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Homo p o d atn ik u s
Z pierwszym dniem nowego 

roku staliśmy się j ak jeden mąż, 
„homo podatnikus,,. Płacenie 
podatku dochodowego będzie 
obowiązywało wszystkich oby
wateli mających jakiekolwiek 
przychody. Wyłączeni są tylko 
utrzymujący się z pracy na roli, 
którzy płacić będą dotychczaso
wy podatek rolny.

Istnieje wiele aspektów no
wych przepisów podatkowych, 
które długo jeszcze będziemy 
zgłębiać.

Obliczeniem samego podatku 
zajmą się odpowiednie służby, 
choć oczywiście nic nie stoi na 
przeszkodzie byśmy sami, zada
jąc sobie trud dokładnego po
znania przepisów, potrafili go 
sobie obliczyć.

Namawiała do tego „Gazeta 
Wyborcza,,, ogłaszając konkurs 
na obliczenie podatku fikcyjne
go inż. Kowalskiego. Rozrzut 
odpowiedzi świadczy o niezbyt 
dobrej znajomości mechanizmu

obliczenia nowego podatku.
Nas jednak najbardziej inte

resować będzie, jak w sposób 
całkowicie legalny obniżyć sobie 
dochód roczny, a tym samym 
kwotę płaconego podatku. 
A więc odpisać od rocznego do
chodu możemy sobie wszystkie 
udokumentowane koszty remon
tu mieszkania czy domu, w prze
dziale od 4.942.000.- do 
49.420.000.- zł, a także alimen
towanie osób z rodziny, znajdują
cych się w trudnych warunkach 
materialnych /oprócz alimentów 
na dzieci/ oraz darowizny na 
cele szlachetne do wysokości 10 
procent tego dochodu. Możliwy 
jest również odpis od dochodów 
w razie budowy domu, jego kup
na, wkładu budowlanego lub mie
szkaniowego do spółdzielni oraz 
przy zakupie gruntu i prawa wie
czystego użytkowania gruntu 
pod budowę domu. Niestety, jak 
nas informuje naczelnik Urzędu 
Podatkowego w Rybniku Franciszek

Franciszek SANOCKI, do dnia dzi
siejszego /6.1.92r nie ma jesz
cze szczegółowych przepisów 
wykonawczych do nowej usta
wy podatkowej. Nie wiemy 
więc, czy rachunki za wykonane 
prace remontowe będziemy do 
Urzędu Podatkowego zanosić 
sukcesywnie, czy też na końcu 
roku, jak to robią np. Ameryka
nie. I tu zaczynamy rozumieć 
pewne sceny z amerykańskich 
filmów, dotąd dla nas niezrozu
miałe, kiedy to małżonkowie 
z wypiekami oraz obłędem 
w oczach szukają rachunków 
z całego roku.

Niezależnie od tego, co na te
mat odpisów od dochodu będą 
mówiły szczegółowe przepisy, 
gromadźmy wszystkie rachunki 
za remonty i inne dokumenty 
świadczące np. o działalności 
charytatywnej, bo to będzie jedy
ną podstawą do odliczenia sobie 
tych sum od dochodu, a tym 
samym obniżenia podatku.

W. Różańska

Jeszcze tylko do 14 stycznia br. czekamy na rozwiązania naszego 
WIELKIEGO KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO.

Przypominamy, że za znalezienie wśród gałęzi świątecznego 
drzewka 12 zabytkowych, rybnickich budowli rozlosujemy: jedną 
nagrodę w wysokości 1 mln zł oraz 2 nagrody po 500 tys.zł.

Sponsorami konkursu są: Zakłady Mięsne ROW sp. z o.o oraz 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GRAMBUD z Żor.

Autorką pomysłu i rysunku jest Kazimiera DREWNIOK.

Dziękujemy serdecznie Czytelni
kom, Współpracownikom oraz insty
tucjom, od których otrzymaliśmy ży
czenia świąteczne i noworoczne.

Mamy nadzieję, że życzliwość ta 
pomoże nam w dalszej pracy - ku 
pożytkowi Czytelników i satysfakcji 
zespołu redacyjnego.

„UNIMAG,, spółka cywilna 
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 7, 

tel. 3055-88
świadczy usługi w zakresie:

- naprawy obuwia
- sprzątania pomieszczeń, mycia okien
- drobnych remontów mieszkań, malowania
- całodobowej opieki nad dziećmi w domu

SPOTKANIA NOWOROCZNE
Dobrych życzeń nigdy nie za 

wiele, a jeśli składają je sobie 
ludzie współpracujący ze sobą 
na co dzień, to ich rolą może być 
również zobowiązanie do bar
dziej harmonijnego współdzia
łania na płaszczyźnie zawodo
wej.

Dlatego spotkania noworocz
ne Zarządu Miasta z przedsta
wicielami różnych środowisk 
w naszym mieście miały charak
ter bardzo uroczysty, a zarazem 
niemal familijny, skoro były to 
spotkania ludzi odpowiedzial
nych za kształt i poziom życia 
społecznego i gospodarczego 
w naszym mieście.

W czasie poniedziałkowego 
spotkania (6 stycznia br.) z dyre
ktorami rybnickich zakładów 
pracy i instytucji miejskich, pre
zydent miasta JÓZEF MA
KOSZ dosłownie wyraził tę wła
śnie myśl, że dobre życzenia 
składane na początku tego trud
nego roku mają szansę realizacji 
tylko pod tym warunkiem, że 
sami solidnie przyłożymy do te
go ręki: „Jest sprawą naszego 
zaangażowania i honoru, na ile 
czas dany nam przez społeczeń
stwo dobrze wykorzystamy. 
Każdy z nas, w mniejszym lub 
większym stopniu, może powię
kszyć lub zmniejszyć rozmiar 
ludzkiego nieszczęścia, zmniejszać

zmniejszać lub zwiększać poczucie bez
pieczeństwa dnia codziennego 
i jeszcze bardziej bezpiecznego 
jutra. (...) Życzę Wam z całego 
serca, by starczało Wam w każ
dej sytuacji hartu ducha, aby 
w trudnych momentach być 
przykładem prawości, sumien
ności oraz zwykłej ludzkiej 
uczciwości. Naszemu krajowi 
jak nigdy dotąd potrzeba ludzi 
prawych i oddanych.,,

W cytacie tym zawarta jest 
istota pojęcia służby społecznej, 
od której jakości tak wiele prze
cież zależy w codziennym życiu 
mieszkańców miasta.

/r e d /

W piątek 27 grudnia ub. roku, 
w siedzibie dyrekcji Rybnickiej 
Fabryki Maszyn, odbyło się ze
branie zarządu Izby Przemysło
wo-Handlowej w Rybniku. 
Wziął w nim udział prezydent 
Rybnika Józef Makosz, a także 
zaproszeni biznesmeni.

Celem tego, niejako progra
mowego spotkania, było uak
tywnienie Izby i wypracowanie 
bardziej nowoczesnego modelu 
działania oraz prowadzenie 
wspólnej polityki gospodarczej 
z władzami miasta.

Przypomnijmy, iż powołana 
do życia w lutym 1990 roku Izba 
Przemy słowo-Handlowa zrze
sza 162 podmioty gospodarcze 
i jest swego rodzaju wspólnotą

wielu przedsiębiorstw. Repre
zentuje ona interesy wszystkich 
swych członków, m.in. w kon
taktach z zagranicą. Izba pro
wadzi również działalność szko
leniową z zakresu prawa podat
kowego, celnego, bankowego.

/w a ck /

Dni Informatyki Francuskiej
W środę i czwartek, 8 i 9 sty

cznia w Miejskim Ośrodku Spo
rtu i Rekreacji w Kamieniu od
były się Dni Informatyki Fran
cuskiej połączone z wystawą 
promocyjną sprzętu telekomu
nikacyjnego oraz sprzętu i opro
gramowania komputerowego.

Impreza ta, to podsumowanie 
pewnego etapu działań na rzecz 
kompleksowych rozwiązań 
w dziedzinie informatyki i tele
komunikacji oraz nawiązania 
współpracy z producentami 
sprzętu najnowszej generacji.

Relację z przebiegu Dni In
formatyki Francuskiej zamieści
my w następnym numerze 
„GR„, a uczestników wystawy 
przedstawiamy w Dodatku 
Nadzwyczajnym „GR„.

/r e d /
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Bank Handlowo-Kredytowy s.a.
Oddział Rybnik, Pl. Armii Krajowej 3 oraz 

Filia Banku, Rybnik ul. Wysoka 15 /Okrąglak/
Życzy swoim Klientom i wszystkim mieszkańcom Rybnika zdrowia 

i pomyślności w nowym 1992 r.
Jednocześnie polecamy swoje usługi bankowe:
- oszczędności /lok aty / 1 i 2 miesięczne 

3 miesięczne 
6 miesięczne 
12 miesięczne 
2 i 3 letnie

na bardzo korzystnych warunkach oprocentowania.

Prowadzimy rachunki bankowe i obsługujemy:
- mieszkańców Rybnika oraz sąsiednich miast i gmin
- firmy handlowe, usługowe i zakłady przemysłowe

Filia Banku „Okrąglak,, zaprasza w szczególności:
- rzemieślników i ich rodziny,
- prowadzących warsztaty rzemieślnicze
- mieszkańców miasta i okolic
- udzielamy kredytów na działalność gospodarczą i potrzeby indywidualne
- obsługujemy ratalną sprzedaż niektórych samochodów 

osobowych i dostawczych
- prowadzimy prywatyzację zakładów państwowych
- prowadzimy doradztwo gospodarcze, obrót papierami wartościowymi 

oraz wykup wierzytelności /długów/

Nasze telefony: 23238 administracja Banku 
26983 Wydz.Kredytów 
22034 Wydział Operacyjny /lokaty /
21418 Filia „Okrąglak,, 
telefax 22627, tlx 39482

LISTY DO 
REDAKCJI 

Oszczędnością i pracą...

Macie w Waszej gazecie rub
rykę „Spacerkiem po mieście,,. 
Czytając to ma się wrażenie, że 
ten spacerujący nosi „różowe 
okulary,,. Widzi tylko to, co 
można pochwalić. Nie widzi na
tomiast tego, co koniecznie trze
ba zganić, a nawet potępić. Cho
dzi o szkoły. Nauczyciele narze
kają, że mało zarabiają i mają 
rację, ale sami zwiększają wyda
tki szkoły. Bo ile wynosi opłata 
za energię elektrczną w jednej 
tylko szkole ?? Teraz w zimie 
trzeba nieraz do godz.9.00 rano 
świecić światło, ale potem już 
można je gasić.

Wystarczy przejść się po Ryb
niku, by zobaczy, że jeszcze 
o godz. 12.00 we wszystkich kla
sach pali się po 6 żarówek. Ża
den nauczyciel, czy nauczyciel
ka nawet kiedy ma „ślepą,, ku
chnię nie pali światła w dzień, bo 
oszczędza, ale w szkole na myśl 
nikomu nie przyjdzie by oszczędzać

Z A P R A S Z A M Y  DO N A S Z E G O  B A N K U  I F I L I I

W niedzielę 12.01.1992 roku w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej rozpoczyna się 

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO
I stopień - godz. 9.00,
II stopień - godz. 10.30.

Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu

WŁAMANIE do „Starego Kościoła,,

Likwidator
Przedsiębiorstwa 
Produkcji Usług 

Handlu i Wdrożeń 
„Vitis„ spółka z o.o. 

z siedzibą 
w Rybniku 

ul. 3-Maja 12 
zawiadamia 

o rozpoczęciu 
likwidacji w/w 

przedsiębiorstwa 
i wzywa wierzycieli 

do zgłaszania 
roszczeń w terminie 
3 miesięcy od daty 

ukazania się 
głoszenia.

Sześcioletni chłopiec postrzelił 
w Nowy Rok dwuletnie dziecko, 
które zmarło w wyniku odniesio
nej ciężkiej rany. Ten tragiczny 
wypadek wydarzył się w jednym 
z mieszkań w Żorach, podczas 
sylwestrowej zabawy zorganizo
wanej przez dwa zaprzyjaźnione 
małżeństwa. Gospodarz domu 
około północy wyciągnął pisto
let sportowy typu „Margolin,, 
i wyszedł na balkon, by strzela
niem powitać Nowy Rok. Po 
oddaniu kilku strzałów w po
wietrze odłożył broń na szafkę, 
nie zabezpieczywszy jej odpo
wiednio przed dziećmi. Około 
godziny 2.00 w nocy dorośli 
położyli się spać. O 8.00 rano

Do kościoła pod wezwaniem 
Matki Boskiej Bolesnej włamał 
się w ostatnim dniu roku nie
znany sprawca, który skradł 
niezbyt wielkiej wartości mag
netofon oraz zbeszcześcił szaty 
liturgiczne i monstrancję. 
Z ustaleń rybnickiej policji wy
nika, że włamywacz ukrył się 
w kościele po porannej mszy, 
gdyż łańcuch zabezpieczający 
drzwi został przepiłowany od

zbudził ich strzał. 6-letni synek 
gospodarzy podczas zabawy 
bronią wystrzelił do 2-letniego 
chłopca - dziecka gości przyby
łych na sylwestrową zabawę. 
Kula ugodziła ofiarę wypadku 
w oko i utkwiła w mózgu. We
zwane natychmiast pogotowie 
nie zdołało uratować dziecka, 
które zmarło po pół godzinie na 
miejscu zdarzenia. Właściciel 
broni wezwany do prokuratury 
twierdzi, że rozładował pistolet.

