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W Orzepowicach...
„Pozbawieni dochodów, bo 

na terenie naszej dzielnicy nie 
ma wielkich zakładów, z któ
rych można by czerpać jakiś 
zysk, zdani jesteśmy na łaskę 
i niełaskę Zarządu Miasta. 
To, że dzieje się tu tak dużo, 
jest wynikiem wielkiej praco
witości mieszkańców, ich za
angażowania w pracy na 
rzecz naszej dzielnicy. My 
służymy ludziom,, - oto na
czelna dewiza pracujących 
w Radzie Dzielnicy Orzepo
wice - kiedyś podrybnickiej 
wsi.

- To słowa „Jorga,, - szefa 
Rady dzielnicowej z Orzepo
wic Jerzego Widery i Danuty 
Heler - członkini rady. Pra
cują społecznie na rzecz 
Orzepowic od 1987 roku, 
kiedy po raz pierwszy po
stanowili kandydować do 
samorządu. Ponownie wy
brani w wyborach do rady 
w 1990 roku, pracują w nie
zmienionym - 15-osobowym 
składzie do dziś. A jak pra
cują?

Żeby to ocenić trzeba znać 
stare Orzepowice sprzed 
dwudziestu czy chociażby 
dziesięciu lat, wtedy ocena 
musi być co najmniej bardzo 
dobra. Pytam ich, czy znają 
radnych, którzy kandydo
wali do Rady Miasta z tej- 
dzielnicy dwa lata temu. Py
tanie wywołuje tajemniczy 
uśmiech na twarzach. - Nie, 
nie znają, poza jednym wyją
tkiem. Chodzi o radnego inż. 
Józefa Ibrona, który jest 
u nich częstym gościem. Ale 
tylko on. Reszta jest dla nich 
zagadką - milczeniem.

Siedzimy w domu Jerzego 
Widery, w pokoju, który jest 
także siedzibą Rady Dzielni
cy.

To biura nie macie? - py
tam. - A po co. Przecież

W Orzepowicach nowoczesność nie wypiera tradycji.

społecznie nie pracuje się 
w biurach. Pracujemy w tere
nie. Zebrania robimy latem 
w ogródku, a jak warunki na 
to nie pozwalają, to „odbywa
my „je w szkole - naszej szko
le. Po biurach nachodzimy się 
dosyć w Urzędzie Miejskim, 
chociaż mamy tam samych 
przyjaznych ludzi. Znajduje
my zrozumienie dla naszej 
pracy u prezydentów Mako
sza i Adamczyka, no i u pani 
Lampertowej. Współpracuje

nam się z nimi bardzo dobrze.
- Gdyby przyszło w kilku 

słowach powiedzieć, co za 
waszej kadencji zrobiliście 
dla tej dzielnicy, o czym 
chcielibyście powiedzieć naj
pierw?,,

Przede wszystkim jeszcze 
raz o tym, że sami, jako rada, 
bez udziału i zaangażowania 
mieszkańców i pomocy władz 
miasta, nie zdziałalibyśmy 

c. d. na stronie 4

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

Likwidacja czy ratunek ?
PAKT o przedsiębiorstwie 

państwowym w trakcie prze
kształcania zaproponował 
związkom zawodowym, or
ganizacjom pracowniczym 
i pracodawcom, a zwłaszcza 
wszystkim zatrudnionym 
w tychże przedsiębiorstwach 
państwowych, rząd Hanny 
Suchockiej. Celem PAKTU 
jest przyśpieszenie zmian 
własnościowych i organiza
cyjnych przedsiębiorstw pań

państwowych, poszukiwanie roz
wiązań stabilizujących sytua
cję ekonomiczną i finansową, 
szczególnie po dokonaniu wy
boru drogi przekształceń, 
a także selekcja przedsię
biorstw pozwalająca dać 
większe szanse tym, którzy 
zdecydowali się, czy też do
piero zdecydują na wybór 
własnej drogi przekształceń.

Chodzi też o uczestnictwo 
załóg w procesie wyboru

drogi zmiany oraz jej realiza
cji, jak również o uzyskanie 
w efekcie całego procesu, po
zytywnych skutków funkc
jonowania przedsiębiorstwa 
i jego gotowości do udziału 
w grze rynkowej.

Ważnym elementem PA
KTU jest stworzenie nowo
czesnych sposobów zabez
pieczenia socjalnego we
wnątrz przedsiębiorstwa, nie 
przeszkadzające jednak

Dzieci 
na muszce

Trudności piętrzące się 
ciągle bez granic wokół na
szego dnia codziennego, nie 
pozwalają nam czasami na 
chwilę refleksji nad tym, jak  
jest dziś i jak może być jutro. 
Nasze codzienne życie jest 
zdominowane wieloma czyn
nikami. Jednym z nich jest 
strach. Niekiedy pozornie 
ukryty, towarzyszy nam 
przez całe życie przy różnych 
okazjach i pod różnymi po
staciami.

Przed paroma dniami, po 
powrocie z pracy, za oknami 
mojego mieszkania, w sadzie 
zauważyłem żółty namiot, 
wokół którego wesoło kręci
ła się grupa dzieci. W naszej 
osiedlowej rzeczywistości 
nie jest to widok codzienny. 
Pomyślałem sobie, że mają 
przynajmniej namiastkę let
niej przygody, skoro z róż
nych względów nie mogą te
go namiotu rozbić chociaż
by w lesie gdzieś za miastem. 
Obserwowałem biwakowi
czów znowu w piątek w cza
sie deszczu, który trochę ich 
spłoszył. Namiot został zwi
nięty, ale po jakimś czasie 
żółte płótno znów było wi
doczne. Olimpiada sprawiła, 
że nie interesowałem się nimi 
do wieczora i wtedy zauwa
żyłem, że namiotu już nie 
było. Może wystraszyli się 
ulewy?

W sobotę dowiedziałem 
się od sąsiadki, że powodem 
zwinięcia namiotu nie była, 
niestety, pogoda. Rodzice 
zabrali dzieci do domu ze 
strachu przed szaleńcem, 
który do siedzących w na
miocie strzelał z wiatrówki. 
Tak - ktoś strzelał do dzieci 
z wiatrówki i to z niewielkiej 
odległości. Około 21. 00 trzy
nastoletnia Monika została 
postrzelona dwukrotnie 
w krótkich odstępach czasu, 
raz w głowę, raz w lewe

ramię. Ten szalony strzelec 
mógł dziecko zabić. Matka, 
z obdukcją lekarską w ręku, 
zgłosiła ten fakt w sobotę 
około 10. 00 w Komendzie 
Rejonowej Policji w Rybni
ku w pokoju nr 230. Uprzej
my oficer policji zapewnił ją, 
że jeśli będzie drugie, po
twierdzające ów fakt zgło
szenie, rozpoczną śledztwo. 
W poniedziałek rano Sąsie
dzi sprowadzili do mieszka
nia rodziców Moniki polic
janta z posterunku lokalne
go, który wszystko spisał 
i zapewnił, że sprawa jest 
poważna i... poszedł. Może 
prowadzić śledztwo? Nie ze
brano jednak dzieci - uczest
ników tego zdarzenia, nie 
przeprowadzono oględzin 
miejsca, gdzie stał namiot 
i samego namiotu. Dwie 
dziewczynki, 11 - i 13 - letnia 
potrafiły pokazać miejsce, 
z którego mógł paść strzał. 
Mógł, bo nie musiał, bo 
w końcu taki werdykt może 
wydać jedynie policyjny spe
cjalista.

Sad opustoszał, jak chciał 
pewnie „strzelec-szaleniec„. 
Dzieci boją się tam wcho
dzić. Tylko kto zagwaran
tuje nam, że ten niebezpiecz
ny człowiek nie przeniesie się 
do okna z przeciwnej strony 
i nie zacznie strzelać do prze
chodniów na chodniku? Jak 
na razie nikt mu w tym nie 
przeszkodził.

Nie konfrontowałem tego 
zdarzenia z rybnicką policją 
tylko dlatego, by „zaprosić,, 
jej komendanta do publicz
nego zabrania głosu na ten 
temat. Kto nam wyjaśni 
wątpliwości, które wzbudza 
ta sprawa? A całe to zdarze
nie miało miejsce 31 lipca 
w samym środku wakacji, 
w samym centrum Europy, 
w samym centrum Rybnika 
przy ul. Raciborskiej.

C Z E SŁ A W  G O L IŃ SK I

w pełnieniu jego podstawo
wych, ekonomicznych funk
cji. PAKT przewiduje rów
nież wiele zmian w rozwiąza
niu problemów finansowych 
przedsiębiorstw. Nie przewi
duje natomiast powszechnego 
i automatycznego oddłuża
nia, stwarza za to możliwość 
restrukturyzacji długu dla 
przedsiębiorstw mających 
szansę przetrwania. Istotą 
pomysłu jest skłonienie ban
ków do podejmowania 
w stosunku do złych dłuż
ników aktywnych działań.

Zdaniem rządu, a także 
wielu przedstawicieli życia 
ekonomicznego kraju, istnieje

istnieje potrzeba pogodzenia 
dwóch sprzeczności - z jed
nej strony charakterystycz
nej dla gospodarki rynkowej 
swobody kształtowania płac 
w przedsiębiorstwach, z dru
giej w imię ochrony przed 
inflacją, konieczności stoso
wania odpowiedniego in
strumentu antyinflacyjnego. 
Zaplanowano więc wprow
dzenie dwupoziomowego 
systemu negocjacji płaco
wych, co powinno wyelimi
nować z życia ustawę o za
kładowych systemach wyna
grodzeń.

Pierwszy poziom, to ogól 
c. d. na stronie 4
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Zarząd Zieleni Miejskiej informuje:

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

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

K O M U N I K A T
   

Szanowni Czytelnicy!  
 

Jestem w trakcie opracowywania książki o życiu religij
nym Polaków. Moim zdaniem nietolerancja powodowana 
jest niewiedzą. Moja książka, mam nadzieję, będzie skutecz
nym popularyzatorem tolerancji religijnej w Polsce.

Bardzo proszę o wszelkie informacje na temat:
* Kościoły, Związki wyznaniowe, grupy duchowe nieza

rejestrowane, działające niezależnie
* Kościoły zarejestrowane jako stowarzyszenia zwykłe 

lub fundacje
* Lokalne społeczności zarejestrowanych Kościołów 

i Związków wyznaniowych nierzymskokatolickich
* Organizacje ekumeniczne - ponadkonfesyjne
* Grupy parareligijne, na pograniczu religii.
Będę wdzięczny za każdą informację.
Korespondencję proszę kierować na adres:
Jacek Rzońca, skr. nr 80, 91-101 Łódź 52

LISTY DO 
REDAKCJI

Uwaga bezrobotni!
Odpowiadając na list pani H. 

K., zamieszczony w „GR„ nr 28 
z 17 lipca wyjaśniam:

- każdy bezrobotny podczas 
rejestracji zostaje zapoznany ze 
swoimi prawami i obowiązka
mi, a w szczególności z obowiąz
kiem zgłoszenia się do Rejono
wego Biura Pracy w wyznaczo
nych terminach. O konsekwenc
jach niestawienia się bezrobotny 
jest pouczany w chwili potwier
dzenia swoim podpisem terminu 
stawienia się oraz na odwrocie 
decyzji o przyznaniu zasiłku. 
W celu uniknięcia podobnych 
nieporozumień, informujemy 
o zasadach rejestracji bezrobot
nych, uzyskiwania przez nich 
prawa do zasiłku oraz ważniej
szych ustaleń zawartych w Usta
wie z dnia 16. 10. 1991 r. o za
trudnieniu i bezrobociu.

Kto to jest osoba bezrobotna?
Oznacza to osobę zdolną do 

pracy i gotową do jej podjęcia 
w ramach stosunku pracy w peł
nym wymiarze, pozostającą bez 
pracy i zarejestrowaną we właś
ciwym dla miejsca zamieszkania 
rejonowym biurze pracy, jeżeli:

- ukończyła 18 lat, nie prze
kroczyła 60 lat /kobieta/lub 65 
lat /m ężczyzna/

- nie posiada renty lub emery
tury

- nie jest właścicielem lub po
siadaczem gospodarstwa rolne
go

- nie prowadzi działalności 
gospodarczej lub nie podlega 
ubezpieczeniu społecznemu z in
nego tytułu.

Jakie dokumenty należy oka
zać przy rejestracji?

- dowód osobisty z adnotacją 
o zameldowaniu

- oryginały świadectw szkol
nych lub innych na podstawie 
których można ustalić kwalifi
kacje zawodowe

- świadectwo pracy z ostat
niego zakładu pracy z podanym 
wynagrodzeniem

- dokumenty o przeciwskaza
niach do wykonywania okreś
lonych prac oraz inne dokumen
ty niezbędne do ustalenia upra
wnień lub okresów wypłaty 
świadczeń

- zaświadczenie o dochodach 
współmałżonka.

Kiedy bezrobotnemu przysłu
guje zasiłek i w jakiej wysokości 
?

Prawo do zasiłku przysługuje 
bezrobotnemu za każdy dzień 
kalendarzowy po dniu zarejest
rowania we właściwym biurze 
pracy jeżeli:

- nie ma dla niego propozycji 
pracy

- w okresie poprzedzającym 
dzień zarejestrowania pozosta
wał w stosunku pracy lub w sto
sunku służbowym co najmniej 
180 dni lub podlegał ubezpieczeniu

ubezpieczeniu społecznemu z tytułu innej 
pozarolniczej działalności przez 
przez okres co najmniej 180 dni

- okres pobierania zasiłku nie 
może przekroczyć 12 miesięcy

- absolwenci mają prawo do 
zasiłku po 90 dniach od zarejest
rowania

- wysokość zasiłku wynosi 36 
procent przeciętnego wynagro
dzenia.

Czy bezrobotny pobierający 
zasiłek może utracić do niego 
prawo?

Prawo do zasiłku nie przy
sługuje bezrobotnemu, który:

- z przyczyn nieusprawiedli
wionych nie stawił się w wy
znaczonym terminie w biurze 
pracy

- odmówił bez uzasadnionej 
przyczyny przyjęcia propozycji 
pracy, przyuczenia do zawodu 
lub przekwalifikowania, wyko
nywania prac publicznyh bądź 
prac interwencyjnych

- osiągnął w danym miesiącu 
dochód przekraczający połowę 
najniższego wynagrodzenia

- pozostaje we wspólnym gos
podarstwie domowym z mał
żonkiem osiągającym dochody 
przekraczające dwukrotnie 
przeciętne miesięczne wynagro
dzenie

- nie złożył oświadczenia 
o nieosiąganiu wynagrodzeń lub 
dochodów w danym miesiącu.

Kiedy bezrobotny może pono
wnie ubiegać się o zasiłek?

Bezrobotny ponownie uzys
kuje prawo do zasiłku:

- po upływie 90 dni od dnia 
ponownego zgłoszenia się w biu
rze pracy.

O czym bezrobotny powinien 
pamiętać?

1 / Rejonowe Biuro Pracy nie 
opłaca polis ubezpieczeniowych 
/PZU, Westa, itp/. Zaintereso
wany w /w  ubezpieczeniem po
winien indywidualnie je opłacić.

2 /  Tylko okresy pobierania 
zasiłku wlicza się do okresów 
pracy wymaganych do nabycia 
lub zachowania uprawnień pra
cowniczych oraz do okresów za
trudnienia w rozumieniu przepi
sów o zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników i ich rodzin.

3 /  Zgłosić się do biura pracy 
w wyznaczonych terminach po 
propozycję pracy.

Kierownik Rejonowego
Biura Pracy w Rybniku

Od redakcji:
Za obszerną informację dzię

kujemy, skorzystają z niej niewą
tpliwie potencjalni oraz najśwież
szej daty bezrobotni.

Naszej Czytelniczce zależało 
jednak bardziej na ludzkim zro
zumieniu i potraktowaniu, a jej 
tłumaczenie dlaczego zgłosiła się 
dopiero w poniedziałek wydaje 
się nam sensowne. Tym bardziej, 
że jedna z urzędniczek, bliżej 
w sprawie niezorientowana sama 
wspomniała, że termin poniedzia
łkowy był do przyjęcia. Wszyscy 
petenci byliby uszczęśliwieni, 
gdyby urzędnicy bardziej trzy
mali się DUCHA niż LITERY 
prawa.

