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W środę 17 listopada, pod 
nieobecność przewodniczącej Rady. 
kolejną zwyczajną sesję Rady Miasta 
poprowadził Józef DELOWICZ. Po 
rutynowym  stw ierdzeniu
prawomocności obrad i wniesieniu 
drobnych poprawek do protokołu z 
poprzedniej sesji i przyjęciu 
niewielkich zmian porządku dziennego, 
poinform ow ał on 
radnych o wynikach 
k o n t r o l i  
przeprowadzonej w 
rybnickim Urzędzie 
M iasta przez 
R egionalną Izbę 
O b ra c h u n k o w ą .
Stw ierdził, iż w 
działalności urzędu 
kontrolerzy z RIO 
nie doszukali się 
żadnych nieprawidłowości.

Prezydent J. Makosz tradycyjnie 
poinformował o sprawach bieżących - 
remontach dróg m.in. Raciborskiej, 
Rudzkiej, Górnośląskiej i Wyzwolenia 
oraz o remontach chodników, przede 
wszystkim zaś o ukończeniu budowy 
kolejnego ronda. Mówił również o 
zainaugurowaniu obchodów 60-lecia 
istnienia rybnickiej szkoły muzycznej 
oraz o przygotowaniach do specjalnego 
oświetlenia bazyliki św. Antoniego / 
oficjalne uroczystości odbędą się 8 
grudnia/ i ulic łączących "nowy 
kościół" z Rynkiem, co związane będzie 
z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. 
Radni dowiedzieli się również o 
pierwszym przetargu na sprzedaż na 
raty mieszkań komunalnych.

Pierwszą znaczącą decyzją Rady było 
zaakceptowanie treści porozumienia 
podpisanego 22 października przez 
wojewodę katowickiego i prezydenta 
Rybnika w sprawie przejęcia przez 
gminę niektórych zadań i kompetencji 
administracji rządowej czyli przejęcia 
przez władze samorządowe jednostek 
służby zdrow ia i oświaty. Choć 
przejęcie tych jednostek jest oczywistą

Członkami Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej jest kilka tysięcy 
rybniczan, którzy są z nią związani 
poprzez posiadanie spółdzielczego 
mieszkania lub oczekiwanie na nie. W 
większości przypadków wzajemne 
kontakty spółdzielców i RSM są dosyć 
luźne i nie zawsze przyjem ne, 
przynajmniej dla jednej ze stron i 
og ran iczają się zazwyczaj do 
terminowego bądź nieterminowego 
płacenia czynszów i zgłaszania awarii 
lub usterek. Od czasu do czasu zdarzają 
się również ogólnoblokowe remonty i 
modernizacje i to właściwie wszystko.

Spółdzielczymi spotkaniami i 
zebraniami delegatów interesują się 
nieliczne jednostki, co nie zmienia 
faktu, że bierna reszta jest często 
niezadow olona z posunięć 
spółdzielczych władz. Siłą rzeczy 
polityka spó łdzie ln i, kojarzona 
najczęściej z nieustającym i 
podwyżkami, traktowana jest w sposób 
podejrzliwy.

konsekwencją wcześniejszej uchwały 
Rady o przystąpieniu Rybnika do tzw. 
program u pilotażow ego reform y 
administracyjnej i jak sugerował radny 
Jerzy Frelich podejmowanie specjalnej 
uchwały nie było konieczne, zgodnie z 
wolą prezydenta uchwała taka została 
podjęta. Radni zajęli rów nież 
stanowisko w sprawie ewentualnego

przejęcia przez miasto placówek służby 
zdrowia /lecznictwa otwartego/ gmin 
sąsiednich, działających w ramach 
rybnickiego ZOZ-u /Czerwionka- 
Leszczyny, Świerklany. Jejkowice/. 
Krystyna STOKŁOSA, poinformowała 
radnych o stanie finansów miasta. 
W ykonanie budżetu po stronie 
dochodów wynosi około 86 proc., 
opóźnienia w realizacji dochodów 
dotyczą głów nie podatków  od 
nieruchomości oraz dochodowego od 
osób prywatnych. 22 października 
spisano z rybnickim  Oddziałem  
Powszechnego Banku Kredytowego 
umowę kredytową na 25 mld złotych. 
Od 10 listopada rachunek bieżący 
budżetu wykazuje saldo dodatnie, co 
umożliwiło ulokowanie od 15 listopada 
na term inow ym  rachunku 
ośmiodniowym kwoty 3 mld złotych.

Następnie uchwalono zmiany w 
tegorocznym budżecie omówione przez 
K rystynę Stokłosę: " W wyniku  
zastosow ania  m etody
rekom pensow ania  zobow iązań  
finansowych w naturze, pojawiły się 
pewne środki finansowe, które nie są 
żywą gotówką, jest to po prostu węgiel.

Na początku lipca pisaliśmy na 
naszych łamach o wyborze nowej Rady 
Nadzorczej RSM, w skład której wszedł 
m.in. Jerzy GORCZYCA, wybrany 
później na jej przewodniczącego. 
Zamieściliśmy też list ówczesnego 
Zarządu RSM. w którym znalazł się 
następujący fragment: "...-obszernego 
uzasadnienia  p row a d zą ceg o . 
dochodzenie wynika jednoznacznie, że 
nie mając żadnych dowodów ani 
podstaw, Jerzy Gorczyca szkaluje 
obecny Zarząd... ”.

W idocznie jednak podstawy i 
dowody były, a "szkalowanie" okazało 
się po prostu krytyką, skoro 9 listopada 
br. Rada Nadzorcza powołała na 
stanow isko prezesa Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej właśnie 
Jerzego GORCZYCĘ. Jak nietrudno 
zgadnąć, od lipca wydarzenia toczyły 
się w przyśpieszonym tempie.

O planach nowego prezesa w 
wywiadzie który ukaże się już w 
następnym numerze "GR". W.T.

Jeżeli na przykład szkoły potrzebują 
węgla, to zamiast im dawać pieniądze 
na zakup opału, my im ten węgiel 
wysyłamy w naturze. Są pewne roboty, 
które wykonuje ZRB, my jako miasto 
powinniśmy za nie zapłacić, ale z kolei 
ZRB potrzebuje opału, więc my z kopalń 
bierzemy węgiel w ramach kompensaty 
długów i dajemy go ZRB. I znowu my 

nie mamy
fizyc zn ie  tych 
pieniędzy, ale tym 
s p o s o b e m  
z d o b y  w a m y  
dodatkowe środki 
i możemy się w ten 
s p o s ó b  
podratować".

Zwiększono 
w y d a t k i  
i n w e s t y c y j n e 

związane z budową wodociągu w 
dzieln icy  Chw ałęcice, zakupem 
śmieciarek dla Rybnickich Służb 
Komunalnych oraz z oświetleniem wież 
kościoła św. Antoniego. Kwotę 390 mln 
zł przeznaczono na remonty dróg, zaś 
1 mld. 140 mln na zakup opału dla 
szpitali, szkół, Klubu Sportowego 
ROW Rybnik i Rejonowej Komendy 
Straży Pożarnej. O 120 milionów 
zmniejszono zakupy inwestycyjne 
administracji.

Zgodnie z wymogami Regionalnej 
Izby Obrachunkowej radni uchwalili 
konkretną procedurę uchwalania 
budżetu m iejskiego, która już  
wcześniej, bez istnienia w formie 
osobnej uchwały, była respektowana i 
przestrzegana. W dzielnicach 
O rzepow ice i Zebrzydow ice 
zarządzono pobór podatków w drodze 
inkasa /podatek od nieruchomości, 
podatek rolny i podatek od posiadania 
psa/, ustalając jednocześnie prowizję 
dla inkasentów w wysokości 3 proc. Po 
raz kolejny, w związku z uchyleniem 
poprzedniej uchwały przez wojewodę, 
powróciła sprawa dopuszczalnej liczby 
punktów  sprzedaży napojów  
alkoholowych zawierających powyżej 
4.5 proc. alkoholu. W glosowaniu radni 
ustalili liczbę 270 punktów jako górną 
granicę /poprzednio 500/. 
Wiceprezydent Michał Śmigielski 
poinformował, że jak dotąd wydano 
211 koncesji i po następne nie ma 
kolejki. Kolejny raz przeciwko takiemu 
rozw iązaniu konsekw entnie
opow iedział się Adam Fudali 
tw ierdząc, że o ilości punktów 
sprzedaży decydować powinne prawa 
wolnego rynku, nie zaś urzędnicy.

Radni uchwalili zmiany zakresu i 
zasad odpłatności za usługi opiekuńcze 
oraz pomoc sąsiedzką oraz nieodpłatne 
przejęcie od rybnickiej Spółki 
W ęglowej Domu K ultury kop. 
"Chwałowice", celem prowadzenia w 
nim od stycznia roku przyszłego 
działalności kulturalnej dla 
m ieszkańców  Chwałowic.
Postanowiono wystąpić do wojewody 
z wnioskiem  o kom unalizację 
przedszkola przy ulicy Przemysłowej, 
przekazanego miastu przez Hutę 
"Silesia".

Po uzgodnieniu swojego stanowiska 
w sprawie aneksów do Programu 
Ochrony Terenów Górniczych 1991-

1995 - 2015 dla KWK "Chwałowice", 
radni jak  na razie negatyw nie 
zaopiniowali propozycję eksploatacji 
złóż piasku budowlanego, co związane 
byłoby z degradacją terenów zielonych, 
oddzielających zabudow ania 
mieszkalne od kopalnianej hałdy.

Po dłuższej dyskusji radni podjęli 
decyzję o przekazaniu w nieodpłatne 
użytkow anie budynku po byłej 
przychodni w Niedobczycach na ul. 
Andersa, organizacji bądź instytucji, 
która w oparciu o środki finansowe 
Funduszu R ehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zorganizuje tam i 
będzie prowadzić Warsztaty Terapii 
Zajęciowej. Wszystko wskazuje na to. 
że insty tucją  tą  będzie Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym. Takiemu 
sposobow i przekazania budynku 
sprzeciw ił się kierownik Urzędu 
Rejonowego Jerzy Frelich, twierdząc, 
że swego czasu rybnicki ZOZ 
nieformalnie przekazał wspomniany 
budynek Zarządowi Miasta, co nie jest 
zgodne z obowiązującym prawem. 
O dw ołując się do m oralności i 
powołując się na decyzję wojewody, 
p rzyznającą budynek m iastu, 
wiceprezydent Jerzy Kogut stwierdził, 
że w chwili obecnej obiekt je s t 
własnością miasta i rada ma prawo 
decydow ać o jego  losie. Przy 
wstrzymującym się głosie radnego 
Frelicha, uchwałę przegłosowano. 
Radni wyraził i również zgodę na wykup 
przez Zarząd Miasta kolejnych gruntów 
od osób fizycznych.

W wolnych głosach poruszono kilka 
spraw: radny Marian Rak. zwracając 
uwagę na piękno stylowego.

zabytkowego budynku, w którym 
mieści się administracja, użył bardzo 
plastycznego, jak na malarza przystało, 
porównania. Do niezwykłego, białego 
wróbla, którego ongiś spotkał w swym 
przydomowym ogrodzie, porównał ów 
budynek dokładnie w tej samej chwili, 
gdy w galerii sali posiedzeń rady 
pojaw ił się naczelnik  W ydziału 
Komunikacji Urzędu Miasta Jerzy 
WRÓBEL. Nic dziw nego, że 
m om entalnie wśród radnych 
zapanowała atmosfera powszechnej 
wesołości.

