOB 
nr 3 Jacek KRZYŻANIAK 
nr 4 Janusz STACHYRA 
nr 5 Antoni SKUPIEŃ 
nr 6 Adam PAWLICZEK 
nr 7 Petr VANDIREK 
nr 8 Zbigniew LECH 
nr 9 Jan KRZYSTYNIAK 
nr 10 Tomasz GOLLOB 
nr 11 Roman JANKOWSKI 
nr 12 Mirosław KORBEL 
nr 13 Robert SAWINA 
nr 14 Dariusz FLIEGERT 
nr 15 Zenon KASPRZAK 
nr 16 Wojciech ZAŁUSKI

- POLONIA Bydgoszcz 
- POLONIA Bydgoszcz

APATOR Toruń 
STAL Rzeszów 

- WŁÓKNIARZ Częstochowa
- ROW Rybnik 

WŁÓKNIARZ Częstochowa
- SPARTA Wrocław

STAL Rzeszów
- POLONIA Bydgoszcz

UNIA Leszno
- ROW Rybnik 

- APATOR Toruń
ROW Rybnik 
Unia Leszno

- SPARTA Wrocław

Tandem GER-POLuAdam Pawliczek

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



A b e c a d ło
R z e c z y

Ś lą s k ic h
Wielu z nas być może marzyło 

o zostaniu królem, cesarzem, wiel
kim arystokratą czy przynajmniej 
żoną księcia, jak to przytrafiło się 
Kopciuszkowi. W codziennej rze
czywistości jednak każdy rozsądny

gdzie wyżej, niż wysokie urodzenie, 
ceni się przede wszystkim takie 
cechy jak pracowitość, uczciwość, 
skromność, oszczędność czy po
bożność. Wzięło się to stąd, że 
kształtująca się na Śląsku gospoda
rka już w XVII i XVIII wieku 
doprowadziła do takich prze
kształceń społecznych, które nie 
pozwoliły utrzymać wysokiej pozy
cji szlachty. Proces ten przebiegał 
zatem zupełnie inaczej niż na pozostałych

Arystokracja
człowiek „zna swoje miejsce,,, zaś 
marzenia pozostawia w dziecin
nym bajkowym świecie. Z drugiej 
strony Polacy żyją trochę mitem 
sarmatyzmu, szlachecką krew 
„panów,, ceniąc jakby wyżej nad 
zwykłych „chamów,,. Ową „arys
tokratyczną mentalność,, widać 
choćby na murach i płotach, gdzie 
kibice „nobilitując,, swą drużynę, 
nazywają piłkarzy „panami,, - np.

„Ruch pany,„ „Legia pany„... 
Ostatnio jednak szczytowym 
osiągnięciem „arystokratycznych 
mrzonek,, jest cykl artykułów 
w „Dzienniku Zachodnim,,, gdzie 
w piątkowo-sobotnim wydaniu 
z 16 lipca br. na pierwszej stronie 
czytamy: Czytelnik „Dziennika Za
chodniego„ zostanie baronem,,. 
Z tekstu dowiadujemy się, że wy
branemu czytelnikowi Rada Re
gencyjna Polskiego Ruchu Monar
chistycznego z Sosnowca wręczy 
dyplom BARONA! /sic!/

Wśród Ślązaków „mentalność 
arystokratyczna,, wydaje się nie 
mieć racji bytu, gdyż ziemia nasza 
należy do kręgu kultury miejskiej,

pozostałych ziemiach polskich, gdzie 
„złota wolność,, dawała szlachcie 
wysoki prestiż i przywileje gospo
darcze. Jakże więc różniło się tam
to społeczeństwo od egalitarnego 
społecznie Śląska, gdzie robotnik 
czy rolnik widział swój awans 
społeczny w gromadzeniu owoców 
pracy własnych rąk, a nie w na
leżeniu do stanu szlacheckiego.

Ta „arystokratyczna mental
ność,,, obca 
na Śląsku, 
wsiąka jed
nak w nas 
głównie za 
p o ś re d n ic t
wem progr

a m ó w  
s z k o ln y c h , 
poprzez które 
nasza młod
zież dowiadu
je się więcej
o powstaniu
l i s to p a d o

wym czy o powstawaniu jezior na 
Mazurach, niż o własnej ziemi. 
Efektów takiego wychowania jest 
wiele, np. niektórym nie podobają 
się już nasze nazwiska, bo nie 
kończą się „po szlachecku,, na „- 
ski,,. Niektórzy swych nazwisk 
wstydzą się poza Śląskiem, nie 
wspominając już o mówieniu 
gwarą. A przecież odszukanie swej 
tożsamości, świadome bycie Śląza
kiem, to wystarczająco wielki 
powód do dumy, a nawet nobili
tujące poczucie współtworzenia 
„arystokratycznej,, Europy re
gionów. Komu to jednak nie wy
starczy, niech napisze do Sosnowca 
i zostanie baronem.

MAREK SZOŁTYSEK

Gra Miejska 
Orkiestra 

Dęta „Rybnik,,
Pierwszy tydzień lipca członko

wie Miejskiej Orkiestry Dętej „Ry
bnik,, spędzili w niemieckim 
mieście Eschwege niedaleko Eisen
ach, zaproszeni przez tamtejszą or
kiestrę na obchody tzw. Johannes
festu, czyli nocy świętojańskiej. 
Muzycy przemaszerowali przez 
miasto oraz dali 4 koncerty.

Koncert tej orkiestry w niedzielę 
10 lipca na rybnickim Rynku zgromadził

zgromadził, z powodu pogody 
w kratkę, niewielką liczbę widzów, 
bo taki już niepewny los plenero
wych imprez.

Miejska Orkiestra Dęta „Ryb
nik,, powstała na bazie zespołu 
Rybnickich Zakładów Napraw
czych. Miejska „dechowka,, utrzy
muje się wyłącznie z dochodów 
z koncertów, przystosowując się, 
chcąc nie chcąc, do komercyjnej 
rzeczywistości.

W październiku zespół wybiera 
się na Światowy Festiwal Orkiestr 
Dętych do Szwajcarii, by wziąć 
udział w konkursie zorganizowa
nym w ramach festiwalu.

/ r ó ż /

Wystarczy spojrzeć na mapę Ba
warii: 20 kilometrów na południe od 
Monachium leży miejscowość Sta
rnberg, 30 kilometrów - Wolfrats
hausen, 40 - Beuerberg. W tych 
stronach od 14 do 20 czerwca hr. 
przebywała Orkiestra Kameralna 
Państwowej Szkoły Muzycznej II 
st. w Rybniku ze swoim dyrektorem 
i dyrygentem - Eugeniuszem STA
WARSKIM.

29-osobowa orkiestra wzięła 
udział w dorocznym festiwalu mu
zyki barokowej „Muzyczne Lato 
Loisachtal,, na zaproszenie władz 
okręgu Bad Toelz-Wolfratshau
sen. Oficjalnymi organizatorami 
jej pobytu w Niemczech byli: bur
mistrz miasta Eu
rasburg - Hans 
F IS C H A B E R , 
o r g a n i z a c j a  
„Deutsch-Polnis
cher Jugendaus
tausch,, oraz fir
ma „Burgmann,,.

