
ROK ZAŁOŻENIA - 1919

GAZETA
stron 8, cena 1000

PRZYTULISKO

Współczesne pojęcie 
opieki społecznej dalekie 
jest od dziewiętnastowie
cznej treści tego słowa, 
tak jak i nasza dotych
czasowa praktyka dale
ka była i ciągle jest jesz
cze odległa od nowoczes
nej organizacji służb 
opieki społecznej. Zasa
dniczym ich celem jest 
bowiem pomaganie lu
dziom w krytycznych 
momentach życia, które 
przydarzają się nam 
wszystkim, ale nie wszys
cy potrafią uporać się sa
modzielnie z ekstremal
nymi sytuacjami życio
wymi.

Obowiązkiem władz 
samorządowych jest za
pewnienie członkom 
swojej społeczności po
mocy i celowi temu służy 
zakupiony za 1,5 mld zł 
były hotel robotniczy 
przy ul. Żużlowej 25. 
O planach związanych 
z przyszłym, wielofunk
cyjnym ośrodkiem po
mocy społecznej, pisa
liśmy w nr 33 „Gazety 
Rybnickiej,,, dziś nato
miast informujemy na
szych czytelników, że 13 
sierpnia otwarta została 
pierwsza placówka tego 
ośrodka - Przytulisko dla 
Kobiet i Dzieci, mogące 
zapewnić schronienie 20 
osobom.

Uroczystego otwarcia 
dokonał dyrektor Ośro
dka Pomocy Społecznej 
w Rybniku, JERZY 
KAJZEREK. Obecni 
byli: prezydent miasta - 
JÓZEF MAKOSZ, 
przewodnicząca Komisji 
Opieki Społecznej Rady 
Miasta - MARIA KU
FA-SKORUPA oraz 
przedstawiciele Urzędu 
Rejonowego, grono rad
nych, przedstawiciele

policji, prokuratury, 
Sądu Rodzinnego, a tak
że członkowie Samo
rządu Dzielnicowego. 
Zarówno dyrektor ośro
dka jak i prezydent mias
ta podziękowali wszyst
kim, którzy poparli po
mysł zorganizowania te
go typu placówki i zaan
gażowali się w jego uru
chomienie.

W przytulisku znajdą 
schronienie kobiety 
i dzieci, które ze względu 
na sytuację rodzinną 
(np. alkoholizm męża) 
nie mają gdzie się po
dziać. Zamiast tułać się 
po sąsiadach, znajomych 
czy nawet klatkach scho
dowych będą mogły sko
rzystać z noclegu i go
rącego posiłku w przytu
lisku oraz pomocy w roz
wiązaniu życiowych pro
blemów, której udzielą 
im fachowcy - prawnicy, 
psychologowie i socjolo
gowie. Czas pobytu 
w schronisku jest ograni
czony do dwóch tygodni, 
jednak w tych przypad
kach gdy sprawy rodzin
ne nie zostaną upo
rządkowane - będzie 
można korzystać z przy
gotowywanych miesz
kań rotacyjnych na 
I piętrze.

W przytulisku znajdu
je się 9 pokoi z 20 miejs
cami noclegowymi, świe
tlica, kuchnia oraz bib
lioteka. Pobyt w nim 
będzie bezpłatny, choć 
w przypadku kobiet 
i dzieci chroniących się 
przed pobiciem przez 
męża - koszty pokrywał 
będzie agresywny współ
małżonek. Kierowniczką 
placówki jest pani STE
FANIA PAWICKA, 
a pracować w nim będą 
4 pielęgniarki i opiekun
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ka dziecięca. Ilość per
sonelu jest ograniczona - 
do minimum gdyż prze
widuje się duży wkład 
pracy przyszłych pensjo
nariuszy.

Obiekt został urządzo
ny minimalnym kosz
tem: wyposażenie po
chodzi z likwidowanych 
żłobków oraz z hotelu - 
nabyte za symboliczną 
opłatą. Poważniejsze wy
datki będą związane 
z przystosowaniem bu
dynku do pozostałych 
funkcji kompleksu, bo
wiem już niedługo zo
staną oddane do użytku 
mieszkania rotacyjne, na 
jesieni - Dom Rencisty, 
a następnie Dom Sta
rości dla Przewlekle 
Chorych, nie wymaga
jących opieki lekarskiej.

P.S. Przypomnijmy, że 
ogłoszony został kon
kurs na nazwę całego 
kompleksu opieki społe
cznej przy ul. Żużlowej; 
chodzi o to, aby nowy 
obiekt był nie tylko no
woczesny w swych funk
cjach, ale i nazwą budził 
empatię, sympatię i po
czucie bezpieczeństwa.

(em)

Nowy duch 
w „białym domu”

Nawet najbardziej 
szary, z tak zwanych sza
rych obywateli naszego 
kraju miał w swym sza
rym życiu kontakt 
z PKO, które przez wiele 
lat, z nonszalancją (czy 
raczej arogancją) mono
polisty traktowało swych 
klientów niczym uciążli
wego petenta. Tak było, 
i to bardzo długo ! A jak 
jest ? Można zobaczyć 
i spróbować na własnej 
skórze w nowej siedzibie 
rybnickiego oddziału 
PKO Banku Państwowe
go, przy ul. Kunickiego 
3. Oczom trudno uwie
rzyć, więc trzeba się 
uszczypnąć, bo to jednak 
to ta sama instytucja 
gdzie kiedyś w tłoku, za
duchu, kolejkach i w ner
wach załatwiało się naj
bardziej proste sprawy.

W nowo uruchomio
nej sali obsługi, tak euro
pejski wystrój poprawi

nastrój każdemu kliento
wi tego banku, tym bar
dziej, że i organizacji 
obsługi na sali operacyj
nej przyświeca idea - 
frontem do klienta ! Na 
formułę tę składają się: 
rzetelna i fachowa infor
macja, szybka i wszech
stronna obsługa oraz no
wość - doradztwo i pra
wie natychmiastowe o
peracje oprocentowania 
lub likwidowania książe
czek. Umożliwia to wy
posażenie techniczne no
wej siedziby, które robi 
wrażenie, ale czas już 
chyba, aby komputery 
przestały nas ekscyto
wać... Z liczydłem na 
biurku, trudno wejść 
w orbitę nowoczesnego 
obrotu pieniężnego !

Jedynym faktem mo
gącym rzeczywiście eks
cytować klientów banku, 
może być nieodległa jesz
cze przeszłość tego gmachu

chu, zwanego niegdyś 
„białym domem,,.

Obecnie w budynku 
przy ul. Kunickiego 
3 rządzi jednak duch zys
ku i bankowej rzetel
ności, na którą nie pad
nie chyba cień obecnych 
perturbacji ze Spółką 
Art B. Dyrektor rybnic
kiego oddziału, pani 
STEFANIA CICHEC
KA zapewniła w czasie 
uroczystości otwarcia 
nowego oddziału, że 
każdy klient PKO BP, 
obsłużony zostanie tutaj 
szybko, fachowo uprzej
mie i rzetelnie, a wszyst
kie operacje wykonywa
ne będą na dwie zmiany, 
w godz. od 8.00 do 18.00. 
Nadal funkcjonuje tak
że, ale już jako ekspozy
tura, dawna placówka 
przy ul. Wysokiej 25, 
choć w ograniczonym 
zakresie.

(em)

Miarą kultury społeczeństwa jest stosunek do ludzi słabszych... Zdj. J .  
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ZARZĄD MIASTA INFORMUJE ZARZĄD MIASTA ODPOWIADA

Zawiadamiamy mieszkańców, właścicieli i samoistnych posiadaczy nierucho
mości, że począwszy od października br., przeprowadzane 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

Wybory już blisko
Na czas październikowych wyborów województwo katowickie podzielone zostało na 3 okręgi 

wyborcze - nr 35, 36 i 37. RYBNIK leży w okręgu nr 37, a wraz z nim następujące gminy: 

BESTWINA, BRZESZCZE, CZECHOWICE-DZIEDZICE, GASZOWICE, GIERAŁTO

WICE, GODÓW, GORZYCE, KRUPSKI MŁYN, KRZANOWICE, KRZYŻANOWICE, 

KUŹNIA RACIBORSKA, LESZCZYNY, LUBOMIA, LYSKI, MIEDŹNA, MSZANA, 

NĘDZA, ORNONTOWICE, PAWŁOWICE, PIETROWICE WIELKIE, PILCHOWICE, 

PSZCZYNA, RUDNIK, RUDZINIEC, SOŚNICOWICE, SUSZEC, ŚWIERKLANIEC, 

ŚWIERKLANY, TOSZEK, TWORÓG, WIELOWIEŚ, ZBROSŁAWICE, ZEBRZYDOWI

CE

oraz miasta:

BRZESZCZE, CZECHOWICE-DZIEDZICE, GLIWICE, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, KUŹNIA  

RACIBORSKA, LESZCZYNY, ORZESZE, PSZCZYNA, PYSKOWICE, RACIBÓRZ, 

TARNOWSKIE GÓRY, TOSZEK, KNURÓW, WODZISŁAW ŚLĄSKI i ŻORY.

Z okręgu tego w poselskich ławach zasiądzie 13 posłów. W wyborach do Senatu województwo 

katowickie stanowi jeden okręg, z którego wybierzemy 3 senatorów.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21, tel. 

31-03-99, zaś Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, (gmach 

Urzędu Wojewódzkiego), tel. 156-16-02, 155-40-53.

