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SILESIA             Ziemia Rybnicka, dzięki 
pokładom niskoprocentowej, 
ale łatwej do wydobycia rudy 
darniowej, była w dawnych 
czasach Uczącym się ośrod
kiem produkcji żelaza. W do
rzeczu Rudy powstawały jak 
przysłowiowe grzyby po desz
czu fryszarki, czyli piece do 
fryszowania albo inaczej 
świeżenia surówki z żelaza. 
W 1753 roku hr. Emanuel 
Węgierski, ówczesny właści
ciel ,,państewka rybnickie
go„, zbudował piec do wytopu 
żelaza w Paruszowcu i od 
tego czasu datują się prapo
czątki dzisiejszych Rybnickich

kich Zakładów Wyrobów 
Metalowych „HUTA SILE
SIA „. Losy „Bajcy„, bo tak 
hutę nazywali starzy rybni
czanie, układały się następu
jąco: w 1810 roku zbudowano 
tu budynki administracyjne 
królewskiego urzędu hutni
czego, zaś w 1809 uruchomio
no wielki piec. W latach 
1822/23powstała walcownia 
czyli tzw. huta „Eliza,, , o 2- 
kołowym napędzie wodnym 
oraz 4 piece do zgrzewania. 
W 1872 roku huta przeszła 
Z rąk Izydora Mamrota w po
siadanie Górnośląskiego To
warzystwa Akcyjnego Walcowni

walcowni Żelaza. W 1885 roku 
nabyła ją firma „Lachman - 
Zakłady Hutnicze i Sztanco
wnia„. W tym roku rozpoczę
to tu produkcję naczyń ema
liowanych, która trwa nie
przerwanie do dziś. Mało kto 
zdaje sobie sprawę z tego, że 
używając jakichkolwiek 
przedmiotów emaliowanych 
w swoim domu, korzysta wła
śnie z produkcji RZWM  
, ,HUTA SILESIA„. Więk
szość produkowanych w kra
ju przedmiotów emaliowa
nych takich jak wanny, kuch
nie gazowe, elektryczne i wę
glowe, naczynia kuchenne 
itp. pochodzą bezpośrednio 
lub pośrednio z „Silesii„.

dzisiejszej sytuacji 
huty rozmawiamy 
z jej dyrektorem inż. 
F R A N C ISZ K IE M  

PLASKURĄ, który związa
ny z zakładem od 1972 roku, 
rozpoczynał pracę od stano
wiska technologa produkcji.

Panie dyrektorze, w cza
sach reform czy też tzw. „u
rynkowienia„, przedsiębiors
twa państwowe reagują róż
nie. Wasza huta, do niedawna 
jeden ze sztandarowych za
kładów państwowych, znala
zła się w ciężkiej sytuacji. Jak 
dalece reformy Balcerowicza 
mają wpływ na to, co się tu 
dzieje ?

Reforma pana Balcerowi
cza dotknęła mocno rów
nież naszą hutę. Popyt na jej 
wyroby na rynku krajowym 
zmalał o około 40 procent. 
Ubytki z wpływów krajo
wych musimy nadrabiać 
wzrostem eksportu na za
chód. Obecnie jest to 65 pro
cent naszej produkcji. Refo
rma spowodowała również 
zdezorganizowanie dystry
bucji naszej produkcji. Za
szła więc konieczność two
rzenia nowej sieci hurtowni, 
co jest bardzo trudne, gdyż 
są to hurtownie nieduże. 
Tworzenie hurtowni więk
szych wymaga niejednokrot
nie finansowania ich z naszej 
strony. Polega to m. in. na 
udzieleniu bonifikat więk
szym odbiorcom płacącym 
gotówką. Są też w związku 
z tym problemy ze ściąga
niem należności od mniej
szych odbiorców. Kiedyś 
odbiorców było ok. 40, dziś 
jest ich ponad tysiąc. Mowa 
tu o rynku krajowym.

Stoisko Huty „Silesia„ na targach we Frankfurcie w lutym br.

Jaka jest obecna kondycja 
waszej firmy?

Jest niezwykle trudna. Ma 
to związek z ograniczonym 
popytem na rynku krajo
wym, z bardzo dużym za
dłużeniem w bankach, u in
nych wierzycieli, a także 
w stosunku do budżetu pań
stwa - i ze związaną z tym 
obsługą finansową. Wszyst
ko to powoduje, że „Silesia,, 
pracuje ciągle ze stratą. Zże
rają nas odsetki za kredyty 
nieopatrznie brane w 1990 
i 1991 roku. Mamy w związ
ku z tym kłopoty z realizacją 
dostaw materiałów na po
trzeby bieżącej produkcji za
kładu.

Jak sobie radzicie z kon
kurencją?

Na rynku krajowym na
szym jedynym konkurentem

w produkcji naczyń emalio
wanych jest „Olkusz,, - firma 
sprywatyzowana w roku 
ubiegłym, będąca w lepszej 
sytuacji finansowej. Potrafili 
oni zdobyć środki na inwes
tycje w okresie poprzednim 
i nie popadli w długi w latach 
1990 i 1991. tak jak „Silesia.

 Jest to konkurent groź
ny, chociaż jako producent 
emalii na rynku krajowym 
my cieszymy się większą re
nomą. Jesteśmy jedynym 
producentem szkliwa w kra
ju i na tym polu nie mamy 
konkurentów. Jeśli chodzi 
o lodówki, to nigdy nie byliś
my ich największym produ
centem. Po pewnym regresie 
w roku ubiegłym i na początku 

c. d. na str. 3

Spłonęło już 
27 ha lasów !

O straży pożarnej najczęś
ciej mówi się w okresie let
nim, szczególnie takim jak 
tegoroczny - upalny i bez
deszczowy. Gdy walczy się 
z pożarami wywołanymi 
prawami natury - sprawa 
jest oczywista. Najczęściej 
jednak płoną lasy podpalane 
przez nieobliczalnych ma
niaków lub gasi się ogień 
wynikły z zaniedbań podsta
wowych przepisów i braku 
ludzkiej wyobraźni.

W Rybniku, w centrum 
miasta przy ul. św. Józefa, 
od 1 lipca 1992 roku, w miej
sce dawnej Zawodowej Stra
ży Pożarnej działa Komenda 
Rejonowa Państwowej Stra
ży Pożarnej, podległa Mini s
terstwu Spraw Wewnętrz
nych. Komenda obejmuje 
swoim zasięgiem teren Ryb
nika, Żor oraz Czerwionki- 
Leszczyn, a także 3 gminy: 
Świerklany, Gaszowice i Ly
ski.

Jednostki ratowniczo-ga
śnicze z Rybnika i Żor, 
wspomagane są przez 48 jed
nostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Nowa ustawa na

nakłada obowiązek ratownict
wa technicznego /PSP zosta
ła np. zobligowana do nie
sienia pomocy we wszyst
kich wypadkach drogo
wych/ oraz ekologicznego 
/ratownictwo specjalistycz
ne/. Niestety, braki sprzętu 
utrudniają tą działalność.

Tak więc syreny wozów 
strażackich niekoniecznie 
oznaczają pożar, może to 
być poważny wypadek dro
gowy. Tak dzieje się np. 
w przypadku zatonięć pojaz
dów /dwa wypadki wyciąga
nia samochodów z zalewu 
rybnickiego miały miejsce 
wiosną b r / .

A oto kilka danych statys
tycznych: od początku br. 
do chwili obecnej wyjeżdża
no 228 razy do pożarów; 
w ub. roku 154 razy. Straty 
wynoszą około dwa miliardy 
753 mln zł; w ub. roku 509 
mln zł.

W tym roku sytuacja 
z powodu suszy jest wyjąt
kowo trudna. W roku ubieg
łym pożary lasów nasilone 
były jedynie w marcu

c. d. na str. 3

Jarosław J. Szczepański/Radio Wolna Europa -  Warszawa/ 
- specjalnie dla ,,Gazety Rybnickiej,,

Czy każdy Polak będzie kapitalistą?
Znowu wrócił temat PO

WSZECHNEJ PRYWA
TYZACJI. Rząd - jak twier
dzi współtwórca programu, 
dr Jerzy Thieme - przepro
wadzając ten program chce 
uzdrowić polskie przedsię
biorstwa. Te, które pierwsze 
zostaną poddane tej terapii, 
pociągną za sobą, jak wago
niki - pozostałe, poczynając 
od tych, które z nimi ko
operują.

Druga sprawa to kwestia 
D O B R O W O L N O Ś C I  
UCZESTNICTWA w pro
gramie powszechnej prywa
tyzacji. Tylko ten, kto będzie 
chciał, spośród około 28 mln 
dorosłych obywateli Polski 
mieszkających w kraju, KTO 
ZAREJESTRUJE SWOJĄ 
CHĘĆ I WPŁACI SYM
BOLICZNĄ OPŁATĘ 
ZWIĄZANĄ Z KOSZTA
MI (MIĘDZY 10 a 20 proc. 
ŚREDNIEJ MIESIĘCZ
NEJ PŁACY KRAJOWEJ) 
stanie się uczestnikiem operacji

M O Ż L IW O Ś Ć  BĘDZIE 
MIAŁ KAŻDY OBYWA
TEL - tak jak zapisano 
w projekcie programu po
wszechnej prywatyzacji.

Rząd stara się teraz wy
sondować, jak wielu pols
kich obywateli będzie zainte
resowanych dokonaniem 
transakcji. Podkreślić trze
ba, że twórcy programu ode
szli od proponowanego 
przed rokiem darmowego 
rozdawnictwa akcji prywa
tyzowanych przedsiębiorstw

Jak na razie do programu 
zaproponowano około 400 
przedsiębiorstw. Kilkadzie
siąt wycofało się, chcą bo

wiem iść własna ścieżką pry
watyzacyjną. Nie jest nato
miast opłacalne branie do 
tej operacji przedsiębiorstw 
małych, bowiem wprowa
dzanie nowoczesnego syste
mu zarządzania, a to prze
cież jest sprawą najważniej
szą, pociąga za sobą koszty, 
które byłyby w przypadku 
małych firm niewspółmier
nie wysokie. Operację tę mus
zą bowiem przeprowadzić 

specjaliści klasy najwyższej, 
a wielu ludzi w polskich ban
kach jak na razie nie bardzo 
rozumie, co proponuje im 
rząd w tym programie. Zda
niem dr. Jerzego Thieme, 
trudno od osób które nie 
rozumieją zasad działania 
Narodowych Funduszy In
westycyjnych, wymagać 
prowadzenia restrukturyza
cji. Można natomiast propo
nować udział w pracach, 
udział, który doprowadzi do 
szybkiego poznania zasad 
nadchodzących przemian. 
Docelowo, zdaniem specjali
stów, może w Polsce pod
legać tego rodzaju prywaty
zacji 700-800 przedsię
biorstw. Tak więc, w mo
mencie udanego zakończe
nia operacji z pierwszą gru
pą, najprawdopodobniej na
stąpi prywatyzacja drugiej.

Warto przypomnieć, że 
z chwilą prywatyzowania za
kładu, zaraz po pierwszym 
udostępnieniu akcji, popi
wek zmniejsza się o 20 pro
cent. Gdy sprywatyzowane 
jest ponad 50 proc. zakładu, 
czyli sprzedano ponad po
łowę akcji, to popiwek lik- 
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Zarząd Zieleni Miejskiej inform uje:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, 
Oddział Wojewódzki w Katowicach, ul. Podgórna 4, or
ganizuje KURS BUKIECIARSKI I DEKORACJI ROŚ
LINNYCH 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.

LISTY DO 
REDAKCJI

Szanowna Redakcjo
Chciałbym dorzucić swój 

głos do dyskusji w sprawie 
powrotu figury św. J. Nepo
mucena na Rynek, zgodnie 
z tradycją - zabytek ten obe
cnie stoi za prezbiterium ko
ścioła p. w. Matki Bożej Bo
lesnej.

Chodzi o to, czy nie stanie 
się on wtedy obiektem wan
dalizmu.

Zabytek, jak już wspomniano

wspomniano, jest sędziwy, a koszta 
konserwacji bardzo wyso
kie.

Dam taki przykład, dosyć 
wymowny:

Oto tradycyjnie w noc syl
westrową, punktualnie
o północy, dużo osób, prze
ważnie młodych, zbiera się 
na Rynku. Po wypiciu jakie
goś trunku, butelki lądują na 
środku placu, przeważnie 
pod choinką, tłukąc się na 
tzw. szczęście w Nowym Ro
ku. Czy wtedy, a być może
i w innych okolicznościach, 
figura nie będzie celem?

Z poważaniem 
czytelnik F. Norbert

MOSiR dziękuje sponsorom
Mija pierwszy turnus pół

kolonii charytatywnych, zo
rganizowanych przez dyrek
cję Miejskiego Ośrodka Spo
rtu i Rekreacji w Kamieniu. 
Mogą w nich wziąć udział 
wszystkie dzieci z rodzin 
wielodzietnych od 7 do 13 
lat, jeśli finanse rodziców nie 
pozwalają na organizację 
swoim pociechom innej for
my spędzenia wakacyjnych 
miesięcy.

Są jeszcze wolne miejsca 
na turnusach w następują
cych terminach: 3. 08. -7 . 08, 
10. 08. - 14. 08., 17. 08. - 
21. 08., 24. 08. - 28. 08.

W programie półkolonii: 
nauka pływania, przejażdżki 
konne, konkursy i zawody 
sportowe, a także zabawy na 
karuzelach i na sprzęcie pły
wającym.

Organizatorzy dziękują
sponsorom, którzy wspo
mogli dotychczas półkolonie

nie:  Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Świerkla
nach, Zakładom Mięsnym 
w Rybniku, Piekarni pana 
Henryka Pierchały w Ryb
niku, Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Rybniku, 
Hurtowni Spożywczej „Woj
ciech„ w Rybniku, Fermie 
Hodowli Drobiu pana Stefa
na Wiśniewskiego w Jejkowi
cach, Ojcom Werbistom 
z Kościoła Misjonarzy w Ry
bniku, Zakładom Drobiar
skim w Leszczynach, Warsz
tatowi Rzeźniczo-Wędliniar
skiemu pana Grzegorza Pro
cka w Rybniku-Kamieniu, 
sklepowi spożywczemu pani 
Hanny Biegunowej w Rybni
ku-Kamieniu.

Bliższych informacji
o półkoloniach udziela
i zgłoszenia dzieci przyjmuje 
kierownictwo hotelu nOlim
pia, „ Rybnik-Kamień, tel. 
22-140 lub 21-097.

/r ó ż /

„Absolwenci,, przecenieni
Informujemy naszych cenie numery naszej gazety,

w których publikowaliśmy 
listy absolwentów rybnickich 

szkół średnich.
54, są do nabycia po niższej / r e d /

Czytelników, że w redakcji 
„GR„ przy ul. Kościuszki

Sprostowanie
W tekście „Ilu bezrobot

nych? Kto w kolejce po 
zasiłki? „ zamieszczonym 
w „Gazecie Rybnickiej,, nr 
29 z 24 lipca br. została po
dana mylna informacja na 
temat Rejonowego Biura

Pracy w Rybniku. Otóż biu
ro to nie zostanie przyjęte 
przez Urząd Miasta w Ryb
niku jako zadanie zlecone.
Pomimo takich planów na 
początku 1992 roku, aktual
nie administracja rządowa 
całkowicie się z nich wycofa
ła.  / s z o ł /

Kamieniczka szuka gospodarza
pomieszczeń sprawia, że nie ba
rdzo nadaje się on do peł
nienia funkcji biurowych. 
Stąd też decyzja Rady Mias
ta o postawieniu tego obiek
tu do przetargu.

