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Minął rok

Porządek porządkowania

Andrzej Jung - 30 lipca!
W naszej gazecie nastąpił 

ostatnio opóźniony wylęg 
kaczek dziennikarskich. Do
piero co przeprosiliśmy za 
kilka nieścisłości, a tu znów 
„kaczunia,, i to na pierwszej 
stronie!

Zainteresowani domyślili 
się oczywiście, że Andrzej 
Jung będzie w Rybniku 30 
lipca, a nie czerwca, jak myl
nie podaliśmy! Przeprasza
my wszystkich i zapraszamy 
na spotkanie z lubelskim 
bioterapeutą do sali Małej 
Sceny Rybnickiej, w czwar
tek 30 lipca o godz. 18. 00. 
Cena biletu 50 tys. zł.

Na swoje usprawiedliwie
nie mamy tylko jedno - nasz 
redakcyjny komputer też 
bredzi, gdy dokuczy mu 
upał, więc nasze „kompute
ry,, w głowach mogą się czuć 
odrobinę rozgrzeszone.

/ r e d /

’’Wielkie sprzątanie Ryb
nika trzeba było gdzieś za
cząć. Gdzie? Każdy miesz
kaniec ma na ten temat swo
je zdanie, ale zdaniem facho
wców porządki zaczynać 
trzeba od dróg ’’wejścio
wych” i ’’wyjściowych'' mia
sta.

Jedną z nich jest kompleks 
skrzyżowań zwany ’’węzłem 
gordyjskim pod dworcem 
PKS. Dokładnie rok temu, 
27 lipca, zaczęł ono funkc
jonować w nowej wersji, 
podporządkowanej płynno
ści ruchu, tak istotnej w new
ralgicznym punkcie miasta. 
Zadanie było wyjątkowo ka
rkołomne.

Efektem jest obecna kon
cepcja łamiąca w radykalny 
sposób obowiązujący tam 
dawniej ruch.

Tak jak zapowiadano, za
pewniona została przede 
wszystkim płynność ruchu 
w tym zawęźleniu skrzyżo
wań. I choć początkowe re

akcje niektórych kierowców 
były wręcz histeryczne /tra 
fiały takie opinie także do 
naszej redakcji/życie zwery
fikowało to rozwiązanie po
zytywnie... Z drobnymi 
oczywiście wyjątkami, ale 
przy ograniczonych środ
kach i konieczności prowa
dzenia robót praktycznie 
bez zatrzymania ruchu - pie
rwsze podejście do uporząd
kowania systemu komuni
kacyjnego naszego miasta 
sprawdziło się w ogniowej 
próbie praktyki.

Oczywiście nie ma rozwią
zań bez słabszych punktów. 
To także je ma, ale podjęto 
już kroki, aby je usunąć. 
Niestety - pociągnie to za 
sobą dość istotną zmianę 
w podporządkowaniu dróg.

Operacja ta jest dopiero 
w fazie badań statystycz
nych i symulacyjnych i jeśli 
zapadną decyzje, poinfor
mujemy o tym odpowiednio 
wcześnie.

Nasze zdjęcia pokazują 
zmiany zachodzące na tym 
skrzyżowaniu i rozjeździe 
ulic: Chwałowickiej, 3 Maja, 
Plac Armii Krajowej, Piłsu
dzkiego, Jankowickiej.

Prawdą jest i to, że cło tego 
typu skrzyżowania trzeba się 
przyzwyczaić i zrozumieć je
go logikę; w tym właśnie 
kierunku idą zmiany konce
pcyjne w krajach, które mają 
ju ż za sobą szczyt samocho
dowego szaleństwa...

Niestety, „Węzeł gordyj
ski,, nadal ma kilka punk
tów praktycznie nie do roz
wiązania bez poważnych na
kładów finansowych. Są ni
mi przejścia dla pieszych - 
i te oznakowane, i te wymu
szane /przed i za wiaduktem 
na ul. Chwałowickiej/.

Cóż, widzieć problemy 
a móc im zaradzić - to jed
nak dwie różne sprawy. Nie
dostatki te widzi Każdy prze
chodzień i kierowca, nato
miast gospodarze miasta

muszą zdecydować jeszcze, 
czy „kasa,, wytrzyma, czy 
nie? Na rok bieżący zaplano
wano wykonanie dwu roz
jazdów tego typu: na skrzy
żowaniu ulic Budowlanych 
i Energetyków, oraz Ener
getyków i Zebrzydowickiej. 
Po treningu na ' 'węźle gor
dyjskim” Kierowcy przyjmą 
chyba tę nowinkę już bez 
paniki.

Foto: W. T roszka/em /

Wakacyjna przerwa 
w Alliance Francaise

Francuskie Centrum Kulturalne     w sierpniu ośrodek, źródło 
Kulturalne Alliance Française     naszej wiedzy o kraju, z którym 
działające od jesieni ub. r.     którym nasze miasto łączą bliskie 
w budynku Miejskiej Biblioteki     bliskie kontakty kulturalne i, 
Biblioteki Publicznej informuje, że     oby coraz szersze, związki

gospodarcze, będzie nie
czynny. Decyzję taką pod
jęto zgodnie z ustaleniami 
Komitetu Współpracy z Al
liance Française i Ambasa
dy Francji w Warszawie.

Wznowienie działalności 
nastąpi 1 września 1992 r.

/  ró ż /

Półkolonie w Kamieniu
Przypominamy, że w po

niedziałek, 27 lipca rozpo
czyna się pierwszy turnus 
półkolonii charytatywnych 
dla dzieci z rodzin wielodzie
tnych.

Organizatorem ich jest 
dyrekcja Miejskiego Ośrod
ka Sportu i Rekreacji w Ka
mieniu, która przewiduje 
5 pięciodniowych turnusów 
półkolonijnych. Każdy roz
poczynać się będzie w po
niedziałek, a kończyć w pią
tek. Wszystkie dzieci w wie
ku od 7 do 13 lat, które 
zgłoszą chęć uczestniczenia 
w półkoloniach, mają za
gwarantowane przyjęcie. 
Program zajęć przewiduje

korzystanie ze wszystkich 
atrakcji ośrodka oraz jeden 
posiłek, który możliwy jest 
dzięki sponsorom. Do tej 
pory na ręce dyrektora MO
SiR Józefa Śliwki konkretne 
deklaracje złożyli następują
cy sponsorzy: ZAKŁADY 
MIĘSNE ROW /wyroby 
mięsne/, SPÓŁDZIELNIA 
MLECZARSKA /przetwo
ry mleczne/ STEFAN WIŚ
NIEWSKI /makaron i jaj
ka/, GRZEGORZ PRO
CEK /wyroby mięsne/ oraz 
DELICJE - lody!!!

Organizatorzy nadal 
oczekują na chętnych do 
sponsorowania posiłków na 
półkoloniach.

/ e m /
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 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

P R E Z Y D E N T  
M I A S T A  R Y B N I K A

Działając na podstawie art. 30pkt. l .  2 ustawy o planowa
niu przestrzennym z dnia 12 lipca 1984 r. /tekst jednolity 
Dz. U. Nr 17 z 1989 r. poz. 99 z późniejszymi zmianami/ 
podaje do publicznej wiadomości o wyłożeniu do wglądu 
projektu

n o w e j  e d y c j i  m i e j s c o w e g o
p l a n u  o g ó l n e g o
zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.

Wyłożenie projektu w/w planu odbędzie się w dniach od 
5 sierpnia do 31 sierpnia br. w godz. 8. 00 - 14. 00 w Urzędzie 
Miasta Rybnika, ul. Miejska 7 /dawna Zawadzkiego/, 
Wydział Urbanistyki i Architektury - pokój 74.

Zainteresowane organy administracji, jednostki organiza
cyjne, organizacje spółdzielcze, społeczne, osoby prawne 
i fizyczne mogą zapoznać się z projektem planu i wnosić swoje 
uwagi i wnioski.

Kierownik Urzędu Rejonowego w Rybniku informuje, że
z dniem 20 lipca br. nastąpiła zmiana numerów centrali 
telefonicznej Urzędu Rejonowego w Rybniku, tj. w miejsce 
dotychczasowych numerów 23015, 23016, 23017, 23018, 
obowiązywać będą: - 28300, 28371, 28419, 28440.

Zarząd Zieleni Miejskiej infom u je:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, 
Oddział Wojewódzki w Katowicach, ul. Podgórna 4, or
ganizuje KURS BUKIECIARSKI I DEKORACJI ROŚ
LlNNYCH w zakresie: układanie kompozycji kwiatowych, 
dekoracja pomieszczeń, wykonanie wieńców, wiązanek 
i stroików okolicznościowych oraz pielęgnacja i ochrona 
roślin doniczkowych.

Kurs trwać będzie od 14 do 19 września br. na terenie 
Szkoły Ogrodniczej przy Wojewódzkim Parku Kultury i Wy
poczynku w Chorzowie, ul. Siemianowicka 78.

Cena kursu 1. 200. 000. - zł.
Bliższych informacji na ten temat udziela Zarząd Zieleni 

Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, tel. 228-38 i 221-74.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ Rybnik - Dział Usług 
Pogrzebowych, ul. Rudzka 70b /cmentarz komunalny/tel. 
289-91 oferuje następujące USŁUGI POGRZEBOWE:

* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien
* kosmetykę, ubranie i przechowanie zwłok
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu
* usługi cmentarne, w tym wykopanie grobu.
Ceny konkurencyjne.

Sesja RM w trybie pilnym
W środę, 15 lipca odbyła się sesja Rady Miasta. Podjęto 

na niej trzy uchwały: o zatwierdzeniu założeń do miejsco
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, 
o objęciu patronatem Rybnickiego Młodzieżowego Klubu 
Sportowego oraz o sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych 
w formie przetargu.

Była to sesja ponadplanowa, następna - po wakacyjnej 
przerwie - 16 września.

U C H W A Ł A  NR 224/XXIX/92
R A D A  M I A S T A  P O S T A N A W I A :
1.  Zatwierdzić założenia do miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika - stano
wiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. W planie 
zagospodarowania przestrzennego zabezpieczyć tereny pod 
nowe zwałowiska kamienia przy ul. Prostej, Brzezińskiej lub 
innej, które byłyby wykorzystywane przez KWK „Chwało
wice,, dopiero po wyczerpaniu możliwości zwałowania 
w strefie ekologicznej V.

2.  Założenia planu zgodnie z art. 14 ust. 6 Ustawy 
o planowaniu przestrzennym stanowią podstawę do sporzą
dzenia projektu planu ogólnego miasta Rybnika.

3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OGŁOSZENIA DROBNE

Szanowny Redaktorze!

W ostatnim wydaniu Wa
szej „Gazety,, w rubryce „A
becadło Rzeczy Śląskich,, 
z 17. 07. 92 - pan Marek Szoł
tysek stara się nam wmówić, 
że niemiecki wyraz „Kohl„ 
to po polsku węgiel, przez co 
absolutnie zmienił sens tłu
maczonej ulotki niemieckiej. 
W ulotce tej chodzi o kanclerza

kanclerza Niemiec H. Kohla, na
tomiast polski wyraz „wę
giel,, znaczy po niemiecku 
Kohle.

Również w wydaniu 
z 10. 07. 92 /n r 27/79/ w rub
ryce „Mała Kronika Zamys
łowa,, pan Alfred Dyrbuś 
przeistoczył nazwę kościoła 
w Zamysłowie ze św. Mak
symiliana Kolbego na „Nie
pokalanego Poczęcia Naj
świętszej Marii Panny,,. 
Podkreślam, że parafia 
utworzona w 1983 r. w Za
mysłowie ma nazwę „Niepo
kalanego Poczęcia NMP„, 
zaś kościół jest pod wezwaniem

wezwaniem „św. M. Kolbego,, .
Uważam, że w obydwu 

przypadkach należą się zain
teresowanym czytelnikom 
na łamach Waszej „Gazety,, 
przeprosiny. 

PRADELA
/wierny czytelnik „GR, /
Od redakcji:
Jeżeli chodzi o pierwszą 

z poruszonych w liście 
spraw, rumienić będzie się, 
po powrocie z urlopu, autor 
artykułu „... nie zrezygnuje
my nigdy! „ - M. Szołtysek.

Drugą wyjaśniamy na 
stronach 6/7 w tym numerze 
„GR„

Ilu bezrobotnych?

Kto w kolejce po zasiłki?
REJONOWE BIURO PRA

CY w Rybniku, które na dniach 
przejęte zostanie przez Urząd 
Miasta Rybnika jako zadanie 
zlecone, obejmuje swym zasię
giem Rybnik i Leszczyny oraz 
Gaszowice, Lyski, Ornontowice 
i Świerklany. A więc obszar za
mieszkały przez około 170 tysię
cy mieszkańców.

W pierwszym tygodniu lipca 
br. biuro posiadało w swoich 
kartotekach zarejestrowanych 
7176 BEZROBOTNYCH. 
/Przypomnijmy, iż w styczniu 
br. bezrobotnych było tylko 
4502/. Z liczby 7176 bezrobot
nych zarejestrowano: 4284 oso
by nie posiadające prawa do zasi
łku dla bezrobotnych, 1134 osoby 
zwolnione z winy zakładów pra
cy, 426 absolwentów szkół / z  
lego absolwentów wyższych 
uczelni tylko 9 / ,  48 inwalidów, 
47 młodocianych bezrobotnych 
i in. Należy również dodać, iż 
większość bezrobotnych stano
wią kobiety, bo aż 75, 5 procent 
/p ó ł roku temu kobiety stanowi
ły tylko 72, 6 procent/.

A teraz przyjrzyjmy się, jak

wygląda problem rybnickiego 
bezrobocia pod względem wie
ku: w wieku 15-17 lat - zarejest
rowano 101 osób, od 18 do 24 lat - 
2181 osób, od 25 do 34 lat - 2246 
osób, od 35 do 44 lat - 1861 osób, 
od 45 - 54 lat - 656 osób, powyżej 
55 lat jest 131 bezrobotnych.

Wyższe wykształcenie mają 
82 osoby, po szkołach policeal
nych i średnich zawodowych jest 
1285 osób, absolwenci liceów 
ogólnokształcących to 539 
osób, po szkołach zawodowych 
jest 2970 osób, zaś z wykształ
ceniem podstawowym jest zare
jestrowano 2300 bezrobotnych.

Z liczby 7176 bezrobotnych 
2 osoby na pracę czekają dopiero 
od miesiąca, 843 osoby od 3 mie
sięcy, 475 osób od 6 miesięcy, 609 
osób od 9 miesięcy i 694 osoby od 
12 miesięcy. Zaś dłużej niż rok na 
pracę czekają 4553 osoby.

