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W czwartek 
31 października 

o godz. 19.00
zaprasza na k oncert
Jana Ptaszyna 
Wróblewskiego

Dwie pierw sze osoby , 
które zgłoszą się do redakcji 
z aktualnym numerem "GR" 

otrzymają dwa 
dwuosobow e zaproszenia 

V — ■ i J

Zapraszamy do 
nowo otwartego sklepu 

HILTI
Rybnik, ul. Brzezińska 8a, 

w godz. 7.30 - 16.00, 
tel. 226-21 do 24

MieiieezHY za parhoi
Wydrukowany obok kupon może być 

szansą na darmowy bilet miesięczny ko
munikacji miejskiej na terenie Rybnika. 
Wystarczy go wyciąć i razem z pozostały
mi kuponami drukowanymi w październi
kowych numerach nakleić na kartkę po
cztową i wysłać na adres naszej redakcji 
lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w ter
minie do 10 listopada.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a nagro
dą będzie DARMOWY BILET MIESIĘCZ
NY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TE
RENIE RYBNIKA NA GRUDZIEŃ 1996 R.

-  i
¡mię i nazwisko Jfpn
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Sala gimnastyczna w SP  3 
jest najnowocześniejszym 

obiektem tego typu w Rybniku.
Zdj.: sol

i
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W numerze: '* Diamentowe gody * Alkohol - od lat 18... 
* W ABC - Requiem dla dziennikarzy
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Sala na jubileusz
90 lat czekała szkoła podstawowa w Paruszowcu-Piaskach na 

salę gimnastyczną. Doczekała się jej w roku jubileuszu i dzięki 
temu okolicznościowe uroczystości miały się gdzie odbyć...

Rozpoczęła je odprawiona w inten
cji pracowników szkoły msza św. w 
kościele pod wezw. św. Sarkandra.

Nawiązując do ewangelicznych siew
ców ziarna homilię o kształtowaniu 
podstawowych wartości wśród młode
go pokolenia wygłosił wychowanek 
szkoły ks. Janusz Frełich. Wśród za
proszonych na uroczystość gości nie 
był on jedynym absolwentem szkoły ju 
bilatki. Dyrektorka Elżbieta Migas 
szczególnie serdecznie powitała prezy
denta Józefa Makosza, który w mu- 
rach tej właśnie szkoły spędził lata pod
stawowej edukacji. W swoim wystąpie

niu mówił o niej bardzo ciepło, bo choć 
szkoła była bardzo skromna, ważna 
była panująca w niej atmosfera, ludzie,

którzy ją  tworzyli, a przede wszystkim 
wyniesiony stąd system wartości. Pre
zydent Makosz wręczył kwiaty swojej 
dawnej wychowawczyni, dziś emery
towanej nauczycielce pani Helenie 
Kowalskiej, przekazał też wiązankę 
córce długoletniego dyrektora szkoły 
Szczepana Młyńskiego, by położyła ją  
na jego grobie.

c.d. na stronie 3.

Ósme rybnickie ron
do, którego budowę za
kończono na skrzyżo
waniu ulic Kotucza-Ze- 
brzydowicka, a które 
we wtorkowy wieczór 
włączono do ruchu, 
jest, jak twierdzą fa
chowcy, parametrami 
zbliżone do ideału.

Czy to znaczy, że pasy są szer
sze, a łuki łagodniejsze, jak  by so
bie tego życzy li k ierow cy? Nic  
podobnego  - mówi naczelnik W y
działu Komunikacji Jerzy Wróbel. 
- Rondo idealne to rondo... ciasne.

c.d. na stronie 2.

Nowe, ósme ju ż  rybnickie rondo.
Zdj.: sol

mrn:

co grobów
nic m ają...

Ósme rybnickie rondo

Poszanowanie zmarłych i ich grobów oraz oddawanie im czci 
w' Dniu Wszystkich Świętych to nie tylko obrzęd i tradycja 
religijna, ale także potrzeba serca, okazja do szerszej refleksji 
nad przemijaniem oraz chęć pielęgnowania wspomnień o bli
skich, którzy odeszli.

Świadectwem tego będą jutro łuny 
nad tysiącem wielkich nekropolii i ma
łych wiejskich cmentarzy. Jak co roku 
podążymy ku grobom i miejscom pa
mięci, by zapalić znicze, zmówić mo
dlitwę, przywołać wspomnienia...

Nie wszyscy mogą oddać cześć swo
im zmarłym bliskim w miejscu ich po
chówku. To Historia sprawiła, że miej
sce spoczynku wielu naszych rodaków 
jest nieznane lub leży z dala od najbliż
szych. Z myślą o nich powstał na ryb
nickim cmentarzu komunalnym pomnik

poświęcony pamięci Tych wszystkich, 
którzy spoczęli w obcej ziemi i Tych, 
którzy swych grobów nie majer.

Na kamiennym monumencie w cen
tralnym miejscu znajduje się wizerunek 
Matki Boskiej Katyńskiej, gdyż pomnik 
poświęcony jest przede wszystkim ofia
rom Golgoty Wschodu.

Wydzielono też specjalne miejsce, 
gdzie rodzina może umocować tablicz
kę upamiętniającą bliską osobę, której 
grób leży daleko lub nie istnieje wcale.

c.d. na stronie 3.
W i l lm

Mikołaj mógł lepiejAby przygotować terazsię juz

Listy z dopiskiem "Św. Mikołaj"prosimy prze- 
N słać na nasz adres lub wrzucić do "żółtych

skrzynek " (Zamkowa, Kościuszki) do 25 listopada.
Na autorów najciekawszych prac czekają  ̂wspaniałe nagrody. 

Rozwiązanie w grudniowym numerze gazety.

Sponsorem zabawy jest 
"Księgarnia 11", ul. Sobieskiego 38.
Kasety wideo dla dzieci i dorosłych.
Ponad 200 Mułów prasy. 11. raz za darmo.

............ ..

Teatr Ziemi Rybnickiej 
czwartek 7 listopada, 

godz. 19.00

Ewa Wiśniewska 
Zdzisław Wardejn
we współczesnej komedii

"Kochanka"
Szczegóły str. 4.

Mata Scena Rybnicka
W sobotę 2 listopada

dyskoteka odwołana!

I oferujemy:
- doradztwo techniczne
- profesjonalne 

elektronarzędzia
- techniki zamocowań 

j - ochronę p.poż.
j - chemię budowlaną

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informujeV______________________________________________________ J
Zmiany miejscowego planu

zagospodarownia przestrzennego miasta
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa

niu przestrzennym /Dz. U. Nr 89 poz. 415/ podaje się do publicznej wiadomo
ści, że dnia 6 listopada 1996 r. o godz. 16.00 w sali nr 137 Urzędu Miasta w 
Rybniku przy ul. Chrobrego odbędzie się sesja Rady Miasta, której przedmio
tem będzie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego miasta Rybnika.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PUBLICZNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

1. Gruntu nie zabudowanego położonego w Rybniku obręb Niedobczyce przy ulicy 
Barbary stanowiącego parcelę nr 2776/11 o powierzchni 90 m kw. zapisanego w KW 
13.218

Cena wywoławcza: 1.100,00 zł
Wysokość wadium: 110,00 zł

2. Gruntu nie zabudowanego położonego w Rybniku obręb Smolna przy ulicy Wo
dzisławskiej stanowiącego parcelę nr 3848/52 o powierzchni 259 m kw. zapisanego 
w KW 4535 przeznaczonego pod działalność usługową/bez prawa zabudowy/

Cena wywoławcza: 3.525,00 zł
Wysokość wadium: 350,00 zł

3. Gruntu nie zabudowanego położonego w Rybniku obręb Smolna przy ulicy Smol
nej stanowiącego parcelę nr 2442/289 o powierzchni 592 m kw. zapisanego w KW 
60.129 przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe

Cena wywoławcza: 19.050,00 zł
Wysokość wadium: 2.000,00 zł

4. Gruntu nie zabudowanego położonego w Rybniku obręb Rybnik przy ulicy Brze
zińskiej stanowiącego parcelę nr 4595/190 o powierzchni 4578 m kw. zapisanego w 
KW 113.202 przeznaczonego pod działalność przemysłową

Cena wywoławcza: 61.810,00 zł
Wysokość wadium: 6.200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 137 I 
piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium nakonto Urzędu Mia
sta PBK Warszawa I Oddział Rybnik Nr 372602 - 2017-3620-2-73 lub bezpo
średnio w kasie /parter budynku przy ul. B. Chrobrego 2 - pok. nr 22/ naj
później do godz. 9.30 w dniu przetargu.

Dodatkowo należy wpłacić w kasie Urzędu /pok. nr 22/ koszty organizacyjne prze
targu w wysokości 20,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 
ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie jednego miesią
ca od daty przetargu - nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Miejska 7 pok. 120 - teł. /036/22364.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez poda
nia przyczyn. _______________

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI 

UŻYTKOWYCH NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ CZYNSZU 
ZA 1 M KW. POW. UŻYTKOWEJ I NA DZIAŁALNOŚĆ 

HANDLOWO-GOSPODARCZĄ. __________
Lp. Usytuowanie 

lokalu
Pow. 
lokalu 

w m kw.

Wiz a Stawka
wyjściowa

Wadium 
w wys.dnia godz.

1. ul. Kościuszki 59 45,00 6.11.96 9-10 14.50 500,00
2. ul. Kościuszki 59 32,92 6.11.96 9-10 14,50 500,00
3. ul. Zebrzydowicka 30 42,70 7.11.96 9-10 6,00 500,00
4. ul. Zebrzydowicka 30 333,40 7.11.96 9-10 6,00 500,00

w tym - lokal 207,70
- piwnica 125,70 - 50 proc. wylicytowanej ceny lokalu

5. ul. Kościelna 7 14,20 8.11.96 9-10 14,50 500,00
6. ul. Patriotów 12c 118,04 8.11.96 9-10 6,00 500,00
7. ul. Sobieskiego 15 149,10 13.11.96 9-10 14,50 2000,00
8. ul. Wodzisławska 4 82,00 13.11.96 9-10 6,00 500,00

Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący 
podatek VAT w wysokości 22 procent.

Bliższych informacji udziela Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Rybnika, ul. 3 
Maja 12, tel. 24-168 lub 26-344.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 137, 
I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Wadium należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu prze
targu do godz. 9.30.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 25,00 zł od jednej pozycji. 
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika 

wygrywającego przetarg.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest 

do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

W DNIU 15.11.1996 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 
GEODEZYJNEJ POSZERZENIA ULICY GLIWICKIEJ.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10,00 zł/ można odebrać 
w siedzibie zamawiającego, pok. 247 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. Władysława Lampart. 
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Poszerzenie ulicy Gliwickiej” należy zło
żyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 14 listopada 1996 r. o godz. 15.00 
Otwarcie ofert dnia 15 listopada 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawia
jącego, sala nr 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

2  j f e --------------------------------------------------------------------------

31 października - 4 listopada

Zmiany w organizacji ruchu 
w okolicy cmentarza

Tradycyjnie już przed jak i w dniu Wszystkich Świętych należy się 
spodziewać wzmożonego ruchu w okolicach cmentarzy. W związku 
z tym wprowadzone zostały zmiany w jego organizacji w okolicy cmen
tarza komunalnego w okresie od 31 października do 4 listopada br. 

Dotyczą one zakazu zatrzymywania się:
* przy ul. Rudzkiej - po lewej stronie na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Kotucza do skrzyżowania z ul. Janiego, po prawej stronie na odcinku od 
ul. Kotucza do wjazdu do domu pogrzebowego,
* przy ul. Kotucza - po obu stronach drogi na odcinku od ronda Kotucza
- Budowlanych - Dworek do ronda Gliwicka - Kotucza - Wyzwolenia.
* przy ul. Gliwickiej - po obu stronach drogi na odcinku od ronda do 
skrzyżowania z ul. Wielopolską,
* przy ul. Janiego /dawna Groborza/ - zakaz postoju na całej długości, tj. 
od skrzyżowania z ul. Gliwicką do skrzyżowania z ul. Rudzką.

Parkingi przy głównym wejściu na cmentarz i przy domu pogrzebowym 
przeznaczone będą dla osób mających trudności w poruszaniu się, dla 
pozostałych uczestników ruchu pozostawiono do dyspozycji parkingi przy 
ulicach: Rudzkiej, Cmentarnej, Janiego oraz Gliwickiej.

Dla osób korzystających z parkingów przy ul. Gliwickiej /kąpielisko Ruda/ 
i przy ul. Janiego uruchomione zostanie przejście na cmentarz przez te
ren szpitala psychiatrycznego w dniach 1, 2 i 3 listopada w godzinach 
od 9.00 do 17.00.

Jednocześnie informujemy, że 1 listopada autobusy komunikacji 
miejskiej kursować będą według rozkładu jazdy obowiązującego w 
soboty, natomiast w dniach 2 i 3 listopada /tj. w sobotę i w niedzielę/
- jak w niedziele.

W związku w tym apelujemy do wszystkich posiadaczy pojazdów 
mieszkających blisko cmentarzy lub mogących korzystać z komuni
kacji miejskiej o niekorzystanie w tym okresie ze swoich pojazdów.