Według informacji udzielo
nych przez żorską policję, po
zwolenie na broń było już nie
ważne, a pistolet pochodził 
z rozwiązanego klubu strzelec
kiego kopalni „im. ZMP„

/ j a k /

wewnątrz. Poniesione w wyniku 
włamania straty materialne są 
niewielkie. Skradziony magne
tofon używany do nagłaśniania 
kościoła nie był wysokiej klasy. 
Przestępca uraził jednak uczucia 
wierzących rozsypując i depcząc 
komunikanty oraz szaty litur
giczne.

Jak stwierdza policja, sposób 
dokonania tego zbeszczeszcze
nia był wyjątkowo brutalny.

/ j a k /

Miejski Ośrodek Sportu 
w Rybniku przy ul.Kościuszki 
zaprasza wszystkich amatorów 
pływania na basen

Poniedziałek 11.00-14.00,16.00- 
18.00, 19.00-21.00 
Wtorek 9.00-11.00, 14.00-21.00 
Środa 9.00-12.00, 15.00-21.00

Czwartek 14.00-16.00,
Piątek 10-14.00, 17.00-21.00 
Sobota 10.00-17.00 
Niedziela 9.00-17.00

Wstęp dla dorosłych za 1 godz. - 
8 tys. z ł , dla dzieci za 1 godz. - 
5 tys. zł

Droga przez mękę
Od połowy roku działa w Ry

bniku Posterunek Celny, który 
jest agendą Urzędu Celnego 
w Katowicach. Tworzony był 
prawdopodobnie dla wygody 
mieszkańców miasta i okolic, 
a także dla usprawnienia sa
mych odpraw na granicach na
szego kraju. Oba te powody, 
przynajmniej w moim przypad
ku, nie sprawdziły się. Miałem 
niedawno „przyjemność,, załat
wiać formalności związane z im
portem samochodu „stamtąd,,, 
właśnie w w/w Posterunku przy 
ul.Sosnowej i to, co mnie /a  
także i moich współkolejkowi
czów/ tam spotkało, do rzeczy 
przyjemnych na pewno nie zali
czę. Pierwszą nieprzyjemną 
sprawą jest konieczność pozos
tawienia tam bardzo dużej kwo
ty pieniężnej z tytułu cła i podat
ku. Ale to nie wina tegoż po
sterunku, więc nie o tym rzecz 
będzie. Nadmieniam tylko, że 
płaciłem uczciwie, nie szukałem 
możliwości „wykiwania,, władz 
celnych, oraz Państwa /i  tu do
dam nieuczciwego wobec tzw. 
j ednorazowych,, importerów, 
podczas gdy „hurtownicy,, 
śmieją się w nos temuż Państwu

Karnety : 12 wejść dla dorosłych 
- 70 tys.zł, dla dzieci - 40 tys.zł

Zakłady pracy mogą wynająć 
basen za 350 tys. na godz. 
Skorzystać można także z kor
tów tenisowych. Godzina gry 
dla dorosłych - kosztuje 10 tys.zł 

dla dzieci - kosztuje 6 tys.zł 
Wynajęcie hali sportowej - 170 
tys.za godzinę
Napoje, gorącą herbatę i słody
cze zapewnia bufet czynny na 
terenie ośrodka.

Wszystkich zainteresowa
nych serdecznie zaprasza

dyrekcja OSiR w Rybniku

TRAGICZNE powitanie Nowego Roku Kąpiel zimą

oszczędzać. Przykładem może być 
szkoła nr 31 przy ul. Orzepowic
kiej. W blokach ani jedno okno 
nie jest oświetlone, ale szkoła od 
góry na dół, od prawej do lewej, 
przerwa czy lekcja wszystkie ża
rówki się palą. Nawet słońce 
świeci w okna, ale w klasie która 
ma 3 duże okna - pełne oświet
lenie. Lecz nie tylko szkoła nr 31 
tak postępuje. W każdej szkole 
tak samo. Technikum Górnicze 
jest od strony ulic oświetlone 
i w niedziele, i w nocy. Takie 
postępowanie powinno być ka
rane, a karani powinni być dyre
ktorzy szkół. Za pobór energii 
elektrycznej powinni płacić ze 
swoich pensji. Będą wtedy 
oszczędzali tak jak we własnym 
domu. Narzekanie i rozrzutność 
krajowi nie pomoże. Pomoże 
zrozumienie i oszczędność. M o
że zajmie się tym problemem 
„Zespół Ekonomiczno-Admini
stracyjny Szkół Podstawo
wych,,, a dyrektorzy szkół śred
nich też pomyślą o oszczędno
ści. Czy nasze podatki muszą 
być tak marnotrawione??
P.S. Proszę nie podawać mojego 
nazwiska. Mam dwie sąsiadki - 
nauczycielki. Nie byłoby mi we
soło.

Nazwisko znane redakcji.

z jego przepisów/. Chcę powie
dzieć o sposobie, w jaki traktuje 
się takich uczciwych głupców 
jak ja na Posterunku Celnym. 
Potraktowano mnie w sposób, 
który urąga wszelkim normom 
etyczno-moralnym, nie mówiąc 
już o zwykłej przyzwoitości. 
Nieprzyjemny brodacz dosko
nale władał stylem „załatwiania 
spraw,, z przeszłości. Wolno sia
dać lub stać, wchodzić i wy
chodzić tylko na wezwanie, 
broń Boże o cokolwiek zapytać. 
Procedura załatwiania wygląda 
w ten sposób, że jeden głupiec 
/w  tym przypadku ja /, stoi lub 
za zgodą pana brodacza siedzi 
i czeka, aż ten przestanie się 
nudzić, a w międzyczasie na sto
łeczku obok znajomi brodacza 
załatwiają w pięć minut parę 
spraw. Po paru zdawkowych 
słowach ten pan wyprasza mnie 
i sprawę przekazuje dalej, przy 
czym czyni ironiczne uwagi na 
temat ceny samochodu. Można 
by o tym jeszcze dłużej. Ale to 
nic nowego, to już przerabialiś
my.

Zostawiłem w tym urzędzie 
ponad 20 mln. Niech będzie ku 
chwale... Ale nie takich urzęd
ników.

Adres i nazwisko 
znane redakcji

Ile zarabiają radni?

Radny to funkcja społeczna, 
za którą nie pobiera się zapłaty. 
Jednak 45 członkom rybnickiej 
Rady Miasta przysługuje dieta 
w wysokości 250 tys.zł. miesię
cznie. Jeżeli jednak radny jest 
przewodniczącym jakiejś komi
sji, to pobiera 500 tys.zł. Trochę 
większe diety przysługują nastę
pującym funkcjom: przewodni
czący Rady Miasta - 1 mln zł, 
a jego zastępcy i nieetatowi 
członkowie Zarządu Miasta 
otrzymują 750 tys.zł. miesięcz
nie.

/szoł/
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Pomóżmy słabszym przetrwać zimę

Śniadania w  szkole
Mamy już pierwsze efekty na

szego apelu o posiłek w szkole, 
jaki zamieściliśmy w 48 nr „Ga
zety Rybnickiej,,. Dowodem na 
to rozmowa z dyrektorem Szko
ły Podstawowej nr 11 Tadeu
szem BONKIEM.

Redakcja - Pana szkoła jako 
pierwsza przystąpiła do akcji 
„śniadania w szkole,, . Jak do 
tego doszło ?

Tadeusz Bonk - O „Śniadaniach 
w szkole,, przeczytałem w „Ga
zecie Rybnickiej,, w listopadzie. 
Popieram tą akcję, gdyż uwa
żam, że właściwe odżywianie 
jest warunkiem prawidłowego 
rozwoju młodego organizmu. 
Nasze dzieci uczą się na 2 zmia
ny, wiele z nich przez kilka go
dzin dziennie przebywa w szko
le, np.: korzystają ze świetlicy. 
Zapewnienie im gorącego posił
ku jest niezbędne. Dla wszyst
kich młodszych klas chciałbym 
stworzyć swoistą „mleczną ku
chnię„, która wzbogacałaby
o mleczne napoje śniadania 
przynoszone z domu. Dzieci 
młodsze będą się uczyły w bu
dynku, w którym mieściło się 
przedszkole. Jest tam kuchnia
i mleczne śniadania mogłyby 
tam być spożywane w estetycz
nie urządzonej jadalni.

Starszej młodzieży umożliwi
my korzystanie ze szkolnej sto
łówki i przygotowanie np.: skła
dkowej herbaty. Uczniowie ze 
starszych klas prowadzą też 
sklepik szkolny, przygotowując 
dla spóźnialskich niedrogie ka
napki, estetycznie przyrządzone 
i naprawdę zawsze świeże. Nie 
ukrywam, że prawie setka dzieci 
powinna korzysta z naszej stołó
wki, lecz rodzice nie są w stanie 
opłacać im szkolnych obiadów. 
Są to obiady tanie, prawie w ce
nie lizaka - 2,5 tys.za posiłek, 
lecz dla wielu z naszych pod
opiecznych nieosiągalne, gdyż

AIDS nie wybiera...

Koniec 1991 roku przyniósł 
szereg sensacyjnych informacji, 
które po raz kolejny ulokowały 
„dżumę XX wieku,, - AIDS - na 
czołówkach światowych serwi
sów informacyjnych. Śmierć 
wokalisty zespołu „Queen,,, 
oświadczenie gwiazdy amery
kańskiej koszykówki o nosiciel
stwie wirusa HIV, przyznania 
przez rząd francuski odszkodo
wań dla kilku tysięcy osób, któ
rym przetoczono krew zarażoną 
HIV...

Można zapytać, a cóż my ma
my wspólnego z sensacjami od
ległego świata ? A jednak często

pochodzą oni z rodzin biednych 
i nie zawsze przynoszą drugie 
śniadanie do szkoły. Są to dzieci 
z rodzin wielodzietnych, z któ
rych 2-4 uczęszcza do szkoły. 
Uważam, że dla tych dzieci nale
żałoby stworzyć fundusz prze
znaczony na ich wyżywienie, 
przynajmniej na okres zimy. 
Akcję „Pomóżmy słabszym 
przetrwać zimę,, zaczął propa
gować nasz były „minister w ko
szuli,, Jacek Kuroń, który nama
wiał różne instytucje i osoby 
prywatne do zbiórki pieniężnej 
na ten cel.

Red. - Kto sponsoruje Waszą 
akcję i jak sobie radzicie organi
zacyjnie ?

T.B. - Szukamy i znajdujemy 
dobrodziei w najbliższym oto
czeniu. To drobni przedsiębior
cy, właściciele licznych rybnic
kich sklepów zasilają nasz fun
dusz. Za pośrednictwem Waszej 
gazety pragnę im podziękować 
za konkretną pomoc finansową. 
Zebraliśmy już ponad 3 mln zł, 
a potrzeba nam jeszcze kilku. 
Dla najbardziej ofiarnych przy
gotujemy drobne upominki - bę
dą to plakietki informujące 
o przystąpieniu do akcji socjal
nej na rzecz dzieci: „Śniadania 
w szkole,,. Moim marzeniem 
jest jednak przynajmniej jedno 
gorące danie w ciągu dnia, zdro
we i estetycznie podane. Uwa
żam, że pieniądze podarowane 
na ten cel, będą owocowały naj
piękniej - zdrowiem moich pod
opiecznych, przyczynią się do 
osiągnięcia lepszych wyników 
w nauce, wspomogą rodziny, 
dla których kwota 100 czy 200 
tys.zł jest sporym obciążeniem 
domowego budżetu.

Uczciwie powiem, że nie pa
czki ze słodyczami ofiarowane 
tym dzieciom w okresie gwiazd
kowym są formą pomocy naj
bardziej właściwą. Tylko co

dzienny, tani, gorący posiłek za
pewni konkretną pomoc.

W zbiórkę pieniędzy zaanga
żowaliśmy rodziców, gdyż jest 
to, czynność bardzo pracoch
łonna. Część matek przebywa 
w domu, wychowując młodsze 
dzieci i dysponują po prostu 
czasem. Na pełniącej funkcję pe
dagoga G. Zajączkowskiej i na 
Radzie Pedagogicznej spoczywa 
wyłanianie spośród uczniów 
tych, którym pomoc jest najbar
dziej potrzebna. Osobą wykazu
jącą się dużą inwencją i pomys
łowością jest nasza intendentka 
J.Żurek, która stara się kupo
wać i zamawiać towar tam gdzie 
najtaniej, wchodząc w ścisły 
kontakt z właścicielami sklepów 
i hurtowniami, oferującymi naj
bardziej korzystne warunki 
sprzedaży i dostawy towarów. 
Nie mamy jeszcze pełnego per
sonelu kuchennego. Kuchnia 
wymaga wielu zmian organiza
cyjnych, lecz są to przejściowe 
trudności i postaramy się je po
konać. Zepsuł się np.wentylator 
w kuchni, brakuje dużych garn
ków, sprzętu kuchennego itd., 
ale szefowa kuchni M. Skocz jest 
dobrej myśli. Zresztą obiecałam 
jej pomóc.
Red. - Jak widzi pan udział mło
dzieży w tej akcji ?

T.B. - Myślę, że dzieci mogą 
nam wiele pomóc, oczywiście na 
miarę swoich możliwości. Cho
ciażby ozdabaiając naszą stołó
wkę, przygotowując upominki 
dla sponsorów, pełniąc dyżury, 
wykonując prace porządkowe. 
Jest to duże pole do działania.

Red. - Życzymy panu, by akcja 
się powiodła i stała się dobrym 
przykładem dla innych.

T.B. - Dziękuję, ja jestem dobrej 
myśli.

Rozmawiała: 
GRAŻYNA STANIEK

W pogoni za HIV
się zdarza, że niektóre z infor
macji docierających z odległych 
krajów mogą i nas dotyczyć. 
Afera francuska - śmierć 200 
hemofilików i kilka tysięcy osób 
zakażonych krwią, z której nie 
wyeliminowano wirusa HIV 
w połowie lat 80 - nakazuje 
przyjrzeć się i od tej strony na
szym służbom krwiodawstwa.