Uliczna promocja
Minęły czasy, oby bezpowro

tnie, kiedy trzeba było walczyć 
o zdobycie jakiegokolwiek to
waru. Dziś towar sam „wycho
dzi,, na ulice i wszelkimi sposo
bami zabiega o klienta. Właśnie 
w środę 22 lipca rybniczanie 
mieli okazję przyjrzeć się i przy
słuchać reklamie towaru oraz 
być zaproszonym na jego degus
tację. A wszystko to za sprawą

Powyższa „Rybnicka giełda 
cenowa,, chce pomóc naszym 
Czytelnikom w dokonaniu ta
nich zakupów. Chcielibyśmy 
umieszczać tego typu informa
cje w każdym numerze „Gazety

firmy „DESPOL,, z Raciborza, 
która przed delikatesami KO
NIACZEK przy ul. Miejskiej 
urządziła kiermasz swych wyro
bów wędliniarskich. Przechod
nie otrzymywali ulotki reklamo
we firmy i mogli zakupić wyda
wane przez tę firmę czasopismo 
„Raj dla smakoszy,,. Smaczne 
wyroby „Despolu,, można ku
pić na stoisku w delikatesach.

Rybnickiej,,. Prosimy o opinie!
Wybór sklepów ujętych w ru

brykach jest całkowicie przypa
dkowy. Jednocześnie informuje
my, iż istnieje możliwość wpro
wdzenia odpłatnie konkretnego

Przedstawiamy

NOWE SKLEPY
* Przy ul. Korfantego działa 

od niedawna sklep „Technova„
/wyposażenie łazienek, tapety, 
płytki ceramiczne/

* Przy ul. Powstańców 17 ot
warto sklep jubilerski.

* Sklep z odzieżą używaną 
powstał przy ul. Gliwickiej /przy 
Sobieskiego/.

* W „zaułku,, handlowym 
u zbiegu ul. Gliwickiej, Sobie
skiego i Powstańców rozlokował 
się „Ben’s„ - sklep z artykułami 
papierniczymi.

Przeceny

★  Sklep „men DM„ w pa
sażu handlowym przy ulicy 
3 Maja przecenił obuwie.

★  Sklep „Familia,, (ul. Po
wstańców) obniżył o 20% 
ceny niektórych artykułów, 
np. kieliszków, wiszących 
ozdób do mieszkania.

sklepu do rubryk „GIEŁDY,,. 
W tym celu należy się skontak
tować z redakcją „Gazety Ryb
nickiej,, Rybnik, ul. Kościuszki 
54, p . 16 /gmach Politechniki 
Śląskiej/, tel. 28-825.

Informacje zebrał: szoł

/ l o g /

Rybnicka giełda cenowa
Ceny ze środy, 5 sierpnia 1992r.

W  a  r  z  y  w  a
sklep pom idory ogórki kalafior kapusta ziem niaki m archew
TARG 2, 4-5 tys. zł. 2-5 tys. zł. 4-8 tys. zł/szt. 6 tys. zł. /szt. 3-3, 5 tys. zł. 5-6 tys. zł.
HERMES 7 tys. zł. - 6, 5 tys. zł. 6 tys. zł. /kg 4 tys. zł. 3 tys. zł.
RYNEK 13 5 tys. zł. 5 tys. zł. 6 tys. zł. 6 tys. zł. /szt. 3, 5 tys. zł. 3 tys. zł.
MERKPOL 4 tys. zł. 3 tys. zł. - - 3, 5 tys. zł. 2, 2 pęczek

 HURTOWNIK /ul. Kościuszki/ 4 tys. zł. - - 3, 2-6, 3 tys. zł. /kg 3, 2 tys. zł. 2, 8 tys. zł.

O w o c e
sklep jab łka śliwki winogr. brzoskw inie pom arańcze banany
TARG 3-7 tys. zł. 6-8 tys. zł. 30 tys. zł. 20-25 tys. zł. 10-15 tys. zł. 10-12 tys. zł.
HERMES 5 tys. zł. - - 22, 5 tys. zł. - 14 tys. zł.
RYNEK 13 25 tys. zł. - - 5, 2 tys/szt. 14 tys. zł. 13 tys. zł.
MERKPOL 5 tys. zł. - 32 tys. zł. 3, 5 tys/szt. 10 tys. zł. 12 tys. zł.
HURTOWNIK /ul. Kościuszki/ 5 t y s .  zł. - - 13 tys. zł. 12, 5 tys. zł.

W a l u t y / k u p n o - s p r z e d a ż /
m iejsce

w y m ia n y dolar U SA m arka RFN korona  C-S  
sch illin g
A ustria

frank
Francja

BANK KREDYT. 13300/13350 8850/9050 470/- -/13100 2650/2750
BANK ŚLĄSKI 13470/13530 8980/9000 - 1120/1270 2500/2770
HERMES 13450/13530 8350/9030 470/480 1250/1280 2650/2700
PEWEX 13470/13550 8960/9030 465/480 1250/1280 2650/2700

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

0 , 25  kg
m ąk a

p szen n a c u k i e r c h l e b
1 k g  sera
"żółtego" j a j k o

HERMES 8, 2 tys. zł. 6, 8 tvs. zł. 6, 5 tys. zł. 5, 3 mały 38-84 tys. zł. 650 zł.
JAN NOGA 9 tys. zł. 7 tys. zł. 7 tys. zł. 3, 7 mały 38 tys. zł. 1000 zł.
HURTOWNIK /ul. Kościuszki/ 7, 8 tys. zł. 5, 5 tys. zł. 6, 5 tys. zł. 7, 5 duży 34 tys. zł. 900 zł.
MERKPOL 8, 3 tys. zł. 6, 4 tys. zł. 6, 5 tys. zł. 7 duży 42 tys. zł. 900 zł.
SUPERM ARKET alan 8, 5 tys. zł. 7-7, 5 tys. zł. 7 tys. zł. 8 duży 41-50 tys. zł. 750 zł.

M i ę s o  i w ę d l i n y  / w  k g /
sklep wołowe  extra bez k ości

sch ab
w ie p r z o w y

łopatka
w iep rz o w a kurczak gotowanaszynka k ie łb asa

śląska

HALA MIĘSNA 50 tys. zł. 48 tys. zł. - 24 tys. zł. 82 tys. zł. 42 tys. zł.
KORPOS /ul. Reja 2/ 51, 6 tys. zł. 47, 9 tys. zł. 47 tys. zł. - 86, 3 tys. zł. 41, 4 tys. zł.
PIOTROWSKI i spółka 50, 6 tys. zł. 47, 8 tys. zł. 33 tys. zł. 24 tys. zł. 87, 8 tys. zł. 38, 9 tys. zł.
H. MACHULEC /ul. Kościelna/ 50 tys. zł. 48, 5 tys. zł. 34 tys. zł. 26 tys. zł. 90 tys. zł. 40 tys. zł.
HERMES______ 57 tys. zł. 48, 5 tys. zł. 33, 5 tys. zł. 27 tys. zł. 93 tys. zł. 46 tys. zł.
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Porządkow anie PIO W N IKA
W sierpniu ruszają prace 

porządkujące i modernizują
ce dziki dotąd teren rekrea
cyjny, zwany PIOWNI
KIEM przy skrzyżowaniu 
ulic Zebrzydowickiej i Kotu
cza naprzeciw „Domusu,,.

Jest to obszar zielony, 
z naturalnym „oczkiem wo
dnym, którego brzegi zosta
ną uporządkowane i utwar
dzone, natomiast cały skwer 
zostanie odwodniony, a na
stępnie obsadzony krzewa
mi i drzewami, tworzącymi 
ekran osłaniający od strony 
ulicy.

Pełny zakres przewidzia
nych tam robót rozłożony 
jest na 2 lata, gdyż zarówno 
koszty, jak i sama materia 
/czyli przyroda/ skłaniają

ku takiemu rozwiązaniu. 
Wprawdzie większość robót 
wykonana zostanie w tym 
roku, ale PIOWNIK w cał
kiem odnowionym kształcie

zobaczymy dopiero za rok.. 
Wykonawcą robót jest Rol
nicza Spółdzielnia Produk
cyjna w Wielopolu.

/red . /

Przybliż

sobie

Europę
Podczas moich dwóch 

spotkań z dr. Thelenem, ani
matorem Koła Przyjaciół 
Rybnika w północnowest
falskim Dorsten /Niemcy/, 
rozmawialiśmy na temat 
sposobu zaznajamiania się 
rybniczan i dorsteńczyków. 
Uznaliśmy, iż pompatyczne, 
okazjonalne i oficjalne kon
takty nie są najlepszym spo
sobem nawiązywania bliż
szych przyjaźni, gwarantuje 
to natomiast wzajemne po
znanie się przede wszystkim 
ludzi młodych.

W zeszłym tygodniu otrzy
małem od dra Thelena list 
z ok. 20 adresami młodzieży

z Dorsten, która chciałaby 
korespondować ze swymi ry
bnickimi rówieśnikami. Są to 
dziewczyny i chłopcy w wieku 
12-13 la t  Oczywiście listy 
można pisać po niemiecku, 
ale również w JĘZYKU AN
GIELSKIM, gdyż młodzież 
ta uczy się tego języka już od 
dwóch la t

Kiedy zdecydujesz się ko
respondować, przyjdź po ad
res do redakcji „Gazety Ryb
nickiej,, /Rybnik, ul. Kościu
szki 54, gmach Politechniki 
Śląskiej/. Nie zapomnij 
w pierwszym liście wysłać 
koleżance lub koledze swego 
zdjęcia, napisać czym się interesujesz

Już po raz 47 Piesza Rybnicka Pielgrzymka wyruszyła do 
Częstochowy...  Foto :  wack

interesujesz, do jakiej chodzisz 
szkoły... Zachęcamy!

Jeżeli chcesz nawiązać ko
respondencję z osobą w Do
rsten w innym wieku, to 
prześlij do naszej Redakcji 
swoją ofertę.

Zostanie ona następnie 
przekazana do Koła Przyja
ciół Rybnika w Dorsten. 
Możesz też pisać bezpośred
nio do Dorsten.

Oto adres:
FREUNDKREIS RYBNIK
BACHAUE 3
W-4270 Dorsten /N iem cy/

W ofercie musisz ująć: imię 
i nazwisko, adres, wiek, hob
by, do jakiej chodzisz szkoły 
oraz w jakim zachodnim języ
ku chcesz korespondować 
/niemiecki, angielski, fran
cuski czy wioski/. Nie musisz 
być językowym geniuszem, 
wystarczy trochę chęci i pro
ste w budowie zdania. Jeżeli 
napiszesz list bezpośrednio do 
Dorsten, to tylko w jednym 
z tych języków.

Przybliż sobie Europę i ja
kiś zachodni język, zacznij 
korespondować z nową kole- 
żanką/kolegą, napisz do Do
rsten!

/s z o ł /

Parki z wizytówkami
Problem utrzymania czys

tości i porządku na skwe
rach i w parkach jest chyba 
tak stary jak same skwery. 
Prywatnych zieleńców jesz
cze się nie doczekaliśmy, wo
bec tego w tych ogólnodos
tępnych o każdej porze dnia 
i nocy przebywają różni lu
dzie, zażywający tu złotej 
wolności, nie przejmując się 
często ani parkowymi 
współbywalcami, ani wyglą
dem miejsca, które opusz
czają. W ten sposób pielęg
nowany przez innych skwer, 
zamienia się w zależności od 
potrzeby w bar z wyszyn
kiem, szalety na wolnym po
wietrzu czy schronisko z ta
nimi noclegami, gdy droga 
do domu wydaje się ponad 
siły nadwątlone procentami. 
Do niedawna ci zagorzali 
miłośnicy spędzania wolne
go czasu w parkach byli bez
karni, gdyż nie było właś
ciwie podstaw do wymierze
nia jakiejkolwiek kary, gdyż 
sprytni rzezimieszkowie wy
kręcali się niewiedzą i nie
znajomością parkowych 
obyczajów.

Zarząd Zieleni Miejskiej
znalazł jednak rozsądne wy
jście i od pewnego czasu ryb
nickie skwery i parki wypo
sażone zostały w specjalne 
wizytówki - tablice informa
cyjne, na których, oprócz 
regulaminu informującego 
o tym co na terenie zieleńca 
robić wolno, a czego nie wol
no /m . in. jeździć rowerem 
jeśli się ukończyło 6 lat, dep
tać trawników, wyrywać ro
ślin, pić alkoholu i zakłócać 
spokoju/, znajdują się waż
ne informacje dotyczące his
torii danego miejsca i ak
tualnego drzewostanu.

Drzewa to zresztą „naj
mniejszy,, problem, gorzej 
z roślinami mniejszego kali
bru, które bez większego 
truciu można wyrwać, scho
wać pod pachę i po przenie
sieniu zasadzić we własnym

ogródku. Niestety, amato
rów zdobywania kwiatów 
w ten sposób nie brakuje, 
o czym doskonale wiedzą 
także osoby z pieczołowitoś
cią zabiegające o estetykę 
grobów swych bliskich na 
rybnickich cmentarzach.

Nie dalej jak przed rokiem 
członkowie Rybnickiego 
Klubu Miłośników Kwiatów, 
współpracujący z Zarządem 
Zieleni Miejskiej, umieścili 
na skarpie koło Teatru Zie
mi Rybnickiej piękną rabatę 
z irysów. Wystarczyły jed
nak dwa dni, by owoc pracy 
cierpliwych ogrodników zo
stał rozkradziony. W tym 
roku członkowie kwieciste
go towarzystwa postąpili ba
rdziej ostrożnie, ofiarując 
służbom miejskim ponad sto 
sztuk sadzonek irysów w różnych

różnych kolorach, z których 
część już została posadzona 
na rabatach bylinowych ko
ło sądu. Oby tylko współ
praca tych dwóch instytucji 
rozwijała się pomyślnie, 
a o przyszłość oblicza nasze
go miasta możemy być chy
ba spokojni, tym bardziej że 
i straż miejska ma już pod
stawę prawną do wymierza
nia surowych kar i bezpar
donowego karania botanicz
nych złodziei i wandalów.

WACŁAW TROSZKA

Poetycko w Niedobczycach
Mimo, że lato gnębi tutej

szych bladziuchów, to jed
nak da się żyć, a i zajrzeć pod 
dach Domu Kultury w Nie
dobczycach. W zielonych ra
mach akcji „Lato 92 w Nie
dobczycach,, zorganizowa
no różne formy „uczłowie
czenia trzpiotów,,, które ni
gdzie na wakacje nie wyje
chały, bo tak tu pięknie mię
dzy kopalnią i Domem Kul
tury, a resztą świata. W sta
rej jak świat kooperacji 
z NSZZ „Solidarność,, 
w Rybniku odbyły się wycie
czki po pięknym śląskim

kraju m. in. do Pszczyny, Wi
sły-Łabajowa, Rud, Isteb
nej, Stodół, Chorzowa, Nie
boczowy, Góry św. Anny, 
Buku i Częstochowy - za 
piękne szeleszczące dziesięć 
patyków. Oprócz tych „wy
skoków,, w dal można sko
rzystać z tak zwanych otwar
tych na oścież zajęć. Oferuje 
się różnego rodzaju zajęcia 
świetlicowe, w tym w praco
wni malarskiej, w pracowni 
rzeźbiarskiej. Wieczorami, 
gdy księżyc swoją srebrną 
ręką pobłogosławi Niedo
bczyce można sobie pohulać

na dyskotece, aż dwa razy 
w tygodniu, a pragnienie 
ugasić w nowo otwartej, 
przytulnej kawiarence „Ura
nos„ gdzie lody i inne przy
smaki uśmiechają się bezli
tośnie do klienta, aż strach 
portfel bierze, ale za to mine
ralna jest taka, że aż dziubek 
się sam śmieje. Nie dość te
go, na horyzoncie sierpnia, 
a w nim między 19 a 29 
pojawiły się taniuśkie kolo
nie letnie dla dzieci z rodzin 
wielodzietnych. Do Wisły, 
do Wisły... Czy życie musi 
być szare?...