Wyborcze przedbiegi - PC za etyczną kampanią

Ustosunkowując się do krytycznych uwag pana Andrzeja Bulandy (GR Nr 35 
z dnia 7 sierpnia 1991 r.) odnośnie nowych rozwiązań komunikacyjnych w mieście - 
Zarząd Miasta wyjaśnia:

1. Celem zmiany organizacji ruchu w obrębie ulic 3 Maja, Piłsudskiego, 
Jankowickiej i Pl. Armii Krajowej była poprawa płynności ruchu przez zmniejszenie 
ilości punktów kolizyjnych. Po okresie dwóch tygodni - jak wynika z wizji lokalnych 
i pomiarów ruchu w okresach szczytowych - cel ten został osiągnięty. Rozwiązaniem 
idealnym byłoby skrzyżowanie dwupoziomowe co na dzień dzisiejszy jest nierealne. 
Sugerowana przez autora listu sygnalizacja świetlna poprawiłaby wprawdzie 
bezpieczeństwo ruchu pogarszając jednocześnie jego płynność (wymuszone oczeki
wanie na zielone światło i możliwość zatorów nawet przy najbardziej zsynch
ronizowanej sygnalizacji). Ponadto zanieczyszczenie powietrza spalinami z pew
nością jest bardziej uciążliwe przy wymuszonym postoju pojazdów, niż przy 
płynnym ruchu na wydłużonej trasie. Aby docenić zaletę obecnego rozwiązania 
można (dla przypomnienia) spróbować wydostać się z ul. Młyńskiej w kierunku 
Chwałowic.

2. Ścisłe centrum Rybnika jest stosunkowo „ciasne,,, stąd istnieje potrzeba 
rozładowania go przez wyeliminowanie ruchu, ograniczenie postojów i stworzenie 
możliwości parkowania na wyodrębnionych placach. Służyć to ma pieszym, których 
jest znacznie więcej niż posiadaczy samochodów zaś ich punkt widzenia jest 
diametralnie różny. Mają oni prawo do chodników nie blokowanych samochodami 
i do swobodnego poruszania się po ciasnych ulicach śródmieścia bez obawy kolizji 
z pojazdami. Ograniczenia takie stosowane są w wielu miastach. Opłata za 
parkowanie - jest doprawdy symboliczna zważywszy na koszty eksploatacji 
samochodu.

3. Zarządzenie o usuwaniu pojazdów na koszt właściciela przewiduje taki tryb postępowania 
wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie „Prawo o ruchu drogowym,,. Nie chodzi 
o straszenie mieszkańców, ale o wyegzekwowanie od zmotoryzowanej ich części, aby uszanowali 
też prawo innych użytkowników ulic i chodników.

M o ż e  b y ć  
in a c z e j !

Rybnik pięknieje. Jest czyściej, łata
ne są na bieżąco dziury w nawierzchni 
ulic, wymieniane są płytki chodnikowe, 
poprawia się stan poboczy dróg. Przy
jemnie popatrzeć na zadbane już w kil
ku punktach miasta parki, trawniki 
i skwery.

Ładny element dekoracyjno-użytkowy
 stanowi kompleks ławeczek i zie

leni na deptaku przy ul. Sobieskiego. 
Na Rynku na razie trwa budowa kolek
tora, ale pewnie wkrótce będzie tam 
jeszcze ładniej niż dotychczas.

W porównaniu z innymi miastami 
i miasteczkami (przejeżdżałam ostatnio 
przez Polskę od Rybnika do Wy
brzeża), Rybnik wypada na plus. Na 
osiedlach pierwsze oznaki normalności: 
mieszkańcy sami, nie czekając na 
spółdzielnię, sadzą krzewy i kwiaty, 
koszą trawniki. I dzieci szanują pracę 
rodziców.

To już nie te same osiedla, co rok 
temu.

W dużych dzielnicach osiedlowych 
trudno pokusić się o taką ocenę. Tam 
zniszczenia przyrody i małej architek
tury są niestety, duże. Bądźmy jednak 
dobrej myśli. Dobry przykład, a taki 
w mieście już jest, mobilizuje innych do 
dbałości i poszanowania cudzej pracy. 
Idzie chyba ku lepszemu !

(log)

W czwartek 1 sierpnia w Bibliotece 
Miejskiej miało się odbyć spotkanie 
z wiceprezesem Porozumienia Centrum 
Przemysławem Hniedziewiczem, które
mu jednak nie udało się na nie dotrzeć. 
Pod jego nieobecność, z niezbyt licznie 
zgromadzonymi, spotkali się poseł do 
Sejmu RP CZESŁAW SOBIERAJSKI 
oraz KRZYSZTOF KUDLEK. Obaj 
reprezentują Naczelną Radę Polityczną 
PC oraz Zarząd Wojewódzki PC, 
a także Wojewódzki Sztab Wyborczy 
PC.

Tematem dominującym były zbliża
jące się wybory do parlamentu. Poseł 
Sobierajski mówił o sytuacji gospodar
czej kraju, o wojnie ekonomicznej, jaką 
toczy z Rzeczypospolitą Związek Ra
dziecki, o groźbie niskiej frekwencji na 
październikowych wyborach oraz

zwrócił się z prośbą o prowadzenie 
etycznej kampanii przedwyborczej.

Krzysztof Kudlek omówił przedwy
borczą sytuację w naszym regionie, 
stwierdzając m.in. że: „każdy dzień bez 
pracy na rzecz wyborów to dzień stra
cony dla Polski,,. Najważniejszą z po
ruszonych spraw był jednak problem 
wyborczego sojuszu z Komitetami 
Obywatelskimi.

Panowie Kudlek i Sobierajski od
powiadali również na pytania zgroma
dzonych. Największy aplauz wywołało 
jednak wystąpienie przedstawicielki se
niorów rybnickiej społeczności 78-let
niej Agnieszki Michalak, która do posła 
Sobierajskiego ozwała się w te słowa: 
„Powiedzcie mi, co sam w tej Polsce robi 
Tymiński. Jak chce ta głupio łeb stracić 
to mogemy to załatwić moją kryczką„.

(wack)

Ogłoszenia drobne

Kłącza kalii
- 1500 szt.

oferuje tanio
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 

w RYBNIKU
ul. Pod Lasem 64, tel. 228-38.

MALOWANIE reklam, szyldy, deko
racje witryn sklepowych.
Rybnik, Szafranka 4 
Tel. 22-848

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

W Chwałęcicach 
będzie nowa remiza

Chwałęcicka Ochotnicza Straż Poża
rna była przez długi czas swoistym 
ewenementem. Jej zarząd nie działał, 
lecz strażacy gasili pożary. W tym roku 
nastąpiła jednak zmiana. Wybrano no
wy zarząd, który od razu wystąpił 
z nową inicjatywą. Gdy obecni na ze
braniu przedstawiciele Zarządu Miejs
kiego OSP zaoferowali pieniądze na 
remont remizy pochodzącej z 1927 ro
ku, Zygmunt Gawliczek, nowo wybra
ny członek władz chwałęcickiej straży 
pożarnej zaproponował wybudowanie 
nowej remizy. Stara jest w bardzo złym 
stanie - dach przecieka, podłoga jest 
przegniła, a ściany zagrzybione.

Postanowiono, że topić pieniądze

w remontowanie tak zniszczonego bu
dynku lepiej zbudować nowy, dobudo
wując do istniejącego klubu zaplecze 
kuchenne i gospodarcze, remizę oraz 
garaże. Powstanie w ten sposób 
w Chwałęcicach coś o charakterze do
mu ludowego, gdzie znajdą dla siebie 
miejsce OSP, Samorząd Mieszkańców 
i Koło Gospodyń Wiejskich.

Wszystkie działające w Chwałęcicach 
organizacje, a więc: Rada Dzielnicy, 
OSP, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
Klub Sportowy, które dotychczas trud
no było nakłonić do współdziałania, 
zgodziły się na ten plan. Każda z or
ganizacji zadeklarowała własne środki 
na przeprowadzenie prac budowla
nych. Zarząd Miejski OSP pomoże 
w opracowaniu dokumentacji. Prace 
planuje się rozpocząć na wiosnę 
przyszłego roku. Remiza będzie budowa
na w czynie społecznym.

(jak)

Co pod tynkiem piszczy?
Na Rynku, nad drzwiami domu z nu

merem „13„ odpadło trochę tynku, zza 
którego wyłonił się nieśmiało fragment 
dawnego napisu. Brzmi ona: „SOC-

SOCJA...„! Lepiej żeby właściciele wspo
mnianej posesji zawczasu zatynkowali 
to miejsce, zanim odpadnie cementu 
i oczom przechodniów ukaże się całość, 
w jednych budząca niemiłe wspomnie
nia, u innych godząc w poczucie es
tetyki.

(szoł)
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W końcu czerwca br. ponad 4 tysiące 
absolwentów opuściło szkoły podsta
wowe podległe rybnickiej Delegaturze 
Kuratorium Oświaty i Wychowania 
i większość z nich zapewniła sobie 
wcześniej miejsce w szkołach zawodo
wych. Niespełna jedna trzecia wybrała 
szkoły z egzaminem wstępnym. 
Spośród szkół średnich Rybnika, eg
zaminy najwcześniej odbyły się w Li
ceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszu
lanek. Przyjęto uczennice do dwóch 
klas pierwszych, a te, które nie zdały, 
mogły powtórnie spróbować swoich sił 
24 i 25 czerwca w innych szkołach.

