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11
LISTO PA D A  
ŚW IĘTO  

NIEPODLEGŁOŚCI
Miejskie obchody Święta Niepodległości

Rynek
godz. 14.00 - Pierwszy Rybnicki Bieg Niepodległości o Puchar 

Prezydenta Miasta
godz. 15.30 - występ Miejskiej Orkiestry Dętej
godz. 15.50- wymarsz pocztów sztandarowych do bazyliki św. Antoniego 

Bazylika św. Antoniego
godz. 16.00 - msza św. w intencji Ojczyzny oraz żyjących i zmarłych 

kombatanów, po mszy przejście na Rynek 
godz. 17.30 - na Rynku pokaz sztucznych ogni

Dom Rzemiosła
godz. 18.00 - Spotkanie kombatanckie - za zaproszeniami

Dzień odzyskania niepodległości 
11 listopada w 1918 roku ustano
wiono świętem w 1937 roku. Cią
głość jego obchodów przerwała 
wojna, a potem nie sprzyjały im po
lityczne okoliczności. Święto przy
wrócono dopiero w 1988 roku i od 
tej pory ten listopadowy dzień przy
wodzi nam na pamięć wydarzenia, 
które otworzyły naszej Ojczyźnie 
drogę do niepodległości, a także lu
dzi, którzy brali w nich udział.

Dajmy wyraz naszej patriotycznej 
postawie poprzez udekorowanie 
domów narodowymi barwami.

Trzy relikwie św iętego
W tym roku mija 800-lecie urodzin żyjącego w łatach 1195- 

1231 św. Antoniego z Padwy. Ten wybitny franciszkański świę
ty zyskał sobie na całym świecie tak wielu czcicieli, że można 
już nawet mówić o typie “antoniańskiej” pobożności. Rów
nież w Rybniku od przynajmniej dwustu lat kwitnie bardzo 
żywy kult tego świętego.

W procesji z relikwiami św. Antoniego wzięło udział około 3 tys. ludzi

W lewej ręce na ewangeliarzu stoi re
likwiarz ze struną głosową św. Anto
niego. Symbolizuje ona ewangelię, gło
szeniu której święty padewczyk poświę
cił całe życie

pielgrzymki było Zakopane, zaś ostatnią ba
zylika św. Franciszka w  Krakowie. Po 
drodze jednak na relikwie czekał Śląsk. 
We czwartek 2 listopada odwiedziły one 
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Świadczy o tym dawna figurka święte
go Antoniego przechowywana do dziś 
w ołtarzu bazyliki, a także XIX-wiecz
na kaplica i późniejszy neogotycki ko
ściół pod wezwaniem świętego padew
czyka. Było więc oczywiste dla rybni
czan, że peregrynujące od ponad dwóch 
lat po świecie relikwie św. Antoniego 
przybędą również do Rybnika. Tak się 
też stało. Pielgrzymowanie tych relikwii 
po Polsce trwa od 13 października. 
Pierwszą parafią na drodze polskiej pielgrzymki

M ała  Scena Rybnicka 
u l Kościuszki 5 4

W soboty 2  grudnia zaprasza na

Dyskotekę
Andrzejkową

od 18 .0 0  do 24 .0 0 .

O sta tn ia  dyskoteka w tym  roku.

f i r mym y
regionu 

ŚLĄSKA
patrz s tr. 6

UDANY BIZNES!

p a ń stw o w a  F ilharm onia  Śląska
w Katowicach

KURIA METROPOLITALNA
zapraszają na

U R O C Z Y S T Y  K O N C E R T
z okazji

70. ROCZNICY USTANOWIENIA DIECEZJI KATOWICKIEJ

J. S. Bach
W ielka Msza h-m oll

CHÓR PAŃSTWOWEJ FILHARMONII ŚLĄSKIEJ 
ŚLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Dyryguje Jan W incen ty Haw el
Soliści: Zofia Kilanowicz (sopran), Artur Stefanowicz (kontratenor), 
Paweł Skałuba (tenor), Robert Gierlach (bas).
Przygotowanie chóru: Jan W ojtacha.
Słowo o muzyce: Danuta W ęgrzyk.

16 listopada 1 9 9 5  r. 
czw artek, godz. 1 8 .3 0  
Rybnik - Bazylika św. AntoniegoPrawykonanie w Rybniku
Sprzedaż biletów w  kasie TZR 
od poniedziałku do czwartku w  g o d z . 11.0 0 -1 6 .0 0 ,  
w  piątek w  godz. 1 1 .0 0 -1 8 .0 0
i w  dniu koncertu od godz. 1 8 .0 0  w  przedsionku bazyliki 
Cena biletów 5  z ł, dla m łodzieży i emerytów wstęp bezpłatny

Czwartkowy koncert w rybnickiej bazylice zapowiada się na duże wydarzenie 
muzyczne. Dzień później na jego  katowickie, prem ierowe wykonanie będzie 
można wejść tylko za zaproszeniami. Kilkudziesięciu zatem melomanów z Kato
wic zapowiada przyjazd do Rybnika, by u nas wziąć udział w tej artystycznej 
uczcie. Dzięki sponsorowaniu konceru przez Kurię Metropolitalną - dla emery
tów i młodzieży wstęp bezpłatny, zaś cenę biletu normalnego można było obni
żyć z 10 do 5 zł.

Inwestycje niewdzięczne
Enklawa domków jednorodzinnych w okolicach ulic Dąbrówki 

i Budowlanych, otoczona wysokimi blokami osiedla “Nowiny”. 
Domki są nieskanalizowane. W lecie szamba cuchną, ludzie zaś 
skarżą się, że mieszkają w samym sercu dużego osiedla, a wiek 
XX jakby jeszcze do nich nie dotarł.

M ają żal, że władze miasta nie zauwa
żają ich problemów, koncentrując się na 
centrum. A wystarczyłoby ok. 200 m 
sieci kanalizacyjnej.

Jedni się skarżą drudzy podejmują 
działania. Pani, pisząca do nas anoni
mowy list w tej sprawie nie wiedziała 
zapewne, że wystąpienie mieszkańców 
do Urzędu Miasta o budowę sieci kana
lizacyjnej nie pozostało bez echa. Już 
niedługo zostanie ogłoszony przetarg na 
budowę kolektora, do którego podłączo
nych zostanie 20 dotąd nieskanalizowanych

nieskanalizowanych budynków. Środki na tę inwesty
cję zostały w budżecie miejskim już za
rezerwowane. W przedsięw zięcie to 
czynnie zaangażowali się mieszkańcy. 
Zadeklarowali oni w łasną robociznę 
przy realizacji przyłączy z kolektora 
głównego do swoich domów. Zaanga
żowana w przedsięwzięcie mieszkanka 
ul. Dąbrówki mówi o dobrej współpra
cy z miastem, ale podkreśla też aktyw
ność mieszkańców, którzy zebrali pod
pisy przyzwalające na przeprowadzenie 
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Ogłaszamy przedświąteczny konkurs dla dzieci pod hasłem

Napisz lis t  do Świętego M ikołaja.
Listy z dopiskiem "Św. Mikołaj" prosimy przesłać pod naszym adresem 

lub wrzucić do żółtych skrzynek /Korfantego, Kościuszki/ do 17 grudnia. 
Trzy najciekawsze listy zostaną opublikowane w świątecznym numerze gazety, 

a autorzy nagrodzeni kasetami wideo.
Nagrody ufundowała Księgarnia “ 11”.

“K sięgarnia 11”, ul. Sobieskiego 38 
Kasety wideo dla dzieci i dorosłych.
Ponad 200 tytułów prasy zagranicznej. Jedenasty raz za darmo.

MIESIĘCZNY 
ZA DARMO!

W ydrukow any obok kupon m oże 
być szansą  na d a rm o w y  b ile t m ie
sięczny  k o m u n ik a c ji m ie jsk ie j na 
te re n ie  R y b n ik a . W ystarczy go wy
ciąć i razem  z kuponami drukow any
mi w  listopadow ych num erach "GR" 
nakleić na kartkę pocztow ą i wysłać 
na adres naszej redakcji lub w rzucić 
do “żó łtych  sk rzynek” w te rm in ie  
do 10 g ru d n ia .

K artki w ezm ą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DARMOW Y BILET 
M IE SIĘ C Z N Y  K O M U N IK A C JI 
M IE JS K IE J NA TER EN IE RYBNI
KA NA STYCZEŃ 1996 R.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zarząd Miasta informuje
Rybnickie Służby Komunalne zawiadamiają,
że w sobotę 11 listopada targowiska:

*  Rybnik - centrum przy ul. Hallera
❖  w dzielnicy Boguszowice przy ul. Bogusławskiego
❖  w dzielnicy “Nowiny” przy ul. Broniewskiego

______ b ę d ą  n i e c z y n n e . ______
W sobotę 4 listopada br. nastąpiła

zmiana organizacji ruchu
na skrzyżowaniu ulic Reymonta - Jankowicka w Rybniku,

polegająca na zmianie pierwszeństwa.
Ulica Reymonta została podporządkowana ulicy Jankowickiej.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich

Jak głosowaliśmy w Rybniku?

Punkt wyborczy przy u l Chabrowej.

W Rybniku zdecydowanie wygrał 
Lech Wałęsa, na którego głosowało 
29474 osób, co stanowi 43,23 proc. 
wszystkich biorących udział w głosowa
niu. Aleksander Kwaśniewski uzyskał 
18359 głosów /26,92 proc./, Jacek Kuroń

M łodzież
też

głosowała
Włączając się do ogólnopolskiej ak

cji, w szkołach średnich na terenie Ryb
nika zorganizowano wybory prezydenc
kie dla młodzieży. W Zespole Szkól 
T echnicznych w głosow aniu brało 
udział 256 osób. Na pierwszych trzech 
m iejscach znaleźli się A leksander  
Kwaśniewski - 76 głosów, Lech W a
łęsa - 55 głosów i Jacek Kuroń - 25 
głosów. W IV Liceum Ogólnokształ
cącym wyniki były odmienne. Wygrał 
Lech Wałęsa, a na miejscu drugim i 
trzecim znaleźli się Jacek Kuroń i Ale
ksander Kwaśniewski. Po jednym gło
sie natomiast zdobyli Jan Pietrzak i Ta
deusz Zieliński. W głosowaniu brały 
udział jedynie klasy maturalne.

W środę sesja
W najbliższą środę o godz. 16.00 roz

pocznie się Sesja Rady Miasta. Radni 
m.in. podejmą uchwałę w sprawie za
sad sprzedaży mieszkań komunalnych, 
rozpatrzą w niosek o przejęcie przez 
m iasto prow adzenia działalności w 
Domu Kultury w Niew iadom iu oraz 
dokonają zmian w statucie Rybnickie
go Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Rybnickich Służb Ko
munalnych.

/J /

Zdj.: sol

Pietrzaka /1,35 proc./, Andrzeja Leppera 
/0 ,81 p roc ./, W aldem ara P aw laka  
/0 ,53 proc ./, T adeusza K oźluka  
/0 ,12 p roc./. K azim ierz P iotrow icz
otrzym ał 47, zaś L eszek  B ubel 29 
głosów . /r/

W jednym z rybnickich punktów wy
borczych fotoreporter chcący zrobić 
zdjęcie z wyborów do naszej gazety zo
stał z lokalu wyproszony.

Wydawało nam się, że utrudnianie 
pracy mediom należy już do prehistorii. 
W innych lokalach przewodniczący ko
misji potraktowali naszego przedstawi
ciela z większym zrozumieniem, uwa
żając widocznie, że tajność wyborów 
polega na zupełnie czym innym.

Zima
nie zaskoczy
Zima nie zaskoczy R ybnickich  

Służb Komunalnych - Nawet gdyby 
dziś spadł śnieg, jesteśm y na to przygo
towani -powiedział Władysław Patyk, 
zastępca kierownika RSK. Kierowcy 
stale zamiatający drogi, w  razie potrze
by przesiądą się po prostu na piaskarki i 
pługi. Od 29 października w  RSK stale 
prowadzony jest dyżur zimowy. Na po
czątku września część obowiązków wy
nikających z wywozu śmieci przejęły od 
RSK firmy prywatne. Odśnieżanie jed
nak pozostaje nadal w całości w gestii 
służb komunalnych. /a/

Urząd Miasta Rybnika
poszukuje instytucji, przedsiębior

stwa lub osoby fizycznej, 
która podjęłaby się wychwytywa

nia psów bezpańskich, 
wolno biegających, bez kagańca.

Bezpieczna szybkość
W ciągu 9 miesięcy tego roku na drogach Rybnika wydarzyły 

się 254 wypadki samochodowe. 21 osób poniosło śmierć, 312 do
znało lżejszych lub cięższych obrażeń ciała. Policjanci z Wydzia
łu Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji wzywani byli 
na miejsce 611 kolizji. W porównaniu z 1994 rokiem zanotowa
no: 55 więcej wypadków, 4 osoby więcej zginęły a 93 więcej było 
rannych. Tyle smutne statystyki.

Jak nas poinformował Naczelnik Wy
działu Ruchu Drogowego - Zdzisław  
Kuczma - wzrost zagrożenia na drogach 
odnotowano w  20 KRP województwa, a 
Rybnik zajmuje “wysoką” czwartą loka
tę. W śród najczęstszych  
przyczyn wypadków funk
cjonariusze “drogówki” wy
mieniają: lekkom yślność, 
brak wyobraźni, brawurę, 
których konsekwencją jest 
lekceważenie przepisów o 
kluczowym znaczeniu dla 
bezp ieczeństw a ruchu, 
nadmierna prędkość jazdy, 
prowadzenie pojazdu w sta
nie nietrzeźwym. Najwięk
sze zagrożenie /wg statystyk/ 
dla ruchu drogowego stano
w ią kierujący samochodami 
osobowymi, na drugim miej
scu są kierowcy ciężarówek.
Latem prym wiodą rowerzy
ści, motocykliści. W Rybni
ku, jak w każdym dużym mieście, ruch 
nasila się w godzinach popołudniowo- 
wieczornych. “Czarne” dni to środa i pią
tek.