/ s z o ł /

Brawo PKM
W upalną niedzielę, 19 lip

ca, miałam przyjemność po
dróżować autobusem linii 
584 /n r boczny 2264/ Było 
to pasjonujące doświadcze
nie: kierowca pędził z oszała
miającą prędkością, przyjeż
dżając na przystanki przed 
czasem - ale nie na wszyst
kich się zatrzymywał. Zda
rzyło mu się też rozdzielić 
rodzinę, zamykając dziecku 
drzwi przed nosem. Podzię
kowanie należy się panu kie
rowcy, że otworzył je wresz
cie na krzyki i jęki rodziców. 
Najlepszym zaś pomysłem 
było włączenie ogrzewania. 
Proponujemy rozwinąć tę 
ideę i włączać wewnątrz pry
sznice z zimną wodą w czasie 
deszczu!

K. M.

W S P O M N IE N IE
Z bólem serca informujemy mieszkańców ziemi rybnickiej, 

że dnia 3 lipca 1992 r. pożegnaliśmy uczciwego, sumiennego 
życzliwego i w pełni oddanego byłego dyrektora Obwodu 
Lecznictwa Kolejowego w Rybniku lek. med.

WINICJUSZA BEZEGA.

W. BEZEG urodził sią 
w 1925 r. w Rybniku w rodzi
nie inteligenckiej. Studia roz
począł w 1948 r. na wydziale 
lekarskim Śląskiej Akademii 
Medycznej, którą ukończył 
w 1953 r., otrzymując dyplom 
lekarza z numerem 1 tejże 
uczelni.

Był więc pierwszym stu
dentem Akademii Medycz
nej. Po studiach w tym sa
mym roku rozpoczął pracę 
w charakterze stażysty, a na
stępnie jako młodszy asystent 
w oddziale chirurgicznym 
w Rybniku. Po uzyskaniu 
specjalizacji w 1961 r. praco
wał nadal jako asystent na 
tym samym oddziale, pełniąc 
funkcję zastępcy ordynatora. 
W związku z pogarszającym 
się stanem zdrowia narządu 
wzroku, zrezygnował z dal
szej pracy na oddziale chirurgicznym

chirurgicznym i przeszedł do pracy 
w charakterze lekarza rejo
nowego przy PKP w Ryb
niku. W swojej długoletniej 
i oddanej dla PKP pracy, 
przyczynił się do rozbudowy 
placówek kolejowej Służby 
Zdrowia w węźle rybnickim.

W pracy na co dzień cecho
wała go życzliwość, bezinte
resowność, sumienność i cał
kowite poświęcenie się pod
opiecznym. Nie szczędził sil 
ani czasu dla dobra pacjen
tów. Od stycznia 1976 r. peł
nił funkcję Dyrektora Obwo
du Lecznictwa Kolejowego 
w Rybniku. Za swą postawę, 
zaangażowanie i pracę został 
odznaczony szeregiem odzna
czeń państwowych i resorto
wych. W  1982 r. przeszedł na 
zasłużoną emeryturę, służąc 
nadal braci kolejarskiej swą 
pomocą medyczną i radą dobrego

rego organizatora, pełniąc 
nadal dyżury lekarskie w Po
gotowiu Kolejowym w Ryb
niku. W  1984 r. został wpisa
ny do Księgi Zasłużonych dla 
miasta Rybnika.

Zmarły dr WINICJUSZ 
BEZEG pozostanie na za
wsze w naszej pamięci jako 
wspaniały człowiek, dobry le
karz i życzliwy kolega. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

OBWÓD LECZNICTWA 
KOLEJOWEGO 

W RYBNIKU 

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Finisz na wiadukcie

W poniedziałek 13 lipca     którzy wykonują remont 
pracownicy „COMPLEX     wiaduktu przy ul. Mikołowskiej 
PROJEKTU,, z Katowic, Mikołowskiej, zalali betonem podwójnie

O  dobrej jakości rybnic
kiego piwa pisaliśmy już ja 
kiś czas temu, teraz pora na 
garść szczegółów. Jak poin
formował nas dyrektor ryb
nickiego browaru Marian 
GRYCZUK, wywożone co 
dnia w tysiącach butelek pi-

Piwowarski
szczyt

piwo, jest firmowane przez za
wiązaną niedawno spółkę 
z kapitałem niemieckim 
o nazwie GERPOL. Jej 
udziałowcami są z jednej 
strony Górnośląskie Zakła
dy Piwowarskie z centralą 
w Zabrzu /49 procent akcji/, 
z drugiej Zdzisław KĘSIK - 
obywatel Niemiec polskiego 
pochodzenia, specjalista 
browarnictwa /51 procent 
akcji/.

Udziałowiec niemiecki 
wniósł do majątku spółki 
pasteryzator firmy „Pama,, 
wartości 2 mld 890 milionów,
dzięki któremu rybnickie pi
wo dłużej zachowuje świe
żość i może śmiało konkuro
wać z piwami czeskimi, nie

Przeceny!
 W sklepie „Beya,, 

/PI. Wolności/ zabawki są 
tańsze o 30 - 50 procent.

* „Scalak,, /u l. Sobieskie
go 36/ przecenił przezroczy
ste telefony z 600 na 400 tys.

* Sklep z odzieżą męską 
/ul. Sobieskiego 26/ przece
nił męskie koszule bawełnia
ne ze 150 na 120 tys. zł. i slipy 
chłopięce z 35. 000 na 30. 000 
zł.

* Pewex /ul. Kościelna/ 
sprzedaje preparaty zdrowo
tne, kawę rozpuszczalną 
i niektóre słodycze od 30 do

podwójnie zbrojoną siatką pły
tę nad torami kolejowymi na 
szlaku z Chwałowic do Elek
trowni „Rybnik,,. Płyta ma 
grubość 21 cm, i jak zapew
niają wykonawcy, obecne 
pokolenie mieszkańców Ka
mienia i Książenic z ich po
wodu nie będzie miało kło
potów z dojazdem do cent
rum miasta. Pozostało tylko 
wykonanie chodników, ba
rier i izolacji. Płyta musi 
przeschnąć, co potrwa czte
ry tygodnie i w tym czasie 
wykonawcy obiecują uporać 
się ze wszystkimi robotami. 
Termin 16 sierpnia zostanie 
ich zdaniem dotrzymany.

Tekst i fo to : C. G.

Kołocz dla jubilatów
Tradycyjne już spotkanie 

par małżeńskich z 50-letnim 
stażem z przedstawicielami 
władz miasta odbyło się 
w minionym tygodniu na 
Małej Scenie Rybnickiej.

Wzięło w nim udział 19 
małżeństw: Maria i Ryszard 
JURECZKOWIE, Anna 
i Augustyn UCHERKO
WIE, Małgorzata i Wilhelm 
BURDOWIE, Wiktoria 
i Henryk BRODOWIE, An
na i Walenty WILCZOKO
WIE, Regina i Robert CZO
GAŁOWIE, Helena i Alfred 
KOCZY, Cecylia i Gerard 
GAŁUSZKOWIE, Elżbieta 
i Maksymilian MIKOWIE, 
Anna i Józef DZIEWIORO
WIE, Klara i Alojzy PA
SZENDOWIE, Gertruda 
i Franciszek KONKOWIE,

Regina i Maksymilian SZY
MUROWIE, Emma i Alfred 
NIEDOBECCY, Maria 
i Franciszek REMIARZO
WIE, Berta i Edmund GRY
CHTOŁOWIE, Łucja i Jó
zef KULOWIE, Róża i Ge
rard MOTYKOWIE, Anna 
i Edmund SZCZYRBO
WIE.

Zebranych w ciepłych sło
wach powitał wiceprezydent 
Rybnika Jerzy KOGUT, on 
również, w towarzystwie 
Kierowniczki Urzędu Stanu 
Cywilnego Elżbiety SOJKI, 
wręczył jubilatom listy gra
tulacyjne oraz kwiaty. Gości 
podjęto kawą z tradycyjnym 
śląskim kołoczem, a spotka
nie umilili Anna i Jerzy 
PRZELIORZOWIE,  byli 
członkowie Zespołu „Śląsk,, 
wykonujący szereg popular
nych, śląskich piosenek.

/r ó ż /

niemieckimi etc. Jego wkładem 
są również inne urządzenia 
usprawniające zwłaszcza 
końcową fazę produkcji, tj. 
etykieciarka do butelek, 
oraz załadowarka i wyłado
warka. Znakiem zewnętrz
nym zmian w rybnickim 
browarze są nowe etykiety 
z tzw. krawatką, prezentują
ce się na sklepowych pół
kach bardzo okazale.

Sam browar, jak zwykle 
przy okazji lipcowych upa
łów, zbiera prawdziwe złote 
żniwo. W ubiegły piątek za
notowano swoisty rekord 
w historii browaru, sprzeda
jąc w ciągu jednego dnia 1800 
hektolitrów piwa.

Już wkrótce butelki za
wierające produkt spółki 
GERPOL zaopatrywane bę
dą w specjalne firmowe kap
sle, które z pewnością zainte
resują kolekcjonerów tego 
wszystkiego, co z piwem 
związane.

/w a c k /

50 procent taniej, zaś Pewex 
przy placu Kopernika prze
cenił swetry i kurtki zimowe.

* „Hagma,, /pasaż hand
lowy przy ul. 3 M aja/ obni
żył cenę spodni o 50. 000 zł 
na parze

*Sklep przy Pl. Wolności 
6 sprzedaje taniej letnie obu
wie

Żegnaj złota rybko...
Zmorą wszystkich skwerów     zieleńców i małej architektury 

rów, parków i zieleńców     są jest sporo, ale największą 
niszczyciele, których nie bra-     stratę poniosła ta oto fontanna 
kuje pod żadną szerokością     fontanna na skwerze przed Ratuszem 
geograficzną. W Rybniku są     tuszem, do której prywatny 
oni także, co ludzi zadowolonych     hodowca wpuścił /z  własnej 
zadowolonych z przeobrażeń, jakim     inicjatywy i za darm o/ złote 
ulega nasze miasto, doprowadza    rybki!
doprowadza wręcz do krwiożerczych     Cóż, kusiły one swą urodą 
krwiożerczych odruchów. Cóż - obywtele     urodą, jednak głównie wandali; 
obywatele płacą, obywatele niszczą     złote rybki wymordowano 
niszczą! Naszym wspólnym interesem     do ostatniej sztuki i już ich 
interesem jest, aby niszczyli nikt     nie będzie mógł poprosić 
jak najmniej.      poprosić o spełnienie trzech życzeń

Niestety - przykładów     życzeń. 
bezmyślnego niszczenia zieleńców /e m /

Cennik współczesny

Kapelusze, okulary
Skoro mamy kostium, 

który kupiliśmy dzięki infor
macji w ostatnim numerze 
„GR, „ potrzebne nam doda
tki - okulary i słomkowy 
kapelusz. Jest to szczególnie 
ważne teraz, gdy chowamy 
się przed szkodliwym pro
mieniowaniem ultrafioleto
wym, bo wystraszyła nas 
dziura ozonowa - ale, praw
dę mówiąc, zawsze należało
by się chronić, bo słońce

postarza - wysusza skórę, co 
jest pierwszym krokiem do 
zmarszczek.

Niedawno „Wróżka,, po
informowała nas, że w ,,Ko
daku„ /teraz także w nowo- 
otwartym „Empiku,, /  są 
okulary bardzo dobre i bar
dzo drogie, bo za ponad mi
lion. Na szczęście można je 
kupić gdzie indziej, i to ta
niej. Zawsze jednak trzeba 
pytać, czy okulary rzeczywiście

rzeczywiście chronią przed szkodli
wym promieniowaniem. 
W razie wątpliwości lepiej 
zapytać o atest, niż narażać 
zdrowie - bo złe okulary nie 
tylko nie chronią, one są 
wręcz szkodliwe!

Oprócz „Kodaka,,, okula
ry z napisem informującym 
o ochronie przed szkodli
wym promieniowaniem ofe
rują: „Spino,,  /Gliwicka/ - 
od 65 do 105 tys.; „Optyk„ 
/w  pasażu handlowym przy 
ul. 3 M aja /- od 40 do 95 tys., 
duży wybór - kolorowe 
oprawki, szkła niebieskie

/hit sezonu/ i żółte /do  noc
nej jazdy/, są tam też okula
ry za 220 tys.; „Uni-shop„ 
/przy ul. Sobieskiego/ - już 
od 25 do 120 tys. Można tam 
kupić także okulary ochron
ne dla dzieci - od 80 tys. zł.

Kapelusze słomkowe
Najtaniej - za 30 tys. - ka

pelusz z zielonkawą słomką 
można kupić w „Juniorze,, 
przy ul. Łony. W „Spino,, 
/Gliwicka/ proste, małe ka
pelusiki są za 50 tys., „po
strzępione,, - za 80 tys. Gład
kie /i  kolorowe/ są w ,,Acie,, 
/przy Korfantego/ za 50

tys., tam też można kupić 
zabawne okrągłe kapelusze 
z tkaniny, wiązane pod bro
dą, za 35 tys., „Denim,, - 
sprzedaje ciemną słomkę 
i ażury po 68 - 78 tys.

U „Barbary,,  /w  pasażu 
handlowym przy 3 M aja/są 
kapelusze eleganckie /także 
czarne i granatowe/, przy
brane kwiatami, wstążkami 
- od 110 tys., a kapelusiki dla 
dzieci - za 40-50 tys. A naj
droższe kapelusze w mieście 
oferuje sklep modniarski 
przy ul. Łony 11 - kosztują 
150 i 250 tys. zł.

