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DLACZEGO 
PŁACIMY ZA PRZEDSZKOLA?
- pytamy wiceprezydenta Rybnika, 

JERZEGO KOGUTA.

RED: Panie prezydencie „ludzie go
dają,, ostatnio o przedszkolach... Py
tają dlaczego trzeba za nie płacić 
więcej? I od razu sami sobie odpowia
dają... Bardzo różnie, także i tak, jak 
cytujemy na 6 stronie naszej gazety. 
Mamy zatem powód, aby dokładnie 
wyjaśnić: DLACZEGO, ILE i ZA CO 
płacimy w przedszkolach?

JERZY KOGUT: Od ubiegłego roku 
przedszkola prowadzone są przez miasto 
i finansowane z kasy miejskiej. W mo
mencie uchwalenia budżetu miasta za
mykającego się po stronie dochodów 
i wydatków kwotą ponad 160 mi
liardów złotych/, na utrzymanie 43 
przedszkoli w mieście przewidziano po
nad 25 miliardów.

W okresie wakacji na remonty i ma
lowanie przedszkoli przeznaczono do
datkowo ponad 1 mld zł. Placówki te 
dotychczas były w zasadzie BEZPŁAT
NE, choć rodzice „PŁACILI ZA 
PRZEDSZKOLA  „.Była to jednak 
opłata za posiłki, w całości przeznacza
na na zakup surowców spożywczych.

Prawie wszystkie gminy w Polsce 
wprowadziły opłatę za przedszkola /o
bok już istniejącej odpłatności za po
siłki/. I to w różnej wysokości. Sprawa 
ta była przedmiotem dyskusji na Sesji 
Rady Miasta, 30 kwietnia 1991 r., gdzie 
zastanawiano się, czy wprowadzić jed
nolitą opłatę 100 tys. zł dla wszystkich 
dzieci/ jest ich około 4 tysiące/, czy też 
w kwocie 150 tys., ale tylko od dzieci 
w wieku do 5 lat, bowiem 
tzw.„zerówka„ ma już jakby szkolny, 
a więc powszechny charakter.

Przeważyła opinia, że aby NIE 
ZNIECHĘCIĆ rodziców do posyłania

dzieci do „zerówki" /  a stanowią one 
połowę dzieci uczęszczających do przed
szkola/ WPROWADZONO ODPŁA
TNOŚĆ TYLKO DLA DZIECI DO 
5 LAT. Jednocześnie upoważniono 
Zarząd Miasta do określenia zasad 
stosowania ulg i zwolnień od tej opłaty 
/Gazeta Rybnicka już o tym pisała/.

RED: Czyli: opłata ZA OPIE
KĘ, PRACĘ PRZEDSZKOLANEK 
I CAŁEGO PERSONELU PLA
CÓWKI wynosi 150.000.- zł, i może 
być indywidualnie obniżona lub znie
siona, natomiast reszta kwoty wpłaca
nej przez rodziców jest opłatą za posiłki 
dla dzieci?

JERZY KOGUT: - Tak, dokładnie tak 
właśnie. Generalną motywacją wpro
wadzania odpłatności za świadczenia 
dotąd darmowe, jest z jednej strony 
racjonalizacja /rzeczy darmowych nie 
ceni się, np.: do żłobków systematycznie 
uczęszczała połowa dzieci zapisanych/, 
a po drugie,
jeśli z danych świadczeń korzysta nie
wielki procent mieszkańców, to dlacze
go wszyscy pozostali mają składać się 
na ten cel ? Budżet miasta to przecież 
nasze wspólne pieniądze.

Wprowadzenie opłat pozwoli na po
czynienie oszczędności w kosztach 
utrzymania przedszkoli i przeznaczenie 
ich na inne cele. Najważniejszym jest 
potrzeba wspomożenia finansowego 
szkół, które ze względu na trudności 
budżetowe państwa znalazły się w trud
nej sytuacji.

W bieżącym roku miasto wydatko
wało już na ten cel ponad 5 mld zł, co 
nie było wcześniej planowane, a szy
kują się dalsze wydatki.

Zamordowano
kapłana

W środę , 2 października, ok. 
godz. 23.00 tragiczną śmierć po
niósł ks. HENRYK KUŚ proboszcz 
parafii p.w. św. Wawrzyńca w Ryb
niku - Ligocie.

Każda zbrodnia jest zbrodnią 
i nie ma morderstwa bardziej lub 
mniej odrażającego. To - dotyka 
wielu ludzi, parafian Ligoty - mie
szkańców Rybnika, żegnających 
z bólem i żalem swego proboszcza.
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Urząd Miasta RYBNIKA, w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym, 
zwraca się z apelem do mieszkańców miasta - zarówno właścicieli posesji prywat
nych jak i administratorów obiektów użyteczności publicznej, o niepalenie liści oraz 
innych odpadów roślinnych.

Płonące ogniska stwarzają poważne zagrożenie pożarowe, zwłaszcza w zwartej 
zabudowie miejskiej; snujące się gęste dymy zagrażają bezpieczeństwu ruchu 
drogowego oraz są niebezpieczne dla zdrowia ludzi przebywających w zadymionym 
otoczeniu.

Liście oraz inne odpady można kompostować na terenie własnej posesji lub wywozić 
na miejskie wysypisko śmieci /dojazd od ul. Świerklańskiej/.

W stosunku do osób nie stosujących się do powyższego, mogą być zastosowane 
odpowiednie sankcje karne, nakładane przez inspektorów Straży Miejskiej.

INFORMUJE SIĘ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 
R Y B N I K A ,

że w Urzędzie Miasta przy ul. Chrobrego 2, w godzinach pracy Urzędu udo
stępnione do wglądu są:
- składy Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych Uchwałą Rady 
Miasta Rybnika Nr 157/XXI/91, z dnia 2 października /Biuro Rady, 
pokój nr 39, I piętro/;
- spisy wyborców, które można sprawdzać w dniach 14 - 25 października br. -
/Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, budynek w podwórzu/. 
Informację o umieszczeniu w spisie wyborców można również uzyskać 
telefonicznie pod nr telefonu 23011 w.84, 97, 22.

Komisje wyborcze już są
Władze miasta są w trakcie organiza

cyjnego przygotowywania wyborów do 
parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 27 października br. Na ostatniej

sesji zostały w tym celu powołane Ob
wodowe Komisje Wyborcze. Będzie ich 
w Rybniku 57.

/s z o ł/

Konkurs poetycki
Miejski Ośrodek Kultury w Jas

trzębiu Zdroju, Jastrzębskie Towarzys
two Społeczno-Kulturalne, Zarząd 
Spółki „Diamond,, w Jastrzębiu Zdroju, 
Zarząd Robotniczego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury i Grupa Literacka 
„Wers„ im. Jana Kasprowicza we 
Wrocławiu, organizują I OGÓLNO
POLSKI KONKURS „CZARNY 
DIAMENT - JASTRZĘBIE ZDRÓJ 
1991,,.

W konkursie mogą wziąć udział 
wyłącznie osoby niezrzeszone 
w związkach literackich. Pod uwagę 
będą brane walory artystyczne i prefe
rowana oryginalność tematyczna, na
wiązująca do pracy górników. Zwy
cięzcy zostanie przyznany węglowy pu
char oraz symboliczna górnicza lamp
ka. Ponadto zostanie przyznanych 
8 wyróżnień książkowych I stopnia 
i 6 wyróżnień II stopnia. Wszyscy ucze
stnicy konkursu otrzymają pamiątkowe

we dyplomy. Najstarszy wiekiem uczes
tnik otrzyma specjalną nagrodę Prezy
denta Miasta Jastrzębia Zdroju, 
a najmłodszy - Prezesa Jastrzębskiego 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalne
go.