... pozdrowienia z krzaków 
niedobczyckich 
MARIAN L. BEDNAREK
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Gorące dni w pogotowiu... Jarosław J. Szczepański

Likwidacja czy ratunek
Do Pogotowia Ratunkowego
wpadłam na przysłowiowe 
5 minut, mając nadzieję, że 
ten właśnie czas pozwoli mi 
na uzyskanie informacji na 
temat „spustoszenia,,, jakie 
dokonuje tegoroczne upalne 
lato w organizmie człowie
ka. Ale życia i zdrowia ludz
kiego nie sposób mierzyć 
z zegarkiem w ręku. Na ze
garek nie spogląda też dok
tor Adam CZAJA - chirurg, 
etatowy lekarz pogotowia, 
który pełniąc nieprzerwanie 
od 3 dni dyżur stracił pewnie 
poczucie czasu. Roboty było 
pełne ręce. W ciągu ostat
niego weekendu udzielono 
pomocy ok. 300 pacjentom. 
Właściwa praca na pełnych 
obrotach rozpocznie się 
w pogotowiu od godziny 16- 
tej. Na każdym dyżurze obe
cnych jest 3 lekarzy /w  tym 
zawsze pediatra od godz. 18- 
tej/. Praktykę odbywają tu 
obecnie studenci medycyny. 
Praca pielęgniarek nie nale
ży tu do łatwych, a tym bar
dziej do przyjemnych, biorąc 
pod uwagę, że bardzo często 
„goście,, pogotowia są pija
ni. Zachowują się oni prze
ważnie agresywnie w stosun
ku do lekarza i sióstr. Al
kohol - problem stary jak 
świat. Ale mój rozmówca 
akcentuje ten temat, jako że 
ostatnio obserwuje nasilony 
ETOS PIJAŃSTWA! Piją 
szczególnie bezrobotni,
utrzymujący się z zasiłków. 
„Miłosierni,, przechodnie 
wzywają często karetkę po
pogotowia do pijaczka, często 
leżącego w odległych od po
gotowia miejscach. Niektó
rzy z pijanych wymagają ho
spitalizacji. Awanturują się 
na oddziałach, gdzie leżą na
prawdę chorzy ludzie. - Uwa
żam - mówi dr Czaja - że 
pijacy powinni płacić kary, 
wówczas te pieniądze zasila
łyby skromny budżet prze
znaczony dla służby zdrowia.

Tylko skąd je ma brać al
koholik, który zasiłek przepi
ja w 2-3 dni. W czasie upałów 
odnotowuje się wzmożoną 
ilość zasłabnięć ludzi star
szych. Nie jest to jednak re
gułą, dotyczy również mło
dych. Sporo jest uczuleń na 
ukłucia insektów, a także 
ukąszeń żmii /najwięcej 
przypadków z lasów Rud 
i Przegędzy, gdzie znajdują 
się ich gniazda/. Większości 
pacjentów wystarczy podać 
lek przeciwalergiczny i za
stosować altacet na okłady. 
Są jednak osoby, u których 
jad powoduje bardzo silną 
reakcję alergiczną, mogącą 
spowodować nawet zgon. 
Do pogotowia trafiają co
dziennie 2-3 osoby pogryzio
ne przez psy. Szczęściem jest, 
jeśli uda się ustalić ich właś
ciciela i udowodnić przepro
wadzenie szczepienia prze
ciw wściekliźnie. W okresie 
letnim, z powodu zmęczenia 
i zasłabnięć za kierownicą, 
nasilają się wypadki drogo
we. Poza tym lato sprzyja 
zatruciom pokarmowym. 
Czy wezwanie pogotowia ra
tunkowego do chorego 
w domu jest zawsze uzasad
nione? - Niestety nie każde. - 
mówi A. Czaja - Zaapelowa
łbym w tym miejscu do 
wszystkich tych, którzy zbyt 
lekkomyślnie wykręcają nu
mer telefonu pogotowia ra
tunkowego. W  tym samym 
czasie może stracić życie 
człowiek, potrzebujący na
prawdę natychmiastowej po
mocy lekarza. Podałbym tu 
przykłady wygodnictwa, kie
dy pacjent mieszka 200 m od 
pogotowia i jest w stanie 
przyjść do nas sam, lub ludz
kiego braku wyobraźni, gdy 
wzywa się lekarza od choru
jącego od 3 dni na anginę 
dorosłego człowieka. Panuje 
ciągle błędne pojęcie ubezpie
czenia chorego, ale to temat 
na inne opowiadanie! Uzasadnione

Uzasadnione przypadki wezwań 
lekarza pogotowia, to: napa
dy astmy, silne bóle okołomo
stkowe, nagle krwawienia, 
kolki nerkowe i wątrobowe, 
zatrzymania moczu, ciężkie 
zatrucia /np. tlenkiem węg
la /, porażenia mózgowe, sta
ny nieprzytomności, drgawki 
dziecięce. W okresie upałów 
zaleca się ludziom starszym 
nie wychodzić z domu, zwła
szcza w porze południowej. 
Należy również zdecydowa
nie ograniczyć spożywanie 
alkoholu, zwłaszcza wtedy, 
kiedy zamierzamy wyjść lub 
mamy ochotę popływać. 
Dobiega końca remont bu
dynku pogotowia, co stwo
rzy pewien komfort pracy 
i lepsze warunki dla pacjen
tów. Ostatnio, dzięki dyrek
cji ZOZ-u i prezydentowi 
Rybnika, placówka otrzy
mała nowy aparat EKG. 
Prawdziwą udręką dla pac
jentów w dni świąteczne i so
boty są d z i w n e  dyżu
ry rybnickich aptek, które 
sprywatyzowały się prawie 
w 100 proc. Otóż w te dni 
dyżur pełni jedna apteka na 
terenie całego Rybnika 
i przyległych dzielnic! Bywa 
tak, że st arsza osoba przyje
żdża ze Świerklan do rybnic
kiego pogotowia, gdzie le
karz zapisuje zastrzyki, po 
które należy udać się do je
dynej dyżurującej apteki 
w Niewiadomi u, po czym 
wrócić do pogotowia celem 
dokonania próby uczulenio
wej. Pół biedy, jeśli taka oso
ba jest zmotoryzowana. 
Częściej bywa, że nie. Pro
blem ten należy już nie szyb
ko, ale błyskawicznie roz
wiązać - co pod rozwagę 
odpowiedzialnym za ten 
stan rzeczy ludziom przed
kładam.
ZOFIA GOLIŃSKA
P. S. Pracownicy pogotowia 
obsługują rejon od Świerk
lan po Stodoły i od Niewia
domia po Ochojec.

c. d. ze strony 1 
ogólnokrajowe, ramowe negoc
jacje płacowe przeprowa
dzane w tym roku w paź
dzierniku, jeszcze przed 
przyjęciem budżetu - okreś
lające skalę możliwego 
wzrostu płac w różnych sfe
rach i przedsiębiorstwach
o różnej własności, określa
jące też warunki renegocjacji 
ustaleń w zależności od skali 
wzrostu cen. W negocjacjach 
powinni uczestniczyć repre
zentanci pracodawców, 
związków zawodowych, rol
niczych, przedstawiciele 
konsumentów oraz rządu 
/ministerstwa Finansów 
oraz Pracy i Polityki Socjal
nej/. Rząd winien bardziej 
patronować tym negocjac
jom, niż być ich stroną.

Wiosną podobna komisja 
winna dokonać weryfikacji 
ustaleń ubiegłorocznych. 
Ustalenia owej komisji mu
szą być wiążące dla stron
i ich złamanie musi nosić 
znamiona działań pozapra
wnych. Drugim etapem ne
gocjacji płacowych jest po
ziom przedsiębiorstwa. 
W tym wypadku negocjacje 
muszą uwzględniać realia 
ekonomiczne zakładu, a za
razem jednak musi istnieć 
swoboda ustalania płac. 
Gdy zakład przekroczy jed
nak przyjęte ustalenia, to 
mechanizm popiwkowy - 
czyli mechanizm hamujący 
wzrost wynagrodzeń - zda
niem specjalistów rządo
wych winien tam wrócić.

Oceny tego projektu 
przedstawiane przez różne 
związki zawodowe zaczęły 
napływać bardzo szybko 
i trudno powiedzieć, że były 
łaskawe dla rządowych pro
pozycji. Akceptacja byłaby 
możliwa wtedy, gdyby rząd 

powiedział: damy pracownik
om pieniądze, zakłady od

dłużymy, możecie nie mart
wić się tym, że z różnych 
powodów niczego nie pro
dukujecie, bo i tak macie 
pełne zabezpieczenie socjal
ne.

Tylko, czy można być pe
wnym, że to zaakceptowali
by wszyscy? Podejrzewam, 
że w momencie zrozumienia 
efektu takiego właśnie roz
wiązania, którego skutkiem 
byłaby pustka sklepów i ka
sy państwowej, wszyscy za
żądalibyśmy szukania cze
goś nowego - może właśnie 
zbliżonego do PAKTU
o przedsiębiorstwie pań
stwowym?

Jestem przekonany do ta
kiego paktu i rozwiązań uła
twiających wyjście tą drogą 
z kryzysu i impasu prze
kształcającego polską gos
podarkę w NORMALNĄ 
GOSPODARKĘ. Każdy 
z czytelników może mi za
rzucić, iż dlatego, że nie jes
tem pracownikiem państwo
wego przedsiębiorstwa... To 
prawda. Powiem więcej - że 
nigdy nie byłem. Bo w cza
sach gdy pracowałem w „Ex- 
pressie Wieczornym,, byłem 
zatrudniony przez RSW, 
czyli Robotniczą Spółdziel
nię Wydawniczą „Prasa- 
Książka-Ruch, „ w której 
przypomnę tym którzy za
pomnieli, że ponad 99 proc. 
udziałów miało KC PZPR. 
Nie Polska Zjednoczona Pa
rtia Robotnicza, a sam jej 
Komitet Centralny. A dodać 
warto, że przed 80 rokiem 
wydawcą blisko 95 proc. ga
zet na rynku krajowym było 
właśnie to RSW. Tak więc 
był to mój pierwszy „prywa
tny,, pracodawca... Następ
ni także byli prywaciarzami.
I tak mi już zostało...

Patrząc przez pryzmat ka
sy, mogę polecać z czystym 
sumieniem prywatnego pra
codawcę...

W Orzepowicach...
c. d. ze strony 1

wiele. Zrobiliśmy naszym 
zdaniem dużo, dużo jeszcze 
jest do zrobienia, ale my się 
roboty nie boimy. Ta dziel
nica - o rolniczym przecież 
charakterze, w której domi
nują dwuzawodowcy - chłop

o-robotnicy, w krótkim cza
sie ze wsi zabitej deskami 
zamieniła się w nowoczesną 
dzielnicę miasta. Drogi, kie
dyś wiecznie zakurzone i pia
szczyste, dziś są jej dumą. 
Nowe nawierzchnie ulic: Dzi
kiej Róży, Piastowskiej, Dłu
giej, wodociągi na ulicach Łą
cznej, Borowej, Piastowskiej, 
Rudzkiej, Długiej, wykonane 
społecznie przy wydatnej po
mocy Zarządu Miasta, są na
szą największą radością.

W czynie społecznym, 
którego wartość mierzy się 
sumą ok. 300 mln zł czy to 
w robociźnie, czy w materia
le wniesionym przez miesz
kańców, odrestaurowano 
starą szkołę nr 32, z której są

bardzo dumni. To właśnie tę 
szkołę ukończyli znani w ca
łej polsce „orzepowianie,, 
chociażby tacy jak: profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskie
go J. Starzec, reprezentacyj
ny ongiś bramkarz Piotr 
Mowlik, który karierę roz
poczynał w B-klasowym 
„Zuchu,,, ksiądz prałat Kon
rad Szweda, księża Pachols
cy i budowniczy kościoła 
w Paruszowcu ks. Groborz.

Radnym marzy się budo
wa sali gimnastycznej i jesz
cze kilka klas - mają to wpra
wdzie obiecane, ale rozumie
ją starą prawdę, że „z pus
tego i Salomon nie naleje,,.

Wielce pomocne, oprócz 
zarządu, są rybnickie zakła
dy pracy, jak kopalnie „Jan
kowice,,, „Chwałowice„, 
„Rymer„, PRG Rybnik, Ele
ktrownia Rybnik, Zakłady 
Mięsne, UTEX. Mają też 
prywatnych sponsorów, któ
rzy poza wymienionymi fir
mami, pomagają im organizować

organizować przeróżne uroczystości 
w tej dzielnicy, jak rzeźnik 
pan Andrzej Nowak, właści
ciele warsztatów wodno-kan. 
panowie Józef Wrzosok 
i Czesław Kalyciok, malarze 
Alojzy Hoła i Marian Adam
czyk czy budowlaniec To
masz Szulc. Pomaga im też 
właściciel baru Herbert Kre
tek.

Swoją tradycję mają coro
czne dożynki. Te z roku 1991 
były tak zorganizowane, że 
pierwszy gość - prezydent 
Makosz ze zdziwienia prze
cierał oczy /sam widziałem 
to na taśmie video kiedy uro
cze dziołchy z Orzepowic 
śpiewały W Orzepowicach 
najpiękniejsze kwiaty są... /„. 
Co roku organizowane jest 
tu również „święto seniora,, , 
na które zapraszani są naj
starsi „orzepowianie,, z se
niorką panią Anną Skrzy
piec na czele, która w tym 
roku obchodzi 97 rok życia. 
Spotkanie to odbywa się 
w pomieszczeniach Liceum 
Medycznego, którego dy
rekcja jest bardzo przychyl
na tego typu imprezom. Są

prezenty, poczęstunki, no 
i tańce.

Orzepowianie są również 
dumni ze swojego chóru 
„Gloria,,, obchodzącego już 
10 rocznicę istnienia, a któ
ry od samego początku pro
wadzi mgr Witold Brach
man, czyli p o  prostu Witek. 
Jest tez Ochotnicza Straż 
Pożarna, której „fojerma
ni„, z Józefem Pawlusem 
i Juliuszem Tomaszewskim 
na czele, marzą tak po cichu 
o nowej remizie i nowszym 
sprzęcie, takim, który nie za
pali im się podczas gaszenia 
pożaru. Aktywnie pracuje 
także Ognisko Pracy Poza
szkolnej. Jego zespół dziecię
cy zajął ostatnio I miejsce 
w miejskim przeglądzie, 
a w województwie trzecie. 
Jest też dzielnicowa TV kab
lowa, która „okablowała,, 
już 75 procent dzielnicy, a do 
końca roku planuje dobić do 
100 procent. Przy Radzie 
Dzielnicy działa także akty
wnie „Klub Emerytów,,, ba
rdzo im pomocny.

Co byśmy zrobili bez ludzi 
takich jak Stanisław Sobczuk

Sobczuk, Bronisław Król, Jan 
Magiera, Danuta Heler, Ka
zimierz Antczak, Ludwik 
Śmieja, Henryk Adamczyk, 
Teodor Skrzypiec. Tacy są 
wszędzie, tylko trzeba ich 
znaleźć i pozwolić im praco
wać.

Zawsze podziwiałem tych 
ludzi - „orzepowian,,, jak się 
dawniej o nich w „mieście,, 
mówiło. Cisi, spokojni, pra
cowici. zdyscyplinowani. 
Ugryzłem się w język przed 
zadaniem pytania - co dla 
nich znaczą słowa samorzą
dność, praca społeczna. Nie 
zapytałem, bo w trakcie roz
mowy zrozumiałem, że oni 
po prostu się z tym rodzą. 
Oni tego nie muszą rozumieć 
- po prostu to robią. A jak? 
Przecież w każdą „leniwą,, 
niedzielę przejeżdżacie tam
tędy nad zalew czy do Rud. 
Wystarczy zwolnić i trochę 
się rozejrzeć. A gdyby przy
szła wam ochota zatrzymać 
się, to wyłączcie silnik. Nie 
zanieczyszczajcie im środo
wiska. Bo tyle mają z tego 
zalewu.