Drugi Bieg Niepodległości
Organizatorami drugiego już Bie

gu Niepodległości o Puchar Prezy
denta Miasta Rybnika, który odbę
dzie się w poniedziałek 11 listopa
da są: Miejski Ośrodek Sportu i Re
kreacji w Kamieniu, Wydział Edu
kacji UM oraz Rybnicki Młodzieżo
wy Klub Sportowy, zaś jego celem 
jest uczczenie Święta Niepodległo
ści, a przy okazji popularyzacja bie

gania wśród dzieci i młodzieży.
Trasa długości 1 km przebiegać 

będzie ulicami Korfantego, Zamko
wą, Rynkową przez Plac W olno
ści, ulicą Łony i Sobieskiego na 
Rynek.

Start i meta pod Ratuszem na Ryn
ku, a pierwsza grupa wystartuje o 
godz. 12.30. Zakończenie zawodów 
planuje się na godz. 14.30.

c.d. ze strony 1.

Nie na darmo też ronda sâ  nazywane 
elementami spowalniającymi ruch. 
Chodzi o to, by tak zmniejszyć szyb
kość, by nad pojazdem zapanować, 
a jeżeli ju ż  dojdzie do kolizji, by je j  
skutki były ograniczone.

Dla wykonujących manewr skrętu 
samochodów z przyczepą przezna
czona jest dodatkowa powierzchnia, 
tzw opaska najazdowa wokół wyspy 
centralnej. Żeby zniechęcić do wjeż
dżania tam samochody osobowe leży 
ona kilka centymetrów wyżej. Wyspa 
centralna ma średnicę 24 m, pasy 
najazdowe są4-metrowej szerokości. 
Projektanci i wykonawcy zapewnia
ją, że na nowym rondzie możliwość 
skrętu mają wszelkie pojazdy dopu
szczone do ruchu na drogach publicz
nych. N aczelnik W róbel p rzypo
mniał, że nie tak dawno przez kilka 
rybnickich rond przejechał najwięk
szy ładunek, jaki kiedykolwiek poru
szał się po polskich drogach.

Odpowiedzialni za rozwiązywanie 
problemów komunikacyjnych w na
szym mieście nadal podtrzymują nie- 
odosobnioną zresztą opinię, że kom
paktowe ronda są najlepszym i naj
bezpieczniejszym sposobem organi
zacji ruchu na skrzyżowaniach. W 
odróżnieniu od skrzyżowania nor
malnego, nawet ze światłami, gdzie 
zachodzi konieczność obserwacji ru
chu z kilku kierunków i istnieje moż
liwość wjechania na skrzyżowanie z 
dużą, nie zawsze bezpieczną szybko
śc ią  przy wjeździe na rondo wystar
czy obserwować tylko lewą stronę. 
Trzeba też wziąć pod uwagę wymu
szone niejako przez rondo zmniejsze
nie szybkości.
- Zdajemy sobie sprawą, że dla kie
rowców każde ograniczenie ruchu 
je s t irytujące. Najłatwiej jechać szyb
ko prostą drogą bez zakrętów. A to 
przecież nie je s t możliwe - mówi na
czelnik J. Wróbel.

Dla bezpieczeństwa pieszych w 
okolicy nowego ronda, na skrzyżo
waniu ul. Kotucza z Grunwaldzką, 
w pobliżu SP 10, powstało przejście 
z tzw. wysepką azylu, dzięki której 
jezdnię można przekroczyć dwueta
powo. W przyszłości planuje się tam 
instalację sy g n a liz ac ji św ietlnej 
wzbudzanej przez pieszych. Ponieważ 
jednak droga nie jest administrowa
na przez m iasto, trzeba wykonać 
potrzebne analizy i uzyskać odpo
wiednie pozwolenia. Jeżeli będzie 
taka potrzeba, by zwiększyć bezpie
czeństw o p ieszych , szczegó ln ie 
dzieci, zmieniona zostanie organiza
cja ruchu w okolicy SP 11.

Krawężniki na łukach w obrębie 
ronda oraz na wjazdach i wyjazdach 
są wykonane z trwałego granitu. Po
wrócono też do dawnej tradycji po
zostawiania na krawędzi jezdni ryn
sztoków, które również są z granitu. 
Zostały  one w ykonane od G run
waldzkiej do ronda i od ronda do ul. 
Hibnera. Dzięki temu nawierzchnia 
ulicy będzie łatwiejsza do wałowania, 
zapobiegnie to też erozji asfaltu z 
powodu wilgoci zbierającej się na 
krawędziach jezdni.

Wyspa centralna ronda otrzymała 
bardzo oryginalny wystrój. Głównym 
jego elementem jest podświetlony ka
mienny “potok” w otoczeniu zieleni.

Irl

Program zawodów: 
godz. 12.30
- bieg dziewcząt ur. w 1984 r. i młodszych /1 pętla/, szkoły podstawowe 
godz. 12.40
- bieg chłopców ur. w 1984 r. i młodszych /1 pętla/, szkoły podstawowe 
godz. 12.50
- bieg dziewcząt ur. w 1982-1983 r. /1 pętla/, szkoły podstawowe 
godz. 13.00
- bieg chłopców ur. w 1982-83 r. /1 pętla/, szkoły podstawowe 
godz. 13.10
- bieg dziewcząt ur. w 1980 r. i młodszych /I pętla/, szkoły ponadpodstawowe 
godz. 13.20
- bieg chłopców ur. w 1980 r. i młodszych /2 pętle/, szkoły ponadpodstawowe 
godz. 13.40
- bieg otwarty /główny/ - uczestnicy ur. w 1979 r. i starsi - dwie pętle - 2 km. 
Kategorie biegu otwartego:
-ur. wiatach 1956-1979 K i M
- ur. w 1955 r. i starsi K i M
Prawo startu posiadają wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia w wyznaczo
nym terminie i przedstawią badania lekarskie dopuszczające do startu. Honoro
wane również będą: zgoda rodziców na start /młodzież szkolna/, indywidualne 
oświadczenia o zdolności do startu /osoby pełnoletnie/.
7. Zgłoszenia: od czwartku 31.10.1996 r. do 7.11.1996 r. w godz. od 8.00 do 
21.00 na pływalni krytej przy ul. Powstańców 40 w Rybniku.

Osoby zgłaszające się indywidualnie, numery startowe otrzymują na miejscu. 
Należy uiścić kaucję /5,00 zł/, która będzie zwracana w biurze zawodów na Ryn
ku po zakończeniu imprezy.
W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Szatnie w dniu zawodów udostępnia Szkoła Podstawowa nr 9 w Rybniku w 
godz. 12.00-15.00.

Ze względu na ograniczone pole startowe prosi się o szczególną ostrożność w 
czasie startu.

Dla sprawnego przeprowadzenia zawodów organizatorzy proszą także, aby w 
leju za linią mety uczestnicy szybko przesuwali się do przodu i przygotowali do 
oddania numery startowe.

Zbiórka uczestników biegu za linią startu na 10 minut przed planowanym jego 
rozpoczęciem.

MOTNKMBlMMMMNNtt

Ruch Odbudowy Polski 
Ogniwo Rybnik

j zawiadamia, że dyżury siedzibie przy ul. Saint Vallier 7 j  
odbywają się w środy i piątki od godz. 16.00 do 18.00

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Tym co grobów nie mają...
c.d. ze strony 1.

Dotąd na pomniku zawisło kilkana
ście mosiężnych tablic prywatnych, 
a od niedawna również tablica ufun
dowana przez Związek Sybiraków. 
Jutro przed wszystkimi zapłoną zni
cze i złożone zostaną kwiaty i wień
ce.

Największa grupa nazwisk uwi
doczniona na tabliczkach to ofiary hi
tlerowskich obozów śmierci. Brunon 
Ochojski - uczestnik powstań ślą
skich, a w III Powstaniu dowódca 6 
kompanii 2 baonu Rybnickiego Puł
ku Powstańczego. W 1920 roku brał 
udział w walkach z bolszewikami pod 
Warszawą, aresztowany przez Gesta
po w 1939 roku, więziony w Buchen- 
waldzie, Mauthausen, zmarł w Da
chau w 1940 roku. Kolejna tablica - 
Franciszka i Jakub Latosik - zgi
nęli w Oświęcim iu w 1943 roku. 
Żona przeżyła męża o niecałe 2 mie
siące... Na następnej tablicy nazwi
sko urodzonego w Gliwicach Teofi
la Kuny. Po III Powstaniu Śląskim, 
kiedy miasto to pozostało po n ie
mieckiej stronie, Teofil wraz z ro
dzicami i rodzeństwem przeniósł się 
do Rybnika. Tu ukończył szkołę, tu 
również aż do 1939 roku pracował 
w Komunalnej Kasie Oszczędności, 
będąc jednocześnie aktywnym dzia
łaczem ruchu śpiewaczego i dyrygu
jąc dwoma rybnickimi chórami “Se- 
r a f ’ i “Dzwon”. Walczył we wrze
śniu 1939 roku, zaś po demobiliza
cji pełnił funkcję organisty w koście
le o.o. m isjonarzy w Rybniku. W 
kościele tym 2 maja 1940 roku zo
stał aresztowany i wywieziony do 
obozu w Dachau, a następnie Mau
thausen, gdzie został w tym samym

roku zamordowany. W Mauthausen 
zginęli także Teodor Lepich oraz 
Franciszek Ogon, których upamięt
niają kolejne tabliczki na rybnickim 
monumencie. Bez wieści w latach II 
Wojny Światowej zaginął urodzony 
w Warszawie kpt. Wojska Polskie
go W ładysław Kosko, wcześniej 
obrońca Lwowa i uczestnik Bitwy 
Warszawskiej w 1920 roku. W wie
ku 19 lat zginął w kwietniu 1945 Jan 
Krystian Pierożek, ps. Dąbek, żoł
nierz AK.

Na tablicach widnieją również na
zwiska ofiar totalitaryzmu sowiec
kiego: Józef Szejka, więzień Ko
zielska Teodor Swoboda 
przedw ojenny po lic jan t, k tórego 
męczeńska droga znalazła swój ko
niec w lasach pod Miednoje, Cze
sław Koszułski - zamęczony pod Ar- 
changielskiem w 1943 roku. Ofiary 
Golgoty Wschodu to również w ię
zień Starobielska Wincenty Pietry
kowski - lekarz, jego brat Tadeusz 
- sędzia, więziony w Kozielsku, oraz 
Tomasz Chmiel - st. wachm istrz 
żan d arm erii w o jskow ej WP. W 
kw ietniu 1940 roku aresztow any 
przez NKWD został on stracony i 
pogrzebany w nieznanym miejscu, 
odnaleziony przez krewnych na tzw. 
“liście ukraińskiej” ofiar. Jego żona 
Teofila wywieziona do Kazachstanu 
w 1940 r. wraz z wojskiem gen. An
dersa opuściła ZSRR przez Irak. 
W stąpiła do Pom ocniczej Służby 
Kobiet i aż do rozwiązania Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie pełniła 
służbę w dywizjonie 300 RAF w 
W ielkiej B ry tan ii. Do kraju  nie 
wróciła, zmarła w 1982 roku i pocho
wana została z dala od Ojczyzny. Na

Sala na jubileusz
c.d. ze strony 1.

D y rek to rk a  szko ły  E. M igas 
przypom niała gościom, w tym w ie
lu zasłużonym  em erytowanym  na
uczycielom , kiedyś związanym z tą 
szkołą, je j historię, podziękow ała 
też przedstawicielom  władz miasta

za zabiegi, dzięki którym SP 3 w 
końcu doczekała się nowoczesnej 
sali gim nastycznej.

N ikt nie zliczy  kom itetów  budo
wy sali, które bez efektów  zaw ią
zywano przez w iele lat. Dziś sala 
przy SP je s t na pewno jednym  z 
najnow ocześn ie jszych  ob iektów  
tego typu w Rybniku. Z apro jek
towana przez TOP-PROJECT sala, 
o w ym iarach 18m na 30m , je s t 
bardzo  fu n k c jo n a ln a , a d z ięk i 
dzielącej ją  w razie potrzeby “kur
tyny” m ogą w niej mieć zajęcia

dwie klasy jednocześn ie . W nętrze 
je st bardzo nowoczesne i es tetycz
ne, w yłożone czerw oną cegłą, z 
k o lo ro w y m i m e ta lo w y m i k o n 
strukcjam i. N ajbardziej o ryg inal
ne je s t jednak to, że sala znajduje 
się na 1. piętrze. Dzięki adaptacji 

budynku, gdzie k ie
dyś znajdow ały się 
nauczycielskie m ie
szkania, szkoła po
zyskała dodatkowe 
p o m i e s z c z e n i a .  
O p ró c z  z a p le c z a  
sali g im nastycznej 
z s a n i ta r ia ta m i ,  
now ą s ie d z ib ę  ma 
szkolna szatnia, b i
b lio te k a  z c z y te l
nią, pokój nauczy
c ie lsk i, harców ka, 
niewielka aula, pra
cownia p lastyczna i 
gabinet dyrektora z 
s e k re ta r ia te m . W 
szkole z ro b iło  się 
p rzestronn ie , a łu 
kowe sklepienia ko
ry ta rz y  w s ta re j 
c z ę ś c i d o b rz e  

w spółgrają z dobudow aną, now o
c z e s n ą  c z ę ś c ią . N ie  w sz y s tk o  
przebiegało gładko, bo term in od
dania sali przedłużył się z pow o
du konieczności ponow nego m a
low ania m etalowych konstrukcji, 
ostatecznie jednak  stara szkoła na 
Piaskach nie musi już  mieć kom 
pleksów.