Zestawy do 10 wierszy należy opat
rzyć godłem. Ponadto należy załączyć 
zaklejoną kopertę z tym samym 
godłem, a w niej: imię i nazwisko, wiek 
i dokładny adres autora.

Termin nadsyłanie wierszy na kon
kurs upływa z dniem 15 listopada 1991 
roku. Rozstrzygnięcie konkursu zosta
nie ogłoszone uroczyście na specjalnym 
spotkaniu pod nazwą POETYCKA 
BARBÓRKA, które odbędzie się 4 grud
nia br. w Jastrzębiu Zdroju, a w roku 
1992 we Wrocławiu.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z poe
tyckimi utworami należy kierować na 
adres:

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Wielkopolska 136 
44-335 Jastrzębie Zdrój 
z dopiskiem na kopercie „Poetycka 

Barbórka,,
ZESTAWY WIERSZY NALEŻY 
NADSYŁAĆ W TRZECH EGZEMPLARZACH 
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Waszą gazetą !
Kupo n nr 9

Biuro Turystyki SANDRA
(ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice, 

tel. 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 9 
Podróż i wypoczynek 

z SANDRĄ - najprzyjemniejsze
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S A N D R Ą
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 sie
dem kuponów z kolejnych siedmiu nu
merów GR, dołączą do nich kartkę ze

Wybory tuż, tuż !_______________________

Rybniczanie kandydują
W okręgu wyborczym nr 37, w którym leży Rybnik, zarejestrowanych zostało 25 

okręgowych list wyborczych, z których kandyduje 235 osób.
Rybniczanie kandydują z następujących list: 

nr 7 - CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA 
SZCZEPAN BALICKI, lat 62, prawnik, 
nr 8 - STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE 
BERNARD REK, lat 59, radca prawny, 
nr 10 - RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA 
PAWEŁ ANDRZEJ MUSIOŁ, lat 47, prawnik,
ZENON WIECZOREK, lat 38, inż. elektryk,
RUDOLF KOŁODZIEJCZYK, lat 51, ekonomista,
PIOTR KUKUCZKA, lat 54, matematyk, ekonomista,
CZESŁAW WOŹNICA, lat 44, mgr inż. górnik,
nr 12 - POROZUMIENIE OBYWATELSKIE CENTRUM
JÓZEF LINDNER, lat 55, inż. górnik,
nr 13 - KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE LUDOWE
ZYGFRYD PIOTR SŁUPIK, lat 30, rolnik,
nr 32 - KONGRES LIBERALNO-DEMOKRATYCZNY
MAREK OSIECKI, lat 37, inż. architekt, popierany przez Związek Górnośląski,
ROMAN FRITZ, lat 25, student Politechniki Śląskiej, popierany przez Kongres
Liberalno-Demokratyczny,
nr 41 - KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ 
MIECZYSŁAW CZARKOWSKI, lat 57, górnik, 
nr 42 - UNIA POLITYKI REALNEJ 
BOLESŁAW KNIAŻYCKI, lat 55, lekarz,
KRZYSZTOF GANS, lat 33, nauczyciel, 
nr 54 - UNIA DEMOKRATYCZNA 
MARIA SENTYCZ, lat 36, radca prawny,
JÓZEF MEISEL, lat 56, lekarz,
nr 60 - SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
WIESŁAW ZAWADZKI, lat 47, inż. górnik, popierany przez SdRP,
ROMAN CHUDY, lat 32, technik górnik, popierany przez ZSMP,
nr 61 - PARTIA CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW
HENRYK KOŃCZYK, lat 46, inż. pożarnictwa,
nr 62 - POLSKA PARTIA EKOLOGICZNA - ZIELONI
JOANNA MROZEK, lat 33, prac. socjalny,
nr 66 - RUCH OBRONY SAMORZĄDNOŚCI
STANISŁAW GAJDA, lat 51, mgr inż. budownictwa
Ponadto w okręgu naszym zarejestrowano następujące listy:
nr 2 - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - SOJUSZ PROGRAMOWY
nr 3 - SOLIDARNOŚĆ PRACY
nr 17 - WYBORCZA AKCJA KATOLICKA
nr 20 - MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
nr 23 - STRONNICTWO NARODOWE
nr 30 - KOMITET WYBORCZY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ,,
nr 39 - RDS
nr 43 - KOALICJA PARTII ZIELONYCH I EKOLOGICZNEJ
nr 49 - BLOK LUDOWO-CHRZEŚCIJAŃSKI
nr 53 - ZDROWA POLSKA - SOJUSZ EKOLOGICZNY
nr 58 - POLSKI ZWIĄZEK ZACHODNI - RUCH POLSKIEGO ŚLĄSKA
nr 63 - POLSKA PARTIA PRZYJACIÓŁ PIWA
NR 64 - NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 80„

Będzie
współpraca ?

Na zaproszenie kilku poważnych in
stytucji państwowych i władz regional
nych, wyjechał do Francji prezydent 
miasta JÓZEF MAKOSZ. Będzie tam

rozmawiał na temat pomocy w budo
wie oczyszczalni ścieków dla naszego 
miasta oraz przyciągnięcia do Rybnika 
kapitału, który zainwestowałby tu w te
lefonizację. Jeśli wizyta będzie owocna, 
to nie tylko ryby w rzekach będą miały 
czystą wodę, ale i każdy rybniczanin 
własny telefon w mieszkaniu. I to nie za 
7 lat, jak się normalnie planuje, lecz już 
za dwa.

/s z o ł/

OGŁOSZENIA DROBNE-
SPRZEDAM dom, działkę, ogród, zabu

dowania gospodarcze w Pszowie,

swoim imieniem, nazwiskiem, adresem 
i ew. telefonem i prześlą je w zaklejonej 
kopercie na adres redakcji GR, wezmą 
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-

ul. Paderewskiego 22, po godz. 18.00. 
WYDZIERŻAWIĘ, sprzedam dom 
jednorodzinny, garaże, kiosk. 
Telefon: 212-27 po godz. 14.00

adresem 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.

GAZETA RYBNICKA



My, „miłość,, 
i PIENIĄDZE

O p ro s ty tu tkach , na rkom anii i p ijaństw ie ...

Przewodnicząca Komisji Zdrowia 
Rady Miasta Rybnika Aniela Kaliciak - 
Kempińska przedstawiła na ostatniej 
sesji sprawozdanie, dotyczące kondycji 
naszego miasta w aspekcie patologii 
społecznej. Radna ograniczyła się do 
alkoholizmu, narkomanii i prostytucji, 
bo w zasadzie te trzy przypadłości - 
obok głupoty, rzecz jasna - są przy
czynami większości nieszczęść na tym 
świecie i w Rybniku również.

Na chorobę alkoholową leczyły się 
w 1991 r. 292 osoby, a przecież potenc
jalnych kandydatów znalazłoby się 
więcej.
Spotykamy ich codziennie na ulicy. To 
oni wypijają w ciągu roku te statystycz
ne 7 litrów czystego alkoholu.

Narkomanów jest w Rybniku około 
20. Żaden z nich nie przekroczył 30

roku życia. W ostatnim zaś czasie poli
cja wykryła trzy punkty produkcji nar
kotyków na terenie Boguszowic.

Jeżeli idzie o prostytucję, jest ona 
w naszym mieście, podobnie jak nar
komania, zjawiskiem marginalnym. 
„Zawodowych,, prostytutek jest 21, 
w tym 7 zarażonych chorobami wene
rycznymi. Niepokojące jest jednak ob
niżenie się granicy wieku wchodzących 
w krąg tego zjawiska dziewcząt, wśród 
których coraz więcej jest nieletnich.