CZ. GOLIŃSKI
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Radość niespodziew ana, czyli 
w  żużlowym ZOO rybnickie rekiny górą

Rybnik żużlem stoi i bas
ta. Czy to się komuś podoba 
czy nie, to właśnie jest ryb
nicka specjalność. W ubiegłą 
niedzielę odbył się mecz se
zonu i zgodnie z przewidy
waniami na stadion przyby
ło siedem tysięcy widzów 
plus kilkudziesięciu fanów 
z Leszna. Na pojedynek 
z odwiecznym pierwszoligo
wym rywalem UNIĄ Lesz
no, mający zadecydować, 
kto zostanie liderem drugiej 
ligi, a prawdopodobnie i jej 
zwycięzcą, prawdziwi znaw
cy żużla czekali od samego 
początku ligowego sezonu. 
Od samego początku lesz
czyńskie byki, za sprawą lep
szego stosunku małych 
punktów, były na czele tabe
li. Później nastąpił pierwszy 
pojedynek na torze rywala. 
Unia z Correyem i Hancoc
kiem, rybnickie rekiny/cze
mu nie? /  z Hamillem i Stae
chmannem, który zastąpił 
kontuzjowanego Pedersena. 
Hamilla roznosiło na torze, 
był najlepszy, ale przegrana 
dwoma małymi punktami 
stała się faktem. Nastąpiły 
pojedynki korespondencyj
ne, po każdej kolejnej kolej
ce nerwowe obliczenia i py
tynie, czy nic się w tabeli nie 
zmieni? I NIC, znakomicie 
jeżdżący w każdym meczu 
leszczynianie wciąż byli na 
pierwszym miejscu. Nieuch
ronnie zbliżał się czas rewan
żu na rybnickim torze, a ty
mczasem nad Rybnikiem 
gromadziły się ciemne

chmury /kontuzja Hamilla/ 
Klub postawiony w stan lik
widacji, pusta sekcyjna kasa 
i niepewność jutra. Z czasem 
stało się jasne, że w tym 
najważniejszym meczu roku 
r ybniczanie będą zdani tylko 
i wyłącznie na własne siły: 
obcokrajowców zabraknie. 
Nieco wątpliwości dorzucił 
jeszcze przegrany dość wy
soko mecz pucharowy

w Gorzowie. Ze sprzętem też 
nie było najlepiej.

W niedzielne, upalne po
południe Jankowski i spółka 
zjawili się na stadionie w to
warzystwie dwóch Amerykanów

Amerykanów, Correya i Hancoc, 
ka co poza aspektem strate
gicznym, miało również 
wpływ psychologiczny. 
Wszak niedawno we wło
skim Lonigo z pomocą Sa
ma Ermolenki ci dwaj kow
boje zostali mistrzami świata 
w jeździe parami. Nieco ner
wowe przygotowania do me
czu oglądał z bliska mene
dżer polskiej reprezentacji, 
lubiany i ceniony przez żuż
lową brać Marek Kraskie
wicz. Był również Robert 
Nawrocki, z nieco innego 
jednak powodu. GKSŻ zob
ligowała kierownika sekcji

żużlowej do usunięcia re
klam zawieszonych na ban
dzie i przewieszenia ich 
ewentualnie na drugą stro
nę. Obecny stan rzeczy jest 
rzekomo niezgodny z obo
wiązującym regulaminem. 
To już chyba lekka przesa
da! Czy istotnie tak zawie
szona reklama to takie nie
bezpieczeństwo? Moim zda
niem jeśli będzie dobrze

umocowana, to nie. Norma
lna siatka też ma oczka 
i o nie też można zahaczyć 
kierownicą. Ale czymś trze
ba się zajmować.

Rybniczanie nie dali się

przestraszyć, jeździli bez 
specjalnego respektu dla ry
wala, zdobywając kolejne 
punkty, dzięki twardej, mę
skiej walce o każdy z nich. 
Już w drugim biegu Skupień 
i Korbel zostawili daleko 
z tyłu Kasprzaka i Krakow
skiego. W trzecim stary wy
jadacz Jankowski uporał się 
z młodszym Skupieniem 
i UNIA wygrała 4: 2. Prze
straszyła się chyba publicz
ność, gdy spiker zapowie
dział, że w następnym wy
ścigu Hancockowi towarzy
szyć będzie rezerwowy Cor
rey, brany pod uwagę w ty
pach na tegorocznego mist
rza świata. Najmniej prze
straszył się chyba Antoni 
Skupień, któremu, dzięki ol
brzymiej determinacji, udało 
się rozdzielić dwóch rywali. 
Po tym biegu był remis. Po 
kolejnych 9, równie zacię
tych i pasjonujących, rów
nież. Nastąpił wielki finał: 
na starcie 14 wyścigu stanęli 
Hancock i Krakowski/ha to
rach trzecim i pierwszym/
oraz Korbel /na czwartym/

i Fliegert/n a drugim/. Decy
zję trenera Klimowicza
o wystawieniu do tego wy
ścigu, startującego na co 
dzień w drugiej lidze angiel
skiej, starszego z braci Flie
gertów publiczność skwito
wała gwizdami, gdyż w po
przednim biegu nie zdobył 
on żadnego punktu. Upał 
był iście piekielny, a silniki 
żyłowane do granic możli
wości z czasem zaczynały 
odmawiać posłuszeństwa
i to właśnie dlatego w wy
ścigu 11 nie mógł wystar
tować A. Skupień. W sumie 
mecz kosztował rybniczan 
cztery silniki, UNIĘ Leszno 
trzy. Wyjeżdżając do trzy
nastego biegu Fliegert pod
niósł przełożenie o jeden ząb 
w górę i to go zgubiło.

Trener jednak był pewien 
swego. I wbrew wszystkiemu

postawił na naszego ekspor
towego jeźdźca. Darek po 
zamienieniu przed samym 
już wyjazdem na tor kilku 
słów z Niemyjskim, skupio
ny i skoncentrowany wyje
chał na tor. Stanął pod taś
mą i gdy ta drgnęła, ciąg
nięta już w górę bokami 
przez maszynę startową, wy

„Antkowy,, jubileusz
W najbliższą niedzielę na 

rybnickim torze odbędzie się 
turniej jubileuszowy z okazji 
XV-lecia startów ANTO
NIEGO SKUPIENIA, jed
nego z najwspanialszych za
wodników w historii rybnic
kiego żużla, żużlowca szano
wanego i lubianego niemal 
przez wszystkich. Żużlowcy 
nie lubią koncertów życzeń, 
laurek i różnej maści przyjęć; 
oni po prostu się ścigają. 
Tak właśnie będzie w nie
dzielę, kiedy to o 17. 30/p rzy 
okazji przepraszamy za błędne

prostował palce lewej ręki. 
Przy głośnym dopingu całe
go stadionu wyszedł na pro
wadzenie. Korbel, który nie 
był tak szybki na starcie, już 
na pierwszej prostej znalazł 
lukę pod bandą i chytrze 
przepchał się do przodu. 
5 :  1, 44: 40 i wiadomo było, 
że rybniczanie już meczu nie 
przegrają. W to jednak że 
wygrają, wierzyli tylko nieli
czni, przecież w ostatnim 
biegu wystartować mieli 
i Correy i najlepszy, jak do
tąd, w UNII Jankowski, 
który dał się pokonać tylko 
Pawliczkowi. Po pierwszym 
łuku na prowadzeniu byli 
leszczynianie, po pierwszym 
okrążeniu nic się nie zmieni
ło, choć Antoni i Pawliczek 
dwoili się i troili. Do przodu 
wyskoczył jednak Skupień. 
Nie wiem już czy było to na 
drugim czy trzecim okrąże
niu, ważne że wspaniałym, 
fenomenalnym w każdym 
calu atakiem od wewnętrz
nej zrównał się, a później 
wyprzedził już na prostej 
zdumionego Correya. O od
zyskaniu traconej pozycji, 
dającej UNII szczęśliwe, re
misowe zakończenie meczu, 
nie było już mowy. M oto
cykl, na którym w końcówce 
Amerykanie jeździli na 
zmianę, odmówił posłuszeń
stwa. Stadion oszalał, nie
możliwe stało się faktem. 47 
do 43 - zwycięstwo, które 
rybniccy fani zapamiętają 
chyba na zawsze. Potem by
ło już tylko świętowanie.... 
i ta olbrzymia radość, nie 
tylko z wdrapania się na pie
rwsze miejsce w tabeli, lecz 
z samego zwycięstwa z pol
sko-amerykańską UNIĄ 
Leszno. Rybniczanie w tym 
meczu byli po prostu wspa
niali. Nie bacząc na całą 
ogólną sytuację niepewności 
i dezorganizacji, wspięli się 
na wyżyny swych możliwo
ści ku radości siedmiotysię
cznej widowni. Tak, tak, Ry
bnik żużlem stoi i basta...

Tekst i fo to : 
WACŁAW TROSZKA

błędne podanie godziny rozpo
częcia meczu z Unią L. /  roz
pocznie się turniej z udzia
łem m. in. ZAŁUSKIEGO, 
ŚLEDZIA, STENKI, JAN
KOWSKIEGO, REMPA
ŁY, KĘPY i kilku innych 
znanych żużlowców.

Myślę, że na te zawody 
trzeba przyjść, choćby ze 
względu na samego jubilata. 
To tak, jakbyśmy szli do 
kogoś bliskiego na urodziny. 
Jako miłośnicy tej dyscyp
liny sportu, jako rybniczanie 
wreszcie, jesteśmy Antkowi 
to winni...

wack

Najszczęśliwszy w tym dniu sektor w Polsce.

Ostatnie namaszczenie; Roman Niemyjski i Dariusz Fliegert 
przed 14 wyścigiem.

W taki tajemniczy nieco sposób rybniczanie zbierają siły 
przed każdym meczem. Jak widać pomaga.
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Goście z Mazamet

Tym razem
Współpraca między szko

łami: Jeanne d’Arc z Maza
met i Liceum Sióstr Urszula
nek trwa i przybiera coraz to 
nowe formy. Gościliśmy 
właśnie w naszym mieście 
grupę nauczycieli tamtej 
szkoły, w tym jej dyrektora 
Jacques’a Beaulieu, przewo
dniczącego Towarzystwa
Polsko-Francuskiego, jego 
żonę Nicole, zasiadającą 
w Radzie Miasta Mazamet 
oraz Bernadettę Mouisse od
powiedzialną za przyjaciels
ką wymianę między naszymi 
miastami.

Grupa liczyła 24 osoby 
i podejmowana była przez 
nauczycieli Liceum Sióstr

nauczyciele
Urszulanek. Każdy dzień 
dostarczał naszym gościom 
nowych wrażeń. Po spotka
niu, prawdziwie przyjaciel
skim, z prezydentem Jerzym 
Kogutem w Urzędzie Mias
ta, najodważniejsi zjechali 
do kopalni„Chwałowice„. 
Otoczeni „górniczą opieką,,, 
przeszli w kurzu i hałasie 
wytyczoną trasę i „wreszcie 
zrozumieliśmy trud i poświę
cenie ludzi tu pracujących 
i mieszkających,, - powie
dzieli po wyszorowaniu się 
w górniczej łaźni.

Program wizyty pozwalał 
na poznanie całego wachla
rza kultury, pejzażu, tradycji 
naszego regionu i kraju. Po

kazaliśmy naszym przyja
ciołom Kraków, Wieliczkę, 
popłynęliśmy spływem D u
najca, racząc ich wspaniały
mi widokami Pienin i Tatr. 
Nie mogliśmy również nie 
pojechać pokłonić się Czar
nej Madonnie, oddać cześć 
ofiarom Oświęcimia, zwie

zwiedzić Niepokalanów.
Wspaniały „Mazacars,, 

państwa Jo i Eliane Bourrie 
zawiózł nas również do War
szawy, gdzie zwiedziliśmy 
Zamek, katedrę, Stare Mias
to, by następnie w milczeniu 
oddać cześć księdzu Jerzemu 
Popiełuszko.

Prawdziwe poznanie kra
ju to jednak poznanie ludzi, 
przebywanie z nimi, zakosz
towanie ich życia, codzien
ności. Zagwarantowaliśmy 
i to: weekendy spędzali 
w naszych rodzinach, po
znając nasze zwyczaje, naszą 
kuchnię, naszą gościnność.

Jeszcze ostatnie krótkie 
wizyty w redakcji „Gazety 
Rybnickiej,,, w Alliance 
Française, ostatni spacer po 
mieście, Jakże zmienionym,, 
- mówią, „ukwieconym,,, ma
my wrażenie, że jesteśmy 
u siebie, nawet temperatura 
powietrza przypomina Maza
met.

Wyjechali w poniedziałek 
zauroczeni Polską, pozosta
wiając zaprzyjaźnione rodzi
ny w nadziei na kolejne 
wspólne bytowanie.
Tekst i foto:

ELŻBIETA PANICZEKGoście z Francji na spotkaniu z władzami miasta.

W o kół szpitala  
w  O rzepow icach

część II

W świetle środków, jakimi 
dysponują inwestorzy i wy
konawcy Szpitala Miejskie
go w Orzepowicach /była
o tym mowa w poprzednim 
numerze/, wyraźniej widać
i łatwiej zrozumieć, dlaczego 
jedyna INWESTYCJA szpi
talna KONTYNUOWANA 
w województwie katowic
kim /oficjalne nazewnict
w o/ TYLKO NIEKIEDY 
BYWA KOTNYNUOWA
NA, gdy środki na to po
zwalają, gdy - po prostu - są 
pieniądze.

Przy tej skali inwestycji 
granica pomiędzy kontynu
acją, a wstrzymaniem jej jest 
płynna. Jak wiadomo, w ta
kich przypadkach np. zabez
pieczenie już wykonanych 
prac przed zniszczeniem czę
sto kosztuje więcej, niż ich 
dokończenie. Więc nie dziwi 
mnie już fakt, że w czasie 
moich wędrówek wokół 
dziesięciohektarowego pla
cu budowy w Orzepowicach 
panował tam ruch zgoła nie
wielki.
CO BY BYŁO, GDYBY...

... budżet naszego kraju, 
województwa, miasta był na 
tyle zasobny, by stać nas 
było na zakończenie budo
wy szpitala zgodnie z jego 
projektem, założeniami, 
koncepcją? Otrzymalibyśmy 
w ciągu półtora roku, nie 
zwiększając nawet liczby 
osób aktualnie zatrudnio
nych przy budowie, szpital 
na 770 łóżek. Co znaczy ta 
liczba w skali regionu, niech 
świadczy fakt, że aktualnie 
rybnicki ZOZ posiada 701 
łóżek szpitalnych. Odsyłam 
tu do mojego artykułu pt. 
„SOS dla ZOZ-u„ /G R  nr 28 
z 17 lipca br. / ,  gdyż warto 
czasami rzeczywistość skon
frontować z marzeniami.

To nie wszystko. Przyto
czę tu przykład, którym po

służył się dyrektor SZME
LICH. Po wojnie Rybnik 
liczył około dwudziestu ty
sięcy mieszkańców, otrzy
mał zaś szpital na około 300 
łóżek w budynku poklasz
tornym. Dzisiaj Rybnik liczy 
ponad 120 tysięcy mieszkań
ców...

„Budowa tego szpitala nie 
była megalomanią poprze
dniej epoki,, - twierdzi LE
ON SZMELICH.

Koncepcja funkcjonalna 
szpitala w Orzepowicach od
powiada standardom zacho
dnim. Zatem gdyby powstał 
tu szpital marzeń, mielibyś
my w Rybniku jedną z naj
nowocześniejszych lecznic 
na Śląsku, wyposażoną np. 
w /już  zakupiony w Niem
czech/ układ sterylnej klima
tyzacji sal operacyjnych, 
otaczający stół wraz z opero
wanym pacjentem falą po
wietrza oczyszczonego 
z groźnych w tej sytuacji 
bakterii. Trzeba bowiem za
znaczyć, iż wraz z przedłuża
niem się budowy szpitala, 
projekt inż. Rafała ZWO
LIŃSKIEGO z 1974 roku 
był aktualizowany. Otwarty 
w styczniu br. Zakład Ana
tomo-Patologii uznano za 
najlepszy w południowej 
Polsce pod względem stan
dardu. Eksperci zagraniczni 
stwierdzili, że cały szpital nie 
odbiega od norm uznanych 
w ich krajach.

Ale żeby te marzenia mog
ły się urzeczywistnić, trzeba 
w styczniu br. stu miliardów 
na dokończenie robót budo
wlano-montażowych, około 
100-105 miliardów na wypo
sażenie szpitala w meble, nie 
licząc wyposażenia medycz
nego - od 100 miliardów po
cząwszy /tyle mniej więcej 
kosztowałoby to najbardziej 
niezbędne/do nawet 120 mi
liardów, gdyby ciągle myśleć

o szpitalu spełnionych ma
rzeń. Czyli od 300 do 335 
miliardów! Bagatela, jeśli 
wiemy, że całoroczny budżet 
Rybnika w roku bieżącym 
Rada Miasta ustaliła na po
ziomie niższym, bo 314 mi
liardów po stronie docho
dów!