Jerzy Frelich złożył na ręce 
prow adzącego sesję pisem ną 
interpelację, dotyczącą trzech wielkich 
m iejskich inw estycji: Ratusza, 
kąpieliska "Ruda" i budowy rond, 
zapytując przede w szystkim  o 
pracujące przy ich realizacji firmy i ich 
wynagrodzenia. Kilka minut przed 
godziną dwudziestą, po wyczerpaniu 
porządku dziennego, sesja dobiegła 
końca WACŁAW TROSZKA

Dziś Schaeffer 
na Małej Scenie

Głośny spektakl Bogusława 
SCHAEFFERA “Kwartet na 4 
aktorów" obejrzymy na Małej Scenie 
Rybnickiej dziś tj. w piątek 19 listopada 
br., godz. 18.30.

Organizatorzy przepraszają za błędnie 
podaną na afiszach datę i zapraszają do 
obejrzenia przedstawienia w wykonaniu 
chorzowskiego teatru KOREZ, laureata 
Złotej Maski 91/92.

Sesja Rady Miasta

Kontrola z RIO

Nowy prezes RSM

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 1



Gdyby spytać każdego z nas, czym 
wg niego powinna się zajmować 
Komisja Praworządności Rady Miasta, 
odpowiedź nasuwałaby się sama - 
wszystkimi sprawami związanymi z 
szeroko rozumianym utrzymaniem 
porządku i bezpieczeństwa w naszym 
mieście. Jednak dopiero udział w 
posiedzeniu tejże komisji może 
uświadomić, jak szeroki to zakres 
problemów. Od analizy ogólnych 
sprawozdań w zakresie np. poziomu 
przestępczości w Rybniku, po 
rozpatrywanie indywidualnych skarg 
mieszkańców dotyczących ich złego 
potraktowania przez urzędnika czy 
trudności z załatwieniem w urzędzie 
jakiejkolw iek sprawy. Komisja 
zapoznaje się z drażliwymi nieraz 
problemami, analizuje je i wydaje opinię, 
z którą zapoznaje się przewodnicząca 
Rady Miasta i prezydent.

Zakres działalności wymusza pewien 
podmiotowy skład komisji. Jej 
przewodniczący Wiesław SOJKA jest 
ławnikiem Sądu Wojewódzkiego, poza 
nim w Komisji Praworządności zasiadają 
prawnicy, osoby znające prawo pracy, a 
także pracodawcy. Jest w niej także 
miejsce dla osób spoza Rady Miasta, 
zwykłych obywateli, gdyż - jak twierdzi 
W. Sojka - ich opinia jest bardzo 
pomocna w pracach komisji.

Nieodzowne jest także współdziałanie 
z innymi instytucjami odpowiedzialnymi 
za porządek i bezpieczeństwo w naszym 
mieście. Dobre są stosunki z Prokuraturą 
Rejonową, wręcz roboczego charakteru 
nabrały kontakty z Rejonową Komendą 
Policji i Strażą Miejską, których 
komendanci Hubert HANAK i Ryszard 
SADOWSKI często uczestniczą w 
posiedzeniach Komisji. Przysłuchując 
się obradom komisji dostrzec można 
złożoność problemów, nad którymi 
przychodzi jej debatować. Choćby 
obecność w naszym mieście 
cudzoziemców /zwłaszcza obywateli 
byłego ZSRR/, ich działalność handlowa 
i następstwa z tym związane. Nas, 
potencjalnych klientów interesuje to, że 
"u Ruskich można dużo rzeczy kupić 
taniej". I trzeba przyznać, że w sytuacji, 
gdy zawartość naszych portfeli jest 
bardziej niż skromna, nie jest to bez 
znaczenia. Oczywiście jest to sąd 
subiektywny. Na ręce W. Sojki wpłynęło 
bowiem pismo podpisane przez przeszło 
pięćset osób legalnie handlujących na

Nowy szef 
rybnickiej 
kablówki

Rybnicka Telewizja Kablowa ma
nowego szefa programowego. Miejsce 
Jarosława Buckiego, który związany był 
z  kablówką od jej początków, zajął Paweł 
SZCZERBAKOW. Jak nas 
poinform ował nowy pryncypał 
popularnych rybnickich “telewizorów ”, 
wcześniej zawodowo związany był z 
telew izyjną "Panoram ą'' i 
"Teleekspresem " oraz kilkom a 
rozgłośniami radiowymi: zamierza 
zmienić profil rybnickiej stacji 
telewizyjnej, wykorzystując również 
dziennikarskie pomysły, których 
rzekomo nie brakuje. Konsekwencją tej 
zmiany będzie nowa, choć zachowująca 
niektóre pozycje dotychczasowej oferty 
programowej ramówka programowa 
kanału "EF". /wack/

Prace Komisji Praworządności RM

Bez taniej sensacji
targow isku. domagających się 
przeciw działania nieuczciwej 
konkurencji. Niektórzy Rosjanie zaczęli 
zaopatrywać się w odzież w polskich 
hurtowniach, a następnie zrywać metki, 
sprzedając jako towar "zza wschodniej 
granicy", oczywiście o 20 - 30 tysięcy 
taniej... Jest to wierzchołek góry lodowej. 
Straż Miejska dodaje swoje zarzuty - 
dewastacja stoisk handlowych. Bywa, 
że w chłodniejsze dni Rosjanie wyjmują 
drewniane elementy, aby zrobić z nich 
ognisko. Problemem jest również 
załatwianie potrzeb fizjologicznych na 
terenie targowiska, bójki, sprzedaż 
alkoholu niewiadomego pochodzenia. 
Często też Straży Miejskiej przychodzi 
użerać się z klientami, którzy licząc, że 
zrobią dobry interes, kupili od Rosjan 
wiertarkę czy budzik, jak się potem 
okazało niesprawny i teraz szukaj wiatru 
w polu. Wiadomo wszak, że w tym 
interesie reklamacji się nie uwzględnia. 
Dodajmy do tego, że cierpi na tym budżet 
miasta - bo Rosjanie nie płacą przecież 
podatków od swojej działalności. 
Dyskusja na forum nad tym problemem 
Komisji Praworządności była bardzo 
gorąca, zaś jej efektem jest uchwała 
postulująca usunięcie z targowiska 
wszystkich osób. które nie posiadają 
zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej.

Wykonanie tej uchwały może okazać 
się niem ożliwe. Wszak problem 
przerasta możliwości stróżów prawa 
jednego miasta. Potrzebne są pewne 
kompleksowe decyzje na szczeblu 
ministerialnym, a tych brakuje. Bez tego 
wszystko przypomina zabawę w kotka 
i myszkę.

Czy w świetle dokumentów i 
spostrzeżeń komisji Rybnik jawi się 
obecnie jako miasto bezpieczne? Mówi 
W. Sojka: “Uważam, że biorąc pod 
uwagę sytuację w innych miastach, 
można stwierdzić, że nasze miasto jest 
w miarą bezpieczne ”.

Komendant Rejonowej Komendy 
Policji potwierdza tę wypowiedź, a 
nawet idzie jeszcze dalej. Stwierdza, że 
wg danych policji Rybnik jest obecnie

najbezpieczniejszym  miastem w 
w ojew ództw ie. W porównaniu z 
ubiegłym rokiem, liczba przestępstw 
zmalała o 4 proc. Nastąpił co prawda 
pewien wzrost przestępstw  
gospodarczych, ale one bezpośredniego 
wpływu na bezpieczeństwo obywateli 
nie mają. Wykrywalność przestępstw 
zgłoszonych wyniosła 76,8 proc. i także 
jest najwyższa w województwie. H. 
Hanak uważa w dalszym ciągu, że można 
spokojnie wieczorami chodzić po 
mieście, pod warunkiem, że jest się osobą 
trzeźwą i na siłę nie szuka się mocnych 
wrażeń. Skromna w tym także zasługa 
Rady Miasta, która co roku pewną sumę 
pieniędzy przeznacza na wspomaganie 
działalności policji. Tegoroczna dotacja 
była przeznaczona m.in. na 
kom puteryzację komendy,
przyszłoroczną, gdyby taka została 
uchwalona, H. Hanak przeznaczyłby na 
usprawnienie łączności. Co można uznać 
za sukces, a co za porażkę Komisji 
Praworządności? Mówi W. Sojka - 
Jednym z sukcesów jest to, że powstała 
za naszej kadencji Straż Miejska, która 
jak  pokazały minione lata jest potrzebna 
i dobrze wywiązuje się ze swej roli. 
Jednak za największy sukces uznałbym 
fakt, iż ludzie którzy tworzą Komisją 
Praworządności nie podzielili się, dzięki 
czemu zespołowo, w rzeczow ej i 
spokojnej atmosferze udało nam się 
rozwiązać wiele trudnych problemów. 
Pracom tego typu komisji nie może 
towarzyszyć rozgłos czy pogoń za tanimi 
sensacjami i nasi członkowie doskonale 
to rozumieli. Dzięki takiemu podejściu 
wiele skarg czy zażaleń doczekało się 
sprawiedliwego zakończenia. Pewną 
porażką jest to, że wiele skarg, które do 
nas wpływały miało charakter anonimów 
czy niczym nieudokumentowanych  
pomówień. Nie wiem czym to było 
spowodowane - ludzką zawiścią czy 
strachem przed ujawnieniem swoich 
danych - strachem zupełnie  
bezpodstawnym, gdyż dyskrecja jest 
dewizą działania naszej komisji.

JACEK RECLIK

PROGRAM
TELEWIZJI
KABLOWEJ

ROW
od dnia 22.11.93 do 28.11.1993 r. 

22.11. - Poniedziałek
17.30 Blok filmowy ATV 
/powt. z piątku 19.11.93/
20.00 Program lokalny
21.00 c.d. programu ATV

23.11. - Wtorek
9.00 powtórka programu lokalnego 
z dnia 22.11.93
17.30 blok filmowy ATV 
/powt. z dn. 20.11.93/

24.11. - Środa
17.30 blok filmowy ATV 
/powt.z dn. 21.11.93/

25.11. - Czwartek
18.00 program lokalny

26.11. - Piątek
9.00 powtórka progr. lokalnego 
z dnia 25.11.93
17.30 blok filmowy ATV /premiera/

27.11. - Sobota
17.30 blok filmowy ATV /premiera/

28.11. - Niedziela
17.30 blok filmowy ATV /premiera/

Z a p r o s i l i  n a s . . .
__________________ J
... do Prywatnego L.O. w Rybniku, 

ul. Mikołowska 6 na spotkanie 
młodzieży, nauczycieli i rodziców 
w Dietmarem Brehmerem, liderem 

organizacji "Pojednanie" 
i "Przyszłość", oraz z redakcją 

czasopisma "Hoffnung". 
Spotkanie odbędzie się 24.XI. 

o godz. 11 w gmachu szkoły.
Jego celem jest szukanie kontaktu 

z podobnymi szkołami 
w Niemczech i nawiązanie 
wymiany międzyszkolnej.

Uwaga mieszkańcy 
Rybnika !