Oczywiście, przyszły gos
podarz, będzie miał pełne 
pole do popisu, modernizu
jąc obiekt i przystosowując 
go do własnych celów. Miej
my nadzieję, że również z po
żytkiem dla mieszkańców 
miasta. Obiekt nadaje się 
idealnie na siedzibę dużego 
sklepu lub domu towarowe
go na parterze i mieszkania
mi na wyższych kondygnac
jach. A może bank? Kto wie. 
Wszystko stanie się jasne tuż 
po 6 sierpnia.

Oby „13„ w adresie ka
mieniczki stała się dla zwy
cięzcy przetargu szczęśliwą 
liczbą.

/r ó ż /

R Y B N I C K A  G I E Ł D A  C E N O W A
Ceny ze środy, 29 lipca 1992 roku

W  a r z y w a
sk lep p o m id o r y o g ó r k i k a la f io r k a p u sta z ie m n ia k i m a r c h e w
TARG 4-7 tys. 1-4 tys. 4-8 tys. 4-5 tys. 2-3, 5 tys. 5-6 tys.
HERMES 9 tys. 1, 8-2, 5 tys. - 3, 8-4 tys. 3, 75 tys. 5 tys.
RYNEK 13 6 tys. 4 tys. 5 tys. - 3 tys. 4 tys.
MERKPOL - 3, 5 tys. - 3, 3 tys. - -

NORD GPG /Nowiny/ 6, 5 tys. 2, 5 tys. 6, 5 szt. 6, 5 tys. 4 tys. 5 tys.

O w o c e
sk lep ja b łk a ś l iw k i m o r e le b r z o s k w in ie p o m a r a ń c z e b a n a n y
TARG 6-40 tys. 7 tys. 10-12 tys. 20-25 tys. 8-14 tys. 9-12 tys.
HERMES 6, 3-23 tys. - - - 10 tys. -

RYNEK 13 25 tys. 20 tys. - 3, 8 tys/szt 14 tys. 13 tys.
MERKPOL 23 tys - - 4 tys/szt 13, 5 tys. 12 tys.
NORD GPG /Nowiny/ 5, 5-26 tys. - - 3, 5 tys/szt 13 tys. 12, 5 tys.

W alu ty  / k u p n o - s p r z e d a ż /
m iejsce

w y m ia n y d o la r  U S A m a rk a  R F N korona
c - s

sch illin g
A ustria

frank
Francja

BANK REGION. -/13550 8850/9050 - 1100/- 2650/2750

PKO 13400/13650 8850/9200 - 1250/- 2650/2750

HERMES 13450/13550 8900/8980 470/480 1250/1270 -

PEWEX 13500/13580 8900/8980 465/480 1250/1276 2650/2700

A r t y k u ł y  s p o ż y w c z e
sk le p m asło  

0 .  25 kg
m ąk a

p szen n a c u k ie r c h le b 2KG 1 k g  sera  
"żółtego" ja jk o

HERMES 8, 2 tys. 6, 8 tys. 6, 5 tys. 8 tys. 40-66 tys. 900 zł
JAN NOGA 9 tys. 7 tys. 7 tys. - 41 -42 tys. 1000 zł
HURTOWNIK /ul.. Kościuszki/ 7, 7 tys. 5, 5-5, 8 tys. 6 tys. 7, 5 tys. 34 tys. 900 zł
MERKPOL 8, 2 tys. 6, 3-6, 8 tys. 6, 5 tys. 7 tys. 42 tys. 900 zł
NORD GPG /Nowiny/ 8 tys. 5 tys. 6, 2 tys. 7, 5 tys. 38-50 tys. 900 zł

M i ę s o  i w ę d l i n y  /w k g /
sk lep wołowe extra bez kości schab wieprzowy łopatkawieprzowa k u r c z a k gotowanas z y n k a kiełbasaśląska
HALA MIĘSNA 50 tys. 47 tys. - 24 tys. 82 tys. 42 tys.
JAN NOGA - - - - 85 tys. 40 tys.
PIOTROWSKI i spółka 50, 6 tys. 47, 8 tys. 33 tys. 24 tys. 87, 8 tys. 38, 9 tys.
H. MACHULEC /ul. Kościelna/ 50 tys. 48, 5 tys. 34 tys. 26 tys. 90 tys. 40 tys.
HERMES 51-52 tys. 48, 5 tys. 33, 5 tys. 25-27 tys. 93 tys. 40 tys.

Zgodnie z postanowie
niem Rady Miasta, 6 sierp
nia br. odbędzie się przetarg, 
którego obiektem stanie się 
kamieniczka pod nr 13 
w Rynku. Ten świetnie, 
w samym sercu miasta usytuowany

usytuowany obiekt, przy kuba
turze 6220 m3, posiada po
nad 800 m2 powierzchni 
użytkowej.

Przed ponad rokiem bu
dynek opuścił Urząd Skar
bowy, ponieważ rozkład po-

Powyższa „Rybnicka gieł
da cenowa,, chce pomóc na
szym Czytelnikom w doko
naniu tanich zakupów. 
Chcielibyśmy umieszczać te
go typu informacje w każ
dym numerze „Gazety Ryb

Rybnickiej,,. Prosimy o opinie!
Wybór sklepów ujętych 

w rubrykach jest całkowicie 
przypadkowy. Jednocześnie 
informujemy, iż istnieje mo
żliwość wprowdzenia odpła
tnie konkretnego sklepu do

rubryk „GIEŁDY,,. W tym 
celu należy się skontaktować 
z redakcją „Gazety Rybnic
kiej,,, Rybnik, ul. Kościuszki 
54, p. 16 /gmach Politechniki 
Śląskiej/, tel. 28-825.

Informacje zebrał: szoł
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c. d. ze str. 1
ku tego roku, nasze lodówki 
dosyć dobrze się sprzedają. 
Po zastosowaniu nowszej, 
tańszej technologii są kon
kurencyjne w stosunku do 
importowanych i w związku 
z tym jest na nie zbyt. W tej 
chwili są to najtańsze lodó
wki i mamy teraz większe 
możliwości sprzedaży niż 
produkcji.

Czy udało wam się utrzy
mać stare rynki?

Rynek krajowy się roz
padł, chociaż obserwujemy 
odradzanie się dużych hur
towników - to jest jednak 
przyszłość. Rynek zachodni 
udało się zachować w cało
ści, a nawet go poszerzyć. 
Eksportujemy 65 procent 
produkcji, w kraju zostaje 
reszta. Robimy rozeznanie 
na rynku wschodnim, na
wiązaliśmy kontakt z firma
mi z Petersburga. Są jednak 
problemy z zamianą rubla 
czy też z tzw. barterem czyli 
zamianą za towar. Tam gos
podarka jest nadal central
nie sterowana, tak więc dla 
nas jest to sprawa na przy
szłość.

Co w chwili obecnej uważa
ne jest za sprawę najważniej
szą?

Zostało to dokładnie na
kreślone w programie re
strukturyzacji zakładu, któ
ry jest programem ratowa
nia huty przed bankruct
wem. Przede wszystkim trze
ba firmę oddłużyć, co po
wiązane jest ze sprzedażą 
części majątku, następnie 
podzielić przedsiębiorstwo 
i zlikwidować tego molocha 
porzez prywatyzację. Decy
zje o niej mogą zapaść w naj
bliższych dniach i na to jes
teśmy już przygotowani. 
Proces prywatyzacji huty 
przygotowujemy już od dłu
ższego czasu i jest on akcep
towany przez Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu oraz 
Ministerstwo Przekształceń 
Własnościowych. „Silesia,, 
zostanie podzielona na cztery 
podstawowe zakłady. Pierw
szy to zakład emalierni ze 
stapialnią, drugi to zakład 
produkcji grzejników, trzeci 
to produkcja sprzętu gospo
darstwa domowego, a czwar
ty to zakład produkcji opako
wań. Powstanie też spółka

serwisowa, która będzie ob
sługiwała całość. W celu 
przygotowania prywatyzacji 
prowadzimy rozmowy z fir
mami niemieckimi, fińskimi 
i holenderską. Ma to na celu 
zakładanie spółek typu joint- 
venture. Wiadomo jednak, 
że tradycję i nazw ę „H uta  
Silesia,, odziedziczy zakład 
emalierni i stapialni i obecne 
działania nakierowane są na 
utrzymanie tej części zakładu

Zarobki są niskie i część 
ludzi z tego powodu odcho
dzi. Wiele osób przechodzi 
na emerytury czy renty. Pro
dukcja jest niższa, więc i za
trudnienie jest małe. Kiedyś 
pracowało tu ok. 5 tys. osób, 
dziś niecałe 2, 5 tys. Celem 
restrukturyzacji jest utrzy
manie jak największej ilości 
miejsc pracy i zapewnienie 
w przyszłości godziwych za
robków.

Na koniec zapytam 
wprost: czy „Silesia„ upad
nie J u k  to  się mówi „na mieś
cie czy nie?

Musimy przeprowadzić tę 
restrukturyzację, o której 
mówiliśmy. Musimy stworzyć

Chłodziarki gotowe do wysyłki

zakładu w najlepszej kondycji.
Czy działania te rozwiążą 

wszystkie problemy huty?
Przystępując do prywaty

zacji musimy mieć plan za
gospodarowania całego ma
jątku huty - także nieprodu
kcyjnego. Po przekazaniu 
przez wojewodę prawa włas
ności do wykorzystywanego 
przez nas majątku, będziemy 
sprzedawać nieprzydatne 
spółkom składniki majątku 
jak grunty, budynki, maszy
ny w celu dalszego oddłuże
nia i obniżenia kosztów pro
dukcji.

Czy nie myślicie o zmianie 
profilu produkcji?

Mając do zagospodaro
wania tak olbrzymi majątek, 
puste hale, szukamy różnych 
możliwości. Prowadzimy 
rozmowy z potencjalnymi 
partnerami w różnych tema
tach.

Jak kształtują się zarobki 
i zatrudnienie w waszym za
kładzie?

rzyć te spółki - niezależne 
i silne, dać im możliwości 
produkcji po to, by mogły 
utrzymać one zatrudnienie 
dla ludzi dziś tu pracujących. 
Każdy plan niesie w sobie 
element ryzyka, które rośnie 
w miarę pogarszającej się sy
tuacji. Żeby plan się po
wiódł, potrzebne jest tu 
współdziałanie w jego reali
zacji wszystkich organizacji 
współzarządzających tym 
zakładem, a więc Rady Za
kładowej, Związków Branżo
wych i „Solidarności,,. Tylko 
wtedy może to się udać. Jeże
li ten plan zrealizujemy, „Si
lesia,, na pewno się utrzyma 
- nie upadnie, ale nie będzie 
to już taka „Silesia,,, jaka 
była.

Życzymy załodze „Huty 
Silesia„ zrealizowania tego 
programu i to w najbardziej 
optymistycznym wariancie 
oraz dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiał: 
CZESŁAW GOLIŃSKI

P rzedstaw iam y...

N owe sklepy
Sklep „Camargo„ przy ul. 

Sobieskiego zmienił profil - 
teraz można w nim kupić już 
nie żywność a torby, sztucz
ną biżuterię, paski, parasole, 
lekkie /tekstylne/ obuwie

i ciuchy.
Natomiast w pasażu han

dlowym przy ul. 3 Maja po
wstał sklep „Sony,, /telewi
zory, sprzęt odtwarzający 
dźwięk i obraz, talerze sate
litarne/. Specjalnością skle
pu jest stolik, przy którym 
kilku panów siedzi i odstra
sza klientów.  

Przeceny
Zaczął się już sezon prze

cen na letnią odzież:
* „Denim„/przy ul. Sobie

skiego/ rozpoczął sezonową 
obniżkę cen letnich strojów,

* letnie ubrania przecenio
no też w „Victorii„ /ul. So
bieskiego 2/,

* sklep przy ul. Sobieskiego

J a ro s ła w  J . S z c z e p a ń s k i

Czy każdy Polak będzie kapitalistą?
c. d. ze strony 1 
likwidowany jest całkowicie. 
Skoro zatem w planie po
wszechnej prywatyzacji za
kłada się, że 60 proc. akcji 
trafi do Narodowych Fundu
szy Inwestycyjnych, zaś 10 
proc. będzie przydzielone 
pracownikom danego zakła
du, 70 proc. sprywatyzowa
nych akcji umożliwi zgubie
nie uciążliwego popiwku.

NARODOWE FUNDU
SZE INWESTYCYJNE,
o których już wspomniałem, 
to organizacje zarządzające 
metodami kapitałowymi 
przedsiębiorstwami zgroma
dzonymi w funduszach. Dr 
Jerzy Thieme podkreśla, że 
nie jest to powrót do nowej 
formy starych zjednoczeń. 
Głównym zadaniem Fundu
szy jest bowiem zwiększanie 
wartości akcji, których właś
cicielami będzie wiele milio
nów posiadaczy. Sądzi on, że 
FUNDUSZE uda się urucho
mić na początku przyszłego 
roku - po zatwierdzeniu rzą
dowych projektów przez 
Sejm. Jednak po to, by ob
roty akcjami nie stały się grą

Spłonęło już 
27 ha lasów
c. d. ze strony 1
i w kwietniu. Płonie dosłow
nie wszystko: trawy, poszy
cie leśne i przede wszystkim 
lasy. Nasilony okres poża
rów przypadł  tego lata na 
10-11 lipca - gaszona 7 po
żarów, oraz 19-26 maja, gdy 
odnotowano 19 wyjazdów 
do pożarów. Najtragiczniej
sze w tym smutnym bilansie 
jest to, że 70 procent pożarów 
to podpalenia. 11 czerwca br. 
w Boguszowicach podpalo
no w nocy 3 samochody 
w różnych miejscach. Do
chodzenia w tej sprawie pro
wadzi policja. W tym roku na 
terenie Nadleśnictwa Rybnik 
spaliło się 27 ha lasów! Naj
więcej lasów pali się wokół 
zbiornika wodnego elektro
wni - od G rabowni po 
Chwałęcice. Głównymi 
sprawcami pożarów są lu
dzie - ich nieostrożność lub 
celowe podpalenie. Najwię
ksze straty (450 mln zł), spo
wodował pożar, który wy
buchł 15 czerwca w Gotar
towicach, gdzie spłonęło 
8 ha lasu.

Należałoby jeszcze
wspomnieć o pożarach za
budowań, mieszkań i warsz
tatów pracy, hurtowni itp., 
które stanowią 45 procent 
ogółu pożarów. Główną 
przyczyną wybuchu ognia 
jest tu nieodpowiedni stan

hazardową i to na zasadzie 
obrotu czymś, czego warto
ści nikt nie zna, zapropono
wano, by na sprzedaż akcji 
poczekać rok, do momentu 
pierwszych podsumowań 
ekonomicznych osiągnięć 
firm. które pokażą co po
trafiły przez rok dokonać. 
Wówczas ruszy rozdawnict
wo akcji i będzie można nimi 
dowolnie obracać. Powsta
nie około dwudziestu FUN
DUSZY INWESTYCYJ
NYCH, każdy zaś obywatel, 
który zarejestruje się jako 
chętny, uzyska udział w Każ
dym z Funduszy. Fundusza
mi zarządzać będą konsor
cja banków. Jest to więc, jak 
na razie, sztuka w Polsce 
mało znana. Dlatego uzasa
dniony jest udział w tej ope
racji zagranicznych specjali
stów. Jednak, co należy pod
kreślić, „importuje się,, u
miejętnie, a nie wyprzedaje 
się narodowego majątku...

włacicielami sprywatyzo
wanych zakładów będą Po
lacy zamieszkali w kraju. 
Doradcy pomogą jedynie 
w finansowym i menadżer
skim zarządzaniu.

bezpieczeństwa pożarowe
go, tzw. prowizorka. Adap
tuje się obiekty nieprzysto
sowane do pełnienia danej 
funkcji. W takich przypad
kach firmy ubezpieczeniowe 
nie wypłacają odszkodowa
nia w ogóle, lub tylko jego 
część. Zdecydowanie mniej 
jest pożarów powstających 
na skutek palenia się telewi
zorów kolorowych produk
cji radzieckiej.