Jarzębskiego i Feliksa Janiewicza.
- Po ubiegłorocznych koncertach 

w Holandii i Niemczech / Gladbeck/  
przygotowaliśmy całkowicie nowy 
program - mówi dyrektor Eugeniusz 
Stawarski. Próby rozpoczęliśmy 
w nowym roku szkolnym. Specyfika 
gry w orkiestrze kameralnej polega 
na tym, że tu właściwie każdy mu
zyk jest solistą i nie ma dru
gorzędnych partii. Niemniej ważne 
jest zgranie wszystkich wyko
nawców. Uczniowie poznają nuty 
w domu, a potem orkiestra ćwiczy 
wspólne muzykowanie raz w tygod
niu po dwie godziny.

Już na pierwszym koncercie 
w Beuerbergu był nadkomplet 
słuchaczy - ponad 200 osób. 
Pokłosiem wstępu były pierwsze 
artykuły w „Sueddeutsche Zei
tung„, ,,Isar-Loisach-Bote„ oraz 
w „Merkur,,. Kolejne koncerty

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m. in. konsul generalny RP 
w Monachium - Andrzej KACZO
ROWSKI oraz landrat okręgu Bad 
Toelz-Wolfratshausen, dr Otmar 
HUBER.

„Prehistoria,, zaproszenia mło
dych muzyków z Rybnika na ba
warski festiwal sięga 1982 roku, 
gdy Rosemarie TROESCHER 
rozpoczęła wysyłanie darów dla 
niepełnosprawnych dzieci w Po
lsce. Trafiły one m.in. do ośrodka 
księdza Jośki. Akcja ta zaowoco
wała przyjaźnią z rodziną p. Marii 
PAPIEŻ z Rybnika i... kolejnym 
spotkaniem - już na gruncie muzy
cznym - gdyż R. Troescher wy
stawiła zaproszenie z ramienia 
„Deutsch-Polnischer Jugendaus
tausch,,, a M. Papież uczestniczyła 
w wyjeździe rybnickiej orkiestry 
jako tłumaczka. Tak to prywatne 
przyjaźnie mogą służyć większej 
sprawie, przekraczając granice nie 
tylko domów, lecz nawet państw...

Orkiestra z Rybnika koncerto
wała trzykrotnie: 15 czerwca 
wystąpiła w sali dawnego probost
wa w Beuerbergu, 17 czerwca w sali 
gimnazjum w miejscowości Starn
berg i 18 czerwca w szkole muzycz
nej w Wolfratshausen. Rybniczanie

Sukces
szkolnej orkiestry

Freundschaft mit dem

owacje, zachwyty...
Głosy prasowe są zresztą tylko 

oficjalnym przejawem codziennej 
serdeczności, z jaką muzycy z Ryb
nika spotkali się w prywatnych 
domach, wśród rodzin, które się 
nimi opiekowały. Na ów mniej 
oficjalny rewers ich pobytu złożyły 
się atrakcyjne wycieczki w Alpy - 
do Garmisch-Partenkirchen, na 
zamek Linderhof, zwiedzanie Mo
nachium czy wypoczynek w kom
pleksie basenów Wellen Berg. Ale 
nie zabrakło też uznania ze strony 
władz polskich, czego przykładem 
było przyjęcie u konsula RP w Mo
nachium.

W pamięci młodych rybniczan 
pozostanie z całą pewnością 
wspólna zabawa w Noc Święto
jańską w Eurasburgu. Ogromne og
nisko, bawarskie stroje regionalne, 
orkiestra dęta, tańce i śpiewy -

oczywiście trady
cyjne potrawy 
/białe kiełbaski/ 
i piwo - w tym 
Weisbier. Bur
mistrz, oficjele 
i młodzież bawią 
się wspólnie -

Polnisches Jugendorehester de r M u s i k chule R ybnik gastier

Triumph des Temperaments
Das Konzert des Kammererchesters Rybnik in Beuerberg 
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In freundschaftlichem Ton
Deutsch-polnische Begegnung woche: Jange Musiker aus Rybnik in Beuerberg ;

utrwaliły dobrą opinię 
o umiejętnościach polskich mu
zyków z Rybnika. W Starnbergu 
zagrało wraz z nimi dziesięciu 
uczniów z tamtejszej szkoły muzy
cznej, zaś dodatkowym akcentem 
popisu w Wolfratshausen było za
proszenie do pulpitu dyrygenckie
go konsula Rzeczpospolitej, który 
w pierwszym tego rodzaju doświa
dczeniu życiowym sprawnie po
prowadził znany przebój sal kon
certowych pt. „Sto lat,, i... zebrał 
owacyjne oklaski.

„W przyjaznym tonie,,, „Triumf 
temperamentów,,, „Przyjaźń
z sąsiadami,, - to niektóre tylko 
tytuły obszernych sprawozdań 
prasowych i fachowych recenzji

nie każdorazowo przedstawili 
półtoragodzinny koncert,
w którym znalazły się utwory Viva
ldiego, m.in. koncert B-dur na 
dwoje skrzypiec, w którym solo 
grali Tomasz MANDERLA i Pa
weł STAWARSKI, „Concerto 
Grosso,, Vivaldiego z solowymi 
partiami Izabeli WOJTANOWS
KIEJ /I skrzypce/ oraz Beaty SO
BIERAJ /II skrzypce/. W „An
dante Lirycznym,, Regera solo na
wiolonczeli zagrała Anna KUC Z O K        I M I Ę  I  N A Z W I S K
KUCZOK, poza tym orkiestra wyko
nała utwory J. S. Bacha, T. Albinioniego ADRES 
Albinioniego, A. Dvorzaka, Adama

muzycznych, zebranych przez ryb
niczan w miejscowej prasie. 
Zresztą fotograficzna i prasowa do
kumentacja ich pobytu w Bawarii 
jest imponująca. To utrwalony wy
raz uznania dla umiejętności muzy
cznych gości z Polski - ich zdyscyp
linowania, precyzji, wirtuozowskiej 
gry solistów i głębi wyrazu. Bisy,

wszyscy w ludowych strojach.
Na koniec ujmujące pożegnanie 

w Eurasburgu: czerwona róża dla 
każdego gościa z Polski i pożegnal
ny występ miejscowej orkiestry 
dętej, którą dyrygował m.in. Euge
niusz Stawarski w bawarskim stro
ju ludowym.

Cóż jeszcze dodać? Wyjazd ten 
dał możliwość zaprezentowania za 
granicą niemałych umiejętności 
i uzdolnień muzycznych naszej 
młodzieży. Nawiązano oficjalne 
i prywatne kontakty. Z tych ostat
nich wiele już przerodziło się w przy
jaźń. W przyszłym roku do Rybnika 
przyjadą z rewizytą uczniowie 
Szkoły Muzycznej w Starnbergu. 
A oprócz prywatnych zaproszeń 
i kontaktów towarzyskich, z kon
certu Orkiestry Kameralnej z Ryb
nika w Wolfratshausen nagrano 
film z obietnicą promocji ze strony 
Konsula RP i władz niemieckich. 
Znacząca była wypowiedź pani 
burmistrz Wolfratshausen, która 
przepraszała za to, że na koncert 
orkiestry z Rybnika nie udało się 
znaleźć większej sali. Za dwa lata - 
jak obiecała - rybniczanie mają za
pewniony koncert w sali na 600 osób 
oraz w dużej sali koncertowej po
bliskiego Monachium!

