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W ostatnich dniach lipca gościli 
w Rybniku merowie dwu zaprzyjaźnio
nych miast francuskich: pan ALAIN 
FABRE z ALES i JEAN SERVIN 
z SAINT CHRISTOL LEZ ALES.

Wizyta, będąca kontynuacją kon
taktów z okresu współpracy Rybnic
kiego Komitetu Obywatelskiego z fran
cuskimi środowiskami prosolidar
nościowymi, jest kolejnym krokiem ku 
nawiązaniu bliskich, partnerskich sto
sunków.

Aby się zaprzyjaźnić ,trzeba o sobie 
trochę wiedzieć. A więc poznajmy się 
! Tak określić można cel i sens spotkań, 
które znalazły się w programie wizyty. 
Jednym z ważniejszych i chyba bardzo 
pożytecznych dla obu stron, było spot
kanie z Radą Miasta. W czwartkowe 
popołudnie, 25 lipca w sali posiedzeń 
Rady Miasta odbył się pożyteczny dia
log polsko-francuski, potwierdzający 
ogromną wagę sztuki uczenia się od 
innych. Mądrego uczenia się...

Podkreślali to kilkakrotnie francuscy 
goście, którzy objaśniając poszczególne 
rozwiązania organizacyjne w różnych 
dziedzinach życia - a więc w służbie 
zdrowia, szkolnictwie, kulturze, opiece 
społecznej, gospodarce komunalnej 
i działalności gospodarczej obu miast - 
zwracali uwagę na to, że nawet w tak 
blisko siebie położonych miejsco
wościach, niektóre problemy są inaczej 
rozwiązywane. A więc - zawsze, każdy 
ruch porządkujący lub zmieniający ist
niejące już struktury, dostosowany

wany musi być do aktualnej sytuacji 
i miejsca.

Choć brzmiało to jak kurtuazja, to 
chyba jednak dosłownie trzeba zrozu
mieć sens przestrogi, że nie wszystkie 
rozwiązania francuskie są dobre.

Dla ludzi stojących niemal na linii

startu do prywatyzacji, zaskakujące 
musi być stwierdzenie, że powszechna 
prywatyzacja niesie podobne niebez
pieczeństwa jak powszechne upaństwowienie

wienie, znów bowiem może wejść na 
rynek monopol... Dlatego we Francji 
wyraźny jest także odwrotny kierunek 
działań, czyli municypalizacja przed
siębiorstw, zwłaszcza w tych dziedzi
nach, które ważne są dla funkcjonowa
nia miasta.

Dla sceptyków, spotkanie z francus
kimi gośćmi było na pewno optymis
tycznym impulsem do zmierzenia się 
z naszymi hiperproblemami, pogmatwaną

waną polską, surrealistyczną rzeczywi
stością.

Dlaczego tak sądzę ? Bo najbardziej 
krzepiący i zachęcający do pracy jest 
przykład ludzi, którzy uporali się z po
dobnymi trudnościami, jak nasze. 
A oba miasta są niemal wzorcowym 
modelem przeobrażeń, które czekają 
nasz górniczy region.

W rejonie Ales, w 1955 roku, 40.000 
osób zatrudnionych było w górnictwie, 
obecnie tylko 300 osób pracuje w kopa
lni odkrywkowej. Właśnie w 1955 roku 
rozpoczęto tam pierwszy etap restruk
turyzacji przemysłu, czyli ograniczania 
przewagi przemysłu ciężkiego, pochła
niającego ogromne dotacje z budżetu 
państwa. Zmniejszono wtedy zatrud
nienie w górnictwie prawie o 20 
tys. osób i oczywiście nie odbyło się to 
bez wstrząsów.

Region przeżył ogromne, dramatycz
ne strajki górnicze, prawie bunty, gdyż 
górnicy nie chcieli się przekwalifiko
wać. Dlatego też proces przekształcenia 
struktury przemysłowej tego regionu 
trwał prawie 30 lat, bowiem drugi, 
poważny etap redukcji przemysłu 
górniczego rozpoczął się tam w 1975 
roku, m.in. dzięki temu, że Polska 
właśnie wtedy sięgała „ambitnie,, po 
tytuł 4 potęgi górniczej w świecie, sprze
dając swój węgiel wszystkim, którzy 
„uciekali,, już od przemysłów surow
cowych. Przykład poziomu cen węgla 
podany przez mera St. Christol Lez Ales 
dokończenie na str.3

Goście z Francji, mer ALES, Alain Fabre z żoną Ewą i mer SAINT CHRISTOL LEZ ALES, 
Jean Servin z żoną Gabrielą w towarzystwie, prezydenta Józefa Makosza i wiceprezydenta 
Michała Śmigielskiego.

Za darmo do Budapesztu , 
Istambułu i Wiednia

konkurs dla czyt.„Gazety Rybnickiej„sponsorowany 
przez Biuro Turystyki „Sandra,

G A Z E T A  R Y B N IC K A
Waszą gazetą ! 
K u p o n nr 3

Biuro Turystyki SANDRA 
(ul. Grunwaldzka 7,

41 -400 M ysłow ice, te l.222-308) 
ma również oddziały 

w  Rybniku, ul. Rynkowa 1 

w  Warszawie, ul. Nowowiejska 
1 \3  m.15 te l.31 -93 -63 

w  Łodzi, ul. Pomorska 78, 

tel. 78-16-31 
K upon nr 3

P o d róż i w yp o c zy n e k  z S A N D R Ą  
- n a jp rzy jem nie jsze

Czytelnicy, którzy zgromadzą pięć 
kuponów z kolejnych pięciu numerów 
„Gazety Rybnickiej,, dołączą do nich 
kartkę ze swoim imieniem, nazwiskiem, 
adresem i ew. telefonem i prześlą je 
w zaklejonej kopercie na adres redakcji 
„Gazety Rybnickiej,,, wezmą udział 
w losowaniu
- bezpłatnego przejazdu do Budapesztu 
(tam i z powrotem) dla jednej osobyo- 
raz
- bezpłatnego przejazdu do Wiednia 
(tam i z powrotem) dla jednej osoby.

Czytelnicy, którzy zgromadzą sie
dem kuponów z kolejnych siedmiu nu
merów GR, dołączą do nich kartkę ze 
swoim imieniem, nazwiskiem, adresem 
i ew. telefonem i prześlą je w zaklejonej 
kopercie na adres redakcji GR, wezmą

udział w losowaniu bezpłatnej wycie
czki autokarowej do Istambułu dla jed
nej osoby (świadczenia Biura Turystyki 
„Sandra,, - 2 x hotel, 3 dni pobytu 
w Istambule, wiza, przewóz, ubezpie
czenie komunikacyjne „Warta,,, czas 
trwania wycieczki - siedem dni.

Młodzież szkolna, która zgromadzi 
wspólnie co najmniej po 100 kuponów 
z każdego z kolejnych pięciu numerów 
GR (czyli razem 500 kuponów), 
dołączy do nich kartkę z nazwą i ad
resem szkoły oraz imieniem i nazwis
kiem wychowawcy klasy, lub opiekuna 
grupy oraz imionami i nazwiskami 
uczestników zbiórki, i prześle je w za
klejonej kopercie na adres redakcji GR, 
weźmie udział w losowaniu - jedno
dniowej wycieczki autokarowej dla 35 
osób w promieniu 300 kilometrów od 
Rybnika.
Uwaga !

Kupony należy przesłać luzem. Na
klejenie ich na kartkę zdyskwalifikuje 
uczestnika losowania ! Szczegóły (ter
min itp.) ze szczęśliwymi uczestnikami 
losowania uzgodni "Biuro Turystyki 
„Sandra,,, które przejazdy i wycieczki 
ufundowało.

Nowe rozwiązanie ruchu na skrzyżowaniu 
ulic 3 Maja, Piłsudskiego, Jankowickiej 
i Pl. Armii Krajowej budzi komentarze ryb
niczan, a bywają i takie jak w liście Czytel
nika na str. 2.
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LISTY DO 
REDAKCJI

Dzięki zabiegom i sercu wielu ludzi 
dobrej woli, ponad stu wychowanków 
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKO
LNO-WYCHOWAWCZEGO oraz 
OŚRODKA REHABILITACYJNO- 
LECZNICZEGO w RYBNIKU - dzie
ci niepełnosprawnych umysłowo i ru
chowo spędzi lato poza terenem Śląska.

Ta szeroko zakrojona akcja letnia 
doszła do skutku dzięki pomocy: 
Zarządu Miasta, Komitetu Solidarności 
Obywatelskiej, Elektrowni Rybnik, 
Przedsiębiorstwa TRANSROW, Banku 
Śląskiego - 0\R ybnik, Ośrodków Po
mocy Społecznej, Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Katowicach oraz 
dzięki indywidualnym wpłatom osób 
prywatnych (często nie ujawniających 
nazwiska).

Wielki wkład w organizację kolonii 
wniosła młodzież rybnickich szkół, wy
kupując cegiełki „Fundusz Lato Nie

pełnosprawnych,, rozprowadzane 
w szkołach przez księży katechetów.

Zgodnie z wcześniejszą informacją 
publikujemy listę osób, które wyloso
wały nagrody:
Wioletta Tomczuk, Leszek Juszczak, 
Mirosław Dzięgiel, Anna Przybyła, Bea
ta Jastrzębska, Małgorzata Michalska, 
Agnieszka Rączka, Wiesława Chłapek, 
Artur Radomski, Edyta Podleśny, Krys
tian Kulik, Marzena Kubasa, Agnieszka 
Bober, Ireneusz Szweda, Ireneusz Kło
sek, Małgorzata Kokorniak, Małgorza
ta Baron, Karolina Tkocz, Piotr Dronsz
czyk, Marzena Gutowska, Magdalena 
Czaja, Krystian Jemiołek.

Nagrody, ufundowane przez HUR
TOWNIĘ RYBNIK Pani Dworakows
kiej, są do odebrania w sekretariacie 
Ośrodka, w Rybniku przy ul. Mikołow
skiej 21.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zapewnienia 
wypoczynku letniego dzieciom nie
pełnosprawnym oraz Redakcji Gazety 
Rybnickiej, która patronowała akcji 
„Lato Niepełnosprawnych,, organiza
torzy, w imieniu swoich podopiecz
nych, dziękują.
Dyrektor Ośrodka

Elżbieta Frydrych

*  *  *

W numerze 32 Gazety Rybnickiej 
z dnia 26 czerwca 91 zainteresowały 
mnie dwie informacje. Jedna dotyczy 
„zniknięcia,, węzła gordyjskiego, a dru
gi „Parkingu za 300 tysięcy,,.

Na pierwszej stronie przedstawiono 
propozycję prezydenta miasta roz
wiązania komunikacji w rejonie dwor
ca PKS. Polega to na tym, ażeby kiero
wcom zafundować wiele dodatkowych 
kilometrów (paliwo...), a mieszkańcom 
iluś tam ton spalin... Łatwo obliczyć, że 
te dodatkowe kilkaset metrów objazdu 
pomnożone przez kilka tysięcy po
jazdów dziennie daje parę tysięcy kilo
metrów, które będą pokonywane przez 
różne pojazdy na pierwszym lub dru
gim biegu. Co to oznacza na tym nie
wielkim obszarze, odpowie zapewne 
ekolog.

A wystarczyło zrobić porządną syg
nalizację świetlną, obejmującą rejon od 
Chwałowickiej aż do Jankowickiej (bez 
zbędnych kilometrów) i problem 
załatwiony. Tak to się robi w wielu 
porządnych miastach (Kraków, War
szawa, Katowice).