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 53/93 Prezydenta Miasta Rybnika 
z dnia 29 października 1993 r. w sprawie organizacji i zasad współdziałania 

jednostek samorządowych i gospodarczych dla funkcjonowania komunikacji i 
służb komunalnych w okresie zimy 1993/1994 r. podaje się do wiadomości 

mieszkańcom miasta Rybnika numery telefonów dyżurnych, dotyczące 
awarii urządzeń infrastruktury technicznej w niżej podanych 

przedsiębiorstwach:

- Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji
Rybnik, ul. Górnośląska 19 tel. 26-192 23-681

- Zakład Energetyki Cieplnej
Rybnik, ul. Winklera 5 tel. 24-645 24-956

- Rejon Energetyczny
Rybnik, ul. Sławików 3 tel. 21-071 - 4

- Zakład Gazowniczy ROW
Świerklany, ul. Wodzisławska 14 tel. 553-791

- Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Rybnik, ul. Wyzwolenia 35 tel. 21-014 21-401

- Zarząd Dróg
Rybnik, ul. Jankowicka 49 tel. 25-031 27-478

- Urząd Miasta
Rybnik, ul. Chrobrego tel. 21-177

- Całodobowy dyżur akcji zimowej
Rybnik, ul. Jankowicka 51 tel. 23-731

Poczet Związku 
K o m ba tan tów  
RP i B yłych  
W i ę ź n i ó w  
Politycznych na 
mszy w intencji 
O jczyzny 11 
listopada br., na 
k t ó r e j  
p o ś w i ę c o n o  
nowy sztandar. 
Foto: wack.

Koleżance Barbarze z okazji 
urodzin dużo szczęścia i 

pomyślności w życiu osobistym, 
sukcesów w pracy życzą 

koleżanki z pawilonu

Z okazji urodzin Alicji Fajkis z. 
d. Bombik i Terenie Kazek z.d. 

Zydek
z okazji jubileuszowych urodzin 

dużo zdrowia, wiele szczęśliwych 
lat życia i wszystkiego dobrego 

obu solenizantkom za 
pośrednictwem "Gazety 

Rybnickiej"
życzą: Ciocia Gryjta, kuzyn 

Rajmuś i Krakówkowie

* * *

Dla Kalego, najlepsze życzenia 
urodzinowe dużo zdrowia i 

szczęścia 
składają koledzy

R YB N IK  AUTORYZOWANY SKLEP FIRM: 
R Y N E K  6

d amiani
SONY

BIAZET U NIMO R

elemis S o n y -P o la n d  S p. z  o .o .
2 LATA GWARANCJI ★ RATY★ SUPER NAGRODY DLA KAŻDEGO KLIENTA

R YB N IK
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Dotychczas funkcję tę spełniała 
tradycyjnie kotłownia węglowa w 
osobnym, usytuowanym nieopodal 
budynku, połączony z dworcem 
ciepłociągiem . D ługoletnia
eksploatacja i związane z tym straty 
ciepła wymagały jego wymiany.

Gapowicze mogą 
spać spokojnie!

Stary budynek, gdzie umieściła się 
dotychczas kotłownia, spełniał kiedyś 
funkcję noclegowni dla kierowców, dziś 
jest już tylko zawalidrogą. W przyszłości 
jego wyburzenie, a tym samym 
powiększenie terenu dworca, będzie jednym 
z elementów planu, który zakłada 
utworzenie wspólnego dla PKP, PKM i 
PKS nowoczesnego węzła 
komunikacyjnego. Założenie generalnie 
logiczne i uzasadnione, bo jak nieraz już 
wspominaliśmy, umiejscowienie dworca 
PKM na Placu Wolności jest nieszczęśliwe 
i prędzej czy później, trzeba będzie je 
zmienić. Realizację tego szeroko 
zakrojonego planu rozpoczęto od przenosin 
końcowego przystanku linii PKM E-3 i 594 
na dworzec PKS, co, jak wiemy, wywołało 
gwałtowne sprzeciwy pasażerów. Pod ich 
presją przywrócono dawny układ. Zdaje się 
jednak, że co się odwlecze, to nie uciecze... 
W każdym razie koncepcja stworzenia 
centralnego węzła komunikacyjnego 
istnieje i pewnie kiedyś nadejdzie czas na 
jej realizację. Tyle dygresji przy okazji 
nowej baszty - kotłowni...

Za decyzją o zmianie źródła ciepła 
przemawiały przede wszystkim, oprócz 
konieczności zm iany lokalizacji 
kotłowni, względy ekologiczne, ale 
również ekonomiczne. Gaz jest drogim 
paliwem, ale... kary za emisję pyłów 
oraz koszty ewentualnej wymiany 
ciepłociągu, jakie ponosił rybnicki PKS 
przemawiały za takim rozwiązaniem.

Jak oblicza dyrektor Jerzy SIWICA, 
koszty opalan ia w sterow anej 
autom atycznie kotłowni gazowej

Gapowicze mogą spać spokojnie! Budująca się w 
bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKS ceglana baszta nie będzie, 
jak się mówi na mieście, miejscem odosobnienia dla jeżdżących 
bez biletu pasażerów... Jej przeznaczenie jest jednak równie, a 
może i bardziej praktyczne. Lada dzień zacznie tu bowiem 
działać kotłownia gazowa, które celem jest ogrzanie dworcowego 
budynku.

wyniosą rocznie ok. 
90 mln zł. Stara 
k o t ł o w n i a  
pochłaniała węgiel 
za 50-60 mln, do 
czego należy dodać 
koszt obsługi i 
transportu. Koszty 
są więc
porównywalne, a 
jeżeli nawet ktoś 
straci, to na pewno 
nie środow isko 
naturalne.

Pasażerow ie 
pewnie odczuli 
"etap przejściowy", 
kiedy stara
kotłownia już nie 
działała, a nowa 
jeszcze nie. Odczuli 
to pewnie także 
d z i e r ż a w c y  
p o m i e s z c z e ń ,  
prowadzący w hali 
dworca działalność

handlową lub usługową. Jak wiele 
innych przedsiębiorstw państwowych, 
także PKS próbuje w ten sposób 
zm niejszać koszty u trzym ania 
pomieszczeń i wyjścia na swoje.

Jako przedsiębiorstwo samodzielne / 
od 1991r/, co to samodzielnie może co 
najwyżej obniżyć, ale nie podwyższyć 
ceny biletów, musi dbać o swój interes 
inaczej. Trudno z wyeksploatowanym 
w 80 procentach taborem dokonywać 
cudów, ale też trudno się pogodzić z... 
piractwem, który to proceder odbiera 
tych niewielu pasażerów, którzy jeszcze 
zostali. Piractwa zaś, jak znów dyr. J. 
SIWICA, dopuszczają się byli kierowcy 
PKS i PKM, którym odebrano 
upraw nienia do prow adzenia 
autobusów zawodowo ze względu na 
stan zdrowia.

Tzw. "świadectwo kwalifikacyjne" 
okazało się zabezpieczeniem  
niedostatecznym. Kierowcy zgłaszają 
działalność gospodarczą i bez rozkładu 
jazdy, wyznaczonych przystanków i 
wbrew prawu przewozowemu sprzątają 
PKS-owi pasażerów sprzed nosa. 
Przedsiębiorstwo rybnickie jest jednym 
z 174 w kraju i jego sytuacja, jak i 
innych na Śląsku jest trudniejsza niż w 
terenach zdecydowanie wiejskich. 
Istnieje konkurencja ze strony innych 
legalnych przewoźników, tym bardziej 
irytujący jest fakt piractwa. Czy 
pryw atyzacja p rzedsięb iorstw a 
zm ieniłoby jego trudną sytuację 
m aterialną? Planow ano, że jako  
pierw sze będą się prywatyzować 
przedsiębiorstwa śląskie, choć na razie, 
ze względu na brak kapitału , 
przedsięwzięcie to oddaliło się w czasie.

W.R.

 
List do redakcji 

Sezon grzewczy trwa !
Szanowna Redakcjo!

Po przeczytaniu artykułu pt. "Sezon 
grzewczy rozpoczęty" chciałbym  
podzielić się swoimi spostrzeżeniami. 
Nie ma racji autor pisząc: "koszty 
opalania gazem są ogromnie wysokie, 
podobnie jak piec i cała instalacja do 
opalania olejem, choć późniejsza 
eksploatacja jest stosunkowo tania". 
Proszę sobie wyobrazić tę "stosunkową 
taniość". Na ogrzanie średniej wielkości 
domku jedno rodzinnego , dobrze 
izolowanego, na dobę trzeba liczyć 
kilkanaście litrów oleju opałowego. 
Przyjmijmy dla prostego rachunku 15 
l /co jest cyfrą zaniżoną/. Koszt 1 l 
przed podwyżką kształtował się 5.600 
- 5.800 zł. Czyli na dobę koszt 
ogrzewania 85.500 zł - pomnóżmy 
przez 30 dni /m iesiąc/, co daje
2.565.000 zł i przez 6 miesięcy
15.390.000 zł + niewielki koszt energii 
elektrycznej do zasilania palnika.

Jedynym plusem  w/w 
przedsięwzięcia jest komfort + korzyść 
ekologiczna, ale nie ekonomiczna. Na 
Zachodzie, gdzie dawno popiera się 
inwestycje proekologiczne - paliwa typu 
olej opałowy, benzyna bezołowiowa 
itp. nie są tak wysoko opodatkowane, 
stąd opłaca się je nabywać. A w Polsce 
nie, bo taniej "dokładać do pieca" a 
przy okazji spalić, co nie jest potrzebne, 
po czym popiół albo do kubłów przy 
blokach /mieszkałam kilkanaście lat w 
bloku w sąsiedztw ie domów 

c.d. na str.

Firma M O T O R -M A X
m g r inż. A N D R ZE J S Z P ILA  

Rybnik, ul. K ośc ie lna  4 , te l.  2 7 4 -2 7

Z A P R A S Z A  
w dniu  26.11.19 9 3 r  

o godz. 1 7 .0 0  
na u ro c z y s te o tw a rc ie 

sa lonu  m o tocyk low ego  f irm y

YAMAHA
Już od następnego dnia możliwość zakupu najnowszych modeli

ZAPRASZAMY!
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 5



Rybnik wczoraj i dziś

Trzy spojrzenia na Plac Wolności

Oto nigdy nie zrealizowany w pełni, projekt architektoniczny rozbudowy Placu Wolności z roku 1938 St. Bodzianowskiego 
i J. Graefe. Ilustracja ta pochodzi z albumu, przekazanego przez Alojzego Prosa rybnickiemu Muzeum.

Zdjęcie Placu Wolności z czasów okupacji hitlerowskiej /1939-45/, któremu gorliwie nadano stosownie do historycznej 
sytuacji nazwę: "Adolf Hitler-Platz" . Zdjęcie to pochodzi z prywatnych zbiorów U. H. Cieszyńskiej.

To zdjęcie zostało zrobione w październiku br. i pokazuje dzisiejszą panoramę Placu Wolności. Z dawnych, wielkich 
planów, częściowo zrealizowanych jeszcze przed wojną / 1938/, zachowała się do dziś wysepka z przystankami autobusowymi 
wraz z budynkiem przeznaczonym na kasy i poczekalnię oraz wybrukowana wokół jezdnia.