K. M.
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We wtorek 21 lipca, w cia
snej klubowej świetlicy od
było się ostatnie historyczne 
walne zebranie członków ry
bnickiego klubu. Po długich 
obradach, toczących się 
w nerwowej atmosferze, 
przegłosowano najważniej
szą uchwałę, mówiącą o po
stawieniu klubu K. S. ROW 
w stan likwidacji. Wniosek 
przeszedł większością gło
sów, przy 18 głosach za 
i czterech wstrzymujących 
się. Termin likwidacji wy
znaczono na okres od pierw
szego sierpnia br. do 31 mar
ca roku przyszłego, na razie 
jednak Klub nadal istnieje! 
Postanowiono również upo
ważnić zarząd klubu do wy
znaczenia osoby likwidato
ra. Zarząd ten, po odwoła
niu poprzedniego, został wy
brany w wyborach, które 
wzbudziły sporo emocji mo
że dlatego, iż dla zwiększenia 
jego operatywności liczbę 
osób, mających dzierżyć ster 
klubu w okresie jego likwi
dacji, zmniejszono do pięciu. 
Sporo zastrzeżeń wzbudził 
fakt odmowy ze strony do
tychczasowego prezesa klu
bu Piotra MIGASA, zosta
nia członkiem ostatniego 
w dziejach klubu zarządu, 
choć eks-prezes obiecał swo
ją nieformalną pomoc. 
W tajnym głosowaniu do za
rządu likwidowanego klubu 
wybrano panów: P. Bob
rowskiego, A. Szymika, A. 
Skulskiego, W. Wałacha i H . 
Tomaszewskiego.

Zanim do tego doszło, 
podjęto kilka innych waż
nych decyzji. Na wniosek 
kierowników czterech sekcji: 
szachowej, szermierki, żeń
skiej koszykówki i lekkoat
letycznej, postanowiono 
przekazać do, posiadającego

KS ROW
W

likwidacji

Czy sztandar pójdzie do 
muzeum?

Foto: W. Troszka

już osobowość prawną - 
o czym poinformował zebra
nych przewodniczący komi
sji kultury fizycznej i sportu, 
gość walnego zebrania Lech 
Kowalski - Rybnickiego 
Młodzieżowego Klubu Spor
towego, mającego funkcjo
nować pod patronatem 
władz miejskich, zawodni
ków młodzieżowych tych se
kcji wraz ze sprzętem i wypo
sażeniem. Wzbudziło to spo
ro kontrowersji zważywszy, 
iż wcześniej mowa była jedy
nie o juniorach. Sprzęt, dla 
dobra młodych sportowców

sportowców, postanowiono przeka
zać nieodpłatnie.

Najwięcej emocji wzbu
dziła kwestia sekcji żużlowej 
i umowy z Romanem NIE
MYJSKIM. Członek obec
nego kierownictwa sekcji żu
żlowej Dominik KOLORZ 
poinformował wszystkich 
o zawiązaniu nowego towa
rzystwa, które przybrało sta
rą nazwę:  RYBNICKI
KLUB MOTOROWY i po
prosił, składając stosowny 
wniosek, o przekazanie no
wemu kolektywowi, również 
nieodpłatnie, zawodników 
dotychczasowej sekcji żużlo
wej. Na co odpowiedziano, 
iż od strony prawnej, by 
przekazanie nowemu stowa
rzyszeniu zawodników było 
możliwe, konieczne jest roz
wiązanie umowy klubu 
z Niemyjskim, co na razie 
nie nastąpiło. Kontynuując 
wątek żużlowy, zobligowa
no Niemyjskiego do uregu
lowania w ciągu 7 dni wyni
kających z umowy o dzier
żawę sekcji żużlowej świad
czeń finansowych na rzecz 
klubu, pod rygorem rozwią
zania wspomnianej umowy.

Pytań i wątpliwości jest 
bardzo dużo; nie do końca 
jasna sprawa likwidatora, 
trudno dziś powiedzieć kto 
go powoła, a tym bardziej 
kto nim będzie. Wielki znak 
zapytania to dalsze losy sek
cji piłki nożnej /pierwszy ze
spół chce przejąć „ENER
GETYK,, / .  Wiele wyjaśni 
się już w najbliższych 
dniach, kiedy zapadną kon
kretne decyzje. Do całej tej 
skomplikowanej, a przy tym 
brzemiennej w skutki spra
wy, powrócimy na naszych 
łamach już za tydzień.

WACŁAW TROSZKA

Jarosław J. Szczepański /R ad io  Wolna Europa - W arszawa/
- specjalnie dla „Gazety R ybnickiej„

10 mln ton na zwałach
W komunikacie wydanym po 

zerwaniu rozmów 4 central 
związkowych z przedstawiciela
mi rządu czytamy, iż trudności 
przemysłu wydobywczego były 
częściowo zawinione przez wła
dze państwowe, jednak w więk
szości wynikały z przyczyn nieza
winionych przez nikogo, m. in. 
z zacofania polskiego przemysłu 
wydobywczego, załamania 
wschodnich rynków zbytu, kon
kurencji na rynkach światowych 
ze strony państw, w których cena 
siły roboczej w górnictwie jest 
dużo niższa, niż w Polsce. 
Zmniejszył się także popyt na 
węgiel kamienny na rynku kra
jowym w wyniku oszczędności 
energii i łagodnych zim.

Dramat polega na tym, że 
zwiększenie górniczych płac spo
wodowałoby podwyżkę cen węgla 
i zwielokrotniło trudności rolnic
twa. Rząd w trakcie rozmów za
proponował odroczenie wypłat 
dywidendy, odstąpienie od części 
opłat ekologicznych pod warun
kiem podjęcia przez kopalnie in

inwestycji proekologicznych, obni
żenie wpłat na fundusz rehabilita
cji niepełnosprawnych, wyłącze
nie z popiwku nagród jubileuszo
wych /miałoby to objąć wszyst
kie - nie tylko górnicze przed
siębiorstwa/, zwolnienie od po
piwku wypłat z tytułu dodatko
wych urlopów w górnictwie, roz
liczenie wzajemnych zadłużeń 
w kompleksie energetyczno-pali
wowym, co zasadniczo mogłoby 
poprawić kondycję finansową ko
palń. Związkowcy domagali się 
natomiast szerszych zwolnień od 
popiwku, czego rząd nie mógł 
zaakceptować bowiem - jak twie
rdzą ludzie z kół do rządu zbliżo
nych - intencją tego rządu jest 
odejście od popiwku w całej gos
podarce, co jednak nie może się 
odbywać na zasadzie wyjątków 
wymuszanych strajkami, dawa
nia przywilejów jednym branżom 
kosztem drugich.

Związkowcy domagają się 
kredytowania kopalń, utworze
nia państwowych rezerw, czyli 
strategicznych zapasów węgla,

podwyższenia wynagrodzeń 
w kopalniach, powiązanie wzro
stu cen energii elektrycznej ze 
wzrostem cen węgla, a także 
zmniejszenie obciążenia kopalń 
na rzecz budżetu.

Gdzie tkwi największe niebez
pieczeństwo płacowych żądań 
górników? Chociażby w tym, iż 
po spełnieniu jednych żądań, 
natychmiast zgłoszą się następni 
chętni. Podkreślić trzeba, że 
podpisanie w Katowicach po
rozumienia płacowego pomię
dzy dyrekcjami kopalń, a przed
stawicielami załóg i niektórymi 
posłami, DAWAŁO SZANSĘ 
na podwyżki płac; NIE DAW A
ŁO jednak żadnej informacji 
o tym SKĄD dyrekcje kopalń 
pieniądze te wezmą.

Warto zaznaczyć również, iż 
jak na razie większości kopalń 
nie grozi popadnięcie w popi
wek. Ostatnio bowiem problem 
ten miało 8 z 70 kopalń. Pozos
tałe nie osiągały górnej granicy 
przychodów.

Inną sprawą jest to, że rząd

Echa prywatnej lustracji
Na Zachodzie powiedzia

no by zapewne: DOBRZE, 
CZY ŹLE - BYLE O NAS 
MÓWILI. W Polsce nie 
przyjął się jeszcze ten typ 
myślenia, więc jest trochę 
sensacji, bo przez ostatnie 
tygodnie Rybnik i jego Za
rząd Miasta zdobyli popula
rność dzięki wizycie prywat
nych lustratorów w osobach 
dwu posłów KPN.

Kto nie zna szczegółów 
sprawy, ten może się z nimi 
zapoznać w ostatnim nume
rze tygodnika samorządo
wego „Wspólnota,, /n r 
29/123 z 18. 07. b r/ i to 
w dwu wersjach, zestawiono 
bowiem relację prezydenta 
Rybnika Józefa Makosza 
i posła Andrzeja Adrzejcza
ka. Wnioski oczywiście, każ
dy czytelnik winien wyciąg
nąć sam, co nie odbiera nam 
prawa skomentowania tych 
publikacji. Bo autor, Zdzi
sław Majewski zadał sobie 
trud wyciągnięcia z zaistnia
łego konfliktu jego istoty. 
A ta leży w sferze konstruk
cji prawno ustrojowej, 
w braku precyzyjnego określenia

lenia kompetencji posłów, 
jak i władz samorządowych.

W ten sposób casus Ryb
nik ujawnił luki prawne, za
gospodarowywane przez 
uzurpatorów, dla których 
nie ma żadnych autorytetów 
- ani Rzecznika Praw Oby
watelskich, ani Biura Stu
diów i Ekspertyz Kancelarii 
Sejmu. W takim duchu ko
mentuje też „przypadek Ry
bnik,, inny poseł KPN, And
rzej Terlecki pełniący funk
cję przewodniczącego Sej
mowej Komisji Samorządu 
Terytorialnego.

Na koniec znamienny cy
tat z wypowiedzi pana prze
wodniczącego komisji: „Ja, 
na miejscu prezydenta Ryb
nika, wydałbym dokumenty, 
ho nie widziałbym sensu 
wchodzenia w konflikt z po
słem, który będzie glosował 
w parlamencie przeciwko 
sprawom samorządowym

Prawdziwa instrukcja ko
niunkturalizmu i to z posel
skiej ławy... Cóż, można 
przecież szyć nowe garnitury 
według starych fasonów.

EUGENIA PLUCIK

obiecał nie wyciskać z kopalń 
dywidendy, tak tegorocznej jak 
i zeszłorocznej, a było to o tyle 
prostsze, że nie wliczono ich do 
tegorocznych przychodów skar
bu państwa.

Jednym z najistotniejszych 
problemów, jaki stoi dziś przed 
rządem Hanny Suchockiej, jest 
ten, iż rząd nie chce i nie może 
zaczynać rządzenia od konflik
tów z SOLIDARNOŚCIĄ. 
Przyczyn, dla których nie po
winien tego robić, jest kilka. 
Zasadniczą jest to, iż obecny 
rząd jest rządem koalicyjnym
i powstał przy poparciu i zaan
gażowaniu działaczy Solidarno
ści.

To jedna strona medalu. Dru
gą jest to, że na zwałach przyko
palnianych leży 10 mln ton węg
la, w elektrowniach około 4 mln 
ton, a składowiska w głębi kraju 
również magazynują około
2 mln ton; po łagodnych zimach 
odbiorcy indywidualni też mają 
własne zapasy. Nie ma więc zbyt 
dużych szans na to, by w najbliż
szym czasie można było zwięk
szyć ilość sprzedawanego węgla.

Górnicy domagają się kupo
wania przez państwo węgla na 
zwały, nazywają to zapasami 
strategicznymi. Jest to po prostu

kupowanie przez budżet państwa 
węgla wydobywanego i składo
wanego na kolejnych zwałowis
kach. Skarb Państwa nie ma 
takich rezerw finansowych, by 
zamrozić kilka bilionów złotych 
na składowiskach węgla.

W ustawie budżetowej na ten 
rok przeznaczono 1. 238 mld zł na 
koszty związane z likwidacją pie
rwszych kopalń. Obejmują one 
koszty likwidacji, tworzenia no
wych miejsc pracy i straty pro
dukcji likwidowanych kopalń. 
Wielu obserwatorów uważa, że 
sensowniejsze jest płacenie przez 
państwo na restrukturyzację, 
niż na topienie pieniędzy w skła
dowiskach.

Na restrukturyzację można 
poza tym uzyskać pieniądze 
z pomocy zagranicznej, m. in. 
z BANKU ŚWIATOWEGO. 
Na „strategiczne zapasy,, - nie!

Sytuacja jest więc niezwykle 
skomplikowana. Wiadomo już, 
że w najbliższym czasie zostanie 
przedstawiona publicznie poli
tyka rządu wobec całego sek
tora paliwowo-energetycznego, 
jak i górnictwa. W kręgach zbli
żonych do rządu zaczyna się już 
rozumieć, że trzymanie w tajem
nicy posunięć planowanych wo
bec górnictwa jest kręceniem bi
cza na własną skórę.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Można nareszcie zagrać w tenisa

Przy ul. Grunwaldzkiej 
w kompleksie boisk sporto
wych za Szkołą Podstawową 
nr 10 znajdują się korty teni
sowe. Z wiszącego przy wejś
ciu regulaminu wynika, że 
czynne są one od 9. 00 do 
20. 00, a opłata za wejście 
wynosi dla dorosłych 20 tys. 
zł., zaś dla dzieci 10 tys. zł. za 
55 minut. Ciekawy jest jed
nak punkt mówiący o tym, 
że osoby korzystające z kor
tu obowiązane są do wyrów
nywania boiska szczotką, do 
malowania linii, musza mieć

obowiązkowo odpowiednie 
obuwie. Jak dalece musi być 
to obuwie odpowiednie, nie 
napisano. Wynika z tego 
jednak niezbicie, że boso tu 
nie zagrasz. Nie wynika z te
go regulaminu tylko jedno, 
czy wolno na tym korcie 
grać... chociażby w tenisa. 
I to zdaje się tłumaczyć fakt, 
że na korty te przychodzi 
mało ludzi. Kiedy się człow

iek narobi, to już grać się nie 
chce. Ale dosyć żartów.

Piotr Piwoński - gospo
darz kortu zapewnił mnie, że

grać można do woli - byle 
tylko pieniędzy nie brakło. 
Jeśli ktoś grać nie potrafi, to 
nawet można się tu nauczyć, 
twierdzi gospodarz - kiedyś 
zawodnik „Zagłębia„ Wałb
rzych i „Naprzodu,, Ryduł
towy.

Na kortach organizowana 
jest akcja „Wakacje’92„ dla 
dzieci ze szkół podstawo
wych. Codziennie od 10. 00 
do 12. 00 za jedyne 20 tys. zł 
na tydzień dzieci mogą się 
nauczyć gry w tenisa i pójść 
w ślady swojego nauczycie
la, bo do Rydułtów przecież 
jest niedaleko. Nie jest wy
magany własny sprzęt. Ra
kietki i piłki można wypoży
czyć. Nic, tylko grać.

Zapraszamy na korty przy 
ul. Grunwaldzkiej codziennie 
od 9. 00 do 20. 00, a może 
i dłużej. Przy okazji zawiada
miamy, że są to najtańsze 
korty, o których słyszeliśmy. 
Nawierzchnia jest dobra - 
zresztą jak sobie wyszczot
kujesz, tak ci się będzie grało.

CG.