Pytania zostały przygotowane przez 
Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Katowicach. Wymagania z języka 
polskiego nie odbiegały od normy lat 
poprzednich i poza dyktandem, a po
prawność pisowni to od zawsze bolesny 
problem uczniów i nauczycieli szkół 
podstawowych, nie sprawiły większych 
kłopotów absolwentom. Natomiast ze
staw zadań z matematyki spotkał się 
z krytyką przedstawicieli komisji eg
zaminacyjnych: brak precyzji w sfor
mułowaniu niektórych poleceń sprawił 
dodatkowe kłopoty uczniom i tak już 
zestresowanych sytuacją. Duża ilość 
ocen niedostatecznych z matematyki 
sprawiła, iż niektóre komisje w ramach 
„poprawek,, musiały niemal powtórzyć 
egzamin wstępny, by dać uczniom

szansę dostania się do szkoły średniej.
Obydwa L icea  Ogólnokształcące, 

im. Powstańców Śląskich oraz Hanki 
Sawickiej, utworzyły po sześć klas pier
wszych. Oszczędnościowy program 
MEN sprawia, iż będą one liczyły we 
wszystkich szkołach minimum po 30 
uczniów. Wymienione licea zapewniają 
swoim uczniom naukę według pro
gramów autorskich, wypracowanych 
przez ich grona pedagogiczne. Zapew
niają nauczanie czterech najważnie
jszych języków obcych. W II LO uczeń 
po drugiej klasie będzie mógł zdecydo
wać się na wybór profilu nauczania: 
matematyczno-fizycznego, humanisty
cznego, biologiczno-chemicznego, in
formatycznego, technicznego lub roz
szerzonego programu nauczania języka 
obcego.

O zróżnicowanie swojej oferty i do
stosowanie jej do wymagań zmiennego 
rynku pracy, zadbały również technika. 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługo
wych obok 3 klas Liceum Ekonomicz
nego i tyluż klas Technikum Gastro
nomicznego, otwiera dwie klasy pierw
sze Liceum Kupiecko-Handlowego, wy
chodząc naprzeciw potrzebom rynku. 
Szkoła zapewniła sobie współpracę ger
manisty rodem z Niemiec, który - jako 
jeden spośród 15 nauczycieli języka nie
mieckiego przybyłych do Polski - trafił 
do Rybnika w oparciu o umowę zawartą 
między rządami Niemiec i Rzeczypos
politej Polskiej.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektry
cznych przyjął uczniów do trzech klas 
pierwszych technikum oraz dwóch li
ceum zawodowego. Szkoła od lat nie 
może pomieścić wszystkich chętnych. 
Nauka trwa tutaj od 7,00 do 19,50. 
Dyrektor poszukuje nauczyciela telekomunikacji

 i teletransmisji z wyższym 
wykształceniem. Podejmuje również 
próby działalności zarobkowej na rzecz 
miasta, którą prowadziłyby szkolne 
warsztaty mechaniczne. I tutaj, 
w związku z przemianami rynku pracy, 
jedna z klas pierwszych będzie 
kształciła techników elektroniki 
ogólnej, co ma uchronić przyszłych jej 
absolwentów przed kłopotami z otrzy
maniem pracy w swojej specjalności.

Zespół Szkół Zawodowych Państwo
wej Agencji Węgla Kamiennego egzami
nował chętnych do trzech klas Tech
nikum Energetycznego oraz dwóch 
klas Technikum Górniczego. W tych 
pierwszych nie było kłopotu z naborem 
kandydatów, ale na 60 miejsc w Tech
nikum Górniczym zgłosiło się tylko 25 
chętnych. Jest to pochodna kryzysu eko
nomicznego, jaki dotknął ten zawód 
i sprawił, że w oczach młodzieży generalnie

Za darmo do Budapesztu , 
Istambułu i Wiednia

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

G A ZETA  R Y B N IC K A
Waszą gazetą ! 
K u p o n nr 4

Biuro Turystyki SANDRA  
( ul. Grunwaldzka 7,

41 -400 Mysłowice, te l.222-308) 
ma również oddziały 

w  Rybniku, ul. Rynkowa 1 
w  Warszawie, ul. Nowowiejska 

1 \3  m.15 tel.31-93 63 
w  Łodzi, ul. Pomorska 78, 

tel. 78-16-31  
Kupon nr 4

Podróż i w yp oczynek z S A N D R Ą  
 - na jprzyjem niejsze 

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 osoby 
oraz
- bezpłatnego przejazdu do Wiednia 
(tam i z powrotem) dla jednej osoby. 
Czytelnicy, którzy zgromadzą siedem 
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

Szwedzi w „Sygnałach,,
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Syg

nalizacyjnych, których częścią są gotar
towickie „Sygnały, przygotowują się do 
stworzenia spółki ze szwedzką firm EB 
Signal. Negocjacje w tej sprawie trwają 
już od maja 1989 roku. Inicjatorem 
powołania spółki byli Szwedzi. Wszyst
kie konieczne dokumenty zostały 
złożone w Agencji d \s  Inwestycji Za
granicznych już 27 grudnia 1990 r. 
Jednak dotychczas sprawa ta nie zo
stała rozpatrzona. Dyrektor generalny 
ZWUS Witold Siwek twierdzi, że 
opóźnienie to zostało spowodowane 
obecną polityką rządu, który uważa, że 
najpierw należy państwowe zakłady 
przekształcić w jednoosobowe spółki 
skarbu państwa. Będzie to wstępem do 
dalszych zmian i zawierania spółek 
z kapitałem zagranicznym. Agencja d \s 
Inwestycji Zagranicznych miała także

nie spadła jego atrakcyjność. Tymcza
sem, gdyby szkoła chciała w pełni zrea
lizować zamówienie kopalń, powinna- 
by otworzyć siedem klas kształcących 
techników o specjalnościach: „podzie
mna eksploatacja złóż,, oraz „eksploata
cja maszyn i urządzeń elektrycznych 
górnictwa podziemnego,,. Dyrekcja 
szkoły liczy na to, że uda się uzupełnić 
stan liczebny klas o specjalnościach 
górniczych tymi spośród kandydatów, 
którzy z braku miejsc nie dostaną się do 
Technikum Energetycznego.

Co z pozostałymi absolwentami, 
którzy nie dostali się do wymienionych 
szkół z braku miejsc lub nie zdali eg
zaminu ? Dla nich powstają nowe 
szkoły. Nie przyjęci z braku miejsc 
utworzą cztery pierwsze klasy IV LO 
w Chwałowicach i trzy klasy LO w Lesz
czynach-Czerwionce. W s z y s tk im  po
zostałym rybnicka Delegatura zapewni 
miejsce w klasach szkół zawodowych, 
które w pierwszym roku dadzą 
uczniom wyłącznie wiedzę z przed
miotów ogólnokształcących. Co dalej - 
pokaże przyszłość.

W szkole, jak w soczewce, skupiają 
się wszystkie problemy społeczne. K ra
jobraz przemian, który ją otacza, zmu
sza jej administratorów do elastycz
ności. Ale jej kręgosłup tworzą nauczy
ciele. Od ich osobowości będzie za
leżało, jacy ludzie ten krajobraz za
pełnią.

GRZEGORZ WALCZAK

udział w losowaniu 
- bezpłatnej wycieczki autokarowej do 
Istambułu dla jednej osoby (świadcze
nia Biura Turystyki „Sandra,, - 2 x ho
tel, 3 dni pobytu w Istambule, wiza, 
przewóz, ubezpieczenie komunikacyjne 
„Warta,,, czas trwania wycieczki - sie
dem 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.

zastrzeżenia do wynegocjowanych 
przez Szwedów warunków określa
jących wielkości udziałów obu stron, 
dlatego przejęła ona rolę negocjatora. 
Z firmą EB Signal ZWUS współpracuje 
od kilkudziesięciu lat, dostarczając 
Szwedom przekaźniki i napędy zwrot
nicowe. EB Signal przejął sukcesję po 
firmie L.M. Ericsson. Rozwiązania tech
niczne Ericssona były wykorzystywane 
przez polskie zakłady jeszcze przed 
wojną. Powiązania sięgają więc daleko 
w przeszłość.
EB Signal projektuje systemy sterowa
nia ruchem kolejowym, kompletuje je 
i dostarcza odbiorcom. Nie zajmuje się 
jednak produkcją urządzeń. Stąd też 
pomysł połączenia potencjału konstru
kcyjnego Szwedów z częścią produk
cyjną oraz dorobkiem technicznym 
ZWUS-u.
Firma szwedzka wniesie również do 
spółki znak firmowy oraz posiadaną sieć 
handlową. Wytwarzane urządzenia będą 
sprzedawane w Portugalii, Turcji i Hisz
panii, z możliwością innych kierunków 
eksportu. Potrzeby polskie będą zaspo
kojone w całości. Spółką joint venture 
interesuje się Bank Światowy, którego 
misja oglądała rybnicki zakład na 
początku grudnia 1990 roku. Przed
stawiciele banku pozytywnie ocenili 
ZWUS. W ich opinii spółka powinna 
być wzorcowym przykładem dla doko
nywania reorganizacji w PKP. Wspólne 
przedsięwzięcie Polaków i Szwedów 
może więc liczyć na kredyty przeznaczo
ne na restrukturyzację PKP, w wyso
kości 20 mln dolarów. Za pieniądze te 
zakupione zostaną nowoczesne maszy
ny - obecny park maszynowy ZWUS 
jest już przestarzały.
Przygotowania do współpracy ze Szwe
dami już się w „Sygnałach,, rozpoczęły. 
Przeprowadzane są szkolenia z zakresu 
zarządzania i ekonomii wolnorynkowej. 
Struktura organizacyjna dostosowywa
na jest do zachodnich wymogów, 
a sposób zarządzania wdrażany jest 
według zasad firmy EB Signal. Ona 
także dostarczy system komputeryzacji 
finansowo-ekonomicznej.
Wszystkie struktury organizacyjne 
ZWUS: produkcja, służby remontowe, 
transport, utrzymanie produkcji oraz 
zaplecze socjalno-bytowe są obecnie 
wydzielane w samodzielne komórki. 
W ten sposób lepiej będzie można ana
lizować koszty działania tych służb 
i minimalizować je. Opracowany „busi
ness plan„ zakłada wejście ZWUS-u do 
spółki z pełnym zatrudnieniem, jednak 
jego struktura będzie musiała ulec zmia
nie. Konieczna jest likwidacja prze
rostów w sferach nieprodukcyjnych. 
Przy rozwoju eksportu możliwe będzie 
nawet zwiększenie zatrudnienia. 
Zakład w Gotartowicach produkuje 
obecnie urządzenia zabezpieczające dla 
górnictwa, sygnalizację uliczną, sprzęt 
teletechniczny oraz galanterię kole
jową.
Dyrektor, JAN LISZKA zapowiada 
rozpoczęcie nowej produkcji w 1992-93 
roku urządzeń tzw. „zielonej fali„ uspra
wniających ruch drogowy w mieście. 
Planowane jest wprowadzenie 14 no
wych wyrobów dla górnictwa, telekomu
nikacji i kolei.
Zarówno kierownictwo jak i pracow
nicy rybnickich „Sygnałów,, wiążą wie
lkie nadzieje z dokonującymi się zmia
nami, licząc na pewność pracy i wyższe 
zarobki.