Należy docenić wysiłki Zarządu mia
sta w kierunku stworzenia odpowied
niej bazy parkingowej w mieście. (W 
wielu miastach różnych krajów nikomu 
nie przeszkadza parkowanie na ulicach, 
a nawet w centrum miasta. W Rybniku 
przeszkadza). Nie podoba mi się nato
miast sposób realizacji tego zamierze
nia. Najpierw obstawiono całe miasto 
znakami zatrzymania (koszty!), czy to 
było zasadne czy nie (na zasadzie 
powód zawsze się znajdzie), a następnie 
wydzielono place poza centrum hand
lowo-urzędniczym żądając dodatkowej 
opłaty (oczywiście bez strzeżenia pojaz
du!).

Po pierwsze czyje są to place ? Czy 
mieszkańcy tego miasta nie łożą (i to 
słono) w różnej formie na utrzymanie 
miasta, w tym również placów ? Może 
niedługo będziemy płacić za korzys
tanie z chodników, wstęp za wejście na 
Rynek czy korzystanie z parków miejs
kich ?

Dlaczego akurat zmotoryzowani ? 
(Przy okazji ! proszę zostawić zakupy 
w samochodzie na parkingu nie-

OD REDAKCJI: List ten otrzyma
liśmy na tydzień PRZED oddaniem 
nowego skrzyżowania do użytku...

Już ten fakt prowokuje do komentarza

2 ------------------

niestrzeżonym!). W tzw. „Europie,,, koło 
każdego sklepu, marketu, urzędu, szpi
tala itp. w zależności od wielkości obie
ktu są wydzielone bezpłatne miejsca do 
parkowania. Jest to uzasadnione wy
godą i zachętą dla klientów. U nas 
należy samochód zostawić na rogat
kach miasta i na piechotę w rękach 
targać zakupy po mieście (Ej ! to ci 
Europa !).

Przy okazji: ile miliardów przewiduje 
się wpływów do kasy miejskiej z tego 
tytułu ? (Netto tj.: po potrąceniu 
kosztów wynagrodzenia, podatków, 
ubezpieczeń, umundurowania, ogrze
wania, amortyzacji budek itp.).

I jeszcze jedno. Poprzednie władze 
„ludowe,, nie posuwały się do tego, 
ażeby siłą usuwać pojazdy źle zapar
kowane, kodeks drogowy wyraźnie 
określa w jakich przypadkach można 
usuwać pojazdy przemocą. Dobrze 
byłoby, żeby Zarząd Miasta nie straszył 
rybniczan. (A może ktoś potrzebuje 
zarobić, podobnie jak na znakach dro
gowych - epidemia czy co ?).

Sytuacja naszego kraju, jak i naszego 
regionu jest niezwykle trudna i skom
plikowana. Bez współdziałania ze 
społecznością i bez jej akceptacji nie 
sposób osiągnąć znaczących rezul
tatów. Przekonali się o tym ci, którzy 
poprzednio rządzili tym krajem.

Wydaje się, że nie wolno drażnić 
społeczeństwa, wyciągać od niego nie
należne pieniądze, których i tak ma 
niewiele, bo to rodzi niechęć, frustracje, 
a nawet agresję. Obserwujemy ją 
często. Obywatele muszą się w tym 
mieście czuć dobrze, muszą uważać, że 
to ich miasto, a zarząd wchodzi im na 
przeciw fundując coraz lepsze udogod
nienia... Nie wolno prowadzić walki ze 
społeczeństwem, bo to prowadzi do 
nikąd. Wszystkie cele można osiągnąć, 
tylko nie tymi metodami. Proponuję 
Zarządowi Miasta wzięcie tego pod 
uwagę ku naszemu wspólnemu „lep
szemu,,.

Andrzej Bulanda 
Rybnik, ul. Modrzewskiego 5

PS. Sądzę, że „prawdziwa cnota krytyk 
się nie boi,,. Myślę również, że nasza 
gazeta winna również zamieszczać i ta
kie uwagi „cierpkie,,.

rza... Nie chcemy jednak wyprzedzać 
naszych Czytelników w polemice z kon
trowersyjnymi opiniami autora listu.

ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

WYDZIAŁ INWESTYCJI I BUDOWNICTWA 
URZĘDU MIASTA RYBNIKA

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie w 1991 roku stanu surowego łącznie z dachem nowego budynku w ramach 
rozbudowy szkoły podstawowej Nr 10, przy ul. Grunwaldzkiej w Rybniku.

Dokumentacja techniczna znajduje się - wyłącznie do wglądu - w Wydziale Inwestycji 
i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a, telefon 23-989.

Do przetargu zapraszamy przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze, rzemieślnicze, spółki 
i osoby fizyczne.

Oferty, w zamkniętych kopertach, prosimy składać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa 
U.M. Rybnika, ul. Hallera 10a, w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

O terminie przetargu zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnie.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny. 

* * * * * * * * * *
Zawiadamiamy mieszkańców, właścicieli i samoistnych posiadaczy nierucho

mości, że począwszy od października br., przeprowadzone będą kontrole pra
widłowego i powszechnego opodatkowania budynków mieszkalnych, gospodar
czych, lokali użytkowych, garaży, warsztatów i innych nieruchomości.

Do 30 września br. istnieje możliwość zgłaszania wszelkich pomyłek, nieścisłości 
oraz zaistniałych w ciągu roku zmian w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta, 
ul. Chrobrego 2, pokój nr 51 - bez konsekwencji w postaci karnych odsetek.

Ujawnienie nieprawidłowości dopiero w wyniku kontroli spowoduje wymierzenie 
podatku z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy o zobowiązaniach 
podatkowych.

Wiceprezydent Miasta 
JERZY KOGUT

Podziękowanie dla policji
W kwietniu br., okradziona została 

moja działka budowlana. Wartość sza
cunkowa skradzionych przedmiotów 
wynosiła około 25 mln zł.

W kilka dni po włamaniu, policja 
osadziła przestępcę w więzieniu i odzys
kała większą część łupu.(ok.75 procent) 

Dziękuję za to serdecznie funkcjona
riuszom posterunku policji w Gaszowi
cach.

Nazwisko i adres 
znane redakcji

O g ł o s z e n i a  d r o b n e

MALOWANIE reklam, szyldy, deko
racje witryn sklepowych.
Rybnik, Szafranka 4, tel. 22848

SPRZEDAM komfortowy dom 
bliźniak w Wodzisławiu Śl.
Telefon grzecznościowy: 22-899

W ekologii, monitoring to system 
kontroli stopnia zanieczyszczenia śro
dowiska przyrodniczego. Podobnie jak 
medyczne badania laboratoryjne służy 
do ustalenia diagnozy i środków prze
ciwdziałających.

Bez takiego systemu w fabrykach, 
regionach i miastach, proekologiczne 
działania wydają się walką z wiatraka
mi. Będąc w Celje, w jednym z miast 
Słowenii, w środku tego miasta turys
tycznie atrakcyjnego, ale niestety nad
miernie uprzemysłowionego, wraz 
z punktem pomiarów meteorologicz
nych funkcjonował ekologiczny punkt 
informacyjny. Był on dostępny dla 
każdego mieszkańca Celje, i na bieżąco 
podawano komunikaty o stężeniach 
podstawowych zanieczyszczeń powiet
rza; dwutlenku siarki, tlenków azotu, 
tlenku węgla i pyłów.

Nie wiem jak mieszkańcy Celje reago
wali na te komunikaty, ale były to chyba 
reakcje dość radykalne, skoro po kilku 
latach punkt został zlikwidowany, a lud
ność znów powróciła do stanu nieświado
mości, o swym „chorym" środowisku...

Uważam, że w każdym mieście GOP 
i ROW musi powstać ekologiczny punkt 
informacyjny, dostępny dla wszystkich 
mieszkańców, aby zradykalizować proe
kologiczne działania wszystkich obywa
teli.

WIEDZA O ZAGROŻENIU ŚRO
DOWISKA TYLKO W KULUARACH

RACH URZĘDÓW LUB 
W USTACH KANDYDATÓW NA 
PARLAMENTARZYSTÓW, TO 
ZBYT MAŁO, ABY PROEKOLOGI
CZNE DZIAŁANIA BYŁY SKUTE
CZNE !

Inspiracją tego listu była informacja 
zamieszczona w Gazecie Rybnickiej nr 
32, z dnia 26.06.1991 r. pt. „Na co 
chorują nasze dzieci ?„, a zwłaszcza 
stwierdzenie, że „Degradacja środowis
ka naturalnego na Śląsku powoduje jed
nak, że nasze dzieci częściej chorują na 
białaczkę, choroby nowotworowe, nie
dokrwistość, zapalenia dróg oddecho
wych,,. A więc wiemy tyle o naszym 
maleństwach, a nie wiemy na bieżąco 
jak „chore,, jest nasze środowisko !

Uważam, że powinniśmy znaleźć 
środki na to, aby w miastach ROW-u 
zorganizować ekologiczne punkty in
formacyjne, dostępne naszym miesz
kańcom. Wierzę, że byłby to początek 
skutecznej walki, wspólnej walki z za
grożeniami występującymi w środowis
ku, którego jesteśmy najważniejszą 
„częścią". Może Rybnickie Koło 
Związku Górnośląskiego powoła spec
jalną fundację, np. FUNDACJĘ MO
NITORING ?

List kończę następującym cytatem: 
„Trzeba mierzyć, aby wiedzieć, aby 
przewidywać i aby przeciwdziałać,,.

INOCENTY WIECZOREK

GAZETA RYBNICKA
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„GAZETA RYBNICKA,, rozma
wia z merami francuskich miast: Ales 
i Saint Christol Lez Ales, panami ALA
IN FABRE i JEAN SERVIN.
G.R.: Przyjechaliście Panowie do Ryb

nika na zaproszenie prezydenta miasta, 
między innymi po to, aby podzielić się 

 z nami swymi doświadczeniami. Wczo
raj radni wypytywali Was o konkretne 
rozwiązania w różnych dziedzinach ży
cia w Waszych miastach i gminach.

 Jaka jest Wasza główna refleksja z po
bytu w Polsce, w Rybniku...

Alain Fabre, mer miasta Ales - Myślę, 
że musicie pamiętać o tym, że my, we 
Francji demokrację lokalną budowa
liśmy przez 200 lat... Mogliśmy wiele 
rzeczy sprawdzić, odrzucić to, co nie 
zdało egzaminu; nam także nie wszyst
ko się udawało. Tak naprawdę, o tym 
czy miasto jest dobrze rządzone decy
dują co 6 lat mieszkańcy, zostawiając 
lub zmieniając mera. To co zaczęliście 
robić w Rybniku, a co widoczne jest już 
w samym wyglądzie miasta, to dobry 
kierunek. Macie także większe możli
wości w tym sensie, że wiele rzeczy 
zaczynacie od nowa, gdy my trafiamy 
już na układ zastany, gdzie wiele spraw 
jest już ustalonych, nawet tradycją 
i trzeba się do tego dostosować.

- Wasza przewaga leży choćby w tym, 
że miasta we Francji „zatkane,, są sa
mochodami i choć u was też szybko ich 
przybywa - jednak macie więcej czasu, 
aby się na to przygotować. Wy wiecie 
już, co będzie, natomiast, gdy myśmy 
budowali nasze miasta - nikt nie prze
widział takiej sytuacji.