Pierwszym przykazaniem kierowców, 
szczególnie jesienią i zimą jest zachowa
nie tzw. bezpiecznej szybkości, która nie 
ma nic wspólnego z prędkością jazdy 
określaną przez znaki drogowe - twier
dzi Zdzisław Kuczma. Kierujący poja
zdem powinien jechać z prędkością za
pewniającą panowanie nad pojazdem, 
uwzględniając warunki w jakich odbywa

się ruch, w szczególności takie jak rzeź
ba terenu, stan i widoczność drogi, stan i 
ładunek pojazdu, warunki atmosferycz
ne, natężenie ruchu i predyspozycje kie
rowcy. N ajśw ieższym  komentarzem

Od ubiegłej soboty kierowcy nadjeżdżający ulicą Jankowicką 
w stronę komendy policji mają pierwszeństwo przejazdu.

Zdj.: sol

może być tu dzień pierwszych przymroz
ków 4 listopada - kiedy to na jednej z ryb
nickich dróg w ciągu kilkunastu minut 
doszło do 4 kolizji.

Bardzo niezdyscyplinowanymi uczest
nikami ruchu drogowego są  piesi, którym 
często wydaje się, że ich nie dotyczą żad
ne przepisy. Przechodzenie przez ulicę 
poza wyznaczonym miejscem, wtargnię
cie na jezdnię to podstawowe przewinie
nia. Choć art. 11 ustęp 7 p. la  Kodeksu 
Drogowego mówi, że “zabrania się wej
ścia bezpośrednio przed jadącym pojazdem

OSP na równi z zawodowcami
Przed kilkoma tygodniami oddziały 

Ochotniczych Straży Pożarnych z Gole
jowa, Kłokocina i Boguszowic razem z 
siedmioma innymi z rejonu rybnickiego 
zostały wciągnięte do Krajowego Syste
mu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na uroczystości w Świerklanach obecni 
byli z-ca komendanta wojewódzkiego Stra
ży Pożarnych Jan Kuś, prezes Zarządu Wo
jewódzkiego Związku Ochotniczych Stra
ży Pożarnych Leszek Tobiański,prezyden
ci, burmistrzowie i wójtowie gmin, spośród 
których wyłoniono te jednostki, przedsta
wiciele prokuratury, policji i nadleśnictwa

Głównym celem wspólnego systemu jest 
polepszenie współdziałania między straża
mi ochotniczymi a państwowymi. Ustawa 
o ochronie przeciwpożarowej i ustawa o stra
ży pożarnej nakłada bowiem również na jed
nostki ochotnicze obowiązek ratownic
twa chemicznego i technicznego.

Podstawowym kryterium decydują
cym o przyjęciu ochotników do syste
mu był dobry sprzęt, dobry system alar
mowania, mobilność i profesjonalne 
działanie.

W przyszłości m ają być też włączo
ne zakładowe służby pożarnicze. Tylko 
w tym roku z terenu województwa ka
towickiego przystąpiło do systemu 111 
jednostek z 16 rejonów. W przyszłości 
wejdzie cztery razy więcej, ale uzależ
nione to jest od umiejętności strażaków

- ochotników i budżetu państwa, gdyż 
służby ochotnicze utrzymywane są przez 
gminy, natomiast system finansuje państwo. 
Przynależność do Krajowego Systemu Ra
towniczo-Gaśniczego nakłada również do
datkowe obowiązki na strażaków. Będą 
musieli przejść dodatkowe szkolenie uzu
pełniające o ratownictwo techniczne, wod
ne, ekologiczne, zwłaszcza o takie, które 
szczególnie przydatne będzie na terenie 
działania danej jednostki Ochotniczej Stra
ży Pożarnej.

Oddziały skupione w systemie mogą być 
też wykorzystywane w szczególnie trudnych 
akcjach na terenie całego kraju. Nakłada to 
na nie dodatkowe obowiązki utrzymywa
nia stałej gotowości i ciągłego podnoszenia 
sprawności działania. Podczas uroczystości 
w Świerklanach odbył się też pokaz sprzętu 
ratownictwa technicznego OSP z Jankowic 
i Państwowej Straży Pożarnej z Żor. Zapre
zentowano m.in. działanie tzw. szczęk ży
cia - maszyny do przecinania karoserii sa
mochodowej i poduszki ciśnieniowej, która 
potrafi unieść samochody ciężarowe, a na
wet tramwaj.

Oprócz tego goście zwiedzili wystawę 
sprzętu ratownictwa chemicznego Państwo
wej Straży Pożarnej w Rybniku, na której 
znalazły się też zestawy urządzeń do zbie
rania chemikaliów z drogi oraz ubranie ga
zoszczelne.

/a/

Lokata posagowa
Jedna z naszych czytelniczek zaintere

sowała nas swoim problemem. Przedsta
wiła ona polisę posagową, którą założyła 
dla dziecka w 1983 roku z myślą, że za 
odłożone pieniądze kupi kiedyś mieszka
nie. Zdziwiła się wielce, gdy po latach, w 
1995 roku upłynął okres ubezpieczenia i 
jego suma z 10 zł urosła do 90,79 zł. Po
nad dziewięciokrotne zwiększenie wpłaty

wpłaty nie jest z pewnością małe. Niestety, za 
tą  cenę już teraz nikt nie kupi nawet naj
mniejszego mieszkania, co najwyżej zi
mowe buty. W PZU dowiedzieliśmy się, 
że taki niski przyrost oszczędności wy
nikł z inflacji, która w 1989 roku wyno
siło 700 proc. Rewaloryzacja polis tego 
typu mogłaby nastąpić wyłącznie z polis 
aktualnie zawieranych, ale wtedy straci
liby aktualni klienci. Nie jest to więc 
możliwe.

Przepisy przepisami i każdy je rozumie, 
pozostaje tylko pytanie: ile na oszczędza
niu można stracić?

pojazdem, w tym również na przejściach dla 
pieszych" - większość uważa, że zawsze 
ma pierwszeństwo, część źle ocenia sy
tuację na drodze. Piesi pamiętać muszą 
także o obowiązku chodzenia lewą stro
ną drogi /pobocza lub jezdni/. Jadący na 
rowerze jest kierowcą prowadzący rower 
- to pieszy, który powinien iść lewą stro
ną jezdni.

Życie i zdrowie wszystkich użytkow
ników drogi to problem nadrzędny. Jed
nak od 20 listopada warto pomyśleć też 
o ...kieszeni. Wzrosną bowiem wysoko
ści kar pieniężnych za przewinienia na 
drodze. Najniższy mandat wynosił będzie 
5 złotych, najwyższy 5000 zł. Kolegium 
może ukarać grzywną od 10 do 5000 zł. 
Z Komendy Głównej Policji - mówi Zdzi

sław Kuczma - otrzymaliśmy 
sygnały o przygotowywanym 
taryfikatorze kar. Spodziewać 
się należy, że “najkosztowniej
sze” będą przewinienia godzą
ce w bezpieczeństwo ruchu, 
m.in. - wymuszanie pierw
szeństwa przejazdu, przekro
czenie dozwolonej prędkości. 
Spowodowanie kolizji czy wy
padku grozić może zatrzyma
niem prawa jazdy na okres od 
6 miesięcy do 3 lat.

Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego nie narzeka na 
brak funkcjonariuszy, złe wy
posażenie, brak sprzętu. Po
maga Urząd Miasta, który za
kupił w tym roku dla “dro

gówki” nowy radar. W grudniu z Fundu
szu Ochrony Środowiska UM zakupio
ny zostanie dymomierz, dzięki któremu 
można będzie wykluczać z ruchu poja
zdy nie spełniające wymaganych norm za
nieczyszczające spalinami nas i nasze oto
czenie.

A w Rybniku kolejna reorganizacja 
ruchu w mieście! Nadjeżdżający ulicą 
Reymonta /od ronda przy ul. Wodzi
sławskiej/ w kierunku dworca PKS 
muszą ustąpić pierwszeństwa przeja
zdu nadjeżdżającym z ulicy Jankowic
kiej.

Zastanawiamy się czy ta zmiana rozła
duje tworzące się na tym skrzyżowaniu 
w godzinach szczytu korki, pozwoli na 
bezpieczny, płynny ruch. Ciekawi byli
byśmy opinii najbardziej zainteresowa
nych użytkowników drogi - kierowców. 
Prosimy o telefoniczne /28825/ lub li
stowne opinie /”żółte skrzynki”/.

A.Zejer

Podsumowanie
ankiety

Na rozpisaną przez nas z okazji wyda
nia 250. numeru gazety ankietę dla Czy
telników odpowiedzieli przede wszystkim 
ludzie bardzo poważni, choć w różnym 
wieku. Najmniej ich interesuje strona roz
rywkowa - z horoskopem, m odą propo
nują za to więcej konkursów. Nie są za
interesowani zamieszczaniem programu 
TV, a jeżeli już, to tylko programu regio
nalnego. Generalnie rybniczanie chcą 
czytać przede wszystkim o Rybniku - jego 
historii, ale i życiu współczesnym, szcze
gólnie dzielnic, a nawet poszczególnych 
parafii! Czytelnicy postulują by artyku
ły były raczej krótkie, ilustrowane boga
to zdjęciami. Chętnie przeczytaliby wy
wiady z rodowitymi rybniczanami, ludź
mi interesującymi, z bogatymi życiory
sami. Czytelnicy są zainteresowani dzia
łalnością władz miasta  ale i inicjatywa
mi mieszkańców miasta. Powinniśmy też 
być bardziej krytyczni i pisać o skutkach 
ewentualnych interwencji. Wielu zwolen
ników mają teksty gwarowe, podoba się 
rubryka “Uczniowie piszą”, podoba się 
również szata graficzna “GR”.

Dziwią postulaty ograniczenia ogło
szeń, których i tak jest niewiele, a to prze
cież one wspomagają nas finansowo. My 
chcielibyśmy, żeby było ich więcej!

Sugestie Czytelników weźmiemy pod 
uwagę, a prośbę o zamieszczanie trudniej
szej krzyżówki już spełniliśmy.

Nagrodę - niespodziankę wylosował 
Michał Wnęk, 44-200 Rybnik, ul. Sła
wików 13a/16. Nagroda do odebrania w 
redakcji.
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W pierwszej turze wyborów prezy
denckich uczestniczyło 68971 rybni
czan, co stanowi 67,02 proc. uprawnio
nych do głosowania. Frekwencja była 
więc wyższa od krajowej, która wynio
sła 64,7 proc.

Kuroń - 6473 głosy /9,49 proc./. Kolejno 
rybniczanie głosowali na: Jana Olszew
skiego /5,24 proc./, Hannę Gronkie
wicz-Waltz/5,13 proc./, Tadeusza Zie
lińskiego /4,3 5 proc./, Janusza Korwi
na-Mikke /2.72 proc./. Jana Pietrzaka



W ubiegły piątek, w dniu św. Huberta, patrona myśliwych, 
rozpoczął się sezon łowiecki. Jeśli idzący na polowanie zoba
czy babę z pustymi wiadrami, wtedy lepiej gdy wróci do domu, 
bo i tak nic z łowów nie wyjdzie. Ale gdy ominą go różne my
śliwskie nieszczęścia, polowanie może być nie lada przygodą.

Baby z wiadrami - nie pokazujcie się myśliwym
Każde koło łowieckie, a na terenie 

nadleśnictwa rybnickiego jest ich kilka
naście, ma wykaz zwierzyny łownej na 
swoim terenie i plan odstrzału, który ma 
obowiązek wykonać. Wykaz i liczbę 
sztuk poszczególnych gatunków prze
znaczonych do odstrzału obliczone na 
podstawie przyrostu, robi nadleśnictwo.

Zostać myśliwym  
Zbiorowych polowań jest około 8 w 

roku. Ale oprócz tego członkowie kół 
mogą otrzymać zezwolenia na polowa
nia indywidualne. Wtedy na kartce my
śliwy ma dokładnie wyszczególnione ile 
sztuk i jakiego rodzaju zwierząt może 
upolować. Ale aby np. stać się właści
cielem poroża jelenia trzeba być selek
cjonerem, a nie zwykłym myśliwym. 
Nowo wstępujący do koła pod okiem 
swego opiekuna - wprowadzającego 
przez 2 lata odbywa staż ucząc się prze
pisów i trenując strzelanie. Po tym cza
sie zdaje egzamin teoretyczny z obycza
jów, kultury, tradycji, biologii zwierząt, 
a przede wszystkim z przepisów bezpie
czeństwa, przechodzi także test strzelec
ki. Po następnych 3 latach aktywnej pra
cy w kole, zarząd może wysłać myśli
wego na dodatkowy kurs dla selekcjo
nerów. Po nim zdaje się już bardziej 
szczegółowy egzamin ustny i trudniej
szy test strzelecki. Ale jeśli pomyślnie 
przejdzie się wszystkie testy - otrzymu
je się pozwolenie na broń kulową i moż
liwość strzału do samców zwierzyny 
płowej, czyli samy, jeleni, danieli.

Zbiorowe polowania m ają swój okre
ślony przebieg i charakter nakreślony 
przez tradycję. Polowanie zaczyna się 
uroczystą odprawą z trąbkami myśliw
skimi, a kończy ułożeniem upolowanej 
zwierzyny w pokot, odegraniem sygna
łów na trąbce charakterystycznych dla 
każdego upolowanego gatunku. Złoże
niem pokłonu zwierzętom i podzięko
waniem od organizatorów. Jest też czas 
na myśliwski bigos i wybór króla polowania

polowania, a nawet zabawę przy ognisku. Po 
wspólnych łowach jeszcze przez długi 
czas opowiada się o wędrówce po lesie. 
Niektórzy myśliwi po ustrzeleniu jelenia 
snują o tym opowieści przez kilka lat.