PRZYKRAWANIE 
MARZEŃ 

DO MOŻLIWOŚCI
Obaj moi rozmówcy

i przewodnicy wśród problemów
mów szpitala w budowie - 
dyrektor Leon SZMELICH 
i dyrektor Ryszard KUFEL 
- są zgodni co do tego, że 
pieniądze przeznaczone
przez wojewodę na tę inwes
tycję niczego nie zmienią. 
Przewidywana suma 20 mi
liardów złotych na ten rok to 
kropla w morzu potrzeb. Je
śli pierwszy z nich jest silniej 
związany emocjonalnie
z koncepcją, którą wcześniej 
określiłem jako „szpital ma
rzeń,,, to jest to zrozumiałe, 
bo duża część jego aktywno
ści zawodowej związana jest 
z tym placem budowy. Dru
gi z nich - jako szef ZOZ-u - 
spogląda na niekończącą się 
budowę z perspektywy po
trzeb swojej firmy.

Gdyby /cóż za magiczne 
słowo/ w tym roku znalazło 
się przynajmniej 75 miliar
dów złotych, to w roku przy
szłym byłaby możliwość 
przeniesienia do nowego 
szpitala oddziałów niezabie
gowych. Plan ten wymagał
by stworzenia minimalnego 
choćby zaplecza diagnosty
cznego i dokończenia ukła
du komunikacyjnego, lecz 
upadł ze względu na brak

środków.
Usilnie dociekam, idąc 

tropem przykrawania ma
rzeń do rzeczywistości, jak 
mogłaby wyglądać reorgani
zacja rybnickiej służby zdro
wia, gdyby/no właśnie! /n o -  
wemu szpitalowi udało się 
choćby częściowo, prowizo
rycznie rozpocząć działanie. 
W pierwszej kolejności zo
stałby tu przeniesiony szpi
tal z ul. Powstańców, jako że 
zajmuje budynki zakonu, 
które należałoby zwrócić da
wnym właścicielom. Jako 
drugi z kolei uległby prze
prowadzce szpital z ul. Ru
dzkiej, gdyż zajmuje pomie
szczenia nie odpowiadające 
współczesnym standardom 
lecznicy. Nowy szpital ma 
mieścić te właśnie oddziały, 
które dzisiaj posiada szpital 
przy Rudzkiej. Chorzy zna
leźliby tu lepsze warunki po
bytu, wyższy poziom obsługi 
medycznej, a ZOZ nie mu
siałby rozpraszać i tak ską
pych środków na konieczne 
remonty starych obiektów.

Szpital „Juliusz Rafał,,, 
mieszczący się w obiekcie za
bytkowym, mógłby stać się 
lecznicą małą, ale specjalizu
jącą się w terapii schorzeń 
onkologicznych i laryngolo
gicznych, gdyż te właśnie od
działy posiadają tu zmoder
nizowane pomieszczenia 
i pracownie. W zależności od 
rozwoju inwestycji głównej 
w Orzepowicach mogłaby tu 
także pozostać okulistyka. 
Ale szpital ten również wy
maga nakładów finanso
wych, gdyż brak w nim win
dy w oddziale dla przewlekle 
chorych, czy np. podwójne

go zabezpieczenia energety
cznego.

Cóż, na razie wszystkie te 
koncepcje reorganizacji 
służby zdrowia w Rybniku 
trzeba odłożyć, na czas przy
szły - nieokreślony.

CZY JEST MOŻLIWA 
TRZECIA DROGA?

Jeśli zatem nie stać nas na 
dokończenie „szpitala ma
rzeń,, w Orzepowicach ani 
nawet na połowiczne i pro
wizoryczne próby przekaza
nia choć części obiektu na 
potrzeby służby  zdrowia 
w ramach środków włas
nych, czy istnieje jakieś inne, 
trzecie wyjście z tego impa
su? 12 lutego Rada Miasta 
przejęła funkcję inwestora 
/jako zadania zleconego/ 
Szpitala Miejskiego w Orze
powicach na mocy porozu
mienia z wojewodą katowic
kim. Do tej pory nie prze
znaczono żadnych środków 
z napiętego budżetu miasta 
na tę inwestycję, czemu trud
no się dziwić. Rybnik nie jest 
w stanie udźwignąć jej sam, 
Rada i Zarząd Miasta muszą 
postępować ostrożnie w tej 
sprawie. Może więc tą trze
cią drogą okażą się partne
rzy zagraniczni? 
GRZEGORZ WALCZAK

J anina  P o d lo d o w ska  

Baśń o Psie-Niezgodzie
CZ. II

Teraz Dołęga postanowił, 
że musi mieć obraz dziew
czyny, żeby ją sobie ogląd
nąć, co jest warta. Czego 
zapragnął, wykonać nie było 
trudno. Najął malarza, któ-  
ry wizerunki sprawiał bar
dzo udatnie i posłał, gdzie 
przebywała Zofka. Malarz 
podobiznę panny odmalo
wał tak wiernie, że Zofka 
stała na obrazie podobniu
sieńka do siebie, jak dwie 
krople wody Od czubka 
głowy i warkocza, aż do czu
bka trzewiczków była jak 
żywa, jakby ta sama. Nie 
wiedziała, że malarz podpat
rywał ją, gdy przechadzała
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RYBNICKA

Fragment mozaiki dziejów
O Żydach w Rybniku nie 

wiemy prawie nic. Fragmen
taryczne wiadomości źród
łowe i nieliczne opracowania 
popularne z II połowy XIX 
i pocz. XX w. nie oświetlają 
należycie tej strony dziejów 
miasta.

budowano murowaną syna
gogę w stylu mauretańskim 
na placu obok browaru 
Mullera. W 1815 r. rybnicki 
kowal Józef Nowak zakupił 
teren przy drodze wiodącej 
do Świerklan i Chwałowic 
i przeznaczył na cmentarz

Być może tak wyglądał portal bramy cmentarnej 
/reprodukcja wg: Judaizm Kraków 1989, s. 156/

Niewiele można powie
dzieć o liczebności gminy ży
dowskiej. Fr. Idzikowski po
daje, że w 1784 r. pośród 805 
mieszkańców było 42 Ży
dów, zaś Słownik Geografi
czny Królestwa Polskiego 
i Litwy w obszernej notatce 
podaje, że zamieszkiwało 
w powiecie rybnickim 
w 1861 r. 1530 Żydów, z cze
go w 1869 r. w mieście było 
ich 432. Rybniccy Żydzi 
mieli własną szkołę urządzo
ną w prywatnym domu, roz
wiązaną w 1877 r. Ich dzieci 
były zobowiązane uczęsz
czać do katolickiej szkoły 
miejskiej. Społeczność żydo
wska spotykała się od 1811 r. 
na modlitwie w bożnicy zlo
kalizowanej pierwotnie przy 
ul. Raciborskiej na terenie 
należącym w pocz. XX w. do 
rodziny Mandrelów.

W latach 1842 - 1848 wy-

żydowski. Do tego czasu 
zmarłych wyznania mojże
szowego przewożono do Mi
kołowa.

Trudno cokolwiek więcej 
powiedzieć na temat synago
gi z 1848 r.. Nieliczne za
chowane zdjęcia pokazują 
z daleka budynek lub jego 
fragment - jego wnętrze po
zostaje tajemnicą.

Tak samo niewiele wiado
mo o wspomnianym wyżej 
cmentarzu. Wg planu miasta 
z 1861 r. oraz relacji ludzi 
uczestniczących przymuso
wo w jego likwidacji wiosną 
1940 r., jawi się on jako plac 
zbliżony kształtem do trój
kąta u zbiegu obecnych ulic 
3 Maja, Wieniawskiego 
i Klasztornej. Dzielił się na 
dwie części.

Część pierwsza - na wyso
kości kaplicy szpitalnej św. 
Juliusza, ogrodzona wysokim

i Kocie-Dołędze
się w ogrodzie.

Gdy portrecista przydźwi
gał swe dzieło do gródka 
Dołęgi, ten zadziwił się pięk
nością panny i ani chciał 

♦ wierzyć, że obraz niezełgany. 
Malarza kazał wziąć pod 
straż, dopóki nie sprawdzi, 
że podobizna nie kłamie. 
Sam zamknął się w komna
cie z obrazem i patrzył długo 
na namalowaną dziewczynę, 
a oczy mu gorzały jak wilcze 
ślepia. Ile czasu trwało, trud
no zgadnąć, dość, że w ja 
kiejś chwili namalowana Zo
fka poruszyła się, a czarow
nik podskoczył do niej, po
dał rękę i wyprowadził z ram

obrazu na środek komnaty, 
usadowił w fotelu. Potem 
coś długo i bardzo łagodnie 
przemawiał do dziewczyny, 
ale jakie to były słowa, ci co 
podglądali, nie mogli dosły
szeć, tyle, że widzieli, że pan
na nie odwracała głowy i pa
trzyła Dołędze w oczy bez 
sprzeciwu. To działo się ja 
koś po północy, a nie minęła 
godzina, jak Dołęga odpro
wadzał Zofkę do pustych 
ram i zaklął znowu w malo
widło. Potem już co nocy 
urządzał przywoływanie do 
życia obrazu.

I stało się, że Zofka, ta 
prawdziwa, zaczęła choro
wać, napraszała się u swej 
opiekunki, że chce wracać 
do domu. Nie chciała słyszeć 
o swym narzeczonym, które-

kim parkanem z bramą o po
rtalu z piaskowca, przezna
czona była dla bogatszych 
członków społeczności ży
dowskiej. Tam zwłoki kryły 
rzeźbione w piaskowcu, ma
rmurze /? /  macewy /nagro
bki żydowskie/. W części 
drugiej cmentarza, bliżej 
miasta, znajdowały się skro
mne groby ubogich. Na 
cmentarzu znajdował się nie
wielki budynek przeznaczo
ny do rytualnych obrzędów 
związanych z pogrzebem 
/? / .  Wysadzono go wiosną 
1940 r.

Czy pozostanie na zawsze 
tajemnicą jak wyglądał po
rtal bramy cmentarnej, jaką 
formę miały nagrobki, w ja 
ki sposób je zdobiono? Nic 
nie wiemy również o zwycza
jach pogrzebowych stosun
kowo zamkniętego środowi
ska, jakim była gmina żydo
wska. Można tylko domnie
mywać, opierając się na rela
cjach nielicznych świadków 
oraz na analogicznych nek
ropoliach, iż macewy zdobi
ły hebrajskie epitafia /cza
sem z fragmentem w j. nie
mieckim/, zazwyczaj zwień
czone płaskorzeźbą.

Przedstawiały one najczę
ściej czytelne dla Żydów symbole: błogosławiących

dłoni, dzbana i misy, ksiąg, 
świeczników, dłoni trzyma
jących gęsie pióro czy wska
źnik, zwierząt i roślin /lew, 
jeleń, niedźwiedź, wilk, pta
ki, winorośl, palma/budow
le czy wreszcie gwiazdę Da
wida.

Kultura społeczności ży
dowskiej stanowiącej jeden 
z barwnych elementów mo
zaiki dziejów jest dla nas 
współczesnych nieznana, ta
jemnicza, wręcz egzotyczna. 
Jest jednym z niepodważal
nych elementów układanki 
naszych domowych dziejów. 
Jest przygodą i wyzwaniem, 
które warto podjąć, by ubo
gacić swą wiedzę o przeszło
ści ziemi, na

BIMLER-MACKIEWICZ

go miała poślubić, mówiła 
tylko bez składu i ładu, że jej 
wybrany wzywa ją do siebie, 
czeka na nią, a ona musi być 
posłuszna. Zrywała się noca
mi z łoża, siadywała w fotelu 
i rozmawiała z kimś, kogo 
nie było przy niej. Wezwany 
do chorej medyk nie mógł 
nic poradzić, a różne baby 
odczyniały nadaremnie uro
ki, ani zioła, ani zaklęcia nie 
skutkowały na chorobę dzie
wczyny. Wezwany do córki 
ojciec nie znał przyczyny jej 
słabości, ale zmiarkował, że 
dziecko zmarnieje, jeśli nie 
uczyni, czego od niego żąda
ła chora. Zofka leżała w ka
recie jak martwa, a Niezgo
da drżał z niepewności, czy 
zdoła ją dowieźć żywą do 
domu.

c. d. n.

ABECADŁO  

RZECZY

Ś LĄSKICH

Czym
skorupka

nasiąknie...
Kultura narodu czy społe

czności nie jest rzeczą nabytą 
z dnia na dzień. Dochodzi się 
do niej dziesiątkami, a nawet 
setkami lat.

Naród składa się z ludzi, 
którzy jednocześnie są wy
tworem danej kultury, tę ku
lturę sami tworzą i przeka
zują ją następnemu pokole
niu.

Ekologia, czyli nauka 
o stanie naturalnego środo
wiska człowieka - to również 
w świecie kultury rzecz no
wa, licząca sobie niewiele 
ponad 20 lat. Początkowo 
o ekologii mówiło się tylko 
w laboratoriach i na sym
pozjach. Dzisiaj o potrzebie 
ochrony środowiska wie już

Kubły z napisem „Bio- 
Tonne,,, to rzecz na Zacho
dzie znana od niedawna i sto
sowana dotąd tylko w dużych 
skupiskach ludzkich. W  kub
ły te wrzuca się tylko resztki 
jedzenia, które za miastem są 
kompostowane i wykorzysty
wane jako wysokiej jakości 
nawóz.

każdy.
Najlepiej problem ten jest 

nagłośniony w krajach wy
soko rozwiniętych. Tam, 
w oparciu o ekologię i na jej 
potrzeby, wyrósł cały potęż
ny przemysł. Moda na zdro
wą żywność, papier makula
turowy, kosmetyki nie testo
wane na zwierzętach, bojkot 
naturalnych futer, stronienie 
od cyrków jako od męczenia 
zwierząt, itd...

Wielkim zagrożeniem jest 
problem śmieci. W krajach 
wysoko rozwiniętych, społe
czeństwo solidarnie i nie bez 
dodatkowego wysiłku bierze 
udział w codziennej akcji 
zbierania makulatury, zło
mu, stłuczek szklanych, ele
mentów plastykowych. Ro
bi się to poprzez wrzucanie 
do odpowiednich kubłów 
odpowiednich śmieci /zdję
cie nr 1/. Są nawet od nieda
wna specjalne kubły z napi
sem „Bio-Tonne„ przezna
czone na resztki jedzenia 
/zdjęcie nr 2/. A najbardziej 
wzruszające są zabawki dla 
dzieci, zaszczepiające idee 
szanowania natury poprzez 
wyczulanie na problem 
śmieci i śmiecenia /zdjęcie nr 
3/. Bo czym skorupka za 
młodu, przy zabawie, nasią
knie, to na starość jak zna
lazł! A jak ten problem wy
gląda w Polsce, w Rybniku?

Jeżeli ktoś ma wątpliwo
ści, dlaczego w „Abecadle 
rzeczy śląskich,, zajmuję się 
ekologią, to niech dobrze ro
zejrzy się wokół siebie, albo 
niech przetrze białą chuste
czką pierwszy lepszy liść.

/foto-szoł /  MAREK SZOŁTYSEK

Temu podobne zabawki mają na celu wpojenie dziecku, że 
należy chronić przyrodę i nie wolno jej zaśmiecać. W plas
tykowy kubeł - zabawkę w odpowiednie otwory wchodzą 
odpowiednie śmieci - zabawki.

/foto: szoł/
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KRONIKA POLICYJNA 

W kradzionym 
nie pochodzisz

24 lipca w sklepie „Mirage,, 
przy ulicy Broniewskiego doko
nano kradzieży spódnicy skó
rzanej wartości 800 tys. zł. Ama
torka kradzionej garderoby zo
stała zatrzymana.