(jak)
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Droga na Jasną Górę
Rosjanie
pielgrzymują Na spotkanie z Papieżem
Na spotkanie z papieżem na Jasnej Górze 
młodzi ludzie pielgrzymowali z bardzo wielu 
miejscowości naszej diecezji. Jedną z naj
liczniejszych była pielgrzymka rybnicka, 
z naszego miasta wyruszyło bowiem do 
Częstochowy 12 tysięcy młodych ludzi. 
Wśród nich była także młodzież ze 
Związku Radzieckiego oraz Czecho-Sło
wacji. Ks. dziekan HENRYK JOŚKO zor
ganizował pobyt w Rybniku i okolicach 
około tysiącowi pielgrzymów ze Związku 
Radzieckiego. Wskutek celowych utrud
nień na granicy radzieckiej, cała akcja 
została zdezorganizowana. W czwartek 
8 sierpnia, w przeddzień wyruszenia rybnic
kiej pielgrzymki, do naszego miasta przy
było około 500 młodych ludzi ze Związku 
Radzieckiego. Radzieccy celnicy 
przedłużali odprawę, często specjalnie 
dzielili zorganizowane grupy. Zdarzało się 
więc, że przewodniczący grupy ze wszyst
kimi dokumentami przeszli już na polską 
stronę, a reszta pielgrzymów zostawała po 
stronie radzieckiej. W końcu szlaban ot
warto i kto zdążył przejść - miał szczęście. 
Po ponownym zamknięciu szlabanu, ra
dzieccy funkcjonariusze graniczni nie 
chcieli już nikogo przepuścić. Pielgrzymi 
przedostawali się więc na własną rękę 
i różnymi drogami, często nie mogąc od
naleźć swojej grupy. Powstał więc komplet
ny bałagan, z którym organizatorzy poby
tu młodzieży radzieckiej w Polsce radzili 
sobie jak mogą.

Pielgrzymi ze Związku Radzieckiego by
li podejmowani przez polskie rodziny z ży
czliwością i staropolską gościnnością. Gos
podarze wykazali się też dużą wyrozu
miałością i cierpliwością - wiele ustaleń 
dotyczących pobytu radzieckich gości stało 
się nieaktualnych z powodu bałaganu na 
granicy. Młodzi ludzie, którzy przyjechali 
na spotkanie z papieżem pochodzą z bardzo 
różnych stron Związku Radzieckiego - jed
nak najwięcej przyjechało ich z Moskwy. 
Choć nie wszyscy są ludźmi wierzącymi, 
pokonali wiele utrudnień i niedogodności, by 
spotkać się z Janem Pawłem II i swoimi 
rówieśnikami z całego świata. Niektórzy 
nawet kilka dni nic nie jedli i nie spali.

Do Rybnika przyszła również pieszo 
50-osobowa grupa pielgrzymów z Oło
muńca. Nie zabrakło też młodzieży z Za
chodu, która jednak swój pobyt w Polsce 
organizuje na własną rękę.

(jak)

Myślą przewodnią VI Światowego Dnia 
Młodzieży, który zakończył się niedawno 
na Jasnej Górze w Częstochowie, były 
słowa św. Pawła z listu do Rzymian 
(Rz.8,15): „Otrzymaliśmy ducha przybra
nia za synów„. Zaś sam papież w orędziu do 
młodzieży świata tłumaczył: „Światowe 
Dni Młodzieży wyznaczają ważne etapy 
w życiu Kościoła, który u progu Roku 
Dwutysięcznego stara się coraz bardziej 
uwydatnić swoje zadanie ewangelizacji 
w świecie współczesnym. Pewne podstawowe 
prawdy nauczania ewangelicznego, które 
proponowane są wam każdego roku do me
dytacji, mają umocnić waszą wiarę i stać się 
nowym impulsem dla waszego apostolstwa,,.

Już w czwartek 8 sierpnia w godzinach 
popołudniowych dało się w Rybniku wy
czuć niecodzienną atmosferę, kiedy to 
kościelne dzwony wzywały parafian 
chcących przenocować pielgrzymów z in
nych miejscowości. Następnego dnia, już 
od godziny 6.00 rano, rybnicki stadion 
zwolna się zapełniał. W dwie godziny 
później została tam odprawiona Msza św., 
celebrowana przez biskupa katowickiego 
DAMIANA ZIMONIA wraz z 50 księżmi- 
pielgrzymami.

Wytrawni kibice żużlowi zapewniali, że 
na stadionie było około 10 tysięcy ludzi !

Duże skupisko ludzi zawsze jest źródłem 
specyficznej aury: ktoś pod płotem gra na 
gitarze, inni szukają swojej pielgrzymkowej 
grupy, z głośników słychać ogłoszenia 
o dalszej trasie wędrówki, witany jest bis
kup katowicki i prezydent Rybnika, mie
szają się języki.

Cały ten przedpielgrzymkowy zgiełk 
przerwał śpiew na wejście, zaintonowany 
ze środka płyty stadionu, gdzie umiesz
czony był ołtarz. Po mszy, około godziny 
10.00 rybnicka piesza pielgrzymka ruszyła 
w kierunku Częstochowy. Po drodze za
trzymała się na noclegi w Gliwicach i Tar
nowskich Górach. Po przybyciu pielgrzymi 
nie kwaterowali w centrum Częstochowy, 
lecz w oddalonym o kilka kilometrów 
Dźbowie, skąd do centrum dojeżdżali spec
jalną linią autobusową. Tam też spotkały 
się wszystkie grupy z katowickiej diecezji.

Niewątpliwie najważniejszym punktem 
pielgrzymki było spotkanie z Ojcem 
Świętym.

Młodzi rybniczanie, a także pielgrzymi 
z całej Polski spotkali się w Częstochowie 
z rówieśnikami ze wszystkich konty
nentów. Reprezentowali oni Birmę, Filipiny

ny, Japonię, Koreę, Indie, Liban, Malezję, 
Sri Lankę, Turcję, Wietnam; Ghanę, Ka
merun, Nigerię, Sudan, Togo, Zambię, 
Zimbabwe; Brazylię, Paragwaj; USA, Ka
nadę, Meksyk oraz wszystkie kraje Euro
py.

W Częstochowie młodzież rozmieszczo
no według grup językowych, dla których 
w odpowiednich kościołach przygotowano 
„akcje duszpasterskie,,. Głoszono tam ka
zania, odprawiano nabożeństwa, udziela
no sakramentów i służono wszelką pomocą 
w językach ojczystych pielgrzymów. 
Kościołów tych było ponad dwadzieścia , a 
oprócz języka polskiego można było posłu
giwać się angielskim, białoruskim, czes
kim, francuskim, niderlandzkim, hisz
pańskim, litewskim, niemieckim, portugal
skim, rosyjskim, rumuńskim, serbsko-
łużyckim, słowackim, ukraińskim i włos
kim.

Trudno jest krótko opowiedzieć to wszy
stko, co wydarzyło się w sierpniu na Jasnej 
Górze. Chcąc zrozumieć fenomen VI Świa
towego Dnia Młodzieży z papieżem, trzeba 
tego doświadczyć na miejscu. A w Rybniku 
takich nie brakuje !

MAREK SZOŁTYSEK

Impas 
na pasach

Po dwóch latach pobytu na Zachodzie 
wróciłem do kraju. Przez dwa lata 
jeździłem tam samochodem, w ruchu 
trochę odmiennym od naszego. I nie chodzi 
mi tu o świetne oznakowanie dróg, stan 
nawierzchni itd., bo to odrębny temat. 
Chodzi o ludzkie zachowania i nawyki. 
Zafascynowany kulturą jazdy innych kie
rowców, zacząłem jeździć tak jak oni. Przez

dwa lata nauczyłem się dużo.
Po powrocie do kraju nie wiedziałem co 
robić. Pierwsze zetknięcie z PIESZYMI na 
ulicach Rybnika wprowadziło mnie w stan 
lekkiego zdenerwowania. Zbliżając się do 
przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki, 
zatrzymałem mój samochód już dwa, trzy 
metry przed przejściem zgodnie z przepisa
mi obowiązującymi u nas, a tak świetnie 
wprowadzanymi w życie na zachodzie. 
STOJĘ I CZEKAM. Oni, przechodnie, 
stoją i też czekają ! Za mną robi się korek. 
Na chodniku przechodniów przybywa. JA 
daję rozpaczliwe sygnały i gesty 
zachęcające do przejścia - ONI patrzą na 
mnie z lekkim uśmiechem !! Z tyłu klak
sony - ja cały spocony - co robić ?!! Za 
przejechanie przez przejście, gdy pieszy

zbliża się do niego grozi na zachodzie 
wysoki mandat, a tu cała grupa przecho
dniów zmusza mnie do przejazdu przez 
pasy i łamania przepisów - co oczywiście 
w końcu robię, bo klaksony coraz 
głośniejsze, a u pieszych brak chęci do 
przejścia.
Opisaną sytuację przeżywam ilekroć jeżdżę 
po Rybniku i zatrzymuję się przed pasami. 
Już tego nie robię, bo parę razy popukano 
się po czole, kierując ten gest w moją  
stronę.
Przechodniu: OBUDŹ SIĘ ! - Gdy widzisz, 
że samochód zatrzymuje się - przechodź. To
Twoje prawo. 
Kierowco ! A Ty ? Kiedy ostatni raz 
zatrzymałeś się przed pasami ?