No i wreszcie wiadomość z ostat
niej chwili: 13 lipca br. odwiedził 
Rybnik landrat gościnnego okręgu 
Bawarii Bad Toelz-Wolfratshau
sen, dr Otmar HUBER. Wraz z dy
rektorem Szkoły Muzycznej w Ry
bniku został on przyjęty przez pre
zydenta Józefa MAKOSZA. Ist
nieje więc możliwość, że tak udanie 
rozpoczęte kontakty kulturalne 
nabiorą wyrazu gospodarczego 
i ekonomicznego. Czyż to nie ob
fity plon, jak na jeden wyjazd 
młodych ambasadorów naszej kul
tury z PSM w Rybniku?

GRZEGORZ WALCZAK

29.07.1993

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Z a rz ą d  M ia s ta  in fo rm u je

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza ofertowy przetarg 

na prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów

Dla obrębów ewidencyjnych Popielów i Boguszowice.
Rozliczenie klasyfikacji gruntów, sporządzenie wykazu zmian 

gruntów uzupełnienie rejestrów gruntowych, sporządzenie zawiadomień 
dla Wydziału Finansowego, wkreślenie do map ewidencyjnych nowej 
klasyfikacji gruntów dla 1683 ha.

Dla obrębu Chwałowice
Uzupełnienie rejestrów gruntowych na podstawie wykazów zmian 

gruntowych, sporządzenie zawiadomień dla Wydziału Finansowego, 
wkreślenie do map ewidencyjnych nowej klasyfikacji gruntów dla 547 ha.

Oferty należy składać do dnia 5 sierpnia 1993 r.

Rozpatrzenie ofert odbędzie się dnia 12 sierpnia 1993 r. w Urzędzie 
Miasta Rybnika ulica Chrobrego nr 2.

Do oferty należy dołączyć kosztorys wstępny.
Termin zakończenia prac ustala się na dzień 10 grudnia 1993 r.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej 
chwili od przetargu bez podania przyczyn.

Jak wynika z policyjnych statys
tyk, ponad połowa przestępstw 
kryminalnych to włamania i kra
dzieże. Jednak dzięki rozważnemu 
postępowaniu niejednokrotnie 
możemy uniknąć utraty swojej 
własności. Zbyt często ułatwieniem 
dla przestępców jest
lekkomyślność ofiar. W policyj
nych meldunkach niejednokrotnie 
natrafimy na przypadki, gdy przy
padkowo poznane osoby zapro
szone do mieszkania okradają gos
podarzy, którzy nieopatrznie im 
zaufali. Bardzo często w ten sposób 
kończy się wspólne picie alkoholu 
z nieznajomymi. Podczas wizyty 
goście poznają nasz stan posiada
nia oraz starają się ustalić słabe 
punkty zabezpieczenia domu. Po 
jakimś czasie możemy być niemile 
zaskoczeni włamaniem.
Szczególnie uważać muszą osoby 
mieszkające samotnie - one 
najczęściej padają ofiarami na
padów. Przestępcy interesują się 
ludźmi uchodzącymi za majętnych, 
prowadzącymi interesy lub powra
cającymi z zagranicy, licząc na łat
wy i spory łup.

Nie wystarczy właściwe zabez
pieczenie mieszkania. Przestępcy 
zazwyczaj prowadzą obserwację 
ofiary, starają się poznać jej nawy
ki i codzienny rozkład zajęć. Musi
my więc zwrócić uwagę, czy ktoś 
obcy nie kręci się w pobliżu. Napa
dy i włamania zdarzają się 
w różnych porach - często także 
w dzień. Aby uchronić się przed 
tego rodzaju przypadkami, należy 
stosować się do poniższych rad

Kronika policyjna

Złodziej z akordeonem
W nocy z 11 na 12 lipca włamano się 

do Wiejskiego Domu Kultury „Zame
czek,, w Czernicy. Sprawca wszedł do 
środka po wybiciu szyby i skradł akor
deon, zegar ścienny z kukułką, dwa 
wypchane ptaki, młynek do kawy 
i kawę. Straty wyniosły 7 mln zł.

Wyskoczyły z szyn 
13 lipca po północy w okolicy nasta

wni RBB PKP w Rybniku przy ulicy 
Chwałowickiej wykoleiły się dwa stare 
wagony. Do wypadku doszło podczas 
pchania na rozjazd 18 uszkodzonych 
wagonów kolejowych. Przyczyną wy
padku były tzw. „nalepy na kołach,,.

Po wódkę i zakąskę 
W nocy z 14 na 15 lipca nieznany 

sprawca włamał się do sklepu spożyw
czego w Zwonowicach. Wyłamał kratę 
zabezpieczającą, wybił szybę i po 
wejściu do środka skradł z zaplecza 
różne gatunki alkoholu, piwo w pusz
kach „Żywiec,,, wyroby czekoladowe, 
konserwy mięsne i rybne o wartości 25 
mln zł.

Oszust w kopalni
15 lipca komendant Straży Prze-

K U P O N  ROW RYBNIK 
K O N K U R S U

Ż U Ż L O W E G O  
"GR“ 
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Policja radzi

Nie daj się 
okraść

policji: Nie opowiadaj o swoim sta
nie posiadania, unikaj rozgłosu na 
temat swoich dochodów czy plano
wanych zakupów - zwłaszcza w obe
cności obcych i dzieci. Nie wpusz
czaj do domu obcych, jeśli ich wizyta 
nie ma rzetelnego uzasadnienia. 
Jeśli nie jesteś pewny, kim jest osoba 
składająca ci wizytę, pozostaw ją za 
drzwiami. Nigdy za pomocą domo
fonu nie otwieraj drzwi obcym. 
Wpajaj tę zasadę dzieciom i sąsia
dom. W domach wyposażonych 
w domofon zawsze zamykaj za sobą 
drzwi wejściowe do klatki schodo
wej. Naucz tego swoje dzieci! Nigdy 
nie zostawiaj otwartych drzwi do 
mieszkania, nawet gdy wychodzisz 
tylko na chwilę z domu, np. wyrzucić 
śmieci, wyjąć list ze skrzynki itp..

Wobec obcych, pukających do 
naszych drzwi, powinniśmy zacho
wać nieufność. Często przestępcy 
udają urzędników, robotników lub 
obwoźnych sprzedawców. Oszust 
może twierdzić, że jest inkasentem 
czy listonoszem. Jeśli go nie zna
my, należy zażądać legitymacji 
służbowej. Prawdziwy urzędnik 
tym się nie zrazi. W razie wątpli
wości umówmy się na inny dzień, 
sprawdzając uprzednio wiarygod
ność urzędnika w administracji lub 
odpowiedniej instytucji.