Przy tej okazji prosimy wszystkich Czytelników o dzielenie się z nami ciekawymi informacjami dotyczącymi 
dziejów naszego miasta i regionu. /szoł/

4 

Michał czeka 
na pomoc

Michał DACIUK jest uczniem klasy 
4e II L.O. im. Hanki Sawickiej. Mimo, 
że uczy się w klasie maturalnej, nie był 
w szkole od dawna - a dokładniej od 
wypadku, któremu uległ w zeszłym 
roku. M ichał " zderzył s ię" z 
samochodem. Początkowo wydawało 
się że wypadek skończył się "tylko" 
złamaniem nogi. Niestety, po operacji 
pojawiło się zakażenie gronkowcem, 
konieczne było operowanie chłopca po 
raz drugi. Początkowo rodzina sądziła, 
że konieczny zabieg można wykonać 
tylko w Niemczech. Cena operacji w 
niemieckiej klinice okazała się jednak 
tak wysoka, że Michał i rodzice stracili 
nadzieję. Na szczęście leczenia podjął 
się szpital w Raciborzu. Tym niemniej 
do kuracji potrzebny jest sprowadzany 
z N iem iec sep to p a l , k tórego 
opakowanie kosztuje ok. 5 mln zł. 
Rodzina Michała zużyła na leczenie 
wszystkie oszczędności, a gdy ich 
zabrakło, postanowiła zwrócić się o 
pomoc do innych. Rodzice prosili o 
wsparcie w II programie TV.

Koledzy z klasy Michała Daciuka i 
ich wychowawczyni Alicja Danel

postanowili mu pomóc. Urządzili w 
szkole zbiórkę pieniędzy, w której 
wzięli udział uczniowie i nauczyciele, 
kwestowali też na ulicach Rybnika. 
Zebrano w ten sposób 3 mln zł. W 
październiku odbyła się w szkole 
dyskoteka, z której zysk również 
przeznaczono na pomoc dla Michała. 
Nauczycielka wf, Grażyna Szulik, 
zorganizow ała mecz koszykówki, 
nauczyciele - uczniowie.
Bilety na mecz przyniosły 6,5 mln zł 
dochodu. Inna nauczycielka, Jolanta 
Kałuża, przekazała 1 mln zł z prowizji 
za bilety sprzedane na projekcję "Parku 
Jurajskiego". Zastępca dyrektora szkoły 
Witold Kulak wystąpił do PZU o 
sponsorowanie zakupu leku, prosząc o 
5 milionów - na co Państwowy Zakład 
Ubezpieczeń zareagował, dając dwa 
razy w ięcej. Zbiórkę p ieniędzy 
prowadzono też w innych rybnickich 
szkołach. W sumie zebrano 26 mln zł.

Jeżeli ktoś z naszych Czytelników 
zechce pomóc Michałowi, można to 
zrobić wpłacając pieniądze na konto 
Zbigniew a Daciuka w Banku 
Śląskim w Rybniku, nr 312738- 
503019-174-1.

Jeżeli po kuracji na koncie zostaną 
jakieś pieniądze, rodzice Michała mają 
zamiar przekazać je na leczenie innego 
chorego dziecka.

K.

K onkurs gaw ędziarzy
Z a p r a s z a m y  wszystkich 

zainteresow anych do udziału w 
KONKURSIE GAWĘDZIARZY, 
który jak co roku odbędzie się w 
Rybniku w grudniu.
W rywalizacji o palmę pierwszeństwa 
wśród gawędziarzy mogą uczestniczyć: 
młodzież szkół ponadpodstawowych 
/średnich , zaw odow ych,
pomaturalnych/, studenci, a także 
panie i panowie bez względu na wiek, 
miejsce zamieszkania i wykonywany 
zawód, oczywiście także emeryci/.

K o n k u r s  odbędzie się w piątek, 
10 grudnia 1993 r. o godz. 15.30 w 
sali imprezowej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rybniku przy ul. Ks. 
Szafranka 7 /parter/.
Warunkami uczestnictwa są:
* zgłoszenie swojego udziału w 
konkursie - można listow nie na 
specjalnej "karcie zgłoszenia" - pod 
adres: Urząd Miasta, Samodzielne 
Stanowisko d/s K ultury, 44-200 
Rybnik, ul. Chrobrego tel.: 26141, 
wew.22, także uzyskać wszelkie 
szczegółowe informacje. Tam też

można odebrać karty zgłoszenia.
* przygotow anie konkursow ego 
programu składającego się z jednej lub 
kilku gawęd, których czas nie może 
przekroczyć 10 minut.
Tem atyka gawęd i sposób ich 
przedstaw ien ia je s t całkow icie 
dowolny: może to być monolog lub 
scenka wykonywana przez jedną osobę 
lub grupę /nie większą jednak jak 3 
osoby/, teksty mogą być ubarwiane 
własnymi pomysłami wykonawcy 
przyśpiew ki, wstawki muzyczne, 
pokazy zręcznościowe itp./ Gawęda 
wykonywana może być w języku 
literackim lub w gwarze i to nie tylko 
śląskiej.

W ystępy poszczególnych 
gawędziarzy oceniać będzie specjalnie 
w tym celu powołane jury. Zwycięzcy 
otrzymają nagrody ufundowane przez 
Urząd Miasta w Rybniku. Wszyscy 
wyróżnieni otrzymają pamiątkowe 
dyplomy.

Termin zgłoszeń do konkursu 
upływa z dniem 30 listopada br.

Czuwaj 
Darz Bór!

Przy Szkole Podstawowej nr 34 w 
Rybniku działa szczep harcerski pod 
myśliwskim zawołaniem DARZ BÓR. 
Jego komendantem jest dh. H.O. 
Dariusz KRALKA. Należą do niego 
cztery drużyny: dwie harcerskie - Watra 
im. Braci Buchalików , której 
drużynową jest dh. Magdalena WALA, 
wodniacy Ludzie Gór im. Batalionu 
Zośka z Kamienia, której drużynowym 
jest sam komendant szczepu, a także 
dwie gromady zuchowe - Muchomorki, 
których drużynową jest dh. H.O. 
Justyna JANUS i Gumisie z drużynową 
dh. Małgorzatą OBARSKĄ. Szczep 
działa od września tego roku, a jego 
nazwa oraz obrzędowość jest ściśle 
związana z lasem i nawiązuje do 
myśliwskiego zawołania "darz bór" 
czyli pom yślnych łowów, co w 
przypadku szczepu oznaczać ma obfite

łowy chłopców  i dziew cząt, 
poszerzających harcerskie kręgi.

Aktualnie w szczepie trwa kampania 
"Zdobywamy plakietkę" opartą na 
hasłach ekologicznych. Szczep złożony 
jest z ludzi młodych i ambitnych, 
otwartych na wszelkie propozycje.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



zdjęciem, pieczątkami i dwujęzycznym, 
tj. polskim i niemieckim tekstem. 
Przepustki takie wydawało się na rok 
dla osoby dorosłej, która mogła zabrać 
ze sobą czworo dzieci i przebywać 
każdorazowo 6 dni poza granicą swego 
kraju. Taka roczna przepustka 
graniczna kosztowała w 1937 roku dwa 
złote polskie.

Mieszkańcy powiatu rybnickiego, 
w ystępując do swego starosty o 
przepustkę graniczną, musieli podać w 
jakim powiecie czy mieście niemieckim 
chcą przebywać i wtedy na przepustce 
wpisywano stosowny punkt graniczny. 
Wydaje się, że dla małego ruchu 
granicznego między Rybnikiem a 
Raciborzem były tylko dwa przejścia. 
Kolejowe, dla pasażerów pociągów 
osobowych w Suminie oraz drogowe 
w miejscowości Dębicz dla ruchu 
pieszego, rowerowego, konnego czy 
zmotoryzowanego. Przejścia te były 
czynne przez cały rok, jednak od 1 
kwietnia do 30 września w godzinach 
od 6.00 do 20.00, zaś w pozostałym

okresie od 7.00 do 18.00.
Po drugiej wojnie światowej z 

Rybnika do granicy z Niemcami jest 
ok. 300 km, lecz ruch na drodze do niej 
nadal nie słabnie.

I tu zadziałały procesy historyczne, 
tym razem współczesne.

MAREK SZOŁTYSEK

Pierwsza strona przepustki 
granicznej, wydanej przez Starostwo
Rybnickie.

Czechosłowacja czy Czechy nie są i 
nie były dawniej tak popularnym celem 
wyjazdów Górnoślązaków jak Nie mcy. 
A sytuacja ta ma swoje głębokie podłoże 
historyczne. W iększy wpływ na 
kulturow y i gospodarczy obraz 
dzisiejszego Górnego Śląska miały 
Prusy /od poł. XVIII w./, a później 
zjednoczone w 1871 roku Niemcy, w 
których granicach znalazł się prawie 
cały Śląsk. Po zakończeniu I wojny 
światowej nastąpiły jednak znaczne 
zmiany. Po trzech powstaniach śląskich 
/1919-1920-1921/ oraz plebiscycie w 
marcu 1921 roku, Rada Ambasadorów 
państw zachodnich zdecydowała o 
podziale spornego obszaru Górnego 
Śląska między Niemcy a Polskę. Tę

nową linię graniczną wyznaczono 20 
października 1921 roku, zaś na wiosnę 
roku następnego rozpoczęto ją  
wytyczać w terenie. Biegła ona od 
Chałupek, Zabełkowa, Olzy, Odry i 
Nieboczów, mijała po niemieckiej 
stronie Racibórz i szła w kierunku 
M arkow ic , Raszyna, Adamowic, 
Bogunic. Górek Śląskich. Zwonowic, 
Stodół, Ochojca, Dolnej Wsi, Kuźni 
Nieborowskiej, Bojkowa i dalej w 
stronę Zabrza i Bytomia. Powiat 
rybnicki po 1921 roku został zatem 
włączony do Polski i stał się strefą 
nadgraniczną, a z samego Rybnika do 
granicy niemieckiej było zaledwie 
kilkanaście kilometrów. Sytuacja ta 
wymuszała na władzach powiatowych 
po obu stronach granicy umożliwienie 
swym obywatelom przekraczania tej 
nowej linii granicznej w celu odwiedzin 
czy zakupów. A stało się to 
koniecznością, ponieważ granica z 
1921 roku rozdzielała czasami rodziny, 
gospodarstwa rolne czy prowadzone 
przedsiębiorstwa lub sklepy.

Granicę tę można było przekroczyć 
z paszportem, lecz dla mieszkańców 
pasów nadgranicznych urzędy 
pow iatow e np. w Rybniku czy 
Raciborzu wydawały przepustki. Były 
to czterostron icow e tekturow e 
książeczki o wymiarach 10x15 cm, ze

Przez granicę

Grupa strażników z polskiej strażnicy granicznej, mieszczącej się w czasach 
międzywojennych na skrzyżowaniu dróg Rybnik-Gliwice i Pilchowice-Kuźnia 
Nieborowska.