Radni Rybnika pracujący w Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty 
i innych, starają się wypracować me
todę, która pomogłaby ludziom w wy
chodzeniu z kręgu zachowań patologi
cznych. Praca to jednak trudna i bynaj
mniej nie akademickiej recepty potrze
bująca !

/s z o ł/

Myślę, że niezależnie od tego, gdzie 
znalazłby się ten tekst - będzie przeczy
tany do ostatniego słowa. I nie ma 
potrzeby zastanawiania się nad przy
czynami tej prawidłowości.

Warto natomiast wiedzieć, że pro
stytucja, to nie tylko sensacja, skandal 
czy, uczynione z najintymniejszej sfery 
ludzkiej aktywności, dobrze opłacane 
rzemiosło. Problematyka moralności, 
patologii i konfliktów z prawem stano
wi jedynie powierzchnię zjawiska.

W Rybniku osób czynnych w tym 
„zawodzie,, jest niewiele. Co więcej, 
stanowią one zamkniętą grupę wcho
dzącą w obręb tzw. społecznego mar
ginesu. Zyski ciągnięte ze „świadczenia 
usług,, oscyluje między jedną, a paroma

butelkami wódki z przekąską. Nie 
można jednak upatrywać istoty tego 
faktu w wysokim morale mieszkańców 
naszego miasta.

Sytuacja zmieniłaby się natychmiast 
wraz z powstaniem luksusowych hoteli, 
nocnych lokali i, co za tym idzie, poja
wieniem się ludzi posiadających 
większe ilości pieniędzy. A skoro tak, to 
czy opisywane zjawisko występuje, 
póki co, tylko potencjalnie, oczekując 
na pobudzający je brzęk monet, czy też 
funkcjonuje w niedostrzeganej przez 
nas postaci ?

Wydaje się, że na powyższe pytanie 
nie można odpowiedzieć jednoznacz
nie. Lecz nasz dylemat rozwiązują bez 
trudności np. Amerykanie, w słownictwie

wie których funkcjonuje lapidarne 
określenie: „chicagowskie
małżeństwo,,. Odnosi się ono do 
związku zamężnej Polki, usiłującej 
w jak najkrótszym czasie zarobić 
możliwie najwięcej i utrzymującego ją 
Amerykanina. Owe „małżeństwo,, za
sadza się na darmowym mieszkaniu 
i wikcie z ewentualnym podwożeniem 
do pracy. Jankesom, skądinąd zrewolu
cjonizowanym, wyzwolonym i wol
nym, nie może się pomieścić w głowie, 
że matka i żona, dla kilkudziesięciu 
dolarów miesięcznie potrafi zapomnieć
o pozostawionej za oceanem rodzinie.

Dzięki „wiedeńskim wyczynom,, na
szych rodaczek nie inną mamy markę 
w Austrii. Podobne przykłady można 
by mnożyć.

Zaryzykuję w tym miejscu tezę, iż 
panujący w Polsce od 1952 roku system 
prawny regulujący problem prostytucji 
/przyjęty także przez ONZ/ nie spraw
dza się w naszych warunkach, gdy za 
kryterium oceny przyjąć jego społeczne 
oddziaływanie. Abolicjonizm, bo o nim 
tu mowa, opiera się na czterech pod
stawowych założeniach:
- podnoszenie higieny psychicznej przez 
działania propagandowe,
- działania profilaktyczne /np. w sto
sunku do dziewcząt przybywających ze 
wsi do miast/,
- reedukacja prostytutek,
- surowe karanie czynów związanych 
z eksploatacją prostytucji.

Zauważmy, że każde z tych założeń 
odnosi się wyłącznie do jednej ze stron 
podjętego problemu. Poza tym, za ter
minami: „propaganda,,, „profilakty
ka,,, „reedukacja,, kryje się raczej sfera 
postulatów i pobożnych życzeń niż 
konkretnych rozwiązań. Jeżeli ludzi 
zdanych na taki los cechują „nieudol
ność do nawiązywania i utrzymywania 
prawidłowych i społecznie pozytyw
nych kontaktów uczuciowych, zabu
rzenia w sferze motywacji, obniżenie 
uczuciowości wyższej, zaburzenia 
popędowe, brak zainteresowań, powie
rzchowność myślenia, niechęć do wy
siłku umysłowego, brak wytrwałości
i silnej woli, skłonność do nałogów, 
kłamstwa, kradzieży, oziębłość seksua
lna i tendencje samobójcze,,, to należy 
sobie uświadomić, że dokonanie pozy
tywnych zmian w takim zakresie u 20-
latki jest prawie niemożliwe. Czy wobec 
tego nie byłoby lepiej uznać prostytucję

Jak 
sadzić 
drzewka ?

Jesień jest okresem, w którym działki 
i ogródki wymagają uważnego 
przeglądu i nowych nasadzeń. Sadzon
ki drzewek i krzewów ozdobnych oraz 
owocowych często kupujemy na tar
gowiskach, od przygodnych handlarzy 
ze względu na niższe ceny. Oszczędność 
ta może się jednak nie opłacić. Nie 
mamy bowiem żadnej gwarancji, że 
sadzonki te są zdrowe i dobre ja
kościowo. Może się zdarzyć, że kupimy 
drzewko dzikie, co okaże się dopiero po 
kilku latach. Stracimy w ten sposób 
wiele czasu i pracy, poświęconej 
pielęgnowaniu dzikiej sadzonki.

Szczególnie niebezpieczne jest kupo
wanie drzewek bez odpowiednich 
atestów tej jesieni. W północnych rejo
nach Polski szerzy się bowiem choroba 
zwana zarazą ogniową. POWODUJE 
JĄ GRZYB, NA KTÓRY NIE MA 
ŻADNEGO LEKARSTWA. Zaraza

ta doszła już do Łodzi.
Na naszych targowiskach pojawiają 

się handlarze oferujący sadzonki po
chodzące z tamtych okolic. Drzewka 
i krzewy najlepiej więc kupować w od
powiednich punktach sprzedaży, do 
których materiał dostarczają fachowi 
producenci. Mają oni odpowiednie ze
zwolenia na prowadzenie tej działal
ności, a ich szkółki są nadzorowane 
przez Inspekcję Nasienną.

Jej kontrolerzy kwalifikują sadzonki 
do sprzedaży, badają ich jakość oraz 
zdrowie. Drzewko oferowane nam do 
sprzedaży powinno mieć świadectwo 
wydane na podstawie tej kwalifikacji. 
Kupując takie sadzonki mamy pew
ność, że nie zostaniemy oszukani.

Producenci drzewek i krzewów po
wołali Związek Szkółkarzy Polskich. 
Ma on organizować współpracę między 
członkami oraz pomagać klientom 
/szczególnie hurtowym/ w nabyciu 
zdrowych, dobrych jakościowo i czys
tych odmianowo drzewek. Przedstawi
cielom tego związku na województwa: 
katowickie, bielskie i częstochowskie 
jest pan MICHAŁ KOZŁOWSKI 
z Czernicy koło Rybnika. Udziela on 
w imieniu Związku bezpłatnych infor
macji dla hurtowych nabywców sadzo
nek /tel.577-303/. Związek Szkółkarzy 
rozesłał do Zarządów Ogródków

Działkowych ofertę hurtowego kupna 
drzewek i krzewów owocowych. 
Działkowicze będą więc mogli taniej 
nabyć sadzonki tą drogą. Punkt sprze
daży detalicznej czynny będzie od 15 
października br. przy ul. Raciborskiej 
421 w Rydułtowach-Orłowcu.