Polowanie to jednak przyjemność bar
dzo droga. Niewiele wspólnego z praw
dą mają opowieści o bogactwie myśli
wych. Sama broń kosztuje kilkadziesiąt 
milionów... Każdy nabój ma też wyso
ką cenę, do tego dochodzą koszty wyja
zdu - czasami polowania odbywają się 
kilkaset kilometrów od miejsca zamie
szkania. Czasami trzeba jeszcze doliczyć 
kary za nieumiejętne zagospodarowanie 
strzelonego zwierzęcia. Ustrzelenie je
lenia jest nie lada przeżyciem, ale trze
ba go jeszcze na własny koszt przetrans
portować do punktu skupu dziczyzny, 
co w przypadku 150-kilogramowego 
byka zastrzelonego w środku lasu nie 
jest łatwe. A jeśli z winy myśliwego tu
sza zostanie zmarnowana, koło ma pra
wo egzekwować zwrot poniesionych 
kosztów. A taki właśnie 150-kilogramo
wy jeleń to około 7 mln starych złotych. 
Dlatego niektórzy myśliwi uważają, że 
przyjemność polowania kończy się w 
chwili oddania strzału.

Do kosztów udziału w łowach trzeba 
też zaliczyć pracę na rzecz Koła, a w 
zasadzie lasu. Rozmaite organizacje 
obrony zwierząt w idzą w myśliwych 
tylko bezdusznych morderców. Tymcza
sem to właśnie oni budują w lasach po

letka zaporowe i produkcyjne, które 
m ają żywić zwierzęta i zapobiegać ich 
nadmiernemu przemieszczaniu się, am

ambony, paśniki i lizawki. Przez całą zimę 
dokarmiają zwierzęta, kupując paszę z 
pieniędzy składkowych, czyli swoich. 
Koło ma obowiązek również płacić za 
szkody wyrządzone przez zwierzęta na 
polach rolników. Niejednokrotnie war
tość takich odszkodowań sięga 500 mln 
starych złotych.

Myśliwi nie są też bezkarni. Upolo
wane trofea mają obowiązek przedsta
wić W ojewódzkiej Komisji Wyceny

Trofeów Łowieckich, która wydaje orze
czenia dla poszczególnych sztuk. Jeżeli 
myśliwy nie strzelił zwierzęcia w klasie okre
ślonej na zezwoleniu, grożą mu punkty kar
ne, za co może przez rok nawet pozbawio
ny być możliwości polowania 

Środowisko
Tak jak inne specyficzne środowiska, 

również koła łowieckie mają swoje prze
pisy, ale też zasady etyczne, styl ubierania

ubierania czy język. Podobno na ulicy wśród 
tłum u rozpoznać można myśliwego. 
Będzie miał kapelusik, zieloną kurtkę 
czy spodnie, sprężysty krok i wyprosto
w aną sylwetkę. Specyficzny język to 
przede wszystkim określenia zwierząt czy 
ich części. Nie mają więc łap, uszu, ogo
nów, ryjów, ale biegi, cewki, omyki, 
kwiaty, łyżki, fartuszki, tabakiery. Myśli
wy nigdy też nie przekroczy zwierzęcia 
w pokocie, wychodzącemu na polowanie

nie życząc sukcesu powie “Łam!” a w 
pozdrowieniu kolegi nikt nie usłyszy 
“dzień dobry”. Myśliwi mówią sobie 
“Darzbór”, wierząc, że oprócz dobrych 
łowczych, nic złego w lesie ich nie spo
tka.

Etyka to przestrzeganie niepisanych 
zasad ustalonych przez myśliwych sa
mych w kołach. Nie strzeli się np. do sto
jącego zająca, czy samicy prowadzącej 
młode. Do odstrzału wybiera się też zwie
rzęta słabsze, ułomne. Za nieetyczną uwa
ża się kłótnię między myśliwymi strzela
jącymi do jednego zwierzęcia o to, czyja 
kula je powaliła.

Środowisko myśliwych nie jest herme
tyczne. Organizuje coraz więcej spotkań 
w szkołach, pogadanek i ognisk dla osób 
spoza kół. Opowiadają o polowaniach, ale 
też o ochronie zwierząt. A niektórzy my
śliwi potrafią przez rok czy dwa chodzić 
za upatrzonym jeleniem, często wcale nie 
atrakcyjnym ze względu na wielkość czy 
poroże, zanim go upolują. Wtedy ustrze
lenie go jest już kwestią ambicji i przy
biera formę rywalizacji ze zwierzęciem. 
A to właśnie niektórzy lubią najbardziej.

W nadleśnictwie rybnickim poluje się 
na sarnę, dzika, jelenie i daniele. Mało 
jest zwierzyny drobnej i zajęcy, bażan
tów, ale z roku na rok obserwuje się po
wolny wzrost ich liczby.

W dniu św. Huberta senat przyjął pro
jekt nowej ustawy łowieckiej, kładzie ona 
większy nacisk na ochronę przyrody, 
wprowadza zmiany do zasad hodowli 
zamkniętej i półzamkniętej, a także za
wiera projekt powołania Państwowej 
Straży Łowieckiej do walki z kłusowni
kami. Szczególnie powołanie straży bu
dzi wiele kontrowersji wśród myśliwych 
i leśników. A neta T waróg

Wyruszamy na polowanie...

Trzy relikwie św iętego Inwestycje niewdzięczne
c.d. ze strony 1
W rocław, następnego dnia Górę św. 
Anny, a od 4 do 5 listopada relikwie św. 
Antoniego gościliśmy w Rybniku, skąd 
przewieziono je do bazyliki w Katowi
cach-Panewnikach.

Do Rybnika relikwie św. Antoniego 
przybyły w sobotę 4 listopada. Około 
godziny 16.05 pod kościół św. Józefa 
zajechało kilka samochodów. Relikwiarze

Relikwiarz z kością św. Antoniego, zna
lezioną blisko serca świętego. Symbo
lizuje ona jego miłosierdzie

relikwiarze wyniesiono z samochodu z włoski
mi numerami rejestracyjnymi. Przywiózł 
je włoski franciszkanin ojciec Egidio, 
który jest kustoszem bazyliki św. Anto
niego w Padwie, gdzie znajduje się grób 
tego świętego i światowe centrum jego 
kultu. Ojciec Egidio jest osobiście od
powiedzialny za pielgrzymowanie reli
kwii świętego po świecie, a w peregrynacji

Fragment relikwiarza podarowanego 
rybnickiej bazylice. W środku widzimy 
mały kawałek kości św. Antoniego

pregrynacji po Polsce towarzyszy mu polski 
franciszkanin z klasztoru padewskiego 
ojciec Zbigniew, który równocześnie 
tłumaczy wypowiedzi ojca kustosza. Re
likwie zostały uroczyście wprowadzo
ne do kościoła św. Józefa a jedną z nich 
niósł proboszcz tej franciszkańskiej pa
rafii w Rybniku ojciec Konstanty. Uro
czystości rozpoczęła adoracja świętych 
relikwii i msza święta, po której około 
godziny 20.05 z kościoła św. Józefa ru
szyła procesja do bazyliki św. Antonie
go. Mimo przenikliwego zimna i ostre
go wiatru, relikwiom towarzyszyło oko
ło trzech tysięcy wiernych, wśród nich 
w ielu duchow nych, przedstaw iciele 
władz miasta, 14 pocztów sztandaro
wych, orkiestra. Niektórzy szli z zapa
lonymi pochodniami i świecami. Trasa 
do bazyliki w iodła u licą R aciborską 
przez Rynek, Sobieskiego i Powstańców

Powstańców. Takiej procesji Rybnik chyba nie
pamięta!

W bazylice nastąpiła kolejna adoracja 
relikwii. Wciąż napływali wierni, przy
był również arcybp Damian Zimoń. W 
sumie do bazyliki przybyło około pięć 
tysięcy osób. O godzinie 23.00 odpra
wiona została pasterka antoniańska w in
tencji Ojczyzny i Rybnika. Uroczysto
ści kontynuowane były następnego dnia 
podczas wszystkich niedzielnych mszy 
świętych, ale najbardziej uroczysta była 
suma o godzinie 10.30. Kustosz ojciec 
Egidio z Padwy przedstawił dwie pere
grynujące relikwie. W dużym, około 
metrowej wysokości pozłacanym reli
kwiarzu w kształcie popiersia św. An
toniego znajdowała się relikwia struny 
głosowej świętego, symbolizująca umi
łowanie ewangelii. W drugim około 40- 
centymetrowym relikwiarzu znajdowa
ła się kość żebrowa znaleziona najbli
żej serca świętego padewczyka. Reli
kwia ta miała symbolizować miłość św. 
Antoniego do Boga i ludzi. Obecny był 
również trzeci relikwiarz o kształcie 
monstrancji około 35-centymetrowej 
wysokości. Umieszczono w nim czą
steczkę bliżej nieokreślonej anatomicz
nie kości. Jest ona podpisana po łacinie 
“Ex ossibus s. Antonio...” /z kości św. 
Antoniego/. Tę cenną relikwię klaszto
ru franciszkańskiego w Katowicach-Pa
newnikach ojciec Damian przekazał uro
czyście rybnickiej bazylice. Dar ten w 
imieniu wszystkich rybnickich katoli
ków przyjął proboszcz bazyliki ks. pra
łat Alojzy Klon.

W niedzielę o godzinie 13.30 odpra
wiono jeszcze w bazylice pożegnalne 
nieszpory i po godzinie 14.00 dwie re
likwie z Padwy zostały przywiezione do 
Katowic. Jedna relikwia została już na 
zawsze w Rybniku.

T ekst i zdjęcia: 
M arek Szołtysek

c.d. ze strony 1

kolektora rów nież w śród w łaścicieli 
pustych działek. - Projekt powinien 
obejmować również tereny na razie 
niezabudowane. Po co przekopywać 
jeszcze raz i niszczyć trawniki bądź 
grządki... mówi.

- Sytuację taką, gdzie w środku 
uzbrojonego osiedlow ego terenu  
znajdują się np. nieskanalizowane 
enklawy domków rodzinnych, “za
wdzięczamy” dawnym przepisom bu
dowlanym - mówi naczelnik W ydzia
łu Gospodarki Komunalnej UM W ik
tor Salamon. Państwo preferowało 
budownictwo wysokie, nie pozwala
ją c  indywidualnym właścicielom do
mków dołączyć się do osiedlowego ko
lektora. Spółdzielnie dostawały bowiem 
na takie przedsięwzięcia z centralnego 
budżetu kredyty, które najczęściej były 
później umarzane. Nie mogły więc trafić 
w ręce właścicieli domków, bo to naru
szałoby priorytety.

N ajw iększym  problem em  jak i sta
nął przed władzam i m iasta w 1990 
roku był brak sieci w odociągowej w 
w ie lu  ry b n ick ich  d z ie ln icach . Do 
1990 roku bieżącej w ody nie było 
m.in. w Zebrzydow icach, Kam ieniu, 
Golejowie, Chwałęcicach, Stodołach, 
częściow o w Śródm ieściu. Do dnia 
dzisiejszego wykonano ok. 130 km 
wodociągów, przy zaangażow aniu fi
nansowym oraz w postaci robocizny 
m ieszk ań có w  d z ie ln ic . A k tu a ln y  
koszt 1 m sieci w odociągowej w yno
si od 100 - 200 zł za metr, bardziej 
kosztow na je s t budow a sieci kanali
zacyjnej - od 140 do 1000 zł za metr, 
w zależności od użytych materiałów . 
Od 1990 roku zrealizow ano w m ie
ście ok. 1,5 km kanalizacji sanitarnej. 
Jej rozbudow a zależna je s t jednak  od

chłonności oczyszczalni ścieków, a ta 
je s t ju ż  na granicy sw oich możliw o
ści. Jej rozbudow a jes t jed n ą  z naj
w ażniejszych inwestycji m iejskich, a 
je j realizacja postępuje etapami. Ak
tualnie trw a budowa kolektora sani
tarnego tzw. B, do którego spływać 
będą ścieki z okolic ul. W iejskiej i Pl. 
Armii Krajowej, teraz wpuszczane do 
Nacyny. Prowadzono rów nież prace 
przy sieci kanalizacji deszczowej, w 
sumie zrealizow ano jej ok. 770 mb.

Do tej pory nieskanalizow any jes t 
Golejów  oraz część Kamienia. Są to 
tereny ze zlewniami ciążącymi ku Le
szczynom i leżące na styku z tą  gmi
ną. Budowa sieci kanalizacyjnej bę
dzie  w spó lnym , m iędzygm innym , 
przedsięwzięciem .

R ozszerzana jes t rów nież sieć ga
zow a, której zbudow ano ponad 60 
km. K oszt m etra bieżącego gazocią
gu w aha się między 30 a 150 zł, c ią
gle jednak rośnie. Nadal ogrzewanie 
gazem  je s t bardzo  kosztow ne, ale 
w arto o nim pomyśleć jako  o źródle 
alternatywnym .

Tw orzenie infrastruktury technicz
nej je s t  zadan iem  n iezw ykle  n ie 
w dzięcznym  - kosztownym  i... nie- 
spektakularnym, a jego realizacja roz
ciąga się w czasie - od fazy projektu 
do wykonania. Wymaga więc również 
stabilnej w ładzy. N ie zaw sze m ie
szkaniec N owin wie o pracach wyko
nyw anych w Chwałowicach czy K a
m ieniu, dostrzeże natom iast każdy 
nowy kw iatek posadzony w Rynku.