Na zakończenie chcemy 
przypomnieć, że od 2 lat 
zniesiona została możliwość 
zastąpienia obowiązku zasa
dniczej służby wojskowej 
służbą w jednostkach straży 
pożarnej. Aktualnie istnieje 
pełna obsada etatów w ko
mendzie. Dopiero od stycz
nia 1993 roku wzrośnie siła 
bojowa zawodowych jedno
stek o 45 etatów. Przyszli 
zawodowi strażacy powinni 
mieć przynajmniej średnie 
wykształcenie, uregulowany 
stosunek do służby wojsko
wej i wysoką sprawność fizy
czną.

Informacji udzielili nam: 
mgr inż. Jan SROKA - mło
dszy brygadier, komendant 
PSP w Rybniku i zastępca 
komendanta mgr inż. Antoni 
JURECZKA.

P A M I Ę T A J
Nie wchodź z zapalonym 

papierosem do lasu, nie po
zostawiaj w lesie materiałów 
łatwopalnych i zgłaszaj 
wszystko, co może ci się wy
dać podejrzane i niebezpiecz
ne dla lasu. Ratuj nasz las.

Z. GOLIŃSKA

go 5 przecenił o 25 tys. /na  
150 tys. z ł/ ciuchy - głównie 
męskie koszule,

* dużo taniej można kupić 
ubranka niemowlęce i dla 
małych dzieci w sklepie „Jan 
Gorol„ w Rynku,

* w „Hermesie„ na samoo
bsługowym stoisku odzieżo
wym /I  piętro/ staniały wy
roby skórzane,

* również w „Hermesie„

na stoisku firmy „Limaro„ 
skórzane kurtki są tańsze 
o 200 tys. zł /ale nie bierze
my odpowiedzialności za ich 
jakość - podobno po deszczu 
są zniszczone/.

* „Świetlik„ /Rynek 6/ 
oferuje żarówki po cenie hu
rtowej bez 20 - procentowe
go podatku obrotowego/ 
dla szkół, przedszkoli, ko
palń, urzędów itp. K. M.

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Z perspektywy suchego kranu
Grabownia

W Grabowni istnieje bar
dzo dziwna sytuacja. Jest 
wodociąg, ale nie ma wody. 
Rurociąg został położony 
już trzy lata temu. Od tego 
czasu po prostu leży sobie 
w ziemi - suchy. Nie płynie 
nim ani kropla wody - nie 
został bowiem podłączony 
do źródła zasilania. Budo
wano go jeszcze w czasach 
socjalistycznego planowa
nia. A że planowanie było 
takie jak ówczesny socja
lizm, okazało się, że do zbu
dowanego wodociągu nie 
ma skąd wziąć wody.

Mieszkańcy Grabowni do 
tej pory muszą więc korzys
tać z wody przywożonej be
czkowozami. Przydomowe 
studnie w wielu gospodarst
wach powysychały. W nie
których jest jeszcze woda, 
lecz bardzo mało. Wyschnię
cie studni wielu mieszkań
ców tej dzielnicy wiąże z po
wstaniem zbiornika wodne
go Elektrowni Rybnik.

Wodę do Grabowni do
wozi SKR na koszt miasta 
trzy razy w tygodniu. Są 
z tym jednak duże kłopoty. 
Często zdarza się, że SKR 
nie dowozi wody w wyzna
czonym dniu, lecz później 
o jeden, nawet dwa dni. Tłu
maczone to jest tym, że 
w SKR woda leci bardzo 
słabo, a tylko stamtąd moż
na ją czerpać. Jej pobór z in
nych studni został zabronio
ny przez Sanepid.

Kłopoty te mają się jed
nak skończyć jeszcze w tym 
roku. Istniejący w Grabowni 
wodociąg, którego nitka 
przechodzi przez całą dziel

dzielnicę, doczeka się lepszych 
dla siebie czasów.

Zostanie podłączony do 
stacji uzdatniania w Stodo
łach i stamtąd otrzyma wodę.

Prezydent ADAM CZYK  
zapewnia nas, że w tym roku 
będzie woda - mówi przewo
dniczący Rady Dzielnicy 
Tadeusz KAMYCZEK - 
Trochę się obawiam jednak 
o stan rurociągu, który przez 
3 lata leżał w ziemi.

Przy samorządzie dzielni
cowym istnieje Komitet Wo
dociągowy. Gdy wodociąg 
w Grabowni zostanie pod
łączony do źródła zasilania, 
komitet zajmie się organizo
waniem budowy przyłączy 
indywidualnych.

Kłokocin
Jeszcze w tym roku miesz

kańcy Kłokocina powinni 
otrzymać wodę z wodociągu 
miejskiego. Dotychczas ko
rzysta z niego tylko 1 /4  mie
szkańców tej dzielnicy, a re
szta w większości pozbawio
na jest wody. Studnie wy
schły, wodę dostarcza więc 
woziwoda opłacany przez 
Urząd Miasta. W myśl hasła 
„pomóż sobie sam„ w Kłoko
cinie powstał Społeczny Ko
mitet Wodociągowy, który 
prowadzi całą inwestycję. 
Należy do niego 220 człon
ków, każdy z nich wpłacił 
1 mln 200 tys. zł oraz zobo
wiązał się do wykonania 30 
metrów wykopu. Kto zaś nie 
mógł czy nie chciał praco
wać, zapłacił dodatkowo od 
300 do 600 tys. zł za wykopa
n ie  przypadającej na niego 
części. Z Funduszy Społecznego

Społecznego Komitetu Wodociągo
wego opłacono projekt wo
dociągu głównego, przyłą
czy indywidualnych, wyko
nanie robót specjalistycz
nych oraz fachowy nadzór. 
Całość materiałów na budo
wę wodociągu dostarczyło

miasto. Koszt inwestycji 
według zeszłorocznych cen 
wynosi ok. 2 mld zł.

Rurociąg główny o długo
ści 4 km został już wykonany 
w całości wraz z towarzyszą
cym osprzętem, a więc kom
pensatorami, zasuwami i hy
drantami. Sprawdzono już 
szczelność wodociągu i pro
wadzone są ostatnie prace 
„kosmetyczne,, - malowanie 
i załadanie tabliczek infor
macyjnych. Główny ruro
ciąg jest przygotowany do 
przekazania go Przedsiębio
rstwu Wodno-Kanalizacyjne
mu.

Po rozliczeniu wszystkich 
robót będzie można przystą
pić do wykonywania przyłą
czy indywidualnych. Rozpo
częcie tych prac powinno 
mieć miejsce jeszcze latem. 
Mieszkańcy Kłokocina będą 
więc mogli korzystać z wo
dociągu jeszcze przed koń
cem tego roku. Zgodę na 
wykonanie przyłączy indy
widuanych może wydać tyl
ko Społeczny Komitet Wo
dociągowy. Każdy otrzyma 
wodę dopiero po uregulowa
niu swoich zobowiązań wo
bec komitetu.

Jak mówi przewodniczący 
Rady Dzielnicy Kłokocin 
Stanisław STOJER, w kosz
tach budowy wodociągu po
winna uczestniczyć kopalnia 
im. ZMP. Udowodniono jej 
sądownie, że obniżenie się 
poziomu wód podskórnych 
związane jest z jej działalnoś
cią. Kopalnia wybudowała 
w pobliżu Kłokocina studnię 
głębinową, co spowodowa
ło, że w promieniu 350 met
rów wyschło kilkanaście 
przydomowych studni. Cała 
wschodnia część dzielnicy 
objęta jest szkodami górni
czymi, które są także przy
czyną kłopotów z wodą.

Kiedyś w pobliżu Kłoko
cina znajdowały się bagna 
i tryskało źródło wody. 
Z powodu działalności gór
niczej bagna się osuszyły, 
a woda „się straciła,,. Kopal
nia oczywiście nie bardzo 
chce się przyznać do tego, że 
to szkody górnicze są przy
czyną braku wody i nie doło
żyła się do budowy wodo
ciągu. Wyegzekwowanie od 
niej udziału w kosztach tej 
inwestycji, będzie trudne, 
a to z powodu nie najlepszej 
kondycji finansowej kopal
ni.

Radziejów
Większa część Radziejo

wa ma dostęp do wodocią
gu. Jednak nie wszyscy, do 
których posesji jest popro
wadzony, mogą w pełni 
z niego korzystać. Do kilku
nastu domów, znajdujących 
się przy jednej z odnóg ulicy 
gen. Okulickiego prowadzą
cej pod las, woda nie do
chodzi. Mieszkańcy mają 
w związku z tym duże kłopo
ty. Zasilanie tej nitki wodo
ciągowej w wodę jest ograni
czone.

Jest to związane ze sposo
bem powstania tego rurocią
gu. Nie został on zbudowa
ny od razu tak, aby zapewnić 
możliwość korzystania z wo
dy wszystkim potencjalnym 
odbiorcom. Wodociąg był 
po prostu stopniowo przed
łużany do kolejnych posesji - 
sąsiad podłączał się do sąsia
da. W związku z tym prze
kroje rur są zbyt małe, by 
wszystkim zapewnić wodę. 
Konieczne jest więc zmon
towanie porządnego ruro
ciągu na tej ulicy. Jak mówi 
przewodniczący Rady Dziel
nicy Zygmunt Gajda, obo
wiązek wykonania tych ro
bót spoczywa na kopalni 
Rymer. Obiecała ona to za
łatwić. Z powodu szkód gór
niczych mieszkańcy tego te
renu nie mają wody w stu
dniach. Stąd jedyną możli
wością zaopatrzenia w wodę 
jest wodociąg.

/ ja k /

Śmieci na cenzurowanym
Wiele dzielnic Rybnika 

ma problemy z powstawa
niem nielegalnych wysypisk 
śmieci. Niestety, choć często 
narzekamy na zanieczysz
czenie środowiska natural
nego na Śląsku przez prze
mysł, to wielu z nas brakuje 
odpowiedniej świadomości 
ekologicznej. Do zanieczysz
czenia naszego otoczenia 
często przyczyniamy się sa
mi. Przecież łatwiej i taniej 
wysypać śmieci do pobliskie
go lasu czy zagajnika niż 
wozić je na miejskie wysypis
ko. Wielu właścicieli posesji 
postępuje właśnie w ten spo
sób.

Rybnicka Straż Miejska
zapowiedziała stanowczą 
walkę z tym zjawiskiem. 
Niedługo zostanie zlikwido
wane nielegalne wysypisko 
śmieci w lesie w Kłokocinie

na terenie dawnego wyrobis
ka piaskami. Z inicjatywy 
inspektora Straży Miejskiej 
Janusza Sobika doszło do 
porozumienia w tej sprawie 
z leśniczym i dyrektorem ko
palni „Jankowice,,. Posta
nowiono, że śmieci z lasu 
zostaną w lipcu usunięte na 
wysypisko miejskie w Bogu
szowicach. W miejscu do
tychczasowego nielegalnego 
wysypiska zostaną ustawio
ne tablice z informacją, gdzie 
można wysypywać śmieci 
wraz z ostrzeżeniem o ka
rach grożących za dziki wy
wóz śmieci do lasu. Straż 
Miejska zapowiada stanow
cze ściganie osób dokonują
cych tego procederu. Nie bę
dzie dla nich pobłażania. Nie 
skończy się na ustnym upo
mnieniu, jak w przypadkach 
wielu drobniejszych spraw.

Będą bowiem kierowane 
wnioski do kolegium.

Nielegalne wysypisko 
śmieci w Kłokocinie zostanie 
zasypane, wyrównane i po
ddane rekultywacji. Zostanie 
tam posadzony młody las. 
W pobliżu znajduje się bois
ko, a pobliski teren pełni

funkcje rekreacyjne.
Niestety, wysypisko walo

ry te niszczyło.
Przy okazji warto wspom

nieć, że znajdujący się tam las 
już kilka razy płonął z po
wodu nieostrożności ludzi pa
lących w nim ogniska.

Aby wyeliminować nielegalne

nielegalne wysypywanie śmieci 
Straż Miejska będzie spraw
dzała, czy właściciele posesji 
mają kubły na śmieci lub od
powiednie składowisko na 
swoim terenie. Inspektorzy 
będą się dowiadywać co każ
dy z mieszkańców robi ze 
śmieciami - gdzie je wywozi. 
Taka kontrola powinna przy
nieść oczekiwane skutki. Wy
sypujących śmieci na dziko 
bardzo trudno jest „złapać za 
rękę„. Często Sąsiedzi wie
dzą, kto to robi - ale nie chcą 
zeznawać przed kolegium. 
Stąd często powstają trudno
ści w walce z dzikimi wysypis
kami. Inspektorzy Straży 
Miejskiej będą zachęcać do 
kupowania kubłów na śmieci 
i zlecania ich wywozu wy
specjalizowanym firmom. 
Wszyscy właściciele posesji 
powinni to robić we własnym 
interesie. W końcu zaśmieca
jąc miasto i okoliczne lasy, 
robimy szkodę przede wszyt
kim sobie. To my sami bę
dziemy żyć wśród śmieci.

/ j a k /
Nasz sprzymierzeniec w walce ze śmieciami...

/Foto: Szoł/
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Wakacyjny szczyt
Tegoroczne wakacje oka

zały się szczególnie bogate 
w różnego rodzaju wydarze
nia sportowe. Nie mówię już 
o największej tegorocznej 
imprezie sportowej na świe
cie jaką jest bez wątpienia- 
katalońska olimpiada, ale
o tym wszystkim co dzieje się 
na naszym podwórku spor
towym, które ostatnio coraz 
szybciej się zawęża i maleje. 
Potentat sportowy, jakim  
przez wiele fat był KS ROW, 
postawiony został w stan lik
widacji, a jego formalno-ad
ministracyjna agonia po
trwa jeszcze kilka długich 
miesięcy. Część sportow
ców, tych którym dobra bo
zia pozwoliła urodzić się nie
co później, znalazła schro
nienie w Młodzieżowym Ry
bnickim Klubie Sportowym. 
Starsi koledzy zostali na las
ce finansowego bankruta. 
Skoro jednak już z nazwy 
jest to klub młodzieżowy, to 
dla każdego z jego członków 
nadejdzie chwila, gdy nie da 
się oszukać metryki i prze
stanie się byt młodzieżow
cem. Co wtedy? Czy nastapi 
uroczyste pożegnanie z klu
bem? Prawdopodobnie 
młodzi, zdolni, wyszkoleni 
młodzi sportowcy tego klu
bu trafiać będą do profes
jonalnych klubów z okolic 
Rybnika, mających swe ze
społy w różnego sortu ligach
i klasach rozgrywkowych. 
Dla tych klubów i dla wi
dzów z tych miejscowości 
/R adlin , Pszów, Wodzisław 
etc. /b ęd ą  występować i zdo
bywać punkty. Cieszył się 
będzie więc kto inny. Co 
będą mieli z tego sami rybni

czanie? No, może tylko sa
tysfakcję, iż ich miasto to 
prawdziwa wylęgarnia ta 
lentów.

Można na ten problem 
spojrzeć z drugiej strony. 
Skoro rybniczanie nie prze
jawiają specjalnego zaintere
sowania sportem i w więk
szości są bardzo pasywni, 
może nie trzeba im na siłę 
organizować sportowych widowisk

widowisk i imprez? Popyt 
kształtuje podaż, na odwrót 
jest trudniej. Pytanie tylko 
co będzie z tym najmłod
szym pokoleniem, dorasta
jącym na swoistej sportowej 
pustyni. Jeden żużel, na ja
kim poziomie by nie był, to 
jeszcze nie wszystko.