REJONOWA STACJA 
KRWIODAWSTWA przy 
ul.Rudzkiej 15, obejmuje swoim 
zasięgiem dawców z Rybnika, 
Knurowa, Rydułtów i Wodzisła
wia. Posiada ona specjalną pra
cownię, w której testuje się krew 
pobraną od dawców na obec
ność wirusa HIV.

Pracownice stacji wykorzys
tują do tego celu stosowane na 
całym świecie testy i komputer 
amerykańskiej firmy ABBOTT. 
Działanie testu polega na wy
krywaniu w badanej krwi obecno
ści anty - HIV, czyli przeciwciał, 
które wytwarzają się we krwi

nosiciela HIV. Jest to, jak do tej 
pory, jedyna metoda wykrycia 
wirusa AIDS. Jego obecność jest 
do czterech tygodni po zarażeniu 
się chorobą niewykrywalna ! Ak
tualnie stosowane testy pozwa
lają wykryć przciwciała HIV do
piero 8 tygodni po zarażeniu się. 
Jak skrócić okres rozpoznawa
nia ewentualnej obecności wiru
sa HIV we krwi dawcy ? Oto 
problem światowej medycyny. 
Ostatnio pojawiły się testy trze
ciej generacji firmy ABBOTT, 
które skracają czas wykrywania 
przeciwciał HIV o dwa - trzy 
tygodnie. Kierownik pracowni 
AIDS rybnickiej stacji krwioda
wstwa - mgr IWONA LETYŃ
SKA - informuje, że spodziewa 
się w najbliższym czasie je otrzy
mać. Ponoć przekroczyły już 
granicę Polski... Po ich zastoso
waniu ewentualność przetocze
nia krwi zarażonej wirusem HIV 
zmniejszy się. Ewentualność ta
ka jednak ciągle istnieje i sytuacja

S ła w n a  s ta je n k a
Już od kilkunastu 

lat daleko poza Ryb
nik sięga sława wiel
kiej i pięknej stajenki 
z kościoła św. Anto
niego. Niewielu jest 
natomiast wiadomo, 
że jej twórcą był zmar
ły już kościelny tego 
kościoła Józef Wala.

W tym roku stajen
kę budowała ok.trzy 
tygodnie grupa sied
miu mężczyzn pod 
kierunkiem Antoniego 
Kapiasa.

/ s z o ł /

Cicho i spokojnie

Jak minęły 
święta?

ŚWIĘTA BOŻEGO NARO
DZENIA już za nami.

W Rybniku upłynęły one wy
jątkowo spokojnie. To opinia 
dyżurujących pracowników 
służb publicznych, którzy ten 
świąteczny czas spędzili w pra
cy.

W wigilię Bożego Narodzenia 
pogotowie ratunkowe udzieliło 
pomocy w 26 wypadkach. 
W pierwsze święto wyjeżdżano 
na wezwanie 38 razy, a w drugi 
dzień świąt 33. Udzielono 33 
porad ambulatoryjnych w wigi
lię, 45 w pierwsze święto i 40 
w drugi dzień świąt.

Co dolegało nam w tegoroczne

sytuacja chorych całego świata - 
w tym polskich - którym po
trzebna jest krew - nie różni się 
zasadniczo.

Zanim doczekamy się w Ryb
niku testów trzeciej generacji do 
badania krwi na ewentualność 
zakażenia jej wirusem HIV - 
pocieszmy się. W Rybniku bada 
się krew pobraną od każdego 
dawcy. Rocznie prowadzi się 
około 24 tysiące takich badań. 
Tylko niewielka cząstka tych 
prób - około pięciu rocznie - daje 
„pozytywny,, wynik. W razie 
stwierdzenia podlegania którejś 
z próbek komputerowym para
metrem obecności wirusa HIV, 
kieruje się ją na tzw. test po
twierdzenia do Instytutu Cho
rób Zakaźnych w Warszawie, 
a i tak odczyt po kolejnych 
badaniach jest często trudny do 
interpretacji - czy to już HIV, 
czy jeszcze nie ?

Zatem zagrożenie zastosowa
nia w zabiegach medycznych 
krwi zarażonej wirusem HiV jest 
znikome. A choć istnieje nadal, 
starajmy się dobrze myśleć i mó
wić o pracownikach stacji 
krwiodawstwa, od których rze
telności może częstokroć zależeć 
nasze życie.

GRZEGORZ WALCZAK

ne święta ? Były to ataki kolki 
wątrobowej, kolki nerkowej, 
obrzęki płuc, poparzenia, nie
strawności, zatrucia tabletkami 
i wiele przypadków chorób wień
cowych. Mniej natomiast przy
padków przejedzenia i dławie
nia się ością.

Rybnicka policja okres tego
rocznych świąt ocenia również 
jako względnie spokojny. Na 
terenie miasta dokonano czte
rech włamań. Przy ul.G.Mor
cinka w nocy z 24 na 25 grudnia 
dokonano włamania do kiosku 
„Ruchu,,, w pierwszy dzień 
świąt włamano się do sklepu 
ogólno-spożywczego przy 
ul.Broniewskiego, skąd skra
dziono zabawki, biżuterię sztu
czną, alkohol, papierosy, 
art.kosmetyczne na sumę ok.12 
mln zł. W nocy z 25/26 dokona
no włamania do restauracji 
„Renatka,,. W drugi dzień świąt 
ok.21.00 dokonano włamania 
do prywatnego mieszkania przy 
ul.Barbary, poprzez wyważenie 
rygli zamka okna. W chwili gdy 
włamywacz opuszczał mieszka
nie przez balkon, wrócił właś
ciciel mieszkania, który po krót
kim pościgu złapał złodzieja 
i wezwał policję, wymierzając 
przedtem „karę,, własnoręcznie.

W okresie świąt zdarzyły się 
dwa wypadki drogowe. W wigi
lię o godz.6.30 na ul. Wodzis
ławskiej kierowca samochodu 
osobowego marki fiat 126p po
trącił ze skutkiem śmiertelnym 
kobietę, która przchodziła przez 
jezdnię. Na ul.Żorskiej w drugi 
dzień świąt, o godz.21.00 samo
chód osobowy marki VW Golf 
potrącił nieletnią, która nagle 
wtargnęła na jezdnię. W wyniku 
potrącenia dziewczyna ma zła
many obojczyk.

Rybnicka Straż Pożarna 
w okresie świąt interweniowała 
tylko dwa razy. W wigilię wyjeż
dżano na ul.Raciborską, gdzie 
palił się samochód „polonez,,. 
Przyczyną pożaru było zwarcie 
instalacji elektrycznej. Straty 
oceniono na 20 mln zł. W drugi 
dzień świąt straż interweniowała 
na przy ul.Tęczowej, gdzie paliła 
się stacja transformatorowa ni
skich napięć. Straty ok.30 mln
zł.

G. SMOŁKA
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WŁADYSŁAW WE]
ŚLĄSKICH

- ćwierć wieku na Ratuszu
Aż dziw bierze, że tak za

służona dla naszego miasta oso
ba jak burmistrz WŁADY
SŁAW WEBER, nie doczekał 
się jeszcze swojego osobnego 
opracowania monograficznego. 
Spróbujmy więc teraz to uczy
nić. Do poniższych wiadomości 
dotarłem poprzez lekturę akt 
personalnych burmistrza WE
BERA znajdujących się w Ar
chiwum Urzędu Miasta przy ul. 
Bolesława Chrobrego.

Tam też znalazłem odręcznie 
napisany życiorys WŁADY
SŁAWA WEBERA, który za

zaczyna się słowami:
Urodziłem się 25 maja 1992 r. 

w Opalenicy, pow. Grodzisk 
/  wojew. poznańskie/ jako syn 
rzemieślnika. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej rozpocząłem 
praktykę biurową w samorządzie 
miejskim w Opalenicy.

W 1907 r. nasz przyszły bur
mistrz, jako 25 letni mężczyzna 
przeniósł się na Górny Śląsk. 
Najpierw do Lublińca, a następ
nie do Rybnika, gdzie otrzymał 
posadę referenta w administra
cji miejskiej.

Już w latach poprzedzających

wybuch I wojny światowej, od
dał Władysław Weber wiele za
sług budowaniu i rozbudzaniu 
polskości naszego regionu. 
Współdziałał potajemnie z or
ganizacjami polskimi w mieście 
i powiecie, narażając się na po
ważne konsekwencje ze strony 
władz niemieckich. Po klęsce 
Niemiec w 1918 r. rozwinął oży
wioną propagandę za powrotem 
Górnego Śląska do Polski. 
W okresie plebiscytu i powstań 
śląskich uczestniczył aktywnie 
w pracach organizacyjnych, 
a następnie w zaopatrywaniu

Poświęcenie sztandaru Związku Metalowców i Pokrewnych Zawodów - filii w Paruszowcu. W. Weber 
siedzi drugi z prawej. Fot. Arch.

Aneks do historii RGW

Dzień powszedni
Historię RGW  tworzyli ludzie 

związani bądź z tą ziemią, bądź 
z przemysłem węglowym. W  la
tach 1903-1921 bezsporny wpływ 
na rozwój gwarectwa mieli Nie
mcy lub ludzie związani z niemie
ckim żywiołem. Nie sposób im 
odmówić zaangażowania w inwe
stycje przemysłowe albo np. bu
downictwo kolonii-osiedli przy- 
kopalnianych, acz podkreślić 
trzeba jeszcze raz ich narodową 
tendecyjność.

Również w polskim osiemnas
toleciu widać wyraźnie stale zwy
żkującą tendencję w angażowa
niu strony polskiej /najbardziej 
w okresie sanacyjnym/ w rozwój 
RGW. Na przykładzie ostatnich 
lat istnienia gwarectwa, zobaczyć

czyć można jak dalece jego po
lscy pracownicy zaaganżowani 
byli w rozkwit swej firmy. Jakie 
było wówczas ich życie, jak wy
glądał dzień powszedni ? Oto 
czego dowiedziałem się z wywia
dów przeprowadzonych 6 lat te
mu.

Przedstawicielem górniczej 
braci był pan Herman Waler. 
Zamieszkały w Wielopolu, pra
cował w cegielni. Pracę w kopa
lni dostał „po znajomości,,. M a
jąc 28 lat w 1929 r. zatrudnił się 
w kopalni „Rymer,, jako wrę
biarz. Nie było łatwo o pracę 
w górnictwie.
- Jeśli górnik miał pięciu synów, 
to dopiero kiedy sam odchodził 
na emeryturę, mógł być zatrud
niony jeden z nich.

Co pamięta z tamtych lat ?
Jego dzień zaczynał się o trze

ciej rano. Wsiadał na rower 
i z Wielopola udawał się do 
Niedobczyc. Z pierwszych lat, 
lat kryzysu pamiąta wielkie 
zwały węgla i... przywiązanie do 
swej roboty. Trudno się dziwić,

zważywszy, iż w czasie wypłat 
piętnastego i ostatniego dnia ka
żdego miesiąca, mógł otrzymać 
białą kartkę, a to oznaczało tyl
ko jedno - zwolnienie. Strajków 
raczej na „Rymerze,, w tamtych 
latach nie było. Po pierwsze zbyt 
cenne było miejsce pracy, po 
drugie związki zawodowe były 
słabo zorganizowane.

Zarobek ? - 5,60 zł za dniów
kę.
- W  sumie dało się z tych zarob
ków wyżyć, a nawet zaoszczę
dzić.

Czas wolny przeznaczony był 
na pracę w gospodarstwie rol
nym. Czasu nawet brakowało 
tak bardzo, że H.Waler ani razu 
nie był na wczasach. Poza tym 
wielu gwarków po pracy zajmo
wało się hodowlą kanarków, 
malowali, wspólnie muzykowa
li, jednym słowedm - cieszyli się 
życiem. Barbórka była raczej 
skromna - ćwierciok, paczka pa
pierosów i coś w rodzaju premii 
od 1,20 do 12 zł zależnie od 
funkcji.

M.PALICA
c.d.n.

oddziałów powstańczych w ży
wność.

Kiedy podczas III Powstania 
Śląskiego /1921 r /, powstańcy 
zajęli Rybnik, Komenda Po
wstańcza Powiatu Rybnickiego 
wyznaczyła W. Webera do peł
nienia obowiązków burmistrza 
miasta Rybnika. Funkcję tę, 
z uwagi na stan wojenny i osobi
ste bezpieczeństwo, pełnił pod 
bronią. W tym okresie zyskał 
sobie uznanie jako jeden z naj
aktywniejszych organizatorów 
instytucji politycznych, społecz
nych i oświatowych w mieście 
i okolicy. W rezultacie, po przy
łączeniu Górnego Śląska do Po
lski, Władysław Weber zostaje 
w 1922 roku wybrany przez Ra
dę Miasta na stanowisko bur
mistrza miasta Rybnika.

Przystąpił wówczas z jeszcze 
większym zapałem i energią do 
uporządkowania polskiej admi
nistracji miejskiej w Rybniku. 
Ulice otrzymały polskie nazwy 
/np.Sobieskiego, Reja, 3-Maja, 
Kościuszki/. Organizował szko
lnictwo i kursy repolonizacyjne, 
budował nowe drogi np.ul.Koś
ciuszki i 3 Maja. Przy zbiegu 
ulicy Żorskiej i Kościuszki po
wstały piękne zieleńce i kwiet
niki, a także otoczenie dworca 
kolejowego zmieniło się w kwit
nący ogród. Z Rynku zniknęły 
także „kocie łby,,, powstało wie
le budynków np. nowy Ratusz 
/dzisiejszy Urząd M iasta/, dom 
PCK, Miejska Straż Pożarna. 
W miejscu dawnego wysypiska 
śmieci przy ul. Jankowickiej po
wstało nowe targowisko, zaś 
przy Placu Wolności usytuowa
no dworzec autobusowy.