W części artystycznej dzieci zapre
zentowały kolorowe, pełne fantazji 
widowisko o szkole-zamczysku, w 
którym wiele się dzieje i którą wszy
scy kochają. Ir/

Prezydent J. Makosz w towarzystwie swojej dawnej 
wychowawczyni Heleny Kowalskiej i byłego nauczy
ciela SP 3 Leszka Papieża w czasie jubileuszowych 
uroczystości

obczyźnie, również w Anglii zmarł 
Franciszek Basiński - uczestnik Po
wstania W ielkopolskiego, żołnierz 
armii gen. Hallera. Po przyłączeniu 
Górnego Śląska do Polski związał 
swe losy z Rybnikiem. Przez wiele lat 
pracował w adm inistracji szpitala 
psychiatrycznego. We wrześniu 1939 
roku, licząc się z prześladowaniami 
ze strony okupanta, nie powrócił do 
domu, uchodząc z wojskiem polskim. 
Dotarł do Francji, i wstąpił do pol
skich formacji w tym kraju. Po kapi
tulacji przedostał się do Wielkiej Bry
tanii, gdzie do końca wojny pracował 
w szpitalu dla polskich żołnierzy w 
Londynie. Do Polski nie powrócił, 
pochowany jest w polskiej Kwaterze 
Cmentarza Wrexham.

Jedna z tablic upamiętnia zmarłe
go w 1954 roku gen. brygady WP 
Stefana Witkowskiego, absolwenta 
Akademii Wojskowej w W iedniu, 
dyrektora gimnazjum dla polskich 
uchodźców w Rumunii, profesora 
Technikum Górniczego w Rybniku.

Tysiące kilometrów od domu, w 
USA, zmarła i jest pochowana Pau
lina Fox z d. Kuczaty, mieszkanka 
Rybnika w latach 1949-1962.

Różne dziejowe wydarzenia, ale i 
zwykłe, pogmatwane ludzkie losy 
sprawiły, że tablice te znalazły swo
je miejsce na rybnickim pomniku.

O ich zawieszenie starali się naj
częściej najbliżsi krewni - synowie, 
córki, wnuczęta... We wnioskach ja 
kie napłynęły do Wydziału Ochrony 
Środowiska UM, który zajmuje się 
formalnościami związanymi z zawie
szeniem tablic, krewni dziękują mia
stu za podjęcie takiej inicjatywy, za 
to że mogą zapalić znicz, pomodlić 
się i wspomnieć bliską osobę choćby 
przed symbolicznym grobem.

Ir/

Budynek szkoły przy uli
cy Wolnej w Paruszowcu- 
Piaskach oddano do użytku 
w 1906 roku. Pierwszym po 
odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości i przyłącze
niu Rybnika do Macierzy po 
Plebiscycie dyrektorem  
szkoły, już z wykładowym 
językiem polskim, był p. 
Matuszek. Od 1934 roku 
szkołą, której patronował 
św. Stanisław Kostka, kie
rował Józef Kurth. Prężnie 
działało tu harcerstwo - 
drużyna żeńska przybrała 
imię Emilii Plater, męska - 
Zawiszy Czarnego.

W czasie okupacji w bu
dynku funkcjonowała szko
ła niemiecka, a pod koniec 
wojny zamieniono go na 
siedzibę volksturmu.

Mimo wojennych zn i
szczeń, już w 1945 roku po
nad 500 dzieci podjęło w 
budynku naukę. Kierownic
two szkoły objął Szczepan 
Młyński, pozostając na tym 
stanowisku aż do 1971 
roku. Szczególnie ważny 
dla szkoły był rok 1966/67, 
kiedy to placówka ta uzy
skała najlepsze wyniki na
uczania w całym rybnickim 
powiecie.

Dzięki pomocy stale  
współpracującej ze szkołą 
huty “Silesia”, za kadencji 
dyr. Andrzeja Hanaka do 
budynku dobudowano jed
no piętro. Aktualnie w SP 3 
uczy się 494 uczniów, a 
grono pedagogiczne liczy 
37 osób.

D iam en tow e gody państw a K w iczałów

Jak z bicza trząsł!
Państwo Elżbieta i Wiktor Kwiczałowie w miniony 

poniedziałek 28 października br. obchodzili swoje 
diamentowe gody, 60 lat po ślubie.

w zięli ślub w kościele św. P iotra 
i Pawła.
- Pochodzę ze Śląska C ieszyńskie
go, ale pracow ałem  ja k o  księgo
wy w K a to w ica ch , w s ie d z ib ie  
R ybn ickiego  G w arectw a W ęglo

wego. Na tej p o sa 
d z ie  p r z y d z ie lo n o  
mi ja k o  kaw alerow i 
p ię k n e  s łu ż b o w e  
m ie s zk a n ie . W ięc 
trzeba się  było że 
nić - żartu je 88-let- 
ni pan W iktor. Pań
stwo K w iczałow ie 
m ają dwóch synów, 
trz e c h  w n uków  i 
dwoje prawnuków.

Do Rybnika tra f i
li po w ojnie, gdzie 
przeniesiono wtedy 
gw arectw o. Od lat 
s ied em d zie s ią ty ch  
m ieszkają przy u li
cy K ościuszki. 
Moim najw iększym  
życiowym  osiągnię
ciem - mówi soleni
zant - je s t  dokona
nie dobrego wybo
ru żony! Pani E lż
b ie ta  je s t tego sa
mego zdania: P rze

lecia ło  mi te 60 lat m ałżeństw a  
bardzo szybko, szczęśliw ie  ja k  z 
bicza trząsł!
Do życzeń dołącza się również na
sza redakcja!

T ekst i z d j .: szoł

- Pragniem y podziękow ać w szyst
kim za życzen ia  z okazji naszego  
ju b ileu szu : krewnym , znajom ym , 
sąsiadom, ks. p ra ła tow i A lojzem u  
Klonowi, ks. abpowi D am ianow i 
Zimoniowi. W ielkim zaskoczeniem

i zaszczytem  były odw iedziny i ż y 
czen ia  w ice p rezy d en ta  Je rze g o  
Koguta. D ostaliśm y też w iele l i
stów , te legram ów . M am y p e łen  
balkon kw iatów  - mówi pani E lż
bieta. M ęża poznała w Katowicach 
i tam 28 października 1936 roku

Akcja policji i Straży Miejskiej

Alkohol? Od lat 18...
Ciekawe w ilu rybnickich sklepach z alkoho

lem zawiśnie plakat zamieszczony w magazynie 
“Gazety W yborczej” z ub. tygodnia, wyrażający 
niezgodę na sprzedawanie alkoholu młodzieży 
w wieku poniżej 18 lat...

Komentowana już żywo akcja ga
zety pod nazwą “Dozwolone od lat 
18” ma być ... protestem  i narzę
dziem społecznej akcji, nie tylko 
przeciwko bezm yślności, ale prze
ciw łamaniu prawa przez niektórych 
sprzedawców czy właścicieli skle
pów, barów, kawiarni, pubów, re
stauracji...

Nim w naszym mieście rozkręci 
się akcja społeczna, a wierzymy, że 
tak będzie, swoją akcję przeprowa
dziły powołane do podobnych za
dań służby państw owe i m iejskie. 
W nocy z 26 na 27 października  
policja w spólnie ze Strażą M iej
ską sk o n tro lo w a ły  pod kątem  
przestrzegania ustawy o w ycho
waniu w trzeźw ości k ilka zn a
nych i popularnych  lokali m ło
dzieżow ych w R ybniku. Efekt - 
5 w niosków  do ko leg ium  p rze 
ciw ko barm anom  podającym  a l
kohol n ie le tn im  i w łaśc ic ie lom  
dyskotek za dopuszczenie do na
ruszenia ustawy antyalkoholow ej.

Policja i Straż M iejska spenetro
wała też blokowe strychy i p iw ni
ce na Nowinach, wykrywając k il
ka n ieform alnych “klubów ”- po

tencjalnych miejsc spożywania a l
koholu przez m łodzież. Trafiono 
tam po interw encjach lokatorów, 
którzy skarżyli się na zakłócanie 
przez bywalców “klubów ” nocnej 
ciszy. W ykryto, że w lokalach tych 
prow izorycznie podłączano prąd, 
co groziło pożarem. Kontrolujący 
w skażą adm in istra to rom  domów 
n iep raw id łow ości, w ystępując o 
ich  lik w id a c ję  i w zm o c n ie n ie  
nadzoru nad własnymi lokalami.

O fakcie skierow ania wniosków 
do kolegium  za sprzedaż a lkoho
lu nieletnim  powiadom iony zosta
nie rów nież organ w ydający kon
cesje na sprzedaż alkoholu - m ia
sto. K onsekw encją n iep rzestrze
gania ustaw y m oże być koncesji 
tej odebran ie...

Należy się spodziewać, że podob
na akcja będzie przeprow adzona 
rów nież w punktach  detalicznej 
sprzedaży alkoholu. Nie czekając na 
jej skutki lepiej powiesić w sklepie 
plakat i przyłączyć się do akcji “Do
zwolone od lat 18” a nawet ... od 
21, jak  deklaruje 60 proc. ankieto
wanej na ten temat młodzieży.

Ir/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Najlepsze polskie fotografie
W poniedziałek 4 listopada 

o godz. 17.00 w Klubie “Ener
getyk” rozpocznie się werni
saż prac nagrodzonych pod
czas III Fotograficznych Mi
strzostw Polski ’96. Wystawa 
pokonkursowa prezentowana 
już była w Warszawie, a po 
ekspozycji w Rybniku zoba
czyć ją będzie można w Kato
wicach.

Nadesłane na konkurs fotografie 
oceniane były w różnych katego
riach. W jednej z nich - fotografii 
prasowej - znany rybnicki fotorepor
ter Zenon Keller otrzymał brązo
wy medal za zestaw prac “Strażak 
dobry na wszystko”. Oprócz kate
gorii prasowej, nagrody przyznano 
za fotografię studyjną, reklamową i 
ogólną, a oprócz tego organizato
rzy i współorganizatorzy konkursu

i wystawy - warszawski Cech Foto
grafów oraz firmy Agfa Sp. z o.o., 
Foto World sp. z o.o., “Fujifilm Pol
ska Sp. z o.o. przyznali własne wy
różnienia specjalne.

W sumie nagrodzono 20 osób /w 
tym 5 ze Śląska/, zarówno tych, 
którzy na co dzień żyją z uprawia
nia fotografii, jak i tych, dla których 
fotografowanie to jedynie hobby.

Wyróżnione prace będzie moż
na oglądać w Klubie “Energetyk” 
przez dwa tygodnie.

lal

Recital skrzypcowy
Biuro koncertowe RCK zaprasza na 

recital skrzypcowy w wykonaniu wy
różnionej uczestniczki XI Międzyna
rodowego Konkursu Skrzypcowego 
im. Henryka Wieniawskiego - Eryki 
Dobosiewicz.

Solistce przy fortepianie towarzyszył 
będzie Edward Wolanin, koncert po

prowadzi Kamila Kielbińska. W
programie kompozycje Bacha, Szyma
nowskiego, Lutosławskiego i Wieniaw
skiego.

Wszystkich melomanów zaprasza
my do sali Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej przy ul. Szafranka 7 w pią
tek 8 listopada na godz. 18.00.

R ock ow o w  tea trze
Po 15 latach rybnicka publiczność ponownie miała okazję 

wysłuchać nieśmiertelnych przebojów Budki Suflera.
Wypełniona po brzegi sala Teatru Zie

mi Rybnickiej i żywo reagująca publicz
ność, a zwłaszcza jej młodsza część, 
świadczy o tym, że muzyka z gatunku 
polskiego rocka - nawet tego sprzed lat - 
przeżywa obecnie swój renesans.

Podczas niedzielnego, blisko dwugo
dzinnego koncertu zespół zaprezentował 
zarówno stare, jak i najnowsze kompo
zycje. - Trochę wspomnień, trochę aktu
alności, jak zapowiedzieli członkowie 
Budki. Cieszący się od lat niezmienną po
pularnością zespół pokazał, że nawet po
zostając przy sprawdzonym brzmieniu, 
ciągle można zaskakiwać żywotnościąna 
scenie i pomysłowością w interpretacji 
starych nagrań.