Zdjęcie z albumu 
czytelników

Rowerem po Szwecji

noc. My spaliśmy przeważnie na 
plażach, brzegu m orskim , nad 
jeziorami, aczkolwiek raz także prawie 
w centrum miasta Karlkrona. Przez 
kilka jednak dni byliśmy gośćmi rodzin 
szwedzkich, całkiem zresztą obcych, 
poznanych przypadkiem. I trzeba tu 
obalić mit o
niegościnności, ’’oziębłości" Szwedów, 
bowiem nie ma chyba narodu bardziej 
gościnnego i otwartego niż oni. Dodam, 
iż pozostawiali oni nierzadko swoje 
domy naszej tylko opiece!

Drogi szwedzkie są wymarzone dla 
rowerzystów , płaskie, szerokie i 
przeważnie puste. Doskonała baza 
tu rystyczna z setkam i punktów  
inform acyjnych zaopatrzonych w 
darmowe mapki, z dziesiątkami toalet 
powoduje, że podróż rowerem to prawie 
bajka.

Chcielibyśmy zachęcić do takiego 
w łaśnie sposobu w akacji, ferii. 
W ystarczy w yciągnąć zakurzone 
rowery, niewiele - w porównaniu z 
ofertami biur podróży - pieniędzy, 
trochę odwagi i...
je c h a ć . Gwarantujem y, że podróż 
rowerem, tylko rowerem pozostawia 
niezapomniane wrażenia! Szwecja 
zapewnia pełny odpoczynek, relaks i 
zapom nienie o codziennych 
problemach.

Nikodem Kuźnik 
Aleksander Szojer 

I L.O. im. Powstańców Śl. kl. IIG

k. Sztokholmu była siedziba Wazów,

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

Zejście bogów z Olimpu na harcerskie zimowisko w Jejkowicach

W czasach kiedy bez problemu 
można wybrać się w podróż wygodnym 
autobusem, samolotem, przyjeżdżając 
wprost do hotelu, korzystając z usług 
biur podróży, my, tzn. A.Sz. i N.K., 
postanow iliśm y inaczej spędzić 
wakacje. Wraz z rowerami i 
niezbędnymi bagażami udaliśmy się w 
podróż do Szwecji. Nietrudno jest

Wiatraki są również w Szwecji

transportować rowery odpływającymi 
codziennie z Gdyni promami. Nasza 
podróż faktycznie rozpoczęła się 2 lipca 
br., kiedy to przypłynęliśm y do 
Karlskrony, znajdującej się na południu 
Szwecji. Przez 3 tygodnie 
przejechaliśmy ok. 800 km, docierając 
do Sztokholm u. Przeurocze 
miasteczka, wsie, kościółki były tłem 
naszej wędrówki. Bez większego 
pośpiechu oglądaliśm y to, czym 
obdarowuje każdego turystę Szwecja. 
Nie jedzie się tam, aby zwiedzać, nie. 
Jest to kraj o dziewiczej, naturalnej i 
nienaruszonej przyrodzie, a zabytki są 
jedyn ie  harm onijnym  jej 
dopełn ien iem . Tysiące hektarów  
wspaniałych lasów, zachwycające 
bogactwo przyrody, niezwykłe drzewa 
górujące nad małym człowiekiem. 
Piękne, złote o tej porze pola uprawne, 
a także łąki i pastwiska. Lecz przede 
wszystkim jeziora, jakie zobaczyć 
można tylko tam, na północy. Zimne, 
głębokie, o krystalicznie czystej 
wodzie. Często o niezw ykłych, 
wysokich, niedostępnych brzegach. 
Nierzadko wychodzi się z lasu wprost 
na brzeg jeziora, porośnięty drzewami 
i inną roślinnością, z setkami lilii 
wodnych na lekko falującej wodzie. Ty 
i jezioro, żadnych domów, żadnych 
ludzi, tajemniczość i piękno przyrody. 
Nie są to jeziora podobne do naszych.

mazurskich. Tam odczuwasz, jakby 
dopiero przed chwilą Stwórca odsunął 
rękę... W ielbiciele pływ ania, 
żeglowania, kąpieli morskich znajdą 
tam wiele miejsca dla siebie. Bardzo 
liczne szlaki wodne są doskonałe dla 
ogromnie w Szwecji popularnych 
kanadyjek, a puste najczęściej i czyste 
plaże są wprost wym arzone dla 
wczasowiczów. Można też odwiedzić 
dwie urocze wyspy: Olandię, którą 
obejrzeliśmy i Gotlandię, na którą 
zabrakło funduszy i czasu. Znudzeni 
cudowną przyrodą mogą zajrzeć do 
Sztokholmu, który jest naprawdę 
uroczy, cichy i wyjątkowo, jak na pół 
milionową stolicę, spokojny, położony 
w urokliwym miejscu, a w nim muzea, 
zabytki i niezwykły skansen, pierwszy 
i najlepszy taki w świecie. A wszystko 
to, jak  cała Szw ecja - bardzo 
harmonijnie zgrane i skomponowane.

Większość nocy spędziliśmy w 
namiocie, który można było rozbić 
dosłownie wszędzie, gdyż wydana 
ustawa "O służebności wobec turysty" 
ustala, iż nawet na placu obok domu, 
na trawniku można się rozbić na jedną

Zamek -"GRIPSHOLM” w Mariefred 
miejsce urodzenia Zygmunta III

A b e c a d ło  
R zeczy  

Ś lą sk ic h
Ziemia Rybnicka  ju ż  w 

średniowieczu była w bliskim kontakcie 
z Czechami i Morawami, z którymi 
Górny Śląsk stykał się poprzez swoje 
historyczne granice. Świadczy o tym 
wiele czechizmów zachowanych w 
gwarze śląskiej, zw łaszcza w 
m iejscowościach położonych na 
południe od Rybnika. Przecież i dziś 
od granicy z Czechami dzieli nas 
zaledwie 20 km w linii prostej, zaś do 
przejścia granicznego w Chałupkach 
jedzie się ok. 35 km. Mimo tej bliskości

List d o  redakcji 

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825  5



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na

- sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 6 
zapisanej w KW 13530 parcela nr 1795/289. 1798/294 o pow. 1336 m kw. 

Cena wywoławcza zabudowań wraz z gruntem wynosi: 350.000.000.-zł

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku dzielnicy 
Niedobczyce przy ul. Generała Andersa 4 stanowiącej działkę nr 1337/37 

Km 5 obręb Niedobczyce o pow. 1500 m kw. zapisanej KW 496 
Nieruchomość obejmuje wolnostojący budynek piętrowy i garaż drewniany. 

Całość jest ogrodzona. Budynek o kubaturze 2154 m kw i pow. użytkowa 510
m kw\

Cena wywoławcza zabudowań wraz z gruntem wynosi: 400.000.000.-zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
Rybnika tel. 24-168 lub 25-344.

Wizja obu nieruchomości odbędzie się w dniu 19 listopada 1993 r. 
od godz. 9 - 11 .

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 1993 r. o godz. 10-tej w sali 37 
I-piętro budynku Urządu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wys. 10 procent ceny 

wywoławczej w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do
godz. 9.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wys. 100 tys. zł. 
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od 

przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż walnych lokali mieszkalnych położonych w Rybniku - dzielnicy 
Niedobczyce przy ul. Kadłubka 35 wraz z ułamkową częścią domu i urządzeń 
które stanowią własność Gminy Miasta Rybnika oraz oddaniem w użytkowanie 
wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego parcelę nr 1291/25 Km4 obr.

Niedobczyce o powierzchni 1980 m kw. zapisanej w KW 2194. 
Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowić 

będzie 15 procent ustalonej ceny gruntu.
Cena wywoławcza 1 m kw. mieszkania wynosi 2.060.000.- zł

Parter: mieszkanie Nr 5 - 2 pokoje kuchnia przedpokój łazienka pow. 
użytkowa 53.60 m kw.

Opłata roczna za 180 m kw, gruntu tj. 91/1000 cz.: 126.000.-zł 
Pierwsza oplata wynosi 1.890.000.-zł

Parter: mieszkanie Nr 6 - 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, pow. 
użytkowa 58,45 m kw.

Oplata roczna za 196 m kw. gruntu tj. 99/1000 cz: 137.000.-zł 
Pierwsza opłata wynosi: 2.058.000.-zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urządu Miasta 
Rybnika telefon 24-168.

Oględziny mieszkań w dniu 2 grudnia 1993 r. godz. 10-12-tej. 
Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 1993 r. o godz. 10-tej w sali 37 na I 

piętrze budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. Uczestnicy 
przetargu winni wpłacić wadium w kwocie 30 mln zł na dane mieszkanie w 

kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 9.30. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg 

wygrał od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. 
Dodatkowa należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wys. 100 tys. zł. 

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

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza przetarg nieograniczony

na stawkę miesięczną czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej na 
działalność handlowo - gospodarczą.

L.p. Adres lokalu pow. lokalu 
za 1 m kw.

wizja godz. stawka wyjściowa 
1 m kw.

1. Wodzisławska 4 16,30 29.11.93 9-11 80 tys. zł
2. Szafranka 4 87,60 29.11.93 9-11 35 tys. zł
3. Sobieskiego 15 60,00 30.11.93 9-11 35 tys. zł
4. Korfantego 4a 31,50 30.11.93 9-11 35 tys. zł
5. Szulika 7 /parter/ 159.10 1.12.93 9-11 20 tys. zł
6. Szulika 7 /piętro/ 184,60 1.12.93 9-11 20 tys. zł
7. św. Antoniego 30,00 2.12.93 9-11 35 tys. zł
8. Małachowskiego 59 40,00 2.12.93 8-10 35 tys. zł

/parter/
9. Małachowskiego 59 181.00 2.12.93 8-10 20 tys. zł

/piętro/
10. Młyńska 4 80,50 3.12.93 9-11 35 tys. zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urządu Miasta
Rybnika tel. 24-168 lub 25-344. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 1993 
r. o godz. 11 -tej w sali nr 37 na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Rybnika 
ul. Chrobrego 2 . Wadium wynosi 5 mln zł za 1 lokal, które należy wpłacić 

kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30. 
Dodatkowo wpłacić należy koszty organizacyjne przetargu w wys. 100 tys. zł

za 1 lokal.
Zastrzegamy sobie prawo nie skorzystania z ofert bez podania przyczyny.

Salon optyczny 
SUPER OPTICAL 

oferuje:
*  Wszechstronne badanie wzroku 
przy pomocy najnowocześniejszych 
urządzeń

- pierwsze badanie 120 tys z ł
- następne już tylko 60 tys z ł

Duży wybór oprawek 
okularowych
*  Okulary przeciwsłoneczne

SUPER OPTICAL 
TO OKULARY DLA KAŻDEGO! 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18 
t e l . 2 6 -3 63

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny- tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:

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

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

wiązanek, kwiatów
* możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu

Możliwość załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologu w Orzepowicach 

przy ul. Energetyków 46
Ceny konkurencyjne.

List do redakcji

Chcę pochwalić pracowników 
sklepu wodno-kanalizacyjnego pp. 
Sobik przy ul. Raciborskiej. Obsługa 
jest fachowa i bardzo sympatyczna, a 
jeśli czegoś brakuje można liczyć na 
informację, gdzie poszukiwany towar 
można ewentualnie nabyć. Proponuję 
czytelnikom, może informowaliby na 
łamach GR o przejaw ach 
"norm alności" czyli o zwykłej 
życzliw ości, czy uprzejm ości w 
różnych placów kach handlowo- 
usługowych.
Imię i nazwisko do wiadomości 
redakcji

Ogłoszenia
drobne

USG dzieci i dorosłych 
RYBNIK, ul. Parkowa 2 

/Przychodnia PKP/ 
Poniedziałki i środy 
od 15.00 do 16.00 

tel. 25-081 wewn. 425

Kupię maszynę do obciągania 
guzików

Rybnik, Chalotta 8/38

k  k  k

6 listopada znaleziono kurtkę 
jedwabną.