Fiatem w drzewo 
Na ulicy Robotniczej w Ryb

niku 24 lipca kierowca fiata 
125p nie opanował pojazdu na 
łuku jezdni i zjechawszy na lewą 
stronę najechał na drzewo. 
Dwaj pasażerowie fiata doznali 
dość poważnych obrażeń. Jeden 
- urazu czaszki i złamania lewej 
kości uda, a drugi - stłuczenia 
głowy, złamania kości lewego 
uda oraz ran tłuczonych twarzy 
i uda. Kierowca zbiegł z miejsca 
wypadku.

Kradzież w sądzie 
Wielkim refleksem wykazał 

się złodziej, który 27 lipca doko
nał kradzieży w budynku ryb
nickiego Sądu Rejonowego przy 
ulicy Kolejowej. W ciągu 20 
minut /między godz. 11. 15 
a 11. 35 / wykorzystując to, że 
w jednym z pokoi nie było niko
go z pracowników sądu, skradł 
gotówkę w kwocie 1 mln zł, 150 
marek niemieckich, dwie pary 
okularów oraz dokumenty o łą
cznej wartości 4 mln zł.

Trzech na jednego 
28 lipca o godz. 7. 30 na par

kingu przy kopalni „Jankowi
ce,, trzej nieznani sprawcy doko
nali kradzieży koła z zaparko
wanego tam samochodu fiat
126p.

Kolarz - złodziej
W nocy z 27 na 28 lipca do 

piwnicy budynku przy ulicy 
Chrobrego włamał się nieznany

sprawca, urywając kłódki 
u drzwi. Skradł rower romet- 
sport wartości 3 mln zł.

Krewki klient
28 lipca o godz. 17. 10 przy 

ulicy Powstańców, w sklepie 
spożywczo-cukierniczym, jeden 
z klientów wywołał awanturę. 
W jej trakcie dokonał zniszcze
nia mienia wartości 3 mln zł. 
Awanturujący się klient został 
zatrzymany przez policję.

Przedszkolni włamywacze 
w areszcie

30 lipca o godz. 0. 40 miało 
miejsce włamanie do przedszko
la przy ulicy Dąbrowszczaków. 
Włamania dokonano przez wy
bicie szyby w oknie. Skradziono 
sprzęt gospodarstwa domowego 
wartości 3 mln zł. Sprawcy zo
stali ujęci na gorącym uczynku 
włamania dzięki sprawnej akcji 
policji. Jednym z włamywaczy 
była kobieta.

Rowerem pod wartburga
29 lipca na ulicy Zebrzydowi

ckiej 63-letni rowerzysta zaje
chał drogę samochodowi wart
burg, w wyniku czego doszło do 
kolizji. Rowerzysta doznał zła
mania ręki i ogólnych obrażeń 
ciała i został przewieziony do 
szpitala.

Dziecko pod „maluchem,,
30 lipca o godz. 16. 00 na ulicy 

Reymonta pod samochód fiat 
126p wtargnął gwałtownie 8-le- 
tni chłopiec. W wyniku potrące
nia odniósł obrażenia ciała i zo
stał umieszczony w szpitalu. 
Kierowca „malucha,, był trzeź
wy.

Ujęcie
„kablowego,, złodzieja

Na terenie Elektrowni Ryb
nik 27 lipca o godz. 16. 30 straż 
przemysłowa zatrzymała 17-let- 
niego chłopca, który usiłował 
dokonać kradzieży kabla ener
getycznego.

/ j a k /

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.

EKSPRES 
Rybnik 
Reja 2

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

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

PUH ULEX    tel. 3 9 2 1 3 4 , 
te l/fax  20 -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

Sprzedaż ratalna RTV  
bez poręczycieli 

i pierwszej w płaty
o raz  p ro m o c y jn a  sp rzed aż  
sp rzę tu  
F irm y SO NY

z n a g ro d a m i.
S p rz ed a ż  an ten  sa te lita rn y ch  

A M S T R A D  3 0 0  S R X  z tu n e rem  
i k o n w e n te re m  n o w ej g en erac ji 

i c z a szą  90  cm
w akacyjna cena 4 . 950. 000 zł.

Rumuni - część naszego krajobrazu
Do tej pory nagabywali 

nas na ulicach. Kobiety z ka
rtkami, na których ktoś na
pisał, że są wdowami i nie 
mają co jeść, prosiły o pie
niądze. Ale ich mężowie żyją 
- czekają na dworcach na 
rodziny, a wieczorem zbiera
ją „zarobione,, pieniądze. 
To typowy podział pracy 
w cygańskich rodzinach - bo 
żebrzą Rumuni narodowoś
ci cygańskiej.

Sypiają na dworcach 
i w piwnicach. Niechętnie 
przyjmują żywność czy 
ubrania - brudne szmaty, 
bose nogi, to dla nich zawo
dowy uniform. Gdyby ubra
li się porządnie, na pewno 
mniej by zarobili. Ale męż
czyźni rozwożą już rodziny 
„do pracy,, własnymi pojaz
dami. Ani rybnicka policja, 
ani Straż Miejska nie miały 
z nimi, aż do niedzielnej bija
tyki, specjalnych kłopotów -

nie było informacji o kra
dzieżach czy innych przestę
pstwach. Zresztą nie bardzo 
wiadomo co z nimi robić - 
nie ma przepisów, nie ma 
ośrodka, w którym można 
by ich zgromadzić. PCK wy
chodzi z założenia, że Ru
munia jest już normalnym 
krajem i są bardziej potrze
bujący, jak choćby ofiary 
wojny w Jugosławii. Zresztą 
dla Rumunów pomoc żyw
nościowa czy odzieżowa nie 
jest atrakcyjna. Nie można 
się przy tym z nimi porozu
mieć - nie znają /lub udają, 
że nie znają/ polskiego. 
A ponieważ na ulicy zara
biają ostatnio chyba coraz 
mniej, zaczęli wysyłać dzieci, 
by żebrały po domach. Te 
wykorzystywane dzieci są 
najbardziej godne litości.

Nie mamy zdjęcia do tego 
materiału, bo nasz fotorepo
rter został opluty, kiedy pró
bował je zrobić.

K. M.

Bitwa na dworcu
W niedzielę, 2 sierpnia, na 

rybnickim dworcu rozegrała 
się bójka, jakiej od lat tu nie 
było. Po meczu żużlowym 
grupa młodych ludzi /20-28 
la t/  zaatakowała Rumu
nów, koczujących na dwor
cu od kilku tygodni.

Policja zidentyfikowała 
12 Polaków, trzech z nich 
przebywa w areszcie. Wszys
cy mieszkają w Rybniku lub 
okolicach.

Pobity został Mieczysław 
Kruszyna, 42-letni maszynis
ta, który próbował bronić 
Rumunów. Napastnicy prze
wrócili go i kopali. M. Kru
szyna znajduje się w tej chwi
li w Katowicach w Klinice 
Chirurgii Szczękowo-Ura- 
zowej, ze złamaną szczęką
i nosem. Jest opuchnięty, 
trudno mu mówić i oddy
chać, a jego leczenie potrwa
2 miesiące.

K. M.

Czy znacie  
ten  film ?
W klubie huczy dyskote

ka. Nikt nie słyszy młodego 
człowieka, który wchodzi do 
pokoju kierownika. Przy
szedł sprzedać granat. Cena 
rośnie z każdą chwilą, cho
ciaż kierownik nie chce ku
pić żadnej broni. W końcu

młodzieniec dochodzi do 
2 mln i grozi detonacją, jeżeli 
natychmiast nie dostanie 
pieniędzy. Zaczyna odbez
pieczać granat... Kierownik 
próbuje odwrócić jego uwa
gę, rzuca się na napastnika. 
Mężczyźni szarpią się, gra
nat toczy się w kąt pokoju. 
Nikt nie słyszy krzyków 
z gabinetu.

To nie dreszczowiec. Te 
sceny rozegrały się w nie
dzielę, 2 sierpnia, w klubie

„Proxima,,. Obaj mężczyźni 
są poszkodowani w bójce. 
Kierownik ma nadgryzione 
ucho. Napastnik dostał gra
nat /bardzo niebezpieczny, 
z ładunkiem plastikowym/ 
w prezencie od brata, żoł
nierza wojsk ONZ, stacjo
nujących w Jugosławii. 
„Film,, skończył się dobrze. 
Obsługa usłyszała krzyki 
i obezwładniła terrorystę. 
Obaj bracia zostali areszto
wani.

KLAUDIA MICHALAK

Językoznawcy z elektrowni
 Jeżeli ktoś myśli, że Elekt

rownia „Rybnik,, zajmuje 
się tylko spalaniem węgla 
w celu jego przetworzenia na 
prąd elektryczny i pył do 
zanieczyszczenia atmosfery, 
to się grubo myli. Od pew
nego czasu dyrekcja zakładu 
zapałała chęcią konkurowa
nia z prof. Miodkiem - uro
czym popularyzatorem na
szego pięknego, ale przyznać 
trzeba trudnego języka.

A oto dwa przykłady „ra
dosnej twórczości,, w obiek
tach administrowanych 
przez elektrownię nad zale
wem rybnickim. W jednym 
z nich „zabrania się picia 
napojów alkoCHolowych na 
terenie obiektu,,. Być może 
jest to podstęp na wypadek 
jakiejś „wpadki,, która za
wsze może się zdarzyć. Moż
na się wtedy wyłgać, że to nie

o zwykły alkohol przez „sa
mo ha„ chodziło. Drugi 
przykład to „zakaz używania 
środków pływających,,. Do
tychczas mówiło się o sprzę
cie pływającym lub do pły
wania, ale...

Wielkie tablice z tą twór
czością są podpisane przez 
Dyrekcję Elektrowni „Ryb
nik,,. Być może rzeczona dy
rekcja nie ma czasu na czyta
nie wszystkich pism, które 
podpisuje, ale zawsze można 
wyznaczyć „dyżurnego czy- 
tacza„...

C. G.

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

•  1 cm2 - 8. 000 zł
•  1/4 kolumny - 900. 000 z\
•  1/2 kolumny - 1. 600. 000 z ł
•  3/4  kolumny - 2. 400. 000 zł
•  1 kolumna - 3. 000. 000 zł
•  1 słowo - 5. 000 zł
•  1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2. 000 zł

UWAGI DODATKOWE
•  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie •  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent, 

krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety -
dolicza się 50 procen t •  Bonifikaty:

-10  procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
•  Za um ieszczenie ogłoszenia na pierwszej - 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści

i ostatniej stronie dolicza się 100 procent.  - 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5         8



PROGRAM TELEWIZYJNY

Piątek - 7. 08. 92

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie: „EKO-GRA,, 
oraz film prod. franc. „ZOOM,,
10. 00 Studio olimpijskie - Bar- 
celona’92: lekka atletyka - chód 
na 50 km, tenis - finał debla 
mężczyzn, tenis - finał singla

kobiet, boks - półfinały 
ok. 12. 00 W przerwie - wiado
mości
16. 00 Program dnia
16. 05 Kino teleferii: „Znak Or
ła,, - serial TP
16. 40 Teleexpres
16. 55 Studio olimpijskie - Bar
celona 92: L. A., zapasy
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Wniebowzięcie„-film

TP, 1973 r., reż. A. Kondratiuk
21. 00 Studio olimpijskie - Bar- 
celona’92: siatkówka kobiet - fi
nał, siatkówka mężczyzn - pół
finał, hokej na trawie kobiet - 
finał
ok. 22. 00 W przerwie - wiado
mości wieczorne
2. 00 Zakończenie programu 
Program 2
7. 30 Panorama
8. 00 Przeboje MTV

8.3 0  Program lokalny 
8.55 „Nowe przygody Superme
na„ - ser. anim. prod. USA
10. 00 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
16. 20 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Benny Hill - ang. pr. rozr.
17. 10 Festiwal Piosenki Dziecię
cej - Konin 1992
17. 50 „AD VOCEM„ / 9 /  - 
progr. J. Bralczyka

18. 00 Program lokalny
19. 00 Studio olimpijskie - Bar- 
celona’92: lekka atletyka, zapa
sy - finały
21. 00 Panorama
21.3 0  Historia wg Kordy „Pry
watne życie Henryka VIII „ film 
fab. prod. ang., reż. A. Korda
23. 10 Benny Hill - ang. progr. 
rozrywkowy
23. 40 „Noc Cykad,, - cz. 1
24. 00 Panorama
0. 10 „Noc Cykad,, - cz. II
1. 00 Zakończenie programu

Sobota - 8. 08. 92

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,, - program red. 
rolnej
7. 50 „Wszystko o działce,,
8. 10 „Rynek - Agro„
8. 35 „Maciejowice-Jak za Koś
ciuszki „-wojskowy progr. dok.
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Ziarno - progr. red. katol. 
dla dzieci i rodziców
9. 30 Walt Disney przedstawia - 
„Nauczycielka,, cz. l
10.55 „Rock - expres,,
11.3 0  „Dla Ciebie i dla domu,,
12. 00 Wiadomości
12. 10 „Podróże na celuloidzie,, -

„Oczyma buddy,, - film dok. Sz. 
Wdowiaka
12. 45 „Szkoła dobrych obycza
jów,,
13. 00 Studio olimpijskie - Bar
celona’92: tenis - finał debla 
kobiet, tenis - finał singla męż
czyzn, piłka ręczna - finał kobiet 
ok. 17. 00 W przerwie - Teleexp
res
18. 00 „Butik,, - progr. G. Szcze
śniak
18. 25 „Żagle 92„
18. 45 „Z kamerą wśród zwie
rząt,, - powrót do rodziny
19. 00 Małe wiadomości DD  - 
progr. inform. dla dzieci
19. 10 Wieczorynka
19. 25 Wiadomości
19. 55 Studio olimpijskie - Barcelona

Barcelona’92: piłka nożna - finał, 
lekka atletyka, piłka ręczna mę
żczyzn - finał, koszykówka męż
czyzn - finał, hokej na trawie 
mężczyzn - finał, gimnastyka 
artystyczna - finały 
2230 W przerwie - Wiadomości 
wieczorne
3. 00 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Azymut,, - wojskowy ma
gazyn filmowy
8. 00 Halo lato
8. 10 „Mała księżniczka,,/ 2 2 /  - 
„Przyjęcie na poddaszu„-serial 
animowany prod. japońskiej
8. 35 „Lalamido, czyli porykiwa
nia szarpidrutów,,

9. 00 Studio olimpijskie - Bar
celona 92: kajaki - finały, boks - 
finał
13. 00 Zwierzęta świata: „Ha
wajska przyroda,, - ser. dok.
13. 20 Polska Kronika Filmowa
13. 30 Halo lato
13. 35 Koncert Wiedeńskiej Or
kiestry Johanna Straussa pod 
dyr. Alfreda Eschwe
14. 35 Halo lato
14. 40 „Gang Olsena idzie na 
wojnę,, - film prod. duńskiej
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 Halo lato
16. 45 „Rodzinny Bumerang,, 
/ 1 1 / - ser. prod. austr. -ang.
17. 10 Halo lato „Co jest grane,, -

quiz
17. 20 „Za chwilę dalszy ciąg 
programu,, - pr. W. Manna i K. 
Materny
17. 40 Powrót Józefa Hofmana
/ 2/
18. 00 Studio olimpijskie - Bar- 
celona’92: gimnastyka artysty
czna - finały, lekka atletyka
20. 00 „Edward i jego córki,, / 6 -  
osty  ser. prod. franc.
21. 00 Panorama
21.25 Słowo na niedzielę 
21.3 5  Mąż Pani A m b asad or/l/
- ser. prod. franc.
2230 Festiwal muzyki rockowej
- Jarocin ’92
24. 00 Panorama
0. 10 Festiwal muzyki rockowej - 
Jarocin ’92
3. 00 Zakończenie programu

Niedziela - 9. 08. 92

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,, - 
Finlandia, cz. 2
8. 15 „Przystanki codzienności,,
8. 35 „Notowania,,
9. 00 Kino teleferii „Wyspa Ska
rbów,, / 2 /  ser. prod. włoskiej 
10.3 0  „Kartki z podróży,, -,, Chi
cago,, serial prod. ang.
11. 25 Telewizyjny koncert ży
czeń
11.55 „Czas teraźniejszy, czas 
przeszły,, - film dok. o Hiroszi
mie