Pan Michał Kozłowski udzielił czyte
lnikom naszej gazety kilku rad pomoc
nych przy sadzeniu drzewek.
- Bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do 
przesuszenia korzeni. Należy od razu po 
kupieniu włożyć je do woreczka. Jeśli 
nie możemy drzewka od razu posadzić, 
to trzeba je zadołować w ziemi lub 
trzymać w chłodnej piwnicy.
- Częstym błędem jest wrzucanie nawozu 
do dołka w którym sadzimy drzewko. 
Może to spowodować nieprzyjęcie się 
sadzonki. Drzewko nawozimy dopiero 
w następnym roku po jego przyjęciu się.

- Sadzimy je w dobrą ziemię ogrodową. 
Na wiosnę przed ruszeniem pąków, 
należy skrócić wszystkie gałązki sadzon
ki o 1/3.
- Drzewka i krzewy iglaste kupujemy 
w pojemnikach i sadzimy tak, żeby nie 
rozbić bryły korzeniowej. Najlepszym 
okresem do ich sadzenia jest późne lato 
i wczesna jesień lub wiosna.
- Drzewka i krzewy owocowe wysadza
my od połowy października do końca 
listopada lub wczesną wiosną.

/ j a k /

za rzecz nieuniknioną i postarać się
o to, aby stała się jawnym składnikiem 
życia społecznego?

Reglamentaryzm to inny, wcześnie
jszy system wprowadzony przez Napole
ona I. Kierował się następującymi zasa
dami:
- uznanie fizjologicznej potrzeby 
mężczyzny do zaspakajania popędu 
płciowego,
- uwzględniał, że warunki ekonomiczne 
nie pozwalają na zawieranie małżeństw 
dosyć wczesnych,
- zwracał uwagę na fakt, że prostytutki 
nie leczą się dobrowolnie na choroby 
weneryczne, nie chcąc narażać się na 
utratę zarobków.
Zwolennicy tego kierunku twierdzili, że 
zamknięcie prostytutek w domach pub
licznych ułatwi kontrolę sanitarną.

Dwa ostatnie punkty straciły na ak
tualności, natomiast drugi wydaje się 
bardzo bliski dzisiejszym, polskim wa
runkom.

Zauważmy, że prostytucja w Polsce 
lokuje się na dwóch biegunach. 
Występuje albo wśród biedoty /jak 
w Rybniku/, albo w warstwie zamożnej 
/w  miastach z licznymi hotelami, mote
lami itd/.

Zdrowy rozsądek dyktuje określenie 
trzeciej, pośredniej warstwy, gdzie pro
blem istnieje niejako w ukryciu. Wydaje 
się, iż to właśnie w tym przypadku jest 
on najbardziej szkodliwy społecznie. 
Winniśmy pamiętać o tym, iż ten 
drażliwy temat bywa podejmowany je
dynie przez moralistów, lekarzy i praw
ników. Reszta społeczeństwa zdaje się 
na ich głosy. A to nie jest w porządku, 
gdyż ci pierwsi mają wiele do powiedze
nia dopiero wtedy, gdy zwykle jest za 
późno /uprawianie nierządu przez pro
stytucję trwa przeciętnie dziesięć lat/.
I co najważniejsze - znaczna część dru
gich ma nieco inne spojrzenie na pro
blem, objawem czego jest niedawne 
wykrycie nielegalnego domu publicz
nego w okolicach Warszawy.

Nadchodzą czasy, w których podob
ny proceder będzie się rozwijał przy 
większym udziale sutenerstwa i korup
cji. A byłby to tylko jeszcze jeden 
produkt uboczny problemu, na który 
bez uśmiechu, oburzenia czy nadmier
nego zainteresowania nie potrafimy 
spojrzeć. Na pytanie, dlaczego tak jest, 
odpowiedzmy sobie sami.

ANDRZEJ ŁUKASIK

Czy to  
miejski 
pejzaż ?
W czasie urlopu, wędrując po gos

podarnej pomorskiej wsi, doznałam 
przyjemnego zaskoczenia. Otóż władze 
gminne nakładały na niechlujnych gos
podarzy znaczne grzywny za bałagan 
w obejściu gospodarczym i niewykoszo
ne rowy przylegające do ich pól.

Nie wiem, czy nasze władze tak 
postępują z brudasami, którzy wido
kiem swoich posesji przynoszą wstyd 
miastu.

Jedno jest pewne, przynajmniej 
w centrum miasta /a  takich adresów 
wskazać można sporo/ nie powinno 
być brudnych i śmierdzących pod
wórek, połamanych płotów, zielska 
przerastającego ogrodzenia. Pejzaż taki 
nie idzie w parze z nową nawierzchnią 
dróg, czy ładnymi płytkami chodniko
wymi.

/ lo g /
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WIWAT MIODEK
Te tłumy w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
zebrały się... na wykład językoznawcy, 
prof. Jana Miodka.

W Y S T A W A

Wystawa malarstwa i grafiki w holu teatru

Rybnickie Dni Literatury zamieniają się 
coraz bardziej w święto wszystkich Muz; 
zaczęło się wszystko od spotkań literac
kich, a dziś objawia się jako wielowątkowa, 
bogata w treści i formy imprezy kulturalna 
na którą ku najwyższemu zdziwieniu 
większości gości RDL rokrocznie czeka 
społeczeństwo naszego miasta. Przedstawiając

 naszym czytelnikom serwis 
zdjęciowy z przebiegu XXII Rybnickich 
Dni Literatury mamy nadzieję rozbudzić 
tych, którzy przegapili XXII RDL 
i odświeżyć wspomnienia tych, którzy 
przeżyli chwile radości i zabawy oraz re
fleksji i zadumy na spotkaniach z pisarzami 
i aktorami, na spektaklach teatralnych 
i kabaretowych.

INAUGURACJA

Róbmy swoje, tak jak radzi W. Młynarski...

Prof. Henryk Mikołaj Górecki z Honorową Złotą Lampką Górniczą

Gra Filharmonia Rybnicka...

NA KLĘCZKACH PRZED „PIWNICĄ,
Które to już pokolenie „klęczy,, przed 

„Piwnicą,, pod Baranami ? Na estradzie, 
ciągle w dobrej formie dinozaury PIW
NICY obok jego filary i „nowy garnitur,, - 
a rybnicka publiczność - jak zawsze sza
lejąca, wielbiąca, bijąca brawo na stojąco, 
bo to ONI, od tylu lat dający radość, 
odpoczynek śmiechu i zadumę nad naszym 
polskim i ludzkim losem.

Teatr pękał w szwach a młodzież szkol
na, która wypełniła szczelnie wszystkie

przejścia - na stojąco obejrzała trzy godzin
ny spektakl! Oto co znaczy uwielbienie, 
gotowe wybaczyć nawet wyraźne słabości 
tego programu...

GAZETA RYBNICKA



XXII RDL

HONOROWA
ZŁOTA
LAMPKA
GÓRNICZA

We wtorek, 1 października w teatrze 
odbył się koncert symfoniczny z okazji 
przypadającego w tym dniu Międzynarodo
wego dnia Muzyki. Przed rozpoczęciem 
prezydent Rybnika JÓZEF MAKOSZ 
wręczył HONOROWĄ ZŁOTĄ LAMP
KĘ GÓRNICZĄ profesorowi HENRY
KOWI MIKOŁAJOWI GÓRECKIEMU.