G.R.: W tej wymianie głównie my 
korzystamy z waszych doświadczeń; 
a czy są jakieś nasze doświadczenia, 
z których i Wy możecie skorzystać ? 

 A. Fabre - (uśmiech) Tak, jest takie 
doświadczenie ! Jest to upadek i klęska 
komunizmu...

Jean Servin, mer miasta Saint Christol
 Lez Ales - Chciałbym dorzucić, że 

komunizm upadł, lecz zostawił Wam 
w spadku pewne struktury, instytucje, 
rozwiązania socjalne, które teraz 
możecie wykorzystywać jeszcze lepiej,

Agresja jest powszechnym zjawis
kiem w naszym codziennym życiu. Spo
tykamy się z nią w rodzinie, szkole, 
w zakładzie pracy, na ulicy. Raz staje
my się jej OFIARAMI, a kiedy indziej 
SPRAWCAMI.

Agresja przyjmuje różne formy. 
Przywykliśmy do utożsamiania agresji 
z atakiem fizycznym, np. pobiciem ko
goś. Tymczasem jest to tylko jedna 
z wielu postaci agresywności człowieka. 
Zanim do tego dojdzie, „krąży,, ona 
między ludźmi w formach ukrytych, 

 spośród których wyróżnia się 
najczęściej:
- agresywność słowną: spieranie się, 
wrzeszczenie, groźby, przekleństwa,

 zjadliwa krytyka, używanie ostrego 
języka, podnoszenie głosu, jawne wy
powiadanie złych opinii o ludziach,
- agresywność pośrednią: złośliwe plo
tki, ośmieszanie, trzaskanie drzwiami, 
łamanie jakichś przedmiotów, grzmocenie

Naszą
lokalną
demokrację

200 lat...
zgodnie z nowymi regułami demokra
cji...

G.R.: Czy efektem wizyty Panów, 
będzie podpisanie umowy o współpra
cy ?
A. Fabre - Za kilkanaście minut spoty
kamy się z Zarządem Miasta i będziemy 
rozmawiać na różne tematy, ale myślę, 
że rzecz nie leży w podpisywaniu 
umów, jakkolwiek oczywiście mogli
byśmy to zrobić. Ales jest bliźniaczym 
miastem dla 4 innych miast w Europie, 
a ja byłem dopiero w jednym z nich. 
Większość tego typu powiązań sprowa
dza się do wymiany w dziedzinie kul
tury, sportu itp., a ja chciałbym, aby 
nasza przyjaźń z Rybnikiem miała wy
miar bardziej konkretny. Myślę o tym, 
co już się zaczęło, czyli o stażach i to 
stałych. Pozwolą one dokładnie poznać 
rozwiązania organizacyjne w różnych 
dziedzinach życia i zarządzania,

cenie pięścią w stół, rzucanie przed
miotami,
- negatywizm: nierobienie tego, o co 
ktoś prosi, przeciwstawianie się polece
niom i rozkazom, uczulenie na ludzi 
dyrygujących i rozkazujących,
- drażliwość: niecierpliwość, zrzędzenie, 
przeżywanie uczucia, jakby miało się za 
chwilę „eksplodować,,, wpadanie w iry
tację z powodu drobnych rzeczy.

Musimy mieć świadomość tego, że 
opisane wyżej reakcje również są for
mami agresji, choć rzadko kiedy koja
rzymy je z tym. Nieświadomość tego 
powoduje, że nie kontrolujemy włas
nych zachowań agresywnych, które 
dzięki temu rozwijają się coraz bardziej, 
przechodząc co najwyżej z jednej formy 
w drugą. Agresja nigdy nie jest zjawis
kiem jednorazowym, rozpraszającym 
się „w powietrzu,,. Cechą charakterys
tyczną zachowań agresywnych jest ich 
tendencja do łączenia się w swoiste 
łańcuchy. Na przykład kłótnię w domu 
odreagowujemy na swoich podwładnych 
w pracy poprzez stosowanie surowych 
kar czy ostrych nagan; ci z kolei „prze
kazują pałeczkę" dalej, poprzez 
rozgłaszanie złośliwych plotek czy dow
cipów na nasz temat.

Agresywne zachowanie młodzieży na 
stadionach piłkarskich czy koncertach 
rockowych na ogół wywodzą się z agre
sji doświadczanej w domu ze strony 
rodziców. Groźby pod naszym adresem, 
czyjaś zjadliwa krytyka może przejść 
w autoagresję wyrażającą się w „czar-

porównać je i wybrać najbardziej od
powiednie do waszych warunków i po
trzeb. Wracając do możliwości
współpracy między naszymi regionami 
- to widzę ją przede wszystkim na 
poziomie kontaktów między konkret
nymi ludźmi, handlowcami, 
przedsiębiorcami, radnymi... Dużą rolę 
może tu odegrać powstała w Rybniku 
Izba Przemysłowo-Handlowa.

Kiedyś podpisywałem umowę 
o współpracy z Leningradem 
w Związku Radzieckim i było to bardzo 
formalne i oficjalne - a chyba nie chodzi 
o to, lecz o konkretne działanie we 
wspólnych przedsięwzięciach i o jak naj
większą ilość kontaktów prywatnych. 
Jeśli chodzi o podpisanie konwencji 
miast bliźniaczych, to oczywiście 
można spisać piękną umowę z której 
niewiele może wyniknąć, a nie taki jest 
nasz cel.

Jean Servin - Pewne wydarzenia ma
my już za sobą: w 1990 roku gościliśmy 
na targach w naszym mieście delegację 
przemysłowców i handlowców z Ryb
nika z obecnym tu Panem Józefem 
Makoszem, prezydentem miasta, a we 
wrześniu przylatuje do Was grupa biz
nesmenów francuskich. Przyjadą do 
Katowic na Targi Górnicze i będą przez 
2 dni w Rybniku.

Chciałbym powiedzieć jeszcze kilka 
słów o przeszłości. W 1989 roku byłem 
w Rybniku; nie byłem wtedy przyj
mowany przez władze miasta, zresztą 
wcale tego nie życzyłem sobie, jednak 
jedna rzecz mnie wtedy bardzo zasko
czyła i pamiętam ją do dziś. Zjechałem 
na dół w kopalni DĘBIEŃSKO - tam 
spotkałem pewnego inżyniera i pierw
sza rzecz, o której zaczął ze mną mówić 
to była Solidarność. Myślę, że jest to 
symboliczne. Drugim takim symbolem 
naszych związków, może być ślub, 
którego udzielałem parze polsko-fran
cuskiej... Ona przyjechała do nas na 
winobranie i tu poznała syna jednego 
z moich zastępców. Ślub cywilny od
bywał się u nas, a kościelny w Polsce... 

rozmawiała: EWA PODOLSKA

"czarnych myślach" na własny temat (jestem 
kiepski, nic mi w życiu nie wychodzi, do 
niczego się nie nadaję), które w dalszym 
etapie mogą się przekształcić w niena
wiść i ataki skierowane np. na mniej
szości narodowe czy religijne.

Zachowania agresywne nie tylko 
tworzą łańcuchy i przechodzą z osoby 
na osobę, ALE RÓWNIEŻ MOGĄ 
WYWIERAĆ TRWAŁY WPŁYW 
NA NASZĄ PSYCHIKĘ. Przemoc ro
dzi przemoc - nie tylko w tym prostym 
znaczeniu, że ofiara stara się odwzaje
mnić napastnikowi, lecz także w nie
skończenie bardziej skomplikowanym 
i podstępnym znaczeniu, a mianowicie 
takim, że napastnik stara się usprawie
dliwić swoją przemoc, wyolbrzymiając 
zło tkwiące we wrogu i w ten sposób 
zwiększając prawdopodobieństwo, iż 
zaatakuje go jeszcze raz (i jeszcze raz 
i jeszcze raz).

Jeżeli na przykład, mąż zabije żonę, 
musi to sobie jakoś wytłumaczyć. W ta
kiej sytuacji nie powie o sobie, że jest 
nieokrzesanym brutalem - to raczej żona 
jest tak „wredna i kłótliwa" , że trzeba jej 
było „przyłożyć" .

Podobnie jeśli matka zbiła dziecko - 
żeby nie dopuścić do siebie myśli, że jest 
„złą matką", musi udowodnić sobie, że 
to dzieci są niedobre i zasłużyły na tak 
surową karę.

Jest oczywiste, że w obydwu przypad
kach osoby te będą bardziej skłonne do 
dalszych zachowań agresywnych wobec 
żony czy dzieci w przyszłości.

Z a ch o w a n ia
s p o łe c z n e

AGRESJA

Poznajmy się !
dokończenie ze str. 1
brutalnie ujawnił tę prawdę, bowiem 
polski węgiel kupowano wtedy za 300 
fr\t, a francuski, z rejonu Ales kosz
tował 1200 fr\t.

Oczywiście trudno streścić przebieg 
całego spotkania; poruszono na nim 
szereg bardzo istotnych problemów do 
których będziemy wracali przy różnych 
okazjach.

Wybrałam zagadnienie restruktury
zacji regionu, aby udowodnić, że ta 
wymiana doświadczeń z francuskimi 
miastami ma rzeczywiście sens, że wie
dza, którą możemy czerpać z ich 
doświadczeń jest dla nas - w tak kluczo
wych kwestiach jak przekształcenia 
własnościowe i struktury przemysłu - 
wiedzą prawie na wagę złota.

Gospodarzami spotkania byli prze
wodnicząca Rady Miasta, Urszula Szy
nol i prezydent Rybnika, Józef Makosz.

EUGENIA PLUCIK

Nie mamy 
bogatego w ujka!

Byłych obywateli DDR jest tylko 19 
milionów, a na ich potrzeby bogatsi 
kapitalistyczni krewni wydali już 80 
miliardów dolarów. A przecież we 
wschodnich landach nastroje społeczne 
nie malują się bynajmniej różowo. 
Weźmy to pod uwagę, zanim zacznie
my oskarżać Balcerowicza o kolejny 
błąd w sztuce.

(szoł)

Tworzy się charakterystyczne błędne 
koło: agresywny atak - samousprawiedl
iwienie poprzez poniżanie osób zaatako
wanych - dalsze akty agresji.

ZNAJOMOŚĆ PODSTAWO
WYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH 
AGRESJI JEST KONIECZNYM 
WARUNKIEM JE J OGRANICZE
NIA.

Niestety, na ogół nie jesteśmy świadomi
 dalekosiężnych konsekwencji nasze

go działania, tego, że nasze zachowania 
agresywne najczęściej przekazywane są 
dalej i uderzają w osoby, których 
w ogóle nawet nie znamy, a w dalszej 
perspektywie uderzają w nas samych 
w zmienionej formie.

Nie zdajemy sobie również sprawy 
jak bardzo własna agresja zmienia naszą 
psychikę, która niejako „dostraja się„ do 
przypadkowych nieraz wybuchów złości 
i trwale „wykrzywia" nasze stosunki 
z bliskimi ludźmi.

Agresja funkcjonuje w naszym społe
czeństwie i psychice jak zakaźna choro
ba. Niczym wirus przenosi się z człowie
ka na człowieka i, jeżeli trafi na podatny 
grunt, rozwija się w danej osobie do 
niewiarygodnych nieraz rozmiarów bru
talności czy okrucieństwa.