(GS)
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Pod namiotami
Beskid Śląski - ulubiony przez harcerzy 

już przed wojną - ciągle jeszcze daje szansę 
na głęboki oddech na łonie natury. Korzys
tają z niego także harcerze z rybnickiego 
hufca ZHP. Od 20 lat wyjeżdżają do Wa
pienicy, by u stóp Szyndzielni rozbić swoje 
namioty.

W lipcu i sierpniu br. przygodę obozową 
przeżyło tu prawie czterystu zuchów i har
cerzy z Rybnika i jego okolic. W ramach 
ogólnoharcerskiej akcji „Nieprzetarty 
szlak„ przebywały to dzieci specjalnej tro
ski. Wakacje pod namiotem spędzili tutaj 
także ci uczniowie, których rodziców nie 
było stać na droższe formy wypoczynku. 
Dziewiętnastodniowy pobyt dziecka kosz
tował 900 tys. zł, a dużą część tej sumy 
pokrywały zakłady pracy.

Od siódmej rano do dziesiątej wieczór 
uczestnicy obozu nie mieli prawa się nu
dzić. „Biszkopty,,, czyli nowicjusze, musieli 
przeżyć pasowanie na obozowicza. Odby
wały się gry terenowe oraz zwiady. Zdoby
wano sprawności harcerskie w zakresie 
samarytanki, pionierki, terenoznawstwa 
czy obozownictwa. Odważniejsi i wytrwa
lsi mogli spróbować swoich sił w próbach 
milczenia i głodu. Sprawność „trzech piór,, 
zdobywał ten uczestnik, który potrafił 
ukryć się w lesie na okres jednej doby. 
Każdy z czterech podobozów przygotowy
wał występ artystyczny na „festiwal obozo
wy" . Obok zabaw -obowiązki, np. warta, 
służba w kuchni, sprzątanie terenu czy po 
prostu dbałość o swój kąt w namiocie. 
Wspólne spędzanie czasu bardzo łączy, nic 
więc dziwnego, że nawiązały się nowe zna
jomości i przyjaźnie. Te ostatnie przybierały

rały nawet postać listów czy upominków 
podrzucanych sobie w tajemnicy. Trudno 
wyliczyć wszystkie sposoby rywalizacji 
„Orłów,,, „Obiboków,,, „Rusałek,, czy 
„Elfów,,.

Lasy, potoki, górskie szlaki tuż obok - za 
cienką przegrodą płótna. Świat przyrody, 
w mieście tak trudno osiągalny, tu sam 
wkraczał w życie młodych rybniczan; 
przykładem ciekawski kos-żółtodziób, 
którego zainteresowało wnętrze namiotu 
czy popielice i wiewiórki buszujące w jada
lni. Ich obecność znalazła swój wyraz w po
staci plakatów zachęcających do szanowa
nia przyrody.

Opiekę nad obozem w Wapienicy spra
wowała druhna TERESA KNURA - ko
mendant Hufca ZHP w Rybniku - razem 
z kadrą, która łączy młodość z doświad
czeniem. Tylko oni wiedzą, ile problemów 
trzeba rozwiązać, gdy najmłodszy uczest
nik obozu ma 3, a najstarszy 75 lat. Ten 
ostatni - druh JÓZEF PAKURA zwany 
„Dziadkiem,, - to żywa legenda obozu. 
Pełnił równocześnie funkcje magazyniera, 
sygnalisty oraz... rzeźbiarza. Polowy 
ołtarz, przy którym odprawiali msze, dla 
harcerzy oraz ich rodziców, księża ze Zgro
madzenia Słowa Bożego w Rybniku, to 
jego zasługa.

Goście są tu mile widziani, choć muszą 
dostosować się do obozowych praw (warta 
!). Najczęściej przyjeżdżają rodzice. Prze
bywali tu również, choć krótko, francuscy 
skauci z Lille. Z zaproszenia skorzystali 
także goście z Zarządu Miasta - wice
prezydent Rybnika JERZY KOGUT oraz 
radna MICHALINA WIECZOREK.

GRZEGORZ WALCZAK

ABECADŁO 
RZECZY

ŚLĄSKICH

Ruch Autonomii Śląska

Regionalizacja 
lekarstwem ?

W ostatnią sobotę czerwca br., odbył się I Kongres Ruchu Autonomii 

Śląska. Przewodniczącym Rady Naczelnej ruchu, zrodzonego w Rybniku, 

został Paweł Andrzej MUSIOŁ, zaś jej sekretarzem Tomasz MILER, 
który udzielił „GR„ wywiadu.

Gazeta Rybnicka: - Przypomnijmy główne założenia ruchu, a więc dlaczego autonomia ?

Tomasz Miler: - Najbardziej szczegółowo odpowiadają na to pytanie treści zawarte 
w deklaracji ideowej, tezach programowych oraz uchwale, przyjętych na pierwszym 
kongresie naszego ruchu. Uważamy że utworzenie z etnicznych ziem śląskich regionu 
z własną władza ustawodawczą i wykonawczą, wybraną w demokratycznych wyborach 
przez ludność Śląska, jest szansą ratunku tej ziemi przed dalszymi skutkami wieloletniej, 
grabieżczej eksploatacji i permanentnego wyniszczania. Zahamowania degradacji środo
wiska nie można odkładać w nieskończoność, a nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym 
czasie, to co jest najbardziej potrzebne a więc dobra wola i pieniądze, kierowane być miały 
na Śląsk z decyzyjnych centrów. Wydaje nam się niesprawiedliwe, by wypracowane przez 
mieszkańców Śląska środki, oddawane były  do budżetu centralnego, a dopiero stamtąd, 
iluśkrotnie okrojone, wracały w postaci niewystarczających funduszów.

Jesteśmy za sprawdzoną w wielu krajach Europy regionalizacją. Umożliwiłoby to 
przyciągnięcie obcego kapitału na zasadzie współpracy z równorzędnymi regionami 
innych k r ajów europejskich. Wymownym przykładem niech będzie sprawa Szwedów, 
którzy zdecydowani byli zainwestować w ekologię na Śląsku. Odstraszyła ich jednak 
konieczność załatwiania wszystkich formalności nie bezpośrednio z zainteresowanymi, 
ale w Warszawie.

Widzimy potrzebę restrukturyzacji przemysłu, wymiany zdekapitalizowanych techno
logii i powstania zakładów, które zapewnią zatrudnienie ludziom zwalnianym z lik
widowanych przedsiębiorstw. To wszystko wymaga ogromnych pieniędzy, których nie 
spodziewamy się otrzymać z centrum.

Śląsk stanowi skomplikowaną mozaikę społeczną. Współżyją na naszej ziemi ludzie, 
którzy się tu urodzili i którzy przyjechali za chlebem. Tu, wcale me ze swej woli, spotkali się 
kresowiacy ze wschodu Rzeczypospolitej i kresowiacy ze wschodu Niemiec. Potrzebna jest 
integracja tych ludzi wokół tradycyjnych cech rodowitych mieszkańców Śląska jak: etos 
pracy, ochrona trwałości rodziny, poszanowanie swojej i cudzej własności, gospodarność 
i uczciwość. Chcemy, aby nasze działania uporządkowały sprawy etniczne, nikt na Śląsku 
nie może być dyskryminowany za posługiwanie się językiem, jakiego nauczył się w domu 
rodzinnym, dlatego będziemy pielęgnować tradycje kulturowe, które dostarczają kolorytu 
temu regionowi.

G.R.: - Zarzucano wam, że opieranie swojej działalności na Statucie Organicznym 
Województwa Śląskiego z 1920 roku jest anachronizmem.

T.M.: - Uważamy, że w nawiązywaniu do tej idei nie ma nic niewłaściwego. Oczywiście, że 
w dzisiejszej rzeczywistości niektóre punkty statutu trącą myszką, lecz my przecież nie 
opieramy się niewolniczo na jego literze. A niektóre elementy, np. wzór na obliczanie 
podatku oddawanego do budżetu centralnego, mógłby być ciągle pomocny. Pozwoliłoby 
to uniknąć odkrywania Ameryki na nowo i czerpanie z dobrych, wypróbowanych 
wzorców.

G.R.: - Czy październikowe wybory mogą stać się szansą na realizację założeń ruchu ?

T.M.: - Wydaje się, że słowo „regionalizm,, odegra w jesiennych wyborach rolę słowa - 
klucza. Oby z pozytywnym skutkiem. Ruch nasz popierać będzie wszystkie organizacje 
działające na rzecz ustanowienia samodzielnych regionów, które miałyby w przyszłości 
tworzyć nową Rzeczpospolitą. W szczególności rozwijać będziemy kontakty nawiązane 
już z Unią Wielkopolan, Związkiem Górnośląskim i Związkiem Górnoślązaków w Opolu. 
Chcemy stworzyć wspólną koalicję wyborczą, stąd podpisanie w Warszawie 5 sierpnia br. 
Deklaracji Społecznych Ruchów Regionalnych.

Boli nas, że od momentu rejestracji naszego ruchu w lutym br., wojewoda katowicki nie 
znalazł czasu, by przyjąć naszych przedstawicieli. Znalazł na to natomiast czas premier 
J.K. Bielecki, który jest przychylny ruchom regionalnym.

G.R.: - Jaki jest wasz stosunek do powstałego niedawno Ruchu Polskiego Śląska, który, jak 
deklarowali jego przedstawiciele, stoi w opozycji do separatystycznych i autonomicznych 
tendencji ?