Nagroda ta przyznawana jest działacz
om kultury i artystom szczególnie zasłu
żonym dla naszego miasta. Wcześniej 
otrzymali ją : dr INOCENTY LIBURA, 
prof. KAROL SZAFRANEK, LIDIA 
GRYCHTOŁÓWNA, HELENA SAKO
WSKA, dr JÓZEF MUSIOŁ i JANINA 
PODLODOWSKA.

Profesor H. M. GÓRECKI , będący wy
chowankiem rybnickiej szkoły muzycznej 
braci SZAFRANKÓW jest autorem 
o k o ło  11 utworów orkiestrowych oraz 25 
kameralnych i solowych, a także ponad 25 
kompozycji wokalnych i wokalno-instru
mentalnych.

Obecnie związany jest z londyńskim wy
dawnictwem „BOOSEY and HAWCES„, 
drukującym wszystkie jego kompozycje. 
___________________________  /w a ck /

W I E C Z O R Y

N A  M A Ł E J  S C E N I E

KABARET, KABARET...

ANNA CHODAKOWSKA

W środowy wieczór, 2 października re
dakcja nasza gościła trójkę dziennikarzy, 
a zarazem poetów z Wilna:
Alicję Rybałko, Romualda Mieczkowskie
go i Wojciecha Piotrowicza. Zaproszeni na 
XXII RDL, byli przede wszystkim gośćmi 
naszych szkół, dając młodzieży okazję po
znania poezji, powstającej w kolebce Mic
kiewicza.

Wieczorna pora, kameralny nastrój i urok 
naszych gości sprawiły, że spotkanie w re
dakcji „GR,, zaliczamy do niezapomnia
nych chwil.

* * *
Zdjęcia: Wacław Troszka

GAZETA RYBNICKA 5



SPACERKIEM PO MIEŚCIE SPORT TURYSTYKA

... w mieście potrzebny byłby 
porządny hycel, bo bezpańskich psów 
panoszy się u nas mnóstwo... Mówiła 
tak pewna starsza pani, lecząca ranę po 
ugryzieniu jej przez jednego z najlep
szych przyjaciół człowieka, na ulicy 
Sobieskiego /zasłyszane w autobusie 
linii 580/...

... Urząd Miasta nie powinien 
dopłacać na tych lumpów PRZYTULI
SKA dla bezdomnych przy ulicy 
Żużlowej ! Urząd powinien płacić na 
żłobki...

Tak żaliła się pewna kobieta, która 
ma prawdopodobnie dach nad głową 
i dziecko w wieku przed przed szkolnym. 
Jestem jednak przekonany, że osoba ta 
zmieni wkrótce zdanie, gdy jej dziecko 
podrośnie... Wtedy pani zatęskni za

Ludzie
godają...
darmowymi przedszkolami... I tak da
lej przez całe życie, bo zawsze dobrze 
jest mieć o coś pretensje !

... o co właściwie chodzi tym nauczy
cielom! Czy o podwyżki pensji, czy 
o cztery lekcje więcej dla uczniów 
? Niech wypowiadają się jaśniej, bo 
przecież klarownych i jasnych odpo
wiedzi domagają się od naszych dzieci 
w szkole. I to na oceny !

... chyba od stycznia umrzemy 
z głodu, gdy od swoich pensji będziemy 
jeszcze płacić podatek... Kiedy zapy
tałem osobę, która tak mówiła: jak 
będzie dokładnie z tym podatkiem, 
usłyszałem odpowiedź: „nie wiem,,!! 
Nie wiedzieć, a coś powiedzieć, oto 
sztuka, której mamy pod dostatkiem.

/szo ł/

Przechodniu - puchu marny !
Na polskich drogach jest naprawdę 

niebezpiecznie, a główną przyczyną są 
polscy kierowcy, czyli my sami !

W środę 25 września byłem świad
kiem sytuacji, w której czerwony „ma
luch,, wjechał w grupę przechodniów 
znajdujących się na pasach pod kopa
lnią „Chwałowice,,. Kilka dni później 
inny „maluch,,, bynajmniej nie zwal
niając, nadjeżdżał ulicą Rybnickiego 
w kierunku przechodzących przez pasy 
spacerowiczów; ostrzegał ich jednak

Zapaliło  się 
w  Urzędzie  

M iasta ...
„Już zapaliło się ognisko...,, zaśpie

wali harcerze i zuchy rybnickiego hufca 
na początku sesji Rady Miasta

natarczywie klaksonem... A zobaczmy 
jak kierowcy wymuszają pierwszeń
stwo na wychodzących po mszach ludzi 
z kościołów Misjonarzy i ś w .  
Antoniego! Podobnie jest na pasach pod „Her
mesem,, i dworcami PKP i PKS, 
a właściwie wszędzie. Mamy tu praw
dziwe prawo buszu: TEN POWINIEN 
UWAŻAĆ, KTO MA WIĘCEJ DO 
STRACENIA - A WIĘC PIESZY!

/s z o ł/

2 października br. Zuchy i harcerze 
chcieli w ten sposób podziękować 
władzom Rybnika za pomoc w zor
ganizowaniu obozu letniego w Wapie
nicy. Zdarzenie to w niczym nie przypominało

 wyreżyserowanej „pompy,,. 
Było to podziękowanie, ot co ! Har
cerze zaśpiewali, podziękowali 
i wręczyli radnym własnoręcznie wyko
nane pamiątkowe proporczyki.

/s z o ł/

Ta  ostatnia 
n iedzie la

Sezon żużlowy szybko minął 
i dobrnęliśmy już prawie do jego końca. 
Rzadko się zdarza, by ostatnie dwa 
mecze decydowały dosłownie o wszyst
kim. Tak będzie tym razem; po pierw
szym barażu w Gdańsku, w najbliższą 
niedzielę o godz. 14.30, na naszym torze 
rozstrzygną się losy dwóch drużyn, dla 
których sezon w związku z reorganizacją 
nieco się przedłużył - na szczęście !

Przygotowania do tych dwóch naj
ważniejszych meczy bieżącego roku 
przypominały prawdziwą batalię. No
wy właściciel sekcji Roman NIEMYJ
SKI, który umowę o dzierżawę pod
pisał do roku 1994, sprowadził do Ryb
nika nie tylko sprzęt z Danii za ok. 30 
tysięcy marek, ale również mechaników 
z innych klubów tak, by silniki były jak 
najlepiej przygotowane i nie sprawiały 
zawodnikom przykrych niespodzianek. 
W takich meczach każdy punkt jest na 
wagę złota i może się okazać, że jeden 
defekt może kosztować drużynę wypa
dnięcie z ekstraklasy.

Być może w niedzielę wystąpi przed 
własną publicznością Eugeniusz SKU
PIEŃ, ale wszystko zależy od stanu 
jego, złamanej w czasie meczu wyjaz
dowego w Lesznie, dłoni.

Największy znak zapytania, to udział 
zawodników zagranicznych obu 
klubów, jako że w lidze brytyjskiej ze 
względu na niesprzyjającą aurę, kilka 
spotkań przełożono na inny termin, co 
nieco wszystko skomplikowało.

Być może wystartuje w Rybniku: 
Martin DUGARD i Bohumil BRHEL, 
ale o tym przekonamy się w niedzielę. 
Wtedy również obecny szef sekcji za
mierza ujawnić nazwisko żużlowca za
granicznego, który w przyszłym roku 
ma startować w jego zespole. Ma to być 
jeździec z czołówki światowej. Kto? 
Może ERMOLENKO, a może pa
nujący nam mistrz świata lub inny 
DUŃCZYK ?