PROGRAM 
KANAŁU „EF„

Piątek 23 lipca początek 18.45
rozstrzygnięcie konkursu 

z ubiegłego tygodnia
- reklamy
- program informacyjny „EF- 

NEWS„ a w nim m.in.: pokazy lotnicze 
w Gotartowicach, akcja „Refleks,, 
w Rybniku, cykliczna raciborska im
preza non-stop „Strzecha,,, wakacyjne 
wyjazdy, policja ostrzega

magazyn „PEPSI, ROCK, 
SPORT,,

- filmowa zagadka
Sobota 24 lipca, godz. 12.00
- powtórka piątkowego programu
Poniedziałek 26 lipca, godz. 20.00
- kino HIT - przerwa wakacyjna

Ogłoszenia drobne
Kafelkowanie łazienek i wykonanie 
boazerii plastikowych. Telefon 
grzecznościowy: 214-76 wewn. 37

Przestępca przedstawiający się ja
ko robotnik będzie twierdził, że 
chce coś naprawić lub sprawdzić. 
Może też oferować wykonanie 
różnych usług - uszczelnianie 
okien, obicie drzwi itp. Należy za
wsze pozostawić sobie czas na za
stanowienie. Sprawdźmy wiarygo
dność firmy, na którą powołuje się 
robotnik, telefonując do właścicie
la. Gdy zlecamy wykonanie usługi 
w domu, powinniśmy spisać 
umowę określającą wysokość za
datku, cenę oraz termin ukończe
nia prac. Złodziej może udawać 
również obnośnego sprzedawcę. 
Oferuje wówczas sprzedaż różnych  
towarów lub kupno posiadanych 
przez nas staroci. Jeśli więc masz 
zawierać transakcję w domu, 
umów się na taki termin, gdy nie 
będziesz sam.

Celem przestępcy jest wejście do 
mieszkania, by zapoznać się z na
szym stanem posiadania i sposo
bem zabezpieczenia. Zanim więc 
otworzysz drzwi obcemu, sprawdź 
przez wizjer, kto to jest. Jeśli nie 
znasz tej osoby, spytaj o cel wizyty 
i sprawdź dowód tożsamości. Jeśli 
gość jest natarczywy, zaalarmuj 
otoczenie lub zadzwoń po policję. 
Zapamiętaj jak najwięcej 
szczegółów - wygląd nieznajome
go, numery i markę samochodu, 
którym ewentualnie przyjechał. 
Gdy zdecydujesz się otworzyć 
drzwi, załóż najpierw łańcuch za
bezpieczający. Nie każdy, kto puka 
do twych drzwi, ma uczciwe zamia
ry! / j a k /

Przemysłowej kopalni „Rymer,, powiado
mił policję, że na terenie kopalni doko
nano oszustwa. Jeden z byłych pracow
ników wszedł na teren kopalni i dostał 
się do łaźni. Tam z rzeczy zawieszonych 
na haku skradł dokumenty jednego 
z górników. Do prawa jazdy wkleił 
swoje zdjęcie i pobrał w kasie wypłatę 
w wysokości ok. 4 mln zł.

Syrenki w cenie
15 lipca spod bloku przy ul. Wy

zwolenia skradziono pojazd syrena bo
sto 105B wartości 5 mln zł. Jak widać 
amatorów tego wytworu rodzimej mo
toryzacji nadal nie brakuje.

Potrącenie chłopca
16 lipca na ulicy Andersa kierowca 

wózka akumulatorowego potrącił 11- 
letniego chłopca. Dziecko wybiegło na
gle na jezdnię pod nadjeżdżający po
jazd.

Rowerem pod „malucha,,
16 lipca w Jejkowicach fiat 126p 

potrącił 67-letniego rowerzystę. Pod
czas wyprzedzania przez samochód kie
rujący rowerem mężczyzna nagle 
skręcił w lewo. W wyniku wypadku 
doznał ciężkich uszkodzeń ciała i prze
bywa w szpitalu przy ul. Rudzkiej w Ry
bniku.

STAL RZESZÓW

wpisz ilość punktów -

Włamanie przez otwarte okno
Przez niezamknięte okienko piwnicz

ne wszedł do domku jednorodzinnego 
przy ulicy Wodzisławskiej nieznany 
włamywacz. Po wyłamaniu drzwi do 
mieszkania skradł złotą biżuterię, 20 
marek niemieckich, 15 bonów PKO 
oraz inne przedmioty o łącznej wartości 
8 mln zł.

Zuchwały złodziej w areszcie
17 lipca o godz. 15.00 na ulicy Ze

brzydowickiej dokonano zuchwałej 
kradzieży złotego łańcuszka wartości 
700 tys. zł. Sprawca daleko nie uciekł. 
Po krótkim pościgu został zatrzymany 
przez policjantów z Komisariatu Policji 
„Zachód,, i osadzony w areszcie.

Wypadek na lotnisku
i 8 lipca na lotnisku w Gotartowicach 

doszło do wypadku lotniczego. Pod
czas podnoszenia przez samolot dwóch 
szybowców jeden z nich z niewiado
mych przyczyn odłączył się zbyt 
wcześnie i spadł na ziemię. 23-letni pilot 
doznał złamania miednicy i ogólnych 
potłuczeń.

Gwałty
15 lipca w Czerwionce-Leszczynach 

w lesie przy ulicy Dworcowej nieznany 
sprawca uprowadził dwie 7-letnie dzie
wczynki, które biciem zmusił do czynu 
nierządnego.

16 lipca o godz. 19.30 w Czuchowie 
przy ulicy Gliwickiej w pobliżu lasu 
nieznany mężczyzna pobił i usiłował 
zgwałcić przechodzącą tamtędy ko
bietę. Ofiara napadu doznała obrażeń 
głowy i klatki piersiowej i przebywa 
w szpitalu.

/ ja k /

W razie potrzeby

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00 do 22.00
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-3828, 55-3887
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
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: 23-29 lipca, APOTHECA PACIS, ul. 
Broniewskiego 23, tel. 230-42

STUDNIARSTWO
Eugeniusz
MERKIS

W I S Ł A
tel. 3321

- wieczorem 

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA 
w „Gazecie Rybnickiej"

W środy w godz. 15.00 - 
17.00 w siedzibie naszej reda
kcji /Kościuszki 54, tel. 28- 
8 2 5 / dyżuruje prawnik, 
udzielający bezpłatnie porad.

EKSPRES  
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów również typu POCKET i wykonywa
nie odbitek w czterech formatach.