T.M.: - Nie możemy traktować poważnie ruchu zrodzonego poza Śląskiem, który chce 
walczyć o polskość tej ziemi, jak gdyby Śląsk polski nie był. Tendencyjność tego ruchu 
przejawia się choćby w haśle „Pol-landy nie przejdą,,. Widać wyraźnie chęć przypisania 
nam niemieckiego rodowodu. Bo czemuż akurat „pol-landy„ a nie „pol-kantony,, czy 
„pol-stany„ ? Ruch ten trochę się spóźnił, bo minęły czasy, kiedy nazywano nas 
szowinistami i nacjonalistami i coraz więcej ugrupowań politycznych dostrzega w auto
nomii jedyną możliwość wyjścia z beznadziejnej sytuacji Ziemi Śląskiej.

Jak stwierdził w swoim słowie na majowym Nadzwyczajnym Kongresie Związku 
Górnośląskiego przewodniczący Rady Naczelnej Ruchu Autonomii Śląska Paweł A. 
Musioł, byłoby błędem dążenie do autonomii w takiej formie jak przedwojenna, lecz nie 
wolno dziś uchylać się od nazywania samorządności regionów autonomią.

Pozwolę sobie zacytować na koniec zdanie z uchwały przyjętej na kongresie naszego 
ruchu: wszyscy jesteśmy zobowiązani dołożyć wszelkich starań, aby ziemia, która dziś jest 
naszą wspólną ojczyzną, stała się naszym prawdziwym domem i aby nikt nie musiał jej 
porzucać dla szukania chleba, czystego powietrza czy też w obronie własnej godności.

G.R.: - Dziękując za rozmowę, życzymy przede wszystkim własnej siedziby z telefonem, aby 
kontakt z przedstawicielami ruchu nie był tak utrudniony jak dotychczas. 
rozmawiała: W. RÓŻAŃSKA

Od redakcji:
Ponieważ od przeprowadzenia rozmowy upłynęło trochę czasu, aktualizując materiał 

informujemy, że nie doszło do stworzenia koalicji wyborczej ruchów regionalnych i Ruch 
Autonomii Śląska pójdzie do wyborów pod własnym sztandarem, wystawiając kandydatów 
w okręgach 36 i 37.

GAZETA RYBNICKA



SPORT * TURYSTYKA

Żużlowe
nowinki

Na dwutygodniowy pobyt przyje
chał do Rybnika uczestnik tegorocz
nego ćwierćfinału IMŚ (2.06. - Rybnik) 
PHILIP BERGE, który zamierza od
być treningi z żużlowcami ROW-u.

zgłosiło się ok. 20 młodych ludzi. Ilu
pozostanie ?

Stanisław MIEDZIŃSKJ zajął się 
również pierwszym, zespołem, efekty 
można było oglądać w czasie pierw
szego zwycięskiego meczu rybniczan 
z Polonią-Bydgoszcz, kiedy to nasi 
żużlowcy jeździli z głową, nie po
pełniając częstych do tej pory błędów 
np. w wyborze toru jazdy po wyjściu 
z łuku. Przyszło nam na niego czekać 
bardzo długo, ale tym większa radość 
ze zwycięstwa odniesionego po drama
tycznym pojedynku. Zapracowali na to

Dariusz FLIEGERT współautor pierwszego zwycięstwa ROW-u, 
w przyszłości musi jednak zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo jadących 
obok kolegów.

Młody Francuz przyjechał ze swoim 
mechanikiem charakterystyczną furgo
netką, w jakich na drogach „rozbijają,, 
się wszyscy żużlowi profesjonaliści. 
Przywiązuje on, niespotykaną na pol
skich stadionach, wagę do swojego 
wyglądu zewnętrznego toteż jego wy
posażenie począwszy od kasku, a na 
wspomnianym samochodzie skończy
wszy, utrzymane jest w kolorach różo
wo-srebrnych. Przypomnijmy, iż Philip 
pobierał lekcje żużlowego rzemiosła 
u samego MARVINA COXA na 
krótkich, brytyjskich torach, poznając 
tajniki płynnego prowadzenia motocyk
la. W Anglii startował w mini-turnie
jach młodzieżowych, organizowanych 
tradycyjnie po meczach ligowych.

W chwili obecnej Philip Berge to 
zawodnik nieźle wyszkolony technicz
nie, ale jak ła tw o  zauważyć, brakuje 
mu bojowego doświadczenia, które da
wałoby mu większą pewność siebie 
w „ciasnej,, potyczce z rywalami przede 
wszystkim na pierwszym łuku.
Jak ćwierkają stadionowe wróble, me
nedżer rybnickiego zespołu okresowo 
zmienił swoje menu, przerzucając się na 
kuchnię francuską, która podobno za
wsze mu odpowiadała.

* * *
Pracę w klubie podjął ubiegłoroczny 

trener drużyny mistrza Polski Apatora 
Toruń - STANISŁAW MIEDZIŃSKI , 
który ma szkolić rybnicką młodzież. 
Cieszy fakt, iż do żużlowej szkółki

wszyscy startujący zawodnicy. ROW 
znów stanowi drużynę w prawdziwym 
tego słowa znaczeniu. Szkoda tylko, że 
sympatycznego DOŁOMISIEWICZA 
spotkała dotkliwa kontuzja i to w tak 
w ważnym dla niego momencie, w ty
dzień przed półfinałem Mistrzostw 
Świata w Abensbergu.

* * *
W niedzielę 4 sierpnia br. na mecz 

ROW-POLONIA B., który niestety nie 
doszedł do skutku za sprawą aury i sta
nu rybnickiego toru (sjenitowa nawie
rzchnia dała się ostatnio wszystkim we 
znaki - komu przeszkadzała ta stara 
czerwona, żużlowa ?), przybył znako
mity Czecho-Słowak BOHUMIL 
BRHEL, który dzień wcześniej 
w półfinale Indywidualnych Mist
rzostw Czecho-Słowacji zajął drugie 
miejsce za VACLAVEM MILIKI EM.

„Bob,,, gdyż takie miano zyskał sobie 
na Wyspach Brytyjskich, gdzie startuje 
w zespole Kings Lynn, jest gotów przy
jeżdżać w każdą niedzielę pod warun
kiem, że rybnicki klub pokryje koszty 
podróży z Anglii. Nie kryje, iż jest nieco 
rozczarowany faktem tak rzadkiego 
angażowania go przez włodarzy ROW- 
u Rybnik.

BRHEL wystąpi prawdopodobnie 
25 sierpnia w wyjazdowym spotkaniu 
z Unią Leszno. Zła passa została prze
rwana teraz pora na kolejne zwy
cięstwa.

wack

SPACERKIEM PO MIEŚCIE

Dworzec 
w nowej szacie

Pochodzący z około 1900 roku budy
nek rybnickiego dworca PKP jest jed
nym z ciekawszych obiektów architek
tonicznych miasta. Jego centralne 
położenie sprawia, że „wpada,, on 
w oko nie tylko zdążającym do pociągu 
ale i zwykłym przechodniom. Ostatnio 
dostęp do głównej hali dworcowej utru
dniały głębokie wykopy, a i wewnątrz 
trwały prace budowlane.

Na nasze pytanie o zakres remontu 
dworca odpowiada naczelnik stacji Ry
bnik ZYGFRYD CZEREPKOWSKI: 
- Od dłuższego już czasu przeprowa
dzamy kapitalny remont budynku sta
cyjnego i obiektów dworcowych. Roz
poczęliśmy od prac cięższych - wy
mianę centralnego ogrzewania, instala
cji elektrycznej i pokrycia dachu. Oka
zało się, że i sieć wodociągowa wymaga 
wymiany, stąd te drewniane kładki 
przed budynkiem dworca. Następnie 
przystąpiliśmy do modernizacji pomie

szczeń dla podróżnych. Nie wymyśli
liśmy nic nowego - przywróciliśmy tyl
ko pierwotny układ tej części budynku, 
dzięki czemu do świetlicy wchodzić 
można z hali głównej, a nie z zewnątrz, 
od strony peronów jak było dotych
czas.

W przyszłości, choć w tej chwili trud
no jeszcze powiedzieć jak bardzo od
ległej, Rybnik zostanie podłączony do 
komputerowej sieci rezerwacji miejsc, 
również w komunikacji międzynarodo
wej. Zaistniała więc potrzeba przygoto
wania odpowiednich pomieszczeń. Na 
przeciwległej do kas biletowych ścianie 
wybito okienka i tam właśnie powstaną 
stanowiska, gdzie podróżni będą mogli 
zarezerwować miejscówkę nawet na 
międzynarodowy ekspres. Warto pod
kreślić, że Rybnik będzie jednym z nie
wielu miast niewojewódzkich, gdzie 
będzie taka możliwość.

Ostatnim etapem prac modernizacyj
nych będzie odnowienie fasady główne
go budynku stacyjnego. Zakończenie 
wszystkich prac przewidujemy na rok 
1992, o ile oczywiście nie skończą się 
nam fundusze, o które i teraz coraz 
trudniej - kończy Z. Czerepkowski.

KODAK 
na Sobieskiego

Przy ulicy Sobieskiego 3, firma „Ko
dak,, otwarła swoje nowe studio. „KO
DAK EXPRESS,, zachęca swoim eks
kluzywnym wnętrzem, zapraszając na

zakupy oraz proponując swoje usługi 
w obróbce klisz, gdzie czas oczekiwania 
trwa zaledwie godzinę. Innych wa
riantów czasowych firma nie przewidu
je. Mam jednak wątpliwości, czy ryb
niczanie „napstrykają,, wystarczającą 
ilość zdjęć, by uchronić zacnego „KO
DAKA" przed wyprowadzeniem się 
z nowej placówki.

(szoł)

Stupie, z drogi !

Przy ulicy B. Czecha w Chwałęcicach 
linia elektryczna przeprowadzona jest 
środkiem drogi. Jeden z drewnianych 
słupów jest już na tyle zmurszały, że 
grozi zawaleniem, a każdy silniejszy 
wiatr może więc być przyczyną tragedii.