Tymczasem zapadły decyzje perso
nalne w samej sekcji. Jej wicedyrek
torem został p. Dominik KOLORZ, 
a do funkcji kierownika drużyny przy
mierza się p. Piotr MATLOCH.

Inne decyzje personalne dotyczące 
chociażby osoby Stanisława MIE
DZIŃSKIEGO /umowa do końca 
października/ i Erwina BRABAŃ
SKIEGO, zapaść mają już po meczach 
barażowych.

W Gorzowie Wlkp. 1 października 
odbył się kolejny egzamin na licencję 
„Ż„. Pomyślnie przebrnął przezeń 
młody rybniczanin Dariusz OLEŚ, dru
gi - Krzysztof KRETEK upadł na 
treningu poprzedzającym egzamin i do
znał kontuzji.

/w ack /

Koszykarki w  grze
W minioną sobotę inauguracyjne spotkanie w hali kopalni „Jankowice,, rozegrały 

koszykarki, które zamierzają walczyć w tym roku o wejście do ekstraklasy. Poniżej 
zamieszczamy terminarz meczów pierwszej rundy /wytłuszczonym drukiem - 
rozgrywki na własnym terenie/. Wszystkie mecze w Boguszowicach rozpoczynać się 
będą o godzinie 17.00. Zapraszamy !

12.10. Polonia W-wa - ROW

P a r k in g i
Na ostatniej sesji Rady Miasta usta

lono, że od 15 października wszystkie 
rybnickie parkingi podrożeją do wyso
kości 2 tys. zł.

Jednak uwaga ! Na ulicy Młyńskiej,

d r o ż e j ą  !
wyjątkowo, parking kosztuje 5 tys. zł,
jest bowiem przeznaczony przede wszy
stkim dla tych, którzy przyjechali na 
targ raczej coś sprzedać, niż kupić !

/szoł /

26.10. AZS Lublin - ROW
09.11. ROW - Korona Kraków
23.11. ROW - AZS Rzeszów
07.12. ROW - Cement Chełm
21.12. AZS Kraków - ROW

19.10. ROW - Stal Bobrek
02.11. ROW - Star Starachowice
16.11. AZS Z. Góra - ROW
30.11. AZS Gliwice - ROW
14.12. Stal S. Wola - ROW

/w ack /

K to  s i ę  b o i  a u t o n o m i s t ó w  ?
Duże zainteresowanie wśród miesz

kańców Śląska wzbudziły programy 
katowickiej TV „Kto kogo,,, przedsta
wiające w formie dyskusyjnego spot
kania problemy naszego regionu. 
Wśród gości w studio znaleźli się 
również przedstawiciele Ruchu Autono
mii Śląska, prezentujący ideę regionali
zmu. Ruch zrodził się w Rybniku, stąd 
i okolic pochodzą jego liderzy. Progra
my były nadawane na żywo, a emocje 
momentami sięgały zenitu.

Z jednej z uczestniczek dyskusji - red. 
Hanki Jarosz-Jałowieckiej, emocje owe

nie opadły jeszcze długo po programie.
Dowodem na to jest niby-dyskusja 

red. Jałowieckiej z Wacławem Horosz
kiewiczem w pierwszym numerze od
rodzonego tygodnika „Tak i Nie„. 
Przypisywanie „Ruchowi...„ nienawiści 
do Polski, skrywanie jakoby niemiec
kiego ducha, a także wątpliwości 
red. Jałowieckiej co do wojennej prze
szłości działaczy ruchu i ich rodzin, jest 
chwytem poniżej pasa. Te sugestie nie 
mogą bowiem wynikać ani z programu 
ruchu, ani z wypowiedzi jego przedstawi
cieli. Wynikają zatem z imaginacji i złej

woli dziennikarki.
Dlaczego autonomiści nie mieliby 

mieć „...odwagi przyznać się, że w du
chu są Niemcami,,, gdyby to była praw
da ? Przecież nie trzeba już ukrywać 
swoich poglądów, a tym bardziej po
czucia narodowego. Mniejszość niemie
cka jest rzeczywistością i wcale nie 
zamierza zejść do podziemia. Wręcz 
przeciwnie, co pani redaktor mogła 
sama zauważyć. Dlatego nie sądzę, aby 
autonomiści chcieli identyfikować się 
z ruchami mniejszościowymi.

Biorąc pod uwagę założenia progra
mowe „Ruchu...„, równie dobrze 
można by ich nazwać się regionalis
tami. A generalnie chcą jednego: by

wypracowany w regionie potencjał służył 
jego rozwojowi. I gospodarczemu 
i społecznemu.

Próba przypisywania autonomistom 
chęci oderwania Śląska od Polski 
służyć ma tylko zniechęceniu potencjal
nych wyborców do głosowania na ich 
listę. Wiadomo bowiem, że dla 
większości Ślązaków myśl o oderwaniu 
od Polski jest czystym absurdem. Wielu 
dostrzega natomiast degradację tego 
regionu i w większych uprawnieniach 
władz regionalnych upatruje szansę na 
poprawę kondycji Śląska i poprawę 
bytu jego mieszkańców.

W. RÓŻAŃSKA
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 Fatałachy z naszej szafy

S w e t r y
Sama jestem znudzona cotygodnio

wym przywoływaniem w naszym kąci
ku lat 60, ale... Nie można przecież 
pisać o linii trapezu, małej, czarnej 
sukience, koku czy makijażu z kreską 
na górnej powiece, nie wspominając lat 
60, bo wtedy właśnie odkryto te ele
menty i lansowano je po raz pierwszy.

Na fali wspomnianego trendu 
wypłynęły również swetrowe bliźniaki 
oraz obcisłe swetry robione ściegiem 
pończochowym. Rzeczy w sam raz na 
chłodne jesienne dni, które niewątpli
wie nadejdą. Pokazały się wprawdzie 
białe i czarne komplety z chińskiego 
mohairu, lecz włożenie na siebie dwóch 
tego typu swetrów może być przyjemne 
chyba tylko w bardzo mroźny dzień.

Lekarz domowy radzi

Migrena
Migrena charakteryzuje się napado

wym, ostrym, najczęściej połowicznym 
bólem głowy. W czystej postaci poprze
dza ją tzw. aura czyli objawy zwias
tujące napad. Są nimi zaburzenia wi
dzenia w postaci światłowstręt, cech 
niedowidzenia bądź wzrokowych 
wrażeń widzenia jasnych plam, barw
nych iskierek. Bardzo rzadko występu
je przejściowe oślepienie.

Ból lokalizuje się zwykle w okolicy 
skroniowej, ma charakter tętniczy, 
może również „wędrować,, np. na 
drugą stronę głowy. W czasie silnego 
napadu, bólowi towarzyszą objawy we
getatywne takie jak: mdłości, wymioty, 
silne bicie serca, bladość, pocenie się. 
Cały napad trwa średnio kilka godzin, 
rzadko ból trwa całymi dniami, mamy 
wtedy do czynienia ze stanem migreno
wym.

Na migrenę choruje ok.10 procent

A bliźniak powinien być raczej z cien
kiej wełnianej lub bawełnianej przędzy 
i w tym cały jego urok.

Niestety, o takie trudno w naszych 
sklepach. Upłynie pewnie również spo
ro czasu nim będziemy mogły wejść do 
dziewiarskiego sklepu i kupić obcisły, 
robiony ściegiem pończochowym swe
ter. Tu pozostaje nam własna inwencja 
i biegłość w operowaniu drutami...