Edukacja pod tym względem jest 
najprostszym i najskuteczniejszym śro
dkiem zapobiegawczym i jest tak samo 
potrzebna, jak edukacja w zakresie 
zdrowia czy higieny osobistej. 
STANISŁAW FRYDRYCHOWICZ

3GAZETA RYBNICKA



Rybnickie Gwarectwo 
Węglowe cz.III

OKRES
HEROICZNY

W latach 1919-1922 trwały zmagania ludu 
śląskiego o powrót do Macierzy. Wielu polskich 
pracowników RGW zginęło w wojnie państw 
Bloku Centralnego z Ententą, wielu też złożyło 
swe życie w ofierze na polach bitew, w okresie 
Powstań Śląskich. Różnica - jakże istotna - 
polega na tym, iż ci ostatni wiedzieli z pewnością 
o co walczą i za co giną. Nie chcieli już pracować 
na rzecz kapitalistów niemieckich, których do
chody w latach I wojny światowej były krociowe.

Niemieckie zbrojenia, w których główną rolę 
grało hutnictwo, pobudzało produkcję kopalń. 
Jeden z przedstawicieli wspomnianego kapitału, 
w 1917 roku wyraził taką oto opinię: „Bez 
wątpienia, nie byłoby możliwe prowadzenie wojny

... bez Zagłębia Górnośląskiego,,. A przecież 
wojna nie była dla niego niczym innym, jak 
wspaniałym interesem. Warto wiedzieć, że zyski 
netto RGW w owym czasie były znacznie wyższe 
niż przeciętne na Górnym Śląsku. Cena jaką za nie 
płacił górnik polski była jednak zbyt wysoka.

Tak więc walka społeczna znalazła swe po
szerzenie w bojach narodowo-wyzwoleńczych. 
Jej formy były różnorakie, choć wzajemnie uzu
pełniały się, stanowiąc jedno.

W listopadzie 1918 roku strajk na Górnym 
Śląsku objął 22 kopalnie, wśród nich „Annę,,, 
„Roemer,, i „Emmę,,. W styczniu 1919 roku., gdy 
uwięziono robotników protestujących przeciw ra
dzie zakładowej, narzuconej przez dyrekcję „An
ny,,, kopalnia ta przeżyła burzliwy strajk. Tego 
samego miesiąca strajk wybuchł w kopalni „Em
ma,,. Przyczyną były obniżone płace.

W lutym tegoż roku załoga „Beatensgluck,, 
żądała otwarcia granicy niemiecko-polskiej i zao
patrzenia Polski w wydobyty węgiel oraz udziele
nie zapomogi, gdyż wiele artykułów podrożało, 
ponadto uwolnienia polskich działaczy z więzień, 
a nawet usunięcia Grenzschutzu. Postulat z ostat
nim żądaniem wysunęły w maju 1919 roku także 
załogi „Emmy,, i Roemera,,. Robotnicy domaga
li się także 7-godzinnej dniówki. Z wyżej wymie
nionych przyczyn 1 lutego 1919 roku zamknięta 
została kopalnia „Beatensgluck,,. Dyrekcja 
RGW rozprawiała się z bardziej aktywnymi 
organizatorami strajku, zwalniając ich. Już wte
dy dochodziło do zbrojnych potyczek polskiego 
górnika z Grenzschutzem, tak jak to miało 
miejsce w kopalni w Niedobczycach. W kwietniu 
1919 roku okręg rybnicki włączył się do ogólnego 
strajku na Górnym Śląsku. Manifestowano swą 
wolą walki o polskość i prawa społeczne. Rzecz 
jasna, że wszystkie te wydarzenia znacznie pogor
szyły położenie Gwarectwa.

Wydobycie RGW w 1919 roku gwałtownie 
spadło do 1.500.696 t, to jest o blisko 40 procent 
w stosunku do 1918 roku. Produkcja brykietów 
spadła o 50 procent, a produkcja koksu o 30 
procent. W 1920 roku na całym Górnym Śląsku 
nastąpił minimalny wzrost produkcji. Był to 
głównie wynik zabiegów aliantów o spłatę repa
racji przez Niemców.

Po 1920 roku w Warszawie zdano sobie sprawę 
z gospodarczego znaczenia Górnego Śląska. 
Świadczy o tym choćby przemówienie sejmowe 
z dnia 20.01.1921 roku, szefa „Lewiatana,, - 
Andrzeja Wierzbickiego. Było to co prawda 
wystąpienie spóźnione, ale ważkie w obliczu 
zarysowującej się przewagi Niemców w kampanii 
plebiscytowej. Wierzbicki, czerpiąc głównie z nie
mieckich statystyk udowodnił, iż przemysł tego 
rejonu, a zwłaszcza wydobycie węgla jest 
związane o wiele ściślej z polskimi rynkami zbytu, 
niźli z niemieckimi. Rok 1920 zaznaczył się 
również w ysokim zapotrzebowaniem na węgiel
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Uff . Gorąco. Duszno. Wszystko się lepi. 
Pić i jeszcze raz pić ! Albo lepiej - zanurzyć 
się w orzeźwiające morskie fale, leżeć na 
plaży przesypując w palcach złocisty pia
sek. Sączyć drinka na tarasie eleganckiego 
hotelu lub chociażby wejść w cień starego 
lasu. Takie są marzenia wielu z nas właśnie 
teraz, gdy słupek rtęci zbliża się do 35 
stopni C.

Wyjechać, wyjechać, jak najprędzej. Wy
jechać!!! Ale dokąd i za ile.

W połowie sezonu wakacyjnego odwie
dziliśmy biura turystyczne w Rybniku i oto 
rezultaty naszego rekonesansu.

Zacznijmy od WŁOCH. Cieszą się one 
tym większą popularnością, że uległy za
wieszeniu wyjazdy do Jugosławii. Oferta 
jest b ard zo  szeroka. Przygotowały ją pra
wie wszystkie biura.

Największą popularnością cieszą się po
byty na campingach w miejscowościach 
nadmorskich, a także wynajęcie w kilka 
osób wyposażonego apartamentu.

I tak za pośrednictwem GLOBALU 
(ul. Powstańców) można wynająć we 
wrześniu w okolicy Rimini nad Adriaty
kiem apartament dla 3-4 osób składający 
się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Cena za 
7 nocy 2 mln zł. Apartament większy dla 4-5 
osób (1 pokój więcej) kosztuje 2 mln 600 
tys. zł. Uwaga: do ceny trzeba doliczyć 
opłaty za prąd - ok. 15 tys. lirów, sprzątanie 
35 tys. lirów i kaucja (zwrot przy wyjeździe) 
ok. 100.000 lirów (kurs: 100 lirów - 860,-zł). 
Wypada to naprawdę niedrogo. W JU
WENTURZE (hotel Rynkowy), który na 
tej zasadzie sprzedawał miejsca w pięknej 
miejscowości Bibione nad Adriatykiem - 
poszły jak woda. W chwili gdy piszę te 
słowa zostało jeszcze kilka w terminie 
31.08. - 11.09.br. Ceny apartamentu: 7 nocy 
w zależności od wielkości od 2 mln 830 tys. zł 
do 4 mln 220 tys. zł.
Natomiast za pośrednictwem ANDREA
SA (Hotel Rynkowy) można wyjechać na 
camping Germania nad Adriatykiem. Bun
galowy, 4 osobowe bez wyżywienia, 7 nocy,

w Europie.
Polskim politykom wiele dało do myślenia 

także to, że przedsiębiorcy niemieccy chcąc 
skłonić robotników do głosowania „za Niemca
mi,, wstrzymali się w tym czasie od większych 
zamachów na robotnicze płace. Wiosną 1921 
roku sytuacja uległa jednak gruntownemu pogo
rszeniu. Eksport węgla znalazł się w impasie, 
zbiegło się to z kryzysem ekonomicznym na 
Zachodzie. Ze względu na wysokie koszty prze
wozowe cena węgla górnośląskiego musiała po
zostać dość wysoką. Stąd ograniczenie produkcji 
węgla. Dotychczasowi odbiorcy odmówili przyj
mowania węgla górnośląskiego...

M. PALICA
c.d. nastąpi

2 osoby płacą 1 mln. 400 tys. zł., dojazd 
własny.( W ANDREASIE można również 
wybierać w bogatej ofercie biura turystycz
nego CEDOK. Wyjazdy z Ostravy lub 
Rybnika).

Także campingi we Włoszech proponuje 
PTTK (ul. Piłsudskiego):
- camping Marepineta koło Triestu. Cena:
7 nocy 560 tys. od osoby w sierpniu i 529 tys. 
we wrześniu
- camping koło Wenecji: 610 tys. w sierpniu 
i 570 tys. we wrześniu
A oto oferta ORBISU:(Pl. Armii Krajo
wej)
-camping Fabulos koło Rzymu. Cena: 7 no
cy 993 tys.zł.od osoby
- camping Nor cenni Girasole k. Florencji. 
Cena: 1 mln.43 tys. zł.
Do cen tych trzeba doliczyć około 18 
procent wynikłe ze zmiany kursu dolara.

7 dniową wycieczkę autokarową do We
necji organizuje biuro turystyczne SAND
RA (Rynkowa 1) Cena: 3 noce na campingu, 
zwiedzanie Padwy - 1 mln. 280 tys. zł.

Na dłużej, bo na 8 dni można wyjechać 
z ORBISEM do Lido Adriano nad Ad
riatykiem. Pobyt w pensjonacie, 2 posiłki, 
dojazd własny - cena ok. 3 mln. zł., terminy 
wrześniowe (doliczyć około 18 procent).

Tańsze jest PTTK - 7 nocy niedaleko 
Rimini - 2 posiłki, dojazd własny, kosztuje 
w końcu sierpnia 2 mln 400 tys. zł, 
w październiku tylko 1 mln 800 tys. zł.

Natomiast amatorom dłuższych tras 
PTTK proponuje 10 dniową wycieczkę 
objazdową: Wenecja, Rzym, Padwa, hotel 
śniadanie: cena 3 mln.250 tys. zł.

Z Włoch niedaleko do FRANCJI;
8 dniowy pobyt w Cannes, dojazd własny, 
hotel, 2 posiłki kosztują w GLOBALU 
4 mln.300 tys. zł. (zniżka dla dzieci).

PTTK natomiast oferuje wycieczkę do 
Paryża; 8 dni, autokar, hotel + śniadanie - 
cena 3 mln. 150 tys. zł, a także zwiedzanie 
zamków nad Loarą - 8 dni, autokar, hotel 
+ śniadanie - 3 mln.750 tys. zł. Jest to oferta 
na wrzesień.
Komu nie chce się ruszać może spędzić 
7 dni na campingu: pod Paryżem lub na 
południu Francji - 535 tys. zł. + 255 
tys. rozbicie namiotu. To także oferta 
PTTK.

Ciekawa może też być trasa proponowa
na przez tego samego organizatora: Paryż, 
Lourdes, Monaco, Wenecja, Wiedeń - 11 
noclegów, hotel + śniadanie - cena 
4 mln.200 tys. zł + 120 tys. wiza austriacka.

Z Francji przenosimy się do HISZPA
NII. Jeśli z GLOBALEM, to 8 dni na Costa 
Bram - przejazd autokarem, hotel, 2 po
siłki kosztują w zależności od terminu: 
4 mln.450 tys. zł. - 5 mln. 100 tys. zł. (dla 
dzieci zniżka).

Także na Costa Bram proponuje pobyt

JUWENTUR. Autokar, hotel, 3 posiłki 
cena: wrzesień 5 mln.295 tys. zł, październik 
4 mln.430 tys. zł. (zniżka dla dzieci).