Biorąc pod uwagę powyższe dane 
trudno zgodzić się z opinią zaw artą 
w  niektórych listach do redakcji, że 
m iasto zajm uje się tylko Rynkiem i 
okolicam i. Po prostu inne inwestycje 
są  trudniej dostrzegalne.

W.R.
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Takie w każdym razie można było 
wynieść wrażenie ze spotkania, które 
odbyło się w miejskiej bibliotece z oka
zji promocji książki Rybnicki Inspek
torat Arm ii Krajowej z jej autorem, sę
dziwym już dziś Mieczysławem Brzo
stem.

Wśród zaproszonych gości były m.in. 
osoby, które bezpośrednio uczestniczy
ły w wydarzeniach opisanych w książce 
i których nazwiska tam występują, a tak
że ci wszyscy, których interesuje histo
ria naszego regionu, w tym spora grupa 
młodzieży.

O tej Ziemi trzeba pisać...

Autor książki 
Mieczysław Brzost 
(u  góry)

P u b likacja  w zbu
działa duże zaintere
sow an ie nie tylko  
historyków.

Zdj.: sol

Obecny na spotkaniu pracownik nau
kowy Instytutu Historii Uniwersytetu 
Śląskiego dr Zygmunt Woźniczka do
konał wprowadzenia w tematykę, przed
stawiając wieloletnie tradycje konspira
cji w naszym kraju i jej specyfikę. Kie
dy po wybuchu wojny zawaliły się struktury

Wojna i przeżycia z nią związane pozostają 
wciąż żywe wśród ludzi, których dotknęły.

struktury Rzeczpospolitej, powstały struktu
ry podziemne nawiązujące do tradycji 
powstań romantycznych. Ich specyfiką 
było to, że ważniejsze dla ich organiza
torów były zadania na przyszłość niż 
walka bieżąca. Dr Woźniczka scharak
teryzował wyjątkowy charakter konspi
racji śląskiej, gdzie warunki nie służyły 
tworzeniu wielkich grup bojowych, ale 
sprzyjały działaniom wywiadowczym. 
Przenikanie do administracji niemiec
kiej, niemieckiego wywiadu było ła
twiejsze choćby ze względu na dwuję
zyczność Ślązaków. W ielką rolę w po
wstawaniu struktur AK odegrały dzia
łające już w okresie międzywojennym

na Śląsku Oddziały Młodzieży Powstań
czej, bo to właśnie na ich organizacji się 
w zorow ano, tw orząc inspektoraty i 
okręgi AK.

Autor Mieczysław Brzost podkreślił 
rolę wychowania w polskości śląskich 
działaczy podziemia, ich tradycje patriotyczne

Święto kinomanów
Po raz trzeci w swojej ponad 30-letniej historii rybnic

ki Dyskusyjny Klub Filmowy “Ekran” będzie gościł 
Ogólnopolskie Seminarium Filmowe Polskiej Federacji 
DKF-ów.

Czterdzieste, jubileuszowe semina
rium poświęcone będzie problematyce 
" Wkładu Polski i Polaków w kinemato
grafię światową ”. Cykl imprez będzie 
trwał od 7 do 10 grudnia br. w Rybni
ku.

Prezes rybnickiego DKF-u, Wojciech 
Bronowski, nie ukrywa dumy z faktu, 
że jego placówka wygrała ogólnopolski 
konkurs na organizację tej imprezy, po
zostawiając wśród pokonanych ośrodek 
poznański, toruński czy lubelski. Obok 
warszawskiego “Kwantu” jesteśmy je
dynymi gospodarzami ogólnopolskiego 
seminarium po raz trzeci - mówi.

Przed 7 grudnia będzie można obej
rzeć dwa filmy związane z jubileuszo
wą sesją. Oficjalne otwarcie nastąpi tego 
dnia o godz. 19.00. Przedstaw iciele 
DKF-ów i kin studyjnych z całej Pol
ski, delegacje zagraniczne, znane posta
cie polskiego kina /nazwiska są na razie 
trzymane w tajemnicy/ - w  sumie około 
150 zaproszonych osób - oraz miłośni
cy kina z Rybnika i okolic będą mogli 
obejrzeć program kabaretowy Teatru 
Dramatycznego w Częstochow ie pt. 
“Ale kino!”. Dwudziestoosobowy ze
spół będzie wykonywał znane filmowe 
szlagiery, w tym znane piosenki z pol
skich filmów przedwojennych.

P ro jekc je  p rzew idyw ane  są  do 
późnych godzin nocnych. Wśród nich 
8-minutowa projekcja filmów pokaza
nych u początku historii kina w “Cafe

de Paris” w 1895 roku - poza tym bę
dzie można obejrzeć 5-6 filmów pełno
metrażowych dziennie. Lista tytułów 
zostanie zamknięta pod koniec listopa
da, obecnie trwają rozmowy z ambasa
dą włoską, niemiecką, amerykańską, 
szwedzką i hiszpańską w Polsce. Cho
dzi o pokazan ie  tak ich  film ów , w 
których wyraźnie zaznaczył się “polski 
ślad”. Wśród tytułów luźno związanych 
z tematem seminarium, pozaprogramo
wych, znajdą się nowe i znaczące pozy
cje kina światowego nigdy dotychczas 
nie wyświetlane w Polsce. Zatem dla 
pracujących kinomanów propozycja: 
trzeba wziąć urlop w piątek, 8 gru
dnia i nic nie planować na weekend 9 
- 1 0  grudnia. Czekają ich trzy dni 
pełne wrażeń w sali kinowej.

I jeszcze jedna ważna informacja: 
Polska Federacja Dyskusyjnych Klu
bów Filmowych postanowiła w roku 
bieżącym przyznać swoje najwyższe 
wyróżnienie - Nagrodę im. prof. An
toniego Bohdziewicza - właśnie DKF-
owi “Ekran” z Rybnika jako najlep
szemu klubowi w kraju za ostatni rok 
działalności. To honorowe wyróżnienie 
przyznaje Rada Federacji, oceniając 
m.in. repertuar, realizację programu 
działania, organizację przeglądów i im
prez, gospodarkę klubu. To drugie już 
tego typu wyróżnienie dla rybnickiego 
“Ekranu”, zatem obok DKF-u w Kra
kowie tylko Rybnik będzie mógł się

chwalić posiadaniem dwóch najwyż
szych nagród federacji.

W 1984 roku ogólnopolskie semina
rium w Rybniku było poświęcone kinu 
polskiemu, w 1989 roku - kinu japoń
skiemu. Pozostały z tam tych imprez 
okolicznościowe wydawnictwa, ślady 
wielu cennych wystąpień osób tak sław
nych jak  Andrzej W ajda, K azim ierz 
Kutz, Jurij Łotman, Jerzy Toeplitz 
/”Film na świecie”, nr 307-308 z 1984 
roku, informator “Kino japońskie”, Ryb
n ik - Warszawa 1989 rok/. Organizato
rzy tegorocznej imprezy miłośników 
kina - Polska Federacja DKF-ów i Za
kład Kin Studyjnych w Warszawie oraz 
DKF “Ekran” w Rybniku - również pla
nują druk okolicznościowego wydaw
nictwa.

Poprzednie seminaria uznano za zorga
nizowane perfekcyjnie. Chciałbym, żeby i 
to zebrało podobne oceny- mówi Wojciech 
Bronowski. Pozostaje życzyć sukcesu nie 
tylko na, ale i wokół “Ekranu”.

/gw /

Restauracja “OLIMPIA” 
w Rybniku-Kamieniu

zaprasza na

Sylwestrowy
oraz 6 stycznia 1996 roku na

III Rybnicki Bal 
Charytatywny

pod patronatem Prezydenta Miasta 
Rybnika z udziałem  

Eleni,
Krzysztofa Krawczyka.

Bilety do nabycia w restauracji 

"Olimpia” .

4

Piękno siedzi w ... szczegółach
Na zdjęciu widzimy fragment bramy wejściowej do jednej z rybnickich kamie

nic. Gdzie ona się znajduje? Prawidłowej odpowiedzi prosimy szukać na tej samej 
stronie.

Chóralne popołudnie
W nied zie lę  12 listopada o godz. 

15.00 w Dom u K ultury w B ogu
szow icach  od b ęd z ie  się p rzeg ląd  
zespo łów  chóra lnych  o P uchar P re
zesa R ybnick iego  O kręgu P o lsk ie
go Z w ią z k u  C h ó ró w  i O rk ie s tr . 
W y stąp ią  chóry  z rzeszone  w tym  
okręgu: “ S łow iczek ” z Popielow a, 
“M ick iew icz” z N iedobczyc, “ Se
r a f” z R ybnika, “ S k o w ro n ek ” z

G ierałtow ic, “Schola C antorum ” z 
K nurow a oraz  trzy chóry o nazw ie 
“ B el C anto” z I LO w R ybniku, z 
G aszow ic oraz Chudow a.

W ystąpi także ork iestra  dęta kop. 
“ Jan k o w ice” . M iłośn ików  śpiew u 
chóra lnego  zapraszam y do spędze
n ia  m uzycznego popołudnia .

/ r/

Kina 
“APOLLO”

10 listopada, godz. 17.00, 19.15; 11 li
stopada, godz. 16.00, 18.15; 12 listo
pada, godz. 17.00, 19.15; 1 3 - 1 7  listo
pada, godz. 17.00 - “BATMAN FOR
EVER” /USA/, 1 3 - 1 7  listopada, 
godz. 19.15, "WALECZNE SERCE” 
/USA /

“PREMIEROWE” przy TZR
12 listopada, godz. 17.00, 19.30; 13 li
stopada, godz. 17.00 - “APOLLO 13” 
/USA/, cena 5,0 zł
14 - 16 listopada, godz. 17.00, 19.00 - 
“SZALONA MIŁOŚĆ” /USA/, cena 4,0 
zł

DKF “EKRAN” przy TZR
13 listopada, godz. 19.00 - “PRZE
PIÓ RKI W PŁATKACH RÓŻY”, prod. 
meksyk., reż. A. Arau, wstęp za karne
tami

“WRZOS” -Niedobczyce
12 listopada, godz. 17.00 - “MASKA” 
/USA/

“ZEFIR” - Boguszowice 
10 listopada - seans filmowy dla mło
dzieży - “FAUSTYNA” /pol./
13 - 16 listopada, godz. 17.00, 19.00 - 
“KARMAZYNOWY PRZYPŁYW” 
/USA /

 Koncert 
Teatr Ziemi Rybnickiej

10 listopada, godz. 18.00 - X SILE
SIAN JAZZ MEETING: grają “BOO
M ERANG” Jarosław a Śm ietany i 
Krzysztofa Popka oraz KW ARTET 
Zbigniewa Namysłowskiego z kapelą 
góralską, wstęp 10,00 zł, ulgowy 6,00 
zł
11 listopada, godz. 18.00 - koncert 
“FIVE LINES” - grupy wokalnej z Ło
dzi z zespołem muzycznym oraz “SU
PER SESSION II” Krystyny Prońko, 
cena 10,00 zł, ulg. 6,00 zł

Dom Kultury - Chwałowice 
10 i  11 listopada, od godz. 22.00 - JAM 
SESSION “X SILESIAN JAZZ MEE
TING”

Ta drewniana brama prowadzi 
do kamienicy stojącej przy ulicy 
Kościelnej pod numerem “pią
tym”.

Dom Kultury - Boguszowice 
12 listopada, godz. 15.00 - koncert fi
nałowy chórów o Puchar Prezesa Okrę
gu: występ chóru “SENIORZY” z Bo
guszowic

Teatr
Teatr Ziemi Rybnickiej

13 listopada, godz. 9.30, 11,00, 12.30, 
Christiane F.: “DZIECI Z DWORCA 
ZOO”, reż. Jan Różewicz, org. Agencja 
“Biliczak” z Gdańska, cena 4,00 zł

Rozrywka
Klub “Energetyk”

10 listopada, godz. 12.00 - konkurs pla
styczny dla przedszkolaków ; godz. 
17.00, konkurs plastyczny dla dzieci
11 listopada, godz. 10.00 - gry i zaba
wy dla dzieci, godz. 15.00, rozgrywki 
sportowe i sprawnościowe; godz. 16.00 
- quiz filmowy, godz. 17.00 - maraton 
taneczny dla młodzieży i dorosłych
12 listopada, godz. 17.00 - Muzyczne 
show zespołu “Kolorowe spinacze” z 
Krakowa
13 - 17 listopada, godz. 9.30 - halowy 
turniej piłki nożnej klas VI o puchar 
Klubu “Energetyk”
14 listopada, godz. 17.00 - labirynt słów
15 listopada, godz. 17.00 - rozsypanka 
literacka oraz otwarty turniej szachowy

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz 

Wystawa stała pt. “Rybnik - moje mia
sto”, czynna /z wyj. poniedziałków/ od 
10.00 do 14.00, w środy od 10.00 do 
18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Biblioteka Miejska 
“Artur Trunkhardt - człowiek nie
zwykły” - wystawa z okazji wydania 
250 numerów “Gazety Rybnickiej” 

Teatr Ziemi Rybnickiej 
W ystawa prac Zespołu M alarskiego 
Twórców Nieprofesjonalnych “OBLI
CZA” z okazji 15-lecia istnienia

Dyskoteki
Restauracja “Olimpia” - Kamień

piątek, 10 listopada, godz. 20.00 - 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

sobota, 11 listopada, godz. 20.00 - 2.00 
Kino “Apollo”

sobota, 11 listopada 20.00 - 2.00
/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

patriotyczne wyniesione z domu. Zaapelował 
do obecnej na spotkaniu młodzieży o za
chowanie w pamięci ludzi, którzy w cza
sie wojny walczyli z niemieckim oku
pantem. Pomocą będzie niewątpliwie 
książka, która nie ma pretensji do cało
ściowego ujęcia problemu ruchu oporu 
na naszych terenach, a jest raczej mater
iałem dla historyków do dogłębnego 

opracowania. Do zawartych w publika
cji treści bardzo emocjonalnie podeszli 
obecni na spotkaniu bracia Kożdonio
wie, byli więźniowie hitlerowskich obo
zów koncentracyjnych, których rodzina 
poniosła w czasie wojny wielkie ofiary. 
Uważają oni, że w książce nie wyeks
ponowano należycie działalności m. in. 
braci Pukowców i jednego z braci Koż
doniów. Uwagi te wywołały żywą dys
kusję, której wynikiem może być stwier
dzenie, że dobrze się stało, że pozycja 
taka ukazała się na rynku wydawniczym, 
lecz wymaga ona wzbogacenia i uzupeł
nienia. Zbierania dalszych relacji i ma
teriałów mogłaby się podjąć komisja 
historyczna przy Hufcu ZMP w Ryb
niku, noszącym imię Józefa Pukow
ca, a także D ział H istorii i K ultury 
R eg io n u  ry b n ic k ie g o  M uzeum . 
Podziękow ania należą  się rów nież 
w y d aw n ic tw u  “ Ś lą sk ” , Sp .z  o .o ., 
którego prezes, pochodzący z R ybni
ka Tadeusz Sierny, był w spółorga
nizatorem  promocji książki w rybnic
kiej bibliotece.
- O tej ziemi nie wystarczy pamiętać, 
trzeba o niej pisać... podsum ow ał 
spotkanie M ieczysław  Brzost.