Akcja „Lato '92„
Miejska Komisja Koor

dynacyjna NSZZ „Solidar
ność,, w Rybniku jest orga
nizatorem akcji, którą objęte 
są wszystkie dzieci nie mają
ce możliwości spędzenia wa
kacji poza Śląskiem - w jej 
ramach organizujemy wy
cieczki jednodniowe, festyny 
dziecięce, rozgrywki sporto
we oraz wyjazdy na kąpieliska

kąpieliska.
Licząc na zrozumienie ko

nieczności zapewnienia lep
szego wypoczynku dzie
ciom, żyjącym na co dzień 
w tak zdegradowanym eko
logicznie środowisku, MKK 
NSZZ „Solidarność,, prosi 
o pomoc materialną na rzecz 
tej akcji.

Nie chcąc stwarzać barie

bariery finansowej, warunkującej 
udział dzieci w organizowa
nych imprezach, zdecydo
waliśmy się ponieść więk
szość kosztów, jednak prze
rasta to nasze możliwości. 
Dlatego prosimy o material
ne włączenie się w tę akcję, 
poprzez wpłatę wyasygno
wanej na ten cel kwoty na 
nasze konto:  Powszechny
Bank Kredytowy w Warsza
wie, I Oddział w Rybniku nr 
372602-5)608-132, za co 
z góry DZIĘKUJEMY!!

NAJGORSZE JEST 
TO, ŻE ON MIAŁ 
W PLECAKU
NASZE
KONSERWY...

„ Bajca,, jest czynna

 

Rys. M. Maćkowiak

Popularna „Bajca,, - czyli 
basen na Paruszowcu jest 
w tym roku czynny nieprze
rwanie od dnia 15 maja, 
wbrew temu co twierdzi jed
na z zagorzałych czytelni
czek „Nowin,, - z jednym 
tylko wyjątkiem, kiedy to 
5 lipca z powodu awarii ka
nalizacji nieczynny był bro
dzik dla dzieci. W odróżnie
niu od lat poprzednich, wo
da w obu basenach jest czys
ta, a i tereny wokół basenów 
sprawiają wrażenie zadba
nych. Są tam też obszerne 
place do gier i boisko do

siatkówki. Panie z bufetu 
obiecują, że od 19 lipca, 
oprócz dyżurnej coca-coli 
i herbatników, można będzie 
zjeść gorące dania barowe 
i wypić herbatę czy też kawę.

Niewątpliwą atrakcją 
„Bajcy„ w tym roku jest śli
czny ratownik rodzaju żeń
skiego, nic tylko się topić, 
PANOWIE. Basen w Paru
szowcu czynny jest codzien
nie w godzinach od 9. 00 do 
18. 00. Wstęp dla dorosłych 
kosztuje 10 tys. zł, dla dzieci 
5 tys. zł, a „młodzież,, do lat 
sześciu wchodzi bezpłatnie.

Tekst i foto: C. G.

S P O R T  *  T U R Y ST Y K A

Festiwal Szachowy Drezno 1992

Sukcesy juniorów
Dziesięcioosobowa grupa 

szachistów - juniorów z KS 
ROW Rybnik brała udział 
od 1 do 10 lipca br. w Mię
dzynarodowym Festiwalu 
Szachowym DREZNO 1992. 
O tym, że nasi młodzi szachi
ści liczą się na międzynaro
dowej scenie szachowej 
niech świadczy fakt, że zo
stali zaproszeni na tę szczy
cącą się stuletnią tradycją im
prezę na koszt organizato
rów.

W ramach festiwalu roze
grano kilka turniejów: arcy
mistrzowski, OPEN, junio
rów, familijny oraz maraton 
szachowy. Rozgrywki prze
prowadzono w zabytko
wych salach zamku Albrech
tsberg, a maraton szachowy 
w reprezentacyjnej sali Ratu
sza Miejskiego.

Niemiecka prasa infor
mowała o sukcesach mło
dych Polaków z Rybnika, 
którzy stale byli w czołówce 
silnie obsadzonego turnieju. 
Wśród juniorów starszych 
zwyciężył Przemysław GRĄDALSKI

GRĄDALSKI /6  punktów z sied
miu partii/ przed Marcinem 
WAŁACHEM /5  punk
tów/. Spośród juniorek star
szych najlepsza była również 
rybniczanka,  Hanna
DZIEŃKOWSKA, trzecie 
miejsce zajęła Małgorzata 
KUPCZAK. Wśród junio
rów młodszych zwyciężył 
Adam Horvath /W ęgry/ - 5, 5 
punktu - przed Maciejem 
Chmielińskim - 5 punktów. 
Dobrze spisały się również 
juniorki młodsze: zwyciężyła 
Niemka Aleksandra Kirsta, 
ale druga była Małgorzata 
Wróbel, a czwarta Beata Bo
browska.

Zwycięzcy - Przemek Grą
dalski i Hanna Dzieńkowska
- przywieźli piękne puchary, 
a sześciu najlepszych zawod
ników z każdej grupy otrzy
mało wartościowe nagrody 
rzeczowe. Oprócz udziału 
w silnie obsadzonym turnie
ju rybniczanie mieli czas na 
podziwianie zabytków his
torycznych Drezna.

/g w /

Wędrówki z PTTK

Zawsze we wtorek

Rybnicki Oddział PTTK 
organizuje, specjalnie dla 
osób starszych, jednodniowe 
bezpłatne wycieczki prowa
dzone przez przewodników - 
seniorów. Odbywają się one 
ZAWSZE WE WTORKI, 
publicznymi, środkami loko
mocji, na które bilety uczest
nicy Kupują indywidualnie, 
a przewodnik z widoczną 
odznaką oczekuje każdora
zowo na miejscu zbiórki, na 
20 minut przed odjazdem.

We własnym zakresie na
leży zaopatrzyć się, w pro
wiant, a także zabrać ze sobą 
dowód osobisty, legitymację 
Związku Rencistów i Eme
rytów lub inną, uprawniają
cą do zniżek na bilety, rów

również do muzeów, na kąpielis
ka itp.

Nie są wymagane wcześ
niejsze zapisy, a stopień tru
dności jest dostosowany do 
wieku i kondycji uczestni
ków. Mile widziane są grupy 
rodzinne - wielopokolenio
we: od dziadków do praw
nuków.

W najbliższy wtorek 28 
lipca wycieczka pod hasłem 

Poznajemy swoje miasto,,. 
Spacer po Rybniku rozpo
czynamy o godz. 9. 00 rano 
spod siedziby Związku Eme
rytów i Rencistów przy Pl. 
Wolności. Rozpoczynamy 
więc wędrówki z PTTK od 
poznawania własnego mias
ta i jego zabytków,

W następny wtorek - nad 
Zalew Rybnicki!!

/r ó ż /
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GAZETA 
polską i zagraniczną prasę, 
kartki pocztowe, plakaty, 
kasety, książki, kosmetyki 
i artykuły fotograficzne 
i szkolne. Mieści się tu rów
nież wypożyczalnia video 
i punkt ksero i stoisko op
tyczne. Najtańszy w sklepie 
kosmetyk to mydło Lanco
me za 71. 700 zł, najdroższy - 
perfumy Palomy Picasso za 
1. 691. 400 zł/.

PS. Duże wrażenie zrobiła 
na mnie młoda załoga skle
pu, która pracowała przed 
otwarciem przez całą noc, 
żeby rano przeciąć wstęgę 
i wpuścić klientów do na
prawdę gotowego wnętrza. 
I znowu, jak za dawnych lat, 
dużo tu bieli.

K. MICHALAK

U B eygi
Ten dom od początku był 

przeznaczony na sklep, naje
legantszy sklep w mieście. 
Wybudowany na początku 
wieku /w  1909 roku/, przez 
całe lata ’20 i ’30 oferował 
wszelkie artykuły odzieżowe 
od guzików po futra. W cza
sie promocyjnych „białych 
tygodni,, sklep lansował bia
łe wyroby m in. pościel 
Klienci otrzymywali przy za
kupach drobne prezenty, 
a biednym dzieciom fundo
wano łakocie. Mówiło się 
wtedy „u Beygi„. W czasie 
okupacji odebrano sklep 
właścicielowi, przejął go nie
miecki kupiec. Po wojnie 
Czesław Beyga wyremonto
wał swój dom towarowy - po 
czym odebrała mu go wła
dza ludowa. Był tu „salon 
meblowy,,, a potem, przez 
długie lata księgarnia im. 
Basisty, do dziś wspominana 
przez rybniczan z rozrzew
nieniem. Potem, na krótko 
zresztą, siedzibę miała tu 
niesławna „Fastima,,, zlik
widowana po tym, jak właś
cicielka próbowała uciec 
z pieniędzmi. Wtedy to 
skrzętne gosposie mogły 
zrobić wielkie zakupy na wy
przedaży.

A od soboty 18 lipca br., 
w tym świetnie usytuowa
nym, k l i m a t y z o w a n y m 
lokalu można nabyć

-  Na zdjęciu 
z rodzinnego ar
chiwum, elewacja 
domu towarowe
go BEYGI w póź
nych latach trzy
dziestych...

... i ANNO  
DOMINI 1992 
Foto: W. Troszka

znowu na b iało

R E W I Z Y T A  Z  M A Z A M E T
W środę 21 bm. w sali konferencyjnej Ratusza odbyło się 

spotkanie z grupą nauczycieli i uczniów Katolickiego Liceum 
i Colegium Joanny d’Arc w Mazamet. Goście z Francji 
przyjechali na zaproszenie Liceum Urszulanek w Rybniku

i przebywać będą w Polsce przez 2 tygodnie. Jest to rewizyta 
za czerwcowy pobyt rybnickiej grupy.

Pierwszym punktem programu pobytu w Rybniku /po  
spotkaniu powitalnym/ była wizyta w kopalni Chwałowice.

Żołnierska
w remoncie

W najbliższych dniach 
rozpocznie się remont mogi
ły zbiorowej żołnierzy poleg
łych we wrześniu 1939 roku 
w obronie Rybnika, która 
znajduje się przy głównej alei 
rybnickiego cmentarza. Za
kres prac przewiduje roze
branie nagrobków i pomni
ka, a następnie wykonanie 
nowej podbudowy, tak aby 
zmienić nachylenie terenu

Zamysłów

A jednak pw. Niepokalanego
Wyjątkowy zamęt panuje 

wokół „wezwania,, nowego 
kościoła w Zamysłowie. 
Przekonaliśmy się o tym kil
kakrotnie, a to przy okazji 
rozwiązania świątecznego 
konkursu w maju br., a na
stępnie drukując „Małą 
Kronikę Zamysłowa,,
w oprac. Alfreda Dyrbusia.
W tekście tym autor nadał 
temu kościołowi imię św. 
Maksymiliana Kolbe, a re
dakcja zgodnie z wyjaśnie
niami oo. franciszkanów, 
pozwoliła sobie na zmianę 
i podanie nazwy właściwej: 
pw. Niepokalanego Poczęcia 
N M P. Taką nazwę podał ró
wnież autor naszego cyklu 
„Nowe kościoły rybnickie,, 
w „GR„ nr 18 z 8 maja br.

Po wydrukowaniu ostatniej

Szpital-
zabytkiem

Trwające od dłuższego 
czasu starania o wpisanie do 
rejestru zabytków zespołu 
zabudowy Szpitala Miej
skiego nr 1 w Rybniku, zwa
nego popularnie „szpitalem 
Juliusza,,, zostały uwieńczo
ne sukcesem. Wniosek Wy
działu Architektury Urzędu 
Miejskiego w Rybniku roz
patrzył Oddział Wojewódzki 
państwowej Służby Ochrony 
Zabytków w Katowicach. 
Wojewódzki konserwator za
bytków, dr inż. arch. Andrzej 
Grzybowski, podpisał decyz
ję, która z dniem 7 maja br. 
orzeka wpisanie szpitala do 
rejestru zabytków grupy „A„.

Zespół zabudowy, uznany 
przez konserwatorów za wy
sokiej klasy zabytek, tworzą: 
budynek główny, wzniesio
ny w 1869 roku, budynek 
Oddziału Dermatologiczne
go, wzniesiony około 1900 
roku, budynek pralni z po
czątku XX wieku oraz budy
nek biura i Oddziału Pomo
cy Doraźnej również z po-
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Żołnierska mogiła
loncie

wokół pomnika, zalewanego 
obecnie przy każdym desz
czu.

Na marmurowej płycie 
 pomnika zamontowany zo

stanie krzyż, a nagrobne pły
ty z białego marmuru zo
staną naprawione i uzupeł
nione. Zakończenie robót 
przewidziane jest przed 
1 września, tak, aby wieńce 
z okazji rocznicy wybuchu II

wojny światowej składane 
były na odnowionej mogile. 

Wykonawcą remontu jest

spółka „VECTRA,,
Na naszym zdjęciu mogiły 
żołnierzy przed remontem. 

/ e m /  Foto: archiwum

Niepokalanego Poczęcia NMP!!!

niej części „Małej Kroniki 
Zamysłowa,, znów odezwali 
się czytelnicy, czego przykła
dem jest druga część listu,

który drukujemy na str. 2.
Wyjaśniamy więc, opiera

jąc się na informacji o. Miro
na GÓRECKIEGO, że pa

rafia erygowana w 1983 ro
ku przez ks. bp. Herberta 
BEDNORZA, a także po
święcony 6 grudnia 1989 ro
ku kościół franciszkański 
nosi oficjalną nazwę NIE
POKALANEGO POCZĘ
CIA NMP. Według nowych 
przepisów kościelnych, nie 
istnieje możliwość podwój
nego wezwania, a tym bar
dziej innego wezwania para
fii i kościoła. Dezorientacja 
wiernych wynika prawdopo
dobnie z faktu, że pierwszy 
z proboszczów parafii, o. Pa
cyfik GAWLIK, który roz
począł budowę kościoła, ba
rdzo chciał, by kościół ten 
otrzymał wezwanie św. M ak
symiliana Kolbe. Niestety, 
biskup nie wyraził na to zgo
dy, czego niektórzy parafia
nie nie przyjęli do wiadomo
ści.

/ró ż . /

O głupim 
społeczeństwie

i zaimku

ABECADŁO 
RZECZY 

ŚLĄSKICH

Jeden z wybitniejszych 
poetów polskich przełomu 
wieków XIX i XX Jan Kasp
rowicz /1860 - 1926/, był 
w czasie swego życia związa
ny kilka razy ze Śląskiem. 
Chodził do gimnazjum 
w Opolu i Raciborzu, a w la
tach 1884 - 1885 studiował 
na Uniwersytecie Wrocław
skim. Pobyt na Śląsku zao
wocował później w jego poe
tyckiej twórczości tomikiem 
wierszy „Ze Szląska,,.