W likwidowanym klubie 
stagnacja, czyli oczekiwanie

przeżywamy żużlowy szczyt, 
który może niezbyt szczęś
liwie przypadł na okres wa
kacji. Żużlowcy, mimo, że 
niepedwni jutra, jeżdżą jak 
w transie. Pucharowy mecz 
w Rybniku był widowiskiem 
jakiego w tym roku jeszcze 
nie oglądaliśmy. Walczono 
o każdy punkt, nie oszczę
dzając swych sił oraz moto
cykli, które niestety już nieco 
się zużyły. Po raz drugi 
/wcześniej w meczu ze STA
RTEM / pech dopadł Anto
niego Skupienia, i to w naj
mniej odpowiednim mo
mencie, gdy z młodszym bra
tem pędzili przed szalejącym 
na torze Piotrem Świstem.

W najbliższą niedzielę 
wreszcie mecz sezonu JEA
NETTE-ROW kontra

UNIA-LESZNO, czyli ak
tualny lider drugiej ligi, ak
tualny, bo o tym kto będzie 
liderem, a być może zwycięz
cą drugoligowej batalii, za
decyduje właśnie pojedynek 
na rybnickim torze, w któ
rym zmierzą się dwa wielkie 
zespoły w historii polskiego 
żużla, które jak dotąd zgro
madziły tę samą ilość dużych 
punktów. UNIA zawita do 
Rybnika prawdopodobnie 
w towarzystwie dwóch kali
fornijczyków: Coreya i Han-

ckoka. Amerykanie nie na
rzekają na leszczyńskich 
pracodawców i pewnie będą 
usiłowali przechylić szalę 
zwycięstwa na stronę swego 
polskiego zespołu. Rybni
czanie prawdopodobnie wy
stąpią w krajowym składzie 
wzmocnieni jedynie Dariu
szem Fliegertem, który na 
dziesięć dni przyjechał do 
Polski, przywożąc swój mo
tocykl. Czy to wystarczy? 
? Już nieraz żużlowcy z Ryb
nika przekonali nas, iż na
wet w krajowym składzie 
stać ich na wiele. To swoista 
dodatkowa mobilizacja. Jak 
będzie - przekonamy się już 
w niedzielne popołudnie 
/początek meczu
o godz. 17. 00/. Gdy na torze 
walczą dwa takie zespoły, 
emocji na pewno nie zabrak
nie.

WACŁAW TROSZKA

Eugeniusz Skupień / z  lewej/  i Ryszard Franczyszyn / z  
prawej/ w czasie meczu pucharowego Jeanette-ROW  - STAL  
Gorzów Foto: W. Troszka

na likwidatora. Tymczasem

Konkurent „Ani„ Od paru lat, bez rozgłosu 
takiego jaki towarzyszył „A
ni, „ będącej długo jedynacz
ką, rejsy po tzw. „rybnickim 
morzu,, odbywa również tro
chę mniejszy, ale równie 
sympatyczny stateczek o na
zwie „CONRAD,,. Wypływa 
on codziennie, przy odpo
wiedniej oczywiście pogo
dzie, w rejs z przystani oś
rodka Elektrowni „Rybnik,, 
w Stodołach. Rejs „Conra
dem,, dla wielu jego pasaże
rów jest przeżyciem długo 
i przyjemnie wspominanym.

Zapraszamy więc do Sto
dół, a widoki i wrażenia są 
porównywalne z tymi na 
Mazurach.

Tekst i foto: / c g /

Szachowy
supertydzień

Od 18 do 26 lipca br. na 
Małej Scenie Rybnickiej 
przeprowadzony został XV 
Międzynarodowy Turniej 
Szachowy RYBNIK ’92. 
W zawodach udział wzięło 
104 zawodników i zawodni
czek z Polski, Czechosłowa
cji, Niemiec i Ukrainy. W tu
rnieju głównym startowało 
38 uczestników, a zwyciężył 
Wadim Szyszkin - Ukraina 
/7 , 5 pkt z 9 partii/, 2-3 Krzy
sztof Jurkiewicz - „Jantar,, 
Pruszcz Gdański i Marcin 
Walach - ROW Rybnik /po  
6, 5 pkt/, 4-7 Karel Pastor 
Czechosłowacja, Zenon La
mża - AZS Gliwice, Piotr 
Kowalak - „Miedź,, Legnica, 
Monika Bobrowska - ROW 
Rybnik /wszyscy po 6 pkt 
z 8/, Jacek Orzechowski - 
„Rzemiosło,, Racibórz /5 , 5 
pkt/. Wśród kobiet zwycię
żyła Monika Bobrowska - 
ROW Rybnik /6  p k t/ przed

Katarzyną Lewandowską -
„Kolejarz,, Katowice /5 , 5 
pkt/.

W grupie kategorii dru
gich i niższych startowało 66 
uczestników, a zwyciężył 
Waldemar Blaszczyk - ROW 
Rybnik /7 , 5 pkt z 9/, 2-4 
M. Kurowski - „Kolejarz,, 
Kraków, A. Zawierucha - 
MDK Żory, J. Goliński - 
„Płomień,, Milowice/wszys
cy po 7 pkt/, Jacek Glenc - 
ROW Rybnik /6 , 5 pkt/, 6-8 
A. Węgiel - „Naprzód,, Ry
dułtowy, M. Gorol - GKS 
Pniówek, P. Trawniczek - 
Czechosłowacja/po 6 pkt/.

Wśród kobiet zwyciężyła 
Monika Painta - ROW Rybn

ik /6  p k t/ przed Elżbietą 
Magner - „Hutnik,, Warsza
wa /5 , 5 pkt/.

W finale TURNIEJU 
BŁYSKAWICZNEGO sta
rtowało 14 zawodników, 
a zwyciężył Tadeusz Lipski - 
Górnik Zabrze /1 1, 5 z 13 
pkt/ przed Marcinem Wała
chem i Henrykiem Sambor
skim - obydwaj ROW /po  
9, 5 pkt/.

/K I /

Wandale zmorą basenu

Mały, kameralny basen 
w Chwałowicach nie jest wido
czny dla oczu osób przyjeżdża
jących samochodami przez tę 
dzielnicę Rybnika. Choć scho
wany wśród nieco zdziczałej zie
leni, jest dostępny nie tylko dla 
mieszkańców tej dzielnicy - 
z wypoczynku i innych atrakcji 
na jego terenie może skorzystać 
każdy. D o niedawna przytulne 
kąpielisko należało do kopalni 
„Chwałowice,,, która już jakiś 
czas temu przekazała go Miej
skiemu Ośrodkowi Sportu i Re
kreacji. Czasu nie było zbyt wie
le, ale zdążono przed wakacyj
nym sezonem przeprowdzić naj
ważniejsze prace i remonty: za
instalowano nowe prysznice, 
uzupełniono brakujące kafelki, 
a co chyba najważniejsze, wyre
montowano stację uzdatniania 
wody, dzięki czemu obsługa ką
pieliska nie ma problemu z kon
trolami SANEPIDU i nie musi 
się obawiać o czystość cieczy, 
w której tak chętnie nużają się

w upalne dni dzieciaki z okolicz
nych zabudowań. Przywrócono 
również do stanu używalności 
zapuszczony budynek wielofun
kcyjny, w którym mieszczą się 
m. in. szatnie i toalety.

Niestety, prawdziwą zmorą 
gospodarzy tego przytulnego 
obiektu kąpielowego są nocni, 
bezinteresowni wandale, nisz
czący stopniowo całą infrastru
kturę. Tak właśnie przepadły 
nowe prysznice oraz maszt, na 
którym wywieszono typową dla 
kąpielisk flagę, informującą 
o temperaturze wody, powiet
rza, o wysokości fali - jednym 
słowem czy można się kąpać, 
czy też jest to niedopuszczalne.

W nienajlepszym stanie jest 
teren okalający dwa małe ak
weny - krzaki, chaotycznie roz
rzucone zarośla - po prostu zie
lony bałagan. Myślę więc, iż 
słusznie postępuje jeden z rato
wników, w wolnych chwilach 
pełniąc obowiązki ogrodnika...

Tekst i foto: /w a c k /
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Wokół szpitala 
w Orzepowicach

- c z ę ść  I
Wielka bryła szpitala 

w Orzepowicach, to typowy 
wytwór architektury „deka
dy sukcesu,,. Ze wzglądu na 
rozmiary mogłaby nawet 
aspirować do roli obiektu 
charakterystycznego dla na
szego miasta, jednak nie są
dzę, by któryś z mieszkań
ców Rybnika uznał ją za 
wyróżnik jego panoramy. 
Szpital stoi, ale jakby na 
uboczu, rzadko dostrzega
ny, pomijany wstydliwym 
milczeniem i wzruszaniem 
ramion. „Kłopotliwy balast 
czasów minionych, kosztow
na gigantomania,, - oto typo
we określenia, jakimi go ob
darzono. Jest to zapewne 
dezaprobata dla przeszłości, 
ale często i wyraz zobojęt
nienia wobec i tak już nazbyt 
gęsto otaczającej nas, przy
słowiowej polskiej niemoż
ności, „niemocy jagielloń
skiej „/Gałczyński/.

CO MAMY?
Zanim damy ponieść się 

kolejny raz emocjom lub, co 
gorsza, ulegniemy obojętno
ści, spróbujmy przyjrzeć się 
faktom, bo zawsze dobrze 
jest wiedzieć co mamy.

Szpital, którego budowę 
rozpoczęto w połowie lat sie
demdziesiątych, zajmuje po
wierzchnię dziesięciu hekta
rów; składa się z 28 obiek
tów, z których 18 zostało 
oddanych do użytku. Te, 
które dzisiaj już funkcjonuj
ą, znajdują się na obrzeżach 

właściwego szpitala. Są to - 
zaczynając wyliczanie od 
strony zachodniej - Liceum 
Medyczne wraz z interna

internatem, salą gimnastyczną i ba
senem /podlegające Kurato
rium Oświaty i Wychowa
nia/, hotel dla pielęgniarek 
i drugi - dla lekarzy.

Od południa gotowe są: 
budynki zaplecza gospodar
czego /magazyny, warszta
ty/, spalarnia odpadów, bu
dynek zwierzętami, maga
zyn materiałów łatwopal
nych, stacja wodociągowa 
i wymienników ciepła oraz 
kilka rozdzielni i stacji trans
formatorowych. Po stronie 
wschodniej znajduje się bu
dynek administracyjny oraz 
przychodnia przyszpitalna, 
funkcjonująca dzisiaj jako 
Przychodnia ZOZ-u nr 2. 
Wreszcie do strony północ
nej jest gotowy Zakład Ana
tomo-Patologii, oddany 
w styczniu br. Towarzyszą 
im, wykonane w ramach ca
łej inwestycji, drogi /w  tym 
cała ulica Energetyków - 
główny dojazd do szpitala 
od strony centrum miasta/, 
chodniki, parkingi, mała ar
chitektura i zieleń, kolektory 
sanitarne i deszczowe, 
uzbrojenie podziemne całe
go terenu budowy /w  tym 
instalacja elektryczna/ oraz 
tunele podziemne, łączące 
poszczególne obiekty właści
wego szpitala.

CO TRZEBA 
DOKOŃCZYĆ?

To właśnie, co najbardziej 
- bo nawet z oddali - widocz
ne. A więc główny pawilon 
łóżkowy /11 pięter/ razem 
z kaplicą przyszpitalną, ma
gazyn łóżek /przewidziano 
tu ich myjnię i sterylizację/,

a także pawilon diagnosty
czno - zabiegowy. Ten osta
tni, z racji funkcji, jakie ma 
spełniać, jest prawdziwym 
„sercem,, szpitala. Przewi
dziano w nim miejsce dla 
m. in. pogotowia ratunkowe
go, oddziału intensywnej te
rapii, fizykoterapii, rentge
na, pobierania wydzielin, 
ciągu sal operacyjnych z ich 
zapleczem, apteki /z  urzą
dzeniami do wytwarzania 
płynów infuzyjnych/, zespo
łu przyjęć i zwolnień labora
toriów. Dokończenia wyma
ga również przychodnia psy
chiatryczna oraz psychiatry
czny oddział łóżkowy. Sta
nowią one osobną część 
kompleksu szpitalnego.

Nie zostały wykończone 
również szpitalna kuchnia 
i pralnia/do której zakupio
no już wyposażenie/ - dwa 
ważne obiekty zaplecza szpi
talnego, bez których żaden 
szpital nie może funkcjono
wać.

Te dziesięć obiektów sta
nowi właściwy trzon kom
pleksu szpitalnego i fakt, że 
w szesnaście lat po rozpoczę
ciu inwestycji nie funkcjonu
ją, decyduje o krytycznych 
komentarzach opinii publi
cznej. Upływający czas spra
wił, że mało kto z osób nie 
związanych bliżej z budową 
szpitala wierzy w to, iż może 
się doczekać jego urucho
mienia.

A przecież budowa tego 
szpitala jako jedyna w woje
wództwie katowickim - nie 
została zatrzymana, zaś sto
pień jej zaawansowania bu
dowlano - montażowego 
wynosi niemal 90 procent!

DLACZEGO JEST TAK 
ŹLE, SKORO JEST TAK 

DOBRZE?
Bowiem: „ I Salamon 

z pustego nie naleje,,.
Realizacja inwestycji od

bywa się ze środków woje
wody katowickiego. W roku 
ubiegłym były to 43 miliardy 
złotych, a w pierwszym pół
roczu roku bieżącego - zaled
wie 12 miliardów. Czy mogło 
być inaczej, skoro podstawy 
budżetu państwa na rok bie
żący zostały określone przez 
Sejm RP dopiero w czerwcu?

LEON SZMELICH, za
stępca dyrektora Przedsię
biorstwa Usług Inwestycyj
nych w Rybniku, od rozpo
częcia inwestycji związany 
z budową szpitala w Orzepo
wicach, obliczył, że na po
czątku bieżącego roku po
trzeba było stu miliardów zło
tych, aby zakończyć prace 
budowlano-montażowe. Ze
stawmy te dwie liczby - 12 
i 100 - a będziemy mieli 
odpowiedź na pytanie, dla
czego ostatni - zdawałoby się 
- etap budowy rozciąga się 
w nieskończoność. 
c. d. w następnym numerze 
„GR„
GRZEGORZ WALCZAK

wiozą rodzinom, w ich 
oczach pojawił się lęk. Trzy 
tygodnie w Polsce nie wyma
zały lat, kiedy te dzieci uczo
no, że jeśli ktoś pyta i notuje 
odpowiedzi, to lepiej nie mó
wić zbyt wiele.

K. M.

Wszystko nam się podobało...

6

W niedzielę 26 lipca grupa 
dzieci z Czarnobyla, która 
przebywała na koloniach 
w ośrodku PCK w Rybniku, 
wróciła na Ukrainę. Zawioz
ła do domu wiele miłych 
wspomnień i mnóstwo pre
zentów - przekazanych przez 
PCK - słodyczy, ubrań zi
mowych, butów a nawet... 
zegarków. W Polsce wszyst
ko przypadło im do gustu, 
jak nas poinformował opie
kun grupy Tomasz Polok, 
może oprócz gulaszu z su
szonego mięsa, który pozos
tał po wojnie w Zatoce Per
skiej. Kiedy odwiedziłam 
kolonię w czasie obiadu, zo
baczyłam opalone, uśmiech
nięte, pogodne dzieciaki. 
Niestety, nie było łatwo po
rozumieć się z małymi Ukraińcami

Ukraińcami. Chętnie mówili     „Wszystko nam się podoba,, -
o tym, co im się podoba -     mówiły zgodnie Marina, Natasza 
o dobrym jedzeniu i sympatycznych     Natasza i Ola. Kiedy padło pytanie 
sympatycznych ludziach.     pytanie o prezenty, które przywiozą

„Koloniści,, 
z Czarnoby
la w komple
cie

GAZETA RYBNICKA

Jesteś
Wesoło bawiące się dzieci, 

ich opiekunowie odpoczy
wający w cieniu drzew, dzie
siątki i setki ludzi przemie
rzających codziennie skwer 
pomiędzy ulicami 3 maja 
i Wieniawskiego. Czasem ty
lko ktoś zatrzyma się na mo
ment przy tablicy informują
cej, że w tym miejscu był 
niegdyś żydowski cmen
tarz... i nie zaprzątając tym 
swojej uwagi, pędzi dalej za
absorbowany własnymi 
sprawmi. Gdyby jednak wie
dział...