12. 20 „Tydzień,,
13. 00 Studio olimpijskie - Bar
celona’92: hippika - konkurs 
skoków, siatkówka mężczyzn - 
finał
15. 30 „Rhytmick„-magazyn 
muzyczny
16. 10 „Szkoła pod żaglami,,
16. 40 Teleexpres
17. 00 Studio olimpijskie - Bar
celona’92: lekka atletyka - ma
raton, hippika
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Zawsze się znajdzie jakaś 
robota,, /2 /-ser. franc.
21. 00 Studio olimpijskie - Barcelona

Barcelona’92 - uroczystość za
mknięcia Igrzysk
24. 00 „Kanał 5„ - program saty
ryczno-muzyczny
0. 40 „Gdybym był królem,,
0. 50 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 „Przegląd tygodnia,, /d la  
niesłyszących/
8. 00 „Zawsze się znajdzie jakaś 
robota,, /2 /- /d la  niesł./
8. 45 „Słowo na niedzielę,, /dla  
niesłyszących/
8. 50 Halo lato
9. 00 Studio olimpijskie - Bar
celona’92: hippika - konkurs

skoków, boks - finały,
13. 00 Halo lato
13. 10 „Animals,,
14. 00 „Róbta co chceta,, - roc
kowe spotkania
14. 20 Halo lato
14. 30 „Droga ku wojnie,,/ 4 / -  
„Włochy,, - ser. dok. prod. ang.
15. 20 Halo lato
15. 25 „Godzina z Hanna-Bar- 
bera„
16. 25 Halo lato
16. 30 Panorama
16. 35 Halo lato
16. 45 „Rodzinny Bumerang,, 
/1 2 /  - ser. prod. austr. -ang.
17. 10 „Mały businessman’92„

/ l /  - koncert
18. 00 „Alternatywy 4 „ /6 /„ G o 
łębie,, - ser. TP
19. 00 Studio olilmpijskie - Bar- 
celona’92: hippika - konkurs 
skoków, piłka wodna - finał
21. 00 Panorama
21.3 0  „Gadająca skrzynka,,
21. 40 „Pragnienie,, - film fab. 
prod. austral., reż. Rod Hardy, 
wyk. David Hemmings, Henry 
Silva, Chantal Mentouri
23. 15 Festiwal muzyki rockowej 
- Jarocin ’92
24. 00 Panorama
0. 10 Halo lato - „Ernest Wam
pir,,, „Ernerst Malarzem,,               RYBNICKA KSIĄŻKA TELEFONICZNA 
0 . 15 Zakończenie programu

MOTES DOMOWY
24341 Korecka Anna 
23685 Korecki Jan 
28026 Korona Władysław 
22864 Komas Jolanta 
28358 Kometa Jerzy 
27558 Komba Jadwiga 
24558 Korus Al ojzy 
27901 Koms Julia 
27231 Koms Janina 
25322 Korsak Edmund 
27372 Korsak Zygmunt 
28487 Korzeniowska Maria 
27871 Korzeniowski Bolesław 
25018 Korzeniowski Józef 
27744 Korzeń Dariusz 
28059 Korzeń-Porwoł Anna 
23588 Korzuch Helena 
27091 Korzuc Edmund 
22043 Korzuch Zygmunt 
26644 Kosiorek Henryk 
22411 Kosko Ryszard
28667 Kosko Ewa
22976 Kosko Aleksander
25108 Kosko Magdalena
28248 Kosak Jolanta
27439 Kosacki Jan 
24438 Kosinski Julian 
25004 Kosieradzki Stanisław

Dworek
Cmentarna
Chabrowa
Mikołowska
Wawelska
Floriańska
Zebrzydowicka
Wodzisławska
Wielopole
Tęczowa
Chwałowicka
Krzyżowa
Niedobczyce
Kościuszki
Sławików
Dąbrówki
Krasickiego
E. Plater
Białych
Orzepowicka
Białych
Findera
Wiejska
San. Vallier
Challota
Dąbrówki
Białych
Wyzwolenia

22200 Kosiba Adam
22236 Kosiba Małgorzata
21226 Kosicki Edmund
22126 Kosicki Edmund
24111 Kosik Stanisław
27609 Kosik Eugeniusz
26644 Kosiorek Henryk
22723 Kost Antoni lek.
28746 Kosteczko Barbara
25505 Kosteczko Janina
26212 Kosteczko Ryszard
25070 Kostiuk Alina
27821 Kostka Bernard
28436 Kostka Mirosław
24542 Kostka Henryk
22395 Kostka Henryk
24245 Kostka Jerzy
23758 Kostro Teresa
21313 Kostrzewski Jerzy
27321 Kosman Giner
28642 Kosorz Czesław
23236 Kosowski Edward
23987 Koszyk Olga
28667 Kosko Aniela
27272 Kotajny Grażyna
21031 Kotas Dorota lek.

Krzyżowa
Zielona
Cmentarna
Rynek
Piasta
Wawelska
Orzepowicka
Mikołowska
Kar. Kominka
Widok
Jankowicka
Orzepowicka
Mglista
Floriańska
Wyzwolenia
Woj. Polskiego
Jankowicka
Gwarków
Klasztorna
Sławików
Niedobczyce
Rudzka
Sławików
Findera
Piastów
Powstańców

c. d. na stronie 10
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Poniedziałek -10. 08. 92

Program 1
16. 00 Program dnia
16. 05 Teleferie z „Luzem,,
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Alf,, - serial prod. USA
17. 45 „Antena,,
18. 05 „Bajki i legendy Luwru,,
18. 20 „Londyńskie pracownie,,

18. 30 „Podróże na kresy,, - za 
Niemen
19. 00 Wieczorynka „Czarowa
nie z nocy,, - widow. teatr.
19. 30 Wiadomości
20. 10 Teatr Telewizji - spektakl 
na bis - G. Zapolska „Moral
ność pani Dulskiej,,
22. 15 „Śpiewajmy poezję,, - Ol
sztyn '92 - koncert laureatów

/ l /
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Kino europejskie „Bez- 
prawie„-film fab. prod. radz. 
0. 35 Zakończenie programu

Program 2
16. 25 Powitanie
1630 Panorama
16. 40 „Ojczyzna - polszczyzna,,

17. 00 „Ulica Sezamkowa„
18. 00 Program lokalny
18. 20 „Spotkanie z magią,,
19. 20 Aktualności - fotel 
„Dwójki,,
19. 30 Galeria „Dwójki„ - Alicja 
Wahl
20. 00 Koncert antypiracki - 
/powtórzenie/
21. 00 Panorama

2130 Sport
21. 40 Reporterzy „Dwójki,, 
przedstawiają
22. 00 „Bohaterowie,, /4  ost. /  - 
ser. prod. ang. -austr.
23. 00 „Maraton trzeźwości,, - 
Zaczęło się od maratończyka
23. 40 „Msza kreolska,, Ariela 
Ramireza w wyk. „Grupo Cos
ta„
24. 00 Panorama

Wtorek - 11. 08. 92

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie: „Kolorowe lato,,
10. 05 Family Album
10.3 0  „Dynastia,, - ser. prod. 
USA
11.20 „Świat roślin,, - Niebez
pieczne rośliny 
11.50 „100„ - film dok.

Środa - 12. 08. 92

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie
10. 05 Family Album 
10.3 0  „Pod jednym dachem,,/ 9 /  
11.3 0  „Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią,,
11.50 „... swego nie znacie,, - ka
talog zabytków
12. 00 Wiadomośd

12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii: „Znak or
ła,, /2/
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Cyrk Humberto,, / 5 /  - 
ser. prod. czech.
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Dynastia,,
21. 00 Tylko w „Jedynce,,
22. 15 „Telemuzak,, - magazyn 
muzyki rozrywkowej

16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii: „Znak Or
ła,, / 3/  - ser. TVP
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Bill Cosby show,, - serial 
prod. USA
17. 45 „Prawa miłości,, / 5 /  - 
„Granice wierności,, -ser. dok.
18. 35 „Londyńskie pracownie,,
18. 45 10 minut dla ministra pra
cy
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Studio sport

22. 45 Wiadomości wieczorne 
22.55 „Wezwanie,,
23. 25 „Siódemka,, w „Jedynce,, 
- „Maestro, / 2 /
0. 20 Zakończenie programu 

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Kapitan Planeta i Planeta-
Planetarianie,,
8. 55 „Pokolenia,, - ser. prod.

22. 00 „Moje miejsce,,
22. 15 Międzynarodowy piknik 
country - Sopot’92
22. 45 Wiadomości wieczorne 
23. 00 „Życie Kamila Kuranta,, 
/ 4 /  ser. TP
2335 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Piłkarze,, - „nowy rodzaj 
treningu,, ser. anim.

USA
9. 15 Teleklinika doktora A. Ka
szpirowskiego
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Moja modlitwa
17. 00 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Cudowne lata, / 5 8/-„To 
jakaś pomyłka„-ser. prod. USA  
18.55 „Europuzzle,,
19. 00 „Pokolenia,, ser. prod.

8.55 „Pokolenia,, ser. prod. 
USA
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport
16.55 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 00 Ulica Sezamkowa - progr. 
dla dzieci
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Historia cyrku,, / 5 /
19. 00 Pokolenia - ser. prod. USA
19. 20 Cienie życia / 2 /  - „Ros
janie na saksach,,

USA
19. 20 „Rozmowy o rzeczynie
pospolitej,, -pr. A. Małachowskie
go
19.3 0  Neptun TV - przedstawia: 
„Kazik,,
20. 00 Wielki sport, „Moto max,,
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 „Faceci nie do zdarcia,, - 
film fab. prod. USA
23. 10 „Generał Władysław An
ders,, - film dok. Z. Wawra
24. 00 Panorama

1930 Wielka piłka
20. 00 „Odlecieć stąd,, / 7/  - ser. 
prod. USA
20. 45 „Zwiedzisz w jednym 
dniu„-samoch. przew. znawcy 
sztuki
21. 00 Panorama
2130 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Zaproszenie do Teatru 
STU - „Markietanki, czyli ko
biety na tyłach w walce o pokój,,
23. 00 Przegląd Kronik Filmo
wych
2330  „Czarne, białe,, - film dok.
24. 00 Panorama

Czwartek - 13. 08. 92

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości wieczorne
9. 10 Kino teleferii
10. 05 Family album
1030 „Abigail,, / l /  - ser. prod.
węgierskiej
11,50 „Sto lat,, - magazyn ubez
pieczeń społecznych
12. 00 Wiadomości

16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Sława,, / 5/ - ser. muzycz
ny prod. USA
18. 10 Magazyn katolicki 
1835 Londyńskie pracownie
18. 45 „Polska z oddali,, - Jan 
Nowak Jeziorański
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Zawód policjant / 7 /
21. 00 Sprawa dla reportera - 
progr. publicystyczny

21. 45 Pegaz
22. 15 „Pleasure, czyli przyjem
ność,, grupa „Lamen,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Dom otwarty,, - film do
kum.
2330 „Pół willi bez pana młode
go,, - film fab. prod. czecho
słowackiej
0. 50 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV

8. 00 Program lokalny
830 „Nowe przygody He-ma
na,,
835  Pokolenia - ser. prod. USA
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „ONA,, - magazyn dla 
kobiet
17. 00 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
18. 00 Program lokalny
18. 30 Pełna chata /7 /  - serial 
prod. USA
18.55 „Europuzzle..

19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Aktualności „Dwójki,, - 
„Gliniarze,, cz. 2 
19.30 „Camerata« przedstawia 
19.55 „Paul Simon solo„ - ang. 
film biograficzny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 „Bez znieczulenia,, - pro
gram W. Walendziaka
22. 05 „Z głową w obłokach,, - 
film fab. prod. franc.
24. 00 Panorama

MOTES DOMOWY

RYBNICKA   KSIĄŻKA   TELEFONICZNA
TELEFONICZNA

23567 Kotas Józef Piasta
26832 Katos Stefan Wyzwolenia
23676 Kotos Alojzy Jankowicka
22780 Koteria Bogusław lek. Matejki
22570 Koteria Julian Kościuszki
21440 Kotula Danuta Kościuszki
22227 Kotula Gabriela Białych
26812 Kotula Tadeusz Za Torem
27503 Kotusz Katarzyna Challota
26846 Kotowicz Ryszard Findera
27718 Kotowicz Maria Niedobczyce
21763 Kotyrba Benedykt Przyjaźni
25433 Kotyrba Sylwia Piasta
26602 Kowol Jerzy Wawelska
22857 Kowal Eugeniusz Gliwicka
24575 Kowol-Majewska Kinga Grunwaldzka
23375 Kowol Kinga Hallera
28178 Kowol Andrzej Wandy
24813 Kowol Barbara Chopina
21318 Kowol Alfons Raciborska
24797 Kowol Zofia Wyzwolenia
25155 Kowol Erna Wyzwolenia
21448 Kowol Jerzy Nad Potokiem
26257 Kowol Ewa Floriańska
27058 Kowol Tadeusz Łokietka
27350 Kowalski Krzysztof Wrębowa

24371
23264
22437
25259
25224
22748
24722
25215
28864
22581
23940
25782
22851
27075
24971
24373
25782
28853
28185
22408
28562
27975
28393
24936
27510
21974
24765
21598
27240

Kowalska Krystyna 
Kowalska Krystyna 
Kowalski Bogusław 
Kowalski Zbigniew 
Kowalski Edward 
Kowalski Janusz 
Kowalski Józef 
Kowalski Czesław 
Kowalski Romuald 
Kowalski Lech 
Kowalska Eleonora 
Kowalski Wiktor 
Kowalska Natalia 
Kowalski Edward 
Kowalski Bolesław 
Kowalska Danuta 
Kowalski Wiktor 
Kowalik Józef 
Kowacka Jolanta 
Kowacka Grażyna 
Kowalczuk Jerzy 
Kowalczyk Jan 
Kowalczyk Jerzy 
Kowalczyk Jerzy 
Kowalczyk Janusz 
Kowalewski Robert 
Kowolik Zuzanna 
Kowolik Ryszard 
Kowolik Edward

Findera
Dworcowa
Hibnera
Chrószcza
Fredry
Grunwaldzka
Raciborska
Kuźnica
Wawelska
Kilińskiego
Wyzwolenia
Jankowicka
Powstańców
Karłowicza
Młyńska
Saint Vallier
Jankowicka
Kar. Kominka
Raciborska
Różańskiego
Orzepowicka
Kar. Kominka
Floriańska
Findera
Dworek
Chalotta
Sławików
K. Miarki
Sławików c. d. n.
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pod redakcją MARIANA RAKA

Na turystycznym szlaku

Zam ek Krzyżtopór

Zgodnie z życzeniem Krzy
sztofa Ossolińskiego zamek 
miał tyle baszt, ile jest pór 
roku, tyle sal, ile miesięcy, 
tyle pokoi, ile tygodni i tyle 
okien, ile jest dni w roku. We 
wnętrzu jednej z sal, będącej 
legendarną jadalnią, znajdo
wał się szklany sufit, nad któ
rym umieszczone było olbrzy
mie akwarium z rybami, na-

Najokazalszą rezydencją 
możnowładczą w Polsce 
XVII wieku był niewątpliwie 
zamek KRZYŻTOPÓR 
w Ujeździe koło Opatowa 
/woj. kieleckie/. Ów pomnik 
architektury, którego impo
nującą do dziś ruinę zaliczo
no do najwyższej, „zerowej,, 
kategorii zabytków, jest nie 
tylko wielkim dziełem mo
numentalnego budownictwa 
okresu manieryzmu /k oniec 
renesansu - początek baro
ku/; to zarazem wymowne 
świadectwo magnackiej py
chy, wybujałej fantazji i bo
gactwa fundatora, wojewo
dy sandomierskiego Krzysz
tofa Ossolińskiego, człowie
ka starannie wykształcone
go za granicą, pisarza, uczo
nego, mecenasa sztuki, żoł
nierza, a nade wszystko dzi
waka i ekscentryka.

Krzyżtopór wybudowano 
w latach 1626-1644. Zamek 
zgodnie z zamierzeniem za
dziwiał, wzbudzał respekt 
oraz świadczył o potędze 
i nieomal nieograniczonych 
zasobach finansowych fun
datora. Zamek Krzyżtopór w rysunku Mariana Raka

natomiast stajnie zamkowe wy
posażone były w marmurowe 
żłoby.