W czasie swych wrocław
skich studiów Jan Kaspro
wicz dorabiał sobie, pisząc 
do wielu gazet. Pisał też do 
poznańskiego „Przeglądu 
Tygodniowego,,. Z tego 
okresu zachowała się nawet 
część korespondencji Kasp
rowicza z redakcją „Przeglą
du,,. W liście datowanym 23 
czerwca 1885 roku, redaktor 
naczelny „Przeglądu Tygod
niowego,,, Adam Wiślicki, 
prosząc m. in. Kasprowicza
o korespondencje ze Śląska, 
pisze „Czy we Wrocławiu 
między Polakami lub bawią
cymi tam studentami nie ma 
kogo, coby znał dokładnie 
stosunki szląskie. /... /  Ogół 
polski zwraca się w te strony
i nie należy tego lekceważyć,,.

Jan Kasprowicz zostaje 
śląskim korespondentem dla 
poznańskich czytelników, 
o czym przekonujemy się 
czytając jeden z kolejnych 
listów. Ale jest on ciekawy 
również z innego powodu. 
Wiślicki pisze w nim 29 paź
dziernika 1885 roku: „Pań
skie korespondencje ze Szląs
ka wyborne, gdyby to mieć 
więcej takich koresponden
tów! W  końcu listopada przy
ślij mi Pan następną. Jest 
tylko prośba: pisząc kore
spondencje pamiętaj Pan cią
gle, że piszesz dla społeczeńs
twa, które jest tak głupie ii 
zna lepiej co się dzieje w Sta
nach Zjednoczonych i Afga
nistanie niż na Szl ąsku. Trze
ba więc najprostsze rzeczy 
wyjaśniać, tłumaczyć aby le
piej były zrozumiałe...,, 

Adam Wiślicki, jako jeden 
z wielu, potwierdził zasad
ność treści powiedzenia 
„Cudze chwalicie, swego nie 
znacie!,, A ja w tym powie
dzeniu wyakcentowałbym 
nie tyle słowo - „znać„, co 
ten zaimek - „swoje „. Ten 
niepozorny zaimek dzierża
wczy stawia nas w granicach 
problemu „naszej małej oj
czyzny,,. Problemu na kilka 
pokoleń.

MAREK SZOŁTYSEK

Kopula przyszpitalnej kaplicy pw. św. Juliusza
Foto: W. Troszka

Janina Podlodowska

Sobótka w Pszowie odc. XIX

początku naszego wieku - 
wszystkie w stylu eklektycz

elektryczn y m . W uzasadnieniu decy
zji wojewódzki konserwator 
zabytków stwierdza: „zespół 
Szpitala Miejskiego nr 
1 w Rybniku posiada wybitne 
walory architektoniczne 
i urbanistyczne w skali mias
ta i regionu. Jest związany 
Z działalnością doktora Ju
liusz Rogera, postaci zasłużo
nej dla ziemi raciborskiej i ry
bnickiej„

Szpital „Juliusz,,, podob
nie jak jesienią ubiegłego ro
ku kościół pw. św. Antonie
go, został nobilitowany

i podlega ochronie konser
watorskiej razem z otaczają
cą go zielenią.

Wyremontowana i odda
na do użytku wiernym zo
stała już kaplica przyszpital
na /o  czym pisaliśmy w sty
czniu br. / .  Być może nowy 
status szpitala ułatwi choć 
w części finansowanie jego 
remontów. Musi on nadal 
służyć chorym z naszego re
gionu, a nie jest tajemnicą, że 
niedofinansowana służba 
zdrowia sama koniecznym 
remontom nie podoła.

/G W /

Tomek patrzył na dziew
czynę zachwycony: ona jest 
jak wino, bo w jej obecności 
czuł się spity i nieprzytomny 
z dzikiej radości. Zaciął ba
tem konie, poderwały się 
z nagła. Tomek musiał przy
trzymać Agnes ramieniem, 
żeby nie wypadła z wozu. 
Mojżyszek podniósł gwałt: 
Cóż to Tomek wyrabia? 
Czemu Tomek taki nagły? - 
Wesoło Mojżyszku! Wesoło! 
- odkrzyknął Tomek.

- Wesoło...? - ciągnął skar
gę Mojżyszek. Byłoby nie
wesoło, gdyby tatuś tej pa
nienki spadł z wozu. Nie 
byłoby wesoło. Kiedy To
mek będzie rozważny? Ni
gdy - nigdy, Mojżyszku. Ja 
to widzę - ale Tomek musi 
uważać na siebie i na innych.

Pod karczmą pszowską 
wysiedli; Mojżyszek i Burda 
z córką. Dziękowali Tom
kowi, żal było, że trwało tak 
krótko. W domu Tomek wy
ładował ze Stefkiem przy
wieziony towar. Zdał ojcu 
rachunek ze sprzedaży i za
kupu. Matka zapytała: - woziłeś

woziłeś kogo?
- Tak, przysiedli się po 

drodze Mojżyszek i Burda 
z dziewczyną. Mieli ciężary, 
trudno im było dźwigać...

- Aha! - zamruczał pod 
nosem ojciec. Widocznie już 
wiedzeli, ktoś się przysłużył 
tak szybko wiadomością.

Tomek milczał, ale wzięła 
go złość, tak jakby go pil
nowali, nie przymierzając 
jak dziewczynę.

Nie skończyło się na tym. 
Przy wieczerzy znów wróco
no do tej sprawy, ale już 
w inny sposób.

- Podobno ta dziewczyna 
Burdy ładna. - Ano ładna - 
burknął Franek. Szkoda by 
było, żeby takiej dziewczynie 
bez majątku kto zawrócił 
w głowie, lada kto może 
ukrzywdzić i ubliżyć, a bro
nić nie ma komu. Kto obcy, 
to obcy - wygłosiła z powagą 
matka. Tomek na przekór 
pomyślał sobie, że nie skrzy
wdzi Agnes i będzie jej bro
nił. Żeby przerwać naucza
nia, pytał ojca o robotę na 
jutro. Kiedy poszedł na spoczynek

spoczynek długo nie mógł za
snąć. Kiedy go wreszcie 
zmorzył sen, śniło mu się, że 
to Agnieszki wesele. On, To
mek, jest też w kościele. Or
gany grają a od ołtarza idzie 
ślubna para. Patrzy Tomek, 
toż to Agnes, zapłakana, ale 
piękna jak anioł. Przy niej 
postępuje wysokie chłopis
ko. Ma łeb wilka. Za nim 
wszyscy weselni mają pasz
cze zwierząt i rogi kozła. 
Widzi Tomek, że Agnieszka 
aż się słania z płaczu i nagle, 
gdy go ujrzała klęczącego 
przed nią, krzyknęła: Ucie
kaj Tomku. Uciekaj. Zerwał 
się Tomek, porywa Agnes na 
ręce, a tu już biały, bielu
teńki koń stoi i nóżką ziemię 
grzebie. Wsiada Tomek 
z Agnieszką, chwyta uzdecz
kę i jedzie. Uciekają z Agnie
szką. Ona, przytulona do je
go piersi, przestaje płakać... 
Ale gdzie postąpią wszędzie 
ogień. Ogniste koło otacza 
ich zewsząd. Koń chrapie, 
cofa się, wspina na tylnych 
nogach. Nie przejadą ognia. 
Tomek walczy, zmusza zwie
rzę do skoku przez płomie
nie i spada w przepaść.

Budzi się cały w potach 
i dziękuje Bogu, że to sen 
tylko.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7



PUH tel. 392134, 
tel/fax 20-278

Os. Południe 37
44-253 Rybnik-Boguszowice
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F U J I C O L O R

EKSPRES 
Rybnika 
Reja 2

Wywoływanie negatywów i wykonywanie odbitek 
w dwóch formatach, również typu POCKET. 

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne. 
„Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcie,,

PORADY PRAWNIKA - w środy
Dyżury prawnika, udzielającego bezpłatnie 

porad prawnych w środy, w godz. od 15. 00 do 17. 00 
w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

CENNIK OGŁOSZEŃ
W GAZECIE RYBNICKIEJ

1 cm2 - 8. 000 zł 
1/4 kolumny - 900. 000 zł 
1/2 kolumny - 1. 600. 000 zł 
3/4 Kolumny - 2. 400. 000 zł 
1 kolumna - 3. 000 . 000 zł 
1 słow o - 5 . 000 zł
1 słow o w ogło sz . towarzyskich - 2 . 000 zł  

UWAGI DODATKOWE
1.  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie 
krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - 
dolicza się 50 procent.

2.  Za umieszczenie ogłoszeniach na piewszej 
i ostatniej stronie dolicza się 100 procent.

3.  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

4.  Bonifikaty:
- 10 procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

Najlepiej złodziejom?
Parę lat temu, gdy opo

wiadano mi takie historie, 
oczywiste było, że nie ma 
sensu sięgać po pióro - bo po 
co? Cóż to zmieni, że ktoś 
publicznie użali się nad sobą 
lub pożałuje kogoś dzienni
karz? Jaki procent interwen
cji w imieniu sponiewierane
go obywatela odnosił wtedy 
skutek? Nikt już tego dziś nie 
odtworzy. Niepokoić zatem 
musi zauważalne zjawisko 
odrastania głowy hydry, 
którą tak malowniczo nazy
wano arogancją władzy.

Oto autentyczna relacja 
obywatela, który przeżył to 
co poniżej pisałam w lipcu 
roku pańskiego 1992, czyli 
w trzecim roku życia „we 
własnym domu,,. Bohate
rem jest osoba, która z urzę
du musi domagać się ukara
nia złodziei majątku firmy 
w której pracuje, ale doświa
dczenie kilku lat dobitnie 
uświadomiło jej, że złodzieje 
są w naszym kraju bezkarni. 
Niemiec każdy fakt kradzie
ży zgłasza nadal na policję, 
bo tak trzeba...

I zdarzyło się wreszcie, że 
jednego ze złodziei złapano, 
wsadzono do aresztu i wyto
czono mu proces. Świad
kiem miała być również oso-

Kronika policyjna

Zamykaj okno!
13 lipca o godz. 0. 40 nieznany 

sprawca, wykorzystując nie za
mknięte okno na zapleczu ma
gazynu, dostał się do baru 
„Krokus,, na terenie kąpieliska 
„Ruda,,. Skradł stamtąd gotów
kę w wysokości 26 mln zł i po
rtfel skórzany.

Fiatem w płot
12 lipca o godz. 16. 20 na ulicy 

Żorskiej kierowca niezidentyfi
kowanego samochodu wart
burg nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu. Kierujący fiatem 
125p, aby uniknąć kolizji, zje
chał na bok i uderzył w ogrodze
nie znajdującej się tam posesji.

Z  piłką do sklepu
Między 11 a 13 lipca włamano 

się do sklepu spożywczego przy 
ul. Rudzkiej. Złodzieje dostali 
się do wnętrza po upiłowaniu 
pręta kraty zabezpieczającej ok
no od zaplecza. Skradli artykuły 
spożywcze i różne gatunki pa
pierosów wartości 4, 2 mln zł.

Złodzieje piłkarze
W nocy z 12 na 13 lipca przy 

ul. Robotniczej w Kamieniu 
miało miejsce włamanie do kios
ku „Ruchu,,. Złodziej wybił szy
bę wystawową i skradł dwie pi
łki skórzane do gry wartości 100 
tys. zł.

Samobójstwo
13 lipca przy ul. Kotucza /na  

skwerze przylegającym do Szpi
tala Psychiatrycznego/ używa
jąc bandaża elastycznego popeł
nił samobójstwo przez powie
szenie się na drzewie 45-letni 
podsądny. Przebywał on na odd

ziale IX szpitala, gdzie został

ba, o której piszę. Niestety - 
wieloletni brak skuteczności 
aparatu ścigania i sprawied
liwości poderwał jej wiarę 
w sens całej operacji, więc 
wezwania sądu w celu złoże
nia zeznań jako świadek lą
dowały w koszu; nawet 
100. 000. - zł kary nie zmieni
ło tego stanu rzeczy.

No i stało sie! Sąd nakazał 
doprowadzić opornego 
świadka, więc policyjna nysa 
zjawiła się przed domem 
opornego obywatela punk
tualnie o godz. 6. 00 z zapyta
niem, czy obywatel zjawi się 
na pewno, czy zabrać go już 
teraz i odstawić do sądu?

To jednak dopiero począ
tek dziwnego tańca Temidy 
z przepaską na oczach.

Oto bowiem do salki zwa
nej szumnie salą rozpraw 
wchodzi cała grupa świad
ków, którzy zapewne mieli 
po raz pierwszy wątpliwą 
przyjemność znalezienia się 
w sądzie. Stąd też wszyscy 
usiedli w tejże nieszczęsnej 
sali, niepomni dostojeństwa 
sądu, który wymaga, aby 
uczcić go wstaniem...

Niestety tak szanujący się 
sąd zapomniał zafundować 
sobie porządnego woźnego 
sądowego, który mniej by-

skierowany przez Prokuraturę 
Rejonową w Tychach.

Włamanie do szkoły 
W nocy z 12 na 13 lipca 

nieznani sprawcy włamali się do 
Szkoły Podstawowej w Janko
wicach. Weszli do środka po 
wybiciu szyby w oknie od za
plecza i skradli radiomagneto
fon „Unitra,,, mikrofon i kase
ty. Poza tym wyważyli drzwi do 
pomieszczeń we wnętrzu szkoły.

Do „Wisieńki,, na piwo 
W nocy z 13 na 14 lipca 

dokonano włamania do baru 
„Wisieńka,,. Nieznany sprawca 
wybił szybę w drzwiach wejś
ciowych i skradł piwo butelko
we i słodycze wartości 2, 5 mln zł.

Fajna zabawa
14 lipca przy ul. Patriotów 

7-letni chłopiec przy pomocy 
kamienia uszkodził lakier samo
chodu fiat tipo, powodując 
szkody w wysokości 17 mln zł.

„Maluchem„ w audi 
14 lipca na ul. Małachowskie

go kierowca fiata 126p, będący 
w stanie nietrzeźwym, spowodo
wał zderzenie z samochodem 
audi 80.

Pasażerka „malucha,, dozna
ła rany ciętej głowy i ogólnych 
obrażeń ciała.