Wczesną wiosną 1940 ro
ku ten zaciszny zakątek był 
świadkiem makabrycznych 
scen, godzących w istotę 
człowieczeństwa, kultury, 
narodu. Pojawili się ludzie 
młodzi, nadzorowani przez 
innych uzbrojonych ludzi. 
Zadaniem pierwszych, było 
wymuszone na nich przepro
wdzenie ekshumacji i likwi
dacja cmentarza żydowskie
go w Rybniku. Zadaniem 
drugich - czuwanie nad spra
wnym wykonaniem roboty.
Ci pierwsi - to grupa mło
dzieży rybnickiej: harcerzy, 
gimnazjalistów, młodocia
nych więźniów przetrzymy
wanych w miejscowym are
szcie m. in. za uchylanie się 
od przymusowej pracy; ci 
drudzy to niemieccy uzbro
jeni wachmani i prawdopo
dobnie lekarze. Cel był jasny 
- najpierw likwidacja śladów 
kultury żydowskiej, później 
całkowita eksterminacja te
go narodu. Pierwszym kro
kiem okupanta w Rybniku 
w tym kierunku było zburze
nie już we wrześniu 1939 
roku synagogi, usytuowanej 
na obecnym skwerze przy ul. 
Chrobrego obok browaru.

Likwidacja cmentarza 
przebiegała planowo: jedni 
rozbierali kamienne grobo
wce - macewy, ładując płyty 
na samochody, drudzy mu
sieli rozgrzebywać groby, 
wydobywając zwłoki. Były 

| Janina Podlodowska \

Baśń o Psie-Niezgodzie i
Stały naprzeciwko siebie 

dwa obronne gródki, strze
gące drogi, wiodącej ku od
rzańskiej przeprawie.

W jednym władał Niezgo
da, którego Psem przezwa
no, w drugim Dołęga, Ko
tem nazywany. Włość Psa - 
Niezgody nazywała się Pso
wem, Dołęgi Kotowem.

Przyszło do zwady i nie
przyjaźni między sąsiadami. 
Jak dawniej gościli się wzaje
mnie, tak teraz zawzięcie się 
nienawidzili. Cierpieli nad 
tym najwięcej poddani jed
nego i drugiego, bo gdy pa
nowie płatali sobie niedobre 
figle, mściło się zawsze na ich

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



RYBNICKA

Jesteśmy im to winni...
one badane przez antropolo
gów /? / ,  a po usunięciu zło
tych zębów, mostków i war
tościowych przedmiotów 
osobistych zmarłych, dezyn
fekowane wapnem chloro
wanym. Zbeszczeszczone 
szczątki ładowano łopatami 
na wozy i wywożono. 
Wszystko to musieli robić 
młodzi rybniczanie dozoro
wani przez Niemców.

Sucha i beznamiętna, po 
przeszło 50 latach, relacja 
świadków - wówczas 16-18

E

groby w części cmentarza 
przeznaczonej dla zamoż
niejszych rybnickich Żydów, 
mniej uwagi poświęcając 

grobom biedoty. Ich mogiły 
bez eksploracji zrównano, 

tworząc na nich klomby i ga
zony.

Mając świadomość, iż co
dziennie stąpamy po ludzkich 
prochach, szukamy świad
ków i osób mogących przy
bliżyć ten ponury fakt, ryb
niczan posiadających bliższe

bliższe informacje o wyglądzie 
cmentarza i synagogi, o funk
cjonowaniu rybnickiej, gminy 
żydowskiej. Być może, mimo 
wojny i upłwu czasu zachowa
ły się zdjęcia, stanowiące bez
cenną dokumentację ikono
graficzną. Kontakt z autorką 
artykułu pod nr telefonu 25- 
643 w godz. 8. 00 - 15. 00 lub 
przez redakcję „Gazety Ryb
nickiej„.

ELŻBIETA BIMLER- 
MACKIEWICZ

letnich chłopców, kryje w so
bie ogromną tragedie. Tra
gedię młodych Polaków, 
zmuszonych przez machinę 
wojenną III Rzeszy do pro- 

 profanowania szpadlem resztek 
ludzkiego ciała, do obserwa
cji, jak można wykorzystać 
pozostałości po zmarłych. 
Rzeźbione kamienne mace
wy /rozmówcy nie są zgodni 
co do gatunku kamienia/ 
wywożono do Niemiec, stłu
czone resztki wykorzystano 
na miejscu przy aranżacji 
parku, cynowe trumny z za
możnych pochówków wyde
zynfekowane podobnie jak 
złoto, również tam powęd
rowały. Nic nie warte dla 
gospodarki Rzeszy kości 
i ciała bez szacunku zrzuco
no do jednego z glinioków 
przy ul. Gliwickiej. Na nich, 
po zakończeniu wojny, nie
mieccy jeńcy wybudowali 
obecny stadion KS ROW.

Wstrząsające szczegóły 
relacji dwóch uczestników 
ekshumacji pozwalają rzucić 
nieco światła na jedną z bia
łych plam historii Rybnika. 
Pozostaje jednak wiele 
spraw nie wyjaśnionych 
i chyba najwyższy czas zape
łnić niezapisane strony. 
Winniśmy to pamięci rybni
czan wyznania mojżeszowe
go, pogrzebanych na częś
ciowo tylko ekshumowanym 
cmentarzu. Obaj uczestnicy 
ekshumacji twierdzą, iż lik
widowano przede wszystkim

Czy nagrobki na rybnickim cmentarzu żydowskim były 
podobne do tych z cmentarza w Pradze?

Foto: autorka

i  Kocie-Dołędze-odc . I
ludziach...

Niezgoda twardy był 
w rządzeniu, ale Dołęga jesz
cze gorszy, a już niedościg
niony w wymyślaniu zasa
dzek, aby dokuczyć sąsiado
wi podstępem i boleśnie. 
Mówiono o nim, że jest cza
rownikiem, że potrafi dzia
łać przedziwne rzeczy, nawet 
miedź obrócić w złoto, bo 
piwnice ma pełne złotych 
pieniędzy, które liczy i prze
sypuje, jak jaki złośliwy 
skrzat. Niektórzy przysięga
li, że widzieli u niego czaro
dziejskie zwierciadło, w któ
rym może zaczarować kogo 
zechce tak, że ten zginie mar

nie.
Inni znowu opowiadali, że 

to nieprawda z tym robie
niem złota, bo Dołęga po
siadł je przez rozbój na dro
gach i z tym zwierciadłem też 
nieprawda, bo gdyby takie 
miał, jak powiadano, byłby 
wpierw zniszczył Niezgodę, 
swego największego obecnie 
wroga. Natomiast wielu wi
działo u Dołęgi dziwną kulę, 
gdy było popatrzeć w nią, 
patrzącemu mąciło się w gło
wie. Dołęga mówił, że to jest 
cała jego moc, przechwalał 
się, że ktoby miał choćby 
najmniejszy krysztalik tej 
kuli byłby bezpieczny i żad
ne zło nie byłoby mu stras
zne. On nigdy się nie rozstaje 
z tym talizmanem i nosi go 
jak ryngraf na piersi.

Niezgoda znowu żył hałaśliwie

śliwie i hucznie jak wielki 
pan. Spraszał gości, wypra
wiał harce, gonitwy, a za
wsze tak, by wejść w szkodę 
Dołędze.

Miał też Niezgoda córkę, 
Zofkę. Od śmierci małżonki 
chował swą jedynaczkę z da
la od siebie u jakiejś księżny, 
swej powinowatej. Dołęgę 
korciło, żeby wiedzieć, gdzie 
Niezgoda trzyma dziewczy
nę, bo chodziły wieści, że jest 
bardzo piękna i niedługo oj
ciec wyprawi jej wesele.

Dotąd szpiegował nasz 
czarownik, aż wywiedział 
się, gdzie Niezgoda ukrywa 
pannę. Może zdradziła mu 
to jego czarodziejska kula? 
Ale najpewniej zdziałał to za 
pieniądze, z których bywa 
wiele złego, bo otwierają 
wszystkie drzwi i zamki.

c. d. n.

ABECADŁO 
RZECZY

ś l ą s k ic h

Pieronie 
bei Gleiwitz

Rodzice Hansa Jaworka 
uważali się za Niemców. 
Matka pochodziła z Gliwic, 
ojciec z Bytomia, gdzie pra
cował w kopalni. W czasie 
plebiscytu w marcu 1921 ro
ku, cała rodzina głosowała 
za przyłączeniem Górnego 
Śląska do Niemiec. Kiedy 
w październiku tego samego 
roku, po podziale Górnego 
Śląska, okazało się, że Nowy 
Bytom został włączony do 
Polski, rodzina postanowiła 
emigrować do Niemiec.

W niemieckim konsulacie 
w Katowicach zasugerowa
no im pozostanie tam, gdzie 
aktualnie mieszkają. Bo za 
kilka lat „... znowu cały Śląsk 
może być niemiecki„! Zosta
li!

Ojciec dalej pracował 
w kopalni, a mały Hans i sie
dmioro rodzeństwa dojrze
wało w międzywojennym 
polskim Nowym Bytomiu. 
Chodzili do polskiej szkoły 
z religią w języku polskim, 
uczęszczali na polskie nabo
żeństwa w neogotyckim no
wobytomskim kościele, 
wspólnie bawili się na placu 
przed familokiem z polskimi 
dziećmi. W domu mówiło się 
„po śląsku,, i po niemiecku - 
pół na pół, z kolegami tylko 
„po śląsku,,, zaś w szkole po 
polsku.

Nadszedł rok 1939. Jed
nego z braci wojna zastała 
w polskim wojsku. Ranny 
na froncie wrócił do domu, 
zaś po rekonwalescencji zo
stał wcielony do armii nie
mieckiej. Zginął jako żoł
nierz niemiecki na terenie 
ZSRR. Drugi brat służył na 
niemieckim froncie zachod
nim, szczęśliwie przeżywa
jąc, po dostaniu się do nie
woli amerykańskiej. Hans, 
wraz z młodszym bratem, 
został również wcielony do 
armii niemieckiej. Brat zgi
nął, a Hans Jaworek był do 
1945 r. na froncie.

Dzisiaj, po latach, Hans 
bardzo barwnie przedstawia 
swoje młode lata w armii 
niemieckiej. Żołd wynosił 
1 markę, zaś za każdy dzień 
walki dodawano jeszcze raz 
tyle. Jedzenia było pod do
statkiem, czasami nawet do
stawali wódkę, czekoladę, 
kiełbasę. Każdy dostawał 
też 10 papierosów na dzień.

Górnoślązacy wcieleni do 
armii niemieckiej trzymali 
się razem. Różnili się swoją 
niemczyzną, no i charakte
rystycznymi przekleństwa
mi. W ich towarzystwie, po
mimo niemieckiego dialogu 
słychać było bez przerwy po

wtarzające się: pieronie, pie
ronie, pieronie...

Stąd pozostali niemieccy 
żołnierze nazwali ich po pro
stu „PIERONIE,,! Lub 
w dłuższej wersji „Pieronie 
bei Gleiwitz, Katowitz umste
igen!,, /Pieronie z Gliwic, 
z przesiadką w Katowi
cach! /

Po zakończeniu II wojny 
światowej Hans wrócił do 
rodzinnego domu w Nowym 
Bytomiu. Nie pomieszkał 
tam długo. Któregoś dnia 
w 1947 roku dostał od władz 
polskich polecenie opuszcze
nia domu i zajęcia miejsca 
w specjalnych autobusach 
wywożących Niemców 
w kierunku zachodnim. 
Podwieziono go do Zgorzel
ca. Dalej musiał sobie radzić 
sam. Bez domu, bez pienię
dzy, bez jedzenia. Po długiej 
tułaczce osiadł na stałe 
w Austrii. Mieszka do dnia 
dzisiejszego w Linzu. Jeszcze 
dobrze mówi po polsku. Zna 
dobrze historię polski /o to  
jak uczono historii w przed
wojennej polskiej podsta
wówce/ i myśli o odwiedzi
nach rodzinnego Górnego 
Śląska

MAREK SZOŁTYSEK
Post - scriptum
Mea culpa:
W moim artykule: „... nie 

zrezygnujemy nigdy!,, umie
szczonym w „Gazecie Ryb
nickiej,, nr 28 z dnia 17 lipca 
br. dokonałem fatalnej po
myłki. Słowo „Kohl,, prze
tłumaczyłem jako „węgiel,,. 
Jest to oczywisty błąd, gdyż 
„węgiel,, do „Kohle,,, 
a umieszczone w owej ulotce 
słowo „Kohl,, oznacza oczy
wiście kanclerza Niemiec 
Helmuta Kohla, któremu re
wizjonistycznie nastawieni 
Niemcy nie mogą m. in. wy
baczyć, iż za jego rządów 
doszło do podpisania: „Tra
ktatu między Rzecząpospoli
tą Polską, a Republiką Fede
ralną Niemiec o potwierdze
niu istniejącej między nimi 
granicy z dnia 14 listopada 
1990 roku,, oraz „Traktatu 
między Rzecząpospolitą Pol
ską, a Republiką Federalną 
Niemiec o dobrym sąsiedzt
wie i przyjaznej współpracy 
z dnia 17 czerwca 1991 ro
ku,,. Ulotkę należy oczywiś
cie przetłumaczyć: „Z Kohla 
zrezygnujemy chętnie, ze Ślą
ska nigdy!,,

Za to przeoczenie w tłu
maczeniu, które spowodo
wało tak istotny błąd - 
wszystkich Czytelników 
„GR„ bardzo PRZEPRA
SZAM.

MAREK SZOŁTYSEK

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PUH ULEX tel. 3 9 2 1 3 4 , 
te l/fax  2 0 -278

O s. P o łu d n ie  37
44 -2 5 3  R y b n ik -B o g u sz o w ice

S p r z e d a ż  r a t a l n a  R T V  
b e z  p o r ę c z y c i e l i  

i p i e r w s z e j  w p ł a t y
oraz prom ocyjna sprzedaż  
sprzętu S O N Y
Firm y

z nagrodam i.
Sprzedaż anten satelitarnych  

A M S T R A D  3 0 0  SR X  z tunerem  
i konw enterem  now ej generacji 

i czaszą  90  cm
w a k a c y j n a  c e n a  4 .  9 5 0 .  0 0 0  z ł .

FOOD-EX
© Produkcja Jaj Spożywczych

44-238 Leszczyny-Książenice, 
ul. Klimka 65, tel/fax 31-23-59, 

codziennie 6. 00 - 16. 00

Przyjmowanie zamówień również w Rybniku, 
tel. 25-359

ZAPRASZA I OFERUJE:
świeże, zdrowe polskie jaja, o jakości których 

świadczą:
- wielkość
- kolor żółtka
- system produkcji

ATRAKCYJNE CENY!
Możliwość dostarczenia towaru odbiorcy

PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! KUP!
Przekonasz się, że Twoi klienci będą się 
pytać wyłącznie o polskie jaja z firmy 

FOOD-EX
Zapraszamy!