Tym, których nie stać na ten dość spory 
wydatek, PTTK ma do zaoferowania 
w drugiej połowie września miejsca na 
campingu „La Siesta,, - też wybrzeże Costa 
Brava, cena za 7 noclegów - 695 tys. zł 
dorosły, 585 tys. zł dziecko (dopłata około 
18 procent).

Ci co nie boją się długich tras (do 
przejechania jest 7218 km) mogą wybrać 
się z SANDRĄ na 18 dniowy tramping 
autokarowy, termin: 5.09. - 28.09.br. Tra
sa: Barcelona, Saragossa, Madryt, Cordo
ba, Sevilla, Ceuta, cena: 2 mln.500 tys. zł. 
W cenę wliczono opłaty campingowe 
i prom.
Z  Hiszpanii tylko krok do PORTUGA
LII. Oferta GLOBALU koniec września, 
początek października - 8 dni, przelot 
samolotem Lufthansy, hotel,2 posiłki, wy
cieczka do Lizbony, a także na najdalej 
wysunięty przylądek Europy: cena 9 mln. 
670 tys. zł, dzieci 6 mln. 860 tys. zł.

Za pośrednictwem GLOBALU można 
także pojechać, a raczej polecieć na Maltę, 
do wyboru klienta 1 lub 2 tygodnie, samo
lot, hotel + śniadanie. Jeden tydzień we 
wrześniu kosztuje ok. 6 mln. zł. Możliwe 
jest wykupienie posiłków, 1 tydzień - 435 
tys. zł.

A jeśli aż na Maltę, do dlaczego nie do 
TUNEZJI. ORBIS proponuje 15 dni - 
samolot, hotel, 2 posiłki - 9 mln. 600 tys. zł. 
Zważywszy na długość pobytu jest to rela
tywnie niedrogo. 

Od kilku lat wielką popularnością cieszy 
się GRECJA. Problemem, podobnie jak 
w zeszłym roku, są wizy. Jak twierdzą biura 
podróży, na początku sezonu nie dostawało 
jej więcej niż 66 procent składających po
danie. Częste są wypadki, że wizę dostają 
nieletnie dzieci, a rodzice nie. Poza tym 
nawet mając wizę, można być zawróconym 
z granicy. Inną trudnością jest, jak powie
dziano mi w GLOBALU, zapowiedź 
Greków, że jeżeli choć jedna osoba nie 
wróci razem z grupą, następne wyjazdy 
zostaną anulowane.

Wszystko to powoduje dużą ostrożność 
biur turystycznych, jeśli chodzi o Grecję.

Jedynie w ANDREASIE, który przygo
towuje swą ofertę razem z ALEKSANDER 
TOUR być może z racji, iż założycielem 
tego ostatniego jest obywatel grecki 
twierdzą, że problemy te nie spędzają im 
snu z powiek i praktycznie każdemu dają 
gwarancję wyjazdu. 

A więc co proponują ANDREAS i ALE
KSANDER TOUR:
- Pobyt na campingu w Katerini (80 km od 
Salonik)- 7 dni, dojazd autokarem, własny 
namiot, terminy wrześniowe, cena: ok. 2,2 
mln. zł.

GAZETA RYBNICKA



- 7 dniowe pobyty w hotelu w Atenach - 
dojazd autokarem - ok. 3,5 mln. zł.

Ofertę wyjazdu do TURCJI, wykra
czającą poza krótki wypad handlowy ma 
SANDRA Wczasy 14 dniowe w miejs
cowości Cesme nad Morzem Egejskim, 
przewóz, hotel + 2 posiłki za 2 mln.700 
tys. zł.

Bardziej doświadczeni turyści mogą wy
brać się na 18 dniowy tremping autokaro
wy po europejskiej i azjatyckiej części Tur
cji za 1 mln.980 tys. zł  W cenę wliczone są 
koszty campingów, promu i parkingów.

Ci co chcą wypoczywać bliżej, a jest ich 
wielu, mogą pojechać na WĘGRY.

Oferta JUWENTURU to wczasy ro
dzinne nad Balatonem: 8 dniowy pobyt 
+ 3 posiłki, dojazd własny 1 mln. 295 
tys. zł.; autokar z Katowic 1 mln. 490 tys. zł. 
We wrześniu taniej, dzieci do lat 
4 bezpłatnie.

Także PTTK ma jeszcze wolne miejsca 
w miejscowościach nad Balatonem. Pens
jonat, 10 dni, 3 posiłki- 1 mln.450 tys. zł., 
a także w Miskolcu, gdzie wynajęcie 4- 
osobowego domku- bungalowu kosztuje 
na dobę 315 tys. zł., szósta doba i następne - 
240 tys. zł. Możliwość wykupu wyżywienia.

Jeszcze bliżej, bo w Czechosłowacji at
rakcyjną ofertę ma ANDREAS w górach, 
miejscowość Frydlant nad Ostravici - w mo
telu Panorama niedaleko Łysej Góry: 
2 osobowe pokoje,2 posiłki, baseny z pod
grzewaną wodą, korty tenisowe, możli
wość jazdy konnej. Cena za 7 dni 9 550 
tys. zł. Uwaga: jest to tylko 100 km od 
Rybnika, a hasło ANDREASA to: dzisiaj 
rezerwacja - jutro wyjazd.

10 dniowe pobyty w Tatrach Zachod
nich, bungalowy, pełne wyżywienie - pro
ponuje za 980 tys. zł. PTTK - dojazd 
własny.

Na grzybiarzy lubiących ciszę i spokój 
czeka ośrodek wczasowy w Malenowicach 
w Beskidach - pełne wyżywienie, 14 dniowy 
pobyt - 920 tys. zł., 7 dniowy - 520 tys. zł., 
dojazd własny. Jest to oferta JUWEN
TURU.

Na Czeskim Śląsku i Morawach, miejsca 
w domach wczasowych ma SANDRA. 
Całodzienne wyżywienie, cena 8 - 1 2  do
larów za dobę. Dojazd własny - ilość dni na 
życzenie klienta.

Wiele możliwości wyjazdów do Bułgarii, 
Rumunii i ZSRR  można znaleźć w ofercie 
ORBISU i PTTK, jednak zainteresowanie 
nimi znacznie zmalało.

Z innych propozycji wybraliśmy jeszcze 
kilka, naszym zdaniem najciekawszych, 
choć nie należących do najtańszych.
I tak:

Jeśli Twoje dziecko nie może oderwać się 
od klocków Lego zabierz je do Legolandu 
w DANII. Oferta ORBISU - autokar,

3 noce w hotelu, 2 posiłki; 2 mln.900 tys. zł. 
W cenę wliczony wstęp do klockowego 
królestwa.

PTTK - nauka języka we Francji; 11 dni, 
60 godzin nauki, 8 mln. zł z mieszkaniem, 
bez - 5 mln.900 tys. zł.

- tramping w TANZANII; 23 dni, cena 
14 mln. 600 tys. zł.
JUWENTUR proponuje wyjazd do IZ
RAELA w terminie 12-19.09.br., samolot, 
autokar, hotele 2 kat., 2 posiłki, zwiedzanie 
Nowej i Starej Jerozolimy, Betlejem, Jery
cha, Galilei, Nazaretu, Tel-Awiwu. Cena 
9 mln. 200 tys. zł.
Także JUWENTUR - 10 dni w STA
NACH ZJEDNOCZONYCH, samolot, 
hotele 3,4 gwiazdkowe, program turystycz
ny, wiza. Nowy Jork, San Francisco, Las 
Vegas, Grand Canyon, Phoenix, cena 21 
mln. 890 tys. zł.

A jeśli wolimy zostać w kraju? No cóż 
wygląda na to, że łatwiej wyjechać nad 
Adriatyk niż nad Bałtyk.

W większości biura turystyczne, np. 
PTTK twierdzą, że jeżeli zjawi się klient 
z konkretnym zapotrzebowaniem, to 
znajdą dla niego propozycję „ściągając,, ją 
z innych biur z całego kraju, jednak ich 
własna oferta jest więcej niż skromna.

My znaleźliśmy w GLOBALU:
- Przesieka k. Jeleniej Góry, dom wczaso
wy MSW 110 - 115 tys. zł., dziecko 80 
procent tej sumy, ilość dni dowolna,
- Muszyna - pensjonaty, możliwość ko
rzystania z zabiegów leczniczych (borowi
na, kąpiele, fizykoterapia) w pobliskim 
sanatorium. Cena ok. 100 tys. za jedną 
osobę,
- Krynica Morska - 600 m od morza, 
2 tygodnie, 1 mln. 400 tys. zł.,
- Ostróda - pobyt w ośrodku wojskowym, 
idealne miejsce dla wędkarzy i grzybiarzy, 
domki 2 rodzinne, cena 10 dni - 950 tys. zł., 
14 dni- 1 mln. 250 tys. zł.

Natomiast PTTK ma kwatery prywatne 
k. Ustronia Morskiego, 2 tygodnie, 1 mln. 
400 tys. zł..

zebrała: EWA PODOLSKA

Przewieź mnie...
Dokąd ? Najczęściej do RFN. Jest w czym 

wybierać. W Rybniku bilety na przejazdy do 
Niemiec sprzedają prawie wszystkie biura turys
tyczne. Ceny zmieniają się w zależności od dłu
gości trasy i komfortu jazdy.

Od 250 tys. zł. do Berlina (SANDRA) do
400 do 700 tys. zł pozostałe biura.
Ponadto kupić można w Rybniku bilety do: 

PARYŻA - JUWENTUR, ANDREAS, ATLAS,

GAZETA RYBNICKA
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ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

10 LAT
PRZY POLSCE

W 1931 roku ŚLĄZACY czynili obrachunki z 10 letniego rządzenia swoją ziemią w granicach niepodległej POLSKI. 
Zapoznajmy się z tekstem, jaki został wydany w listopadzie 1931 roku, który to miesiąc był przed wojną „Miesiącem 
Propagandy Śląska,,.

„W dziesiątym roku przynależności państwowej Górnego Śląska do Polski wiemy już, że przejście tej ziemi oderwanej 

przez ponad 600 lat od Polski na powrót do Polski, nie spowodowało bynajmniej katastrofy gospodarczej ani Śląska, ani 

Polski, ani całej Europy, jak  to przewidywali niemieccy ekonomiści w  czasie plebiscytu. Przeciwnie, okazuje się, że przyszłość 

przemysłu górnośląskiego i jego rolnictwa, leży w związku z Polską. Polska przedstawia dla Górnego Śląska ogromnie 

chłonny i nieograniczony rynek zbytu, gdy tymczasem tempo rozwoju górnośląskiego przemysłu zwalniało fa ta ln ie! Śląsk 

Górny w ramach Rzeszy Niemieckiej, nie mógł nadążyć rozwojowi przemysłu niemieckiego, korzystającego (jak 

np. Westfalia) z dogodniejszego położenia geograficznego, większych kapitałów i techniki oraz przede wszystkim z celowego 

faworyzowania przez miarodajne czynniki Prus i Rzeszy. Podczas gdy przedwojenny przemysł śląski przestał się rozwijać, 

a nawet podupadł w ramach Rzeszy - westfalski przemysł węglowy w okresie pomiędzy 1890-1911 podniósł swą produkcję 

o 260 procent, zaś górnośląski tylko o 215 procent. To tylko pobieżny przegląd cyfr, dotyczących położenia przemysłu 

górnośląskiego po roku 1922 - a więc już w granicach Polski. A właśnie w granicach Państwa Polskiego przemysł ten ma 

widoki rozwoju. Czyż to nie za polskiej administracji pokonano wszystkie powojenne trudności, dochodząc do produkcji 

wyższej niż w 1913 roku. Nie mogą zaś Niemcy powiedzieć, że fa k t ten wiąże się z utrzymaniem w przemyśle administracji 

niemieckiej, bowiem przykład Chorzowa świadczy o czym innym. Tam właśnie inżynierowie polscy, mimo zdemontowania 

przez Niemców skomplikowanych urządzeń w fabryce azotu, podołali zadaniu, doprowadzając zakład do stanu 

kwitnącego...( ...)