Jak mówi przewodniczący chwałęcic
kiego samorządu mieszkańców ZYG
MUNT GAWLICZEK, wielokrotne 
interwencje w Zakładzie Energetycz
nym nie dają żadnych rezultatów. Dro
ga jest poprowadzona pod pewnym 
nachyleniem i po każdym większym 
deszczu lub burzy spływa nią woda, 
tworząc w gruntowej nawierzchni wy
rwy i dziury. Mieszkańcy chcą utwar
dzić swoją drogę w czynie społecznym. 
Władze miasta obiecały dostarczenie 
materiałów do wykonania tych prac, 
niestety stojące w środku drogi słupy 
elektryczne nie pozwalają na roz
poczęcie robót.

Instalacja elektryczna w Chwałęci
cach wymaga modernizacji. Przy budo
wie przewidziano ją  na mniejsze obciążenia

 niż występujące obecnie. Dla
tego teraz występują częste spadki na
pięcia i awarie. Mieszkańcy Chwałęcic, 
sąsiadując z elektrownią, dość często 
pozbawieni są prądu, co brzmi niemal 
jak dowcip, choć nim, niestety, nie jest.

Konieczne jest też uporządkowanie 
nazewnictwa i numeracji ulic w tej 
dzielnicy Rybnika.

(jak)

Po słabym ubiegłym sezonie, 
w końcówce którego w zespole ROW-u 
Rybnik występowała praktycznie tylko 
i wyłącznie piłkarska młodsza młod
zież, a po którym spadł on z trzeciej ligi, 
w tym roku rybniczanie grać będą 
w niższej klasie rozgrywkowej tzw. „Li
dze Śląskiej,,. Poniżej zamieszczamy 
terminarz spotkań piłkarskich na sta-

Piłkarze nadal grają, ale... 
szczebel niżej

stadionie przy ul. Gliwickiej: 31.08.91 so b o ta  godz. 15,30
24.08.91 so b o ta  godz. 16,00 ROW - GKS Walka Zabrze

ROW -GKS Rozbark Bytom 14.09.91 sobota godz. 15,00

ROW - GKS Grunwald Ruda Śl.
28.09.91 s o b o ta  godz. 15,00 

ROW - KS Górnik Brzeszcze
12.10.91 so b o ta  godz. 15,00 

ROW - GKS Chorzowianka 
Chorzów

26.10.91 s o b o ta  godz. 14,30 
ROW - KS Górnik 09 Mysłowice

9 .11 .91  s o b o ta  g o d z . 13 ,00  
ROW - KS Górnik Wojkowice

GAZETA RYBNICKA



Lekarz domowy radzi

Krzywica
Krzywica występuje u niemowląt 

w pierwszych miesiącach życia, kiedy 
wzrost organizmu jest najintensywniej
szy. Objawy jej słabną w drugim roku 
życia, ale mogą ponownie wystąpić 
w wieku pokwitania, towarzysząc no
wemu skokowi wzrostu. Istotą choroby 
jest niedobór witaminy D. Na jej po
wstanie składa się cały skomplikowany 
ciąg zaburzeń metabolicznych ustroju 
(rozkojarzeniu ulega równowaga wap
niowo-fosforowa organizmu). Choro
bie sprzyjają niedobory białek i soli 
mineralnych w pożywieniu, ale także 
częste choroby, złe warunki klimatycz
ne i mieszkaniowe. Oprócz wit. D przyj
mowanej z pożywieniem, organizm 
sam wytwarza własną postać witaminy. 
Powstaje ona w skórze pod wpływem 
światła słonecznego. Dlatego istotnym 
jest, by dzieci często przebywały na 
słońcu. Niedobór wit. D powoduje 
upośledzenie wchłaniania wapnia 
z przewodu pokarmowego, powoduje 
również że jest on nadmiernie wydalany 
wraz z moczem. Najbardziej na te zmia
ny wrażliwe są kości, które najogólniej 
mówiąc, ulegają deformacjom i słabo

Dar dla chorych dzieci
Mali pacjenci oddziału dziecięcego 
szpitala przy ul. Rudzkiej mogą od nie
dawna oglądać bajki w kolorowym 
telewizorze, podarowanym przez jed
nego z rodziców. Umili im to czas 
pobytu w szpitalu i rozłąki z rodziną. 
Telewizor, który znajdował się w tym 
oddziale był już stary i sfatygowany. 
Personel oddziału wpadł więc na po
mysł, żeby zebrać pieniądze na kupno 
nowego telewizora. Wstawiono skrzyn
kę, do której zbierano pieniądze. 
Mimo, że personel szpitala wykazał się 
dużą ofiarnością, zebranych złotówek 
nie było zbyt wiele.
Dopiero gdy jedno z rodziców dziecka,

rosną na długość.
Pierwszą oznaką choroby, która in

formuje o niedoborze wit. D jest 
wzmożone pocenie się główki dziecka, 
jego rozdrażnienie, płaczliwość, ale 
i słaby przyrost ciała na długość. 
Główka niemowlęcia krzywiczego 
może być względnie powiększona przez 
opóźnione zrastanie się ciemiączek oraz 
tworzenie się guzów czołowych i cie
mieniowych, nadających czaszce 
kształt kwadratowy. Objawem słabej 
mineralizacji jest również zmiękczenie 
kości potylicznej, która daje się wyczuć 
przy naciskaniu palcami. Innymi ob
jawami są deformacje klatki piersiowej 
w postaci zagłębienia w okolicy mostka 
lub nadmierne jej wysklepienie. Gdy 
dziecko zaczyna chodzić, pod wpływem 
ciężaru ciała mogą powstawać defor
macje nóżek na kształt litery O lub X, 
a nasady kości ulegają pogrubieniu. 
Może dojść również do skrzywienia 
kręgosłupa. Również mięśnie dziecka 
są bardziej wiotkie, brzuch jest duży, 
rozlany na boki. Dzieci krzywicze 
później siadają i chodzą, później 
ząbkują. Dochodzi także do obniżenia 
odporności na infekcje.

Niezbyt intensywnie nasilone zmiany 
cofają się pod wpływem leczenia, bar
dziej zaawansowane mogą pozostać na 
całe życie.

Najistotniejsza jest profilaktyka, po
legająca na stosowaniu odpowiedniej, 
bogatej diety, pielęgnacji dziecka i po
dawaniu witaminy D.

K.W.

które trafiło do szpitala z zatruciem 
(zjadło lekarstwa) postanowił sprezen
tować swój 2-letni telewizor kolorowy, 
zbiórka nabrała rozmachu. Ofiarodaw
ca jest właścicielem firmy zajmującej się 
handlem sprzętem elektronicznym i za
proponował, by za zebrane pieniądze 
kupić u niego odtwarzacz po cenach 
hurtowych. Pieniędzy było ciągle za 
mało ale w ciągu kilku dni udało się 
zebrać brakującą sumę.
Być może zapoczątkuje to nowy zwy
czaj w oddziale dziecięcym szpitala przy 
ul. Rudzkiej. Rodzice często przynoszą 
lekarzom kwiaty. Personel oddziału 
dziecięcego proponuje inną formę oka
zania wdzięczności za opiekę nad 
dziećmi: zamiast kupować kwiaty, le
piej pieniądze te przeznaczyć na kupno 
kaset z bajkami dla dzieci.

(jak)

Fatałachy z naszej szafy

Letnie
reminiscencje

Choć słońce wciąż jeszcze przygrze
wa, sezon prawdziwej kanikuły ma się 
już ku końcowi. Wygrzaliśmy się tego 
lata nieźle, a dziewczyny mogły do woli 
paradować w szortach, przewiewnych 
bawełnach i jedwabiach, krótkich 
spódniczkach i obcisłych, wyciętych su
kienkach. Nieśmiało zaczęły nosić koki 
i sukienki - koszulki, nawiązujące do 
tak modnego stylu na lata 60. Jak 
zapowiadają wielcy kreatorzy, tegoro
czne lato było zaledwie przygrywką do 
prawdziwego rozkwitu mody stylizo
wanej na lata 60 i 70 w roku przyszłym. 
A więc wszystko to, co sprawiłyśmy 
sobie w tym roku, spokojnie może 
czekać do następnego lata. Jak łatwo 
przewidzieć, również jesień i zima nie 
będą wolne od tych akcentów. Ale na 
szczegóły jeszcze poczekajmy.

Kuse i krótkie letnie ubiory wyma
gają szczególnej dbałości o higienę i es
tetykę ciała. Na brak kosmetyków na 
rynku nie możemy narzekać, a więc nic 
nie usprawiedliwia nieprzyjemnego za
pachu spowodowanego nieużywaniem 
dezodorantu. Zaś wygolenie pach 
i owłosienia z nóg, to wciąż jeszcze 
u nas wyższa szkoła jazdy. Pamiętam, 
jak znajomy po paru latach pobytu za 
granicą, patrzył zdegustowany na 
owłosione nogi kobiet w naszym kraju 
mówiąc, że jest to nie do pomyślenia na 
zachodzie Europy czy w USA. A jak 
wspomniano niedawno w jednym z ko
biecych czasopism przy okazji omawia
nia sposobów depilacji, pewne firmy 
zachodnie zastrzegają sobie w regula
minie, że pracujące tu kobiety muszą 
mieć usunięte zbędne owłosienie, bo 
jest to nie tylko nieestetyczne ale i niehi
gieniczne.

A sposobów depilacji jest sporo: od 
golenia nóg niezbyt ostrą golarką, co 
trzeba jednak robić prawie codziennie, 
poprzez kremy depilujące, epilady re
klamowane w TV aż do, podobno 
najskuteczniejszego, wosku. Szczegóły 
w ostatnim numerze miesięcznika 
„Twój Styl,,, do którego odsyłamy.

Wróżka

P o la k  
kup i !