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.
„Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia,,

 c e nnik o g ło s z e ń  w "g a z e c ie  rybnicki e j "
• 1  c m 2 - 8.000 zł 
•  1/4 strony - 900,000 z ł
•  1/2 strony - 1,600.000 zł
•  3/4 strony - 2 .400.000 zł
•  1 strona - 3 .000.000 zł

  1 słow o - 5.000 z ł
•  1 słow o w  ogłosz. towarzyskich 

 - 2.000 z ł 

DZIŚ POMALUJEMY TWÓJ SAMOCHÓD, 
A TY POTEM ZAPŁACISZ NAM W RATACH

Informacje w sklepie z lakierami samochodowymi - tel. 20-278 
Osiedle Południe 37. 44-253 BOGUSZOWICE 

czynne od 9.00 do 17.00

Lakiernictwo 
samochodowe 
Gotartowice 
ul. Zapłocie 26B

Lakiernictwo
samochodowe
Rybnik
ul. Żorska 32, tel. 25-671

ŚRODOWA GIEŁDA CENOWA
MIĘSO schab woł. ex. szynka wp. got. śląska

TARG 56 68 92 54

HERMES 59 72 102 58

PIOTROWSKI 61,5 — 94,4 47,8

WARZYWA / OWOCE jabłka ogórki ziemniaki pomidory

TARG 4-20 5 -6 1,5 - 2 10-15

ul. Miejska 3 6 - 20 — 2 18

św. Jana 13 17 7-9 2 12- 19

 SPOŻYWCZE masło cukier mąka

TARG 8 9,8 1,7-1,8 6,3 - 7

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

Jan NOGA 8,5 10,5 1,9 7.5

WALUTY dolar marka korona cz. frank fr. 

Delikatesy ul. Miejska 17850/18050 10250/10350 575/590 3050/-—

Pewex duży 17850/18050 10250/10340 575/590 3030/3140

HERMES 17850/18000 10250/10350 580/590 3050/3150

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Rozwód czy separacja
Ż u ż e l

Któż mógł przypuszczać, że ryb
niccy żużlowcy tak łatwo rozpra
wią się z drużyną wyżej w lidze 
notowanego „Apatora,, Toruń. 
Znakomicie spisali się rybniccy 
młodzieżowcy Krzysztof Fliegert 
/9 pkt/ i Eugeniusz Tudzież /6  
pkt/. Jak nas poinformowało kie
rownictwo rybnickiego klubu, 
właśnie na rybnickim torze 10 sier
pnia rozegrany zostanie Finał 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
Par Klubowych. Czy rybniczanie 
staną na podium?

Widowiskowo jak zwykle jeździł 
stary kalifornijski komediant John 
COOK, popularny Cooky. Nie 
wiem tylko czemu jego rozryw
kową momentami jazdę rybnicka 
publiczność przyjęła gwizdami.

Pod koniec meczu w parkingu 
doszło do nieprzyjemnego incy
dentu. Francuski żużlowiec Filip 
Berge, który był w tym meczu 
rozerwowym nie wystartował ani 
razu. Już po 12 biegu jego boks był 
zamknięty. Sprawa dotyczy z jed
nej strony startu Filipa, a z drugiej 
opony, którą dysponował, a którą

Konkurs
żużlowy

Żużlowcy ROW Rybnik wygrali 
z Apatorem-Elektrim Toruń 49:40.
Jeden z wyścigów ukończyło tylko 
dwóch zawodników i dlatego suma 
punktów uzyskanych przez obie 
drużyny wynosiła tym razem 89, 
a nie jak zwykle 90. Dlatego 
właśnie nikomu nie udało się traf
nie wytypować wyniku niedzielne
go meczu. Najwięcej czytelników 
typowało wynik 47:43 dla ROW.

Za najbardziej zbliżone do wyni
ku meczu uznaliśmy typy Rajmun
da Fuchsa /49:41/ oraz Jerzego 
Wieczorka , i Antoniego Kretka 
/50:40/. W losowaniu najwięcej 
szczęścia miał Jerzy Wieczorek i on 
właśnie może w naszej redakcji 
odebrać trzy bilety na mecze 
żużlowe odbywające się na rybnic
kim stadionie.

W najbliższy czwartek 29 lipca 
w wyjazdowym meczu rybniczanie 
zmierzą się z drużyną Stali 
Rzeszów. Zapraszamy do udziału 
w konkursie.

Fałszywka
c. d. ze str. 1
usługowych na terenie Wodzisławia, 
postanowiłam zgłosić ten fakt 
w tamtejszej Komendzie Rejono
wej Policji, by przy okazji przyjrzeć 
się procedurze, która w każdej ko
mendzie jest podobna. Po telefoni
cznym umówieniu się, zostałam 
poproszona do komendy i przyjęta 
przez st. sierżanta Emila Karkows
kiego, funkcjonariusza Wydziału 
D o c h o d zen io w o -Ś led c zeg o . 
Nastąpiło rutynowe przesłuchanie 
dotyczące okoliczności „wejścia 
w posiadanie,, fałszywego bankno
tu, otrzymałam pokwitowanie i... 
kolejna sprawa dołączyła do kilku
nastu, które już są w toku. „Mój,, 
banknot trafi do Departamentu

pożyczyć chcieli inni zawodnicy
Ale oddajmy głos najbardziej za

interesowanym:
Filip BERGE - Przyjeżdżając 

z Marmande w piątek rano po wy
czerpującym turnieju na trawie, roz
począłem przygotowania do niedzie
lnego meczu. Będąc rezerwowym 
drużyny chciałem pojechać lepiej niż 
w poprzednim meczu. Już w czasie 
meczu z „Apatorem,, denerwował 
mnie fakt, iż do 10 biegu nikt ze mną 
z kierownictwa drużyny nie rozma
wiał. Przed 10 biegiem Dariusz Flie
gert chciał pożyczyć, a potem kupić 
ode mnie moją oponę. Bardzo 
chciałem wystartować i dlatego mu 
odmówiłem. Starty miały mi zape
wnić również pieniądze potrzebne na 
powrót do Francji i na kolejny przy
jazd do Polski na mecz ligowy 
w Rzeszowie. W czasie następnych 
biegów byłem kolejno informowany 
o moim starcie w wyścigu 13, o nie
możliwości wystartowania w tym 
wyścigu oraz o konieczności odda
nia opony. Sytuacja stawała się co
raz bardziej nieprzyjemna. Na dwa 
biegi przed końcem przebrałem się, 
uważając, że nie mam już szans na 
starat. Nie zerwałem wprawdzie 
kontraktu. Nigdy jednak nie spot
kałem się z podobnym lekceważe
niem, choć sport motorowy uprawiam

Śląsk od dawien dawna słynie 
z umiłowania gołębi pocztowych.
Tradycję tę kontynuuje rybnickie 
koło Polskiego Związku Ho
dowców Gołębi Pocztowych. Z je
go wiceprezesem Alojzym LEPIA
RCZYKIEM i jednym z ho
dowców - Janem HOŁKĄ rozma
wia Jacek RECLIK.

-  Proszę powiedzieć parę słów 
o waszej organizacji.

- W samym Rybniku działa nas 
około czterystu. Jesteśmy podziele
ni na trzy oddziały: Rybnik 1 /cen
trum/, Rybnik 2 /Boguszowice/, 
Rybnik 3 /Niedobczyce/. My re
prezentujemy Rybnik 1, naszym 
prezesem jest Roman Ogon, a naj
starszym czynnym członkiem Jerzy 
Porała.