Nowy burmistrz pomyślał też 
o obiektach rekreacyjnych dla 
młodzieży i dorosłych, jak ką
pielisko przy ul. Gliwickiej, dla 
którego specjalnie sprowadzono 
wiślany piasek. Nad estetyką

Kwiaty na grobie Władysława Webera 
złożyli w rocznicę jego śmierci przedstawiciele

i czystością miasta czuwał W. 
WEBER osobiście, kontrolując 
wszelkie prace i inwestycje na 
terenie miasta. Dlatego nie zdzi
wiło mieszkańców miasta zajęcie 
przez Rybnik w ogólnopolskim 
konkursie miast drugiego miej
sca, po Poznaniu, i otrzymanie 
zaszczytnego tytułu miasta 
kwiatów i ogrodów. 

W 1934 roku WŁADY
SŁAW WEBER został wybrany 
przez Radę Miasta na kolejną 
12 letnią kadencję.

1 września 1939 roku bur
mistrz jako jeden z ostatnich opu
ścił Rybnik, a w zajętym przez 
hitlerowców mieście zostawił 
cały dorobek swego pracowite
go życia. Początkowo ukrywał 
się w Krakowie, lecz ostrzeżony 
przez życzliwych rybniczan 
o grożącym mu aresztowaniu, 
poszukał sobie schronienia 
w Warszawie. Tam angażuje się 
w powstanie warszawskie, po 
którym przechodzi kilka obo
zów niemieckich. Wreszcie 
upragnione wyzwolenie w stycz
niu 1945 r.

I wtedy właśnie dowiaduje się, 
iż polskie władze szukają daw
nych polskich urzędników w ce
lu objęcia przez nich władzy na 
terenach wyzwolonych. Na po
czątku lutego 1945 r. udał się do 
Katowic, gdzie został przez wła
dze wojewódzkie wyznaczony

Janina Podlodowska

Jak rycerz Wojsław Lubomkę dostał - odc.XI
Trzeba uważać - pomyślał - 

mogą mnie tu zarżnąć, jak bara
na. Teraz już wyraźnie ucho jego 
łowiło skradanie się kogoś. Po
stanowił na razie nie dać poznać 
po sobie, że wie, iż jest śledzony.

Niebawem, mimo zmroku, 
wyłowił wzrokiem kontury bu
dowli, a raczej ruiny, tylko wie
ża odcinała się wyraźnie na tle 
nieba, ale cóż to ? We wieży 
światło? Kto tam może być ?

Światełko wabiło ku sobie 
mdłym chybotaniem, ale było 
na wysokości pierwszego piętra. 
To nie złudzenie. To prawda. 
Wojsław przypomniał sobie sło
wa Zielenichy: wołaj, wołaj... 
Więc wołał: Lubomka... Lubo
mkaaa... jesteś taam...

W tej samej chwili zaatakował 
Wojsława śledzący go człowiek, 
ale nie zdołał zbić z nóg. Wywią
zała się krótka walka. Wojsław 
zwyciężył. Trzymając napastnika

ka za gardło wołał:
- Gadaj mi zaraz co tu jest ... ?
- Nic nie ma - bełkotał parobek 
z gospody, bo on to był.
- Będziesz gadał - albo zginiesz -
groził Wojsław i mocniej zacis
kał uchwyt na gardle pokonane
go. Nogi chłopca zrobiły się 
wiotkie, padł na kolana dygo
cząc: i
- Panie... zaniechajcie... kazali... 
jestem Pietrek z gospody...
- Wiem ! Kto kazał... ?
- Gospodarz i taki pan...
- Co kazali... ?
- Strzec. Nie dopuścić do wieży, 
bo...
- Bo tam jest dziewczyna !
- Jest ! I mają po nią przybyć 
posłani zza gór. Wtedy trzeba 
wydać.
- Kto z nią ?
- Nikt... ino Magda... ta co jej 
strzeże i służy...
- Nie łżesz ?
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BER

 - zasłużonego burmistrza Rybnika - 
miele Zarządu Miasta

do pełnienia funkcji burmistrza 
miasta Rybnika. A ponieważ 
walki o wyzwolenie powiatu ry
bnickiego przeciągały się do 
końca marca, trwa na pogoto
wiu tuż za linią frontu i jako 
jeden z pierwszych obywateli 
miasta znalazł się na swoim po
sterunku pracy. Miasto ucier
piało poważnie na skutek dzia
łań wojennych, toteż wysiłki 
swoje skupił Weber przede 
wszystkim na odgruzowaniu 
zburzonych części miasta oraz 
uruchomieniu zakładów użyte
czności publicznej.

Jako burmistrz Władysław 
Weber pracował w Rybniku do 
1 lipca 1950 roku. Będąc już na 
emeryturze działał jeszcze społe
cznie przez 5 lat, jako kierownik 
Powiatowego Oddziału PCK 
w Rybniku.

Swój pracowity żywot ten 
najbardziej chyba zasłużony dla 
miasta rybniczanin, zakończył 
po dłuższej chorobie 26 grudnia 
1961 r.

Tuż przed śmiercią obchodził 
swój srebrny jubileusz - 25 lecia 
urzędowania na burmistrzow
kim stanowisku. Zdarzenie to 
było ewenementem w skali całe
go kraju, więc 1 lipca 1947 r. 
płynęły do Rybnika liczne gra
tulacje z całej Polski.

opracował: 
MAREK SZOŁTYSEK

 - Nie panie.
 - Prowadź do nich.
- Panie, zabiją za to.
• Nie zabiją - Wezmę cię ze sobą 
do księcia Władysława.
- Weźmiecie ?
- Wezmę. Moje słowo, ale jeśli 
zdradzisz, zabiję jak psa.

Pietrek zaskrzeczał teraz jak 
puszczyk trzykrotnie, światełko 
na wieży zapełgało żywiej. Po 
chwili dał się słyszeć jakby szum, 
jakby rozsuwanie się kamieni, to 
Pietrek torował drogę w wybois
tym gruncie. Posuwali się po
woli. Wojsław trzymał chłopaka 
za kark, by mu nie umknął. 
W pewnej chwili jakby ziemia 
rozstąpiła się spod nóg, ciem
ność zagęstniała, bo zaczęli 
schodzić w dół.
- Jak kret w ziemię... przypom
niał sobie Wojsław.

Znowu zgrzytnęły jakieś za
suwy, wąski korytarz kończył 
się schodami, którymi zaczęli się 
piąć na piętro. Ciemność roz
rzedzała się powoli, smuga świa
tła przywiodła do obszernej ko
mnaty, na progu stała kobieta.

c.d.n.

S Z T U K A *  TWÓRCY*
 pod redakcja MARIANA RAKA 

Malarstwo Pawła Dragona
W każdym człowieku, w mia

rę upływu lat, w miarę wzboga
cania się jego osobowości, roś
nie tęsknota za czymś, co było, 
za czymś, co bezpowrotnie prze
minęło i co już nigdy nie po
wróci. Jawiące się w najskryt
szych marzeniach obrazy z prze
szłości nurtują więc każdą myś
lącą i wrażliwą istotę ludzką. 
Szczęśliwi zatem ci, którym da
na jest umiejętność wyrażania 
tej tęsknoty, tych stanów ducha 
przy pomocy takich środków 
wyrazu artystycznego jak słowa, 
dźwięki, formy, barwy itp.

Jakże wzruszają znane i bliskie 
nam wszystkim słowa: . . .  tym
czasem przenoś moją duszę utęs
knioną do tych pagórków leś
nych, do tych łąk zielonych, sze
roko nad błękitnym Niemnem 
rozciągnionych, do tych pól ma
lowanych zbożem rozmaitym, 
wyzłacanych pszenicą, posreb
rzanych żytem ...

Szczęśliwym jest również ryb
nicki twórca PAWEŁ DRA
GON - malarz amator, który

PAW EŁ DRAGON  
w stroju beskidzkim

będąc cenionym lekarzem psy
chiatrą, mającym na swym kon
cie 18 opublikowanych prac 
naukowych, pełniący do nieda
wna wiele funkcji m.in. biegłego 
sądowego, ordynatora i dyrek
tora Państwowego Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Cho
rych w Rybniku, przedarł się

przez mgłę tajemniczych, ale za
razem pogodnych nastrojów 
i sięgnął do swych pierwocin, do 
najczulszych strun swojej duszy, 
do zapamiątanych jeszcze z lat 
dziecinnych wizji, mitów i le
gend, do ożywczej zieleni pól 
w złotych barwach jesieni, do 
śniegiem pokrytych gór i oszro
nionych smreków.

Paweł Dragon, nie imitując 
sztuki profesjonalnej oraz nie 
mając ambicji dorównania jej 
i naśladowania, jest twórcą na 
wskroś oryginalnym. Wszystko 
w jego twórczości jest samą 
szczerością, skondensowaną 
prawdą, tym z czego wyelimino
wane zostało nawet wspomnie
nie czegoś, co sztuczne, udane 
lub fałszywe.

W jego spojrzeniu na świat 
jest wiele serdeczności i prosto- 
duszności - jest to więc spoj
rzenie nieskomplikowane, 
przeurocze, rozbrajające i pro
zaiczne, takie, jakie może być 
dane każdemu z nas. Malarstwo 
jego nosi wyraźnie znamię bajki 
- bajki nie mającej nic wspól
nego z fantastycznymi widziad
łami i potworami, które rodziła 
wyobraźnia innych artystów na
iwnych.

Z ogromną pracowitością 
i pietyzmem wyobraża na swo
ich licznych obrazkach stroje 
góralskie, zdobnictwo, koron
karstwo oraz zwyczaje i obrzędy

ludowe Beskidu Śląskiego i 
Jaworzynki - jego miejscowości 
rodzinnej. Prace jego, wielokro
tnie nagradzane na wystawach 
twórczości nieprofesjonalnej 
i ludowej, brały udział w 19 
ekspozycjach indywidualnych 
oraz zbiorowych m.in. w Mek
syku, Warszawie, Katowicach, 
Wiśle, Wiśle Istebnej, Zabrzu, 
Bielsku-Białej, Przytocznie, 
Wodzisławiu Śl. i w Rybniku.

Blisko 70 prac znajduje się 
w zbiorach etnograficznych Mu
zeum Okręgowego w Bielsku- 
Białej, Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu, Muzeum w Rybniku, 
Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, 
Muzeum w Zabrzu oraz w wielu 
zbiorach prywatnych m.in. 
w zbiorach Wojciecha Siemiona 
w Petrykozach.

Paweł Dragon, będąc od 11 lat 
członkiem zespołu plastycznego 
dla twórców nieprofesjonalnych 
p.n. OBLICZA działającego 
w Rybnickim Ośrodku Kultury, 
w sposób zdecydowany ujawnił 
swoje własne OBLICZE, a więc 
tę cenną cechę, nad sprecyzowa
niem której, każdy twórca musi 
się wiele natrudzić. Zarówno ja
ko człowiek, jak i jako twórca 
Paweł Dragon wygrywa - gdyż 
pozostaje sobą.

Wystawa otwarta 10 stycznia 
1992 r. w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej, czynna będzie do końca 
stycznia 1992 r.

W Miejskiej Bibliotece Pub
licznej przy ul. Szafranka czyn
na będzie do końca lutego wy
stawa eksponatów ze zbiorów 
rybnickiego muzeum pod nazwą 
RYBNIK DAWNIEJ.

Przedstawiono na niej przed
mioty, będące w powszechnym

Rybnik
użytku wiele dziesiątek lat temu, 
przede wszystkim w XIX stule
ciu, m.in. dawne wyposażenie 
strażackie, przedmioty używane

Archiwalne
ciekawostki

Przeglądając dokumenty do
tyczące burmistrza Webera mo
żna zauważyć dwie ciekawostki, 
dopełniające wiedzy o czasie mi
nionym. Między innymi jest tam 
„błąd,, ortograficzny w rękopi
sie życiorysu burmistrza z 1947 
r., w którym słowo „Niemcy,, 
pisane jest przez małe „n„. Czy 
to efekt zamierzony? Czy to pró
ba oceny poprzez zasady piso
wni? Na innymi miejscu widzi
my życzenia skierowane w lipcu 
1947 roku do burmistrza Webe
ra z okazji 25 lecia piastowania 
stanowiska, a podpisane przez 
wicewojewodę katowickiego

płk. Jerzego Ziętka. Tekst ten 
został wypisany na odwrocie 
urzędowego druku z okresu 
okupacji hitlerowskiej, gdzie wi
dnieje czarny orzeł ze swastyką, 
a tekst rozpoczyna się: „Im N a
men des Fuehrers...,, /w  imieniu 
fuerera/.

Sądzę, że płk. Ziętek nie 
chciał zrobić burmistrzowi We
berowi na złość. Jest to po pro
stu świadectwo papierniczego 
ubóstwo władzy ludowej, skoro 
zasłużonemu człowiekowi, któ
ry przez 5 lat w upokorzeniu 
ukrywa się w czasie okupacji 
przed „niemcami,,, przysłano 
jubileuszowe życzenia, na od
wrocie których aż zieje grozą 
poprzednich, mrocznych cza
sów.

/s z o ł /

dawniej
w gospodarstwie domowym, 
w tym miedziane naczynia, 
szklane kufle, młynki do kawy, 
żelazka z duszą, kamionkowe 
butelki, a także fragmenty ubio
rów.