Trudno dzisiaj przejść obojętnie 
obok coraz bardziej kuszących ofert 
handlowych z importu. Estetyczne wy
roby, szokujące, kolorowe opakowania 
wabią klientów. Ceny wprawdzie nie 
przyciągają, ale w końcu raz można 
poszaleć i zamiast polskich produktów 
każemy sobie coś europejskiego. Będzie 
trwalsze, lepsze, praktyczniejsze... 
W wielu przypadkach tak właśnie by
wa...

Ale są niestety wyjątki i to coraz 
częstsze ! Zacznę od wspaniale prezen
tujących się kosmetyków, które na za
chodzie są nierzadko tańsze niż u nas. 
Tylko wtajemniczony lub ten, kto na 
własnej skórze (dosłownie) doświad
czył, wie, że lepiej służy świeży krem 
Polleny niż stary Fa, Palmolive itd., że 
trwalszy jest rodzimej produkcji lakier 
do paznokci, niż w wymyślnej butelecz
ce przeterminowany i drogi lakier za
chodniego producenta...

Ostatnio tłumaczono mi, iż handlow
cy przywożą takie właśnie produkty 
z hurtowni... Biedni, nie wiedzą, że 
kupują kota w worku! Na wielu opako
waniach kosmetyków oznaczenie 
trwałości wyrobu nie istnieje! Podobno 
jest ono na kartonach, ale tego klient 
nie może już sprawdzić... Pozostaje 
wierzyć na słowo sprzedającemu.

Tymczasem, zachęcona przez miłą 
sprzedawczynię, kupuję krem, nie 
oglądając (przez nieuwagę) daty produ
kcji. I dopiero w domu przekonuję się, 
że kupiłam towar od roku pozbawiony 
gwarancji.

Trudno wymieniać wszystkie nieod
powiednie artykuły z tej branży. W in
nych jest podobnie... Można ząb 
złamać na ciastku, wyjętym z pięknego 
pudełeczka, można podtruć dziecko 
szkodliwymi środkami konserwujący
mi, można wreszcie kupić zagraniczne 
klapki, piękne, na piankowej pode
szwie i nie wychodząc z domu zniszczyć 
je na dywanach.

Dopóki oczarowani kupujemy wszy
stko co ładnie opakowane, dopóty cwa
niakom dobrze będzie się żyło w Rzecz
pospolitej.

(log)
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Rybnicka

Książka Telefoniczna

23994 Wydział Referat Planowania
23476 Wydział Szkód Górniczych
27254 Straż Miejska

Urząd Miejski

21383 Wydz. Urban. i Architektury
24578 Wydz. Geodezji i Gospod. Grunt.

Referat Kartografii

23746 Sekretariat Chrobrego
21250 Referat ogólny Chrobrego
22481 Kadry Chrobrego
22442 Wydział Komunikacji
22855 Wydział Finansowy Chrobrego
21188 Wydział Finansowy Chrobrego
25531 Wydział Lokalowy Chrobrego
22641 Wydział Dział. Gosp. Chrobrego
23547 Wydz. Inspekt. Obrony Cywilnej Chrobrego
24837 Wydział Ochrony Środowiska Chrobrego
23989 Wydział Inwestycji i Budown. Hallera

22364 Wydział Geodezji Gosp. Gruntami

Referat Gospodarki Gruntami

22788 Wydział Geodezji Gosp. Gruntami
Referat Rol.

Urząd Rejonowy

23015-17 Centrala
27893 Urząd Rejonowy

Hallera
Hallera
Hallera

Zawadzkiego
Zawadzkiego

Zawadzkiego

Zawadzkiego

3 Maja 
3 Maja

c.d.n.

GAZETA RYBNICKA



KRZYŻÓWKA N R 3 6 KIN O PREMIEROWE

P oziom o:
1. przywódca zbójników tatrzańskich, 
4. jeśli natury - to odpoczywasz na 
nim, 8. wybucha ale nie bomba, 9. 
najważniejsze słowo na kobiercu, 10. 
silny dobrze mieć w ręku, 11. rośnie 
na brzegach wód, 14. patriotyczna 
pieśń Marii Konopnickiej, 15. gdzieś 
tam zimują, 16. przepływa przez Wa
dowice, 19. ulubione drzewo Leona 
Wyczółkowskiego, 21. prawy dopływ 
Renu, 22. elegancki strój kobiety, 23. 
stolica Ghany, 24. układ ruchów ciała 
i gestów wykonywanych w takt mu
zyki

P io n o w o :
1. tu ją boli, tam ją swędzi, o byle co 
podnosi wrzask i wszystkim się przej
muje, 2. około 350-400 pszczół ra
zem, 3. wisząca lampa, 5. koń, pług,

rolnik i wrony, 6. pan młody poetycz
nie, 7. barani koniecznie z czosnkiem, 
11. krok taneczny, 12. spływa po 
policzku, 13. krzyżówkowa papuga,
17. patron podwawelskiego grodu,
18. z niej skoki do wody, 20. jedno
stka miary objętości równa 1 m sześć., 
21. czerwone na Monte Cassino

HERA

Rozwiązanie krzyżówki nr 35

Poziomo:
4. orzeł, 7. kwadrans, 8. kleks, 9. pszenica, 
11. kariera, 14. salto, 17. Ksantypa, 18. 
nandu, 19. mikstura, 20. kanie

Pionowo:
1. kwesta, 2. adwent, 3. Banik, 4. Oskar, 5. 
ziele, 6. łosza, 10. cacanka, 12. istota, 13. 
raport, 14. Sanok, 15. Lenin, 16. okume.

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 dzie
ci:
2 1 - 2 2  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,-

K oszałk i
opałk i

W przyjemnym gąszczu drzew, 
krzewów i ziół rozlicznych schroniła się 
zapomniana nadzieja. Dawno, dawno 
temu ktoś wydał stosowną decyzję 
i podpisał odpowiednie zlecenie. Przy

byli czterej robotnicy, wykopali dwie 
dziury w ziemi, dwie rury zalali cemen
tową zaprawą. Wystawili swojej pracy 
pomnik trwalszy niźli ze spiżu ! Pomnik 
- niestety - anonimowy.

Stanęła nadzieja na solidnych, stalo
wych nogach. Przetrwała ulewne desz
cze zmiennych pór i upalne okresy 
przemian. Stoi i wita wszystkich gości 
naszego miasta u wrót dworca PKP. 
Uparcie choć skromnie głosi swoje 
przesłanie: „Przez książeczkę PKO do 
nowego mieszkania,,. Godnie sławi do
bre imię swojego sponsora.

I nam - Ubożętom - nie jest obca 
tę sk n o ta  za ciepłym i czystym, nowym 
i przestronnym M-3. Od zarania (tzn. 
od SKO począwszy) rodzice uczyli nas 
trudnej sztuki oszczędzania. Potem 
nieśli uzbierane pieniądze do mono
polisty, wpłacali przez kolejne lata na 
„książeczkę mieszkaniową,,, a mono
polista sumiennie dopisywał odsetki.

I co ? I nic ! A choć czasy mono
polistów m inęły, to nadzieja nadal 
olśniewa (patrz zdjęcie) i głosi swoje. 
Nie wiem jak Szanowni Czytelnicy, ale 
ja wzorem rodziców wybieram się ze 
skromnymi oszczędnościami do... 
PKO.

KRONIKARZ

W co się bawić ?
Różne pomysły na zabicie wakacyj

nej nudy rodzą się w dziecięcych gło
wach. Trudno dziwić się, jeśli dwa 
miesiące wakacji trzeba spędzić „pod 
blokiem„, lub na ciasnym podwórku 
w centrum miasta.

Ale pomysłowość rodziców bywa cza
sami lepsza niż wyobraźnia dziecka. 
Pewien rodzic z osiedla przy ul. Raciborskiej

rskiej przywiózł dzieciom do zabawy 
przyczepę kartonów (widocznie po to
warach z hurtowni) Dzieci urządziły

sobie w sadzie między blokiem, a pry
watną posesją ogromne ognisko. 
Układając jeden karton na drugim,

ustawiały „wieżowce„, które podpala
ne z dołu tworzyły imponujące widowi
sko strażackie !

Zachwycony rodzic zapewne obser
wował z balkonu tę iluminację świetlną. 
Wreszcie ktoś wystraszył podpalaczy, 
a kartony zostały porzucone w parku... 
Na długo ! Pewnie trawa je kiedyś 
zakryje.

Brawo TATO, tak trzymać !
(tog)
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Miejscowość

Karczew
Karpacz
Nr abon. 3 cyfr.
Kartuzy
Katowice
Nr abon. 6 cyfr.
Nr abon. 7 cyfr.
Kąty Wrocławskie
Kcynia

8

NUMERY KIERUNKOWE 
DO WAŻNIEJSZYCH 
MIEJSCOWOŚCI

Kod kierunkowy

0-22

0-7519
0-58

0-32
0-3
0-7116
0-52

województwo

warszawskie

jeleniogórskie
gdańskie

katowickie
katowickie

wrocławskie
bydgoskie

Kędzierzyn Koźle 0-794 opolskie
Kęty 0-381 bielskie
Kielce 0-41 kieleckie
Kłobuck 0-347 częstochowskie
Kłodawa 0-636 konińskie
Knurów 0-32 katowickie
Kolbuszowa 0-17 rzeszowskie
Kolonowskie 
Nr abon. 3 cyfr. 0-77611 opolskie
Kołbaskowo 0-91 szczecińskie
Koło 0-636 konińskie
Konin 0-631 konińskie
Konstancin-Jeziorna 0-22 warszawskie
Konstantynów 042 łódzkie
Końskie 04112 kieleckie
Kornowo 0-52 bydgoskie
Kostrzyń 
Nr abon. 3 cyfr. 0-61178 poznańskie
Koszalin 0-94 koszalińskie
Koszęcin 
Nr abon. 3 cyfr. 0-33476 częstochowskie
Kościan 0-65 leszczyńskie
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