Z łomem po kryształy 
W nocy z 14 na 15 lipca przy 

ul. Lotników włamano się do 
mieszkania poprzez wyłamanie 
drzwi wejściowych. Skradziono 
2 dywany, kryształy oraz radio
odbiornik tranzystorowy marki 
Lena ogólnej wartości 5 mln zł.

Włamanie do zawodówki 
Do Szkoły Zawodowej 

RDKP Rybnik włamano się 
w nocy z 14 na 15 lipca. Nie-

bywałych w tym przybytku 
obywateli powinien INFO
RMOWAĆ co i kiedy po
winni robić! Kiedy wstać, 
kiedy siedzieć, kiedy oddy
chać, gdzie nie dłubać i gdzie 
nie patrzeć...

Sąd w Rybniku może jed
nak zoszczędzić sobie pienię
dzy na etat dla woźnego, 
gdyż sędzia, który tę sprawę 
prowadził, doskonale zastą
pił najbardziej gburowatego 
woźnego.

Zademonstrował to wo
bec kilku osób, które odwa
żyły się USIĄŚĆ na sali, za 
co usłyszały: „co to ma zna
czyć, kto wam pozwolił 
usiąść? Jak sąd wchodzi, to 
się stoi...,, I jeszcze kilka ró
wnie wychowawczych sztur
chańców. Obywatele ŚWIA
DKOWIE stali oniemiali 
i tacy wyszli, gdyż w następ
nym „akapicie,, sędzia od
roczył rozprawę, gdyż oska
rżony osadzony w więzieniu 
z braku konwoju POLICYJ
NEGO... nie został przywie
ziony na rozprawę!!! Czy 
ktoś się śmieje? Nie widzę? 
Znaczy sie: polska norma?

Eugenia PLUCIK
P. S. Obawiam się, że na 

następną rozprawę ŚWIAD
KOWIE dostarczeni zostaną 
do sądu w kajdankach... I czy 
naprawdę trzeba koniecznie 
kraść, żeby być traktowanym 
jak przestępca?

znani sprawcy wybili szybę ok
na i wyłamali drzwi wewnątrz 
budynku. Skradli 2 kasetki me
talowe z gotówką w wysokości 
12 mln zł.

Nie udało się
15 lipca o 23. 50 nieznani 

sprawcy usiłowali włamać się do 
budynku jednorodzinnego przy 
ulicy Żużlowej przez okienko 
w piwnicy. Zostali jednak spło
szeni przez opiekującą się do
mem kobietę.

Udana zasadzka
15 lipca o godz. 15. 30 w czasie 

zasadzki przy skupie złomu 
w Paruszowcu przy ul. Olszowej 
policjanci z Komisariatu Kole
jowego Policji w Rybniku za
trzymali sprawcę kradzieży met
ali kolorowych wartości 360 tys. 
zł

Włamanie do baru
W nocy z 15 na 16 lipca 

w Rybniku przy ul. Gotartowic- 
kiej miało miejsce włamanie do 
baru piwnego.

Sprawca po wybiciu szyby 
w oknie skradł radiomagneto
fon z kompaktdyskiem wartości 
4 mln zł.

„Maluchem„ w drzewo
16 lipca o godz. 8. 20 na ul. 

Rudzkiej kierowca fiata 126 
p uderzył w drzewo. Pasażer 
„malucha,, doznał złamania le
wej nogi i przebywa w szpitalu.

Zazdrosny mąż
16 lipca o godz. 2. 00 w hotelu 

„Rynkowym,, jeden z mieszkań
ców Rybnika wyłamał drzwi po
koju nr 108, gdzie przebywała 
jego żona z innym mężczyzną. 
Zazdrosny mąż ugodził go no
żem w brzuch. Mężczyzna ten 
został w stanie ciężkim odwie
ziony do szpitala. Sprawcę za
trzymała policja.

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY

Piątek, 24. 07 . 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie - „Eko-gra„
10. 05 Family Album
10. 3 0  „Syn wyspy,, / 5 / - ser. 
prod. USA
11. 15 „Lucia, czyli na wsi kul
tura,, - rep.
11.3 0  Wakacyjna szkoła dla ro
dziców

12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii: „Partne
rzy,,
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Syn wyspy,, / 5 /  - ser. 
USA
18. 10 Studio olimpijskie - I
nauguracja 
09.00 Wieczorynka
19. 15 Wiadomości
19.55 Studio Olimpijskie - Bar
celona 92 - mecz piłki nożnej

Polska - Kuwejt
21.55 Studio „Temat,,
22. 20„Kroniki amerykańskie” 
/ 4 /  - „Autoobsesja,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Nie chcę waszych lo
dów,, - film fab. prod. ang.
0. 20 „Europejska noc jazzu,,
1. 20 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV

8. 00 Program lokalny
8.3 0  „Przygody Supermena,, -
ser. anim.
8.55 „Pokolenia,, - ser. USA
9. 15 „Gospodarka USA,, - ser. 
prod. USA
16. 25 Powitanie
16.3 0  Panorama
16. 40 „Benny Hill„
17. 10 Festiwal Piosenki Dziecię
cej - Konin ’93 / 4 /
17.50 „Ad vocem„ - progr. prof. 
J. Bralczyka

18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama
21.3 0  Wieczór z Tracy’m - „Czarn

y dzień w Black Rock„-film 
fab. prod. USA /r. prod. 1955 - 
79 min. /  reż. John Sturges - 
wyk: Spencer Tracy, Lee Mar
vin i in.
22.50 „Benny Hill„
23. 20 Teatr Kreatur
23.3 5  „Noc cykad,, / 1 /
24. 00 Panorama 
0. 10 „Noc cykad,,
1. 00 Zakończenie programu

Sobota, 25. 07. 1992 r.

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,,
7.55 „Wszystko o działce,,
8 . 15 „Rynek - Agro„
8. 35 „Desant,, - Program wojs
kowy
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,, - program red. 
katol.
9. 35 Walt Disney przedst. -„Ka
cze opowieści,,
10.55 „Rock - express,,
1130 Telewizyjny koncert ży
czeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 „Podróże na celuloidzie,, 
Szymona Wdowiaka
12. 45 Odlot - felieton o subkul
turach młodzieżowych
13. 05 „Powrót Bardów,, - G.

Tomczak
13. 40 Ten pierwszy raz
13.50 Ja w sprawie ogłoszenia
14. 05 Eko-echo - program eko
logiczny
14. 25 „My i świat,, - „Tunezja,,
14. 45 Z archiwum Teatru TV: 
A . Fredro „Mąż i żona,,
16. 00 Zagadka kryminalna
16. 20 Teleturniej muzyczny
16. 40 Teleexpres
17. 00 Studio olimpijskie - Bar- 
celona’92
18. 00 Cytaty na życzenie
18. 20 „Z kamerą wśród zwie
rząt,,
18.3 5  Małe wiadomości DD
18. 45 Wieczorynka
19. 00 Wiadomości
19. 45 Studio olimpijskie - Bar- 
celona’92 - Uroczystość Otwar
cia Letnich Igrzysk Olimpij
skich
ok. 22.3 0  Wiadomości wieczorne

ne
23. 20 „Człowiek przeciwko 
człowiekowi /c z . 2 - ost./ - dra
mat sens. prod. włoskiej
1. 45 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Kaliber 92„
8. 00 Halo lato
8. 10 „Mała księżniczka,, - „Pod
stęp,,
8. 35 „Lalamido, czyli porykiwa
nia szarpidrutów,,
9. 05 „Auto,, - magazyn motory
zacyjny
9. 35 Halo lato
9. 40 „Tacy sami,, - magazyn 
w języku migowym
10. 00 Powtórka z przeszłości: 
„Pod Papugami,,
10. 15 Halo lato
10. 20 Magazyn przechodnia
10.3 0  „Seans filmowy,, - E. Ba

Banaszkiewicz
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia polsk. filmu - 
„Kwiecień,, - 1961 r.
12.50 Halo lato
13. 00 Zwierzęta świata: „Alaska 
- kraina zrodzona z zimna,, 
1330 Halo lato - IMAGE
13. 40 Studio sport - koszyków
ka zawodowa NBA
14. 30 Halo lato
14. 40 „Wielki łup gangu Olse
na,, - film fab. prod. duńskiej
16. 15 Halo lato
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
1630 Panorama
16. 40 „Rodzinny bumerang,, 
/ 7 /  - ser. prod. austr.
17. 05 Halo lato
17. 20 Za chwilę dalszy ciąg 
progr. - W. Mann i K. Materna
17. 40 Halo lato - Co to? Kto to? 
progr. rozrywk.

18. 00 Program lokalny
18.3 0  „Edward i jego córki,, - 
ser. prod. franc.
19. 20 Halo lato
19.3 0  „Prośba o nadzieję,, - pio
senki E. Adamiak i A. Ponie
dzielskiego
20. 00 Koncert WOSPRiTV 
w Katowicach pod dyr. A. Wita
21. 00 Panorama
21. 25 „Słowo na niedzielę,,
21.3 0  „Stan rzeczy,,
21.50 Halo lato
22. 00 „Złote skrzypce,, / 4 /  - ser. 
prod. austr. -kanad.
2230 Halo lato
23. 00 Benefis Leopolda Koz
łowskiego w Teatrze STU 
w Krakowie 
2330 Halo lato
24. 00 Panorama
0 . 10 Knebworth 1990 - Pink 
Floyd - koncert - 14. 07. 1990r.

Niedziela, 26. 07. 1992 r.

Program 1
7.55 Program dnia
8. 00 Rolnictwo na świecie - Wy
żywić świat
8. 15 Przystanki codzienności
8. 35 Notowania
9. 00 Kino teleferii: „Mino,, /4 -
osty
10.3 0  Studio olimpijskie-Barce- 
lona’92: kolarstwo, wyścigi dru
żynowe na czas, pływanie - eli
minacje, strzelanie, gimnastyka 
kobiet, boks-eliminacje

15. 00 Telewizyjny koncert ży
czeń
15.3 0  „100 pytań do... „
16. 10 „Rhytmick,,
16. 45 Teleexpres
17. 00 Studio olimpijskie - Bar-
celona’92:  boks-eliminacje,
strzelanie, pływanie,
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Jerzy Waszyngton,, /8 -  
ost./ - ser. prod. USA
2035 Program rozrywkowy
21.3 0  Studio olimpijskie Barce- 
lona’92: boks-eliminacje, gim
nastyka, wielobój drużynowy

kobiet, koszykówka mężczyzn, 
0. 30 Zakończenie programu 
Program 2
7. 30 Przegląd tygodnia/dla nie
słyszących/
8. 00 Film dla niesłyszących: „Je
rzy Waszyngton,,
8. 50 Słowo na niedzielę 
8. 55 Halo lato
9. 00 „Świat jest jeden,, - film 
prod. niem.
9. 30 Program lokalny
10.30  „Róbta co chceta,, - pr. J.
Owsiaka
1035 Halo lato
11. 00 Zwierzęta wokół nas -

„Podaj łapę,,
11.3 0  Mistrzowie gitary - J. Car
doso
12. 00 „Truskawkowe lato,,
12.3 0  Podróże w czasie i prze
strzeni: „Żyjąca planeta,, / 6 /
13. 25 Halo lato
13.3 0  „Wzrockowa lista przebo
jów M. Niedźwieckiego,,
14. 00 Halo lato
14. 05 „Droga ku wojnie,, / 2 /  - 
„Niemcy,,
1435 Wydarzenie tygodnia
15. 20 Godzina z Hanną Barbera
16. 15 Halo lato 
1630 Panorama

16. 40 „Rodzinny bumerang,, / 8 /  
- ser. prod. austr.
17. 05 Godzina szczerości
18. 00 „Alternatywy 4„ / 4 /
19. 00 Studio olimpijskie - Bar- 
celona’92: pływanie-2 Finały, 
boks-eliminacje, podnoszenie 
ciężarów
21. 00 Panorama
21.3 0  Halo lato
21. 40 „Ostatni niewinny,, - film 
fab. prod. USA
23.3 0  Hail Young: „Freedom,, - 
frag. koncertu w Nowym Jorku 
w 1989 r.
24. 00 Panorama

MOTES DOMOWY

o
26128 Klimsza Maksymilian Budowlanych
23362 Klimsza Janina Różańskiego
23626 Klichta Elżbieta lek.  Damrota
22549 Klistała Henryk Budowlanych
26659 Klemens Jan Grunwaldzka
24574 Klose Antoni Floriańska
28843 Klose Adam Rudzka
27343 Kloch Norbert Wodzisławska
27393 Kloj Antoni Gliwicka
21253 Kluger Waldemar Gotartowice
27055 Kluger Adam E. Plater
28601 Kluger Gerard Kościuszki
21291 Kluger Krzysztof Gotartowice
24820 Kluba Barbara Wielopole
22049 Kluska Ignacy Wysoka
21657 Kluszczyk Weronika Sadowa
24779 Klyszcz Felicja lek.  Wyzwolenia
21948 Klyta Tadeusz K. Miarki
22756 Kluczniok Bolesław Boguszowicka
25393 Kluczniok Emil Wyzwolenia
24810 Kluczniok Jan Wiejska
28298 Kłosok Wojciech Sławików
25498 Kłosok Teresa Gliwicka
22325 Kłosok Stanisław Zawadzkiego
24518 Kłosok Ewa Na Górze

24215 Kłosok Andrzej
27057 Kłosok Józef
23697 Kłosek Wojciech
24329 Kłosek Jadwiga
27439 Kłosacki Jan
23823 Kłosowska Zofia
25311 Kłosowski Jerzy
26935 Kłosowska Krystyna 
24131 Kłosko Krystyna
24893 Kmieciak Cecylia
22204 Knapczyk Ewa
28252 Knesz Lucjan
25074 Knesz Maria
23500 Kniażycki Bolesław lek. 
21163 Kniszka Małgorzata 
27652 Kniaziewicz Paweł 
28116 Knichalla Maria
28512 Knopczyk Aniela
23806 Knopik Herbert
24926 Knopik Stefan
28622 Knot Roman
22850 Kober Henryka
24739 Kobielusz Paweł
24481 Kobrynowicz Kazimierz

Findera 
PCK
Świerklańska
Hibnera
Dąbrówki
Raciborska
Żorska
Wysoka
Rudzka
Traugutta
Damrota
Dąbrówki
Zakątek
Rybnickiego
Grunwaldzka
Za Torem
Kar. Kominka
Dąbrówki
Wyzwolenia
Waryńskiego
Majątkowa
Ludowa
Fredry
Dworek

c. d. na stronie 10
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Poniedziałek, 27. 07. 1992 r.