Przemysł węglowy w chwili wejścia Śląska w obręb Rzeczypospolitej nie był w stanie kwitnącym. Średnio dzienne 

wydobycie wynosiło na jednego robotnika w 1922 roku 0,560 tony, podczas gdy w 1913 roku 1.202 t.. Lecz już w roku 1926 

przeciętne wydobycie wynosiło 1.205 t., w 1929 roku - 1.356 t. i w 1930 roku - 1 .369 t. Również stan kopalń w roku 1922 

przedstawiał się opłakanie w związku z  rabunkową gospodarką prowadzoną w czasie wojny światowej i zaniedbaniami 

technicznymi w porównaniu z kopalniami westfalskimi. Oto jak kształtowało się wydobycie górnośląskich kopalń:

ROK WYDOBYCIE ILOŚĆ ROB.
1913 31.997.906 t 89.561
1922 25.525.451 t 144.605
1925 21.450.041 t 84 .222
1926 25.950.160 t 76.875
1927 27.731.025 t 77.074
1928 30.208.608 t 77.559
1929 34.222.263 t 86 .529
1930 28.165.596 t 82 .520

(...) Podobne do górnictwa są losy hutnictwa żelaza. Jego wytwórczość mimo olbrzymich 
powojennych trudności, dorównuje stanowi w tej gałęzi przemysłu z roku 1913.

RO K SU RÓ W K A ST A L IL O ŚĆ  ROB.

1913 613 .283  t 1 .049.545 t 27 .7 1 8

1922 4 00 .819  t 812 .034  t 4 2 .712

1928 467 .646  t 919.738 t 28 .728

(...) W czasie wojny światowej podupadło także rolnictwo śląskie, dlatego też wielką troską rządu 
polskiego po przejęciu Śląska - było podjęcie robót melioracyjnych oraz zorganizowanie rolnictwa 
śląskiego, co znalazło wyraz w stworzeniu Śląskiej Izby Rolniczej w 1923 roku. Prace tej Izby opierają się 
głównie na subsydiach Ministerstwa Rolnictwa oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dobrze 
postawione jest zawodowe szkolnictwo rolnicze i szkoły gospodarstwa wiejskiego. Celem uzdrowieniu 
stosunków w rolnictwie utworzono oddział Państwowego Banku Rolnego w Katowicach. Bank ten udziela 
rolnikom długo - i krótkoterminowych pożyczek, a jego kredyt w 1930 roku osiągnął sumę 31.456.941 
złotych (...)„
(Biuletyn z okazji 10 rocznicy powrotu Śląska do macierzy, Katowice 1931)

opracował: Marek Szołtysek

TORPOL, PTTK, GLOBAL, średnia cena - 
1 mln. 300 tys. zł.

Ta i podana wszystkie poniżej to ceny biletu 
„tam i z powrotem,,. Bilet w jedną stronę kosztuje 
zazwyczaj 75 - 80 procent ceny biletu w obie 
strony;
LYONU - ATLAS, TORPOL, GLOBAL, 
PTTK, średnia cena biletu 1 mln. 350 tys. zł; 
RZYMU - najtaniej SANDRA, 800 tys. zł., naj
drożej PTTK, 1 mln. 740 tys. zł., JUWENTUR 
1 mln. 300 tys. zł.;
LIEGE (Belgia) - ANDREAS, 1 mln. 300 tys. zł; 
B RU K SELI - TORPOL, PTTK, GLOBAL, 
średnia cena - 1 mln. 200 tys. zł.; 
BUDAPESZTU - SANDRA, 160 tys. zł; 
AMSTERDAMU, UTRECHTU - TORPOL, 
PTTK, GLOBAL, średnia cena - 1 mln. 200 
tys. zł.;
OSLO - PTTK, 1 mln. 740 tys. zł.;
LONDYNU - GLOBAL, 2 mln zł (autobus

z Warszawy)

Wypożyczalnia kaset video

N ie z a w s z e  
trzeba k u p o w a ć  !

W tutejszym oddziale PTTK na 
ul. Piłsudskiego 4 znajduje się jedna z nieli
cznych już w naszym regionie, wypożyczal
nia sprzętu turystycznego.

Przy kładowe ceny za 1 dobę wypożycze
nia: plecaka - 2.400,-zł, butli gaz. 800,-zł, 
kuchenki 600,-zł i namiotu 14.300,-zł.

Wypożyczalnia jest czynna: poniedziałki 
i piątki od 14 do 17.00; wtorki, środy, 
czwartki od 9 do 12,00.

Wymagany dowód osobisty.
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SPORT * TURYSTYKA SPACERKIEM PO MIEŚCIE

MISTRZOSTWA ŚWIATA PAR
Po Mistrzostwach świata 

Par w Poznaniu 
- korespondencja własna

Finał zastępczych 
satysfakcji

Pierwszy tegoroczny finał mistrzostw 
świata przeszedł do historii. Po sen
sacyjnych turniejach półfinałowych, 
w których odpadły duety Anglii, Aust
ralii, i wnoszący sporo ożywienia do 
każdych zawodów Amerykanie, spo
dziewano się pomimo wszystko intere
sującego finału, licząc po cichu na szwe
dzki klin w mistrzowskiej passie 
Duńczyków. W prognozach 
uwzględniano również Norwegów, 
choć zdawano sobie sprawę, iż Gunnes
tadowi brakuje markowego wspólnika, 
toteż wróżono im co najwyżej brązowy 
medal. A Polacy ? Cała żużlowa Polska 
marzyła po cichu o brązie, który w so
botni lipcowy wieczór wybito nam bru
talnie z głowy i to chyba na długo. 
Andrzej Grodzki na konferencji prasowej

dało, tylko nie parami. Efekt ? Zwy
cięstwo Załuskiego nad Dołomisiewi
czem w biegu 19, w którym rzecz jasna 
rywale - Czesi, byli daleko z przodu. 
Trudno wymagać od panów Nieścieru
ka i Piecha cudów, ale umiejętność 
podpatrywania niekwestionowanej 
czołówki i wyciągania z tych obserwacji 
wniosków, w żadnym przypadku nie 
może być im obca. Skoro doświad
czony duet Duńczyków (złoty medal 
przed rokiem) trenuje jazdę w duecie, to 
tym bardziej robić to powinni dobrani 
at hoc Dołomisiewicz i Załuski.

Warto zwrócić uwagę na drobny fakt 
nie mający w ostatnich latach preceden
su. Otóż Polak, Wojciech Załuski 
zgłosił do finałowego turnieju nowszy 
model Goddena, niż sam Nielsen,

Mistrzowski duet :„Jano„ Pedersen i Hans Nielsen

wej po piątkowym treningu stwierdził, 
że chciałby, by polska para zajęła przy
najmniej przedostatnie miejsce, co 
niektórzy dziennikarze skwitowali iro
nicznym uśmieszkiem. Jak się okazało 
niesłusznie.

Na trening spóźnił się zarówno Per 
Jonsson jak i Tommy Knudsen, choć 
w tym ostatnim przypadku nie miało to 
większego znaczenia, jako że od same
go początku Nielsen z Pedersenem 
jeździli razem, nie dopuszczając chyba 
myśli o ewentualnym starcie rezerwo
wego... I słusznie. Właśnie kilka du
etów, z tym najlepszym na czele, wyko
rzystało trening na przećwiczenie jazdy 
parą w prawdziwym tego słowa znacze
niu i dogranie szczegółów związanych 
ze wzajemnym kontaktem zawodników 
tworzących parę. Po mistrzowsku robili 
to Duńczycy: Nielsen i filigranowy, 
wiecznie uśmiechnięty, „Jano„ Peder
sen; wystarczyło jedno skinienie głowy 
tego pierwszego, by ten drugi momen
talnie wychodził na prowadzenie. Na 
torze poruszali się jakby byli z sobą 
zrośnięci. Tak potraktowane przedbie
gi procentowały później w finałowych 
potyczkach, m.in. w tej najważniejszej 
ze Szwedami. Podobnie treningowe sta
rty wykorzystali pozostali Skandyna
wowie. Polacy natomiast jeździli jak się

który, indygowany na tę okoliczność, 
wymigał się dyplomatycznie od rzeczo
wej odpowiedzi. Mowa oczywiście 
o Goddennie „Magnum,,...

Duńczycy zwyciężyli we wspaniałym 
stylu i tylko pech Pedersena sprawił, iż 
nie zgromadzili kompletu punktów, tak 
jak w 1971 roku Wyglenda i Szczakiel. 
Nieco problematyczny był ich start 
w rozstrzygającym wyścigu osiemnas
tym, w którym już na starcie pokonali 
Szwedów. Per Jonsson na konferencji 
prasowej stwierdził, iż wszystko było 
w porządku, ale fakt, iż sędzią głównym 
finału był Duńczyk sugerować może 
określone wątpliwości. W przyszłości 
podobne wpadki FIM-u nie powinny 
mieć miejsca.

Hans Nielsen, który wyłamywać mu
siał drzwi do swojej szatni, jako, że 
zamek, chyba na szczęście, odmówił 
posłuszeństwa, pokazał w Poznaniu 
najwyższy żużlowy kunszt, walcząc 
z olbrzymią pasją i zaangażowaniem, 
skutecznie wykorzystując swoją niena
ganną technikę.

Walka o mistrzowski tytuł tylko po
zornie toczyła się między dwoma dueta
mi, gdyż w rzeczywistości duńska para 
walczyła korespondencyjnie z tercetem 
Jonsson - Gustafsson - Nilsen. Z dru
giej strony, być może właśnie zbyt

Zamulona woda
W niedzielę, 28 lipca w wielu dziel

nicach naszego miasta, od południa do 
późnego wieczora, z kranów ciekła wo
da kolorem przypominająca 
cytrynówkę. Z ciekawości odlałem litr 
tej mikstury, w której nawet po 24 
godzinach nie nastąpił żaden opad 
cząsteczek.

To niepokojące dla mieszkańców na-

Kwietniki na Sobieskiego
W miejscu zetknięcia się u l .  

Sobieskiego z ul. św. Jana, ustawiono kilka 
bardzo ładnych drewnianych kwiet-

naszego miasta zjawisko spowodowane 
zostało nadmiernymi opadami, 
a właściwie oberwaniem chmury na 
terenie województwa bielskiego. Ulewy 
spowodowały nagły napływ dużych ilości 
wody, która zamuliła dno zbiornika 
w Goczałkowicach. Zainstalowane tam 
filtry nie nadążyły oczyścić tak dużych 
ilości wody.

Jak poinformowała nas Rybnicka 
Stacja Sa nitarno-Epidemiologiczna, 
„niedzielna woda„, oprócz nieprzyjem
nego koloru, nie stanowiła zagrożenia 
bakteriologicznego.