/r/



Złote myśli 
cesarza

W poniedziałek 11 listopada 1918 roku Niemcy podpisały kapi
tulację, zakończyła się pierwsza wojna światowa, a Polska odzy
skała od wielu lat wyczekiwaną niepodległość. Sytuacja ta stwo
rzyła nadzieję na przyłączenie choćby części Śląska do Polski. Za
nim się to jednak stało, na fronty wojny światowej musiało po
maszerować około 150 tysięcy Ślązaków by walczyć za cesarza 
Wilhelma II. Z powiatu rybnickiego na niemiecki front trafiło 
15500 żołnierzy, z czego 5700 poległo /w tym 3400 żonatych/, zaś 
4336 odniosło trwałe kalectwo.

Od połowy XVIII wieku Śląsk, oprócz 
Księstwa Cieszyńskiego, był częścią 
Królestwa Prus. Państwo to w 1871 roku 
doprowadziło do ponownego zjednocze
nia się Cesarstwa Niemieckiego. Odtąd 
królowie Prus byli również cesarzami 
Niemiec. Śląsk zaś był prowincją Prus, 
która z kolei wchodziła w skład cesarstwa. 
Pierwszym cesarzem był wtedy Wilhelm 
I Hohenzollern /1871-1888/, a po nim na 
krótko władzę przejął jego syn Fryderyk 
III /1888/. Następnym zaś i jednocześnie 
ostatnim cesarzem Niemiec został Wi
lhelm II Hohenzollern /1888-1918/. Jego 
rządy przypadły na okres największego 
rozwoju jak i wielkiego upadku cesar
stwa. Z jednej strony bowiem Niemcy 
przełomu XIX i XX wieku są najwięk
szą europejską potęgą gospodarczą i mi
litarną, z drugiej zaś to właśnie za rzą
dów Wilhelma II Niemcy poniosły wiel
ką klęskę w pierwszej wojnie światowej, 
on sam zaś musiał abdykować w związ
ku z utworzeniem Republiki Weimar
skiej. Wybrał emigrację i zamieszkał w 
Holandii, gdzie zmarł w 1941 roku.

Postać Wilhelma II była na Śląsku bar
dzo popularna, i nazywano go tutaj “Wi
lusiem”, a nasi dziadowie i pradziadowie

- W p iątek  w ieczorem  znów  zga
sło w m ieście naszem  św iatło  e lek
tryczne na k ilka godzin . D zieje się 
to n ieste ty  u nas zbyt często  i po
w odu je  duże s tra ty  o b y w ate lo m , 
p racu jącym  w ieczo rem  lub m ają
cym  z a k ła d y , p ęd zo n e  m o to ram i 
elektrycznym i, a będące w ieczorem  
w biegu.

- /Ś w iętok rad ztw o ./ D nia 29 ub.m . 
skradziono z kap licy  Z akładu  Fun
dacji Po ledn ika  w Ł yskach  z w ize
runka D ziecią tka  Jezus zło ty  p ie r
śc ień , k tó ry  by ł u m ie szczo n y  na 
palcu  danego w izerunku . P rzep ro
w adzone dochodzen ia  w ykazały, że 
p ierścień  ten skradł n iejaki W incen
ty S. i podarow ał sw ojej na rzeczo
nej. P ierśc ień  odebrano  i zw róco
no do kaplicy .

- K o m is ja  O św ia ty  P o zaszk o ln e j 
przy Pow iatow ym  U rzędzie  Szkol
nym I w R ybniku u rządza  w n ie
d z ie lę , d n ia  15 lis to p a d a  b .r .,  o 
godz. 5 w ieczorem  w ykład z ob ra
zam i św ie tln y m i w Je jk o w icach . 
P relegen t w ygłosi aktualny obecnie 
w ykład  o “P o w stan iu  L is to p a d o
w y m ” i k ra jo z n a w c z y  o b ra z e k : 
“W isłą  do G dańska” .

byli jego poddanymi. W niejednym urzę
dzie wisiał wtedy portret cesarza, zaś o 
jego zdrowie modliły się dzieci przed roz
poczęciem szkolnych lekcji. Był nawet 
czas, że Polacy z innych dzielnic nazy
wali Ślązaków “wilusiami ”. Chociaż ślą
scy poddani zachowywali wobec cesarza 
należny mu respekt i lojalizm, to wydaje 
się jednak, iż duża część mieszkańców 
Śląska doskonale rozumiała różnicę mię
dzy swą śląskością a przynależnością do 
Prus i niemieckiego cesarstwa. Niechęć 

do cesarza i Niemiec 
pogłębiła się na Śląsku 
podczas pierwszej woj
ny światowej. Panował 
wtedy głód, a kilkadzie
siąt tysięcy Ślązaków 
zginęło lub odniosło 
trw ałe kalectw o na 
frontach tej okrutnej 
wojny. Dlatego nie dzi
wi ta szydercza, choć 
dowcipna jednocześnie 
piosenka, jaką po usu
nięciu Wilhelma i jego 
wyjeździe do Holandii 
śpiewano na śląskich 
ulicach i w powstań
czych okopach: “Wiluś 
w Holandyi śledziami 
handluje. Widzisz ty 
pieronie jak  ci to pasu
je!” oraz “Gupi Wiluś 
myśloł, że mu byda słu
żyć, póda do powstanio, 
że sie bydzie kurzyć ”. I 
dalej: “Wiluśku, Wiluś
ku, straciyłżeś galoty, 
teroz łoddosz Ślązek bez 
żodnyj ochoty!”. 

Oddajmy jednak na 
chwilę głos samemu Wilhelmowi II, który 
znany był również z bardzo dosadnych i 
kontrowersyjnych wypowiedzi. W 1894 
roku w Toruniu bardzo ostro wypowie
dział się przeciwko polskim korzeniom 
tego miasta. Zaś w 1902 roku podczas 
poświęcenia kościoła Najświętszej Ma
rii Panny w Malborku prowadził wywód 
na temat roli tego miasta jako symbolu 
n iem ieckich  zadań narodow ych na 
Wschodzie i nawoływał do germanizacji 
Słowian, a Polaków w szczególności. Sło
wom tym towarzyszyło popularne wtedy 
hasło “Der Deutschen gehӧrt die Welt” 
/Świat należy do Niemców/. Natomiast

Sztandar Polsk i

70 lat temu ”Sztandar Polski 
i Gazeta R ybnicka” 

od 10 do 16 listopada donosiły

O głoszen ia

H erbatę  m arki 
C ZA JN IK

bronzow ą, czarną , n ieb ieską , 
czerw oną  lub z ło tą  

p ije  każdy znaw ca bezw zględnie  
z ochotą.

K ARTON Y
w szelkiego rodzaju , surow e i obcią
gane, p u d e łk a  sk ład an e , skrzynki 
sk ładow e i na fo rm ularze.
Fabryka kartonów  i w yrobów  papie
row ych
A. M usio lik , R ybnik , ul. R ac ibo r
ska 19

K upujcie  losy 
lo te rji fantow ej
Z w iązku  O brony  K resó w  Z ach o 
dn ich
cen a  losu  2 ,-z ł. g łó w n a  w ygrana
w artości 8000 zł
ciągn ien ie  16 lis topada  1925 r.

w 1910 roku podczas 
otw arcia nowego za
mku w Poznaniu Wi
lhelm  II pow iedzia ł 
podczas toastu: “Nie
chaj na widok tej bu
dowli każdy pamięta, że 
stanowi ona symbol pa
triotycznej troski, jaką  
okazuję tej niemieckiej 
prowincji, która roz
kwita tak bardzo pod  
berłem mego rodu ”. By 
jednak nie sądzić, że 
cesarz  W ilhelm  II 
szczególną n iechęcią 
obdarzał tylko Pola
ków, przytoczmy frag
ment wywiadu z 1908 
roku, w którym cesarz 
za pośrednictwem “Da
ily Telegraph” zwraca 
się do Anglików: “Wy 
Anglicy jesteście szale
ni, szaleni, szaleni ja k  
marcowe zające /.../”.
Ale ostatni cesarz Nie
miec miał również za
cięcie filozoficzne i mo
ralizatorskie, gdy tak 
oto w 1904 roku scha
rakteryzował cechy nie
mieckiego mieszczani
na: “Być twardym w 
bólu, nie życzyć sobie 
tego, co jest nieosiągalne lub bezwarto
ściowe, być zadowolonym z dnia takiego 
jakim jest; we wszystkim szukać dobra i 
cieszyć się naturą i ludźmi takimi jacy są; 
pocieszyć się po tysiącach gorzkich chwil 
jedną, która jest piękna, a sercem i umie
jętnościami dawać co najlepsze nawet 
wtedy, gdy nie ma za to podziękowania ”. 
Te złote myśli cesarza, jak większość wy
powiedzi polityków miały jedynie przy
jemne brzmienie i nic wspólnego z rze
czywistością. Bo czyż nie zostały wypo
wiedziane przez człowieka, który odpo
wiedzialny jest za część zbrodni wojen
nych? Cynizm tych słów brzmi jeszcze 
wyraźniej, gdy zestawimy je z tekstem 
pieśni z czasów powstań śląskich, w 
których autor tak zwraca się do niemiec
kiej formacji zbrojnej zwanej Grenzschut
zem:

“Niewinnie polegli kamraci
górnicy,

Pierwsi na powstaniu śląscy
męczennicy.

Grencszuce, grencszuce, nic wom 
nie brakuje,

Jeno źdźbła miłości, co sie w sercu 
czuje ”. 

T ekst i fotokopie: 
Marek Szołtysek

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w niedzielę 5 listo
pada po  uroczystościach związanych z przybyciem do Rybnika relikwii św. Anto
niego i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie fotografię 
oraz drobny prezent. Będzie to litr 100-procentowego soku owocowego. Zapra
szamy do zabawy!

W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez SZYMONA SAWAŚCIU
KA z Rybnika.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, je s t czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00. /zdj.: szoł/

No i p iyrw szo  runda wyborów  
momy za sobom.
M arek M ateja je s t isto blank mie
chym p iźniony. Gupielok doł sie łod  
kogoś sfyrtać i wybory zbojkotowoł. 
Choć Mateja potrzyńśli go za szkla
bikorz, mamlas f órt kludziół ta swo
ja  jałowo godka, że mu sie żodyn z 
kandydatów niy widzi. Jezderkusie, 
dyć łon mi sie czynsto tyż niy widzi, a 
jednak dalij sie s nim kumpluja i go 
niy bojkotuja.

Nasza fam ilijo wybrała sie noprzód 
do kościoła na suma porzykać, a po
tym ani z procesyjom ruszyli my do 
punktu wyborczego. Jak żech poko
zoł mój dowód, pogratulowała mi jed
na paniczka na moje piyrwsze wybo
ry. Bołech z tego rod, ja k  diosi. Po
medytowołech ździepko nad listom i 
z powagom postawiółech mój krzy
żyk kaj trza.

Z  wieczora siedli u starzyków wszyj
scy gromadnie przed telewizorym. Kej 
żodyn niy przyznowoł sie, na kogo 
łoddoł swój głos, jo  tyż sie nikomu niy 
spowiadoł. Wyrychlaty żech niy ma. 
Starzyk tyż woleli gymba na kłódka 
trzymać. Padali, że jakby tyn przez 
nich wybrany prezydent kozoł juzaś  
pasa narodowi przyciongać, to by im 
somsiedzi wytykali, że źle swój krzy
żyk postawiyli. Wajać tyż by nijak niy 
pasowało, bo co sie wybrało, to sie 
mo.

Kożdy czekoł w napiyńciu na piyrw
sze wiadomości. Z  nerwów cmankali 
fajfczyska abo tyż kurzyli jedna ciga
reta za drugom. Joch ju ż  boł  ani ka
banos uwyndzony. Starka ciyngiym  
łokna łotwierali i przezywali, że isto 
skuli wyborów im gardiny do cna za
żółknom i niy pódzie ich doprać.

Przesiedzielimy przed tom putniom  
aż do samyj nocy. Pewnikym niyke
rym porobiyły sie planskyrze na za
dku łod siedzynio.

Przed nami za niycołke dwa tydnie 
drugo runda wyborów. Kożdy ju ż  sie 
na nie rychtuje. Starka łobiecali chło
pom  po  piw ie postawić, ja k  niy by
dom potym w nocy tela bakać.