CENNIK OGŁOSZEŃ 
W GAZECIE RYBNICKIEJ

 l  8 .00 0
1/4 kolumny - 90O. OOO z ł  

-  1. 6 0 0 . 000  z ł  
3/4 k o lu m n y - 2 .400 . 0 0 0  

 1 ko lum na - 3 . 000.000 z ł 
 1 słowo - 5 . 000  z ł  i

 1 słowo w  ogłosz. towarzyskich - 2 .0 0 0  z ł

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

2.  Za umieszczenie ogłoszenia 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

Z nożem na kochanka żony
16 lipca w hotelu „Ryn

kowym,, w Rybniku roze
grały się sceny iście sycylij
skie. Tego dnia w jednym 
z pokoi przebywała pewna 
mieszkanka Rybnika wraz 
ze swoim kochankiem. 
O schadzce tej dowiedział się 
jednak mąż, który poszedł 
do hotelu z zamiarem, jak 
twierdzi, wykorzystania te
go faktu w sądzie w sprawie 
rozwodowej. Między mał
żonkami nie układało się do
brze i od lutego nie mieszkali 
już razem. Po wyłamaniu 
drzwi i wtargnięciu do po
koju, mąż zastał żonę z ko
chankiem w jednoznacznej 
sytuacji. Oboje znajdowali 
się w łóżku - nadzy i byli 
w trakcie dokonywania mał
żeńskiej zdrady. Wściekły, 
mąż rzucił się na nich i no
żem zadał mężczyźnie kilka 
ciosów. Gonił go z nożem po 
całym pokoju i dopiero gdy 
zauważył krew, zreflektował 
się i kazał kochankowi żony

ubrać się i iść na pogotowie. 
W tym czasie zbił żonę, wy
mierzając jej w ten sposób 
sprawiedliwość. Później 
wszyscy uczestnicy zdarze
nia zeszli na dół. Jednak pa
lacz kotłowni i portierka nie 
wypuścili ich z hotelu, wzy
wając policję.

Zazdrosny mąż - sprawca 
tego zajścia został osadzony 
w areszcie do wyjaśnienia. 
W trakcie przesłuchań wyja
śnił policji, że nie miał za
miaru nikogo zabić ani po
bić. Chciał tylko wziąć świa
dków, którzy mogliby ze
znawać w sprawie rozwodo
wej. Dopiero widok żony in 
flagranti z innym mężczyzną 
rozwścieczył go. Twierdzi 
też, że nóż, którym zadawał 
rany znajdował sią w poko
ju. Wszystko jednak wska
zuje na to, że nóż był jego 
własnością i przyniósł go ze 
sobą w kieszeni.

Obrażenia ofiary okazały 
się nie tak groźne, jak to

początkowo wyglądało. Mę
żczyzna doznał ran kłutych 
klatki piersiowej, brzucha, 
uda oraz lewego łuku żeb
rowego, nie były one jednak 
głębokie. Przebita została 
tylko skóra, a żaden ważny 
organ wewnętrzny nie został 
uszkodzony.

Pikanterii całej historii 
dodaje fakt, że o zdradzie 
małżeńskiej doniósł mężowi 
człowiek nie darzący go 
sympatią. Zrobił to wręcz ze 
złości. Miał żal do sprawcy, 
że ten był kiedyś z jego dzie
wczyną nad Zalewem Ryb
nickim. Poza tym propono
wał wcześniej jego żonie, że
by to z nim dokonała mał
żeńskiej zdrady. Kobieta 
wybrała jednak innego. Nie
doszły kochanek powiado
mił więc o zdradzie męża.

Sprawca czynu przebywa 
pod nadzorem policyjnym. 
Wypuszczono go z aresztu 
za poręczeniem majątko
wym. Zostanie mu przedsta
wiony zarzut z artykułu 156 
kodeksu karnego - o uszko
dzenie ciała.

/ j a k /

 KRONIKA POLICYJNA

Z gazem po pieniądze
18 lipca o godz. 9. 50 dwóch 

nieznanych sprawców dokonało 
zuchwałej kradzieży z użyciem

gazu obezwładniającego. Skrad
li ze składnicy metali koloro

wych przy ulicy Olszowej pie
niądze na sumę 3 mln zł.

Gieroj
„Bohaterskiego,, czynu doko

nał 19 lipca na ulicy 3 Maja 
20-letni mieszkaniec Rybnika. 
Uderzył w twarz bez żadnego 
powodu 16-letniego chłopca, 
zabierając mu czapkę. Sprawca 
został osadzony w areszcie.

Do cudzego malucha po zakupy
17 lipca w Jankowicach z sa

mochodu „maluch,, należącego 
do mieszkańca Rybnika skra
dziono dokumenty i zakupy wa
rtości 200 tys. zł.

Dziecko pod kołami
19 lipca o godz. 14. 10 w Czer

nicy na ulicy Wolności 5-letnia 
dziewczynka wtargnęła nagle na 
jezdnię pod nadjeżdżającego fia
ta. Doznała złamania podudzia 
lewej nogi i wstrząśnienia móz
gu. Została odwieziona do szpi
tala.

Złodziej - spawacz?
Między 17, a 20 lipca nie

znany sprawca włamał się do 
pakamery narzędziowej Woje
wódzkiego Przedsiębiorstwa

Robót Inżynieryjnych poprzez 
urwanie kłódek. Skradł dwie bu
tle gazowe z tlenem i acetylenem 
wartości 2 mln zł.

Włamanie do „Wisienki,,
Pechowa jest kawiarnia „Wi

sienka,, w Boguszowicach, do 
której po raz kolejny dokonano 
włamania 20 lipca. Tym razem 
złodziej wybił szybę w drzwiach 
wejściowych i skradł papierosy 
i zapalniczki wartości 2OO tys. zł. 
Chciało mu się widać zapalić.

Sąsiedzkie życie
 Mieszkańcy jednego z bloków 
przy ulicy Orzepowickiej donie
śli policji, że w nocy z 19 na 20 
lipca Sąsiedzi oblali farbą drzwi 
i posadzki ich mieszkania, po
wodując straty w wysokości 400 
tys. zł.

Ekshibicjonista
33-letni mężczyzna wypiwszy 

sobie trochę, pozbył się wstydu 
i obnażył się przed pracownicą 
PKP stacji Rybnik-Rymer. Poli
cja stwierdziła alkomatem 2 , 13 
procent alkoholu w jego organi
zmie.

Do mazdy po radio
W nocy z 20 na 21 lipca na 

ulicy Kościuszki włamano się do 
samochodu mazda. Złodziej po 
prostu wybił tylną szybę i ukradł 
radioodtwarzacz produkcji za
chodniej i głośniki.

Włamanie do koparek
Do stojących przy budowie 

drogi koparek włamano się

w nocy z 20 na 21 lipca w Jan
kowicach. Skradziono 3 aku
mulatory watości 3, 5 mln zł.

Cenny baran
W nocy z 20 na 21 lipca 

z pomieszczeń gospodarskich je 
dnego z mieszkańców Rybnika 
skradziono barana. Ciekawe 
czy miał może złote runo?

Krewka kobieta
22 lipca przy ulicy Małachow

skiego, jedna z mieszkanek Ryb
nika pobiła drugą. Ofiara do
znała złamania nadgarstka 
i rozcięcia łuku brwiowego.

Gwałt na kajaku
22 lipca zgłosiła się na policję 

kobieta, która wystąpiła o ściga
nie sprawcy gwałtu na jej 16- 
letniej córce. Zdarzenie to miało 
miejsce podczas przejażdżki ka
jakiem na Zalewie Rybnickim.

Do malucha po kierownicę
W nocy z 22 na 23 lipca na 

parkingu przy ulicy Jastrzęb
skiej w Boguszowicach nieznany 
sprawca włamał się za pomocą 
dopasowanych kluczy do fiata 
126p, skradł koło zapasowe 
i kierownicę wartości 800 tys. zł. 
Jeszcze parę kradzieży i może 
uda się złożyć auto.

Małżeńskie nieporozumienia
23 lipca mieszkanka Zabełko

wa dokonała w Rybniku wła
mania do mieszkania swojego 
męża, z którym nie żyje juz od 
dłuższego czasu. Zabrała meb
lościankę, kryształ i inne przed
mioty wartości 15 mln zł.

Po pijanemu na policjantów
Na ulicy Górnośląskiej 23 lip

ca o godz. 23. 30 kierowca fiata 
126p bez dokumentów i w stanie 
nietrzeźwym wraz z pasażerem 
napadli na policjantów, którzy 
ich zatrzymali do kontroli. Jed
nemu z policjantów porwali ko
szulę służbową, drugi zaś doznał 
uszkodzeń ciała. Sprawców osa
dzono w areszcie.

Rowerem pod „robura,,
23 lipca w Świerklanach na 

ulicy 9 Maja 72-letni mężczyzna 
kierujący rowerem nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu nadje
żdżającemu z prawej strony sa
mochodowi ciążarowemu ro
bur. W wyniku zderzenia rowe
rzysta doznał obrażeń ciała 
i w ciężkim stanie został prze
wieziony do szpitala.

/ j a k /

F U J I C O L O R

EKSPRES 
Rybnik 
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.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5       8
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Piątek, 31. 07. 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry„ - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie
10. 00 Studio Olimpijskie-Barce- 
lona’92: wioślarstwo, pływanie -  
eliminacje, lekka atletyka-elimi
nacje, boks-eliminacje
ok. 12. 00 W przerwie - wiado
mości

16. 00 Program dnia
16. 05 Kino teleferii: „Gruby,, 
/ 5 /  „Zasadzka,, - ser. TP
16. 40 Teleexpres
17. 00 Studio Olimpijskie-Barce- 
lona’92: boks-eliminacje, strze
lanie, pływanie,
19. 00 Wieczorynka „Kacper i je
go przyjaciele,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Dzień czwarty,, - film
fab.  prod.  polskiej
/r . prod. 1984-78 min. / r e ż .  Lud
miła Niedbalska

2130 Studio Olimpijskie-Barce- 
lona’92: podnoszenie ciężarów, 
judo, kolarstwo torowe, szer
mierka, boks - eliminacje, ko
szykówka mężczyzn 
ok. 22. 30 W przerwie - wiado
mości wieczorne
2. 00 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Przygody Supermena,, -

ser. anim. prod. USA  
835 „Pokolenia,, - ser. produk
cji USA
9. 15 „Gospodarka USA,,
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Benny Hill„
17. 10 Festiwal Piosenki Dziecię
cej - Konin’9 2 /4 /
17. 40 „Ad Vocem„ - program 
Jerzego Bralczyka
18. 00 Program lokalny
19. 00 Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92: pływanie, lekka at

letyka, gimnastyka, boks-elimi
nacje
21. 00 Panorama
21.3 0  „Zakład o stówę„-kom. o
bycz. prod. USA /r . prod. 73r. -72 
m in / reż. William A. Graham
22. 45 „Benny Hill„
23. 15 Rivenalia 92 - przegląd 
kabaretowy
24. 00 Panorama
0 . 10 „Modliszki,, / 1 /  - Film fab. 
prod. ang./r. prod. 1982, 64miny
1. 15 Zakończenie programu

Sobota - 1. 08. 92

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,,
7. 55 „Wszystko na działce,,
8. 15 „Rynek-Agro„
8. 35 „Desant,, / U  - wid. pub- 
licystyczne
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,,
9. 35 Walt Disney przedstawia 
10.55 „Magazyn 60/90,,
11. 20 Wędrówki dalekie i bliskie 
„Królestwo Leonu z lotu ptaka,,
12. 00 Wiadomości
12. 10 Kroniki Powstania War
szawskiego - Film dokum.
13. 10 Powitanie Warszawskie 
po latach
13.55 „Domek na prerii,, /7/
14. 45 Z archiwum TV - A . Fred

Fredro „Dwie blizny,,
16. 00 Studio Olimpijskie - Bar
celona ’92, start maratonu, sko
ki do wody, kajaki - slalom 
ok. 17. 00 w przerwie Teleexpress
18. 40 Małe wiadomości DD
18. 50 Dobranoc
19. 10 Wiadomości
19. 50 Studio Olimpijskie - Bar
celona ’92, Finał 100 m męż
czyzn, koniec maratonu kobiet, 
podnoszenie ciężarów
21. 00 „Wielkie drzewa,, 
/1952r/, western prod. USA
22. 30 Studio Olimpijskie - Bar
celona ’92, boks - eliminacje, 
gimnastyka, szermierka 
ok. 23. 00 w przerwie - wiadomo
ści wieczorne
130 Zakończenie programu 

Program 2

7. 30 Panorama
7. 35 „Lato ’92„ - Wojskowy 
Program Publicystyczny
8. 00 Halo lato
8. 10 „Mała księżniczka,, - „Łzy 
bólu,, - ser. USA
8. 35 „Lalamido, czyli porykiwa
nia szarpidrutów,,
9. 05 „Auto,, - magazyn
9. 35 Halo lato
9. 40 „Tacy sami,, - pr. w języku 
migowym
10. 00 „Róbta co chceta,, pr. 
Jerzego Owsiaka
10. 20 „Magazyn przechodnia,, 
10.3 0  Studio Olimpijskie - Bar
celona ’92, wioślarstwo, kajaki- 
slalom, lekka atletyka
13. 00 Zwierzęta świata - „Woda 
albo śmierć,,
13. 25 Halo lato
13. 40 Polska Kronika Filmowa

13. 50 Między Limpopo i Wisłą - 
Film dokum.
14. 25 Notowania mini-listy 
przebojów
14. 40 „Ostatni skok Gangu Ol
sena,, kom. prod. duńskiej
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Rodzinny bumerang,, 
/ 9 /  - ser. prod. austral.
17. 10 Halo lato „Co jest grane?,, 
- quiz Filmowy
17. 20 „Za chwilę dalszy ciąg 
programu,, pr. W. Manna i K. 
Materny
17. 40 Halo lato - „Co to, kto 
to? „ - pr. rozrywkowy
18. 30 „Z panią balonem nad 
Barceloną,, - recital A. Rosiewi
cza
19. 00 Studio Olimpijskie - Barcelona

Barcelona ’92, maraton kobiet, Finał 
100 m kobiet, boks-eliminacje 
19.50 Halo lato
20. 00 „Edward i jego córki,, / 5 /  
- ser. prod. franc.
21. 00 Panorama
21. 25 „Słowo na niedzielę,, 
21.50 Studio Olimpijskie - Bar
celona ’92, lekka atletyka, gim
nastyka kobiet, judo 
22.3 0  „Szare szeregi,, - Film dok. 
W. Skrzyneckiego 
22.50 „Biała magia„ wiersze 
K . K. Baczyńskiego, recytuje 
Mirosław Konarowski
23. 20 Halo lato
23.3 0  „37, 2 stopnia Celsjusza - 
rano w Barcelonie,,
24. 00 Panorama
0 . 10 „Modliszki,, /2 -o s t . / -Film 
fab. prod. ang.
1. 10 Zakończenie programu

Niedziela - 2. 08. 92

Program 1
7.55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,,
8. 15 „Przystanki codzienności,,
8. 35 „Notowania,,
9. 00 Kino teleferii: „Wyspa ska
rbów,, cz. 1
10. 45 Kartki z podróży / 5 /  - 
„Miami,, - ser. dok.
11. 40 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 20 „Tydzień,,
13. 00 Tęczowy Music-Box 
13.3 0  „Raport,,

13. 50 Alfabet Komediantów - 
Piotr Fronczewski
14. 30 Schulz w Krakowie - pro
gram K. Miklaszewskiego
14. 50 Standardy jazzowe gra: 
Vall Stars Jarosława Śmietany
15. 20 „Pieprz i wanilia,,
16. 00 „Rhytmick,,
16. 40 Teleexpress
17. 00 Studio Olimpijskie - Bar
celona ’92 - boks-eliminacje, ka
jaki-slalom, łuk-strzelanie, żagle
19. 00 Wieczorynka - Walt Dis
ney przedstawia
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Zawsze się znajdzie jakaś 
robota,, / 1 /  ser. franc.