Średnia wieku publiczności pokrywa
ła się z wiekiem grających od 20 lat mu
zyków, jednak najlepiej bawiła się mło
dzież, udowadniając, że dyskografia ze

społu jest jej świetnie znana. Stare prze

boje jak “Jolka, Jolka pam iętasz”, 
“Twoje radio "czy “Kalejdoskop "śpie
wała cała sala. Muzycy bisowali cztery 
razy i choć część publiczności zaczęła 
wychodzić już po pierwszym pożegna
niu, jednak zabawa była niezła, a kon
cert należał do bardziej udanych.

Znacznie chłodniej przyjęta została 
kapela Rodney, towarzysząca Budce 
Suflera podczas jej trasy koncertowej po 
Polsce. Ostry rock zaskoczył przygoto
waną na nieco inny rodzaj muzyki ryb
nicką publiczność. Ostatecznie więc to 
nie Rodney “rozgrzał” słuchaczy, ale 
dopiero głos Krzysztofa Cugowskiego.

Niedzielny koncert Budki Suflera był 
w zamiarze dyrekcji TZR inaugura
cją cyklu koncertów rockowych, który 
kontynuowany będzie w przyszłym 
roku. Już dziś wiadomo, że w styczniu 
przyjedzie do Rybnika zespół Perfect.

L. Tyl

Zasłużeni dla rybnickiej oświaty
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkól Technicz

nych odbyło się spotkanie nauczycieli - jubilatów, członków ZNP. 
Uroczystość była okazją by najbardziej zasłużonym, a będącym 
już na emeryturze pedagogom wręczyć medale Zasłużony dla 
Oświaty Rybnickiej, przyznawane już po raz drugi przez Zarząd 
Oddziału ZNP w Rybniku.
W iększość odznaczonych to na

uczyciele, którzy pracę w szkolnic
twie rozpoczęli w latach 50. Jest 
wśród nich znany w rybnickim śro
dowisku kulturalnym autor fraszek, 
aforyzmów, opowiadań i w ierszy, 
także tłumaczeń z języka rosyjskie
go W iesław Sienkiewicz, który z 
ośw iatą rybnicką zw iązany był od 
1962 do 1985 roku. Szczególnie 
zasłużone jest nauczycielskie m ał
żeństwo państwo M elania i Kazi
m ierz K ob ryn ow iczow ie . Pani 
M elania po przejściu na em eryturę 
znalazła sw oją drugą pasję - m alo
w anie, k tórą rea lizu je w zespole 
plastycznym  “O blicza” .

Do zawodu nauczycielskiego tra
fiła bezpośrednio po wojnie, zasłu
żona przy odbudowie szkoły w Czy- 
żowicach, później uczyła w Zebrzy
dowicach. Jej mąż - nauczyciel je 
szcze przedw ojenny, pracował w 
Czyżowicach, a następnie kierował 
szkołą w Zebrzydowicach. Aniela 
Rojek od 1961 roku pracowała w 
kilku rybnickich szkołach: w G ie
rałtow icach, W ielopolu, Ligocie, 
gdzie w latach 1967-72 była k ie
rownikiem. Później związała się ze 
szkolnictw em  specjalnym ; aż do 
1985 roku kierow ała Z asadniczą

Szkołą Zawodową Specjalną. Me
dal wręczono W iesławie Bieniek, 
m.in. nauczycielce i byłej wicedy- 
rektorce Zespołu Szkół Ekonomicz
nych, M ieczysław ow i Kuli - do 
1984 roku dyrektor II LO, a wcze
śniej nauczycie l szkół w Bełku, 
G otartow icach i Boguszow icach; 
uhonorowano również Jana Jasku- 
lę, związanego do 1984 roku z ryb
nickim szkolnictwem  ekonom icz
nym - Liceum Ekonomicznym dla 
pracujących, gdzie pełnił funkcję 
kierowniczą, i Zespołem Szkół Eko- 
nomiczno-Usługowych, którego był 
wicedyrektorem . Medal otrzymała 
również Bogumiła Szwedo - nau
czycielka przedszkolna, później dy
rektorka przedszkola, nauczyciel 
m etodyk  i w iz y ta to r  do sp raw  
przedszkoli.

Ponadto w yróżniono ponad 100 
nauczycieli o długim związkowym 
stażu.

W uroczystości wzięli udział wice
prezes Zarządu Okręgu ZNP Marek 
Fabryczny, prezes rybnickiego od
działu ZNP Kazimierz Piekarz, kie
rownik Urzędu Rejonowego Tadeusz 
Pruszkowski oraz naczelnik Wydzia
łu Edukacji UM Tadeusz Szostok.

Irl

Francuskie 
trio gitarowe

We wtorek 5 listopada o godz. 18.00 
rybnicki ośrodek Alliance Française i 
Mała Scena Rybnicka zapraszają na 
koncert francuskiego zespołu Trio de 
Guitares de Paris.

Zespół powstał w 1984 roku z inicja
tywy Michela Sadanowsky’ego, laurea
ta XX Międzynarodowego Konkursu 
Gitarowego w Paryżu. Uczestniczył w 
wielu prestiżowych festiwalach na całym 
świecie, odkrywając dla publiczności 
nowe brzmienie gitary klasycznej. Popu
larność zyskał będąc częstym gościem 
największych francuskich stacji radio
wych i telewizyjnych. Najnowsza płyta 
wydana w 1995 r. zawiera transkrypcje 
utworów orkiestrowych Bacha, Vivaldie- 
go i Boccheriniego opracowanych przez 
Michela Sadanowsky’ego.

W repertuarze zespołu są również 
utwory skomponowane specjalnie dla 
niego, muzyka wielkich kompozytorów 
włoskich, francuskich, hiszpańskich, a 
także flamenco i jazz. Na festiwalu w 
Cannes występowali wraz z takimi sła
wami jak Chick Corea, Amos Garett.

Podczas rybnickiego koncertu na Ma
lej Scenie Rybnickiej usłyszymy m.in. 
utwory J. Pemambuco, A. Lauro, R. Mal- 
donado, M. de Falli, D. Brubecka, F. 
Grega i P. de Lucia.

Rocznica Października ‘56

Wspomnieniowa
wystawa

W październiku br. minęła 40. 
rocznica Rewolucji Węgierskiej. Z 
tej okazji Górnośląskie Centrum  
Kultury zorganizowało wystawę fo
tograficzną związaną z wydarzenia
mi w Budapeszcie w październiku 
1956 roku.

Ekspozycję tę będzie można również 
oglądać w Domu Kultury w Niedobczy- 
cach, dokąd zostanie przeniesiona. Jej 
otwarcie zaplanowano na godz. 18.00 w 
sobotę 9 listopada .

Bezpośrednio po otwarciu wystawy orga
nizatorzy zapraszająna Biesiadę Węgierską.

Będzie można skosztować dań z orygi
nalnej kuchni węgierskiej, oraz znanych z 
jakości węgierskich win, a wszystko w takt 
węgierskiego czardasza. Za te przyjemno
ści trzeba będzie zapłacić 15 zł. Irl

Wernisaż malarstwa
Klub “Energetyk” zaprasza na we

rnisaż malarstwa Renaty Bonczar, 
który odbędzie się 5 listopada, we wto
rek o godz.18.00.

Artystka ukończyła ASP w Krakowie, 
a dyplom zdobyła w pracowni Jerzego 
Dudy-Gracza. Od 1980 roku jej prace 
prezentowane były podczas wielu wystaw 
w kraju i za granicą. Jest też laureatką 11 
nagród na znaczących konkursach, sty- 
pendystkąMinistra Kultury i Sztuki i lau- 
reatkąNagrody Artystycznej Wojewody 
Katowickiego i Kieleckiego. /a/
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Na zdjęciu płaskorzeź
ba wieńcząca jedną z 
rybnickich kam ienic 
poza centrum miasta. 
Przedstawia ona otulo
nego welonem amorka z 
w iązanką kwiatów i 
dwoma motylami. Od
powiedzi, gdzie amorek 
się znajduje prosimy 
szukać na tej samej stro
nie!

JUU.UW

K o c h a n k a . . .
...to  współczesna sztuka Grzegorza 
Skurskiego, którą autor również sam 
reżyseruje, a wystawia ją  znana z prze
bojowych spektakli poznańska “Scena 
na piętrze”.

Zdzisław Wardejn gra tu biznesme
na - dorobkiewicza, podkreślającego 
demonstracyjnie swoją społeczną po
zycję. A ponieważ nie chce być gorszy

od kolegów, do pełnego image’u bra
kuje mu tylko... kochanki. Obawiając 
się jednak AIDS, przyjmuje układ fi- 
nansowo-łóżkowy swej sprawdzonej 
znajomej, którągraEwa Wiśniewska. 
Jaki będzie finał - zobaczymy na sce
nie Teatru Ziem i Rybnickiej w 
czwartek 7 listopada o godz. 19.00.

Irl

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu wykonanym w ubiegłym 
tygodniu na ulicy Sobieskiego i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publiko
waną w gazecie fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do 
zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika 
przy ulicy Kościelnej nr 3.

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

“APOLLO”
31 października, 18.00,20.00 - “DZIE
CIAKI” /USA/
1 listopada - nieczynne
2-3 listopada, 16.00; 4-7 listopada,
16.30 - “ZŁODZIEJ Z BAGDADU” 
/USA/
2-7 listopada, 18.00,20.00 - “TWISTER” 
/USA/

PREMIEROWE przy TZR 
31 października i 3 listopada, 17.00, 
19.15 - “SZTORM” /USA/, cena 6 zł 
6 listopada, 17.00, 19.30 - “TWIER
DZA” /USA/, cena 6 zł

DKF “EKRAN” przy TZR
4 listopada, 18.00 - “PO TAMTEJ STRO
NIE CHMUR”/wł./, “DIAB LICE”/USA/
5 listopada, 18.00-“SPALENI SŁOŃCEM’ 
/ros.-ff/, “TRUPOSZ”/niem.-ameryk./

“ZEFIR” Boguszowice 
31 października, 17.00, 19.00- “WIĘ
ŹNIOWIE NIEBA” /USA/
3 do 7 listopada, 17.00,19.00 - "ROZRA
BIAKI W WASZYNGTONIFYUSA/ 

"WRZOS" Niedobczyce 
3 listopada, 17.00 - "KLATKA DLA 
PTAKÓW" /USA/

Teatr Ziemi Rybnickiej 
7 listopada, 19.00 - komedia pt. “KO-

Teatr D

CHANKA” w wyk. Ewy Wiśniewskiej 
i Zdzisława Wardejna, cena 10 zł

Koncerty )
Mała Scena Rybnicka

5 listopada, 18.00 - koncert zespołu 
TRIO DES GUITARES DE PARIS, 
grają: Toshiji Ishii, Michel Sadanowsky, 
Thierry Lebre, cena 6 zł i 4 zł /ulg./

Wystawy
v _____________________________ ✓

Muzeum - Stary Ratusz
Wystawy stałe”Rybnik moje miasto” 
oraz “Cechy rzemieślnicze w miastach 
Górnego Śląska” oraz wystawa fotosów 
Zb. Solarskiego pt. “Barwy ziemi” czyn
ne /z wyjątkiem poniedziałków/ od 
10.00 do 14.00, w środy od 10.00 do 
18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Galeria TZR
6 listopada, 16.00 - otwarcie wystawy 
JANA KARWOTA pt. “Małe formy w 
obrazach i rysunkach”

MBP w Rybniku
Wystawa pn. “Laureaci literackiej Na
grody Nobla”

Dyskoteki
Mała Scena Rybnicka

2 listopada - nieczynne
Wieczorek dla samotnych

3 listopada, godz. 17.00-23.00 Igwl

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Śląskich
V_________________________ )

Przepisywane ręcznie gazety z wia
domościami z cesarskiego dwom uka
zywały się już w antycznym Rzymie. 
Jednak dziennikarstwo we współcze
snym tego słowa znaczeniu pojawiło 
się dopiero XVIII-wiecznej Francji. 
Od samego też początku dziennikarze 
byli przedm iotem  niechęci tych, 
którzy próbowali ukryć to, co gazeta 
ujawniła. Francuskich żurnalistów 
więziono więc czasem w Bastylii, an
gielskich w Tower. Wielu dziennika
rzy prześladowano, a nawet zamordo
wano podczas rewolucji francuskiej. 
Takie prześladowania lub tzw. “naci
ski na dziennikarzy” w mniejszym lub 
większym stopniu trwają do dnia dzi
siejszego. Bo przecież interes ludzi 
mających władzę jest często sprzecz
ny z interesem prasy. W tej przestrze-

cji, nie korumpowały dziennikarzy i 
wydawców, pozwalały im pisać praw
dę. Natom iast po napisaniu tekstu 
dziennikarz i wydawca gazety musiał 
liczyć się z restrykcyjnym pruskim 
prawem, zwłaszcza w trudnym dla 
G órnoślązaków  okresie “K ultur- 
kampfu”, w ostatnim ćwierćwieczu 
XIX stulecia. Restrykcje takie obję
ły m.in. popularny na naszych zie
miach tygodnik “Katolik”. W latach 
1869-1881, kiedy jego redaktorem i 
wydawcą był Karol Miarka, gazeta 
skupiła się głównie na obronie ko
ścioła katolickiego i prawa do języ
ka narodowego. Walkę tę redakcja 
okupiła 28 procesam i sądowym i, 
wielką liczbą grzywien i kar. Suma 
wydatków z tym związanych wynio
sła aż 11245 marek. Natomiast kary 
więzienia dla redaktorów wyniosły w 
sumie ponad rok. Pruskie państwo 
było jednak na swój sposób prawo
rządne i pozwalało gazecie prospe-

(by Artur Trunkhćffijhfo 
MNflłą okupację utuW< 
M i’Jcih-h koło Pszowa.

mmmłhfiiam n ł 20 miesięcy w wtę- 
yac. Pochowany jest ndćmęntarzM

ni, “między młotem a kowadłem” musi 
poruszać się dziennikarz. Pomaga mu 
w tym jego osobowość, moralność, 
wiedza, odwaga...