Do odbioru na Małej Scenie 
Rybnickiej, 
tel. 23-195

 W r a z i e  p o t r z e b y
POG. RATUNKOW E: 999, 23-666 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
STRAŻ POŻARNA: 998, 28-867
POG. GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 55-38-87 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71 
POG. W OD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. CIEPŁOW NICZE: 249-56, 246-45 
INFORM ACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, W PK 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
POSTÓJ TAXI BAGAŻOW YCH: ul. Młyńska, teł. 23-561 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 19 do 25 listopada - Boguszowice 
Pod O rłem  oś. 35-lecia PRL 17b, tel. 23031 w. 5739, 392739

Biuro Rachunkowe 
S P I R E U S

poleca swoje usługi w zakresie: 
prowadzenia ksiąg przychodów 

rozchodów
* rozliczania i sporządzania mie

sięcznych deklaracji 
podatkowych oraz rocznych 
zeznań podatkowych 

doradztwa podatkowego 
RYBNIK ul. Sobieskiego 18/1 

czynne 17.00 - 20.00 
tel. grzecznościowy 312-595 

/9.00 - 13.00/

I
I

I
I
I
I
I
I
I

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 
/Kościuszki 54, tel. 28-825/ 

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad.

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

• 1 cm2 - 8.000 zł 
• 1/4 strony - 900.000 zł
• 1/2 strony - 1.600.000 zł
• 3/4 strony - 2.400.000 zł
• 1 strona - 3.000.000 zł
• 1 słowo - 5.000 zł
• 1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2.000 zł

TEL. 392-134 
tel./fax 20-278 
Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice 
Czynne od 9.00 do 17.00

ULEX
Prowadzimy sprzedaż ratalną na atrakcyjnych warunkach 

sprzętu RTV, AGD, komputerów 
Sprzęt dostarczamy własnym transportem 

bez dodatkowych kosztów.

rEKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

W ywoływanie negatywów również typu POCKET 
i wykonywanie odbitek w czterech formatach. 

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne.

"Dziś fotografujesz  -  dziś masz zdjęcia "

Środow a  
G iełda C enow a

M ięso schab wołoweextra szynka wp. gotowana śląska
Powstańców 16 71,1 70 108,3 57,4

PIOTROWSKI 70,3 79,2 107,9 57,8

TARG 69 72 102 -115 53

Owoce/Warzywa pomarańcze jabłka winogrona cebula
Powstańców 24 22 5 - 6 30 5

TARG 1 6 -20 3,5 - 5 25-30 3 - 4

Miejska 3 2 4 -2 5 5 30 5

S p o ży w cze masło cukier jajko mąka
JAN NOGA 9 10,5 2 7

TARG 8,5 8,3 2,5 - 2,7 6 - 6,5

Delikatesy, ul. Miejska 9,5 11 2,6 7 - 8

W A L U T Y dolar marka czeska francuska
Pewex duży 20550V20700 11900M1980 655\665 3420V3450

Delikatesy, ul. Miejska20520\20700 11930U2000 655\665 342013450

HERMES 20550V20700 11900U1980 655\665 3420V3480

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



 S P O R T  

Apetyt 
na medal
Dżudoka "Polonii" Rybnik Artur 

KEJZA wyjechał w ub. poniedziałek 
do Holandii na finałowy turniej 
Mistrzostw Europy Juniorów, który 
rozegrany zostanie w bieżący weekend. 
Dla rybnickiego zawodnika będzie to 
już trzeci start na tej imprezie. W 
turnieju debiutanckim jedną walkę 
wygrał, drugą przegrał, zaś przed 
rokiem nieco nieoczekiwanie zajął 
dopiero siódme miejsce.

W tym roku, jak to ocenia trener 
A rtura Rafał KOW ALCZYK, 
reprezentant Polonii, je ś li tylko 
wychodzić będzie na matę właściwie 
skoncentrowany, ma spore szanse na 
medal. W jego kategorii wagowej /do 
86 kg/ trudnymi konkurentami okazać 
się mogą judocy Niemiec i Francji oraz 
często zupełnie nieznani, ale bardzo 
groźni sportowcy z terenów byłego 
Związku Radzieckiego.

Po mistrzostwach Europy Artur

Szachy
za łogow e

W niedzielę 21 listopada o godz. 
9.00 w Domu Kultury kop. 
"Chwałowice" rozpocznie się pierwsza 
runda turnieju szachowego zakładów 
pracy i instytucji, którego organizatorami 
są Zarząd Zakładowy Związku 
Zawodowego Górników w Polsce, 
Związek Zawodowy KADRA oraz Dom 
Kultury kopalni. Do udziału w turnieju 
organizatorzy zapraszają pracowników 
przedsiębiorstw i instytucji z terenu 
Rybnickiego Okręgu Węglowego, 
zaznaczając zarazem, że liczba 
uczestników turnieju jest ograniczona 
wielkością sali, w której grać może co 
najwyżej 60 szachistów. O udziale w 
turnieju będzie więc decydować 
kolejność zgłoszeń, zaś lista startowa 
zamknięta zostanie o godz. 8.40 w dniu 
zawodów.

Turniej indywidualny rozegrany 
zostanie systemem szwajcarskim na 
dystansie ośmiu rund z zastrzeżeniem, 
że dwaj zawodnicy z jednego zakładu 
pracy, czyli jednej drużyny /jako że 
prowadzona będzie również klasyfikacja 
drużynowa/ nie mogą grać przeciwko 
sobie. Czas gry wynosić będzie 2x15 
minut. Na dorobek drużyny składać się 
będzie suma punktów zdobytych przez 
czterech zawodników z jednego zakładu 
pracy.

Załogowy turniej szachowy odbędzie 
się już po raz czwarty, do tej pory 
dwukrotnie w roku 89 i 92 zwyciężali 
szachiści kop. "Rymer", ale w roku 91

Sezon grzewczy trwa !
c.d. ze str. 3
jednorodzinnych/ albo na drogę, bo 
trzeba "nawierzchnię wyrównać" . Nie 
chcę uogólniać i obrażać właścicieli 
posesji, którzy tak nie czynią, ale 
obserwuję chociażby przy okazji 
spacerów. A swoją drogą - jakoś nikt 
nie kontroluje, czy mamy kubły i jak 
często je opróżniamy. Chociaż zdaje 
się uchwała Rady Miasta została podjęta 
na początku br.

Nazwisko znane redakcji

Od redakcji:
Wierzymy oczywiście w szczegółowe 
wyliczenia naszego Czytelnika. 
"Stosunkowa taniość ogrzewania  
olejow ego" wynika m.in. z 
ograniczenia pracy własnej, czystszych

S P O R T

Kejza w yjedzie z g rupą innych 
kadrowiczów na zgrupowanie aż do 
Japonii. Największą atrakcją będzie 
udział w okazjonalnym turnieju nie 
dżudo, a sumo. Ze względów 
bezpieczeństw a Artur wystąpi w 
lżejszej kategorii wagowej - do 90 kg.

Szanse na występ w holenderskich 
mistrzostwach Europy miał również 
inny reprezentant "Polonii Rybnik" 
Michał Rzeszutek, ale w turnieju 
decydującym o składzie kadry przegrał 
z reprezentantem "Gwardii Warszawa" 
o sw ojsko brzm iącym  nazwisku 
Francesco Letre - i właśnie zwycięzca 
tego pojedynku pojechał na 
mistrzostwa. Rzeszutek w minioną 
sobotę wystąpił natomiast w Bytomiu 
na M łodzieżowych Mistrzostwach 
Polski, gdzie startując w kategorii do 
71 kg zajął piąte miejsce. Do tej pory 
startował w kategorii do 65 kg.

Za naszym pośrednictw em  
działacze POLONII Rybnik dziękują 
tym w szystkim , dzięki pomocy 
których wyjazd Artura Kejzy na 
Mistrzostwa Europy stał się faktem.

/wack/

zakładowi szachiści musieli uznać 
wyższość drużyny bezrobotnych. 
Kierownikiem niedzielnego turnieju 
będzie Krystian Hasiński.

/wack/

Rybnicki WOPR 
nie zimuje

Sezon kąpieli w akacyjno- 
urlopowych skończył się zupełnie 
niedaw no, tym czasem  szefostw o 
rybnickiego oddziału Wojewódzkiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
R atunkow ego, myśląc ju ż  o 
przyszłorocznych kąpielowiczach. 
przeprowadza weryfikację ratowników 
pracujących na rybnickich kąpieliskach 
i basenach. Egzaminy sprawdzające ich 
sprawność fizyczną i przygotowanie 
do udzielania pierwszej pomocy 
przeprowadzono na krytym basenie w 
Radlinie. Wszyscy, którzy poddali się 
weryfikacji, zaliczyli ją  z wynikiem 
pozytywnym.

O becnie rybnicki oddział 
W ojew ódzkiego W odnego
O chotniczego Pogotow ia
Ratunkowego dla wszystkich chętnych 
organizuje specjalistyczne kursy na 
stopień m łodszego ratow nika i 
ratownika wodnego.
Z głoszenia przyjm owane są w 
siedzibie WOPR-u mieszczącej się 
obok Teatru Ziemi Rybnickiej, przy ul. 
Wysokiej 6, w każdy poniedziałek i 
czwartek od 15.00 do 18.00, bądź 
telefonicznie pod numerem 26599.

/wack/

ścian i... powietrza, co przecież nie jest 
bez znaczenia.

Jakby trochę wbrew konkluzji 
artykułu "Sezon grzewczy... ” trzeba 
je szc ze  dodać, że wiele osób, 
mieszkających w prywatnych domach, 
które zdecydowały się na podłączenie 
do sieci grzewczych z tej instalacji nie 
korzysta, pozosta jąc  przy, 
ekwiwalentowym najczęściej, węglu. 
Oczywiście z powodu kosztów, które 
czy to sezon grzewczy czy środek lata, 
oscylują wokół m iliona i w ięcej 
m iesięcznie. D laczego, skoro w 
mieszkaniach spółdzielczych za kwotę 
taką nie tylko się grzejemy, ale i 
mieszkamy? Pozostało jeszcze jedno  
źródło energii cieplnej, którego nie 
wymieniliśmy - energia elektryczna. 
Najczystsza, ale co z kosztami? Może 
do dyskusji włączą się nasi Czytelnicy?