Bliźniaki i obcisłe sweterki świetnie 
komponują się z dżinsami, a ponieważ 
lata 60 to również lata rozkwitu 
dżinsowej mody, przygotujmy się na 
atak dżinsowej tkaniny. Że na naszych 
ulicach aż roi się od dżinsów ? No 
właśnie, co niektórzy nie będą musieli 
nic zmienić, aby być na topie. Oczy
wiście mówimy o dobrym, starym 
dżinsie - indygo, czarnym, białym lub 
błękitnym, ignorując całkowicie turec
kie marmurki.

Przyzwyczajajmy się zatem do ob
cisłych, małych sweterków bez podusz
ek, bo do nich należy przyszłość. A że 
wolimy obszerne bluzy, cóż życie /i 
moda/ to nie bajka.

Wróżka

ogółu społeczeństwa, występuje ona ro
dzinnie. Dolegliwość rozpoczyna się 
najczęściej między 10, a 30 rokiem 
życia. Częstotliwość napadów jest 
różna - od cotygodniowch do poje
dyńczych incydentów w ciągu roku.

Dość ciekawie kształtuje się osobo
wość ludzi cierpiących na migrenę. Są 
oni z natury ambitni, odważni, przed
siębiorczy, żądni uznania i sławy. Sta
wiają sobie zawsze duże wymagania, 
życie ich przebiega w ciągłym stresie 
i napięciu. Między napadami chorzy 
nie zgłaszają żadnych dolegliwości. 
Bóle typu migrenowego opisane wyżej, 
gdy pojawiają się po 40 roku życia, 
trzeba zawsze traktować poważnie, 
gdyż mogą być objawami innych 
groźnych chorób.

Leczenie migreny nie jest łatwe. Do 
podstawowych zaleceń należy uregulo
wanie trybu życia tak, by zmniejszyć lub 
wyeliminować sytuacje stresowe. Lecze
niem farmakologicznym powinien 
zająć się lekarz, najlepiej neurolog. Do
raźnie ból można złagodzić ogólnie 
dostępnymi środkami przeciwbólowymi. 
W trakcie napadu polecany jest spokój 
i odpoczynek w zaciemnionym pokoju.

Z wiekiem napady słabną, a u kobiet 
często ustępują całkowicie wraz z okre
sem przekwitania.

/K .W ./

— ............

pod redakcją Mariana Raka

Grafika Stefana Suberlaka 
w  Teatrze Ziemi Rybnickiej

Bywalcy Teatru Ziemi Rybnickiej 
mogą się obecnie zapoznać ze sztuką 
STEFANA SUBERLAKA, jednego 
z czołowych grafików polskich, które
go twórczość znana jest daleko poza 
granicami naszego kraju. W hallu teat
ru eksponowanych jest 10 drzeworytów 
i 10 litografii - prac pochodzących 
z wcześniejszego okresu /lata 50 i 60 
/  tego wybitnego twórcy. Grafika SU
BERLAKA, to poetyczne kompozycje 
oparte na tematyce wiejskiej. 
W dziełach tych artysta nie koncentruje 
swojej uwagi na oglądzie przedmiotu 
czy natury, ale na próbie wypowiedze
nia indywidualnego stosunku do nich.

Człowiek pracujący w polu, zabudo
wania gospodarcze, zwierzęta, na
rzędzia rolnicze, drzewa i ich rozłożyste 
konary, kwiaty, roślinność, zboże, to 
elementy kompozycji graficznych, 
pełniących rolę rekwizytu dla ukazania 
gry kontrastujących ze sobą plam czar
nych, szarych i białych. Rekwizyty te są 
więc tylko pretekstem, punktem 
wyjścia, znakiem, aluzją. Opowieść 
o świecie natury, o świecie przedmiotów 
czy o człowieku, zmienia się w znak, 
symbol, w opowieść, którą sami widzo
wie mogą sobie tworzyć. Suberlak od
rzuca złudne wrażenia optyczne i chwilo
we emocje na korzyść analizy struktury 
przedmiotu i przestrzeni.

Chodzi mu bowiem głównie o dyna
mikę linii i płaszczyzn, jakże bogato 
zróżnicowanych fakturalne, o ładunek 
emocjonalny jaki te elementy zawierają

rają, o wrażenie jakie same przez się 
czynią niezależnie od treści literackiej 
z jaką się wiążą.

Sztuka SUBERLAKA wprowadza 
widza w specyficzny klimat - klimat, 
w którym narodziły się prezentowane 
na wystawie dzieła. Będzie je można 
oglądać do końca listopada 1991 roku.

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze zdarzyła się 
przykra pomyłka:
z przyczyn technicznych „wypadła,, 
część tekstu, niezmiernie ważna. Przyta
czamy, zatem cały akapit w którym 
nastąpiło zniekształcenie i przepraszamy 
serdecznie panią Kazimierę Drewniok 
i pana Jerzego Szlesaka.
Redakcja

Inicjatorzy wystawy - dyrektorka Dzie
lnicowego Domu Kultury w Katowi
cach mgr Dorota Lorenc i reprezen
tująca Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Katowicach mgr Jadwiga Gołębio
wska, oraz technik budowlany Kazi
miera Drewniok i inż. Jerzy Szlesak 
otrzymali wiele słów uznania i po
dziękowań, m.in. od papieża Jana 
Pawła II, kardynała Józefa Glempa, 
biskupa katowickiego Damiana Zimo
nia, prezydenta Lecha Wałęsy, wojewo
dy katowickiego Wojciecha Czecha 
oraz pełnomocnika wojewody d/s me
cenatu nad kulturą Ryszarda Gila.

Ciągłość pracy - cz. III

CIĄGŁOŚĆ PRACY, A DŁUGOŚĆ 
OKRESU WYPOWIEDZENIA 
UMOWY O PRACĘ.

Do stażu pracy zalicza się okresy 
pracy we wszystkich poprzednich 
zakładach, bez względu na to, w jaki 
sposób ustał stosunek pracy. Jeżeli pra
cownik ma co najmniej 10-letni staż 
pracy, okres wypowiedzenia umowy 
o pracę wynosi 3 miesiące kalendarzo
we.
CIĄGŁOŚĆ PRACY W ZAKRESIE

PRAWA DO EMERYTURY I RE
NTY.

Przy ustalaniu prawa do emerytury 
i renty zalicza się wszystkie okresy 
zatrudnienia /la ta , miesiące, dni/. Nie
pełne miesiące oblicza się w dniach 
i sumę dni zamienia się na miesiące, 
przyjmując za miesiąc 30 dni kalen
darzowych. Sumę miesięcy zamienia się 
na lata /12 miesięcy za jeden rok/.

JAK Z POWYŻSZEGO WYNIKA 
STAŻ PRACY USTALA SIĘ NIECO 
INACZEJ DLA KAŻDEGO PRA
COWNIKA.

Ciągłość pracy to pojęcie wypraco
wane przez praktykę i dla jej potrzeb.