Skomplikowana historia Śląska 
sprawiła, że pracujący tu dziennika
rze nie mieli łatwego życia. Rządzą
cy Śląskiem Prusacy bardzo pilnowa
li, aby w polskojęzycznych gazetach 
nie umieszczano treści narodowych. 
W tym celu gazeta podlegała pań
stwowej cenzurze. Na przykład w 
w ychodzący w latach 1868-1872 
“Zwiastunie Górnośląskim” cenzor 
czytał gazetę dopiero po wydrukowa
niu, a kiedy znalazł nieodpowiednie 
zdania zamalowywał je tuszem. Na
stępnie pracownicy urzędu cenzor
skiego nanosili podobne “czarne pla
my” we wszystkich egzemplarzach 
nakładu. Widzimy więc, że pruskie 
władze nie ingerowały w pracę redak-

rować dalej. Redakcja zaś typowała 
po kolei wszystkich dziennikarzy, by 
odsiadywali w więzieniu kary, nakła
dane systematycznie za kolejne teksty 
w “Katoliku”. Z czasem nawet redak
cja przejmowała młodych dziennika
rzy, których obowiązki na początku 
polegały głównie na siedzeniu w wię
zieniu. Po odsiedzeniu kilku dni w 
areszcie dziennikarz taki witany był 
uroczyście, kasował swoje “dzienni
karskie honorarium” i znów po wy
daniu następnego numeru tygodnika 
szykował się do więzienia. Te odsiad
ki dla większości górnośląskich re
dakcji były czymś zupełnie normal
nym. Około roku 1900 Wydawnictwo 
“K ato lik” wydało nawet “W ielki 
zbiór powinszowań...” , gdzie na stro
nach 310-311 umieszczono m.in. ta
kie wierszowane powitanie redakto
ra z więzienia:

Po leku widać, że isto momy ju ż  
podzim na karku, a za progym stoi 
zima. Na niykerych strontach huśta- 
jom  sie jeszcze pożółkłe liście, zaś ink- 
sze stojom już gołe i czekaj om aże śniyg 
ich golizna przykryje. Pod naszymi 
nogam i chrym pszczom  suche ani 
pieprz liście, kere zdmuchnoł wiater.

Pamiętom,jak za bajtla chodziólecli 
rod z mojom starkom grabić liście w 
parku. Downijprzy kożdym grubskim  
familoku boł chlywik, w kerym cho
wało sie gowiedź. Starka chowali 
kury, gusika, gęsi i koza Frida. Żeby 
gowiedź bez zima nie domorzała, trza 
bolo chlywik logacić, a nojbardzij do 
tego zdały sie suche liście.

W piykno, słoneczno pogoda, star
ka wyciongli ze szopki wózek z dy- 
szlym, pora miechów i grabie. Joch 
Zgarnioł liście rękami, bo grabisko

bolo dlo takigo sz.rócioka,jak jo, moc- 
ka za wiele. Dycko mje kusiyło, aby 
zrobić z kupy liści wielgachno fojer- 
ka. Roz żech czypnół za krzokym i 
sztracheclami, kerech dycko nosiół w 
kapsie, podpolólech mało kupka. 
Starka jednak ogień zawczasu dojrzeli 
i ugasiyli, a mje rzicisko farońsko  
sprali. Padali, że jakby policyjo foje- 
ra uwidziała, to skuli mje musieliby 
srogo sztrofa płacić.

Terozki, kej żech jest stary, na wszy
stko co sie w naturze bez cołki rok 
wydarzo, patrza blank inakszy. Dyc
ko, kej na podzim wiater przigrywo li
ściom do ich lostatnigo tańca, chyto 
mje melankolija.

Na wiosna, kej stromy zaczły sie zie- 
lynić, kożdy czuł radość, rozpiyrala go 
nowa siła i robiół plany na cołki rok. 
W lato, ja k  dobrze bolo sie schować w 
cieniu liści przed prażyniym słońca. 
Choć nie móm artystycznego ślypoka, 
ale dycko na podzim stoją czynsto przed 
stromami i gapia sie na przepiyknie

dla dziennikarzy
Na powitanie redaktora z więzienia
/Można śpiewać na melodię: “Piękna 
nasza Polska cała”/
Witamy Pana z więzienia!
Dla swych bliźnich poświęcenia, 
Witamy od wód kozowych;
Gdzieś się leczył z chorób zdrowych. 
Miej pociechę Panie z tego,
Żeś tam cierpiał dla bliźniego 

Witamy dziś wszyscy szczerze!
W tej nadziei i w tej wierze,
Że za co świat prześladuje,
Bóg nagrodą udantje.
Więc życzymy tej nagrody 
I  do pracy znów swobody 

Witamy Cię dziś wesoło!
Otoczywszy wszyscy w koło,
Z tych wnętrzności koziodyba,
Jak Jonasza z wieloryba.
I  życzymy w tym wykrzykniku,
Żyj znów z nami Męczenniku!

Ciężkie życie mieli też rybniccy 
dziennikarze, a zwłaszcza dwaj z nich: 
Ignacy Knapczyk i Artur Trunkhardt.

Artur Trunkhard /1887-1965/ był z
pochodzenia Niemcem z W esfalii. 
Gruntownie wykształcony w kole
giach jezuickich. W 1913 roku zamie
szkał w Rybniku. Mimo swojego nie
mieckiego pochodzenia w postaniach 
śląskich opowiedział się po polskiej 
stronie. Uważał się za Polaka i przy
jął polskie obywatelstwo. Był wydaw
cą i redaktorem naczelnym “Katholi
sche Volkszeitung” /Katolicka Gaze
ta Ludowa/, której redakcja mieściła się 
w Rybniku przy ulicy Sobieskiego 1. 
Dziennik ten wychodził od lutego 1919 
roku aż do wybuchu drugiej wojny 
światowej we wrześniu 1939 roku. 
Ukazywał się na Śląsku, Wielkopol- 

sce i Pomorzu. Był pismem niemiec
kojęzycznym, choć czasami spotyka
ło się w niej także teksty lub reklamy 
w języku polskim. Gazeta uważała się 
za “nowoczesne niemieckojęzyczne 
pism o o nastawieniu przychylnym  
Polsce /polischer tendenz/”, na po
twierdzenie czego pod winietą druko
wała po polsku swoje motto: “Za wia
rę i ojczyznę - za waszą i naszą wol
ność”. Jako jeden z pierwszych w 
Polsce Trunkhardt krytykował nazi
stowską politykę Hitlera, pokazując 
zagrożenia tego totalitarnego systemu. 
Krytycznie wypowiadał się na ten te
mat w swoim dzienniku oraz w wyda
wanym również przez siebie satyrycz
nym miesięczniku “Spritze” /Sikaw
ka/. Za krytykowanie Hitlera władze 
polskie aresztowały Trunkhardta na 20 
miesięcy więzienia. W połowie lat 30. 
wielu Polaków uważało jeszcze, że

farbiczkowo pomalowane liście.
Choć tela nóm uciechy dowały, te

rozki wolajom sie pod  nogami ja k  
śmiecie i kożdy je  pyrto strzewikami 
na bok, żeby nie zawodzały.

I  tak w naturze mo wszystko swój 
początek i koniec. Człowiek tyż mo 
swoje śtyry pory roku, lo czym czyn
sto w gonitwie za czasym i złotkami 
nie rod pamięto.

Wiosna, to czas kej my byli maluć- 
cy, a potym młodziokami. Lato - czas 
obowiązków, trza bolo chronić i osło- 
niać swoim cieniem owoce naszego 
życia. Potem, wól nie wól, nadchodzi 
jesień. Dlo jednych jest łona złoto, spo
kojno, zaś inksi, ja k  te suche, niyprzi- 
dajne ju ż  nikomu liście, bydzie wiater 
dmuchoł pod niechciane progi.

Czworto pora roku, tak jako i w natu
rze, nie ominie nikogo. Zostaną ino po 
nos wspominki, ani jesienny, zasuszony 
liść pomiędzy szkartkami jakiś książki.

S tarzyk

H itler poprawi sto 
sunki niemiecko-pol
skie, zaś wszystkich 
krytykujących hitle
ryzm oskarżano o 
szkodzenie polskiej 
polityce zagranicznej.
Z jeszcze większą nie
chęcią spotykał się 
Trunkhardt ze strony 
rybnickich Niemców.
Nie mogli mu oni wy
baczyć jego propol
skich poglądów. Tra
giczny też był dla nie
go czas drugiej wojny 
św iatow ej. N iem cy 
umieścili Trunkhard
ta w “Księdze goń
czej” i wyznaczyli za jego ujęcie pół 
miliona marek nagrody. Cudem prze
żył okupację, ukrywając się w piwni
cy jednego z domów w Krzyżkowi- 
cach koło Pszowa. Po wojnie w cza
sach PRL Arturowi Trunkhardtowi 
wcale nie było łatwiej. Gazety nie 
mógł już wydawać, a jego silne po
czucie niezależności nie pozwoliło mu 
współpracować z żadną “socjalistycz
ną” gazetą. Zmarł w Krzyżkowicach 
w wieku 78 lat i pochowano go na 
tamtejszym cmentarzu w kwaterze po
wstańców śląskich.
Ignacy Knapczyk /1901-1975/. W la
tach 1927-1939 był redaktorem na
czelnym “Sztandaru Polskiego i Ga
zety Rybnickiej” . Gazeta istniała w 
latach 1919-1939. Ukazywała się trzy 
razy w tygodniu i miała ambicje do
cierania na całe Województwo Ślą
skie. Najlepiej jednak sprzedawała się 
w powiecie rybnickim, a przede wszy
stkim w Rybniku i okolicach, gdzie 

praktycznie nie miała konkurencji. 
Wydawcą jej był Michał Kwiatkow
ski, który przy ulicy Bocznica Łony 
/dzisiaj Kraszewskiego/ wybudował 
drukarnię, nad którą na poddaszu mie
ściła się redakcja i mieszkanie dla re
daktora naczelnego. Była to gazeta o 
charakterze prawicowym, wyznająca 
idee chrześcijańskie, demokratyczne i 
narodowe. Gazeta reklamowała się na 
własnych łamach: Najtańszym pismem 
na Śląsku jest obecnie “Sztandar Pol
ski "połączony z “Gazeta^ Rybnicka^ ”. 
Informuje nie tylko krótko i zrozumia
le o wszystkich wydarzeniach i nowo
ściach, lecz dodaje także zupełnie dar
mo co tydzień dwa nadzwyczajne do
datki. Jeden dodatek z p ięknym i 
obrazkami i drugi pod tytułem “Rol
nik Polski”. Pierwsze kłopoty redak
tora Ignacego Knapczyka rozpoczęły 
się po roku 1930, kiedy sanacyjne

władze polskie niechętnie podchodzi
ły do środowisk prawicowych. Takiej 
orientacji był właśnie Michał Kwiat
kowski i jego gazeta. Największe pro
blemy miały się jednak zacząć w na
stępnych latach. Redaktor Knapczyk 
umieszczony został przez hitlerowców 
w “Księdze gończej” . Groziła mu 
śmierć. Dlatego 1 września 1939 roku 
uciekł z Rybnika i całą okupację hi
tlerowską ukrywał się w centralnej 
Polsce. Po wojnie wrócił do Rybnika. 
Komuniści nie zezwolili mu jednak na 
wznowienie gazety. Drukarnię na uli
cy Kraszewskiego skonfiskowano. 
Podczas referendum /1946/ i wyborów 
do sejmu /1947/ Ignacy Knapczyk za
angażował się politycznie po stronie 
antysocjalistycznej. Wyniki głosowań 
zostały jednak sfałszowane, a władzę 
przejęli komuniści. Został więc Knap
czyk uznany za “wroga ludu” i wię
ziony w latach 1949-1956 przez wła
dze PRL. Do końca życia nie mógł 

pracować jako dziennikarz. Zmarł w 
marcu 1975 roku w wieku 74 lat. W 
marcu 1990 roku, dokładnie w 15. 
rocznicę śmierci Ignacy Knapczyk 
został przez Sąd Najwyższy w War
szawie pośmiertnie rehabilitowany. W 
tym samym miesiącu zaczęła wycho
dzić “Gazeta Rybnicka”, nawiązująca 
do przedwojennego “Sztandaru Pol
skiego i Gazety Rybnickiej”. Redak
tora Knapczyka pochowano na cmen
tarzu w Rybniku przy głównej alei, 
koło grobów “Żołnierzy września”.