C Ż U Ż E L Ż U Ż E L D C
Co w klubie piszczy ?
Okres jesienno-zimowy w przypadku 

sportu żużlow ego to czas, gdy 
dziennikarzowi niezwykle trudno 
zdobyć jakiekolwiek informacje. Dzieje 
się wiele, ale... za zamkniętymi 
drzwiami klubu. Rybnik nie jest tu 
wyjątkiem. Transfery, umowy ze 
sponsorami, rozgrywki personalne - na 
to jest czas właśnie teraz w martwym 
sezonie. W klubach i innych 
instytucjach związanych ze sportem aż 
huczy od ruchów , posunięć i 
dyplomatycznych kroków, a w gazetach 
spokój i cisza za piecem. W wielu 
przypadkach klubowi działacze mają 
rację zachow ując w tajem nicy 
informacje, których rozpowszechnienie 
mogłoby pokrzyżować w ich 
mniemaniu plany. Z wielu wspaniałych 
i pomysłów powstałych w martwym 
sezonie tylko niektóre są realizowane, 
a w jeszcze m niejszej liczbie 
przypadków wcielenie pomysłu w życie 
przynosi spodziewane efekty. Zima to 
w końcu okres wyścigów po tego czy 
innego zawodnika i przeciągania go na 
tę czy inną stronę przy pomocy ofert i 
obietnic.

Nietrudno zgadnąć, jak wielką 
ciekawością w tym okresie pałają sami 
kibice, którzy snują przypuszczenia i 
własne teorie co do przyszłości tej czy 
innej drużyny. Chciałoby się im pomóc, 
coś wyjaśnić, a już najlepiej podać 
informację z pierwszej ręki, ale jak 
tego dokonać, skoro posyłają człowieka 
od Annasza do Kajfasza. Kierownik 
drużyny mówi np. że zarząd klubu 
zbiera się jutro, ale twierdzi, że nie zna 
spraw, które m ają być na nim 
omawiane, odsyła, mnie do prezesa 
klubu, gdyż to rzekomo on zwołuje 
zarząd i przygotowuje program obrad. 
Po chwili rozmawiam z prezesem 
klubu, ten z kolei twierdzi, że nic nie 
wie o zebraniu zarządu, a już tym 
bardziej o sprawach, które mają być na 
nim poruszone. Najlepiej więc chyba 
dać spokój i poprzestać na zdobywaniu 
informacji niesprawdzonych, w myśl 
opinii, że w każdej plotce jest odrobina 
prawdy. W końcu dziennikarze 
zarab ia ją  na c h leb sprzedając 
inform acje bądź opinie, zaś w 
przeciwieństwie do niedźwiedzi, nie 
zapadają w sen zimowy.

Przed dwoma laty rybniccy kibice 
pasjonowali się wielkim przetargiem o 
ówczesnego mistrza świata Duńczyka 
Jana O svalda Pedersena. Roman

Niemyjski, dzierżawca sekcji żużlowej 
rybnickiego klubu i prezes klubu z 
Zielonej Góry Zbigniew Morawski 
licytowali się dość długo, aż wreszcie 
za niebotyczną sumę kilku tysięcy 
marek Pedersen zgodził się występować 
w barwach drugoligowej drużyny 
Jeanette-ROW. Dziś o zawodnikach 
tej miary można w Rybniku jedynie 
pomarzyć. Niemniej jednak niż wtedy 
sprawa Pedersena, rybnickich kibiców 
interesują obecnie krajowe transfery,

przede wszystkim zaś dalsze losy braci 
Skupieniów. Z tego co wiadomo 
oficjalnie ani jeden, ani drugi nie 
wyraził oficjalnie chęci startów w 
macierzystym klubie w przyszłym 
sezonie. Z tego zaś co wiadomo 
n ieoficja ln ie , Antoni Skupień 
rozpoczął już  przygotow ania do 
pierwszoligowego sezonu w barwach 
“ W łókniarza” . D zięki swemu 
sponsorow i - patronow i w 
przedstaw icie lstw ie Jawy,
prowadzonym przez Mirosława Dudka, 
złożył zamówienie na nowy model jawy 
z silnikiem  leżącym i nowym 
rozwiązaniem przedniego teleskopu. 
Włókniarz kusi również młodszego z 
braci Skupieniów Eugeniusza, który w 
ubiegłym  sezonie w ystępował w 
"Polonii" Bydgoszcz jako zawodnik 
wypożyczony. Zgodnie z zawartą 
między klubami umową “Polonia” ma 
prawo pierwokupu tego zawodnika, ale 
jemu z kolei nie bardzo odpowiada 
związanie się na stałe z bydgoskim 
klubem. Ten jest jak  najbardziej

zainteresowany startami Skupienia w 
swojej drużynie. Skupień nie ukrywa, 
że męczą go ciągłe dojazdy i chętnie 
s tartow ałby w jak im ś bliższym  
geograficznie klubie. Z kolei sytuacja 
finansow a “W łókniarza” nie je s t 
rzekomo zbyt stabilna i podjęcie decyzji 
nie jest łatwe. W każdym razie rybniccy 
fani nie mają chyba co liczyć na występy 
Skupieniów w rybnickiej drużynie.

Na liście transferowej znajdzie się 
prawdopodobnie Henryk Bem, choć 
oficjalna decyzja nie została jeszcze 
podjęta. P ozostanie w Rybniku 
deklaruje natomiast, jak na razie, 
najskuteczniejszy zawodnik ROW-u 
Rybnik Adam Pawliczek. Wciąż nie 
wiadomo, kto miałby objąć posadę

trenera w rybnickim klubie.
Z Urzędu Miasta wyszła podobno 

propozycja stworzenia wreszcie w 
Rybniku rady sponsorów  z 
prawdziwego zdarzenia, która na 
rozsądnych zasadach, jasnych dla jednej 
i drugiej strony, miałaby finansować 
rybnicki żużel. W przedsięwzięcie, 
które może okazać się strzałem w 
dziesiątkę, zaangażowała się ponoć Izba 
Przemysłowo-Handlowa, Elektrownia 
"Rybnik", Energo-Inwest oraz Ger-Pol. 
choć listę firm chcących wspomagać 
rybnickich żużlowców trudno uznać za 
zamkniętą i oby to nigdy nie nastąpiło. 
Być może doczekamy się wreszcie w 
Rybniku zawodowego żużlowego 
klubu z prawdziwego zdarzenia, 
prow adzonego przez jednego 
obrotnego menagera i trenera znającego 
specyfikę tego sportu. Najtrudniejszym, 
rzecz jasna, problemem będzie kwestia 
olbrzym iego trzy  m iliardow ego 
zadłużenia klubu, ale być może i na to 
znajdzie się lekarstwo.

WACŁAW TROSZKA

Nowy motocykl z Diviszowa Foto: wack.

K ronika p o licy jn a  

Pogrzeją
W nocy z 9 na 10 listopada nieznani 
sprawcy włamali się do domu 
jednorodzinnego przy
ul. Wodzisławskiej. Po wybiciu szyby w 
oknie i wejściu do środka skradli 
telewizor Neptun, narzutę na tapczan, 
grzejnik elektryczny i inne przedmioty 
wartości 3 mln zł.

Kieszonkowcy w akcji 
10  listopada w autobusie relacji Rybnik- 
Boguszowice dokonano kradzieży 
kieszonkowej. Jednej z pasażerek 
skradziono portmonetkę z gotówką w 
kwocie 400 tys. zł i dokumentami.

Elektryczne samobójstwo 
10 listopada jeden z mieszkańców 
ul. Chabrowej zauważył za garażami 
wiszące na słupie energetycznym zwłoki 
mężczyzny. Powiesił się on przy pomocy 
kabla elektrycznego. Przy zwłokach 
znaleziono dokumenty dzięki którym 
ustalono, że samobójcą jest 18-letni 
mieszkanie Rybnika.

Kradzież w sklepie 
10 listopada w sklepie radiowo- 
telewizyjnym przy ul. 3 Maja jeden z 
klientów skradł radiom agnetofon 
“Sony" wartości 1 mln 320 tys. zł.

Sprawca został ujęty i osadzony w 
policyjnym areszcie.

Złodziejska fucha
Jedna z mieszkanek ul. Krótkiej w 
Rybniku zgłosiła na policję, że 6 
listopada skradziono z jej mieszkania 
10 mln zł w gotówce. Kradzieży 
dokonali pracownicy zakładający antenę 
satelitarną.

Z łomem po złoto
Komenda Rejonowa Policji została 
powiadomiona, że 9 listopada między 
15.30 a 19.00 włamano się do 
mieszkania przy Placu Wolności. 
Sprawca wyważył drzwi wejściowe i 
skradł 5 mln zł w gotówce oraz wyroby 
ze złota o łącznej wartości 7 mln zł. 

Majsterkowicz
Między 10 a 12 listopada nieznani 
sprawcy włamali się do pomieszczenia 
dla robotników znajdującego się na 
Rynku w Rybniku. Wyłamano drzwi 
wejściowe i skradziono butlę gazową z 
kompletem palników, oraz wiertarkę 
elektryczną z kompletem wierteł o 
łącznej wartości 5 mln zł.

Zamykaj garaż!
W nocy z 11 na 12 listopada włamano 
się do fiata 126p stojącego w 
niezamkniętym garażu. Z łodzieje 
uszkodzili drzwi i skradli koło zapasowe 
oraz radiomagnetofon wraz z kasetami. 
Straty wyniosły 2,5 mln zł.

Motorowerzysta 
był niewinny

W 38 numerze "Gazety Rybnickiej" 
z 24 września w kronice policyjnej 
znalazła się informacja o wypadku, 
który miał miejsce 15 września br. na 
ulicy Trzech Krzyży w Popielowie. 
Okazało się. że coś, co w meldunku 
policyjnym wyglądało na zwykłą 
kolizję miało pow ażniejsze 
konsekwencje. Jeden z uczestników 
wypadku po dwóch tygodniach zmarł 
w szpitalu. Z notatki "Zderzenie 
jednośladów " w ynikało, że to 
poszkodowany doprowadził do tego 
wypadku. Taki przebieg zdarzeń 
sugerowało sformułowanie zawarte w 
policyjnym meldunku dziennym .

Było jednak inaczej. To pijany 
kierowca motocykla zajechał drogę 
motorowerzyście, który w wyniku tego 
zderzenia został odwieziony do szpitala 
i zmarł po dwóch tygodniach.

Za powstałe nieporozum ienie 
rodzinę zm arłego serdecznie  
przepraszamy. /jak/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



W oczekiwaniu na prawdziwą zimę

Nasze
propozycje

Teatr Ziemi Rybnickiej 
19 listopada, godz. 18.00, "ANTYGONA" 
Sofoklesa w wykonaniu Sceny Polskiej 
Tesinskego Divadla, cena biletu 25.000 zł
23 listopada, godz. 18.00. KONCERT 
SYMFONICZNY orkiestry symfonicznej 
Filharmonii Ziemi Rybnickiej, solo na 
skrzypcach K rzysztof Jakowicz, cena biletu 
50.000 i 30.000 zł

M ała Scena Rybnicka
19 listopada, godz. 18.30. "KWARTET DLA 
4 AKTORÓW" wstęp 35.000 i 15.000 zł
20 lis to p a d a , godz. 19 .00  - 1.00. 
WIDEODYSKOTEKA. wstęp 35.000 zł

Klub Filmowy EKRAN przy TZR 
22 listopada, godz. 19.00, "STRACH NA 
WRÓBLE". "SYGNAŁ. "SĄSIEDZI", z 
udziałem Bustera Keatona oraz "ŚWIADEK 
OSKARŻENIA", prod. USA. wstęp za 
okazaniem karnetów

Kino Premierowe przy TZR
24 i 25 listopada, godz. 17.00 i 19.00.

Foto: wack.