Obejrzeć można również frag
menty rzeźb z ołtarzy rybnickich

kościołów, stare mapy Rybnika, 
egzemplarze prasy, dawne zdję
cia ulic, budynków oraz wnętrz.

Przedstawione eksponaty są 
zaledwie fragmentem posiada
nych przez muzeum skarbów.

Wszystkie znajdą się w „peł
nym świetle,, na wystawie, która 
zostanie zorganizowana, gdy 
zakończony zostanie remont 
muzealnych wnętrz.

W.R.

Z batutą 
i

przy klawiaturze

W  pierwszy dzień świąt Boże
go Narodzenia w kościele św.An
toniego, śpiewającym kolędy pa
rafianom akompaniował na or
ganach Mirosław B ŁASZC ZYK  
- finalista IV  Międzynarodowego 
Konkursu Dyrygentów im.Grze
gorza Fitelberga, który w pierw

pierwszej połowie grudnia ubiegłego 
roku odbył się w Katowicach. 
Mirosław Błaszczyk jest na co
dzie ń dyrektorem Filharmonii 
w Białymstoku, dokąd zawędro
wał z Rybnika w wyniku wy
granego konkursu. Prowadzi on 
również zajęcia w białostockiej 
Akademii Muzycznej. Święta 
stara się jednak spędzać w Ryb
niku, a wtedy z niekłamaną przy
jemnością powraca do dawnej 
profesji - parafialnego organisty, 
ku zadowoleniu wszystkich słu
chających.

/w a ck /
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Sezon jednego kowboja
Żużlowy sezon roku 1991 

w szczególny sposób zdomino
wany został przez człowieka zni
kąd, jako że Zbigniew M O
RAWSKI, który jeszcze przed 
sezonem wszedł w posiadanie 
żużlowej drużyny z Zielonej Gó
ry, był osobą zupełnie nieznaną. 
Wywoływanie zamieszania było 
integralną częścią wizerunku 
zielonogórskiego prezesa. Do 
rozgrywek ligowych drużyna 
biorąca nazwę od swego „dob
rodzieja,,, przystąpiła wzmocni
na dwoma obcokrajowcami.
O ile zaangażowanie Szweda 
Jimmy Nilsena, należącego do 
światowej czołówki było przed
sięwzięciem stosunkowo pew
nym, to sprowadzenie młodego 
Norwega Larsa Gunnestada by
ło posunięciem bardzo ryzyko
wnym. Wkrótce jednak okazało 
się, że był to strzał w dziesiątkę. 
Lars radził sobie na polskich 
torach doskonale, a zdobycie 
przez niego srebrnego medalu 
w poznańskich mistrzostwach 
świata par, było tego najlep
szym potwierdzeniem. W miarę 
upływu czasu o Morawskim by
ło coraz głośniej. Odnowiony 
stadion, dbałość o widzów
i oprawę żużlowych imprez oraz 
dobra postawa zespołu, zaowo
cowała kompletami na widow
ni. Z czasem zaczęto mówić
o dobroczynności prezesa, roz
dającego po meczach swym za
wodnikom dewizowe premie czy 
dbającego o uregulowanie ich 
długów zaciągniętych przy oka
zji kupna samochodu. Czy było 
tak naprawdę - nie wiemy, w ka
żdym razie to, jak pan Moraw
ski traktował swoich zawodni
ków i dysponował swymi pienię
dzmi nie powinno nas obcho
dzić. Później pan prezes zaczął 
działać na większą skalę, wy
chodząc poza Zieloną Górę
i wyświadczając polskiemu żuż
lowi niedźwiedzią przysługę. 
Rozpoczęło się od słynnego już 
chyba rewanżu za Finał Mist
rzostw Świata Par w Poznaniu. 
Już w czasie samego finału, kon

konferansjer zielonogórskiego po
tentata wielokrotnie przypomi
nał o oficjalnym rewanżu, za
tracając nieco hierarchię ważno
ści imprez. Zresztą, na miły Bóg, 
takie pojęcie jak oficjalny re
wanż w sportowym słowniku po 
prostu nie istnieje, toteż stoso
wanie takiego nazewnictwa 
i emblematów Światowej Fede
racji Motocyklowej na progra
mie zielonogórskiego turnieju, 
było występnym mariażem pro
pagandy i piractwa. Już wtedy 
obiekt naszych rozważań zaszo
kował żużlową opinię publiczną 
wysokością wypłacanych przez 
siebie honorariów, przewyższa
jących te wypłacane przez wła
dze światowego żużla za zdoby
cie tytułów mistrza świata. Jak 
się później okazało, było to tyl
ko preludium do tego, co stało 
się później. Całe przedsięwzięcie

 nosiło nazwę również re
wanżu z tym, iż teraz miał on 
dotyczyć finału indywidualnego 
z Goeteborga, a główna nagro
da osiągnęła wysokość stu tysię
cy dolarów. Jedni chwytali się za 
głowę, inni tylko znacząco się 
w nią stukali. Tak wielkich pie
niędzy nikt jeszcze w żużlu nie 
wygrał. Turniej nie doszedł zre
sztą do skutku rzekomo z przy
czyn kadrowych.

Cały szkopuł w tym, iż pan 
prezes swą chyba zbyt indywi
dualistyczną i egoistyczną po
lityką doprowadził do tego, iż 
żużlowcy z Wysp traktują Pol
skę jako swoistą „ziemię obieca
ną,,, gdzie w szybkim czasie za
robić można wielkie pieniądze, 
gdzie obowiązują zasady wol
nego rynku i gdzie nikt się z ni
kim nie liczy, dbając tylko
o swoje własne, klubowe intere
sy. To dzięki Morawskiemu 
Jimmy Nilsen stał się najlepiej 
zarabiającym żużlowcem świata
i dzięki temu obcokrajowcy, 
choć może nie wszyscy, żądają 
za swoje starty w polskiej lidze 
sum nazywanych oględnie ast
ronomiczymi. Skoro nie ma ża
dnych barier i ustalonej górnej

granicy, trzeba taki stan rzeczy 
wykorzystać i wyśrubować wła
sną cenę tak, by każdy wyścig 
przynosił znaczące profity. 
Transferowe negocjacje odby
wają się na zasadzie licytacji, 
a zachowanie wielu znanych żu
żlowców światowej czołówki 
przypomina często igraszki roz
kapryszonych bachorów. Fi
nansowanie startów gwiazd, od
bywa się często na zasadach nie 
mających nic wspólnego ze 
zdrownym rozsądkiem i rachun
kiem ekonomicznym. Pytanie 
tylko do czego to doprowadzi ?

Nie mnie oceniać, czy prezes 
MORAWSKI osiągnął sukces, 
gdyż jest to pojęcie względne. 
Jeśli tak, to z pewnością nie był 
to sukces na skalę światową, 
a tylko naszą - krajową. Tytuł 
Drużynowego Mistrza Polski 
i to wszystko. Nic więcej. Na 
tym przecież nie kończą się ma
rzenia miłośników czarnego 
sportu; są przecież jeszcze mist
rzostwa świata, a w nich znów 
nie odegraliśmy żadnej roli, po
za rolą gospodarza.

Na firmamencie polskiego 
speedway’a pojawiła się tedy 
nowa gwiazda Zbigniewa MO
RAWSKIEGO. Czas pokaże, 
czy nie okaże się ona zwykłą 
kometą, która wkrótce zniknie 
z oczu i czy w pewnym momen
cie spoglądając wstecz, nie 
ochrzcimy Morawskiego mia
nem prezesa spod ciemnej gwia
zdy ?

WACŁAW TROSZKA

Młodzi piłkarze i św. Mikołaj
Jeszcze na początku grudnia 

ub. roku, z okazji Dnia Gór
nika, Klub Sportowy ROW Ry
bnik zorganizował w hali spor
towej Komendy Rejonowej Po
licji w Rybniku Halowy Turniej 
Piłki Nożnej dla piłkarskiej mło
dzieży okolicznych klubów. 
Wzięło w nim udział 10 drużyn 
złożonych z trampkarzy czyli 
chłopców w wieku od 10 do 12 
lat, które podzielone zostały na 
dwie grupy. Pierwszą grupę sta
nowiły zespoły: ROW-u Rybnik 
I, ROW-u Rybnik III, Silesii 
Rybnik, Górnika Czerwionka 
i ROW-u Rybnik IV; drugą: 
Naprzodu Rydułtowy, Górnika 
Boguszowice, Odry Wodzisław, 
Rymeru Niedobczyce i ROW-u 
Rybnik II.

A oto wyniki spotkań w gru
pach:
GRUPA I
KS ROW Rybnik I - KS ROW 
Rybnik III 10:2 
Silesia Rybnik - Górnik Czer
wionka 1:1

KS ROW Rybnik III - KS ROW 
Rybnik IV 5:4
Górnik Czerwionka - KS ROW 
Rybnik I 7:6
Silesia Rybnik - KS ROW Ryb
nik III 2:3
KS ROW Rybnik IV - Górnik 
Czerwionka 0:4
Górnik Czerwionka - KS ROW 
Rybnik III 1:5
KS ROW Rybnik I - Silesia 
Rybnik 3:5
Silesia Rybnik - KS ROW Ryb
nik IV 7:1
KS ROW Rybnik I - KS ROW 
Rybnik IV 7:1

GRUPA II
GKS Naprzód Rydułtowy - Gó
rnik Boguszowice 3:4 
GKS Odra Wodzisław - MKS 
Rymer Niedobczyce 1:4 
GKS Naprzód Rydułtowy - KS 
ROW Rybnik II 3:0 
Górnik Boguszowice - G K S  
Odra Wodzisław 2:3 
KS ROW Rybnik II - MKS 
Rymer Niedobczyce 1:3

GKS Naprzód Rydułtowy - 
GKS Odra Wodzisław 2:1 
KS ROW Rybnik II - KS Gór
nik Boguszowice 3:3 
MKS Rymer Niedobczyce - KS 
Górnik Boguszowice 2:2 
GKS Naprzód Rydułtowy - 
MKS Rymer Niedobczyce 4:2 
KS ROW Rybnik II - GKS 
Odra Wodzisław 1:3

W meczu finałowym, decydują
cym o zwycięstwie w turnieju 
zwycięzca grupy I: ROW Ryb
nik III pokonał 4:3 Naprzód- 
Rydułtowy - zwycięzcę rywaliza
cji w grupie 2. W meczu o trzecie 
miejsce Rymer Niedobczyce po
konał Silesię Rybnik.

Najlepszym piłkarzem turnie
ju okazał się rydułtowianin Ja
rosław FOJCIK, zaś najlepszym 
strzelcem, zdobywca 12 bramek, 
zawodnik Rymeru Niedobczyce 
- Marcin KOCZY.

Młodzi piłkarze otrzymali za
równo nagrody, na które musie
li ciężko zapracować w czasie 
turnieju jak i gratisowe słodycze 
z okazji dnia św.Mikołaja, ufun
dowane przez rybnicki klub 
i sponsorów turnieju.

/w a ck /

 NASZE 
 PROPOZYCJE

—

Duża Scena ROK
14 stycznia, godz.8.00, audycje 
umuzykalniające dla młodzieży 
szkolnej;

Mała Scena ROK
11 stycznia, godz. 18.00 - 24.00, 
DYSKOTEKA, cena biletu 
20.000,-zł.

Kino Premierowe TZR 
8 i 9 stycznia, godz. 17.00 i 19.00 
„Trzej mężczyźni i mała Lady,,, 
film produkcji USA od lat 15, 
cena biletu 10.000,- i 6.000,- zł. 
15 i 16 stycznia, godz. 17.00 
i 19.00 „Motywy zbrodni,,, film 
amerykański od lat 15, cena 
biletu 10.000,- i 6.000,- zł.

Dyskusyjny Klub Filmowy 
„EKRAN„

13 stycznia, godz. 19.00 „Mata
dor,,, film produkcji hiszpań
skiej, wstęp za okazaniem kar
netów.

Fatałachy z naszej szafy 

Zima na biało
Może to nie jest najlepszy 

pomysł, by w naszym zabrudzo
nym regionie paradować na bia
ło i to w zimowych rzeczach, 
które trudno wyprać, ale musi
my ten trend odnotować, bo 
istnieje i jest bardzo silny. Idąc 
na kompromis, proponuję żeby 
darować sobie biel w mieście, 
a wykorzystać ją w czasie zimo
wych ferii w górach, gdzie nie 
narazimy się na otarcie o brud
ny autobus i upadek w czarną 
maź na chodniku.

Noszona zimą biel lub kolor 
ecri nie muszą wcale być totalne, 
choć prawdę mówiąc, są wtedy 
najbardziej atrakcyjne. Ocieplo
na kurtka z bawełny, mikrofazy 
lub wyrafinowanego jedwabiu 
z kapturem obszytym futrem, 
obciągające spodnie z gumką 
pod stopą, biały swetrowy bliź
niak oraz buty „po nartach,,, 
a do tgo wszystkiego mały ple
caczek - to wymarzony zestaw 
w zimowym plenerze. Inny wariant

riant to bawełniane lub wełniane 
getry w zestawie z długą bluzą 
i krótkie sztuczne puszyste fute
rko oraz tak modne obecnie 
buty do kostki z futerkiem 
w środku.

Oczywiście, że najpiękniej 
wyglądać będzie długi, biały, 
flauszowy płaszcz, choć u nas 
wyjście w takim ubiorze jest du
żym ryzykiem. Ale czyż w takim 
zestawie, jak na zdjęciu, zima 
może być nudna i szara ?