M arek Szołtysek

Prośba do czytelników:
Redakcja poszukuje wszelkich in

formacji o innych zapomnianych ryb
nickich dziennikarzach, m.in. o: Au
guście Hergerze /1870-1934/ i Wilhel
mie Mikołajcu

Go.dały ptoki 
% rynkpwyj latarni
Ptok piyrszy
Te ptoki co niy fur gają 
“Swiynto zmarłych ” łodprowiają!

Ptok drugi
A jak  po niebie lotają,
Swiynto “Wszystkich Swiyntych ” mają!

Ptok trzeci
My nojbardzij czczymy tego 
Swiyntego naszego “ptosiego ” 
Francika-zakonnika,
Co jak  miyszkol miyndzy nami,
To pogodoł sie czasami 
Z ludziami i ptokami.

/fra-szoł-ka/

V S J 5GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



O głoszen ia drobne
SIATKĘ OGRODZENIOWĄ 

OCYNKOWANĄ, PLASTIKOWANĄ, 
TWARDĄ, CIEMNOZIELONĄ, 

średnicy 3,2 mm, 
mrozoodporną - 35 stop. C, 

trwałą, do 30 lat i inne 
oferuje tanio Zakład,

tel. /032/115-2897, /036/ 252-93. 
***

MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH, ŻALUZJI 

PIONOWYCH, CYKLINOWANIE 
Teł. 210-51

k k k

SPRZEDAM POLE 0,65 HA, 
obok mniejszego zalewu Elektrow

ni “Rybnik” w Orzepowicach.
Rybnik, ul. Buhla 45a

***
SPRZEDAM

ŁADNĄ SUKNIĘ ŚLUBNĄ 
Tel. grzeczn. 391-747

od 7.00 do 15.00
***

SPRZEDAM VW GOLF 
Rok prod. 1981, poj 1100 

szary metalik 
Tel. (0-36) 23-195 do 16.00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

'b iu r o  r a c h u n k o w e '
RENATA MURAS 

44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 1 
tel. 229-36(DSMOBIEK 

S Z K O L E N I O W Y

E U R E K A .
44-200 Rybnik ul. Kościuszki 23 

biuro czynne - pon.,śr. i czw. (15.00-17.00) 
tel. 28-578 (od 15.00 do 21.00)

organizuje
K U R S Y

- prowadzenia książki przychodów i 
rozchodów wspomaganej komputerem

- pedagogiczny dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu

- komputerowe
- przygotowawcze do szkół średnich 

i na wyższe uczelnie
- okresowe szkolenia bhp

Biuro Obsługi Nieruchomości 
Rybnik, ul. 3 Maja 30 

tel. 28-162 w.362 
przyjmie do obrotu grunty, 

działki, budynki, mieszkania

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

CENNIK OGŁOSZEŃ  

W  'GAZECIE RYBNICKIEJ 
O l cm 2 - 1 zł 
0 1 słowo - 0 ,60  zł 

w artykułach 
sponsorowanych 

0 1/4 strony - 150zł 
0 1/2 strony - 270zł 
0 3 /4  strony - 350zł 
0 1 strona - 5 0 0 z ł do  
cen  doliczam y VAT

...U NAS S2YEH 0  
I TANIO

Zarząd Miasta informuje
.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PUBLICZNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ GRUNTU WRAZ Z ZABUDOWANIAMI 

TJ.: HALĄ MAGAZYNOWĄ I PRZYBUDÓWKĄ ZLOKALIZOWANYMI W 
RYBNIKU PRZE UL. BRZEZIŃSKIEJ

Działka, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 4648/189, karta mapy 
3 obręb Rybnik zapisana w księdze wieczystej KW 113.202 w Sądzie Rejonowym w 
Rybniku, posiada łączną powierzchnię 4938 m kw., w tym powierzchnia zabudowy - 
910 m kw.
Przedmiotowa działka znajduje się w strefie produkcyjno-uslugowej
Cena wywoławcza: 232.000,00 zł 
Wysokość wadium: 2.300,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 1996 r. o godz. 11.00 w sali nr 137 I 
piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium na konto Urzędu 
Miasta PBK Warszawa I Oddział Rybnik Nr 372602-2017-3600-2-73 lub bezpo
średnio w kasie /parter budynku przy ul. B. Chrobrego 2 - pok. nr 22/ naj
później do godz. 10.00 w dniu przetargu.

Dodatkowo należy wpłacić w kasie Urzędu /pok. nr 22/ koszty organizacyjne prze
targu w wysokości 20,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od 
daty przetargu - nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Rybnika ul. Miejska 7 pok. 120 - tel. /036/22364

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez poda
nia przyczyn. ------------------------

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: WYKONANIE BADAŃ 

GEOLOGICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB LOKA
LIZACJI CMENTARZA KOMUNALNEGO 

W RYBNIKU-ORZEPOWICACH
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 5,00 zł/ można uzyskać w Wy

dziale Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pok. 255.
Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem “Badania geologiczne pod cmentarz 

komunalny w Rybniku” należy składać w terminie do 12 listopada 1996 r. do godz. 
15.00 w Wydziale Ochrony Środowiska.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 1996 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pok. 137.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w Wy
dziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rybnika: inż. Jadwiga Kutkowska, 
mgr inż. Ludmiła Wiśniewska, tel. 230-11 w. 7224 lub 7222.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o Zamówieniach.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ 

I NOWEJ NAWIERZCHNI UL. ANNY STEFEK W RYBNIKU
Termin realizacji: możliwie jak najkrótszy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Gospo
darki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 245.
Koszt specyfikacji: 10,00 zł

Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymaganiami specyfikacji należy 
złożyć do dnia 9 grudnia 1996 r. do godz. 9.00 w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Rybnika.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 1996 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 w sali nr 138.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w Wy
dziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, tel. 
210-11 wew. 7203 w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

zierzawię pomieszczenia
w centrum Rybnika 

na biura, gabinety itp. 
z pełnym węzłem sanitarnym i telefonem, 

o powierzchni 100 m kw.
Informacje tel. 236-30 wewn. 32 
lub po godz. 19.00 tel. 276-98.

Informuję Szanownych Pacjentów oraz Kolegów Lekarzy, 
że od września br. prowadzę Prywatną Praktykę Chirurgiczną 

w gabinecie na ul. Klasztornej 3  w Raciborzu.
W gabinecie oprócz diagnostyki chorób tętnic i żył stosuję leczenie ozonem.
Istnieje również możliwość operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia ży

laków kończyn dolnych oraz żylaków, przetok i bolesnych szczelin odbytu.
W gabinecie można operować dorosłych i dzieci z powodu przepukliny, 

niezstąpienia jąd ra  i wodniaka jądra, naczyniaków, bllznowców, guzków 
skóry I tkanki podskórnej oraz temu podobnych chorób w systemie “jed
nego dnia” bez konieczności pobytu w szpitalu.

Nad bezpieczeństwem zabiegów wykonywanych w znieczuleniu ogólnym 
czuwa wykwalifikowany anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna.

Gabinet czynny je s t codziennie od godz. 15.00. Informacji telefonicz
nej można zasięgnąć pod numerem !0-3<o! 19 -0 8 -8 8 .

d r  n. med. Stanisław Pionka 
specjalista chirurg

W razie potrzeby 3
TELEFOiNY 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: 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 1 do 7 listopada, Apteka pod Orłem, 
ul. Hallera, Rybnik, tel. 22-606

rEKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

W ywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Term iny od 1 do 24 godzin.

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

4  zdjęcia paszportowe -  tylko 6  z ł , -

___  ______ _■__

OPTYK
, . . Zakład Optyczny - Maciej Ośliźlok

oferuje nu».: 44-200 Rybn*. ul. Raciborska 4c
• oprawy krajowe i z importu ,<*<* aoteki s,v. Arao„„,9t,>
• super lekkie szkła plastikowe Pon.-Pt - 9.00 - 17.00;
- szkła progresywne
• naprawy

Sob.- 9.00 - 13.00.korzystne ceny
Dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz emerytów 

zniżka 10%
tylko do końca listopada!

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 11,70 12,50 15,80 8,95
Hala Mięsna, 3 Maja 10,80 11,50 15,90 9,80
TARG 9,90 -10,3011,90-12,7014,60-14,90 8,20 - 9,70

Ow oce/W arzyw a pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki
Raciborska 15 4,10 3,20 0,70 0,35
Korfantego 4 4,20 3,50 0,70 0,30
TARG 3,00 - 4,00 3,50-4,00 0,70-1,00 0,30 - 0,40

S pożyw cze masło cukier jajko mąka
Raciborska 15 200g -1,85 2,40 0,32 1,70
Delikatesy, ul. Miejska200g -1,85 2,50 0,35 1,70
TARG 200q -1,80 2,20 - 2,50 0,28 - 0,35 1,70-1,80

W alu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Hotel Polski 279,00/283,00183,00/186,00 10,10/10,35 54,50/55,50
Delikatesy, ul. Miejska279,00/283,00183,00/188,00 10,10/10,35 54,50/55,50
Gallux, Rynek 279,00/283,00183,00/186,00 10,10/10,35 54,50/55,50

6 5 * ?
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Nauczycielskie szachy
W sobotę 19 października br. w 

Klubie Nauczyciela przy ZOZNP w 
Rybniku z okazji Dnia Edukacji Na
rodowej odbyły się Wojewódzkie 
Zawody Szachowe Nauczycieli.

Od kilku lat Rybnik stał się centrum 
nauczycielskich szachów wojewódz
twa katowickiego. Dwa razy w roku - 
w maju i październiku z odległych 
miast województwa do Rybnika zjeż
dżają najlepsi nauczyciele szachiści, by 
toczyć zacięte boje o prymat w woje
wództwie. Tym razem do Rybnika 
przybyło blisko 30 szachistów, którzy 
reprezentowali 18 szkół i placówek 
naszego województwa oraz 12 oddzia
łów ZNP. Organizatorem turnieju był 
Zarząd Oddziału ZNP w Rybniku na 
zlecenie Zarządu Okręgu ZNP w Ka
towicach. Otwierając zawody prezes 
ZOZNP w Rybniku - Kazimierz Pie
karz jak i sędzia zawodów Jan He- 
liosz, będący jednocześnie ich orga
nizatorami, podkreślali bardzo życz
liwy stosunek ZOZNP w Katowicach 
z prezesem Jerzym Surmanem do na
uczycielskich  szachów. Ton roz
grywkom nadawali zawodnicy z cen
tralnymi kategoriami tj. Henryk Fa
tyga - MDK Nr 2 Piekary Śl., dwu

krotni zwycięzcy rybnickich turnie
jów  - Robert Patia - SP 8 Chrzanów 
i Kazimierz Komarnicki - Racibórz 
oraz Dariusz Babczyński - SP Lyski. 
Oni też przew odzili w kolejnych 
rundach. Bezapelacyjnym zwycięz
cą został H. Fatyga, osiągając 7 pkt. 
z 7 rund. Na II miejscu uplasował 
się R. Patia - 6 pkt. Trzeci był D. 
Babczyński z SP w Lyskach. Dobrze 
spisała się również jedyna przedsta
wicielka płci pięknej - Ewa Mentel
- LO Jastrzębie, która stoczyła kilka 
zaciętych pojedynków z panami i 
uzyskała 2,5 pkt.

Imprezę zaszczyciła swoją obecno
ścią nasza najlepsza polska szachistka
- arcymistrzyni Monika Bobrowska. 
Inicjator spotkania - J. Heliosz przed
stawił zebranym światowe i polskie 
sukcesy 18-letniej Moniki, uczennicy 
klasy maturalnej I LO im. Powstańców 
SI. w Rybniku, podkreślając ogromny 
talent szachowy, skromność i pracowi
tość arcymistrzyni. Odbyła się też mi- 
nikonferencja prasowa - Bobrowska 
przedstawiała różne tajniki królewskiej 
gry; m.in. zdała relację z Olimpiady 
Szachowej w Erewaniu.

J. H eliosz

Sukcesy 
szachistów 

w Częstochowie
W VI Międzynarodowym Turnie

ju Talentów Szachowych - Często
chowa ’96 sukces zanotowała na swo
im koncie zawodniczka Górnika Czer- 
wionka M ałgorzata Szydłowska, 
która zwyciężyła wśród dziewcząt do 
lat 14. Spośród zawodników RMKS-u 
Rybnik najlepiej wypadł uczeń 4. kla
sy SP 9 w Rybniku Wojciech Gaweł- 
czyk, który uzyskał 2. miejsce w gru
pie chłopców do lat 10, a tylko pecho
wa porażka w ostatniej rundzie prze
kreśliła jego marzenia o końcowym 
sukcesie. Ten obiecujący rybnicki sza
chista odniósł już drugi, po zwycię
stwie w Kowalewie Pomorskim, zna
czący tegoroczny sukces. Powinien on 
być silnym punktem w rozgrywkach 
drużynowych. Również pozostali re
prezentanci naszego miasta Bartłomiej 
Heberla, Krzysztof Groborz oraz 
Marta Szydłowska należeli do wyróż
niających się zawodników i uplasowa
li się na miejscach premiowanych na
grodami rzeczowymi.