Program 1
10. 00 Studio Olimpijskie - Bar
celona ’92 - wioślarstwo-elimi
nacje, pływanie-eliminacje, 
strzelanie, pięciobój nowoczes
ny - pływanie, boks-eliminacje, 
ok. 12. 00 w przerwie - Wiado
mości
15. 40 Program dnia
15. 45 Teleferie z „LUZEM,,

16. 40 Teleexpres
17. 00 Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92 - boks-eliminacje, 
skoki-e liminacje, skoki do wo
dy, pływanie, podnoszenie cię
żarów
19. 00 Wieczorynka - widowisko 
teatralne
19.3 0  Wiadomości
20. 10 Teatr TV - spektakl na bis 
- August Strindberg: „Silniej
sza,,, reż. A. Wajda, wyk.: K.

Janda, T. Budzisz-Krzyżanows
ka
20.55 Studio Olimpijskie - Bar
celona ’92 -piłka nożna - mecz 
Polska-Włochy, judo, koszy
kówka mężczyzn 
ok. 2230 w przerwie - Wiado
mości wieczorne 
0. 30 Zakończenie programu

Program 2
16. 25 Powitanie

16.3 0  Panorama
16. 40 „Ojczyzna-polszczyzna,, - 
My to zrobiliśmy -Wyście to 
wykonali
17. 00 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
18. 00 Program lokalny
19.3 0  „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
20. 00 Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92-pływanie, podnosze
nie ciężarów, kolarstwo, gimnastyka

styka
21. 00 Panorama
21.3 0  „Punkt widzenia,,
21.55 „Bohaterowie,, / 2 /  - ser. 
prod. ang. -austr.
22. 45 „W każdej godzinie od
najduję go„ - wolność Ignacego 
Loyoli w posłuszeństwie - film 
prod. niemieckiej
23.3 5  „Lubin,, - report. o wyda
rzeniach z sierpnia 1982 r.
24. 00 Panorama

W torek, 28. 07 . 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie
10. 05 „Dynastia,,
11. 00 Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’9 2 : wioślarstwo-elimina- 
cje, pływanie, strzelanie, gimna
styka, boks,
ok. 12. 00 W przerwie - Wiadomości

wiadomości
16. 00 Program dnia
16. 05 Kino teleferii: ’’Gruby” 
/2/  - „Szkoła,,, ser. TP
16. 40 Teleexpres
17. 00 Studio Olimpijskie Bar- 
celona’92: boks-eliminacje, pły
wanie, podnoszenie ciężarów, 
strzelanie
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 ,,Dynastia,,

21. 00 Tylko w „Jedynce,,
21.3 0  Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92: boks-eliminacje, ju
do, gimnastyka
ok. 22. 30 w przerwie - Wiado
mości wieczorne 
0. 30 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny

8.3 0  „Kapitan Planeta i Planeta
rianie,, / 4 /
8.55 „Pokolenia,,
9. 10 Teleklinika dr Anatolija 
Kaszpirowskiego
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny
18.3 0  „Pokolenia,,
18.55 „Europuzzle,,
19. 00 Studio Olimpijskie - Bar-

celona’92: pływanie, pięciobój 
nowoczesny - CRCSS, zapasy 
klasyczne, podnoszenie cięża
rów
21. 00 Panorama
21.3 0  Perły z lamusa: „Jestem 
niewinny,, - film fab. prod. USA 
/r . prod. 1936 - 89 min./
23. 10 „Jim obiecał przyjść,, - 
rep. Piotra Łazarkiewicza
23. 45 Teleklinika dr Anatolija 
Kaszpirowskiego /pow t. /
24. 00 Panorama

Środa, 29. 0 7 . 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie
10. 00 Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92: wioślarstwo-elimina- 
cje, pływanie-eliminacje, strze
lanie, gimnastyka, boks
ok. 12. 00 w przerwie - Wiado
mości
16. 00 Program dnia
16. 05 Kino teleferii: „Gruby,,

Czwartek, 30. 07. 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Kino teleferii
10. 00 Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92: wioślarstwo-półfina- 
ły, pływanie-eliminacje, strzela
nie, boks-eliminacje,
ok. 12. 00 w przerwie - Wiado
mości

/3 /
16. 40 Teleexpres
17. 00 Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92: boks-eliminacje, pły
wanie, skoki do wody
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Życie Kamila Kuranta,, 
/ 3 /  - ser. TP
21. 00 Spotkanie z reportażem 
francuskim
21.3 0  Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92:  boks-eliminacje,
podnoszenie ciężarów, zapasy

15. 40 Program dnia
15. 45 Żagle’92
16. 05 Kino teleferii: „Gruby,,/ 4 /
16. 40 Teleexpres
17. 00 Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92: pływanie, zapasy, 
boks - eliminacje,
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Zawód policjant,, / 5 /  - 
ser. prod. USA
21. 00 „Pegaz,,
21.30 Studio Olimpijskie - Barcelona

klasyczne, judo, kolarstwo toro
we, gimnastyka, koszykówka 
mężczyzn
ok. 22. 30 w przerwie - Wiado
mości
0. 30 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Piłkarze,, - ser. anim. 
prod. japońskiej
8. 55 „Pokolenia,,

celona’92: gimnastyka, boks-eli
minacje, judo, szermierka, 
ok. 22. 30 w przerwie - Wiado
mości wieczorne 
0. 30 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Nowe przygody He-Ma
na,, - ser. anim. prod. USA

9. 15 „Gospodarka USA,, - kur
sy wymiany walut
16. 25 Powitanie
16.3 0  Panorama
16. 40 „Jechać do Wschowy: tra
fić do Jeruzalem? - reportaż
16.55 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 00 Ulica Sezamkowa
18. 00 Program lokalny
18.3 0  „Pokolenia,,
18.55 Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92 - mecz piłki nożnej: 
Polska - USA - Pływanie

8.55 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 15 „Gospodarka USA,, - ser.
dok. prod. USA
16. 25 Powitanie
1630 Panorama
16. 40 „Ucieczka,, - reportaż
17. 00 „Ulica Sezamkowa,, - 
progr. dla dzieci
18. 00 Program lokalny
18.3 0  „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18.55 „Europuzzle,,

21. 00 Panorama
21.3 0  „Expres reporterów,,
22. 00 „Odlecieć stąd,, / 5 /  - ser. 
prod. USA
22. 45 Zwiedzisz w jednym dniu - 
samoch. przewodnik znawcy 
sztuki / 3 /
23. 00 Przegląd kronik filmo
wych
23. 25 „Stowarzyszenie Teatral
ne Gardzienice,, - report.
23. 45 Bukiety i portrety - aplika
cje Elizy Stokowskiej
24. 00 Panorama

19. 00 Studio olimpijskie - Bar- 
celona’92: pływanie, podnosze
nie ciężarów, gimnastyka,
21. 00 Panorama
21.3 0  „Bez znieczulenia,, - 
progr. W. Walendziaka
2 1.55 „Zemsta,, - film fab. prod. 
USA
23. 10 Aleksander Wat - 25 rocz
nica śmierci
23.3 0  Hajnówka’92 - Między
narodowy Festiwal Muzyki Ce
rkiewnej 
24.00 Panorama

NOTES DOMOWY      RYBNICKA KSIĄŻKA TELEFONICZNA

o
26654
28377
26033
28320
21388
23965
25708
27199
26358
22217
24127
23167
25026
26821
28973
21231
25494
23750
23314
25034
24880
26400
22349

Kobuszewska Irena 
Kobyłka Irena 
Kobylarczyk Franciszek 
Koch Andrzej 
Kochan Zygmunt 
Kocula Tadeusz 
Kocur Henryk 
Kocur Leonard 
Kocyba Jolanta 
Koclęga Aleksandra 
Kocjan Ryszard 
Kocjan Otton 
Kocjan Stefania 
Kocjan Jerzy 
Kocjan Maria 
Kocjan Zakł. Prod. Usług. 
Kocjas Ryszard 
Kochaniewska Halina 
Kochaniewski Władysław 
Kochaniewski Ryszard 
Kochanowska Urszula 
Kocz Zenon 
Koczy Jan

c. d. ze strony 13 
Wawelska 
Wyzwolenia 
Jankowicka 
Floriańska 
Reymonta 
Św. Antoniego 
Buchla 
Sławików 
Dąbrówki 
Gliwicka 
Kar. Kominka 
Przemysława 
Sławików 
Zaw. Czarnego 
Dworek 
Wodzisławska 
Wolności 
1-Maja 
Dworcowa 
Raborska 
Wolna 
Wawelska 
Szczęść Boże

22431
24385
27934
24544
24607
26823
24026
24359
27408
24239
28407
23876
26440
26081
24418
24144
25443
23928
28258
25050
27432
28770
27159
22017
27583
25232
25567

Koczy Sylwester 
Koczy Jan
Koczewski Franciszek 
Koczłowski Władysław 
Koczwara Józef 
Koczwara Maksymilian 
Kodrys Jerzy 
Kogut Franciszek 
Kogut Róża 
Kohut Jan 
Kojder Stanisław 
Kojzar Jerzy 
Koik Stefan 
Kokot Stefania 
Kokot Helmut 
Kokot Stanisław 
Kolassa Joanna 
Kolek Emil
Kolarczyk - Niemiec Grażyna 
Kolenda Jerzy 
Kolenda Lucjan 
Kolenda Kamila lek.
Kolenda Sławomir 
Kolonko Janina 
Kolonko Teresa 
Kolarczyk Marian 
Kolarczyk Franciszek

Ogródki
Wy zwolenia
Orzepowicka
W. Stwosza
Kościuszki
Zaw. Czarnego
Fredry
Findera
Zwycięstwa
Dworcowa
Zbowidowców
Wolnego
Chabrowa
Raciborska
Kawalca
Cegielniana
Poprzeczna
Powstańców
Dąbrówki
Stara
Dąbrówki
Kar. Kominka
Stara
Biały r
Dąbrówki
Selecka
Reymonta

1 0  ^ GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 Í
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SZTUKA * TWÓRCY *  WYSTAWY
 pod redakcją MARIANA RAKA

Na turystycznym szlaku

Domy z muru pruskiego
Technika muru pruskiego 

polega na użyciu drewnianej 
konstrukcji nośnej, wypeł
nionej materiałem budowla
nym, najczęściej kamien
nym, lub murem ceglanym. 
Kombinacja ta umożliwia 
zastosowanie elementów de
koracyjnych, wynikających 
często z samej konstrukcji. 
I chociaż technika ta znana 
była dużo wcześniej, rozwi
nęła się dopiero w XIII stule
ciu przy budowie domów 
mieszczańskich. Stosowano 
ją na rozległym obszarze od 
Anglii i Francji, przez Nie
mcy, Szwajcarię, północno- 
zachodnie Czechy, aż do 
krajów nadbałtyckich i po
łudniowej części Szwecji.

Konstrukcja muru pru
skiego rozpowszechniła się 
najbardziej na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Prosty 
mur pruski, który miał wyłą
cznie nośną funkcję, stoso
wano na górskich terenach 
pograniczych przede wszyst
kim w budynkach gospodar
czych, takich jak stodoły 
i spichrze, ale również

i w mieszkalnych /ściany 
szczytowe i piętra/. Wyróż
niał się on bowiem dekora
cyjnym i reprezentacyjnym 
wyglądem.

Ramowa konstrukcja 
składała się z szeregu po
przeczek, które nie miały 
funkcji nośnej, lecz tworzyły 
jedynie złożony ornament. 
Taką formę ozdobną stoso
wano przede wszystkim na 
ścianie szczytowej, która 
wraz ze ścianą piętrową 
o konstrukcji szkieletowej 
tworzyła zharmonizowaną 
całość. Efekt dekoracyjny 
podnosiło barwne podkreś
lenie drewnianej konstrukcji 
- czarnej lub brązowej obok 
białych ścian. Muru pruskie
go używano również często 
do budowy pięter w domach

zamożnych gospodarzy, pa
rter natomiast był zrębowy 
bądź murowany. Przy budo
wie mniejszych domów bez
rolnych i małorolnych chło
pów, mur pruski stosowano 
tylko na ścianie frontowej 
/szczytowej/. Natomiast 
w środowisku niemieckim 
mur ten tworzył peryferyjną 
strefę wielkiego zachodnio
europejskiego kompleksu tej 
architektury. W drugiej po
łowie XIX wieku wieś za
częła w dosyć szybkim tem
pie odstępować od tej tech
niki i w końcu zarzuciła ją 
zupełnie.

Zioła? Jestem za!
Rozmowa z Piotrem 

SZOTĄ - magistrem farma
cji, fitoterapeutą, udzielają
cym porad zielarskich 
w sklepie „Rospenk,, przy 
ul. Sobieskiego.

Swój kącik porad prowadzi 
pan od 2 miesięcy. Czy zain
teresowanych jest dużo?

Udzieliłem przez ten czas 
porad kilkudziesięciu oso
bom, przede wszystkim 
z alergiami dróg oddecho
wych, z nerwicami, proble
mami krążeniowymi i kos
metycznymi. Zwłaszcza 
dzieci źle znoszą rybnickie 
powietrze. Przychodzi dużo 
ludzi starszych.

Czy pana pacjenci już się 
leczyli?

O, tak. To są przede 
wszystkim ludzie chorzy 
przewlekle. Był nawet lekarz 
z problemami krążeniowymi 
- po ziołach czuje się lepiej. 
Mam już stałych pacjentów - 
widocznie kuracja im poma
ga, skoro wracają.

Czy zioła mogą zaszko
dzić?

Nie tak, jak leki chemicz
ne. Nie powinno się jednak 
stale pić szałwi, niektóre in
ne zioła też mogą zaszko
dzić. Picie latem dziurawca 
i stosowanie preparatów 
dziurawcowych i chlorofilowych

chlorofilowych może spowodować 
oparzenie słoneczne. W ogó
le, stosując zioła, po miesią
cu robimy 10-14 dniową 
przerwę.

Czy przysłał może kogoś 
do pana lekarz?

Nie. Lekarze dowiadują 
się w czasie studiów niewiele 
o alternatywnej medycynie. 
A my mamy tę przewagę, że 
podchodzimy do chorego in
dywidualnie - w myśl zasady 
„właściwy środek zastosowa
ny dla niewłaściwego człowie
ka da niewłaściwy efekt,,. 
Najlepiej działają mieszanki 
ziół, ale można je dobrać 
tylko do osoby, nie do cho
roby - kiedy dwóch ludzi 
choruje na to samo, mogą 

potrzebować różnych lek
arstw. Mój znajomy wyle

czył się z żółtaczki suchą 
kiełbasą - ale nikomu tej me
tody nie polecam...