Emisyjnego Narodowego Banku 
Polskiego. Tam fachowcy 
stwierdzą formalnie to, co było 
widać gołym okiem, choć może nie 
na jego pierwszy, ale drugi rzut. 
Banknot kolorystycznie absolutnie 
nie różnił się od oficjalnego środka 
płatniczego o tym nominale. Bra
kowało na nim jednak znaku wod
nego, cyfry, litery i rysunek Moniu
szki nie miały charakterystyczne
go, wyczuwalnego pod palcami 
zgrubienia, a w zagięciach „sypała,, 
się farba. Trzeba jednak przyznać, 
że był podrobiony fachowo i różnił 
się na korzyść od innych fałszy
wych setek, jakie zobaczyłam w ko
mendzie.

Ciśnie się na usta pytanie, dla
czego wszczęto tylko kilkanaście 
spraw, a więc niewspółmiernie 
mało do ilości „fałszywek,, na rynku

uprawiam już osiem lat. Nie uważam się 
za gwiazdę, ale nie jestem też 
chłopcem do bicia.

Komentując to wydarzenie przy
pomnijmy: w ciągu meczu ligowe-

Cooky

go drużyna korzystać może z tylu 
opon, ilu ma zawodników. Każda 
opona jest przed meczem dokład
nie znaczona i na ogół zawodnicy

-  Z czego się utrzymujecie?
- Wyłącznie ze składek człon

kowskich. Trzeba także 
podkreślić, że dużo prac wykonuje
my własnymi siłami. W czynie 
społecznym wybudowaliśmy naszą 
nową siedzibę na ul. Granicznej, 
z własnych pieniędzy zakupując 
pod nią teren.

Na czym polega wasza 
działalność?

- Skupia się ona przede wszyst
kim na organizowaniu lotów 
gołębi, czyli na tzw. „lotowaniu,,. 
Gołębie w zależności od wieku od
bywają w ciągu roku od kilku do 
kilkunastu lotów. Organizujemy 
również zimową wystawę gołębi 
pocztowych.

-  Po czym można poznać dobrego

ku? Odpowiedź jest prosta - ludzie 
niechętnie zgłaszają podobne przy
padki, bojąc się komplikacji, biu
rokracji, ciągania po komendach, 
choćby tylko w charakterze świad
ka.

To, że ja zdecydowałam się na 
taki krok, też wzbudziło zdziwienie 
wśród znajomych.. Wiele osób ban
knot taki chowa na pamiątkę lub 
niszczy, wiele wprowadza go pono
wnie świadomie w obieg, co jest 
wyjściem najgorszym. Nie pamięta 
się, że banknot może trafić do 
biedniejszego, a przede wszystkim 
tego, że „fałszywki,, napędzają inf
lację.

Gdyby każde oddanie fałszywe
go banknotu premiowano np. 50-
procentową gratyfikacją, chętnych 
do współpracy z policją byłoby 
może więcej?

W. RÓŻAŃSKA

korzystają z nich wymiennie.
Ryszard WINNICKI /polski 

promotor F. Berge/: Już w ostat
nim meczu, po upadku Filipa, jego 
mechanik pożyczył drużynie kom
pletne koło. Do dzisiejszego dnia 
nikt nie powiedział nawet dziękuję. 
Filip zupełnie nie rozumie niechęci 
rybnickich żużlowców do niego, 
a przecież na żużlowych torach spo
tykał się już z wieloma znanymi 
zawodnikami /Gustafsson, Wigg, 
Loram etc./. Chcę przypomnieć, że 
każdorazowo na prośby zawod
ników Filip pożyczał swój motocykl 
i udostępniał części.

Piotr MATLOCH /kierownik 
sekcji żużlowej/: „Po meczu ze 
„Stalą,, Rzeszów Filip z kontuzją 
wyjechał do Francji na indywidual
ny turniej, była to jego decyzja. Nie 
brał udziału w treningu drużyny, 
niewiadomą był też dla nas jego 
nowy silnik, dlatego trafił na re
zerwę. W meczu dobrze jeździli 
młodzieżowcy i gdyby nie incydent 
z Krzyżaniakiem rezerwowi w ogóle 
by nie wystartowali. Planowałem 
wypróbować Berge w biegu 14, ale 
po wykluczeniu Krzyżaniaka i Tu
dzieża powiedziałem mu, że wystar
tuje już w wyścigu 13. Okazało się 
jednak, że miejsce Tudzież a musi 
zostać puste. Miał zatem wystar
tować w biegu czternastym, ale 
odmówił startu, czując się pokrzyw
dzony.

Filip dostał propozycję odsprze
dania opony od Darka Fliegerta

gołębia i ile taki gołąb kosztuje?
- Dobrego gołębia poznaje się 

przede wszystkim po wynikach 
/wynik lotowy/. W każdym kon
kursie nagradzanych i honorowa
nych jest tylko 1/4 ptaków. Wy
znajemy zasadę, że nie kupuje się 
gołębi na targu. Mamy swój mie
sięcznik fachowy „Hodowca gołębi 
pocztowych,, i tam każdy chętny 
może zaznajomić się z adresami 
hodowców. Ceny kształtują się ba
rdzo różnie. Bywa i tak, że zapale
niec daje za dobrego gołębia ład
nych parę milionów.

-  Wspomniał pan o konkursach, 

proszę powiedzieć coś więcej na ten 
temat.

- Zawody odbywają się w ra
mach mistrzostw sekcji, oddziału, 
rejonu, okręgu i Polski. W oddziale 
Rybnik 1 zdecydowanie najlepszy 
jest Lucjan Biadacz z Golejowa, 
który zwyciężał już cztery razy 
z rzędu, a i w tym roku ma duże 
szanse na tytuł. Odbywają się też 
imprezy o zasięgu międzynarodo
wym - np. w tym roku nasz oddział 
wypuszczał gołębie z Bredy /H o
landia/.

-  Jak panowie sądzą -  skąd się 
wzięło zainteresowanie gołębiami?

- Przywędrowało ono w okresie

przed 13 wyścigiem, po którym 
chcieliśmy wziąć pięciominutową 
przerwę na przełożenie opony do 
motocykla Berge, który miałby wy
startować w biegu 14. Gra idzie 
o utrzymanie w ekstraklasie. 
Według mnie Berge jest traktowany 

jak każdy inny zawodnik. Nie wyob
rażam sobie by nawet rezerwowy 
zawodnik przed zakończeniem me
czu opuszczał parking. Dziwna jest 
dla mnie postawa tłumacza pana 
Winnickiego, którego bezpośrednio 
obwiniam za zaistniałą sytuację. 
Naprawdę chciałem by Filip wystar
tował,,.