K.Sz.

Towarzyski speedrower
Speedrower czyli żużel na rowerach 

zadomowił się już na stale w miastach, 
gdzie funkcjonują kluby żużlowe.W 
obecnym roku rozegrano w tej dys
cyplinie nawet Mistrzostwa Świata, 
Europy i Polski, mają również miej
sce krajowe rozgrywki ligowe.

W Rybniku już od dwóch lat skrom
na grupa zapaleńców stara się założyć 
klub speedrowerowy, a ich głównym 
celem jest zgłoszenie zespołu do roz
grywek ligowych. Dowodem na to, iż 
speedrower zadomowił się i w Rybniku 
był zorganizowany w sobotę mecz to
warzyski pomiędzy Rekinami Rybnik 
a Lwami Częstochow a. Ów mecz zor-

( t \ r c
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Poszkodowani rowerzyści
W środę 23 października o godzinie 

6.30 na ulicy Konarskiego autobus po
trącił 45-letniego rowerzystę, który do
znał ogólnych potłuczeń ciała. Następ
nego dnia o godzinie 10.40 na ulicy Żor
skiej niedaleko lotniska 16-letni rowerzy
sta wyjechał z parkingu wprost pod prze
jeżdżającego poloneza. Natomiast w nie
dzielę 27 października o godzinie 17.30 
na ulicy Rudzkiej fiat punto najechał na 
rowerzystę, który doznał potłuczeń cia
ła. Jadący rowerem był nietrzeźwy, a jego 
pojazd nie miał świateł.

Katastrofa
We wtorek 22 października na ulicy 

Wodzisławskiej w Świerklanach doszło 
do bardzo poważnego wypadku. Jadący 
w kierunku Wodzisławia samochód cię
żarowy tatra z przyczepą podczas wymi
jania uderzył przyczepą w jadący z prze
ciwka autobus autosan. W wyniku zde
rzenia całkowitemu zgnieceniu uległ 
lewy bok autobusu. Śmierć na miejscu 
poniósł 46-letni kierowca i 40-letni pa
sażer, siedzący tuż za kierowcą. Kolej
nych czterech pasażerów odniosło bar
dzo ciężkie rany i odwieziono ich do szpi
tala.

Kury i kaczory
W nocy z 26/27 października w 

podrybnickich Jankowicach nieznany 
sprawca włamał się do jednego z zabu
dowań gospodarczych przy ulicy Świer- 
klańskiej. Złodziej wykradł ze środka 
trzymane tam króliki, kury i kaczory.

ganizowany z inicjatywy Zbigniewa 
Jenka odbył się na torze znajdującym 
się przy ul. Wawelskiej w Rybniku. Dru
żyna gości dysponująca większym do
świadczeniem i wyrównanym składem 
wygrała to spotkanie 47:43. Dla Reki
nów punkty zdobyli: A. Świerczyński - 
1, M. Folek - 9, M. Furgoł /żużlowiec 
RKM/ - 9, A. Jenek - 8, M. Orzeł - 8, A. 
Jastrzębski - 5, K. Śmieja - 3.

Zmaganiom speedrowerzystów przy
glądała się liczna grupa kibiców, którzy 
zniechęceni do “prawdziwego żużla” 
postanowili zmienić dyscyplinę, której 
będą wierni.
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Straty oszacowano na 250 złotych.
Potrącony na pasach

W czwartek 24 października o godzi
nie 13.00 na ulicy 1 maja w Chwałowi- 
cach kierowca volkswagena potrącił pie
szego na pasach. Poszkodowanym był 
86-letni mężczyzna, który doznał złama
nia golenia prawej nogi. To już w ostat
nim czasie drugi wypadek w tej części 
Chwałowic.

Transformatory
W czwartek 24 października o godzi

nie 9.45 brygadzista monterów na PKP 
Rybnik-Kolejowa ujawnił kradzież mie
nia kolejowego. Przy rozjeździe kolejo
wym nr 34 nieznani jeszcze sprawcy skra
dli cztery transformatory warte dwa ty
siące złotych.

Pobicia i rabunki
W czwartek 24 października o godzinie 

21.30 trzej nieznani sprawcy napadli 13- 
letniego chłopca i kradli mu kurtkę o war
tości 100 złotych. Wraz z ubraniem skra
dli mu również schowane w kieszeniach 
części pewnego urządzenia elektrycz
nego. O zdarzeniu poinformowała po
licję matka poszkodowanego. Nato
miast w nocy z 26 na 27 października 
przy ulicy Żorskiej mężczyzna pobity 
został przez dwóch nieznanych spraw
ców. Poszkodowanemu złamano m.in. 
prawe podudzie. W tym samym czasie 
w okolicach barn “Mega Viva” w Go- 
tartowicach pobito 22-letniego mężczy
znę. Nieznani jeszcze sprawcy pobili 
poszkodowanego do nieprzytomności. 
Mężczyznę przewieziono do szpitala w 
Jastrzębiu z podejrzeniem krwiaka śród- 
czaszkowego.

Okolicznościowe
strzelanie

Z okazji 78. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Zarząd Miejski Ligi 
Obrony Kraju oraz Klub Strzelecki 
przy ZMLOK w Rybniku organizuje 
11 listopada zawody strzeleckie.

Mogą brać w nich udział 4-osobowe 
zespoły, bez względu na wiek i płeć, re
prezentujące zakłady pracy, jednostki 
wojskowe, instytucje, urzędy i inne orga
nizacje. Zawody są też okazjądo zdoby
cia odznak strzeleckich - złotej, srebrnej 
i brązowej.

Organizatorzy przewidują przeprowa
dzenie dwóch konkurencji - strzelanie z 
pistoletu - rewolweru centralnego zapło
nu i strzelanie z pistoletu - rewolweru 
sportowego. W obu przypadkach 8 naj
lepszych zawodników walczyć będzie 
między sobą o miejsca nagrodzone.

Uczestnicy zawodów, którzy zajmą 
miejsca od 1. do 8. otrzymają dyplomy i 
nagrody rzeczowe. Zwycięski zespół w 
obu konkurencjach otrzyma Puchar.

Organizator zapewnia przygotowanie 
strzelnicy i zabezpieczenie broni i amu
nicji dla osób nie posiadających własnej.

Uczestnicy natomiast zobowiązani są 
uiścić startowe w wysokości 10 zł od 
zawodnika /a/

Włamania
W nocy z 26 na 27 października 

okradziono bar “Olszynka” przy uli
cy Żorskiej. Nieznani sprawcy zabrali 
alkohole, papierosy, słodycze i pienią
dze o łącznej wartości 1,4 tysiąca zło
tych. Natomiast 27 października przy 
ulicy Rudzkiej patrol policji ujawnił 
kradzież w tamtejszym kiosku “Ru
chu”. Złodziej wybił w oknie dziurę, 
jednak został spłoszony i zdołał skraść 
jedynie maszynkę do golenia o warto
ści 12 złotych. Poważne straty ponie
śli jednak właściciele domu jednoro
dzinnego przy ulicy Leszczyńskiego. 
W dniach od 25-27 października nie
znany sprawca wkradł się do domu 
przez okno w piwnicy i skradł wier
tarkę, urządzenia gospodarstwa domo
wego, armaturę łazienkow ą i inne 
przedmioty o łącznej wartości 1,3 ty
siąca złotych.

szoł

 ̂ Koszykówka

Starachowice czy Rybnik?
Już jutro koszykarki KS Partners rozegrają kolejne spo

tkanie ligowe na wyjeździe, a ich rywalem a zarazem go
spodarzem spotkania będzie zespół STK Starachowice.

J  ̂ Koszykówka

Zatem spotkają się dwa, jak na ra
zie, niepokonane zespoły w ligowych 
rozgrywkach grupy “A”. Rezultat ju 
trzejszego spotkania będzie miał nie 
tylko wpływ na układ drużyn w ligo
wej tabeli, ale będzie także decydował 
o tym, z jakiej pozycji oba zespoły 
wystartują do drugiej rundy. Prawdo
podobnie właśnie te dwie drużyny wal
czyć będą o miejsca premiowane awan
sem do koszykarskiej ekstraklasy, chy
ba, że do walki włączy się jakaś trze
cia drużyna choć oba zespoły nie grały 
ze sobą ani razu, dzięki filmom wideo 
coś o sobie jednak wiedzą. W Stara
chowicach działacze szczegółowo ana
lizują nagrany na kasecie mecz rybni- 
czanek w Rzeszowie, natomiast w Ryb
niku do dyspozycji trenera jest kaseta 
z meczu: Starachowice - Bytom. Na 
pewno jutrzejsze rywalki rybniczanek 
nie są zespołem na miarę ubiegłorocz
nego Glinika Gorlice i dlatego też każ
dy wynik jest możliwy. W dotychcza
sowych spotkaniach zespół STK Sta
rachowice uzyskał następujące rezul
taty: Stal St. Wola - STK Starachowi
ce 47:66, STK Starachowice - AZS 
Rzeszów 76:46, MOSM Bytom - STK 
Starachowice 62:93. Po jutrzejszym 
spotkaniu jeden zespół będzie dalej

niepokonany. Rybnik czy Starachowi
ce. Już jutro wszystko będzie jasne. 
Poniżej podajemy aktualną tabelę ligo
wą grupy “A”.
1. STK Starachowice 6 + 80
2. KS Partners 6 + 56
3. Korona Kraków 5 + 1 5
4. Stal St. Wola 5 + 6
5. AZS Lublin 4 - 1 2
6. MOSM Bytom 4 - 41
7. AZS Kraków 3 - 38
8. AZS Rzeszów 3 - 6 6
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Koszykarki
zwyciężają

Występujące w ramach Śląskiej 
Ligi Koszykówki koszykarki 
RMKS-u Rybnik odniosły kolej
ne zwycięstwa.

Najpierw juniorki w spotkaniu wy
jazdowym pokonały Cieszyniankę Cie
szyn 87:74, a dzień później kadetki 
RMKS-u na własnej hali sprawiły tę
gie lanie koszykarkom MKS-u Zabrze, 
wygrywając z nimi 118:72 /67:31/.

Bez Pierchały ani rusz
W ubiegłą sobotę koszykarze MKKS-u Rybnik w kolejnym pojedyn

ku ligowym pokonali na własnej hali AZS Katowice 100:89141:461.
Choć w ligowej tabeli oba zespoły znaj

dują się na różnych jej krańcach /MKKS 
trzecie miejsce, a AZS dziesiąte/ to jed
nak na parkiecie różnica była niezauwa
żalna. Po pierwszych wyrównanych mi
nutach rybniczanie dzięki celnym rzutom 
Pierchały i jego kolegów z drużyny po
woli powiększali przewagę punktową nad 
przyjezdnymi. W końcówce I połowy 
przyjezdni przejęli inicjatywę i dzięki cel
nym rzutom za 3 pkt. odrabiali poniesio
ne straty. Na kilka sekund przed końcem 
I połowy przy remisie 46:46 M. Bober wy
korzystał jeden z dwóch rzutów wolnych, 
dzięki czemu rybniczanie schodzili do

szatni z jednopunktowym prowadzeniem. 
W drugiej połowie koszykarze MKKS-u 
Rybnik grali o wiele lepiej, choć dość czę
sto popełniali błędy szkoleniowe. Dzięki 
wspaniałej w tej części grze duetu Grzy
bek - Pierchala rybniczanie powiększali 
przewagę punktową nad zespołem gości.

W rybnickim zespole po raz kolejny 
wspaniały mecz rozegrał Adam Piercha
la, bez którego rybnicka drużyna niewie
le by znaczyła.

W spotkaniu tym punkty dla MKKS-u 
Rybnik zdobył i: A. Pierchala - 38, T. Grzy
bek-21, M. Bober -17, R. Wróbel -16, J. 
Muras - 6 i T. Sosna - 2. MaT

' Judo '
V_________________________ )

Mistrzostwa
r

Śląska Dzieci
20 października na matach w Gli

wicach ok. 100 zawodników z dzie
sięciu  śląsk ich  klubów  w zięło  
udział w pierwszej rundzie M i
strzostw  Śląska D zieci w Judo. 
Startowali judocy urodzeni w 1983 
r. i młodsi, a reprezentacja klubu nie 
mogła liczyć więcej niż 12 zawodni
ków. Zawodnicy KS Polonia Rybnik 
wywalczyli następujące lokaty: w kat. 
do 32 kg Damian Czech był trzeci, 
w kat. do 36 kg Jakub Korus - dru
gi, w kat. do 48 kg zwyciężył Łukasz 
Srokol, Sławomir Niewęgłowski był 
drugi, a Eugeniusz Ślusarczyk - pią
ty. W wadze powyżej 70 kg drugie 
miejsce zajął Marcin Compla. Dru
ga, ostatnia runda Mistrzostw Śląska 
zostanie rozegrana 8 grudnia.