21. 00 PUB - Gabinet cieni 
21.3 0  Studio Olimpijskie - Bar
celona ’92, lekka atletyka - Fina
ły, podnoszenie ciężarów, judo, 
gimnastyka, szermierka, boks, 
koszykówka mężczyzn
1. 00 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 „Przegląd Tygodnia,, /d la  
niesłyszących/
8. 00 Film dla niesłyszących „Za
wsze się znajdzie jakaś robota,, 
/ 1 /  ser.
8. 45 „Słowo na niedzielę,, /d la  
niesłyszących/
8. 50 Halo, lato

9. 00 „Świat jest jeden,, - „Szczę
śliwe rodziny,, / 3 /
930  Program lokalny
10. 30 Studio Olimpijskie - Bar
celona ’92 - kolarstwo indywi
dualne mężczyzn, wioślarstwo, 
lekka atletyka - eliminacje, 
boks-eliminacje
14. 30 „Droga ku wojnie,, / 3 /  - 
„Związek Radziecki,,
15. 25 Halo lato
15. 30 Godzina z Hanna-Barb
ra
16. 30 Panorama
16. 40 „Rodzinny bumerang,, 
/1 0 /  ser. prod. austr. -ang.
17. 10 Halo lato „Co jest grane?,,

- quiz Filmowy
17. 15 Japońskie spotkanie z bal
ladą
1735 Halo lato
18. 00 „Alternatywy 4„ /5 /
19. 00 Studio Olimpijskie - Bar
celona ’92 - Finały skoku wzwyż 
mężczyzn, boks - eliminacje, 
skoki do wody
21.3 0  Panorama
22. 00 „Baja Oklahoma,, - Film 
obycz. prod. USA
23. 40 „Ciśnienie,, - recital Joli 
Kaczmarek
24. 00 Panorama
0 . 10 Halo lato „Ernest wampir,,

MOTES DOMOWY f i

o
25216 Kolarczyk Józef
26564 Kolankowski Jacek
24048 Kolorz Irena
25657 Kolorz Zora
23964 Kolarz Alojzy
27152 Kołodziejczyk Jolanta
24466 Kołodziejska Ewa
28844 Kołoczek Józef
26906 Kołkowska Mirosława
22764 Kołatek Stanisław
27433 Kołda Józef
21510 Kołek Witold
28581 Kołek Tadeusz
21125 Kołodziejczyk Krystyna
25519 Kołodziejczyk Władysław
22309 Kołodziejczak Marian
23004 Kołodziej Bożena
26483 Kołodziej Daniela
27340 Kołodziej Jerzy
27823 Kołodziej Kazimierz
25619 Kołodziej Jan
26132 Kołodziej Anna
23821 Kołodziej Fryderyk
23895 Kołodziej Henryk
22391 Kołodziej Jan
21108 Kołowrot Jan
25378 Komaniecki Eugeniusz
28490 Komaniecki Jerzy
22863 Komar Beata

R. Luksemburg
Śląska
Kościuszki
Kościelna
Webera
Dąbrówki
Jankowicka
Wodzisławska
Górnicza
Studzienna
Dąbrówki
Kościuszki
Wrębowa
Kościuszki
Strzelecka
Wyzwolenia
Mickiewicza
Orzepowicka
Chruszcz
Mglista
E. Plater
Kosmonautów
Sławików
Kościuszki
Wolnego
Powstańców
Raciborska
Modrzejewskiej
Dąbrówki

21680 Komosińska Lidia
23150 Komorowski Włodzimierz
27331 Komorowski Jerzy
25250 Komorowski Grzegorz
28268 Komorek Janusz
27189 Konarzewska Stanisława
24977 Konowałek Zbigniew
21869 Konawska Edyta
28699 Knop Danuta
28622 Knot Roman
21278 Konopka Jan
28651 Konopka Zdzisław
24401 Konopka Zdzisław
24214 Konopka Tadeusz
26630 Konopacka Genowefa
28539 Konopelski Tadeusz
24622 Kondrot Bolesław
27927 Konieczna Barbara
21501 Konieczna Helena
25532 Konieczny Jan
27219 Konieczna Krystyna
28169 Konieczny Marian
21224 Konieczny Stefan
23426 Konieczny Zygmunt
27143 Konieczny Tadeusz
28094 Konieczny Jerzy
27550 Konieczny Stefan
23652 Konsek Nikodem

Młyńska
Sławików
Wawelska
Gliwicka
Mglista
Kosmonautów
Dworek
Cmentarna
Dąbrówki
Dąbrówki
Dworcowa
Dąbrówki
Prosta
Findera
Wiejska
Kilińskiego
Napierskiego
Kościuszki
Chrószcza
Karłowicza
Raciborska
Wandy
Ligonia
Zebrzydowicka
Wodzisławska
Dąbrówki
Krasickiego
Wodna

c. d. na str. 10
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PROGRAM TELEWIZYJNY
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Poniedziałek - 3. 08. 92

Program 1
11. 00 Studio olimpijskie - Bar
celona’92:  kajaki-eliminacje,
lekka atletyka - eliminacje, tenis 
stołowy - finał debla kobiet, 
boks - ćwierćfinał 
ok. 12. 00 W przerwie - wiado
mości

15. 40 Program dnia
15. 45 Teleferie
16. 40 Teleexpress
17. 00 Studio olimpijskie - Bar
celona’92: lekka atletyka - fina
ły, skoki do wody - trampolina - 
finał kobiet, hippika, łucznict
wo, boks - ćwierćfinały
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Teatr na bis - F. Duerren-

matt „Jesienny wieczór,,
21. 10 „Rozmowy z Nikode
mem,,
21.3 0  Studio olimpijskie - Bar- 
celona’92: lekka atletyka - fina
ły, boks - ćwierćfinały, podno
szenie ciężarów, żagle - finały 
ok. 22. 30 Wiadomości wieczorne 
/w  przerwie transmisji/
0. 30 Poezja na dobranoc

Program 2 
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Ojczyzna - polszczyzna,, 
- słowo w filmie
17. 00 Ulica Sezamkowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,,
19. 00 Studio olimpijskie - Bar
celona’92: lekkoatletyka - fina
ły, hippika - ujeżdżanie, boks-

ćwierćfinały
21. 00 Panorama
21.3 0  Reporterzy „Dwójki,, 
przedstawiają
22. 00 „Bohaterowie,, / 3 /  - serial 
prod. ang. -austr.
22.55 „Wybór,, - film o K. K.
Baczyńskim
23. 25 „Melduję,, - film dokum.
24. 00 Panorama

Wtorek - 4. 08. 92

Program 1
8. 00 Program dnia
8. 05 „Dynastia,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie
10. 05 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
10.3 0  Studio olimpijskie - Bar
celona’92: kajaki - eliminacje, 
tenis stołowy - finał debla mężczyzn

mężczyzn, łucznictwo, badminton - 
finały
ok. 12. 00 W przerwie - wiado
mości
16. 00 Program dnia
16. 05 Kino teleferii: „Gruby,, 
/ 4 /  „Na tropie,, - ser. TP
16. 40 Teleexpres
17. 00 Studio olimpijskie - Bar
celona’92: hippika, skoki do wo
dy z wieży mężczyzn, boks ćwie
rćfinały
19. 00 Wieczorynka

1930 Wiadomości
20. 10 „Dynastia,,
21. 00 Jesteśmy skazani, ale nie 
potępieni
21.3 0  Studio olimpijskie - Bar- 
celona’92: boks - ćwierćfinały, 
szermierka - finał floretu kobiet, 
koszykówka mężczyzn 
ok. 22. 30 W przerwie - wiado
mości wieczorne 
0. 30 Poezja na dobranoc

Program 2

7 3 0  Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8.3 0  „Kapitan Planeta i Planeta
rianie,,
8.55 „Pokolenia,,
9. 15 Teleklinika doktora Kasz
pirowskiego
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Moja wiara
17. 00 Ulica Sezamkowa
18. 00 Program lokalny

18.3 0  Pokolenia 
18.55 Europuzzle
19. 00 Studio olimpijskie - Bar
celona’92: boks - ćwierćfinały, 
podnoszenie ciężarów, hippika
21. 00 Panorama
21.3 0  „Kogel-mogel,, -komedia 
obycz. prod. polskiej
23. 10 Powrót Józefa Hofmana 
23.3 0  Teleklinika doktora Kasz
pirowskiego -zaburzenia snu
24. 00 Panorama

Środa - 5. 08. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie
10. 00 „Pod jednym dachem,, - 
ser. prod. czechosł.
10. 40 Był sad pełen rzeźb - rep. 
o J. Bernasiewiczu
11. 00 Studio olimpijskie - Bar-

celona’92: kajaki - półfinały, 
lekka atletyka - eliminacje, hip
pika - ujeżdżanie, tenis stołowy - 
finał singla kobiet 
ok. 12. 00 W przerwie - wiado
mości
16. 00 Program dnia
16. 05 Kino teleferii
16. 40 Teleexpres
17. 00 Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92: lekka atletyka - fina
ły, hippika
19. 00 Wieczorynka

1930 Wiadomości
20. 10 „Szkoci w Moskwie,, - 
koncert zesp. „Big country,, 
20.55 Studio Olimpijskie - Bace- 
lona’92: lekka atletyka - finały, 
szermierka
ok. 22. 30 w przerwie - wiadomo
ści wieczorne
1. 30 Poezja na dobranoc

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV

8. 00 Program lokalny
8.3 0  „Piłkarze,, / 8 /  - ser. anim. 
8.55 „Pokolenia,,
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Zwiedzisz w jednym 
dniu,, sam. przew. znawcy sztu
ki
16. 55 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - serial prod.

USA
18.55 Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92: lekka atletyka - fina
ły, zapasy w stylu wolnym
21. 00 Panorama
21.3 0  „Ekspres reporterów,,
22. 00 „Odlecieć stąd,, / 6 /  - ser. 
prod. USA
22. 45 Przegląd kronik filmo
wych
23. 10 „Legendy filmu,, - Mari
lyn Monroe
24. 00 Panorama

Czwartek - 6. 08. 92

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Kino teleferii
10. 00 Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92: kajaki - półfinały, te
nis stołowy - finał singla męż
czyzn, lekka atletyka, boks -

półfinały
ok. 12. 00 W przerwie - wiado
mości
16. 00 Program dnia
16. 05 Kino teleferii
16. 40 Teleexpres
17. 00 Studio Olimpijskie - Bar
celona’92: koszykówka męż
czyzn - półfinały, lekka atletyka 
- finały, pływanie synchroniczne
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości

20. 10 Zawód - policjant / 6 /  - 
ser. USA
21. 00 Pegaz
21. 3 0  Studio Olimpijskie - Bar- 
celona’92: lekka atletyka, zapa
sy w stylu wolnym - finały, szer
mierka, koszykówka mężczyzn 
ok. 22.3 0  W przerwie - wiado
mości wieczorne 
0. 30 Poezja na dobranoc

Program 2

730  Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8.3 0  „Nowe przygody He-ma- 
na„
8.55 „Pokolenia,,
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Łemkowie ’92
17. 00 Ulica Sezamkowa - pro
gram dla dzieci
18. 00 Program lokalny

18.3 0  „Pokolenia,,
18.55 „Europuzzle,,
19. 00 Studio olimpijskie - Bar- 
celona’92: lekka atletyka, gim
nastyka artystyczna - eliminacje
21. 00 Panorama
21.3 0  „Bez znieczulenia,, - pro
gram W. Walendziaka 
21.55 „Galimatias czyli kogel 
mogel II„ - film fab.
23.3 0  „Wspólna Europa,, - nor
my i standardy, cz. 1
24. 00 Panorama

NOTES DOMOWY

RYBNICKA KSIĄŻKA TELEFONICZNAo
c. d. ze str. 9 22022
23901 Konsek Stanisław Jutrzenki 21503
24759 Konsek Norbert Dąbrówki 27851
24232 Konsek Urszula Stawowa 24110
23411 Konsek Tadeusz Stawowa 26241
21551 Konsek Oswald Woj. Polskiego 21225
21243 Konsek Wilhelm Żorska 21830
27160 Konsek Gerard Tuwima 23597
27982 Konsek Gerard Rudzka 26437
27005 Konsek Stanisław Topolowa 21894
26097 Konsek Henryk Budowlana 27818
23230 Konsek Małgorzata Kilińskiego 27883
22113 Konsek Barbara Wodzisławska 21458
24178 Konsek Jan Raciborska 28232
22103 Konsek Józef Kusocińskiego 22915
24379 Konsek Józef Rolnicza 23639
25039 Konsek Korneliusz Rolnicza 25401
24976 Konsek Władysława Kilińskiego 23963
27935 Konsek Janusz Reymonta 23576
27421 Konsek Anna Sławików 21735
23673 Konsek Jarosław Kościuszki 23396
22553 Konkol Józef Wodzisławska 22586
24187 Konkol Karol Raciborska 27069
24197 Konkol Krystyna Jankowicka 24969
22044 Konkol Wiktor Wysoka 25149
24473 Konkol Werner Miejska 22316
28029 Konkol Jadwiga Jankowicka 24188
27305 Konkol Janusz Reymonta 21923
25772 Koń Kazimierz Raciborska

Koń Bolesław 
Kopeć Michał 
Kopeć Jerzy 
Kopeć Tadeusz 
Kopiec Tadeusz 
Kopel Jerzy 
Koperski Stanisław 
Kopczyński Władysław 
Kopczyński Jan 
Kopyciak Henryk 
Kopyciak Zygmunt 
Korek Roman 
Korepta Leonard 
Korytek Kazimierz 
Korcz Ewa 
Korcz Józef 
Kordas Barbara 
Koralewska Katarzyna 
Koralewski Antoni 
Korbasiewicz Andrzej 
Korbasiewicz Bożena lek. 
Korbasiewicz Andrzej 
Korbasiewicz Jolanta 
Kopilewicz Lidia 
Kordek Józef 
Kordek Cezary 
Korduła Irena
Kordyla - Barteczko Waleria

Kościuszki
Sławików
Mglista
Wieniawskiego
Dąbrówki
Lelewela
Kilińskiego
Karłowicza
Chabrowa
PPR
Górnośląska
Reymonta
Myśliwska
Wandy
Kościuszki
Zgrzebnioka
Challota
Powstańców
Prosta
Św. Jana
Ligonia
Reja
Wandy
Zgrzebnioka
Wyzwolenia
Westerplatte
Krzyżowa
PCK

c. d. n.
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
pod. redakcją MARIANA RAKA

Na turystycznym szlaku

Styl zakopiański

dostarczając wiele zdobniczych moty
wów polskiej secesji i jej 
sztuce stosowanej.

Teorie Witkiewicza wy
wołały gwałtowną polemikę 
- badacze bowiem widzieli 
w formach podhalańskich 
zjawisko co najwyżej regio
nalne, a twórcy negowali 
możność wprowadzenia ich 
do architektury monumen
talnej. Niemniej budowle 
Witkiewicza stały się wzorem

rem dla wielu architektów, 
a styl zakopiański rozpow
szechniał się daleko poza 
Podhalem.

W środowisku warszaw
skim pojawiły się nawet pier
wsze próby zaadaptowania 
„stylu zakopiańskiego,, do 
budownictwa murowanego, 
co jednak szerzej  się nie 
przyjęło, chociaż próby takie 
podejmowano sporadycznie 
do ostatnich czasów.

Stanisław Witkiewicz 
/1851-1915/ - malarz i pi
sarz, a nade wszystko krytyk 
i teoretyk sztuki - wycho
dząc bardziej z przesłanek 
estetyczno-ideowych niż ba
dawczych ogłosił styl „zako
piański,, polskim stylem na
rodowym.

W latach 1892-1913 za
projektował więc w Zakopa
nem szereg drewnianych wil
li, których najbardziej klasy
cznym przykładem jest willa 
„POD JEDLAMI„, utrzy
mana tak jak pozostałe 
w przestrzennych konwenc
jach europejskiej willi bur
żuazyjnej drugiej połowy 
wieku XIX, kryta wysokimi 
półszczytowymi dachami 
i przystrojona secesyjnym 
stylizowanym góralskim 
zdobnictwem, które stosun
kowo niedawno zaczęło się 
szerzyć na Podhalu. Te pro
jekty w stylu zakopiańskim 
obejmowały również archi
tekturę małą /dekoracja 
wnętrz i sprzęty/, dostarcza-

Zakopane. Willa „POD JEDLAMI,, projektu Stanisława Witkiewicza /1897/ w rysunku 
Mariana Raka

0 krok od Irlandii
Wakacyjne miesiące to 

okres intensywnej pracy ze
społu CARRANTUO
HILL; koncertują wiele, za
równo w kraju, jak i za gra
nicą.

kraju, kupił wszystkie dostę
pne kasety z nagraniami pol
skich kapel folkowych. Za
interesowała go grupa CAR
RANTUOHILL i tak na
wiązała się współpraca.