Wróżka

Bale...
Kuchmistrz Antoni TESLAR

w trzecim rozdziale: Bale i We
sela „Kuchni polsko-francu
skiej,, zamieszcza jadłospisy 
z balów wydanych przez Mar
szałka Krajowego, a później 
Namiestnika J.E. Hr. Andrzeja 
Potockiego. Są to karty balowe, 
a wszystkie wymieniane dania 
odszukać można w jego książce 
według spisu szczegółowego.

1200 osób bawiło się na balu 
w Wydziale Krajowym w 1902 r. 
Oto co serwowano w bufecie: 
rozpływnik z bażantów, łosoś 
w majonezie, rostbeef po angiel
sku, szynka w auszpiku, pasztet 
strasburski, pasztet z zajęcy, in
dyk pieczony, comber sami, ba
żant pieczony, ozory w ausz
piku, galantyna z pulardy, sała
ty, sosy, kompoty, ciasta, torty 
piramidalne, cukry, orszada, le
monada, lody

Przyznajemy się szczerze - sa
mo czytanie tego wspaniałego 
menu rozbudza wyobraźnię 
i pobudza żołądek.

Zamiast bażanta proponuje
my indyka pieczonego z kasz
tanami.

Jak upiec indyka to sprawa 
znana. Dużą i utuczoną sztukę 
zabić trzy dni przed pieczeniem, 
opalić, sprawić, pospinać sznur
kiem, posolić, przywiązać do ro
żna lub na blaszce piec 2 godzi
ny, kropiąc masłem. Podawać 
z ponacinanemi filetami, ugla
sować, na nogi założyć papilotki 
i ubrać zieleniną i auszpikiem.

Kasztany /jadalne/ upieczo
ne i obrane zalać rosołem, dodać 
kawałek masła, przykryć i dusić 
je do miękkości; w końcu po
słodzić, a przy wydaniu obłożyć 
indyka na półmisku i polać sma
kiem z pod spodu. /Pisownia 
oryginalna z epoki/

Legenda:
Kasztany - odmiana jadalna 
Uglasować - znaczy nadać po
łysk danej potrawie czyto bulio
nem mocnym smarując, czy też 
w piecu dorumieniając.
Auszpik - wywar z rosołu wygo
towanego z nóżek cielęcych, 
wieprzowych z dodatkiem octu 
lub kwasu burakowego, do sma
ku estragonu lub korzni, pod
prawiany białkami rozbitymi 
z troszką wody zimnej, zagoto
wany i przecedzony dopóki nie 
będzie zupełnie czysty przecie
kał.

G.Staniek

GAZETA RYBNICKA



P R O G R A M  T E L E W I Z Y J N Y

PIĄTEK 10.01.1992

Program I
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Domowe przedszkole
9.35 Szkoła dla rodziców
10.00 Bill Cosby Show - serial 
prod.USA
11.50 Wiadomości
12.00 Agroszkoła
12.30 Oczyma Buddy, film do
kum.
13.00 Eko-lego

13.20 Nerwice
13.40 Extra /l/,serial do-
kum. prod. ang.
14.25 Jeśli nie Oxford, to co
14.50 Telewizja edukacyjna za
prasza
15.05 Być tutaj-inność i toleran
cja
15.30 Uniwersytet nauczycielski
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Ciuchcia
17.15 Teleexpres
17.35 Piłkarska kadra czeka
17.45 Klub dobrej książki

18.10 Bill Cosby show - serial
prod.USA
18.35 Raport
19.00 Reflex
19.15 Dobranoc
19.30 Wiadomości
20.05 Magnat prasowy /6  osty  
-serial prod. austral.
21.00 Polskie ZOO /powtórze
nie/
21.15 Zespół publicystyki „Za
pis,, przedstawia...
21.55 Rock w Rio
23.00 Wiadomości wieczorne

23.25 Wieczór konesera

Program II
7.30 Panorama
7.35 Rano
8.00 Gazeta domowa
8.10 Telewizja biznes
8.30 Lucky Luke - serial prod. 
franc.
8.55 Świat kobiet
9.20 Pokolenia, serial prod.
USA
9.40 Rano
10.00 CNN
10.10 Język angielski /4 3 /

16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Pokolenia - serial 
prod. USA
17.05 Archiwum Neptuna
17.30 - 21.00 Program regional
ny
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 Zdarzyło się w Trzeciej 
Rzeszy / l /  - serial prod. USA
22.40 Josephine Baker - pro
gram dokum.
23.40 Program rozrywkowy
24.00 Panorama

SOBOTA 11.01.92
Program I
7.30 Program dnia
7.35 „Wieści,, - program Redak
cji Rolnej
8.00 „Rynek - AGRO„
8.30 „Na zdrowie,, - magazyn 
rekreacyjny
8.50 Wiadomości poranne
9.00 „Ziarno,, - program redak
cji katolickiej
9.25 „5-10-15,, - program dla 
dzieci i młodzieży
10.30 „Wojownicze Żółwie Nin
ja„ - serial anim. prod. USA
11.20 „Szkoła pod żaglami,,
11.50 Wiadomości
12.00 „Z polski rodem,, - maga
zyn polonijny
12.40 „My i świat,,
13.00 „Siódemka,, w „Jedynce,,
14.00 Walt Disney przedstawia 
„Kacze opowieści,,
15.15 „Czas rodzin,,

15.45 „Kto się boi szkoły ?„ - 
Kto się boi seksu
16.25 „Balzak czyli świat Kazi
mierza Mikulskiego,,
16.45 Kulisy rozmów gospodar
czych koalicji „Piątki,,
16.55 Katolicki Magazyn Mło
dzieżowy
17.15 Teleexpress
17.35 „Z kamerą wśród zwie
rząt,, - Park Ptaków w Schmi
ding
17.55 Magazyn Sztuk Wizual
nych - „Oko„
18.25 „Detektyw w sutannie,, - 
„Zranione uczucia,, - ser. USA
19.15 Dobranoc „Domel,,
19.30 Wiadomości
20.00 „Polskie ZOO,,
20.20 „Serce i szpada,, - film 
prod.franc. /  rok prod. 1960 - 97 min./, reż. Andre Hunebelle 
wyk.: Jean Marais, Bourvil, Elsa 
Martinelli
22.00 „Godzina szczerości,,
23.00 Wiadomości wieczorne

23.20 Sportowa sobota
23.45 „Pula śmierci,, - film sens. 
prod. USA /rok prod. 1988 - 91 
min./reż.Buddy Van Horn, wy
kon.: Clint Eastwood, Patricia 
Clarkson, Evan C.Kim

Program II
7.30 Panorama
7.30 Magazyn wojskowy
8.00 „Ulica Sezamkowa,,
9.00 Magazyn Telewizji Śniada
niowej
9.30 „Nie tylko winnice,,
10.00 CNN
10.10 „Ona„-magazyn dla ko
biet
10.40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
11.00 Polska Kronika Filmowa
11.10 Akademia Polskiego Fil
mu - „Wolne miasto,, /rok 
prod.1958 - 110 m iny
13.00 Zwierzęta świata „Bezcen
na przyroda,, - „Dzikie konie 
Ameryki,,, cz.I filmu

dokum.prod.angielskiej
13.30 „Klub Yuppies ?„ - pro
gram dla młodzieży
14.00 „Wzrockowa Lista Prze
bojów Marka Niedźwieckiego,,
14.30 Studio sport - koszyków
ka zawodowa NBA
15.20 Program dnia
15.25 „Camerata 2„ - magazyn 
muzyczny
16.05 „6 z 49„- teleturniej
16.25 Losowanie Zakładów 
Gier Liczbowych Total. Sport.
16.30 Panorama
16.40 „Wielki Los i mały pił
karz,, - film obyczajowy 
prod.USA /rok prod. 1976 - 47 
m iny wykon.: Brandon Cruz, 
Dave Madden 17.30 „Elegancja 
nagrodzona,, - reportaż Urszuli 
Lityńskiej /nagrody „Świata 
Mody,, dla najelegantszych Po
lek i Polaków/
18.00 Program lokalny
18.30 „Gwiazdy Polskiego Roc
ka,, - Czesław Niemen

19.00 „Seans filmowy,, - pro
gram Ewy Banaszkiewicz
19.30 „Z Ziemi Polskiej,, „Wy
gnańcy i żołnierze,, - film do
kum.Andrzej Chiczewskiego
20.00 Karnawałowy Koncert 
Muzyki Hiszpańskiej
21.00 Panorama
21.20 „Słowa na niedzielę,,
21.35 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
21.40 „Evergreens,, - wyk.Mie
czysław Szcześniak, Halina Frą
ckowiak, Zbigniew Wodecki, 
Aga Różańska, Piotr Szulc, An
drzej Zaucha
22.10 „Pierścień skorpiona,, 
/ l / ,  serial prod.australijskiej, 
reż. Jan Darry, wykon.: Caro
line Goodall, Linda Cropper, 
Catherine Oxenberg, J. Scalia
23.05 „Pies na Złotej Wyspie,, - 
koncert autorski Marcina Krzy
żanowskiego w Teatrze STU 
w Krakowie
23.40 Alfabecik Sikorowskiego
24.00 Panorama

NIEDZIELA 12.01.92

Program I
7.55 Program dnia
8.00 „Tydzień,,
9.00 Dla młodych widzów „Te
leranek,,
10.00 Kino teleranka: „Spit Ma- 
cphee,, /4 /  serial prod.australij
skiej
10.25 „Świat odkrywany,, / 5 /  - 
serial dokum .prod .U SA
11.15 „Cztery Pały w trójwy
miarze,, - program trójwymia
rowy
11.20 „Notowania,,
11.45 Telewizyjny koncert ży
czeń
12.15 „Ściśle jawne,, - wojskowy 
program publicystyczny

12.40 Teatr dla dzieci: Hanna 
Januszewska „Pirlim-Pem„
13.15 Magazyn „Morze,,
13.30 Portrety„Hieronimus 
z Łodzi,, - film dokum.Pawła 
Woldana o Karlu Dedeciusie
14.30 „Pieprz i Wanilia,,- 
W Krainie Zielonego Smoka 
i Śpiewających Syren,, - Rycerze 
Krzyża,,
15.10 Telewizjer
15.30 Telewizyjny Teatr Roz
maitości - Artur Schnitzler „Gra 
o Brzasku,,
17.00 „Na cenzurowanym,, / l /
17.15 Teleexpress
17.35 „Na cenzurowanym,, / 2 /
18.10 „Paradise - znaczy Raj,, 
/2 /, „Cena spokoju,, - serial 
prod.USA
19.00 Wieczorynka - Walt Dis

Disney przedstawia „Chip i Dale,,
19.30 Wiadomości
20.05 „Ryzykant,, / 1 1/ - serial 
prod.angielskiej
21.00 Sportowa niedziela
21.20 „Zegarmistrz światła,, wy
kon.Tadeusz Wożniak, Graży
na Łobaszewska, Jolanta Maj
czak, Romuald Andrzejewski 
oraz aktorzy Teatru Polskiego 
w Bydgoszczy
21.55 „7 Dni - Świat,,
22.25 „Mały i Duży,, - koncedrt 
z humorem - program telewizji 
holenderskiej

Program II
7.30 „Przegląd Tygodnia,, /d la 
niesłyszących/
8.00 „Ulica Sezamkowa,,
9.00 „Ryzykant,, / 1 1/ film dla

niesłyszących
9.50 Powitanie
10.00 CNN
10.20 Program lokalny
10.50 „Magazyn przechodnia,,
11.00 Różewicz jakiego nie zna
my /w  70 rocznicę urodzin/
11.30 Podróże w czasie i prze
strzeni „Cudowna planeta,, /6 /  
serial dokum.prod.japońskiej
12.20 „Zwierzęta wokół nas,, - 
„Podaj łapę,,
13.00 Express Dimanche
13.15 „100 pytań do...„
13.55 „Rebusy,, - teleturniej
14.15 Kino familijny „Skarb 
w Ziemi Niczyjej,, / 4 /  serial 
prod.niemieckiej
15.05 „Telegiełda,, - teleturniej
16.15 Program dnia
16.30 Panorama

16.40 „Do trzech razy sztuka,, - 
program z udziałem Magdaleny 
Jaworskiej, Janusza Rewińskie
go, Krzysztofa Jaroszyńskiego, 
Kariny Wojciechowskiej oraz 
Andrzeja Zaorskiego
17.10 Studio sport
18.00 „Bliżej świata,, - przegląd 
telewizji satelitarnych
19.00 „Wydarzenie tygodnia,,
19.30 Góra Szybowcowa ’91 - 
fragmenty koncertu „Jesień 
idzie, nie ma na to rady,, - cz.2
20.00 „Przeboje Bogusława Ka
czyńskiego,, Barbara Kostrzew-

21.00 Panorama
21.20 „Zabić na końcu,, - kome
dia sensacyjny prod.polskiej, 
reż. Wojciech Wójcik wykon: 
Wojciech Malajkat, Piotr Siw
kiewicz-Shiwak, Jolanta Nowak
24.00 Panorama

N O T E S D O M O W Y

23139 Dubiel Marian
24568 Dudek Lidia
23415 Dudek Eugeniusz
27253 Dudek Franciszek
24918 Dudek Halina
23193 Dudek Leon
23117 Dudek Czesława
22419 Dudek Halina
28027 Dudek Andrzej
27828 Dudek Ryszard
27178 Dudek Zbigniew
22822 Dudkowa Wanda lek.
28887 Dudkowa Maria
22531 Dudkowski Leonard

Rybnicka 
Książka Telefoniczna

Kadłubka 
Żorska
Poniatowskiego
Raciborska
Krakusa
Zajezdnia
Hibnera
Kościuszki
Chabrowa
Mglista
Wandy
św.Jana
Kowalca
Kosów