Wciąż prowadzony jest nabór do 
sekcji judo KS Polonia Rybnik, tre
nerzy czekają na dzieci urodzone

r  aJudo
_̂___________________

Czwórka judoków
w finale

W Bytomiu 12 października roze
grano czwartą, a zarazem ostatnią 
rundę eliminacji do Mistrzostw Pol
ski młodzików /rocznik 1981-82/ w 
judo. W zawodach tych wystartowali 
judocy KS “Polonia” Rybnik uzysku
jąc następujące rezultaty: w kategorii 
wagowej do 55 kg Bartosz Piontek 
zajął pierwsze miejsce, a Rafał Wa- 
wach był piąty, a w kat. do 60 kg. Dru
gie miejsce wywalczył Adam Remiasz, 
a tuż za nim uplasował się Paweł Ko- 
nisz. Ze wstępnych obliczeń wynika, 
iż cała wyżej wymieniona czwórka uzy
skała awans do turnieju finałowego 
Mistrzostw Polski młodzików, który 
zostanie rozegrany na początku grudnia 
w Jarocinie.

w 1984 r. i młodsze - KS Polonia 
znajduje się obok basenu krytego 
przy ul. Powstańców ŚI.
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Zdjęcie 
z albumu czytelników

FUJICOLOR

Zapraszamy naszych 
Czytelników do wspól
nego oglądania zdjęć. 
W ystarczy przyjść do 
redakcji z ciekawym  
zdjęciem , które po 
opublikowaniu zwróci
my. /M ożna też w rzu
cić je do naszych "żół
tych skrzynek"/.Raz w 
m iesiącu autora naj
sy m p atyczn iejszego  
lub najbardziej "od
jazdow ego" zdjęcia  
firm a "EKSPRES  
FUJI", Rybnik, ul. 
Reja 2, nagrodzi bez
płatnym wywołaniem  
i wykonaniem odbitek 
z rolki filmu.

Wolnoć gołąbku 
w swoim domku... 

Zdj.: M.S.

Sp. z 0.0.

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

D 11 12 13

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki 

z tego numeru 
rozlosujemy bon 

towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez K  
Klub

Międzynarodowej 
Prasy i Książki M 

EMPiK

POZIOMO: Al - Dawna nazwa statku A9 - Przedstawiciel gromady sta
wonogów Cl - Rzeka, trzecia pod względem wielkości w Afryce C9 - 
Miasto we Włoszech ze słynnym uniwersytetem D5 - Odcinek jelita El - 
Świadectwo, poświadczenie E9 - Jednostka długości G3 - Dzieciak, który 
jeszcze nie mówi II - “... cienia” J. Conrada 19 - Organizacja religijna J5 
- Skała osadowa KI - Widowisko sceniczne K9 - Przedstawiciel połu
dniowoamerykańskich małp szerokonosych Ml - Tradycyjna polska po
trawa M9 - Samica jelenia
PIONOWO: 1A - Ptak drapieżny II - Organ dowodzenia jednostką woj
skową 3 A - Strefa roślinności górskiej (w Tatrach) 31 - Kwota, która wpły
nęła do kasy sklepu lub zakładu usługowego 4E - Styl w muzyce jazzowej 
5A - Nakrycie głowy duchownych, sędziów, prokuratorów 51 - Znana, 
duża polska firma zajmująca się między innymi przetwórstwem owoców i 
warzyw 7C - Najstarsze, piktograficzne pismo egipskie 91 - Zawalenie się 
stropu wyrobiska 10E - Papieskie nakrycie głowy 11A - Dawne określe
nie żywności, pokarmu 1 ii - Przesadnie pilny uczeń 13A - Teatralne nie
powodzenie 131 - Następuje po dzionku
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, jakie powstanie po uporządko
waniu liter wg szyfru: E4, E10,15, C5, L7; Ml, J ll ,  E5; F10,; M5, E2, 
K3, L3, L7; E12, A3,19, L7, K il, L9, D8, J7, B3, J6; II, A12; G3, CIO, 
A li, 12, F10, D3, D6, B5.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 41 z hasłem 
“DOBRE CHĘCI DO ZALET NIE NALEŻĄ” 

otrzymuje ELŻBIETA PUSTELNIK, ul. Poprzeczna 120, 44-290 Jejkowice. 
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodi,
BARAN - 21.03. - 20.04. - Błyśniesz świetnym pomysłem, któiy dawno chodził 
Ci po głowie. Jeżeli powściągniesz swój impulsywny charakter, może Ci się na
wet uda namówić kilku sponsorów do jego realizacji. Wykorzystaj dobrą passę. 
BYK - 21.04. - 20.05. - Przed Tobą ważna rozmowa z życiowym partnerem, do 
której trzeba będzie przygotować parę przekonujących argumentów. Mimo obaw 
i ku własnemu zaskoczeniu - zwycięstwo przyjdzie bardzo łatwo.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 20.06. - Zakończy się pewien etap w Twoim życiu i wkro
czysz w następny tydzień lżejszy o parę załatwionych spraw. Pozostanie jednak 
jeszcze coś czego nie możesz przegapić, szczególnie zwracaj uwagę na sferę f i 
nansów.
RAK - 21.06. - 20.07. - Rutynowe i trochę bezmyślne wykonywanie codziennych 
obowiązków sprawi, że późno zauważysz zmiany, które zachodzą w Twoim oto
czeniu. Czym prędzej dostosuj się do nowych warunków, by nie ubiegł Cię ktoś z 
lepszym refleksem.
L E W  - 21.07. - 23.08. - Huśtawka nastrojów - oto co Cię czeka w najbliższych 
dniach. Ponieważ nie będziesz pewny nikogo ani niczego, poczekaj z ważnymi 
decyzjami, by nie podjąć ich pod  wpływem chwili.
PANNA - 24.08. - 22.09. -Przyjdzie Ci dość gruntownie przeorganizować swoje 
życie zawodowe i dostosować je  do jednego, usuwającego wszystko w cień, wy
darzenia. Nie wpłynie to na jakość wykonywanych obowiązków, ale pozwoli spoj
rzeć na nie z innej perspektywy.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Tym razem naturalne wahanie zastąpisz energicznym 
działaniem, czym zdziwisz najbliższe Ci osoby. Efekt w postaci ważnego dla Cie
bie dokumentu nie da długo na siebie czekać, co cała Twoja rodzina przyjmie z 
ulgą.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Będzie Ci się wydawać, że tylko ostra interwencja 
przyniesie upragnione zakończenie ciągnącej się dość długo sprawy. Nic błę
dniej szego - działaj z rozwagą i cierpliwością, a dojdziesz do celu szybciej, zy
skując przy tym nowych przyjaciół.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Skłonność do niepotrzebnej brawury może za
przepaścić szanse w sprawie, która wymaga dyskrecji i dyplomacji. Jeżeli to 
możliwe, negocjacje w Twoim imieniu powinien prowadzić ktoś o większym niż 
Ty wyczuciu w tej sprawie. Nie przyniesie to ujmy Twojemu honorowi. 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Niespodziewanie znajdziesz się w kręgu ludzi, 
którzy zaskoczą Cię odmiennością swoich poglądów, dając Ci tym wiele do my
ślenia. Dzięki temu ujrzysz lepiej swój cel, a także drogi które do niego prowa
dzą[. Trzymając się ich, nie zbłądzisz...
WODNIK - 21.01. - 19.02. - W pracy nadal trzeba będzie być bardzo czujnym, 
co w końcu zacznie Cię męczyć i pomyślisz, że najwyższy czas na zmiany. Humor 
będzie Ci jednak zawsze wracał w domu, gdzie znajdziesz swojskie ciepełko i 
zrozumienie.
R Y B Y  - 20.02. - 20.03. - Sytuacja będzie wymagała niezależności sądów, a na
wet uderzenia pięścią w stół. Nie przyjdzie Ci to z łatwością, ale sam się zdzi
wisz, jakie efekty przynosi taka postawa. Pomoże Ci ona zamknąć za sobą jedne  
drzwi, a otworzyć następne...

Suflet waniliowy 
z musem malinowym

100 g cukru 
1 łyżka masła 
6 jajek
1 opakowanie cukru waniliowego 
szczypta soli
mały słoiczek dżemu malinowego 
sok z 1 / 2  cytryny

Żaroodporną formę sufletową posmaro
wać roztopionym tłuszczem i posypać 
cukrem. Żółtka, resztę cukru i wanilię 
włożyć do miski i ubijać mikserem w ką
pieli wodnej 4 minuty. Białko ubić ze 
szczyptą soli na sztywno. Wymieszać z 
ciepłym kremem z żółtek. Masę wlać do 
formy sufletowej, piec 5 minut w temp. 
225 stopni C na najniższym poziomie pie
karnika, następnie zredukować tempera
turę do 200 stopni C i piec jeszcze 20 min. 
Podać natychmiast z musem malinowym: 
dżem dobrze rozetrzeć, lekko podgrzać i 
wymieszać z sokiem z cytryny.

Krem jabłkowy z formy
1 kg jabłek
2 I wody
sok z 1 cytryny 
100 g cukru
50 g pokrojonej w  kostkę skórki po
marańczowej

torebka cukru waniliowego 
małe opakowanie żelatyny /n a  1 -2 I 
w ody/
2 likierowe kieliszki rumu 
1 /4  I słodkiej śmietany 
sok wiśniowy

Jabłka obrać, wypestkować i pokro
ić na cząstki. Dusić do miękkości w 
wodzie z sokiem cytrynowym i wymie
szać z cukrem, skórką pomarańczową
1 cukrem waniliowym. Żelatynę zmięk
czyć w zimnej wodzie i rozpuścić w 
gorącej masie jabłkowej. Wstawić do 
lodówki, przed zastygnięciem dodać 
rum i ubitą śmietanę. Prostokątną for
mę wypłukać zimną wodą, napełnić 
kremem i wstawić na 2-3 godziny do 
lodówki. Następnie formę zanurzyć w 
gorącej wodzie, krem wyłożyć na pół
misek i polać sokiem wiśniowym.

Najszybsze ptasie mleczko
2 puszki zagęszczonego mleka w  pu
szce
3 różne galaretki /wiśniowa, agre
stowa, z czarnej porzeczki/

1 galaretkę rozpuścić według prze
pisu na opakowaniu, pozostałe dwie w 
połowie wymaganej wody. Wszystkie 
galaretki wystudzić.

Do dwóch galaretek dolać po puszce 
mleka. Pierwszą masę mleczną wylać 
w tortownicy - włożyć do lodówki i 
poczekać aż zastygnie. Na tę masę wy
lać przezroczystą galaretkę, a po jej 
zastygnięciu wylać ostatn ią masę 
mleczną. Po zastygnięciu kroić w trój
kąty jak zwykły tort.

------------------------------------------------------- \
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Sp. Z 0.0.
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

J.R.R. Tolkien - 
W ładca pierścieni,
W arszawa 1996,
EMPiK i W arszaw
skie W ydawnictwo 
L iterackie “M uza 
SA”.

Jedna z najbardziej 
niezwykłych książek w 
całej współczesnej lite
raturze. Miliony czy
telników uległy uroko
wi opowieści, kreują
cej własną rzeczywi
stość - fantastyczną 
wypełnioną magią re
alność. Wrażenie ob
cowania z wielobarw
nym światem pogłębia 
lektura dołączonych do 
książek obszernych 
dodatków, omawiają
cych dzieje i kulturę 
ludów zamieszkujących Tolkienowskie 
Śródziemie.

W:~i£iS ;■**•«*< -wry*
Die iasanirfgfldkisf* «Se»

M oclell E isen Bah- 
ner 1996/97

Magazyn dla hobby
stów, których interesu 
ją  duże koleje i małe 
pociągi jeżdżące na 
makietach. W numerze 
znalazły się zdjęcia cią

gle jeszcze jeżdżących starych lokomotyw 
parowych i modele pociągów i stacji do 
umieszczenia na makietach konstruowa
nych oraz miłośników kolei.

mm $ mm mm
I n t e r n a t io n a l e s  
W affen - M agazin 
11/96
Czasopismo, które w 

każdym mieście znaj
dzie przynajmniej kil
kunastu czytelników.
W wydaniu znalazł się 
opis możliwości tech
nicznych różnego typu broni palnej, noży, 
a nawet opis XIX-wiecznych armat.

A nita L ipnicka - 
W szystko się może

ZDARZYĆ

Zupełnie nowa płyta 
dawno niesłyszanej ex- 
wokalistki Varius 

----------------------Manx, nagrana w Lon
dynie z towarzyszeniem zagranicznych mu
zyków. Spokojne piosenki, nie tylko pol
skojęzyczne, z pewnościąjuż wkrótce sta
ną się hitami.

Phil Collins - Dan
ce Into The L ight 
Nowa płyta Colłinsą 

choć nie zaskakuje ni
czym szczególnym, 
jest bardziej rytmiczna 
od poprzednich. Wykonawca przed nagra
niem spędził dużo czasu słuchając ludo
wej muzyki afrykańskiej i pewnych jej ele
mentów można się dosłuchać w kompozy
cjach zamieszczonych na płycie.
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