Czy można zbierać zioła na 
Śląsku?

Jeżeli robimy z nich her
batkę, to do naparu przedo
staną się minimalne ilości 
metali ciężkich. Lepiej nie 
zbierać.

Jaką mamy gwarancję, że 
zioła w sklepach nie są skażo
ne?

Absolutnej nie mamy. Le
piej kupować produkty zna

nych, dużych firm. Instytut 
Leków bada te preparaty, 
ostatnio wprowadzono ba
dania czystości mikrobiolo
gicznej i skażenia promie
niotwórczego, a więc polskie 
produkty ziołowe są jeszcze 
bardziej bezpieczne. Poza 
tym tylko w Polsce 70 gatun
ków ziół zbiera się ze stanu 
dzikiego - a dzikie zioła są 
dużo skuteczniejsze!

Co Pan sądzi o przypra
wach ziołowych?

Jestem za! Oprócz polep
szania smaku, ułatwiają tra
wienie i przez to wzmacnia
ją. Warto hodować ziółka 
w mieszkaniu, żeby zawsze 
mieć świeże. Polecam np. ba- 
zylię.

Rzeczywiście jest świetna 
do wszystkich potraw z po- 
mid/trami. A co pan sądzi

o piciu prawdziwej herbaty - 
czy szkodzi?

Herbatę należy pić dob
rze zaparzoną! To jest bar
dzo stary napój, w Chinach 
pije się ją od tysięcy lat - 
a Chińczycy trzymają się 
mocno. Niedobra jest her
bata granulowana - ma moc
ny kolor, ale nic poza tym.

Proszę pomyśleć, jak mar
ny musi być surowiec, jeśli 
opłaca się wykonać lalka 
czynności, żeby zrobić z nie
go granulki - a produkt jest 
tańszy od herbaty liściowej. 
A jeżeli ktoś woli herbaty 
unikać, to polecam napar 
z owoców róży.

I pamiętajmy, lecząc się, 
co powiedział Paracelsus: 
„ Wszystko może być lekarst
wem lub trucizną, zależnie od 
ilości,, - i bądźmy rozsądni!

ROZMAWIAŁA:
KLAUDIA MICHALAK

PORNOGRAFFITI nagrywa w Szczecinie
Co ma Rybnik do Szczeci

na? Ano nic, poza tym, że 
dzieli te miasta bardzo duża 
odległość. Tę odległość 
w początkach lipca br. po
konał rybnicki zespół POR
NOGRAFFITI. Istnieje on 
od 1, 5 roku. Działa w Klubie 
Energetyka przy Elektrowni 
Rybnik. Muzyka PORNO
GRAFFITI oscyluje wokół 
Manaamu, Doorsów, zespo
łów tzw. „zimnej fali,,. Skład 
instrumentalny to: vocal,

2 gitary, bass, klawisze, sa
xofon i perkusja.

Celem ich wyprawy było 
AKADEMICKIE RADIO 
POMORZE, a konkretnie 
znajdujące się tam studio na
grań. Zespół w ciągu 3 dni. 
nagrał kasetę z własnymi 
utworami. Produkt finalny, 
czyli kaseta + okładka, ujrzy 
światło dzienne za ok. 2 ty
godnie, w „okolicach,, Jaro
cina. Recenzja wkrótce!

/ l o l /

Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Powinieneś wyczuć słabo 
zakamuflowany sprzeciw 
Twojego partnera co do wa
kacyjnych planów. Może wa
rto poświęcić temu tematowi 
pół godzinki rozmowy?

BYK
21. 04.  - 20. 05.

Jeżeli masz zamiar zmienić 
pracę, wstrzymaj się z ta de
cyzją do j esieni, a uzyskasz 
odpowiedni dystans do spra
wy.

BLIŹNIĘTA
21. 05.  - 21. 06.

Zauważyć można wyraźny 
wzrost pomysłowości i zapał 
do twórczej pracy. Łatwiej 
przyjdzie Ci sformułować 
myśli i w mowie, i w piśmie.

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Niezbyt dobry czas na po
dróże, sporządzanie umów 
i pisanie oficjalnych podań, 
a jeżeli juz to musisz robić, 
przestrzegaj obowiązujących 
przepisów...

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Skończyły się na szczęście 
Twoje zdrowotne kłopoty, co 
nie znaczy, że możesz teraz 
folgować wszystkim za
chciankom.

PANNA
24. 08.  - 23. 09.

Najbliższy tydzień potrak
tuj relaksowo, odczuwasz bo
wiem szczególnie letnie zmę
czenie, co może spowodować 
kłopoty we wszelkich kontak
tach natury zawodowej.

WAGA
24. 09.  - 23. 10.

Buntowanie się przeciwko 
zastanym normom i formom 
nie leży w Twoim charakte
rze, spróbuj jednak podejść 
do niektórych problemów 
mniej konwencjonalnie.

SKORPION
24. 10.  - 21. 11.

Działać, zmieniać, ruszać 
się, bronić - oto Twoja dewi
za. Efekty przerosną Twoje 
oczekiwania, nie zawsze jed
nak pozytywnie...

STRZELEC
22. 11.  - 21. 12.

Skrajna zmiana Twojego 
stanowiska nie bardzo jest 
zrozumiała, zgódź się na ne
gocjacje...

KOZIOROŻEC
22. 12. - 20. 01.

Nie wystarczy przeprosić; 
wyrządzona krzywda wyma
ga głębszego przemyślenia...

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Wakacje sprawiły, że po
czułeś się jakby uwolniony 
z pancerza. Stresy znikną, 
przyszłość zaś wygląda obie
cująco...

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Ważnych spraw nie załat
wia się krzykiem, podniesio
ny glos może więcej zepsuć 
niż naprawić...

Wróżka
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Fatałachy z naszej szafy
Wiele dziewcząt, które lubią 

być na bieżąco, a nie bardzo 
miały ochotę pokazywać nogi, 
choć trzeba przyznać, że były 
w mniejszości, ucieszy zapewne 
informacja, że n a j b a r d z i e j  
a w a n g a r d o w ą  długością jest 
w tej chwili długość w okolicy 
kostki. Już od wielu lat nie ma 
rygorów co do j e d n e j  długości. 
Równolegle tolerowane były 
wszystkie, część kreatorów pre
ferowała jedną, inni drugą. 
I wszyscy byli zadowoleni... Tak 
samo jest teraz, z tym, że w tej 
chwili „długie jest piękne,,.

Długość do kostek jest „neu
tralizowana,, wysokimi rozcię
ciami, przeźroczystością tkani
ny. Modne są zarówno modele 
powiewne, szerokie, jak i wąskie 
z wyrafinowanymi cięciami i... 
rozcięciami.

Moda ta jest trochę inspiro
wana latami 70, do których ła
godnie przechodzimy z poprze
dniego dziesięciolecia. A lata 70 
to przecież czas hippisów z jego 
powiewnymi, kolorowymi i... 
długimi spódnicami i odpowied
nią biżuterią, która również 
wchodzi w modę.

Sygnalizujemy również po
wrót wysokiej talii, tak charak
terystycznej dla wczesnych lat 
70.

Wróżka

Lekarz domowy radzi

PLAMICA
Zmiany chorobowe pla

micy polegają na uszkodze
niu lub wzmożonej przepu
szczalności ścian włosowa
tych, drobnych tętniczek 
i żył. Mechanizm powstawa
nia plamic może być złożony 
i zależeć od zaburzeń krzep
liwości krwi, zmniejszenia 
liczby płytek krwi, uszko
dzenia ścian naczyń obwo
dowych np. pod wpływem 
czynników toksycznych, ale
rgicznych, zaburzeń prze
miany materii, chorób wyniszczających

szczających, nowotworów. 
Chory z plamicą często od
czuwa nieznaczny świąd. 
Zmiany skórne są zazwyczaj 
najbardziej nasilone na koń
czynach dolnych.

Leczenie ogólne plamic 
prowadzi się w zależności od 
przyczyny wywołującej. Pra
wie w każdym przypadku 
plamicy podaje się zwyżki 
wapnia, witaminę C, wita
minę PP i K. Leki roślinne są 
stosowane najczęściej jako 
w spom agające, szczególnie 
te których związki czynne 
działają uszczelniająco na 
ścianki naczyń krwionoś
nych. Wymienić trzeba prze
de wszystkim wyciągi z nie
dojrzałych świeżych owoców 
kasztanowca, ziela ruty, pięciornika

Na marginesie „Fatałachów...,,
A teraz trochę o modzie 

nad wodą. Na światowych 
trendach mody dokładnie 
się nie znam, ale czuję, że 
wybranie się na spacer nad 
wodę w odświętnym garni
turze i krawacie, to tak jak 
zaprzęgnięcie wołu do kare
ty. Szykowne „dziołszki„

w czarnych rajstopach i bia
łych szpileczkach robią zde
cydowanie gorsze wrażenie 
na plaży, niż staruszka grubo 
po osiemdziesiątce w kostiu
mie kąpielowym dla tych wła
śnie „dziołszek„ stosownym.

A takie obrazki można by
ło oglądać w Rudach.

C. G.

pięciornika, ziela skrzypu, które 
wykazują działanie przeciw
krwotoczne, przeciwzapal
ne, przeciwalergiczne i prze
ciwbakteryjne.

Szerokie zastosowanie 
w leczeniu plamic mają mie
szanki ziołowe, w skład któ
rych wchodzą liście ruty czę
ściowo obniżające ciśnienie 
krwi. Korzystne działanie 
posiada roztwór wodno-al
koholowy w postaci kropli - 
rutisol, a także tabletek - 
rutinoscorbin.

W leczeniu plamic należy 
przestrzegać lekko strawnej 
diety, obfitej w warzywa 
i owoce.

/ J .  B. /

Ib
NASZE

PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka
18-26 lipca, XVI Między

narodowy Turniej Szacho
wy Rybnik 1992 pod pat
ronatem prezydenta miasta

25 lipca, godz. 19. 00 -1. 00 
WIDEODYSKOTEKA , ce
na biletu 25. 000 zł

26 lipca, godz. 19. 00 - 
24. 00 WIDEODYSKOTE
KA , cena biletu 20. 000 zł.

K R Z Y Ż Ó W K A  N R  5 5

Poziomo:
1. pazury, 3. meander, 7. zimo

we okrycie głowy, 9. podstawo
wa, zasadnicza, średnia, 13. mor
derstwo, 14. gruba, długa tyczka, 
15. na nim spalano czarownice, 
17. tenisowy, 19. np. zwodzony,

20. tokowanie, 21. ostra wiruso
wa choroba zakaźna, 22. współ
pracuje z wrogiem, 26. przed roz
staniem, 30. silny wstrząs, 31. nie 
tacy jak my, 32. miasto na Mora
wach, 34.... Lenina podobno wie
cznie żywe, 36. wulkan na Sycylii,

1  3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44

46 47 48

38. brzask, poranek, 39. śląska gra w karty, 42. 
aktualnie nieźle przygrzewa, 43. właściwość są
dów polegająca na ich zgodności z rzeczywistoś
cią, o której orzekają, 44. między dwójką, 
a czwórką, 45. pozbawienie życia, obalenie wła
dzy - to jego skutki

Pionowo:
2. prawy dopływ Odry, 4. jest okrągłe, 5. 

szkodliwy gryzoń z rodziny myszkowatych, 6. 
danina składana przez pokonane kraje, 8. meta
lowy wyrób o znacznej długości w stosunku do 
innych wymiarów, 10. dorosły samiec trzody 
chlewnej, 11. smuga świetlna, 12. tworzą zdanie, 
15. zbocze, 16. grożenie, przerażanie, 17. prowa
dzenie, sterowanie, 18. urodzinowy ze świecz
kami, 23. otwór w ścianie, 24. dolne kończyny, 
25. grecka Westa, 26. wiosną na drzewach, 27. od 
20. 04. 1814 do 1. 03. 1815 miejsce pobytu Napole
ona, 28. zmartwienie, kłopot, 29. np. pokoju, 33. 
część morza wcinająca się w ląd, 35. zbir, drab, 
37. miasto nad Nysą Kłodzką, 40. słoik, 41. 
imieniny obchodzi z Ewą

Litery z pół ponumerowanych w prawym dolnym 
rogu utworzą rozwiązanie krzyżówki, którym jest 
hasło.

Wśród czytelników, którzy nadeślą prawid
łowe rozwiązanie krzyżówki z hasłem nr 55 do 
3. 08. br., wylosowana zostanie nagroda w postaci 
kasety video ufundowana przez PUH „ULEX„ 
z Rybnika-Boguszowic, tel. 392-134,

Rozwiązanie prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres: „Gazeta Rybnicka,,, 
Rybnik, ul. Kościuszki 54.

Za rozwiązanie krzyżówki z hasłem „WAKA
CJE Z GAZETĄ RYBNICKĄ,, z „GR„ nr 27 
z dnia 10 lipca br. otrzymuje Ewa Duczkowska, ul. 
Kilińskiego 21a/18 44-200 Rybnik. Nagrodę pro
simy odebrać w redakcji.

Estrada przed TZR 
26 lipca, godz. 16. 00, wy

stęp orkiestry dętej z Sono 
/W łochy/, uczestnictwo 
bezpłatne

Kino Premierowe 
29 i 30 lipca, godz. 11. 00, 

z cyklu wakacyjnych projek
cji filmowych dla dzieci 
i młodzieży KOPCIUSZEK, 
film rysunkowy wytwórni 
Walta Disneya na moty
wach baśni CharlesaPerrau- 
lta, wstęp bezpłatny

29 i 30 lipca, godz. 17. 00 
i 19. 00, MUCHA 2, horror 
prod. USA, reż. Ch. Wallas, 
grają E. Stolz, E. Zumiga, L. 
Richardson, cena biletów 
18. 000 i 15. 000 zł

/ g w /

Sprostowanie

Chochlik 
grasuje nadal

Chochlik grasuje nadal. 
Wyjątkowego pecha miał ar
tykuł „Na Wrębowej coś się 
dzieje,, w nr 27 „GR„. Nie 
dość, że z naszej informato
rki MIŁOSŁAWY MAR
TINUS zrobiliśmy Mirosła
wę, to jeszcze Szkole Pod
stawowej nr 22, gdzie mieści 
się Ognisko Pracy Pozaszko
lnej, nadaliśmy numer 23. 

PRZEPRASZAMY!
/  red/
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