24540 Duda Bartłomiej Dworek
26529 Duda Czesław Orzepowicka
24860 Duda Brunhilda Kochanowskiego
22003 Duda Eugeniusz Sławików
26806 Duda Irena Sobieskiego
24714 Duda Stanisław Dworek
22051 Duda Mieczysław Zebrzydowicka
28919 Duda Józef Rudzka
27407 Duda Stefania Zwycięstwa
21976 Dudzik Teodozja Kościuszki
26148 Dudziak Andrzej Floriańska
20382 Dudzicz Regina Pokoju
28731 Durdziński Marian Floriańska
21057 Duraj-Pacełujko Grażyna św.Antoniego
28250 Duraj Tadeusz Dąbrówki
26195 Durczok Henryk Dąbrówki
21941 Durczok Jolanta R.Luksemburg
25303 Dutkiewicz Józef R. Luksemburg
21466 Dutkiewicz Józef 1 Maja
22547 Dwojakowska Lidia Równa
27996 Dworakowski Stanisław Reymonta

c.d. nastąpi
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PONIEDZIAŁEK 13.01.92

Program I
13.25 Wiadomości
13.35 - 16.00 Telewizja eduka
cyjna
13.35 Język francuski /1 5 /
14.15 Język niemiecki /1 8 /
14.50 Język angielski /1 8 /
15.30 Uniwersytet nauczycielski

WTOREK 14.01.92

Program I
8.00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole,,
9.35 „Gotowanie na ekranie,, - 
magazyn kulinarny
10.00 „Lalka,, /9  osty, „Dusza 
w letargu,,, serial TP
11.50 Wiadomości
12.00 Telewizja edukacyjna
12.00 Agroszkoła
12.25 Ekonomika
17.30 „Dzień w którym zmieni

- Prezentacje - Szkoły polskie na 
kresach
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 „Luz,, - program nastolat
ków
17.15 Teleexpress
18.00 Sportowy hit
18.10 „Kraje, narody, wydarze
nia,,
18.50 „ALF,, - serial prod.USA
19.15 Dobranoc „Reksio,,

się wszechświat,, serial do
kum.prod.angielskiej
13.20 Fizyka - właściwości mag
netyczne ciał
13.50 Co, jak i dlaczego - jak 
powstają wiatry ?
14.00 Chemia - Berylowce, Żela
zowce
14.30 Tele - Komputer
14.50 Przygody Kapitana Remo
15.05 Sezam - magazyn popula
rnonaukowy
15.20 „Świat chemii,, - „Praco
wity elektron,, serial 
dokum.produkcji USA
15.50 Klub Midi
16.00 Studio „7„ proponuje
16.15 Dla dzieci „Przygody Kaczorka

19.30 Wiadomości
20.05 Teatr Telewizji - Gud
mundur Steinsson „Obcy blis
cy,,, reż.Michał Kwieciński, 
wyk.m.in. Joanna Żółkowska, 
Jerzy Schejbal, Zofia Rysiówna, 
Henryk Machalica
21.25 „Good News Festival,, 
cz.l
22.35 Wiadomości wieczorne
22.50 BBC - World service

czorka Kwaka,, / 3 /
17.15 Teleexpress
17.35 „Narodziny firmy,, / 4 /  
elementarz przedsiębiorczości
18.00 Family Album - amery
kański kurs języka angielskiego
18.20 W Sejmie i Senacie
18.35 „Królik Bugs przedsta
wia,, - serial anim.prod.USA
19.00 Wywiad Tygodnia
19.15 Dobranoc „Pif i Herku
les,,
19.30 Wiadomości
20.05 Film fabularny
21.40 „Sprawa dla reportera,, 
22.20 Wiadomości wieczorne
22.40 Giełda pracy
23.10 BBC -World Service

Program II
16.05 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Sonda,, - „Hazard,,
17.15 Antek milioner - reportaż
17.35 „Biuro, B iuro,,/4/„M ały 
Gruby ALF,, serial prod .nie
mieckiej
18.00 Program lokalny
18.30 „Ojczyzna - Polszczyzna,, 
- przeciw spec-ustawom

Program II
7.30 Panorama
7.35 „Rano,,
8.00 „Gazeta domowa,,
8.10 „Telewizja biznes,,
8.30 „Denver - ost. Dinozaur,,
8.55 „Świat kobiet,, - magazyn
9.20 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9.40 „Rano,,
10.00 CNN
10.10 Język francuski /12/
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
17.05 Przegląd kronik filmowych

18.45 Telewizja Pekin na antenie 
„Dwójki,,
19.25 Zapraszamy do „Dwójki,,
19.30 Język niemiecki /1 4 /
20.00 „Sąsiedzi,,
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 „Niepowracający,, - film 
fab.prod.radz.
23.30 Publicystyka kulturalna
24.00 Panorama

filmowych
17.35 „Pod wspólnym dachem,, 
/2 6 / „Nie ma już dzieci,, serial 
prod.francuskiej
18.00 Program lokalny
18.30 Moja modlitwa
18.55 „Sztuka świta zachodnie
go,, /1 4 / „Kreacje z dystansem,, 
serial dokum. produk. ang.
20.00 Non Stop Kolor - Kneb
worth 1990 - Status Quo i Ro
bert Plant z Jimmym Pagem
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 „Expres Reporterów,,
22.00 „Vincent i Theo,, /2/ ser
ial prod. angielskiej
22.50 Publicystyka kulturalna
24.00 Panorama

ŚRODA 15.01.92

Progam I
8.00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole,,
9.35 „Giełda pracy - Giełda 
szans,,
10.05 , , Dynastia,, serial USA
12.00 - 16.00 Telewizja eduka
cyjna
12.00 Agroszkoła /Koła-ogu- 
mienie i gąsienice - przepisy ru
chu/
12.25 Ekonomika - wyniki gos
podarstw o różnych kierunkach

produkcji /2 /
12.30 Piąty akt - fragmenty
12.45 Teleturniej literacki
13.05 Spotkania z literaturą - 
Poezja krajowa XIX w.
13.45 Wielkie historie małych 
miast - Drobin
14.15 Telewizyjny słownik bio
graficzny historii najnowszej - 
Aleksander Kamiński
14.45 Rody polskie - Radziwił
łowie, cz.2
15.15 Piąty akt - fragmenty
15.30 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Szkoły w Europie - part
nerzy w systemie edukacyjnym
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla młodych widzów:

„Wychowawca,, - serial 
prod. USA
16.40 „Sami o sobie,, - magazyn 
nastolatków
17.15 Teleexpress
17.35 „Kinomania,,
17.55 „Klinika Zdr. Człowieka,,
18.15 „Test,, magazyn konsum.
18.30 „Encyklopedia II Wojny 
Światowej,, - Wojna i gospodar
ka /2/
18.55 „Zielona Linia,, program 
redakcji rolnej
19.10 Dobranoc
19.30 Wiadomości
20.00 „Dynastia,, - serial USA
21.00 Studio temat
21.30 „Inna Moskwa,, - dokum.

22.25 Wiadomości wieczorne
22.50 BBC - World service

Program II
7.30 Panorama
7.30 „Rano,,
8.00 „Gazeta Domowa
8.10 „Telewizja Biznes,,
8.30 „Ulisses 31 „ - „W sercu 
Wszechświata,, - serial 
prod. franc.
8.55 „Świat kobiet,, - magazyn
9.20 „Pokolenia,, ser. prod.USA
9.40 „Rano,,
10.00 CNN
10.10 Język niemiecki /1 4 /
16.25 Powitanie
16.30 Panorama

16.40 „Pokolenia,, - serial 
prod.USA
17.00 Losowanie Zakładów 
Gier Liczbowych Total. Sport.
17.05 „Meandry Architektury,, 
- Zdrowe materiały
17.35 „Allo, Allo„ - serial ang.
18.00 Program lokalny
18.30 „Era Nuklearna,, / 2 /  
19.30 Język angielski
20.00 Publicystyka kulturalna
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 „Moja piękna pralnia,, 
film prod. angielskiej, reż. S. 
Frears, w roli gł. D. Day Lewis
23.05 „Reduta,, - program stu
dyjno-filmowy
24.00 Panorama

CZWARTEK 16.01.92
Program I
8.00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9.10 „Domowe przedszkole,,
9.35 „Przyjemne z pożytecz
nym,,
10.00 „Na krawędzi mroku,, / 4 /  
serial sens. prod. ang.
10.55 „Sto lat,, - magazyn ubez
pieczeń społecznych
11.50 Wiadomości
12.00 Agoszkoła
12.25 Ekonomika
12.35 „Cudowna Planeta,, / 5 /  
serial dokum. prod. jap.
13.25 „Ginąca przyroda,, / 7 /

serial dokum. prod. węgierskiej
13.50 Jak, co i dlaczego ?
14.00 „Trzydzieści na pięćdzie
siąt, czyli noworoczna inwenta
ryzacja
14.15 Opowieści Księżniczki Li
lavati
14.30 Zwierzęta świata „Bezcen
na przyroda,, /1 8 / serial 
prod. angielskiej
15.05 My dorośli
5.30 Przez lądy i morza - Antar
ktyczna stacja
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla młodych widzów 
„Kwant,,
17.15 Teleexpress
17.35 „Telemuzak,, - magazyn 
muzyki rozrywkowej
18.05 „Spin,, - magazyn popularnonaukowy

monaukowy
18.25 „Podróże do Polski,, - 
reportaż
18.45 Magazyn katolicki
19.15 Dobranoc „Dziwny świat 
kota Filemona,,
19.30 Wiadomości
20.00 „Na krawędzi mroku,, 
ser. sens. prod. ang.
21.00 Program publicystyczny
21.20 „Pegaz,,
21.50 „Interprelacje,, widowis
ko publicystyczne
22.40 Wiadomości wieczorne
23.00 Family album - amery
kański kurs języka ang.
23.30 BBC - World service

Program II
7.30 Panorama

7.35 „Rano,,
8.00 „Gazeta domowa,,
8.10 „Telewizja biznes,,
8.30 „Łebski Harry,,, serial 
anim. prod. franc. amerykań.
8.55 „Świat kobiet,, - magazyn
9.00 „Pokolenia„-ser. prod. USA
9.40 „Rano,,
10.00 CNN
10.10 Język angielski /1 4 /
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 „Pokolenia,, - serial 
prod. USA
17.05 „Giełda,, - magazyn kup
ców i przemysłowców
17.35 „Ci niegrzeczni chłopcy,, 
/ 3 /  serial prod. ang.
18.00 Program lokalny
10.30 „Sydney Pollack - Wszystkie

kie moje filmy są osobiste,, - film 
prod. niemiec. reż. Hans Jorg 
Weyhmueller
19.30 Język francuski / 12/
20.00 Rewelacja miesiąca „25- 
lecie Metropolitan Opera w Lin
coln Center - galowe przedsta
wienie III aktu Opery Giuseppe 
Verdiego „Rigoletto,,, wyk. Lu
ciano Pavarotti i inni
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.540 Rewelacja miesiąca „25- 
lecie Metropolitan Opera w Lin
coln Center - galowe przedsta
wienie III aktu Opery Giuseppe 
Verdiego „Otello,, wyk. Placido 
Domingo i inni
24.00 Panorama
00.05 Pismo hipermultimedial
ne Marcina K.

D O M O W Y

Nowe przepisy paszportowe

Z dniem 2.01.192 r weszły 
w życie nowe opłaty pasz
portowe. Opłata normalna 
wynosi 500.000.-zł., zaś 
ulgowa - 250.000.-zł. Ulgo
wą opłatę paszportową 
w wysokości 50 procent po
biera się od:
1 / emerytów, rencistó w , in
walidów,
2 /  osób przebywających 
w domach pomocy społecz
nych lub zakładach opie
kuńczych albo korzystają
cych z pomocy społecznej 
w formie zasiłków stałych. 
3 /  kombatantów, 4 /  uczącej

się młodzieży szkół dzien
nych i studentów studiów 
stacjonarnych.

Opłata skarbowa na 
wniosek paszportowy wyno
si 5 tys.zł.
Na przepustkę jednokrotną
4.000.- zł.
Na przepustkę stałą -
13.000.- zł.
Wnioski paszportowe złożo
ne przed 2.01.1992 r. wyda
wane są na podstawie prze
pisów obowiązujących w po
przednim okresie.

Wydział Paszportowy mie
ści się obecnie w budynku

Urzędu Rejonowego przy 
ul.3-Maja 29 - wejście od 
podwórza.
Godziny urzędowania: 
poniedziałek: od 9.00 - 13.00 
wtorek od 13.00 - 18.00 
środa od 9.00 - 13.00 
czwartek od 13.00 - 18.00 
piątek od 9.00 - 13.00

Wyższe podatki 
od nieruchomości

W poniedziałek 30 grudnia 
1991 roku na sesji Rady Miasta 
uchwalono następujące roczne 
stawki podatkowe za 1 m kwad
ratowy powierzchni: w budyn
kach mieszkalnych - 690.-zł,

w budynkach wykorzystywa
nych na działalność gospodar
czą - 26 tys.zł., w domkach let
niskowych, garażach - 8.680.- zł 
w budynkach gospodarczych 
/szopy, komórki/ - 2 tys.zł; za 
grunta związane z prowadze
niem działalności gospodarczej - 
850.- zł, a pozostałe grunta 50.- 
zł.

Uchwalone przez radnych 
stawki na rok 1992, są średnio 
o 70 procent wyższe, niż w roku 
ubiegłym. Decyzje radnych 
uwzględniają propozycje minis
tra finansów, którego rozporzą
dzenie zakłada wzrost stawek za 
użytkowaną powierzchnię mak
symalnie o 73,6 procent w po
równaniu z rokiem ubiegłym.