Kożdy ju ż  wiy, na kogo postawi 
swój krzyżyk. Jo tyż wiym, a Wy?

Edek

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5

Abecadło
Rzeczy

Śląskich

Na tym amerykańskim plakacie antywojennym bez tru
du rozpoznać można postać cesarza Wilhelma II. Pod
czas tej wojny w Ameryce panowały silne nastroje anty- 
niemieckie. Nawet z  niemiecka brzmiącego “Hamburge
ra ” nazywano wtedy “Liberty Sausage” /Kiełbaska Wol
ności/

Wilhelm I I  Hohenzollern zwany “Wilusiem”/1859-1941/ 
W latach 1888-1918 był cesarzem Niemiec i jem u rów
nież podlegał Śląsk. Rozbudował niemiecką armię, zaś 
polityką doprowadził do wybuchu pierwszej wojny świa
towej. Za jego  panowania nastąpiło ożywienie haseł na
cjonalistycznych oraz germanizacji w Wielkopolsce, na 
Pomorzu i Śląsku

W y b o r ó w  c . d .



 Zarząd Miasta informuje 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - Kamieniu ogłasza 

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ RESTAURACJI I HOTELU SPEEDWAY
POŁOŻONEGO W RYBNIKU PRZY UL. GLIWICKIEJ 72 - NA TERE

NIE STADIONU MIEJSKIEGO.
Hotel posiada 15 pokoi 2-osobowych z łazienkami, wyposażenie pokoi standar

towe, łazienka z natryskiem, umywalką i wc. Powierzchnia całkowita pokoju z 
łazienką wynosi: 20,8 m kw. W hotelu znajduje się świetlica o pow. 23,1 m kw., 
sala konferencyjna o pow. 58,6 m kw., oraz 3 pomieszczenia o średniej pow. 6,4 m 
kw. które można zaadoptować na pokoje hotelowe. Restauracja wraz z zapleczem 
składa się z 12 pomieszczeń o ogólnej powierzchni 240 m k w . , wyposażona w 
sprzęt gastronomiczny. Oferty w kopertach należy składać w dyrekcji MOSiR w 
Rybniku - Kamieniu ul. Hotelowa 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 
7.00 - 15.00.

Obiekt można oglądać w dniu 3.11. 1995 r. w godz. 8.00 - 12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.11.1995 r. o godz. 10.00 w hotelu Olimpia w
Kamieniu, do udziału w przetargu uprawnia wpłata wadium w wysokości 5.000 zł 
oraz opłaty przetargowej w wysokości 10 zł.

RES-TYPE
ul Warszawska 10 
40-008 Katowice 
tel 10688 28,
102 84 98 

fax 58 88 69

-zalety
- najdłużej na rynku
-jedyny katalog ofertowo - branżowy
- najtańszy i najskuteczniejszy
- rzetelność i aktualność informacji
- współpraca z  zagranicą
- 3  języki obce
- członek i założyciel 

Regionalnej Izby Gospodarczej
- pewność - reklama trafia do adresata
-wady
- brak

UDANY BIZNES!
pada o godz. 19.45 na ulicy Wodzisławskiej. 
Zderzyły się tam dwa samochody osobowe 
- VW golf i mazda. W wyniku wypadku 
15-letni pasażer poniósł śmierć na miejscu, 
zaś trzej inni w wieku 18 lat doznali obra
żeń.

Kradzieże kieszonkowe
Długie wieczory, półmrok w zatłoczonych 
autobusach i jesienne znużenie robiących 
zakupy ludzi stały się sprzyjającą okolicz
nością dla grasujących po Rybniku złodziei- 
kieszonkowców. W sobotę 28 październi
ka z autobusu linii miejskiej nieznany spraw
ca skradł saszetkę z dokumentami i 160 zło
tymi. Zaś w piątek 3 listopada w podob
nych okolicznościach skradziono podobny 
portfel z dokumentami i 50 złotymi. Nato
miast w poniedziałek 30 października ze 
sklepu meblowego przy ulicy Sosnowej nie
znany sprawca skradł podobną saszetkę z 
550 złotymi.

Świąteczne kradzieże 
Również w tym roku we Wszystkich Świę
tych złodzieje w Rybniku nie odpoczywali. 
W środę 1 listopada pomiędzy godz. 18.00 
a 19.00 nieznany sprawca włamał się do 
samochodu VW golf, który zaparkowany 
był pod cmentarzem przy ul. Rudzkiej. Zło
dziej zniszczył zamek od strony kierowcy i 
po wejściu do pojazdu skradł radioodtwa
rzacz i dwa głośniki, wyrządzając straty na 
1800 złotych. Natomiast tego samego dnia 
około godz. 15.30 przy ulicy Mikołowskiej, 
obywatelowi Niemiec skradziono zaparko
wane tam szare audi 100, które jest warte 
42 tys. marek niemieckich czyli około 73 
tys. zł.

Ujawnienie zwłok
W czwartek 2 listopada około godz. 16.30 
ujawnione zostały zwłoki mężczyzny przy 
ulicy Dąbrówki, zaś następnego dnia o godz.

Kina
Odnalezione auta

W poniedziałek 30 października o godz. 
14.50 przy ulicy Chrobrego odnaleziony 
został nieuszkodzony biały fiat 126p, skra
dziony sześć dni wcześniej na terenie na
szego miasta. Zaś w niedzielę 5 listopada w 
podrybnickim lesie odnaleziony został sa
mochód osobowy łada 1500, który wcze
śniej skradziono na terenie Wodzisławia Śl.

Sąsiedzka pomoc
W nocy 5 na 6 listopada ulicami Jejkowic 
wracało z dyskoteki dwóch mieszkańców 
Jankowie. Pierwszy 18-letni miał 1,9 pro
mila alkoholu we krwi, starszy 23-letni - 2,9 
promila. Pijani zachowywali się agresyw
nie i jednemu z mieszkańców Jejkowic za
częli niszczyć płot od jego posesji. Poszko
dowany mężczyzna z pomocą swych sąsia
dów ujął wandali i wspólnie doprowadzili 
ich na komendę rybnickiej policji.

Kradzież w Popielowie 
W dzielnicy Rybnik-Popielów przy ulicy 
Konarskiego w niedzielę 5 listopada o godz. 
4.30 nieznani sprawcy włamali się do tam
tejszego sklepu spożywczego. Sprawcy do
stali się do środka przez wybite okno, po 
czym skradli dużą ilość alkoholu.

Poważne wypadki drogowe 
W ubiegłym tygodniu na ulicach Rybnika 
zdarzyły się dwa bardzo poważne wypadki 
drogowe. Pierwszy z nich miał miejsce w 
czwartek 2 listopada. Tego dnia o godz. 
15.45 na ulicy Gliwickiej we Wielopolu sa
mochód ciężarowy IFA zderzył się czoło
wo z samochodem ciężarowym liaz z na
czepą W wyniku zderzenia 52-letni kierow
ca IFY zginął na miejscu. Kolejny poważ
ny wypadek miał miejsce w sobotę 4 listopada

Ogłoszenia drobne
_________________________
Chcąc uniknąć obraźliw ych po

mówień oświadczam, że nie głosowa
łem i nie będę głosować na Czerwo
nego Kapturka.

Wacław Troszka
* * *

SPRZEDAM GARBUSA
Rybnik, ul. Dworek 7/52

* * *

ANGIELSKI OD PODSTAW
- korepetycje. Tel. 26-807

***
Zatrudnimy pracowników  

w zawodach murarz, tynkarz, cieśla, 
posadzkarz, dekarz /także całe 

brygady/. Praca na terenie Rybnika.
Tel. 1215-642, 1215-597, 1215-212 

wewn. 211

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

____________ tel. 27-616

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA 
w "Gazecie Rybnickiej"

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

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

bezpłatnie porad

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

D ział 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
z możliwością odprawienia mszy św. 

*usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

Nowy sklep
* Przy ulicy Kraszewskiego (idąc od 

ulicy Łony przed drukarnią) powstał 
sklep "O  K AY” oferujący komputery, 
oprogramowanie, drukarki i akcesoria 
komputerowe.

Nowa kawiarnia
* Również przy ulicy Kraszewskiego w 
następnym budynku znajduje się kawiar
nia, gdzie możemy napić się kawy i 
piwa.

16.15 podobnego ujawnienia dokonano na 
terenie budowy przy ulicy Topolowej. Męż
czyźni ci mieli po 42 lata i w obu przypad
kach prokurator zarządził sekcję zwłok.

Kradzież w liceum
We wtorek 31 października pomiędzy godz. 
13.30 a 15.00 w szatni sali gimnastycznej I 
LO w Rybniku dokonano kradzieży cenniej
szych ubrań. Miejsce, w którym nieznany 
dotąd sprawca dokonał przestępstwa nie 
było zabezpieczone. Trwa ustalanie strat.

Samochodowy wandal 
W nocy z 1 na 2 listopada dokonano zni
szczenia zaparkowanego przy ulicy Kiliń
skiego samochodu cinquecento. Nieznany 
sprawca oblał jego karoserię żrącym płynem 
oraz przebił wszystkie opony powodując 
straty na około 3 tys. zł.

/szoł/

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

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 10 do 16 listopada, Apteka pod 
Orłem, ul. Hallera, tel. 22-760

e k s p r e s s
Rybnik, Reja 2

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

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-
"Dziś fotografujesz -  dziś masz zdjęcia"

...U NAS 
SZYBKO 
I TANIO

1 c m 2  - 0 , 8 0  z ł  
1 s ł o w o  - 0 , 5 0  z ł  

w  a r t y k u ła c h  s p o n s o r o w a n y c h
1 / 4  s t r o n y  - 1 5 0  z ł  
1 / 2  s t r o n y  - 2 7 0  z ł  
3 / 4  s t r o n y  - 3 5 0  z ł  
1 s t r o n a  - 5 0 0  z ł

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

R ac iborska  11 9,65 11,20 13,60 7,40
Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90
T A R G 9 ,0 0 -9 ,7 0 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

Owoce/Warzywa pom idory ogórki marchewka ziemniaki

R ac iborska  1 5 4,20 52,5 0,50 0,50
M ie js k a  2 4,40 5,60 0,60 0,50
T A R G 2 ,0 0 -4 ,0 0 3,50 0,60 - 0,80 0,50

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

R ynkow y 200g -1 ,5 0 1,90 0,30 1,05
Jan N o g a  i s -ka 227g -1 ,6 0 1,90 0,28 1,00
T A R G 227g -1 ,5 0 1 ,6 5 -1 ,8 0 2 ,5 0 - 3 ,2 0 0 ,8 8 -1 ,0 0

W aluty 1 0 0
d o laró w

1 0 0
m arek

1 0 0  koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P ew ex  "D u ży" 243,00/246,00 171,00/174,00 9,10/9,30 49,00/49,90
Delikatesy, ul. Miejska 243,00/246,00 171,00/174,00 9,00/9,20 48,50/49,80
G a llu x , Rynek 243,00/246,00 171,50/174,00 9,00/9,30 48,50/49,80

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

firmym yregionu 

ŚLĄSKA

Oddział Rybnik
ul 3 Maja 30 

p. 810 / VIII p. 
tel 281 62 

w. 319

CENNIK OG ŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"
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MP. PARTNERS ENGINEERING

Horror w Wieliczce
W  niedzielne popołudnie w hali sporto

wej “G órnika” Wieliczki koszykarki 
RMKS-u “Partners” Rybnik po bardzo 
dramatycznym i emocjonującym meczu 
pokonały po dogrywce drużynę Wisły II 
- Górnika Wieliczka 89:87.

Od początku pierwszej połowy rybnickie 
koszykarki oprócz walki na parkiecie mu
siały znieść doping niezbyt sympatycznych 
kibiców Wieliczki oraz przełamać strach 
przed murami znajdującymi się tuż za ko
szami. Hala w Wieliczce została przebudo
wana z szybu górniczego i daleko jej do rangi 
obiektu sportowego.

Od pierwszych sekund rybnickie koszy
karki grały zbyt nerwowo, co było przyczy
ną słabej celności rzutów. Jednak dzięki 
agresywnej obronie nie pozwoliły gospoda
rzom na uzyskanie kilkupunktowej przewa
gi. Z biegiem czasu koszykarki RMKS-u 
przyzwyczaiły się do panujących warunków, 
ale pomimo tego I połowa skończyła się pro
wadzeniem drużyny gospodarzy 41-38.

W drugiej połowie powtórzył się scena
riusz z pierwszej. Dużo niecelnych rzutów i 
podań przyczyniło się do zwiększenia prze
wagi punktowej drużyny z Wieliczki do 13 
pkt. /66-53/ w 9. minucie. Zaraz potem par
kiet opuszczają za 5 fauli najlepsze zawo
dniczki gospodarzy i od tego momentu ryb
nickie koszykarki rzucają się w pogoń i skru
pulatnie krok po kroku odrabiają straty. Już 
w 14. minucie wychodzą na prowadzenie.