"STRZELAJĄC ŚMIECHEM", prod. USA. 
wstęp 25.000 i 20.000 zł

Kino APOLLO
19 - 24 listopada, godz. 17.00 i 19.00. w 
sobotę 16.00 i 18.00. "NIESAMOWITA MC 
KOY". prod. USA
20 lis to p a d a , godz. 2 0 .0 0  - 4 .0 0 . 
DYSKOTEKA

Kino W RZOS - Niedobczyce
21 listopada, godz. 17.00, "HOT SHOTS 2". 
prod. USA, cena biletu 20.000 i 15.000 zł

Kino ZEFIR - Boguszowice 
19 - 21 listopada, godz. 17.00 i 19.0 0  /z 
w yjątkiem  sobót/, "KOCHANIE. 
POWIĘKSZYŁEM DZIECIAKI", prod. USA
22 - 25 listopada, godz. 17.00 i 19.00. 
"TINA", prod. USA "

Kino V EGA - Żory
19 - 22 listopada, godz. 15.30. "PIĘKNA I 
BESTIA", prod. USA, godz. 17.00 i 19.00. 
"BOHATER OSTATNIEJ AKCJI", prod. 
USA
24 - 25 listopada, godz. 17.00, "ŻÓŁWIE 
NINJA", prod. USA. godz. 19.00. 
"UPROW ADZENIE AGATY", prod. 
polskiej /gw/

Salon optyczny

SUPER O PTICAL

K u p o n   
k r z y ż ó w k i Nr 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
A

B

C

D

E

F

G

H

I
J

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
rozlosujemy 
2 nagrody 

po 150 tys. zł 
ufundowane przez 

Salon optyczny 
“Super Optical”, 

Rybnik,
ul. Sobieskiego 18

Poziomo: A. podobno lepsze z miłości niż z rozsądku . C. ludzka lub 
sprawy, D. woreczek na dukaty i talary. E.. czarna lub wilcza, F. 
diabelski grzyb. G. kontynentalny pierwiastek . H. porażka do 
kwadratu. J. elegancka zapałka do zębów
Pionowo: 1. freshmaker z reklamy. 2. rodzimy dolar, 3. ośla dla 
początkujących . 4. do noszenia listów lub małych kangurów, 5. 
wy puszczenie pieniędzy lub zanieczyszczeń. 6. za mało krwinek. 7. 
trzyma maszt, żeby nie upadł. 8. między dętką i szprychami. 9. można 
go komuś narobić . 10. ogromna ampułka
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po 
uporządkowaniu liter wg szyfru: B-5, C-8, D-2, J-8, G-6; J-3, A- 
3, J-6, A-1, B-9, I-2, A-9, E-6; E-5, B-1, A-7, F-4; G-10, G-2, D- 
9, C-7, E-3, C-5, A-5
Na rozwiązanie wraz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych 
na nasz adres, lub wr zucać do naszych "żółtych skrzynek" /Rynek 12, 
Kościuszki 54/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżówki nr 7 z hasłem "Sowa to taki 
drób nauki" otrzymują: Jerzy Kieś, ul. Kupiecka 14a/43, 44-206 
Rybnik oraz Mariusz Borowski, ul. Gliwicka 40, 44-200 Rybnik

C P o d  z n a k a m i  z o d i a k u
BARAN Twoja spontaniczność odstraszy potencjalnych partnerów, którzy wierzą 
raczej w podejście racjonalne. Chyba, że Twoje argumenty będą miały dużą siłę 
przekonyw ania...
BYK Nie bój się zmian, staraj się raczej wykorzystać nowe doświadczenia, aby 
wzbogacić się wewnętrznie i zahartować do dalszych życiowych bojów.
BLIŹNIĘTA Uważaj, bo jednym złym słowem lub gestem możesz zepsuć, coś nad 
czym pracowaliście wspólnie dłuższy czas. Odbudować stracone zaufanie jest znacznie 
trudniej...
RAK Dobry czas na budowanie teoretycznych podstaw przedsięwzięcia, które 
planujesz w przyszłości. Każde dobre, wymyślone teraz rozwiązanie będzie pasowało jak 
ulał w odpowiednim czasie.
LEW Męczy cię huśtawka nastrojów od czarnej rozpaczy do euforii. Rzeczywistość 
skłania jednak do ostrożnego optymizmu, a myśl o tym powinna wyciszyć Cię 
wewnętrznie i przywrócić równowagę.
PANNA Aż się zdziwisz towarzyskim wzięciem, nie zapominaj jednak, że zapracowałeś 
sobie solidnie na pozytywną ocenę. Nie zepsuj wszystkiego nieprzemyślaną 
wypowiedzią.
WAGA Nie przyśpieszaj sztucznie procesów, które wymagają czasu oraz delikatnej 
pieczy z daleka. Wszelki nacisk może wszystko zepsuć.
SKORPION Ukrywanie agresji problemów nie rozwiąże, a może zaszkodzić na 
zdrowiu i być przeszkodą w kontaktach z ludźmi. Lepiej przeżyć krótką burzę niż długie 
zachmurzenie...
STRZELEC Sporą satysfakcję przyniesie Ci wysoka ocena Twoich zabiegów wokół 
sprawy, która nie dotyczy Cię bezpośrednio. Warto niekiedy być altruistą... 
KOZIOROŻEC To. że łączysz uczucie z odpowiedzialnością, jest bardzo chwalebne. 
Cóż, kiedy brak Ci spontaniczności, co partner odczuwa i czego mu bardzo brak... 
WODNIK Twój radosny nastrój jest nieco irracjonalny, ale może on spowoduje 
lawinę dobrych wydarzeń? Wykorzystaj stan podniecenia i zrealizuj długo odkładany 
projekt.
RYBY Skorzystaj z przyjacielskiej psychoterapii, która może okazać się przydatna 
zarówno stronie wysłuchującej jak i wylewającej żale. Nawet nie wiesz, jak szybko 
mogą zmienić się role...

F a ta ła c h y  z n a sze j sza fy

Wtulić się 
w dzianinę...

Ostatni tydzień potwierdził, że 
niestety w tym roku znów będzie zima! 
Kto się łudził, że może przejdzie bokiem, 
bardzo się rozczarował widokiem 
mokrego śniegu i spadkiem temperatury. 
Ale dzięki naszej fatałachowej dewizie 
- strój odpowiedni do sytuacji - my się 
zimy nie boimy.

Ten trudny okres pozwoli nam 
przetrwać... dzianina. Na pokazy mody 
poczciwy sweter zawędrował przed 
ćwierć wiekiem za sprawą młodej wtedy 
i awangardowej projektantki, a dziś 
uznanej dyktatorki mody Soni Rykiel. 
Dzianina istniała również wcześniej, ale 
dopiero projekty Soni Rykiel sprawiły, 
że ją  nobilitowano. Dziś z dzianiny może 
być wszystko: spodnie wąskie i szerokie, 
spódnice wirujące i spodnie - tuby. 
sukienki codzienne, a nawet na niewielki 
wieczór, nie wspominając o rzeczach 
podstawowych, czyli rękawiczkach, 
czapie i szaliku.

A najpiękniejsza jest dzianinowa

"cebulka", czyli wiel owarstwowe 
zakutanie. Renesans przeżywa golf, który 
eliminuje szalik pod szyją, ale nie 
przeszkadza wielkiej chuście lub szalowi 
zarzuconemu na płaszcz czy kurtkę. 
Szczególnie modne są chusty w turecki 
wzór noszone zwyczajnie - po wiejsku 
- na plecach z końcami związanymi z 
przodu.

Kolory - wróciły brązy, w których 
dzianina prezentuje się tak pięknie, 
modne jest ecru i indygo i... 
nieśmiertelna czerń, od stóp do głów, 
bez innego kolorystycznego akcentu. 
Zresztą nie tylko w dzianinie...

Wróżka

5  m in u t ła m a n ia  g łow y

Ilustracje różnią się w 5 miejscach, znajdź różnice.
Wśród czytelników, którzy wciągu 10 dni od daty ukazania się numeru nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci kasety video, 
ufundowanej przez PUH “ULEX” z Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązania prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszych 
"żółtych skrzynek" /Rynek 12. Kościuszki 54/.
Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki z nr 43 otrzymuje: Marian Siersiecki. 44-200 Rybnik, 
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - Oddział 6B

Do gospody wlózł roz jeden chłop i 
siodł se i zamówił kotlet wieprzowy. 
Kelner mu przyniosł, ale tego 
kotleta naprowda jeść nie szło. Był 
twardy,  śmierdzący i taki jakiś 
dziwny.
-  Panie Ober! Tego kotleta nie idzie 
jeść!
-  No to przecież nie jest moja wina
-  pado kelner. -  Kożdy gość biere 
go do ręki, wącho, maco, próbuje 
gryźć a potem nazod kładzie. I co? 
To przecież kożdy kotlet wtedy może 
być dziwny!

k k k

Roz na wsi była zabawa. A 
mieszkało w tej wsi trzech 
chuliganów. Chcieli zabawa rozbić. 
Ten jeden pado:

-  Wlezą tam i byda wom przez okno 
wszystkich wyciepowoł.
Wy rachujcie!
Naroz przez okno leci pierwszy.
-  Francik, nie rachuj. -  woło ten, 
co wlózł do środka -  To jest jo.

Śląskie
beranie

Roz do jednego gospodorza 
przyjechali na urodziny goście. No, 
ale jakoś nie myśleli tej gościny 
kończyć. Było już nieskoro i 
gospodarz wychylo sie z okna i 
pado:
-  O , z tamtej chałupy już goście do 
dom idą!
A goście też sie wychylili i padają:
-  Naprowda, a jakie paczki niesą do 
dom!

k k k

Jeden młody synek był w wojsku, a 
jego babie sie urodziło dziecko. No, 
teroz trza było o tym fakcie 
zawiadomić, a to jeszcze było wtedy, 
jak mało kto umioł pisać. Była we 
wsi jedna kobieta, co pisać 
poradziło i ona też ta wiadomość 
temu wojokowi posłała. Napisała 
tak: "Urodziło ci sie dziecko.
Synek. Dziś my je ochrzcili, a 
potem zjedli i wypili za twoje 
zdrowie".

k k k

- Antek, powiedz mi po jakiemu 
Adam z Ewą tak dobrze w raju 
żyli?
-  No, to przecież jest proste! Nie
mieli teściowej!

* * *
Córka przyprowadziła do domu 
narzeczonego. Matka spojrzała na 
niego, postawiła mu parę pytań, 
zapytała co ma i na koniec rzekła:
-  Dziecko moje, jak ty się z nim 
ożenisz,  to oświadczam, że noga 
moja nie stanie w waszym 
mieszkaniu.
A na to narzeczony:
-  A czy mogłaby pani dać nam to 
na piśmie?

•k k  *

Antek spotkał po 10 latach Francka. 
Radość była wielko.
-  Francek, co ty robisz? Kaj 
przebywosz? Jak ci idzie?
-Ano grywom w jednym zespole 
jazzowym i jeżdża po kraju!
-  Co? Przecież tyś nigdy na żodnym 
instrumencie grać nie um ioł!?
-  Cicho być! Oni sie jeszcze w tym 
larmie na tym nie poznali!

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik 

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

9.00 - 17.00
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