(szoł)

kwietników i ławek. Jest nawet kosz na 
śmieci. Ktoś wreszcie pomyślał ! I na
wet wykonał. Oby tak dalej !

(szoł)

Dementujemy 
„browarowe,, plotki

Nieprawdą jest, jakoby wyburzanie 
południowej części rybnickiego browa
ru związane było z jego przyszłą roz
budową i modernizacją. Prawdziwym 
powodem jest budowa miejskiego ciągu 
kanalizacyjnego czyli kolektora; w tej

częste zmiany w składzie szwedzkiej 
pary, przyczyniły się do dwóch porażek 
Skandynawów.

Tu trzeba postawić pytanie o słu
szność obowiązującej formuły rozgry
wania mistrzostw , w myśl której mist
rzami świata w jeździe parami zostaje 
nie dwóch, a trzech zawodników. 
W tym roku oprócz podstawowej 
dwójki, tytuł ten przypadł w udziale 
również rezerwowemu Knudsenowi, 
który oficjalny udział w finale za
kończył wraz z uroczystą prezentacją, 
choć z pewnością pomagał swym kole
gom w parkingu jak mógł. Jest to 
jednak problem bardzo złożony i jego 
roztrząsanie pozostawmy na inną 
okazję.

Najważniejszą dla nas kwestią pozo
staje słaby występ gospodarzy, którzy 
po ospałych startach niewiele mogli już 
zdziałać... Zresztą walczyć próbował 
tylko Dołomisiewicz. Moim zdaniem, 
to co oglądaliśmy na torze Olimpii, jest 
wiernym odzwierciedleniem kondycji 
polskiego speedwaya i niewiele by 
zmienił start Golloba. Chyba tylko tyle, 
że miałby on za sobą chrzest bojowy 
w finale mistrzostw świata. Kiedyś, 
w przyszłości jak wielu przed nim, 
zapłaci frycowe, zjadany przez debiu
tancką tremę... Po prostu najzwyczaj
niej w świecie odstajemy nawet od 
żużlowych średniaków i jest mało pra
wdopodobne, by w najbliższej 
przyszłości stan ten uległ zmianie.

Dziwi przywiązanie Dołomisiewicza 
do Jawy, choć problem trudno ograni
czyć do kwestii sprzętu, lecz kurczowe 
trzymanie się czeskiego silnika przez 
markowego jeźdźca musi budzić po
ważne wątpliwości.

Polskim miłośnikom żużla pozostały 
tedy „satysfakcje zastępcze,, związane 
z poczynaniami klubowych obcokra
jowców; fani z Lublina cieszyli się suk
cesem Nielsena, z Zielonej Góry-

sytuacji dyrekcja browaru zgodziła się 
na zrównanie z ziemią swych starych, 
bezużytecznych obiektów.

Nic natomiast nie zagraża kominowi 
tegoż zakładu, który od wielu lat zanie
czyszcza powietrze w samym centrum 
naszego miasta.

Jakie są przyczyny takiego stanu 
rzeczy, dowiedzą się nasi czytelnicy 
z kolejnego numeru „GR,,, w którym 
znajda się informacje interesujące ryb
nickich piwoszy (i nie tylko).

(wack)

brązem Gunnestada i jego kolegów. 
Rybniczanie natomiast mogli podzi
wiać dobrą jazdę czechosłowaka Brhe
la, który obok dwóch Duńczyków był 
najskuteczniejszym zawodnikiem fi
nału (zdobył 12 pkt). Wprawdzie na 
skutek awarii swego samochodu na 
trasie Praga-Poznań nie zdążył na tre
ning, ale mimo tego jeździł w Poznaniu 
koncertowo.

To właśnie on, jako pierwszy poko
nał Szwedów i kto wie jak potoczyłyby 
się losy złotego medalu, gdyby do poje
dynku z Duńczykami przystąpili oni, 
mając na swym koncie komplet zwy
cięstw ? Takie oto „zastępcze satysfak
cje,,, to obecnie wszystko na co my, 
sympatycy żużla nad Wisłą, możemy 
sobie pozwolić.

Pierwszy tegoroczny finał okazał się 
dla nas, Polaków blamażem, w druży
nowym nas nie będzie. Jaki okaże się 
dla nas ten najważniejszy , indywidual
ny- przewidzieć chyba nietrudno.

Poznański finał był imprezą ze 
wszechmiar udaną, no może poza po
stawą polskich żużlowców. Trudno 
uciec od pytania, czy nie mógł się odbyć 
w Rybniku ? Nie można na nie jedno
znacznie odpowiedzieć. Pewnie każdy, 
kto był w Poznaniu ma swoją odpo
wiedź. Faktem jest, że golęciński sta
dion wyglądał imponująco, a sztuczne 
oświetlenie dodało imprezie tego 
szczególnego uroku, dzięki czemu spe
edway staje się jeszcze bardziej widowi
skowy.

Następnego dnia odbył się nieoficjal
ny turniej rewanżowy na torze w Zielo
nej Górze, gdzie zawodnicy z pew
nością zarobili znacznie więcej mamo
ny, niż w poznańskim finale, jako że 
prezes Morawski za samo zwycięstwo 
w wyścigu płacił ok. 1000 DM; ale „zja
wisko Morawskiego,, to temat na inną 
okazję.

WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA
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Lekarz d om ow y radzi

0 biegunce
Biegunka jest dość częstym schorze

niem przewodu pokarmowego u dzieci. 
Jej głównym objawem jest zwiększenie 
liczby stolców od kilku do kilkunastu 
na dobę. Najniebezpieczniejsza jest ona 
dla niemowląt, gdyż szybko prowadzi 
do ciężkich zaburzeń. Biegunka u nie
mowląt karmionych piersią ma prze
bieg zazwyczaj łagodny, zaś u żywio
nych sztucznie przebiega burzliwie, nie
rzadko z powikłaniami. Pokarm matki 
jest najlepiej przyswajalny przez dziec
ko bo pozbawiony jest drobnoustrojów 
i zawiera matczyne immunoglobuliny 
chroniące przed infekcjami. Stąd zale
cenie dla matek, by karmiły dzieci pie
rsią, bo to się po prostu opłaca.

Przyczyną biegunek są najczęściej 
zakażenia bakteryjne i wirusowe. Dro
bnoustroje mogą dostać się do przewo
du pokarmowego z zewnątrz wraz 
z pożywieniem, tam również może 
dojść do nadkażenia w trakcie infekcji 
np. ucha środkowego czy jamy noso
wo-gardłowej. Drobnoustroje, które 
zaatakowały przewód pokarmowy 
drażnią ściany wewnętrzne jelit,

upośledzając wchłanianie i zwiększają 
szybkość perestaltyki jelit, doprowa
dzając do odwodnienia, które jest pod
stawowym zaburzeniem ogólnoustro
jowym. Im więcej wolnych stolców, 
tym większy ubytek wody z organizmu.

Jeśli biegunce towarzyszą wymioty 
i gorączka, to mamy już do czynienia 
z ciężkim przebiegiem schorzenia, dzie
cko w tych razach winno być leczone 
w szpitalu. Najczęściej jednak biegunka 
ma przebieg łagodny, kilka wolnych 
stolców, bóle kolkowe brzucha, niechęć 
do jedzenia - to główne jej objawy. 
W tych stanach wystarcza leczenie die
tetyczne i dopojenie. Dziecka nie 
głodzimy, po kilkugodzinnej przerwie 
w karmieniu, podczas której podajemy 
dziecku tylko płyny np. rumianek lekko 
osłodzony i osolony, zaczynamy poda
wać dziecku pokarm taki jak dotych
czas, ale mniej intensywny i w mniejszej 
ilości, nie zmuszając dziecka do jedze
nia.

Przy wymiotach podajemy płyny 
chłodne, często ale w bardzo małych 
ilościach (kilka łyżeczek). Płyny ciepłe 
pobudzają do wymiotów.
Przed uzyskaniem porady lekarskiej 
możemy podać dziecku sulfaguanidynę 
w dawce 0,3 g. na 1 kg wagi ciała. Jedna 
tabletka waży 0,5 g. Innym bezpiecz
nym lekiem jest furazolidon, podajemy 
1 łyżeczkę na 2,5 kg wagi ciała dziecka. 
Gdy w trakcie postępowania nie jest 
widoczna poprawa, leczeniem powi
nien zająć się pediatra.

(K.W.)

malarz z gór
Malarz - amator Eryk Ligocki urodził 

się w 1942 roku w Koniakowie. Obec
nie mieszka i maluje w Rybniku. Uczes
tniczył w około 20 wystawach. Corocz
nie bierze udział w obchodach Tygod
nia Kultury Beskidzkiej. W 1982 roku 
otrzymał nagrodę publiczności podczas 
wystawy w Rybnickim Ośrodku Kul
tury. Wiele jego prac trafiło do prywat
nych i muzealnych zbiorów.

Artysta, silnie związany duchowo 
z Ziemią Cieszyńską, zajmuje się 
głównie ukazywaniem jej piękna. Jego 
panoramy Beskidów odznaczają się 
wyrazistą gamą kolorystyczną. Maluje 
także portrety.

Najbliższe plany Eryka Ligockiego 
to zorganizowanie indywidualnej wy
stawy w Rybniku oraz udział w wy
stawie w Wiśle. Życzymy sukcesów 
w spełnieniu tych zamierzeń.

ROGALA

Fatałachy z naszej szafy

Po plaży...
Wakacje w pełni, pogoda też nienaj

gorsza i po plaży chciałoby się w nad
morskim kurorcie zaszaleć. A zatem 
w czym na letnie przyjęcie, garden 
party, dyskotekę pod gołym niebem czy 
choćby wieczorem do kawiarnianego 
ogródka ?. Ubiór na taką okazję powi
nien spełniać dwa warunki: ekspono
wać nasze opalone, wypoczęte ciało 
i nie krępować... naszej osobowości 
czyli dać nam poczucie wakacyjnego 
luzu. spełniają te warunki więc wszyst
kie mocno wycięte, krótkie, obcisłe 
sukienki w różnych kolorach, bo do 
opalenizny wygląda dobrze zarówno 
biel jak i czarny, ostre, nasycone barwy, 
jak i delikatne pastele. Świetne będą 
długie, powłóczyste spódnice z przeźro
czystego lub prześwitującego materiału 
noszone do dłuższego trykotu np. bez

ramion. Przeźroczysty materiał można 
również wykorzystać do uszycia wyra
finowanej i seksownej bluzki z dużymi, 
z podwójnego materiału kieszeniami na 
biuście, którą można nosić na gołe ciało 
lub ładną, jedwabną bieliznę. Coraz 
częściej pojawiają się w żurnalach ba
wełniane sukienki z dekoltami wy
kończonymi angielską koronką w stylu 
rustykalnym, a także modny jest trend 
ekologiczny czyli naturalne tkaniny 
w naturalnych kolorach z biżuterią 
z naturalnych materiałów - muszli, ka
myków, półszlachetnych kamieni, 
skóry. Wdzięczne są również wszel
kiego rodzaju trykoty np. z rozcięciem 
eksponującym opalone nogi. Letnim 
wieczorem nie może zabraknąć super 
modnych szortów, do których wkłada
my powiewną, jedwabną bluzkę 
i wyższe obcasy.