W 17. minucie za 5 przewinień boisko 
opuszcza G. Fulbiszewska, jednak do koń
ca spotkania prowadzenie zmienia się jak w 
kalejdoskopie. W ostatniej minucie rybni
czanki zdobywają cenne 2 pkt i II połowa 
kończy się remisem 79 - 79. Cała publicz
ność, w tym kilkuosobowa grupa kibiców z 
Rybnika, ze sporym zdenerwowaniem ocze
kuje 5-minutowej dogrywki. Po drugiej po
łowie obie drużyny na swoich kontach mają 
po 8 fauli i za każdy faul drużyna przeciwna

otrzymuje 2 rzuty osobiste. W dogrywce lep
szą skutecznością rzutów wykazały się ko
szykarki RMKS-u “Partners” Rybnik i dzię
ki temu na swoją korzyść rozstrzygnęły ten 
pojedynek wygrywając 89-87. Po spotkaniu

N. Skrago - z meczu na mecz gra 
coraz skuteczniej

spotkaniu trener M. Orczyk powiedział: Bardzo 
obawialiśmy się tego pojedynku ponieważ 
w drużynie stanowiącej zaplecze pierwszo
ligowej “Wisły ” Kraków występują zawo
dniczki trenujące z  drużyną Wisły. Po opu
szczeniu boiska przez dwie czołowe zawo
dniczki Górnika dziewczyny uwierzyły w sie
bie, polepszyły skuteczność rzutów, no i 
wygrały po raz trzeci na wyjeździe. Dobry 
mecz zagrała N. Skrago, która celnymi rzu
tami osobistymi dekoncentrowała miejsco
we zawodniczki. W drodze powrotnej dziew
czyny przemieniły autobus w klub disco, co 
świadczy o tym, że mają superkondycję.

Punkty dla RMKS-u Partners zdobyły 
G. Fulbiszewska - 20, N. Skrago -18, A. 
Grelak - 15, A. Kuszka - 14, A. Toma
szewska -11, G. Troszka - 8, A. Szalony - 
2, D. Sęk - 1.

Dla gospodarzy najwięcej M. Mrugalska 
- 27. Wyniki IV kolejki: Stal Bobrek - Ko
rona Kraków 30-93, Lew Legnica - AZS 
Rokita Wrocław 60-94, AZS Kraków - Gli
nik Gorlice 43-61, MKS Merkury Brzeg - 
Cieszynianka 95-68. Pauzowała Stal Stalo
wa Wola.

Tabela po IV rundach

1. Glinik Gorlice 4 8 344-156
2. Rokita Wrocław 4 7 38-269
3. Wisła II Górnik 4 7 314-272
4. ASK Merkury Brzeg 4 7 292-280
5. RMKS PARTNERS 3 6 240-222
6. Cieszynianka 4 5 269-298
7. Lew Legnica 4 5 218-313
8. Korona Kraków 3 4 221-170
9. AZS Kraków 4 4 218-266
10. Stal Stalowa Wola 3 4 171-243
11. Stal Bobrek 3 3 149-285

Już ju tro  koszykarki RMKS-u “Part
ners” Rybnik rozegrają pierwszy poje
dynek na własnym parkiecie, a ich rywa
lem będzie “Stal” Bobrek Bytom. Począ
tek spotkania o godz. 16.30 , ale już ok. 
16.00 rozpoczną się imprezy towarzyszą
ce.
Myślę, że warto przyjść i kibicować druży
nie, która jak dotąd nie przegrała żadnego 
pojedynku i zamierza walczyć o koszykar
ską ekstraklasę.
Dojazd do hali w Boguszowicach autobu
sami:
587 - 15.00,16.00,16.50
588 - 15.00 - godzina odjazdu z Dworca 
Autobusowego

*  *  *

Trwają przygotowania do Mistrzostw Pol
ski Sędziów w koszykówce. Pan Jan Gan
dor - organizator turnieju rozesłał już do 
okręgowych związków sędziowskich i już 
w grudniu wszystko będzie jasne.
Turniej przewidziano na 28 - 30.XII.95 r.

M. Troszka

W brazylijskim mieście Sao Lourenco 
rozegrano w październiku Finał M i
strzostw Świata Juniorów do lat 10, 12 
i 14 w szachach, oddzielnie w konku
rencji dziewcząt i chłopców. W składzie 
reprezentacji Polski znalazła się aktual
na mistrzyni kraju w kategorii wieko
wej do lat 12 M ałgorzata Szydłowska 
z RM KS-u Rybnik, która wyjechała na 
zawody pod opieką ojca, a zarazem tre
nera klubowego Kazimierza Szydłow
skiego. Rybniczanka startowała po raz 
pierwszy w tak poważnej im prezie, 
gdzie regulamin turnieju przewiduje 
udział w zawodach tylko po jednym re
prezentancie danego kraju w każdej ka
tegorii wiekowej, oraz dopuszcza dodat
kow o ak tu a ln y ch  m ed alis tó w  m i
strzostw  kontynentów. W zawodach 
wystartowały reprezentacje 78 krajów z 
Europy, Azji, Afryki, Australii oraz 
Ameryki Płn i Płd. Brazylijczycy wzo
rowo przeprowadzili imprezę, przygo
towując wiele atrakcji dla uczestniczą
cych w zawodach dzieci z całego świa
ta. Gośćmi honorowymi imprezy byli 
prezydent FIDE Florencio Campoma
nes z F ilipin oraz m istrz św iata FIDE 
A natolij K arpow , k tórzy  dokonali 
uroczystego otw arcia turnieju i w rę
czali nagrody na zakończenie  m i
strzostw.
W początkowych rundach nasza za
wodniczka grała zbyt ostrożnie, dla
tego pierwsze partie kończyła rem i
sowo bądź przegryw ała po długiej 
kilkugodzinnej walce. Jednak trem a 
szybko ustąpiła i w kolejnych pięciu 
po jedynkach  M ałgosia  o d n io s ła  4

Rybnicka szachistka 
startowała w Brazylii

zw ycięstw a pokonując zaw odniczki 
A rg en ty n y , B o liw ii, W enezue li i 
Ekwadoru, a przegrała tylko w koń
ców ce pionkow ej z rep rezen tan tką

M ałgosia Szydłowska w B razyłii

Chorw acji. Po dziew ięciu pojedyn
kach  M ałgosia  m iała  na koncie 5 
punktów  i plasow ała się na 15 pozy
cji. Dwie ostatnie rundy decydujące o 
zajętej lokacie rozegrała z utytułowa
nymi rywalkami - mistrzynią Azji Chin
ką Qu YING oraz brązową medalistką 
mistrzostw Europy z 1994 i 95 r. za
wodniczką Węgier Garą Ticia. Ambi
cją Małgosi było pokonanie obu rywa
lek i ukończenie zawodów na piątej 
pozycji. Przeciwniczki okazały się jed
nak zbyt silne i mimo dobrej gry i przewagi

przewagi pozycyjnej /szczególnie w ostat
niej rundzie/ partie wygrały rywalki, 
spychając naszą mistrzynię na dosyć 
odległe 28. miejsce w końcowej tabeli 

m is trzo s tw  św iata . 
Zdobyte doświadcze
nia i korzyści szkole
niowe pozwoliły jed
nak wrócić do kraju z 
nadzieją, że w następ
nych m istrzostw ach 
będzie lepiej, a Mał
gosia uw ierzyła, że 
medale nie w iszą zbyt 
wysoko i przy dalszej 
am b itne j p racy  są  
osiągalne. Reprezen
tanci Polski wrócili z 
Brazylii bez medalu, a 
najbliżej upragnione

go celu była Iweta Rodziewicz z W ar
szawy, która już  w przeszłości była 
dwukrotnie mistrzynią świata, lecz tym 
razem zajęła 5. lokatę. Zarząd Sekcji 
Szachowej RM KS-u Rybnik pragnie 
podziękować wszystkim, którzy po
przez dofinansowanie wyjazdu przy
czynili się do wysłania dziecka z trene
rem na Finał Mistrzostw Świata w Bra
zylii, a jednocześnie zachęcić do dal
szego spon so ro w an ia  n a jlep szy ch  
szachistów  Rybnika.

K. Szydłowski

Ż u ż e l   Ż u ż e l

Nuta optymizmu
Tegoroczny sezon żużlowy dobiegł 

końca. W tym roku planowany jest je
szcze jeden turniej indywidualny, który 
ma odbyć się w grudniu na torze w Pile. 
Wprawdzie żużlowe maszyny zamilkły, 
ale miłośnicy “czarnego sportu” mają 
o czym rozmawiać. Czas przerwy mię
dzy sezonowej jest bowiem wykorzysty
wany na podpisywanie kontraktów z za
wodnikami krajowymi i zagranicznymi, 
poszukiwanie sponsorów na nadcho
dzący sezon oraz przygotow ania do 
przyszłorocznych rozgrywek.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami kluby zobowiązane są do 
podpisania kontraktów z zawodnikami 
krajowymi do końca listopada. Zawo
dnicy, którzy kontraktów nie podpiszą, 
są  wystawiani na listę transferową.

W chwili obecnej w Rybnickim Klu
bie Motorowym trw ają przygotowania 
do podpisania kontraktów. Zarząd klu
bu opracował propozycje, które zosta
ną przedstawione zawodnikom. W sto
sunku do kontraktów obowiązujących 
w m ijającym  sezonie w prowadzono 
pewne zmiany. M ają one na celu wy
zwolenie u zawodników większej am
bicji na torze. Zrezygnowano z wypła
cania ryczałtów, za mecze przegrane na 
własnym torze, w jednakowej wysoko
ści dla wszystkich zawodników. W no
wych kontraktach zawarta została klau
zula o wysokim premiowaniu zawodni
ków zdobywających w meczu ligowym 
ponad 11 punktów. Taki zapis powi
nien spowodować ambitną postawę za
wodników nawet w takim meczu, w 
którym już na początku wiadomo, że 
będzie on przegrany. Zapobiegnie to 
“odpuszczaniu” wyścigów, co było bo
lączką rybnickiego klubu w ostatnim 
sezonie.

W przyszłym roku w drużynie RKM-
u zabraknie popularnego Martina Du
garda. Zawodnik ten nie ukrywał, że 
bardziej interesują go starty w polskiej 
ekstraklasie. Anglik doszedł do poro
zumienia z Grudziądzkim Klubem Mo
torowym i w przyszłym sezonie będzie 
reprezentował barwy tego zespołu.

Niedawno w Pile odbyła się narada 
przedstawicieli polskich klubów żużlo
wych. Po burzliwej dyskusji uzgodnio
no stanowiska w wielu istotnych spra
wach dotyczących nadchodzącego se
zonu. Propozycje zostaną przedstawio
ne Głównej Komisji Sportu Żużlowe
go i w ejdą w  życie po zatwierdzeniu 
przez to gremium.

Ustalono, że w sezonie 1997 r. w I 
lidze występować będzie tylko 8 zespo
łów. W związku z tym w najbliższych

rozgrywkach drużyny, które zajm ą w I 
lidze miejsca VIII-X, opuszczą ekstra
klasę. Do I ligi awansuje zwycięzca roz
grywek II-ligowych. Drużyny, które 
zajmą VII miejsce w I lidze i II miejsce 
w II lidze, rozegrają dwa mecze bara
żowe o pozostanie i awans do ekstra
klasy. W nadchodzącym sezonie w pol
skich ligach rywalizacja będzie odby
wała się systemem “play-off’. Po roz
grywkach “każdy z każdym” zespoły 
zostaną podzielone na dwie grupy i 
będą walczyły bądź to o czołowe loka
ty, bądź też o pozostanie w ekstrakla
sie. System “p lay-off’ ma na celu ua
trakcyjnienie rozgrywek. Liczba spo
tkań o p rzysłow iow ą “p ie tru szk ę” 
zmniejszy się do minimum. Ponadto za
proponowano, aby kontrakty z zawo
dnikam i zagranicznym i m ożna było 
zawierać przez cały sezon. Nadal jed
nak będzie obowiązywał limit trzech 
obcokrajow ców  dla  jednego klubu. 
Zgłoszono propozycję, aby w meczu li
gowym drużyna mogła liczyć tylko sze
ściu zawodników, a nie siedmiu, jak  do 
tej pory. O tym, które przepisy wejdą 
w życie od najbliższego sezonu, zde
cyduje GKSŻ. Poinformujemy o zmia
nach niezwłocznie.

28 października odbyło się Walne Ze
branie Członków Rybnickiego Klubu 
Motorowego. Spadkobierca chlubnych 
tradycji rybnickiego żużla wkracza w 
trzeci rok działalności. Walne Zebra
nie podsum owało dokonania m inio
nych dwóch lat i wytyczyło kierunki 
postępowania na najbliższy okres. Pre
zesem RKM-u został ponownie wybra
ny Adam  G rzybow ski, a prezesem ho
norowym wiceprezydent Rybnika M a
rian  A dam czyk. Skład zarządu został 
poszerzony o przedstawicieli admini
stracji samorządowej oraz o osoby de
klarujące wsparcie materialne dla ryb
nickiego żużla. Optymistyczne jest to, 
że nadal wiele osób deklaruje pomoc 
na rzecz utrzymania w Rybniku sportu 
żużlowego. Jest to bowiem sport nie
zwykle kosztowny i wpływy z organi
zacji zawodów nie są w stanie pokryć 
wydatków związanych z utrzymaniem 
drużyny żużlowej.

Wejście nowych osób do zarządu klu
bu sprawiło, że coraz bardziej realne 
staje się utworzenie w RKM-ie Rady 
Sponsorów. Ten statutowy organ ma 
kompetencje bardzo szerokie i prak
tycznie decyduje o obliczu klubu. Za
rząd zwraca się z prośbą do wszystkich, 
którzy mogą pomóc rybnickiemu klu
bowi, o przystąpienie do Rady Sponso
rów Rybnickiego Klubu Motorowego. 
Korzyści z tego m ają obie strony - klub 
może dalej egzystować, a sponsor za
pewnia sobie “jeżdżącą reklamę”. Żuż
lowcy występują bowiem w wielu mia
stach, a miliony widzów oglądają ich 
w telewizji. Ponadto reklamy sponso
rów umieszczane są  na stadionie i w 
programach zawodów. Ważne jest, aby 
przed nadchodzącym sezonem deklara
cje o pomocy dla klubu przyjęły kon
kretną postać, a nie pozostały jedynie 
w sferze werbalnych deklaracji. W ta
kim przypadku nad rybnickim torem na 
wiele lat mogą zawisnąć “czarne chmu
ry”. P iotr Szweda

I  Turniej Koszykówki Miast ROW
W pięknie odnowionej sali gimna

stycznej Rejonowej Komendy Policji w 
Rybniku odbył się “I  Turniej Koszyków
ki M iast ROW ” z udziałem zespołów 
chłopców rocznik 1983 i młodszych, 
reprezentujących: Racibórz, Pszczynę, 
Czerwionkę-Leszczyny i Rybnik.