Zaistniała sytuacja wydaje się 
być efektem wielu różnych uwa
runkowań i zależności. By dotrzeć 
na mecz Filip przejechał blisko 
2500 kilometrów i trudno dziwić 
się jego rozczarowaniu. W meczu 
z „Apatorem,, dobrze spisywali się 
młodzieżowcy i rezerwowi nie byli 
aż tak potrzebni. Fakt, iż w rybnic
kiej drużynie Filip czuje się nie 
najlepiej, podobnie było kiedyś 
z Martinem Dugardem. Wiele 
komplikują problemy z językiem. 
Moim zdaniem jest to porażka dy
plomatyczna całej drużyny. Za
brakło taktu, sportowej solidar
ności, może czegoś więcej i nie 
sądzę by można to zmienić takimi 
czy innymi decyzjami kierownict
wa klubu. Z drugiej strony kom
promis osiągnięto i Berge wystąpi 
w wyjazdowym meczu ze „Stalą,, 
Rzeszów.

przedwojennym do Polski z Belgii 
/kolebka gołębiarstwa/, Niemiec 
i Holandii. Polacy tam zatrudnieni 
przyjeżdżając do kraju przywozili 
ze sobą gołębie. Nestorami wśród 
polskich hodowców byli, nieżyjący 
już: Józef Pieczka, Paweł Porała 
i Czesława Gaca. Obecnie w Polsce 
działa ok. 7 tys. hodowców, z czego 
ok. 4 tysięcy skupionych jest na 
Śląsku.

-  Jak rodziny zapatrują się na 
wasze zainteresowania?

- Różnie. Należy powiedzieć, że 
do gołębi trzeba mieć wyjątkowe 
serce, czas i cierpliwość. Zdarza się, 
że rodziny są wyrozumiałe, a nawet 
pomagają nam. Bywa jednak i tak, 
że nasze żony patrzą na to nieprzy
chylnym okiem, nie mogąc daro
wać nam zarwanych weekendów.

-  Czy macie swego patrona?
- Tak, jest nim św. Franciszek 

z Asyżu. Co roku we wrześniu, na 
Górze św. Anny odbywa się na jego 
cześć uroczysta msza. Muszę przy
znać, że księża nas wspierają, gdyż 
niektórzy są również zapalonymi 
hodowcami.

-  Czego życzycie sobie podczas 
zawodów?

- Na każdych zawodach życzy
my sobie nawzajem: "dobry lot,..

-  Dziękuję za rozmowę.

WACŁAW TROSZKA

Dobrych lotów 
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N a s z e
p ro p o z y c je

Mała Scena Rybnicka 
24 lipca, godz. 19.00-1.00 , WI

DEODYSKOTEKA, cena biletu 
30.000-zł

Kino APOLLO
23-25 lipca, godz. 17.00 i 19.15 

/w sobotę tylko 17.00/ „MYSZY 
I LUDZIE,,, prod. USA 

26-1 sierpnia, godz. 17.00 i 19.15, 
„LUDZIE HONORU,,, prod. 
USA

24 lipca, godz. 20.00 DYSKO
TEKA, cena biletu 20.000-zł

Kino WRZOS Niedobczyce
25 lipca, godz. 15.00 - „PAN

SAMOCHODZIK I PRASKIE 
TAJEMNICE,,, prod. pol.

Kino „ZEFIR,, Boguszowice 
Bezpłatne seanse filmowe dla 

dzieci
23 lipca godz. 15.00 - „PAN 

SAMOCHODZIK I PRASKIE 
TAJEMNICE,,, prod. pol.

Kino VEGA Żory 
23 lipca, godz. 18.00 „PRZYPA

DKOWY BOHATER,, prod. 
USA /od lat 15/ , godz. 20.00, 
maraton filmowy: „ZAKONNI
CA W PRZEBRANIU,, oraz 
„REPORTER,,

24-26 lipca, godz. 18.00, „SKA
ZA,, prod. USA /od  lat 18/, godz. 
20.00, „PRZYPADKOWY BO
HATER,, , prod. USA /od lat 15/ 

28-29 lipca, godz. 20.00, „POJE
DYNEK OSZUSTÓW,, prod. 
USA /od lat 15/

/g w /

Pod znakami zodiak u

BARAN  -  Bliscy, których chcesz porwać ze sobą na wakacje, wcale nie muszą 
akceptować Twojego głodu przygód i nowych wrażeń. Żyj i daj żyć innym!
BYK - Podtrzymaniu więzi czy to rodzinnych, czy przyjacielskich służą bardziej 
krótkie wizyty. Pamiętaj o tym, odwiedzając krewnych i znajomych... 
BLIŹNIĘTA  -  Pomyśl, czy w Twojej sytuacji nie lepiej będzie spędzić urlop samotnie, 
niż narazić się na kolejne rozczarowania...
RAK  -  Wakacje służą pojednaniu... Nie odrzucaj dłoni, którą do Ciebie wyciąga 
druga strona. Trzeba przerwać łańcuch nieporozumień.
LEW - Narzuć sobie dyscyplinę, polegającą na akceptowaniu niedogodności. Nie licz 
jednak na gwałtowną przemianę. To musi potrwać...
PANNA -  W czasie wakacji sprawia Ci kłopot sensowne zagospodarowanie wolnego 
czasu. Pamiętaj, że teraz wszystko zależy od Twojej decyzji...
WAGA -  Zastanów się, czego chcesz dla siebie: ciszy i spokoju, czy emocji i silnych 
wrażeń. A potem wybierz odpowiedni wariant urlopu.
SKORPION - Przekonałeś się na własnej skórze o prawdziwości tezy, że 
zagęszczenie ludzi na pewnej przestrzeni powoduje wzrost zachowań agresywnych. 
Powracaj do równowagi w samotności...
STRZELEC - Odkryjesz wspólnie z partnerem coś cudownego, co warto będzie 
później wspominać! Daj się ponieść letnim fantazjom...
KOZIOROŻEC - W czasie kanikuły wszystko przybiera bardziej wyraziste formy  -  

skorzystaj z tego i równie wyraziście zadeklaruj swoje zamiary.
WODNIK - Założenie, że w czasie urlopu automatycznie stajemy się lepsi i życzliwsi, 

jest błędne. Jest natomiast więcej czasu, by nad tym popracować...
R YBY - Za brak rozpoznania sytuacji drogo się nieraz płaci. Oby przynajmniej to 

doświadczenie miało się kiedyś przydać.

W akacyjne główkowanie ULEX

Zadanie nr 3
Zasadź 10 drzew w pięciu rzędach po 

cztery drzewa w każdym.
Rozwiązania na rysunku prosimy 

nadsyłać na kartkach pocztowych lub 
wrzucać do żółtych skrzynek,, /Rynek 
7, Kościuszki 54/.

Wśród prawidłowych odpowiedzi 
nadesłanych do 2 sierpnia rozlosujemy 
kalkulator firmy „Citizen,, ufundowa
ny przez firmę ULEX.

Rozwiązanie zadania nr 1
Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie 

zadania nr 1 - kalkulator firmy „Casio„ - 
wylosowała Baśka KWAPIEŃ, ul. 
Dworek 5a/17, 44-200 Rybnik.

Nagrodę prosimy odebrać w redakcji 
„GR„.

Prawidłowe rozwiązanie na rysunku 
obok.

F atałachy z naszej szafy 

Zazdroszczę
mężczyznom...