CARRANTUOHILL

Carrantuohill 
przed praw
dziwym pu
bem „Sham
rock,,

W połowie czerwca pięciu 
rybnicko-żorskich „Irland
czyków,, otrzymało propo
zycję kilku koncertów 
w Hamburgu. Zaproszenie 
pochodziło od jednego 
z pracowników znanego pu
bu MARKANT.

Ów człowiek, z pochodze
nia Polak, będąc w naszym

Wspomniany już pub od kil
ku zaledwie miesięcy jest 
własnością dwójki bardzo 
młodych ludzi, którzy kszta
łtują nową atmosferę tego 
stylowego lokalu. Już po 
pierwszym koncertowym 
wieczorze właściciele zgod
nie stwierdzili, że tylu gości 
MARKANT jeszcze nie

przyjmował. Dodać trzeba, 
iż występ Polaków został do
brze rozreklamowany. Pod
czas jednego z wypadów 
w „miasto,, w odległej dziel
nicy natknęli się na pub pra
wdziwie irlandzki nazwany 
SHAMROCK, co oznacza 
trzylistną koniczynkę - sym
bol zielonej wyspy. Nie za
stali tam niestety właściciela, 
Irlandczyka z krwi i kości, 
lecz zostawili swe kasety. 
O tym, jak ważna była ich 
wizyta, dowiedzieć mieli się 
podczas drugiego pobytu 
w Niemczech.

Kilkakrotnie też grali na 
skwerach i ulicach miasta, co 
jest doskonałym sposobem 
na nawiązanie żywego kon
taktu z publicznością. 
Wspomnieć trzeba o zabaw
nym incydencie; podczas uli
cznego muzykowania, do ze
społu podszedł /w  całkiem 
przyjaznych zamiarach/ nie
znany Arab. Po chwili zza 
jego pleców wyłonił się irlan
dzki marynarz /człowiek 
o postawie Schwarzenegge- 
ra / i zwrócił się do niego 
z uprzejmym pytaniem: 
„Czego chcesz od moich ro
daków?,,. Sprawa szybko się 
wyjaśniła, a przy okazji 
przyznać trzeba, iż rybnicko 
- żorska grupa coraz częściej 
uchodzi za autentyczną, ir
landzką.

Już po trzech dniach od 
powrotu do kraju CAR
RANTUOHILL otrzymał 
następne propozycje konce
rtów; i tak po dwóch tygod
niach znów odwiedzili Ham
burg. Zagrali w kilku loka-

lokalach, wszędzie przyjmowani 
byli niezwykle przyjaźnie.

A cóż takiego ciekawego 
wydarzyło się we wspomnia
nym już SHAMROCK’U? 
Kasety zespołu zostały prze
kazane właścicielowi irlan
dzkiego pubu bez żadnych 
wyjaśnień. Ten zaś, przesłu
chawszy je dokładnie /a  
przyznać trzeba, że jest zna
wcą muzyki własnego kraju/ 
zdziwił się, iż nie zna tego 
zespołu, po czym przez długi 
czas zastanawiał się z które
go regionu Irlandii nieznany 
mu zespół CARRANTUO
HILL pochodzi. Gdy spra
wa została wyjaśnina, zaraz 
zaprosił rybnicko - żorską 
piątkę do siebie.

Koncert w SHAM
ROCK’U był dla zespołu 
niezwykl e ważny z dwóch 
względów: był to pierwszy 
występ przed irlandzko - an
gielską publicznością, oraz 
zaowocował propozycją wy
stępu na Zielonej Wyspie, co 
jest od wielu lat marzeniem 
wszystkich członków zespo
łu.

Niezwykle miłe przyjęcie 
zespołowi CARRANTUO
HILL zgotowała publicz
ność Krakowa. Był to wy
stęp przed największą i na- 
goręcej reagującą widownią. 
Bisom i wywoływaniom 
konkretnych utworów nie 
było końca.

Następny miesiąc letnich 
wakacji - sierpień, zespół 
CARRANTUOHILL zaini
cjuje występem w Mrągowie 
/Piknik Country/, a potem 
czeka ich trzytygodniowy 
pobyt w krajach Beneluxu.

ALDRA

Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN 
21. 03. - 20. 04.

Wspólne wakacje zdołają 
umocnić nieco rozluźnione 
rodzinne więzi. Zrób wszyst
ko, by wraz z jesienią ta blis
kość nie minęła...

BYK
21. 04.  - 20. 05.

Idealna symbioza z otocze
niem nie jest możliwa, zawsze 
ktoś korzysta, a ktoś traci. 
Uważaj, Tobie zdarza się co
raz częściej to drugie...

BLIŹNIĘTA
21. 05.  - 21. 06.

Ciągle potrzeba Ci nowych 
emocji. Ostatnie spotkanie 
przyniosło ich nadmiar, teraz 
pora na odreagowanie i uspo
kojenie.

RAK
22. 0 6 .  - 22. 07.

Wiele pomysłów pozostaje 
tylko w Twojej wyobraźni, 
zaś zwierzchnicy oczekują, że 
w końcu znajdą one realizację 
na biurku...

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Przyszłość jawi się bardzo 
niejasno. Niestety, tym ra
zem niewiele zależy od Cie
bie, a raczej od splotu róż
nych okoliczności.

PANNA
24. 08.  - 23. 09. 

Prawda, którą głosisz, jest 
dosyć ogólna. Dopóki nie 
uściślisz poglądów, niewiele 
osób Cię zrozumie.

WAGA
24. 09.  - 23. 10.

Niepotrzebnie przywiązujesz 
zbyt wielką wagę do błahos
tek. Szkoda na to nerwów 
i czasu.

SKORPION
24. 10.  - 21. 11.

Koncentracja jest podstawą 
sukcesu, jej brak prowadzi do 
konfliktow i z ludźmi i z... 
rzeczami.

STRZELEC
22. 11.  - 21. 12.

Podjęta decyzja, choć podda
wana w wątpliwość przez 
mniej życzliwe osoby, przy
niesie sporo zawodowej satys
fakcji, ale i trochę nerwów
ki...

KOZIOROŻEC
22. 12. - 20. 01.

Umiejętność oderwania się od 
pośpiechu, hałasu i obecności 
innych jest bardzo cenna, po
dziel się nią z mniej odpor
nymi na stresy. 

WODNIK 
21. 01. - 18. 02.

Odnalezienie przyjaciela 
w samym sobie jest wielkim 
darem, w miarę samopozna
wania zaczniesz się bardziej 
lubić!

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Sypiące się plany wakacyjne 
przyćmiły nieco lipcowe słoń
ce, zanosi się jednak na miłą 
niespodziankę.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Fatałachy z naszej szafy

Czas oczekiwania
Jeszcze do niedawna tzw. 

„stan błogosławiony,, wyma
gał dość rygorystycznego 
przestrzegania odpowied
niego stroju. Pewnych rzeczy 
nie wypadało nosić, aby ów 
stan nie był zbyt widoczny, 
a ubiór miał go raczej mas
kować.

Dziś modne się stało 
wręcz podkreślanie radosne
go wydarzenia, które nadej
dzie za parę miesięcy. Niko
go już nie szokuje dziewczy
na w bawełnianym podko
szulku opinającym okrągło
ści, choć może starszemu po
koleniu wyda się to nieco 
niestosowne.

Chodzi o to, by ciążowy 
strój nie krępował ruchów, 
był zrobiony z naturalnej 
tkaniny, w lecie najlepiej 
z bawełny lub lnu. Unikajmy 
raczej jedwabiu, który nie 
przepuszcza powietrza 
i wbrew pozorom, nie bar
dzo nadaje się na letnie ubio
ry.

Strój ciążowy, jak zresztą 
każdy inny, powinien być też 
estetyczny. A ponieważ 
zmieniają się również kano
ny estetyczne, to co kiedyś 
„nie u ch o d z iło ,, , teraz noszo
ne jest przez kobiety w ciąży 
bez specjalnych zahamo
wań.

Oprócz standardowych

Kilkumiesię
czne oczeki
wanie może 

 i powinno być
radosne...

tuż nad kolanem. Dziś wy
bór jest o wiele szerszy niż 
przed laty, kiedy parę mie
sięcy chodziło się w jednym, 
najczęściej w groszki bezrę
kawniku uszytym przez... te
ściową.

Groszków miało się dosyć 
na całe życie.

Wróżka

Lekarz domowy radzi

Ratowanie tonących
Upalne lato sprawia, że pra

wie wszyscy szukamy ochłody 
w wodzie. Niestety, i w tym roku 
zbierze ona swoje zwykłe żniwo. 
Lekkomyślność, nieuwaga i nie
znajomość zbiorników wod
nych sprawiają, że w Polsce co
rocznie topi się ponad tysiąc 
osób, w tym ponad połowa to 
dzieci i młodzież do 18 roku 
życia.

Przyczyn topienia się lub uto
nięcia dzieci szukać należy prze
de wszystkim w braku dozoru 
nad nimi ze strony starszych - 
rodziców, opiekunów szkolnych 
i wychowawców kolonijnych.

Jeżeli dojdzie do takiego zda
rzenia, a tonący jest blisko brze
gu, staramy się mu pomóc po

dając żerdź, deskę, koło ratun
kowe. Jeżeli na brzegu jest wię
cej ludzi, trzeba zorganizować 
tzw. łańcuch, podając sobie na
wzajem ręce. Jeżeli zajdzie po
trzeba pomocy bezpośredniej, 
najbezpieczniej jest chwycić to
nącego za głowę, ramię, barki 
czy klatkę piersiową od tyłu.

Po wyciągnięciu na brzeg, nie 
zachodzi potrzeba, wg najnow
szych badań, wylewania wody 
z płuc topielca. Natychmiast 
jednak jest potrzebne rozpoczę
cie sztucznego oddychania „u
sta-usta„ lub „usta-nos„, 
a oprócz tego stosujemy pośre
dni masaż serca. Niezależnie od 
prowadzenia takiej akcji, spro
wadzić należy pomoc lekarską, 
najlepiej karetkę „R„. Sztuczne 
oddychanie prowadzi się zazwy
czaj 2-3 godziny. O zaprzestaniu 
decyduje lekarz. Po odzyskaniu 
przytomności, chory powinien 
zostać ciepło okryty.

Najlepszym jednak ratowni
kiem jest, jak we wszystkich wy
padkach, zapobieganie.

/ J .  B. /

strojów ciążowych, a więc 
namarszczanych lub kloszo
wych od karczka sukienek 
i bezrękawników, pojawiły 
się w sklepach i na ulicy 
ciążowe dżinsy i coraz częś
ciej przyszłe młode matki 
sięgają po ciuchy, których 
dotychczas w tym stanie nie 
noszono. A więc bawełniane 
legginsy i to nie do kloszowej 
bluzki, ale bawełnianego, 
wcale nie najszerszego pod
koszulka, do połowy uda.

Świetnie wyglądają też 
ogrodniczki - z długimi lub 
krótkimi nogawkami, a tak
że sukienki szerokie od góry, 
zwężone za pomocą gumki 
lub tunelu ze sznureczkiem

W kinach coraz intymniej
Na ekranach kin w ostat

nim czasie pojawiło się sporo 
interesujących tytułów,
o których głośno było swego 
czasu w filmowym światku
i świecie. Nie jestem zago
rzałym kinomanem, ale swo
je zobaczyć muszę. Niestety, 
jak się okazuje, chodzenie do 
kina, przynajmniej w Ryb
niku, jest ostatnio zajęciem 
bardzo stresującym. Dwu
krotnie w ostatnich miesią
cach wybrałem się do jedynego

5

s z c z e g ó ł a m i .  Z n a j d ź  j e

jedynego /oprócz sali w T Z R / 
już kina w naszym mieście, 
połączonego obecnie z salo
nem gier o antycznej nazwie 
„Apollo,,. W pierwszym 
przypadku zamierzałem 
obejrzeć głośny film z Kevi- 
nem Costnerem „J. F. K.,,, 
w drugim poetycki obraz 
Barbry Straisland „KSIĄŻĘ 
PRZYPŁYWÓW,,. Za każ
dym razem czekać musiałem 
w napięciu na odpowiednią 
ilość widzów niezbędną, 
zdaniem dyrekcji kina, by 
projekcja się opłaciła. Prze
bierając nerwowo nogami 
i zagryzając wargi, liczyłem 
skromną grupkę potencjal
nych widzów. Tylko w dru
gim przypadku seans szczęś
liwie doszedł do skutku. 
W pierwszym po przelicze
niu stadka kinomanów ope
rator poinformował nas, że 
ze względów natury finan
sowej seans zostaje odwoła
ny. Plany miłego popołudnia

Wśród czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie łamigłówki do 
10. 08. br., wylosowana zo
stanie nagroda w postaci ka
sety video ufundowana przez 
PUH „ULEX„ z Rybnika-

Boguszowic, tel. 392-134.     łamigłówki z „GR„ nr 28
Rozwiązanie prosimy      z dnia 17 lipca br. otrzymuje

przesłać na kartkach pocztowych      Jacek 44-207 Ryb-
pocztowych na nasz adres: „Gazeta             nik, ul. Północna 5c. Nagrodę
Rybnicka„, Rybnik, ul. Kościuszki

      Nagrodę prosimy odebrać w reda-Kościuszki 54.  x r  j

Nagrodę za rozwiązanie     redakcji.

popołudnia spełzły na niczym.
Tymczasem okazało się 

już za drugim razem, wtedy 
kiedy nazbierała się odpo
wiednia ilość osób, iż kino 
jest miejscem nadzwyczaj 
przytulnym i intymnym, tyl
ko gdzieniegdzie siedzą wi
dzowie, a całe połacie krzeseł 
świecą pustkami. Nie trzeba 
się gimnastykować, by przez 
szpalery głów zobaczyć 
skrawek ekranu. W czasie 
seansów panuje zupełna ci
sza, bo nawet natrętni głup
cy komentujący na żywo to, 
co właśnie działo się na ek
ranie, zniknęli - zresztą oni 
tylko w tłumie czuli się wy
starczająco odważni.

Jeśli chodzi o moje własne 
upodobania, jestem całym 
ciałem i duszą za takim właś
nie modelem kina, no może 
bez tego początkowego „li
czenia wiernych,,. Pytanie 
tylko, jak długo taką elitar
ną frekwencję jest w stanie 
wytrzymać właściciel? A mo
że by tak kupić bilet i po
darować sobie odrobinę luk
susu...?  /w a c k /

NASZE 
PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka
1 sierpnia, godz. 19. 00 -

1. 00 WIDEODYSKOTE
KA , cena biletu 25. 000 zł

2 sierpnia, godz. 19. 00 -
24. 00 WIDEODYSKOTE

KA , cena biletu 20. 000 zł 
Kino Premierowe 

5 i 6 sierpnia, godz. 11. 00, 
z cyklu wakacyjnych projek
cji filmowych dla dzieci 
i młodzieży NIE KOŃCZĄ
CA SIĘ OPOWIEŚĆ II, film 
fabularny prod. USA w reż. 
George’a Millera, wstęp bez
płatny.

/g w /  

Adres redakcji: 
44-200 RYBNIK. 
ul. Kościuszki 54, 

pokój 16 
tel/fax  28-825 
Biuro czynne 

od 10. 00 do 16. 00
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