Najlepsi okazali się koszykarze z Ryb
nika, kolejne miejsca zajęli reprezentan
ci Raciborza, Czerwionki i Pszczyny.

Za najlepszego zawodnika turnieju 
uznano 12-letniego /185 cm wzrostu/ 
Przemka Majewskiego /Rybnik/. Po
nadto nagrodami książkowymi wyróżniono

wyróżniono zawodników: D. Kaczmarka /Ra
cibórz/, D. Klimeckiego, P. Salamona 
/Czerwionka/, B. Maszudzińskiego 
/Pszczyna/.

Na turniej nie stawiła się zaproszona 
reprezentacja Jastrzębia. Organizatorzy 
planują organizowanie takich turniejów 
co najmniej raz w miesiącu. W czerwcu 
1996 r. nastąpi podsumowanie i zespół, 
który zdobędzie najwięcej punktów  
otrzyma “Puchar Prezesa Rybnickiej 
Spółki Węglowej”.

/az/

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

W piątek  10 listopada br. 
o godz. 17.00

w pomieszczeniu Rybnickiego 
Speedway Fan-Klubu 

przy ul. Gliwickiej 72 /stadion 
MOSiR-u/ odbędzie się 

zebranie założycielskie 
Rybnickiego Klubu 

Speedrowera “Rekiny”. 
Z apraszam y w szystk ie  pe łno le tn ie  
o so b y , k tó re  s ą  z a in te re s o w a n e  
d z ia ła ln o śc ią  w R ybnickim  K lubie 
Speedrow era.



Zdjęcie
z albumu czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wy

starczy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu 
zwrócimy.
/Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu 
autora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdję
cia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłat
nym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

N ie wierzę własnym oczom . Zdj.: St. Tatarczyka

KORPORACJA 
UBEZPIECZENIOWA 

"FILAR" S.A.
Korzystne

ubezpieczenia komunikacyjne!
44-200 Rybnik, ul. Powstańców 1, tel 237-70

Nagrodę 
w postaci 

praktycznego 
elektrycznego 

budzika 
turystycznego 
ufundowała 
Korporacja 

Ubezpieczeniowa 
"Filar" S.A.

Poziom: A 1- Anemia, C 1-Pierwszy kosmonauta byłej NRD, C 10-Blankiety, 
zlecające bankowi wypłacenie określonych sum, D 5-Miasto w Rosji, nad 
Wołgą, F 1-Sieć rybacka wykonana z trzech płatów tkaniny sieciowej, F 10- 
Manekin, lalka, G 6-Widowisko pod namiotem, H 1-Księga ma ich wiele, H 
10- Cecha każdej kobiety, J 5-Sprawozdanie, relacja, K 1-Surowiec dla garn
carza, K 10-Miejsce walki w rzymskim amfiteatrze, M 1-Akt prawny, niższy 
rangą od ustawy,
Pionowo: 1 A-Agresja, napad, 1 H-Australijski torbacz, 2 F-Nandu, 3 A-Wy
niki, skutki, rezultaty, 3 H-Miasto w woj. leszczyńskim, “słynne” z ciężkiego 
więzienia, 4 F-Członek plemienia germańskiego, 5 A-Gatunek błonkówek, szko
dnik drzew iglastych, 5 H-Rzeka w płn.- zach. Kolumbii, uchodzi do Morza 
Karaibskiego, 10 A-Dren, 10 H- Członek nacjonalistycznej organizacji chor
wackiej z okresu II Wojny Światowej, 11 F-Partia, związana z Januszem Kor
winem-Mikke, 12 A-Np. do opalania, 12 H-Jednostka budowy kości długich 
(system Haversa), 13 F-Porządek, usystematyzowanie, 14 A-Buraki z chrza
nem, 14 H-Działo do strzelania płaskotorowego,
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po uporządkowaniu liter 
wg. szyfru: L3, C 11, F13, A5, A8, D8, E12, D3; J14, A2, D 1, H3, M8; J3, I12, 
M3, C3, C 1O, C4, M 1, M7, K12, G6, M10, F3;.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 42 z hasłem 
“Broda nie tworzy filozofa” otrzymuje JÓZEF URBANEK, 

ul. Dąbrówki 17c/26, 44-210 Rybnik.
Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia 

nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Ktoś tak bardzo zaprzątnie Twoją uwagę, że nie zauwa
żysz co dzieje się wokół Ciebie poza sferą uczuciową. Być może narazisz się na 
straty finansowe, ale niewiele Cię to obejdzie. Szczęśliwy człowiek!
BYK - 21.04. - 20.05. - Czeka Cię prawdziwy egzamin z umiejętności pracy w 
zespole. Od jego wyniku zależeć będzie akceptacja Twojej osoby, a więc i praca, 
na której bardzo Ci zależy. Nie lekceważ więc tej próby.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Jeżeli kroi Ci się zmiana pracy, nie obawiaj się 
powiedzieć tak. Nowa sytuacja będzie dla Ciebie prawdziwym wyzwaniem, a to
warzyszyć je j będą burzliwe dyskusje i spory, na szczęście twórcze.
RAK - 22.06. - 22.07. - Intratna na pozór propozycja okaże się niewypałem. Na 
szczęście w przedsięwzięcie to zaangażowałeś tylko niewielką część środków, choć 
sporo czasu. Tego ostatniego nie da się jUŻ odrobić.
L E W  - 23.07. - 23.08. - To będzie niesamowity zbieg okoliczności! Potraktuj go 
jako dobry początek przedsięwzięcia, później jednak będziesz musiał wziąć spra
wy w swoje ręce, nie licząc na kolejne szczęśliwe przypadki. Pamiętaj, że niewyko
rzystane sytuacje lubią się mścić.
PANNA - 24.08. - 22.09. -Nie zamartwiaj się naruszonymi przez nieporozumienie 
związkami rodzinnymi. Osoba “spoza układów” wystąpi nieświadomie w roli ka
talizatora i rozjemcy i więzi zostaną odbudowane.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Przypływ natchnienia i twórczej potencji uratują pro

jekt, którego realizacja była bardzo poważnie zagrożona. Poprawa nastroju nie 
będzie trwała długo, pośpiesz się więc, by posunąć prace ja k  najdalej. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Przygotuj się na to, że może Cię dopaść odprysk 
ważnych wydarzeń, dziejących się wysoko nad Twoją głową. Zostaniesz ugodzony 
w swoje czułe miejsce - ambicję. Na szczęście zmobilizuje Cię do wzmożenia wysił
ków...
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Jeżeli przymierzasz się do podjęcia jakiejś ważnej 
decyzji - zrób to teraz! Dzięki wyjątkowemu przypływowi sił i refleksowi Twój za
mysł uda się na pewno. Najważniejsze by nie przegapić tej jednej chwili. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Ożywione w pierwszych dniach tygodnia życie 
towarzyskie tak Cię zmęczy, że w weekend, choć zaproszenia nadal będą płynąć, 
zapragniesz ciszy i spokoju. Uda Ci się uniknąć rodzinnego spędu, bez posądzania 
o lekceważenie wujów i cioć.
WODNIK - 21.01. -19.03. - Ktoś w dość perfidny sposób będzie się starał wybić 
Ci z głowy ambitne plany, które dobrze już przemyślałeś. Intencje tej osoby nie są 
najczystsze, przeanalizuj więc jeszcze raz wszystkie “za ” i “przeciw ” i przystąp do 
działania!
R YB Y  - 20.02. - 20.03. - W natłoku zdarzeń, pod presją i w niestabilnej sytuacji 
trzeba będzie podjąć tę jedną, najważniejszą decyzję. Spotkasz na swojej drodze 
ludzi, którzy obiecują więcej niż są w stanie dać. Na szczęście dosyć łatwo ich 
rozpoznasz...

F atałachy z naszej szafy

R y b n i c k ie  p u z z l e

B o g a c tw o
s p o d n i

Już od dawna nie było w żurnalach takiego bogactwa 
spodni. I nie chodzi tu oczywiście o dżinsy, które się 
wkłada zazwyczaj wtedy, kiedy braknie rano czasu na 
uprasowanie czegoś innego. Dziś spodnie bywają naj
częściej jednym z elementów eleganckiego stroju przy
wodzącego na myśl przedstawicieli XIX-wiecznej bo
hemy artystycznej. Nosi się do nich długie, długie ża
kiety, co niezwykle zmienia proporcje sylwetki. Mate
riały są zazwyczaj typu męskiego, kolory - czarne, gra
fit, zgaszone śliwki i fiolety zresztą też. Wysokie obca
sy, jedwabne bluzki, tafty i aksamity łagodzą surowy, 
męski styl, czyniąc go bardzo wyrafinowanym. Te rze
czy przydają się na większe okazje, kiedy nie wypada 
wpaść “w czym kto tam ma”.

W ogóle na wieczór nosi się wiele garniturów, na co 
dzień zresztą też. Spodnie do nich to najczęściej wąskie 
“cygaretki”, ale bywają również bardzo szerokie. Już 
widzę, jak te z Was, które nie lubią mini, ani tej śmie
sznej nowej długości za kolano, rzucają się na garnitu
ry.

W różka

R ozpoczynam y drugą rybnicką  
układankę. Po w ycięciu  czterech  
częśc i z czterech  listop ad ow ych  
numerów "GR” i złożeniu całości 
należy układankę przysłać do re
dakcji lub wrzucić do naszych "żół
tych skrzynek" Spośród autorów  
prawidłowych rozwiązań wylosuje
my dwie osoby, które otrzymają na
grody w w ysok ości 20 z ł każda. 
Czekam y do 5 grudnia br. Zapra
szamy do zabawy!

Nagrody za prawidłowo ułożone 
puzzle z ub. m iesiąca w ylosowały: 
ANNA PAJĄK, 44-313 W odzisław  
Śl. ul. Bojowników 130 A oraz RE
NATA SZYM URA, 44-203 Rybnik  
ul. W olna 140 B.
Nagrody do odebrania w redakcji.

PALCE LIZAĆ
czyli kuchnia Joli

Śledź w  śmietanie
to dobra potrawa "piątkowa", ale z  od
powiednimi dodatkami można podjąć nią 
gości. Mój przepis jest bardzo prosty a 
efekt smakowy znakomity. Podstawowy 
warunek to przygotować śledzia kilkana
ście godzin przed podaniem.

* 1 słoik płatów śledziowych w  zalewie 
octowej
* 1 duża cebula
* 1 mały seler
* 2  kwaśne jabłka
* śmietana

Płaty śledziowe wyjąć ze słoika - po
kroić na kawałki. Cebulę drobniutko po
siekać, seler i jabłka zetrzeć na tarce ja
rzynowej. W  misce układać płaty "prze
sypując" cebulą, jabłkami i selerem. Po
pieprzyć. Zalać kwaśną śmietaną, nie do
dawać octu. Naczynie przykryć i pozo
stawić w  chłodnym miejscu na kilkana
ście godzin. Przed podaniem można po
solić i dodać jeszcze pieprzu.

Do śledzia:
Pieczone ziemniaki - ziemniaki obrać, 
pokroić na możliwie równe kawałki. 
Wyłożyć / 1 warstwą/ na blachę, polać 
stopionym masłem, posypać drobno po
krojoną cebulką i roztartym czosnkiem, 
posolić, popieprzyć. Piec w  piekarniku ok. 
1 /2  godziny, od czasu do czasu prze
mieszać. W yjąć gdy z  wierzchu będą 
zrumienione.
Puree ziemniaczane - Ziemniaki obrać 
i ugotować. Dobrze ugnieść. Dodać 1 
łyżkę m asła, 2 — 3 łyżki śmietany, 
pieprz, sól, trochę maggi. Trzymając 
garnek na małym ogniu dobrze wymie
szać - będzie puszyste i smaczne. Do 
tak przygotowanego puree można do
dać 1 jajko - wymieszać, nakładać ły
żeczką na blachę kształtne "kupki". 
Posypać zieloną pietruszką i włożyć do 
rozgrzanego piekarnika. Piec 15 mi
nut - do zrumienienia.
Przygotowując trochę gęściejsze puree 
i dodając 1 łyżkę mąki ziemniaczanej 
otrzymujemy ciasto na ziemniaczane 
kotlety. Formujemy je w  wałek, kroimy 
nożem plastry, które panierujemy w  jaj
ku i bułce. Smażymy na gorącym tłu
szczu.

C Zyt A j
RaZEm

 Z n A M i
Niepokój 

w Londynie
Vinnie Miner, rozwiedziona 50-letnia nauczy

cielka akademicka żyje doskonale zorganizo
wana, w zgodzie nawet ze swoimi wadami. 
Wyjeżdżając po raz kolejny do ukochanego 
Londynu nie podejrzewa nawet, że jej świat 
zostanie wywrócony do góry nogami przez ty
powego Amerykanina 
Ten sam Londyn zmienia również życie Fre

da Turnera - młodszego kolegi Vinnie. Z przy
gnębienia spowodowanego rozpadem małżeń
stwa ratuje go romans z arystokratką- aktorką 
Drogi Vinnie i Freda kilkakrotnie się krzyżują 

w różnych momentach ich życia “Sprawy za
graniczne” pełne są zaskakujących zwrotów 
akcji, przez co książka nie pozwala przyzwy
czaić się do opisywanej postawy bohaterów.

“Sprawy zagraniczne” Alison Lurie, Dom 
Wydawniczy Rebis. /a/
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