/s z o ł/

Pieskie życie 
też drożeje

W roku 1991 podatek od po
siadania psów wynosił za pierw
szego psa - 20 tys.zł, za drugiego 
- 30 tys.zł, a za każdego następ
nego - 40 tys.zł. Na rok 1992 
radni uchwalili wyższe podatki 
roczne, które wynoszą: za pier
wszego psa - 50 tys.zł, za każ
dego następnego 69 tys.zł.

/s z o ł/

GAZETA RYBNICKA
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Sprzężenia zwrotne po
między informacją, informa
tyką i telekomunikacją są 
dziś tak wielokierunkowe 
i ścisłe, że praktycznie nie ma 
już możliwości rozplątania 
tych więzów. Niemożliwa 
jest bowiem szybka informa
cja bez informatyki tak jak 
nie ma komputeryzacji bez 
telekomunikacji, i jak nie ma 
też szans na rozwój gospo
darczy bez dostępu do szyb
kiej informacji i telekomuni
kacji. To łączność sprawiła, 
że świat nazwany został glo
balną wioską, w której wia
domości, zamiast dźwiękiem

tam-tamów, przenoszone są 
za pośrednictwem satelitów 
komunikacyjnych.
Polsce, niestety, bardzo da
leko jeszcze do takiej global
nej wioski, ale że droga do 
rozwoju gospodarczego 
i dobrobytu wiąże się ściśle 
z telekomunikacją i informa
tyką, więc logika każe za
czynać budowę nowej rze
czywistości gospodarczej od 
fundamentów.
I właśnie dlatego zorganizo
wane zostały w Rybniku 
I Dni Informatyki Francu
skiej, które odbyły się 
w dniach 8 i 9 stycznia w Oś-

Otwarcie wystawy promocyjnej francuskiego sprzętu komputerowego i telekomuni
kacyjnego; wstęgę przecinają: Konsul Generalny Francji w Krakowie MARCEL  
CHAVOZ i prezydent Rybnika JÓZEF MAKOSZ. Foto: Wacław Troszka

Francuska oferta małych i średnich przedsiębiorstw prag
nących nawiązać współpracę z  polskim i kontrahentam i...

Foto: Wacław Troszka

Z wystąpień francuskich 
gości przytaczamy fragmenty 
przemówienia Ives’a Dufour
net, którego słowa uznać mo
żna za wykładnię ideii przy
świecających organizatorom 
Dni Informatyki.

„Chciałbym podziękować 
władzom miejskim Rybnika 
za przyjęcie i zorganizowa
nie targów dla przedstawi
cieli małych i średnich przed
siębiorstw francuskich.

Zebraliśmy się tutaj po to, 
aby rozszerzyć współpracę

ekonomiczną między Śląs
kiem i Francją, celem wy
tworzenia prawdziwego par
tnerstwa technologicznego.

W rzeczywistości, po tylu 
latach izolacji i hibernacji 
Polska ma olbrzymie potrze
by w zakresie informatyki

Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Kamieniu, a zorganizowa
ne zostały przez Biuro Par
lamentu Francuskiego do 
Spraw Rozwoju Samorząd
ności Lokalnej i Urząd Mia
sta w Rybniku.
Na uroczystość otwarcia 
przybyli: MARCEL CHA- 
VOZ, Konsul Generalny 
Francji w Krakowie, MI
CHEL HENRI PALAU, 
delegat generalny Biura Par
lamentu Francuskiego do 
Spraw Rozwoju Samorząd
ności Lokalnej, FRYDE-

RYK NIEDZIELSKI, rad
ca ekonomiczny Konsulatu 
Francji w Krakowie oraz je
go zastępca A . KOZŁOW
SKI oraz YVES DUFOUR- 
NET, doradca ekonomiczny 
Zarządu Miasta w Rybniku; 
ze strony gospodarzy przy
byli: prezydent Rybnika,
JÓZEF MAKOSZ, wicepre
zydenci Michał ŚMIGIEL
SKI i JERZY KOGUT 
a także liczne grono zapro
szonych gości z Rybnika 
oraz okolicznych miast 
i gmin.

(red)

Sala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu przeobraziła się w halę wystawową 
francuskiego sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń telekomunikacyjnych...

Foto: Wacław Troszka



Rybnik 8-9.01. 1992

Dni Informatyki Francuskiej
Zajmuje się 

opracowywaniem, 
produkcją i sprze
dażą urządzeń słu
żących do testowa
nia sieci kompute
rowych (EXPER- 
test), monitowania 
i zarządzania sie
ciami (Vigilan), łą
czenia sieci (EX- 
PERlink). Dzięki 
sukcesom w Euro
pie, USA i Japonii 
firma EXPERDA- 
TA jest plasowana 
jako światowy li
der w dziedzinie te
stowania sieci Et
hernet.

adres: Francja: EXPERDATA
16, rue St Denis 
92 100 Boulogne-Billancourt 
tel: (+33.1) 46.03.48.54 
fax: (+33.1) 48.25.69.15

MOREL.
Od 35 lat opra

cowuje i realizuje 
całościowe progra
my konstrukcji sie
ci telekomunika
cyjnej dla Tele- 
com-u, kolei, wojs
ka, energetyki 
a także sektora go
spodarki prywat
nej.

Od czasu wiel
kiego boomu tele
komunikacyjnego

we Francji w roku 
1970 MOREL za
spokaja w 80 pro
centach potrzeby 
budownictwa ogó
lnego. Esportuje 
do 42 krajów.

Favieres, F-28170 
Chateauneuf-en-Thyme- 
rais, France 
tel. 37 51 05 58, 
telex Morel 760946 
F.Fax 37 51 81 39 

Przedstawiciel:
Mr. Mieczysław Pur- 

cha

R e p r e z e n t u j e  
w Polsce interesy 
7 firm francuskich: 
ETON, MOREL, 
BARAT, CITEL, 
NOYOPLASTIC, 
RADIALL, LE- 
LAS. Każda z nich 
jest liderem w swo
jej dziedzinie, jak 
np. ETON - wy
twórca łączy tele
komunikacyjnych 
czy NOVOPLAS- 
TIC - producent 
przewodów.

PURCHA 
CONSULTANT  

Mieczysław PURCHA  
4, Bld Flandrin 

33 (1) 45 04 00 34, 
75016-PARIS 

33 (1) 45 04 00 63 
33 (1) 45 04 00 69

S p e c j a l i s t a  
w dziedzinie insta
lacji elektrycz
nych. Jej dziełem 
jest m.in. wyposa
żenie francuskiego 
Ministerstwa Fi
nansów, Luwru, 
Wielkiego Łuku 
w La Defense.

Pozostałe sekto
ry to m.in. telefo
nia, biurowe syste
my telekomunika
cji, informatyka.

Zajmuje się two
rzeniem i wdraża
niem wyspecjalizo
wanych progra
mów dla potrzeb 
administracji loka
lnych takich jak: 
zarządzanie, księ
gowość, obsługa 
korespondencji.
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Dni Informatyki Francuskiej

Societé Française d e Développem ent en Eu rope Centrale

 

PARIS VARSOVIE PRAGUE BUDAPEST  BELGRADE

Firma francuska mają
ca filie w 12 krajach Eu
ropy, której celem jest 
pomoc przedsiębiorst
wom polskim, zarówno 
w wyborze strategii roz
woju i późniejszej jej rea
lizacji. Zajmuje się także 
poszukiwaniem zagrani
cznych partnerów, tech
nik i rynków zbytu. Jej 
dziełem jest wprowadze
nie na rynek polski

MOULINEX-u - najwię
kszego w Europie produ
centa zmechanizowane
go sprzętu gospodarstwa 
domowego oraz znalezie
nie dla niego partnera 
polskiego dla związania 
spółki joint-venture.

97, rue Mirabeau - 94200 
IVRY SUR SEINE - tel. 
(33/1)35 21 14 14, fax: 
(33/1) 47 71 14 23 rue 
M i r a b e a u

 

oc&c
Francja: AR2I
53, rue Moutier
F-93 300 AUBERVILLIERS
tel: (+33.1) 48.34.74.96
fax: (+33.1) 48.34.74.10

Istniejąca od roku firma jest 
przedsiębiorstwem polskim za
jmującym się zastosowaniem 
najnowocześnieszej technologii 
telekomunikacyjnej w dziedzi
nie okablowania, sieci lokal
nych LAN i transmisji danych 
na odległość. Reprezentuje fir
my francuskie, których pro
dukty homologowane są przez 
France Telecom.

Polska: ANDRA 
ul. Marszałkowska 18 m 8 
PL-00-590 WARSZAWA 
tel/fax: (+48.22) 628.68.80

Producent m.in. zasilaczy    one zainstalowane 
zasilaczy zabezpieczających    w Ministerstwie Finansów 
zabezpieczających przed wahaniami    Finansów, chroniąc sieć 
parametrów sieciowych    informatyczną założoną 
sieciowych. założoną przez firmę francuską

W Polsce zostały    francuską BULL.

Produkuje mikro
komputery a także 
urządzenia peryferyjne
ne.

Dzięki swej nieza
wodności jej kompute
ry odniosły we Francji 
wielki sukces w fir
mach projektowych.

 NEELEM

EXCELS IN QUALITY

E F D C I

Z.A. RUEIL 2000
2. RUE PAUL HEROULT
- 92500 RUEIL-MALMAI-
SON FRANCE
tel. 47 08 09 00, fax 47 51 08
60, telex 631 074 F

Specjalista w dziedzi
nie złącz i okablowania 
sieci informatycznych.

Z.A.E. FINDROL - B.P.9 - 
FILLINGES - 74250 VIUZ- 
EN-SALLAZ-FRANCE 
Tel. 50 36 20 65, 
telex 309 551, teletex 50 36 21 
15, telefax 50 36 20 87



Producent mode
mów, multiplekserów 
a także uniwersalnych 
testerów sprawdzają
cych sprzęt służący do 
transmisji danych.

Adres: Francja: AETA
 62-70, rue Blanchard 
92 260 Fontenay-aux-Roses 
tel: (+33.1) 46.61.22.55 
fax: (+33.1) 46.61.32.70 
tlx: 632170

Ruszajmy w tę drogę razem!
Powstała Śląsko-Francuska 

Izba Handlowo-Przemysłowa

 

F R A N C E

|

 I Z B A
H A N D L O W O

PR Z E M Y SŁ O W A

Ruszajmy w tę drogę razem !

Powstała Śląsko-Francuska 
Izba Handlowo-Przemysło
wa

Powołano ją do życia w lis
topadzie 1991 roku, a że jej 
inicjatorem był prezydent 
Rybnika, JÓZEF MA
KOSZ, siedzibą jej stało się 
nasze miasto.
W KARCIE powołania IZ
BY zadedklarowane zostały 
następujące cele działania:
- wspieranie „moralne i finan
sowe„ rozwoju ekonomiczne
go regionu,
- pomoc w poznaniu podsta
wowych zasad gospodarki 
rynkowej,
- stwarzanie uprzywilejowanych

uprzywilejowanych więzów między instys
tucjami polskimi i francuski
mi,
- działanie na rzecz rozwoju 
ekonomicznego Śląska oraz 
wspierania inwestycji zagra
nicznych, zwłaszcza europej
skich.
Izba Handlowo-Przemysło
wa będzie w przyszłości miej
scem spotkań między przy
szłymi partnerami śląskimi 
i europejskimi jak również 
pośrednikiem dla przedsię
biorstw europejskich goto
wych rozpocząć swoją działa
lność na Śląsku.
Powołanie takiej organizacji 
w świecie moralności gospo
darczej nie jest niczym nad
zwyczajnym, w naszej rzeczy
wistości - jest jeszcze wyda

wydarzeniem i to dużej rangi.
Czy dzięki takim właśnie 
działaniom jak Śląsko-Fran
cuska Izba Handlowo-Prze
mysłowa nasza droga do eu
ropejskich standardów będzie 
trochę krótsza - czas pokaże. 
Rokowania są jak najlepsze, 
skoro dogadano się w kwes
tiach zasadniczych, czyli 
wspólnych chęci, celów i in
teresów. Teraz pozostaje cze
kać na przekucie słów w czy
ny.
Zapowiedzią przyszłych 
działań (i możliwości) są Dni 
Informatyki Francuskiej
w Rybniku.
(red)

i telekomunikacji. We Fran
cji mogliśmy zauważyć olb
rzymi postęp, jaki nastąpił 
dzięki tym dziedzinom techtech
niki.

Zarówno przedsiębiorst
wa francuskie, jak i samo
rządy lokalne, dzięki zasto
sowaniu informatyki i tele
komunikacji zreorganizowały
wały swój systewm pracy. 
Ich zarządzanie zostało po
prawione, a szybkość prze
kazywania informacji po
zwoliła kierownikom na lep
sze śledzenie działalności 
i rozwoju ich firm.

Również nowi polscy de
cydenci są w pełni świadomi 
faktu, że warunkiem rozwo
ju przedsiębiorstw jest zasto
sowanie inform atyki i telekomunikacji

komunikacji. To dlatego Wy 
i my jesteśmy tutaj. Trzeba, 
abyście Państwo wiedzieli, 
że Śląsk gotów jest przyjąć 
każde przedsiębiorstwo, 
które wyraża chęć współpra
cy. Te Pierwsze Dni Infor
matyki są przykładem wyra
żenia takiej woli i chęci roz
woju naszych kontakótw go
spodarczych. Obecność licz
nych przedsiębiorstw pols
kich ze wszystkich dziedzin 
przemysłu i ekonomii, obec
ność małych i średnich fran
cuskich przedsiębiorstw info
rmatycznych pragnących na
wiązać długoterminową 
współpracę z Polską rodzi 
w nas nadzieję stworzenia no
wej ery.„

(red)