Zazdroszczę mężczyznom, a jedno
cześnie się im dziwię! Zazdroszczę 
im prawdziwie pięknych salonów 
z konfekcją czy obuwiem nawet tu 
w Rybniku czy ościennych mias
tach, a dziwię się, że w tak niewiel
kim stopniu potrafią ten fakt wy
korzystać. Jak wynika z małej son
dy przeprowadzonej wśród znajo
mych pań, prawie wszystkie są zda
nia, że mężczyznę można u nas 
ubrać łatwiej, lepiej i taniej!
Po wejściu do męskiego salonu 
każda pani oczami wyobraźni już 
widzi swojego ukochanego ubrane
go od stóp do głów /dosłownie/.

Piękne bawełniane czy jedwabne 
koszule, pastelowe bawełniane 
sweterki, spodnie i garnitury w do
brym gatunku z mieszanek ba
wełny i lnu czy wełny, oraz od
powiednie dodatki - paski, krawa
ty, skarpetki, a przede wszystkim 
cudowne szelki - wzorzyste, kolo
rowe, jednym zdaniem odlotowe.
No i buty! Spory wybór, dobre 
włoskie firmy lub przynajmniej 
włoscy projektanci /wtedy podpi
sywane są „style Italia,,/ solidne, 
eleganckie, a do tego na średnią 
kieszeń.

A jak się do tego bogactwa ma 
ulica? Ma się nijak. Po wysypie

biznesmenów w krótkich skórza
nych kurteczkach, butach z frędze
lkami i białych skarpetkach, 
nastąpił zalew biznesmenów 
w dwurzędowym fioletowym gar
niturze, butach z frędzelkami i pe
wnie się zdziwicie... białych skar
petkach. Lato wymieniło sfatygo
wane już buty z frędzelkami na 
sandały i... białe skarpetki.
Żadnej fantazji, żadnej refleksji 
i wyznawana wciąż zasada, że 
mężczyzna powinien być tylko

Buty - pięta achillesowa naszych 
mężczyzn

trochę ładniejszy od diabła. Ow
szem, ale nawet diabły bywały le
piej ubrane od Polaków! Naszych 
panów nadal poznaje się po fatal
nych gatunkowo, sfatygowanych, 
a co najgorsze, brudnych butach.

Widziałam we francuskim domu 
składzik, w którym buty spoczy
wały wyczyszczone, na prawidłach, 
w pudełkach z napisami:

- czarne półbuty Bernarda, letnie 
białe Bernarda, brązowe z cholewką 
Bernarda itd.

I zaraz miałam przed oczami 
nasze półki na buty, gdzie wcis
kamy nasze obuwie po zdjęciu 
z nóg i rano znów, bez muśnięcia 
szczotką, wkładamy... A po czym 
na świecie poznaje się mężczyznę 
z klasą? Po zegarku i ... po butach!

Wróżka

Ilustracje różnią się 
w 5 miejscach. Znajdź różnice.

5  m in u t  ł a m a n i a  g ł o w y

Wśród czytelników, którzy na
deślą prawidłowe rozwiązanie ła
migłówki do 2 sierpnia, wylosowana 
zostanie nagroda w postaci kasety 
video ufundowanej przez PUH „U
LEX„ z Rybnika - Boguszowic.

Rozwiązania prosimy przesyłać 
na kartkach pocztowych na nasz 
adres, lub wrzucać do naszych 
„żółtych skrzynek,, /Rynek 7, 
Kościuszki 54/.

Nagrodę za rozwiązanie ła
migłówki z nr 27 otrzymuje: 
Małgorzata Galian, zam. 44-200 
Rybnik, ul. 3 Maja 22. Nagrodę 
prosimy odebrać w redakcji.

-  Anteczku - pado żona do męża - 
pożycz mi 1000 złotych, oddam ci 
jak Emilka przyjedzie.

-  N o dobrze, mosz tu.
Na drugi dzień mąż pyta:
- A kiedy Emilka przyjedzie?
- To ty nie pamiętasz, że dwa lata 

temu umarła?
☆  ☆  ☆

-  Ty, Francek! Chodzisz to jesz
cze z tą Maryjką od Matlorzów?

- Nie, już nie chodza.
-  No to mosz szczęście, boch sie 

wczoraj takich rzeczy o niej dowie
dzioł, żebyś ani nie uwierzył. A po 
jakiemu już z nią nie chodzisz?

- Boch sie z nią ożenił.

Śląskie
beranie

☆  ☆  ☆
Karlik przyniósł prymio. Baba go 

całuje, pieści i pado:
- Karliczku, a może by my se 

pooglądali jakie futerka?
- Przeca ogród zoologiczny jest 

czynny ino do 17- tej!
☆  ☆  ☆

Karlik powiado do swojej 
przyszłej żony w dzień przed ślubem:

- Ani nie wiesz, co za chłopa 
bydziesz miała. Jo przysięgom, że 
nie pija, nie pola, nie wychodza 
z kolegami, nie grom w karty, nie...

A narzeczona na to:
- Karliczku, to ty nie mosz żadnej 

wady?
- Ja, mom jedna, czasem cygania!

☆  ☆  ☆
Wiesz, Francik, widziałem się 

wczoraj z twoją żoną. Opowie
działem jej dowcip,  z którego tak się 
śmiała, że aż z łóżka spadła!

☆  ☆  ☆
Francek spotyka Antka i widzi, 

że się kolega coś wyelegancil.
- Antku, jakżeś do tego doszoł?
-  Wiesz, ożeniłech sie z bogatą 

wdową, a tak żech jej pszoł i ją 
kochoł, że po trzech miesiącach 
umarła.

Po dziesięciu miesiącach Antek 
widzi na ulicy, że bladego i wy
chudłego Francka pcho w wózku 
inwalidzkim jakoś tęgo kobieta.

-  Francek, co ci?
-  Cicho! Nic nie godej. Ona mo za 

czternoście dni umrzeć.
☆  ☆  ☆

-  W tych szatach wyglądosz jak 
moja matka, kiej była młoda!- mówi 
mąż do żony.

-T o  mie cieszy, aby raz mie do 
swej matki porównujesz.

-  Tak, to była nadzwyczajna ko
bieta, ale gustu nie miała za grosz!

 NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

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

Biuro czynne 
od 9.00 do 17.00

8  

GAZETA RYBNICKA. Ukazuje się od sierpnia 1919 r., wydawana w okresie międzywojennym przez MICHAŁA FRANCISZKA KWIATKOWSKIEGO, a redagowana 
od 1927 do 1939 przez IGNACEGO KNAPCZYKA. OBECNIE: tygodnik samorządowy. Nr indeksu 359-823. Redaguje zespół w składzie: redaktor naczelny RUDOLF 
PALARZ, sekretarz redakcji WIESŁAWA RÓŻAŃSKA, redaktor techniczny EWA KRZYŚCIAK, fotoreporter WACŁAW TROSZKA, korekta KLAUDIA
MICHALAK. Skład komputerowy: "PLASTOGRAF”, ul. Ogródki 6a, Rybnik. Druk: Zakład Poligraficzny ’’OLDPRINT”, ŻORY. Wydawana na zlecenie Zarządu 
Miasta. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

A

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