Pamiętajmy, że do opalonej twarzy 
(oby nie nadmiernie) nie pasuje ostry, 
ciemny makijaż. Poprzestańmy na mo
dnej kresce na powiece, odrobinie jas
nego cienia pod brwiami i lekkim przy
pudrowaniem nosa. Nie zabierajmy do 
wczasowej walizki brokatów i lam, 
niech poczekają do sylwestra. Dobrej 
letniej zabawy życzy

Wróżka

KUPOM PREMIOWY
Upoważnia do nadania jednego ogłoszenia nie 
przekraczającego 15 słów.
Opłata za słowo wynosi 2000,- zł.
Kupon wraz z ogłoszeniem i dowodem wpłaty 
należy dostarczyć lub przesłać na adres: 
„Gazeta Rybnicka”, Kościuszki 54, 44-200 
Rybnik, pokój 16.

KONCERTY 
pod Teatrem

Na czas prowadzenia wykopów na 
rybnickim Rynku niedzielne koncerty 
przeniesiono na schody pod Teatrem 
Ziemi Rybnickiej. Dla wygodnych do
dajemy również, iż przeniesiono tam

także ławki. Kogo zatem będziemy mo
gli posłuchać w sierpniu ? 
NIEDZIELA - 11 sierpnia ORK1EST
RA DĘTA ZAKŁADÓW NAPRAW
CZYCH w RYBNIKU pod dyrekcją 
Mariana Wolnego
NIEDZIELA - 8 sierpnia „CARRAN
TUOHILL,, Zespól Ludowej Muzyki 
Irlandzkiej, Szkockiej i Angielskiej 
NIEDZIELA - 25 sierpnia - ORKIES
TRA DĘTA KWK KNURÓW i chór 
„MICKIEWICZ,, z NIEDOBCZYC.

(szoł)

NOTES DOMOWY

21495 Targowisko Rzeczna
28800 Teksmet - Cykowski Kościelna
28774 Teksmet - warsztat inst. sanitar. Hutnicza
25028 TOS - Stacja diagnostyczna Stawowa

T ra n sg ó r

22651 Centrala Jankowicka
23703 Centrala Jankowicka

GAZETA RYBNICKA

T ra n sro w

23421 -3 Centrala Sosnowa
25041 -2 Centrala Sosnowa

Tran sp o rt W iejski

28331 Centrala Drzymały
28110 Centrala Drzymały
28387 Centrala Drzymały

T o w a rzy stw a

Jankowicka 
Pl. Wolności 
Pl. Wolności

Chrobrego
Chrobrego
Chrobrego

7

26065 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
21320 Tow. Krzewienia Kult. Fiz.
22356 Tow. Krzewienia Kult. Fiz.

U rząd M iejski

23011-14 Centrala
22012 Informacja
22310 Gabinet Prezydenta

c.d. nastąpi



KRZYŻÓWKA NR 35 K lNO PREMIEROWE

Rozwiązanie krzyżówki nr 33 

Poziomo:
1. lunatyk, 8. anoda, 9. hipopotam, 11. 
kangur, 13. piekło, 16. naganiacz, 18. ssaki, 
19. ramadan

Pionowo:
2. ulica, 3. ano, 4. koty, 5. lampion, 6. nosek, 
7. sadło, 10. Prudnik, 11. korso, 12. nugat, 
14. Łucja, 17. Iga,

KRZYŻÓWKA NR 35

Poziomo:
4. gdzie on mówi, niech wrony milczą, 7. czas 
dopuszczalnego spóźnienia, 8. atramentowa

r
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plama, 9. zbożowy wyjątek ortograficzny, 
11. oszałamiające awansowanie, 14. akroba
tyczny skok, 17. czy rzeczywiście Sokrates 
z nią był tak nieszczęśliwy, 18. amerykański 
struś, 19. płynny lek z kilku składników, 20. 
grzyby jak parasole

Pionowo:
1. zbiórka pieniędzy na cele publiczne, 2. 
przed Bożym Narodzeniem, 3. kopie piłkę 
w Ostrawie, 4. doroczna amerykańska na
groda filmowa, 5. angielskie, 6. umizga się do 
pana łosia, 10. obiecanka, 12. ty, 13. mel
dunek, 14. nad Sanem produkuje autobusy, 
15. założył partię bolszewicką, 16. drewno 
użytkowe nazwane inaczej gabonem.

HERA

7 - 8  sierpnia: „Najlepszy z najlep
szych,,, prod. USA, godz. 17.00 i 19.00; 
14 - 15 sierpnia: „Loverboy,„
prod. USA, godz. 17.00 i 19.00;
21 - 22 sierpnia: „Raj na ziemi,,, 
prod. USA, godz. 17.00 i 19.00;
28 - 29 sierpnia: „Sokół i Coca,,, 
prod. USA, godz. 17.00 i 19.00.
Kasa kina czynna na 1 godz. przed 
seansami, ceny biletów 10.000 i 6.000,-

Kino premierowe zaprasza również dzieci

ci:
7 - 8  sierpnia: „Niedźwiadek,, 
prod. franc., godz. 12.00;
14 - 15 sierpnia: „Dawid i Sandy,,, 
prod. polskiej, godz. 12.00;
21 - 22 sierpnia: „Babar Zwycięzca,,, 
prod. USA, godz. 12.00 
28 - 29 sierpnia: „Latające Machiny 
Contra Pan Samochodzik,,, p r o d .  
polskiej, godz. 12,00.
Kasa kina czynna 1 godz. przed sean
sami, ceny biletów 3.000,-

„GALERNIK,, 
w LABIRYNCIE
W MBP przy ulicy Szafranka 7 można do 

10 sierpnia br. obejrzeć wystawę młodego 
grafika Jarosława Nietrzpiela. „Jestem 
zmęczony, tym chciałem się podzielić,, - pisze 
autor wystawy na wstępie księgi wpisów. Na 
dodatek posługuje się pseudonimem „GA
LERNIK,,. Wystawa jest swoistym labiryn
tem - sugeruje to sposób wyeksponowania 
prac oraz ich treść. Ale młody widz z pew
nością się w niej odnajdzie, zaś starszy - 
smętnie pokiwa głową nad pesymistyczną 
wymową tych prac.

Czyżby czas zatoczył koło i miał się 
powtórzyć - tym razem dwudziestowieczny - 
fin de siecle ? (gwasz)

K oszałk i
opałk i

SZANOWNA REDAKCJO! Prote
stuję w imieniu pognębionego rodu 
Krasnoludków - Bożąt - Ubożąt - czyli 
Skrzatów. 26 lipca br. późnym wieczo
rem program I TV nadał teleturniej pod 
tytułem „Tysiąc pytań,,.

Byłem przez chwilę dumny, gdy pyta
nie decydujące o głównej wygranej po
nad 66.000.000,-zł dotyczyło naszego 
ludu: „O ilu krasnoludkach jest mowa 
w książce Marii Konopnickiej O KRA
SNOLUDKACH I SIEROTCE M A
R YSI  ?„

Lecz zrozumiałą dumę zastąpił szok,

gdy usłyszałem odpowiedź: „siedmiu,,. 
A gdy jeszcze tę nieszczęsną odpowiedź 
prowadzący teleturniej Wojciech Pija
nowski uznał za trafną - popadłem 
w melancholię.

Jakże to ? Nikt już o nas nie pamięta 
? Nikt nie zada sobie trudu (nie mówię 
już o przyjemności) dokładnego prze
czytania książki, która jest przecież 
lekturą obowiązkową w szkole pod
stawowej ? Czyżby n am - Skrzatom - 
pozostawało liczyć wyłącznie na pa
mięć dzieci ?

Niechże więc Duzi Ludzie pamiętają. 
Moich kuzynów w książce Marii Kono
pnickiej jest co najmniej siedemnastu: 
Jego Wysokość król Błystek, Kocie-
Oczko - kanclerz, Groszyk - skarbnik, 
paź Krężołek, strażnicy Mikuła i Pa
kuła, kronikarz Koszałek Opałek oraz

członkowie drużyny królewskiej: 
Chwastek, Kozubek, Modraczek, Piet
rzyk, Podziomek, Purchawka, Sikorek, 
Słomiaczek, Żagiewka oraz Biedronek.

Jeśli ten ostatni ma brata Biedraczka 
(pani Konopnicka wymienia oba imio
na), to jest ich aż osiemnastu !

Autorce pytania i odpowiedzi gratu
luję otrzymania 33.000.000,-zł a redak
torowi W. P. W PADKI! Jeśli tak się nas 
traktuje, to nic dziwnego, że nawet 
turniejowy komputer musi ulec nasze
mu Komputeraczkowi !

Z poważaniem 
- Skrzat Śląski - 

Kacperek
P.S. Kto z Dużych Ludzi na Śląsku 
o mnie nie pamięta, niech przeczyt a 
swoim pociechom „Kłopoty Kacperka, 
góreckiego skrzata,, Zofii Kossak.

MOTES DOMOWY

HUMOR

-Panie doktorze, ilekroć piszę wiersze do 

późnej nocy, nie mogę potem zasnąć w żaden 

sposób.

- A próbował pan kiedykolwiek przeczytać to, 
co pan napisał?

Wypożyczalnia kaset wideo 
oraz pracownia ksero 

w  Teatrze

Wypożyczalnia kaset „Video Hit„:

- czynna jest na I piętrze Teatru Ziemi 
Rybnickiej, codziennie od godz. 10.00 
do 18.000, a w soboty od 10.00 do 
13.00,
- oferuje około 1000 tytułów filmów na 
taśmach najwyższej jakości technicznej, 
co można sprawdzić na monitorach 
TV,
- zapewnia ceny konkurencyjne,
- posiada wyłącznie oryginały od takich 
dystrybutorów jak ITI HOME VI
DEO, OPAL czy CANNON,
- sprzedaje licencyjne kasety po niskich 
cenach,
oraz proponuje usługi kserograficzne 
w 4 kolorach (pomniejszenie i po
większenie).

Fachowa obsługa zapewnia pełny ser
wis usług, a estetyczny wystrój gwaran
tuje dobre samopoczucie.
PRZYJDŹ ! ZOBACZ ! SKORZYS
TAJ Z NASZYCH PROPOZYCJI !

Miejscowość

Brzeg Dolny 
Brzesko 
Brzeszcze 
Nr abon. 3 cyfr. 
Brześć Kujawski 
Nr abon. 4 cyfr. 
Brzeziny

NUMERY KIERUNKOWE 
DO WAŻNIEJSZYCH 
MIEJSCOWOŚCI

Kod kierunkowy

0-71
0-192

0-37811

0-5412
0-40

Województwo

wrocławskie
tarnowskie

katowickie

włocławskie
skierniewickie

Bukowina Tatrzańska 0-165 nowosądeckie
Bydgoszcz 0-52 bydgoskie
Bytom 0-32 katowickie
Bytów 0-5972 słupskie
Chełmek 0-381 bielskie
Chorzów
Chrzanów

0-32 katowickie

Nr abon. 4 cyfr. 0-353 katowickie
Nr abon. 5 cyfr. 
Ciechocinek

0-35 katowickie

Nr abon. 4 cyfr. 0-5483 włocławskie
Cieplice 0-75 jeleniogórskie
Cieszyn 0-386 bielskie
Czechowice Dziedzice 0-378 katowickie
Czeladź 0-32 katowickie
Częstochowa 0-34 częstochowskie
Jędrzejów 0-498 kieleckie
Jordanów 0-187 nowosądeckie
Kalisz 0-62 kaliskie
Kalwaria Zebrzydowska 0-3876 bielskie
Kamień Pomorski 0-928

c.d.n.
warszawskie

GAZETA RYBNICKA