Prawnik

o

M O TES

RYBNICKA
KSIĄŻKA
TELEFONICZNA

23616 Alejski Bogdan lek Gliwicka 24
25027 Alejski Zbigniew Raciborska 62
27147 Amiga Jan Reymonta
26536 Amalio Bernard Rewolucjonistów 14
25213 Ambroziak Adam Gliwicka
23879 Ajdukiewicz Urszula Nadbrzeżna
28455 Androsz Helena Matejki
28101 Androsz Andrzej Wodzisławska
25744 Androsz Tadeusz Wodzisławska 5
24633 Anioł Aniela Karłowicza 27
24076 Anioł Jerzy Damrota 6
26514 Antczak Antoni Chabrowa 28
23771 Antczak Józef Wyzwolenia 27
27403 Antczak Paweł Raciborska 62

D O M O W Y
23904 Antes Fryderyk Długosza 9
24132 Antończyk Władysław Piasta 4
27010 Antoszek Zdzisław Jankowicka 16
26231 Antoniewski Antoni Boguszowice
24296 Aplikowska Gertruda Zbowidowców 126
27699 Aplikowska Barbara Moniuszki 7
26023 Apelt Maria Wierzbowa
24561 Apostoł Alfred Floriańska
28701 Apostoł Henryk Floriańska
22753 Arciszewska Krystyna Piasta
28820 Arendt Pelagia Orzepowicka
22720 Armański Jan Piasta
26377 Asiesinkiewicz Czesława Śląska
24108 Auer Hubert Powstańców
22039 Augustyn Zbigniew Kościuszki
26525 Auguścik Jan Chabrowa
27147 Aunga Jan Reymonta
26523 Bagiński Józef Wysoka
28725 Babilas Marian Floriańska
28311 Babilas Antoni Świerklańska
25180 Babilas Henryk Żorska
23062 Babilas Franciszek Studzienna
26450 Babiński Piotr Raciborska
22377 Babiński Tadeusz Dworek
22414 Babczyńska Janina Wolnego
27705 Bubula Mirosław Strąkowska

c.d. na str.8
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Czym jest KOŃ ? Ot, czasem rano miniesz jakąś furmankę - zawalidrogę. 
Któż by spojrzał, zajął choć na chwilę 
oko, załzawioną i zdławioną oparami 
koni mechanicznych, szkapiną ? A kie
dy śpieszący drogą kierowca ujrzy zie
lonkawo-złote kule na jezdni, to bierze 
je między koła, by nie zabrudzić opon.

A rumak ? Czym jest RUMAK ? Za
pewne drobi kopytami we wspomnie
niach zdziecinniałych szwoleżerów czy 
własną piersią osłania wymierających 
miłośników d’Artagnana i Kmicica. 
„Czterokopytna duma,, to zwierzę nie
realne, mityczne, jakaś tam metafora 
przypięta do „zaczarowanej dorożki,,. 
Nie ma już końskich targów. „Czyż nie 
dobija się koni ?„.

A jednak wielka jest siła mitu ! Po
zwala ona wytrwać w przepełnionej sali

Koszałki
opałki

Skrzydła i chomąto
- jednym na krzesłach, innym na 
stojąco, niektórym na podłodze, na 
poręczach balkonu czy nawet na 
klęczkach. Mimo tych niedogodności 
pojawił się ów mityczny rumak - PE
GAZ. Skorzystał z zawieszonych nad 
rampą rybnickiej sceny skrzydeł 
i uniósł nas wysoko - na podniebne łąki 
poezji. Długi pobyt z PIWNICĄ POD 
BARANAMI u Muz pozwala lepiej wi
dzieć panoramę wzgórz i dolin, które na 
trzy godziny zostawiliśmy za sobą.

Opadanie z wyżyn /owacja na 
stojąco/również trwało długo. Jednak 
pożegnalne „Dobranoc,, Piotra Skrzy
neckiego nie powinno nam przesłonić 
faktu, że obok Pegazowych skrzydeł 
krakowski scenograf umieścił chomąto. 
Zatem - słowami poety - „Lećmy 
i odtąd nigdy nie zniżajmy lotu !„

KRONIKARZ

5 minut łamania głowy

NASZE *
 PROPOZYCJE

Duża Scena ROK
12 października godz. 16.00 i 18.00, 
„PIGWA-SHOW,,

Mała Scena ROK
12 i 13 października, dyskoteki w godzi
nach od 18.00 do 24.00, cena biletu 20 
tys. z ł  /sobota/ i 15 tys. zł /niedziela/

Kino Premierowe

9 i 10 października, godz. 17.00 i 19.15, 
„Wielki błękit,,, film sensacyjny 
prod. USA, cena biletu 10 tys. zł. 
i 6 tys. zł.
Dyskusyjny Klub Filmowy TZR
14 października „Ślepa furia,,, film 
amerykański, w roli głównej Rutger 
Hauer, wstęp za okazaniem karnetu; do 
Klubu można się zapisać w każdy po
niedziałek w godz. 18.00 - 19.00

Nowinki w  kuchni

P a r ó w k i
1/4 szklanki tłuszczu, 3 łyżki drobno 
posiekanej cebuli, 2 łyżki drobno posie
kanej zielonej papryki, 2 parówki po
krajane w krążki, 4 jajka roztrzepane 
widelcem, 2 łyżki mleka, 1/2 łyżeczki 
soli

z ja jk a m i
Cebulę i paprykę smażyć na tłuszczu na 
patelni 5 min. Dodać pokrajane 
parówki. Mleko wymieszać z jajkami 
i solą, wylać na parówki. Smażyć na 
wolnym ogniu, aż jajka się zetną 
i zaczną odstawać od boków patelni. 
Złożyć na pół jak omlet i podawać na 
gorącym półmisku.

Wśród czytelników, którzy nadeślą
zostanie nagroda KASETA VIDEO.

Rozwiązania prosimy przesyłać na

Spośród sześciu chłopców hotelowych znajdź dwóch 
identycznych ?

prawidłowe rozwiązanie do dnia 16 nasz adres: „Gazeta Rybnicka,, 
października 1991 roku wylosowana Rybnik, ul. Kościuszki 54

N O T E S  D O M O W Y
26864 Badaj Andrzej Słowiańska
21042 Badura Henryk Świerklańska
22321 Badura Jan Wyzwolenia
22216 Badura Zuzanna Dworcowa
27396 Badura Dariusz Reymonta
24364 Badowski Zbigniew Wodna
28297 Bajek Bogumił Floriańska
21853 Bajda Jan Widok
21912 Bajor Józefa Sławików
24704 Bajda Stefan Findera
25726 Bakalorz Jan Raciborska
24839 Bąk Henryk lek. med. Webera
24889 Bąk Krystyna Kościuszki
23003 Bąk Kornelia Kościuszki
21777 Bąk Jan Raciborska
25109 Bąk Lech Łokietka
28397 Bąk Zbigniew Pod Wałem
21588 Bąk Tadeusz Różańskiego
28269 Bączek Teresa Lompy
24853 Balcarek Czesław Powstańców
21742 Balcer Edward Wodna
22102 Balcer Otton Widok
22508 Balicki Szczepan Nadbrzeżna
22970 Balicki Aleksandra Kościelna
25407 Baluch Leonard Rudzka

21755 Baluch Norbert Damrota
25174 Baluch Piotr Wyględy
27965 Balcerzyk Felicja Wandy
28551 Balasiński Wiesław Karol Komin
24692 Bałaban Stanisław Św. Antoniego
24567 Bała Marian autom. Wodzisław
25110 Banasiak Janina Kusocińskiego
27237 Banasiak Tadeusz Sławików
27119 Bandurski Ryszard Reymonta
26968 Banaszkiewicz Andrzej Floriańska
25035 Banaszyński Tadeusz Kusocińskiego
27248 Bandulek Tadeusz H. Sawickiej
25423 Banduła Antoni Wandy
28631 Bank Bronisław Dąbrówki
24242 Banek Małgorzata Reymonta
23751 Banka Helena Kościuszki
26412 Baranowska Irena Budowlana
21669 Baranowski Roman Piasta
25601 Banot Marian Wyzwolenia
28809 Barbachowski Ryszard Findera
28811 Barczuk Witalis Orzepowicka
23262 Barczyk Irena Findera
26982 Barczyk Dariusz Chabrowa
25247 Barczykowski Marek Raciborska
28732 Barczyńska Elżbieta Floriańska

c.d.n.
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