Przybywający do zamku 
goście byli więc ogłuszeni 
i oszołomieni niezwykłością 
i potęgą architektury. Za 
kwoty wydane na budowę 
Krzyżtoporu można było 
utrzymać przez kilka lat ar
mię, której wówczas tak Pol
sce brakowało.

W czasie „potopu,, szwe
dzkiego /1 655-1657/ zamek 
został przez Szwedów pod
stępem zdobyty, zdewasto
wany i złupiony. Mimo, iż 
pozostał zaledwie cieniem 
swojej dawnej świetności, je
szcze w 1687 roku pisano
o nim, że „z wielu zamków 
istniejących w Polsce jest naj
piękniejszy,,.

Na teren zamku wchodzi 
się przez bramę w wieży wja
zdowej, do której prowadzi 
arkadowy most przerzucony 
nad fosą, niegdyś zwodzony, 
dziś częściowo zniszczony.

Szczególną uwagę zwraca 
portal bramy, wykonany 
z czarnego marmuru. Po jego 
bokach umieszczono olbrzy
mie płaskorzeźby: KRZYŻ
I TOPÓR symbolizujące na
zwę zamku i świadczące 
o kontrreformacyjnym nasta
wieniu /K R Z Y Ż / i pysze 
rodowej /herb - TOPÓR 
OSSOLIŃSKICH/ Krzy
sztofa Ossolińskiego.

Do zamku w Ujeździe, po
łożonym na południowy za
chód od Opatowa, dojechać 
można autobusem PKS za
równo z Opatowa, jak i z Os
trowca Świętokrzyskiego.

Aktywny wypoczynek, 
ucieczka od szarości dnia co
dziennego i kłopotów, chęć 
zmiany otoczenia, relaks... 
Taką odpowiedź otrzyma
my na pytanie o to, co daje 
„działka,,. Oczywiście naj
bardziej widoczne efekty 
z jej posiadania to plony, 
zbierane przez cały rok. 
Spływające śniegi dają syg
nał działkowiczom do roz
poczęcia kolejnego sezonu.

W Pracowniczym Ogro
dzie Działkowym „RAJ,, 
w Rybniku przy ulicy Raci
borskiej rozpoczął się on 
przed paroma miesiącami. 
W trudnych dzisiejszych cza
sach działka o powierzchni 
300 m2 zastąpić musi niejed
nym wczasy czy kolonie dla 
dzieci. Stanowi też niebaga
telne źródło świeżych, bo
dajże najlepszych /bo  swo
ich/ jarzyn, warzyw i owo
ców. O kwiaty nie trzeba się 
martwić przez cały rok. Dla 
niejednych jest okazją do 
podreperowania domowych 
finansów. W dni wolne od 
pracy, ogródki zaludniają 
się od samego rana. Przy
chodzi się tu całymi rodzina
mi, często w poszerzonym 
o przyjaciół, sąsiadów 
z „klatki,, - tej schodowej - 
składzie. Tu, po ciężkiej pra
cy, wieczorem, rozpalane są 
węgle pod „grillem,,, strzela-

Lato w
ją  korki i nakrętki. Robi się 
głośno, czasem za głośno. 
I mimo wszystko jest miło. 
Te trzysta metrów kwadra
towych własnej ziemi spra
wia, że czujemy się „posiada
czami,, oazy, do której mo
żemy zawsze przyjść i czuć 
się tu po prostu u siebie. To 
tu tworzą się przyjaźnie zna
jomości, do których tęskni 
się później przez całą zimę.

- Co daje ci działka - py
tam CZEŚKA ZAGOC
KIEGO, mojego sąsiada 
z działki. - Dla ludzi, którzy 
z różnych względów musieli 
zmienić miejsce swojego po
bytu, nieraz zostawić ziemię 
po to by przyjechać tu na 
Śląsk do pracy, działka jest 
namiastką tego, co trzeba by
ło opuścić. Bez tej działki nie 
wyobrażam sobie życia w blo
ku. Chyba bym zwariował. 
Przecież wiesz, że ta działka 
pozwalała nam zawsze godnie 
trwać przez te wszystkie cięż
kie lata. Tu zawsze obchodzi
liśmy nasze „pierwsze maje,,. 
Sadziliśmy wtedy kartofle, 
by w ten nietypowy, ale nasz 
sposób uczcić Święto Praco
wników, a nie Pracy, to tu

"Raju"
przecież prowadziliśmy nasze 
nocne, ale i dzienne „Pola
ków rozmowy,, i nie tylko my. 
Myślę, że dalej tak będzie.

Nie do wszystkich użytko
wników działek dotarło, że 
służyć one mają przede

wszystkim rekreacji, że cias
nota i bezpośrednie sąsiedzt
wo z innymi sprawiają, że 
musimy też pomyśleć o in
nych. Są tam „gospodarze,, 
pełną gębą, którzy nie bacząc

na nic w najlepsze hodują 
przeróżną „gawiedź,,. Są tam 
gołębie, króliki, kury, kaczki 
i co tylko można sobie wyob
razić, wypełniając działki 
specyficznym bukietem zapa
chów... Jest ktoś, kto zamę
cza pieska uwiązanego na 
stale do budy „zlecając,, mu 
pilnowanie swojego majątku. 
Pies ten ujada po całych 
dniach i nocach, zniechęcając 
sąsiadów do przychodzenia

na wymarzoną przecież dział
kę.

Minie lato, zbierzemy co 
urośnie i zimą znowu będzie
my tęsknić do „Raju,,.

CZESŁAW GOLIŃSKI

Działka jest miejscem, do którego przychodzi się z przyjem
nością...  Foto: wack

Pod znakam i 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Nic nie stoi na przeszko
dzie, by podjąć ważną, osobi
stą decyzję. Lato, wakacje, 
luz bardzo temu sprzyjają...

BYK
21. 04.  - 20. 05.

Jeżeli chcesz być górą, mu
sisz zwiększyć swoją odpor
ność na stres i zmęczenie, 
musisz stawić mu czoła... 

BLIŹNIĘTA
21. 05.  - 21. 06.

Potrafisz się śmiać
i umiesz panować nad emoc
jami - Twoje miejsce jest 
w kasynie gry! Oczywiście, od 
czasu do czasu...

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Żadnych nagłych pomys
łów, domniemanych korzyści 
i niejasnych sytuacji, lepiej 
dla Ciebie, jeśli będziesz się 
poruszać po pewnym gruncie.LEW

23. 07.  - 23. 08.
Ostatnio zmagasz się z pe

chem, ale to tylko chwilowa 
sytuacja, jesteś przecież 
LW EM  walczączym! 

PANNA
24. 08.  - 23. 09.

Ze świecą szukać tak po
myślnego dla P A N N Y czasu, 
szczególnie dla tych przeby
wających na „wywczasach,,. 
Sentymentalna przygoda mo
że wcale się nie skończy wraz 
z nastaniem jesieni?

WAGA
24. 09.  - 23. 10.

Dla uniknięcia frustracji, 
na które podatny jest wbrew 
nazwie i Twój znak - najlep
sza wędrówka w nieznane... 

SKORPION
24. 10.  - 21. 11.

Nadszedł czas wyzwania,
ale jeśli masz władzę nie nad
używaj jej. Sukces możesz 
uzyskać pod warunkiem za
chowania umiaru i szacunku 
dla prawa.

STRZELEC
22. 11.  -  21. 12.

Nie czyhają na Ciebie spe
cjalne niebezpieczeństwa, 
trzeba jednak unikać miejsc, 
gdzie na próbę wystawiona 
będzie Twoja cnota i... Twoja 
kieszeń.

KOZIOROŻEC
22. 12. -  20. 01.

Twoja ostatnia irytacja 
spłynie jak przysłowiowe wio
senne śniegi, a to pod wpły
wem morza, słońca i kogoś 
bardzo miłego.

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Wypoczynek sprawi, że do 
obowiązków zawodowych, 
jak i towarzyskich podej
dziesz z nową energią, po
zbawiony pesymizmu, poczu
cia presji i frustracji.

R Y B Y
19. 02. - 20. 03.

Byle tylko nie szastać pie
niędzmi, a wakacje zapowia
dają się atrakcyjnie, choć mę
cząca podróż zmąci nieco ra
dość.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1 1



Fatałachy z naszej szafy

S p ó d n ico w e
b o g a ctw o
Jednym z plusów współ

czesnej mody jest jej różno
rodność. Można swobodnie 
przymierzać się do wielu sty
lów, które są tak dokładnie 
przemieszane, że nie bardzo 
wiadomo, gdzie kończy się 
stylizacja, a zaczyna orygi
nalny, wymyślony, nowy 
trend. Kiedyś była jasność 
przynajmniej w długości 
i podstawowej linii. Nosiło 
się długo lub krótko, do cia
ła lub luźno. Obecnie nawet 
tak podstawowa „sztuka,, 
garderoby jak spódnica ma 
dziesiątki odmian. Na ulicy 
przeważa opinająca biodra 
opaska, bo trudno coś co 
zaczyna się w pasie, a kończy 
20 cm niżej nazwać spód
nicą, ale istnieje grupa dzie
wcząt i kobiet, które czują 
się lepiej w innych modelach. 
I mogą bez kompleksów 
włożyć: krótką lub długą 
układankę, długie lub krót
kie pareo, zwężoną o długo
ści przed kolano spódnicę 
o podwyższonej talii, długą 
wąską, rozpinaną na całej 
długości, nawiązujący do lat 
70 trapezik przed kolano

i parę jeszcze innych. Każdy 
z wymienionych modeli miał 
swoje odzwierciedlenie na 
wielkich pokazach mody 
i ma swoich propagatorów.

Wybierzmy i my swoją 
spódnicę.

Wróżka

Lekarz domowy radzi 

Udar cieplny
Lato jest wyjątkowo upal

ne, a ma być jeszcze bardziej 
gorąco. W największym nie
bezpieczeństwie są małe 
dzieci, które nie mogą się 
poskarżyć. Nie wolno ich 
przegrzewać, zawijać w beci
ki, grubo ubierać. Zawsze 
lepsze są stroje jasne, w któ
rych jest chłodniej i dzie
ciom, i dorosłym. Trzeba na
tomiast okryć dziecku głowę 
i poić je!

Jeżeli pojawią się zawroty 
i bóle głowy, nudności, 
a zwłaszcza gdy nastąpią 
drgawki czy utrata przytom
ności, należy chorego prze
nieść w chłodne miejsce, roze
brać, położyć zimny okład na 
głowę. Ciało masujemy i wa
chlujemy. Można zrobić le
watywę z chłodnej wody.

Z Rybnika do W ęgorzew a
Wojskowy Ośrodek Kul

tury w Węgorzewie organi
zuje od 19 do 22 sierpnia 
Festiwal Kapel Rockowych 
„ROCK’N ’LAW„. Do kon
kursu zgłoszonych zostało 
ponad sto zespołów, z tego 
aż 5 z Rybnika.

Do konkursu zakwalifi
kowały się dwa, mianowicie 
PORNOGRAFFITI i THE 
PARTAMENT. Jednakże

dwa inne zespoły DACNA
GE INC i OXIDE również 
zagrają przed mazurską pu
blicznością. Będzie to na pe
wno jedna z większych im
prez, na której młodzi ryb
niccy muzycy „pokażą się,, 
w tak licznej obsadzie. Ży
czymy dużo szczęścia zespo
łom i... „zerwania strun,,

/ l o l /

5  m i n u t  ł a m a n i a  g ł o w y

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice!

Wśród czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie łamigłówki do 
17. 08. br., wylosowana zo
stanie nagroda w postaci na
granej kasety video ufundo
wana przez PUH „ULEX„ 
z Rybnika-Boguszowic, tel.

392-134.
Rozwiązanie prosimy 

przesłać na kartkach poczto
wych na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka„, Rybnik, ul. Koś
ciuszki 54.

Nagrodę za rozwiązanie 
krzyżówki z hasłem „WIE

LE SŁOŃCA NA WAKA
CYJNYCH SZLAKACH 
ŻYCZY GAZETA RYBNI
CKA,, z „GR„ nr 29 z dnia 
24 lipca br. wylosowała Ja
nina Terebińska, 44-203 Rybn
ik-Paruszowiec, ul. Olszo

wa 6. Nagrodę prosimy ode
brać w redakcji.

W razie zaburzeń oddecho
wych stosujemy sztuczne od
dychanie. Jeżeli chory jest 
przytomny, podajemy mu 
lekko osolone napoje.

Upały są szczególnie nie
bezpieczne dla osób cierpią
cych na duszności, dolegli
wości sercowe - powinni oni 
unikać słońca, nosić kapelu
sze, a nawet parasolki słone
czne.

Rybnickie pogotowie ra
tunkowe przestrzega przed 
urazami, które zdarzają się 
rozbrykanym dzieciom - łat
wo latem spaść z drzewa czy 
przewrócić się jeżdżąc na ro
werze.

A przede wszystkim uwa
żajmy nad wodą - nie wolno 
się kąpać, kiedy jesteśmy 
rozgrzani, ani skakać do nie
znanych zbiorników wod
nych - takie zabawy co roku 
kończą się wieloma utonię
ciami i urazami, które pro
wadzą do wózka inwalidz
kiego.

K. M.

NIE TYLKO 
DLA

RAKÓW
Jeżeli pani spiekła się na 

raka, nie bacząc na dziurę 
ozonową i ostrzeżenia der
matologów, żeby nie nadu
żywać słońca, mamy dla pa
ni kilka dobrych rad: 

Wychodząc na słońce sto
sujemy krem z filtrem UV. 
I tak się opalimy, ale będzie 
to opalenizna zdrowa. Trze
ba się do słońca przyzwycza
ić, nie opalać się od razu 
godzinami. Kto się nie sma
rował kremem przed opala
niem, niech tego nie robi, 
kiedy się już poparzył! Trze
ba przede wszystkim zejść na 
2-3 dni ze słońca. Oparzona

HASZE
PROPOZYCJE

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

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

9 sierpnia, godz. 19. 00 -
24. 00 WIDEODYSKOTE
KA, cena biletu 20. 000 zł

Estrada przed TZR 
9 sierpnia, godz. 16. 00, 

Chór Mieszany SERAF 
z Popielowa, Orkiestra Dęta 
Zakładów Naprawczych 
w Niedobczycach

HERBALIFE
znów 

w Rybniku
Dwukrotnie, bo w kolejne 

wtorki 11 i 18 sierpnia,
o godz. 18. 00 rybniczanie
i nie nie tylko, będą mieli po 
raz kolejny okazję do spot
kania na Małej Scenie Ryb
nickiej z przedstawicielami 
amerykańskiego programu 
dietetycznego HERBALI
FE.

Jak stosować preparat 
i czego się spodziewać w cza
sie i po jego zastosowaniu, 
wszyscy chętni dowiedzą się 
na spotkaniu.

Dodać należy, że przed
stawiciele HERBALIFE, 
którzy przybyli zza połu
dniowej granicy, bo z Ostra
wy, zachęcać będą do współ
pracy i włączenia się do gru
py dystrybutorów prepara
tu.

Można pomóc bliźnim, 
nieźle na tym zarabiając!

W. R.

skóra musi być nawilżana - 
zsiadłym mlekiem albo maś
lanką /sposób polski/, zmie
nianymi co jakiś czas okła
dami z ogórka /sposób buł
garski/, miodem /sposób 
skandynawski, trochę dziw
ny/. Na małe oparzenia /nie 
tylko słoneczne/ pomaga 
sok z aloesu. Można też ro
bić kłady ze szczawiu i pić 
3 razy dziennie szczawiową 
herbatkę. I następnym ra
zem trzeba być rozsądniej
szym!  /K /

Kino Premierowe 
12 i 13 sierpnia, godz. 

11. 00, z cyklu wakacyjnych 
projekcji filmowych dla 
dzieci i młodzieży ROBIN 
HOOD - KSIĄŻĘ ZŁO
DZIEI, czyli przyjaźń, mi
łość, odwaga i honor, wspa
niałe pojedynki, popisy kas
kaderów i niesamowite przy
gody. Film prod. USA z Ke- 
vinem Costnerem w roli głó
wnej, wstęp bezpłatny.

godz. 17. 00 i 18. 00 - FRE
DY NIE ŻYJE - KONIEC 
KOSZMARU,,, sen i niesa
mowitość, efekty wizualne 
i dźwiękowe, w roli. gł. Ro
bert Englund

/g w /

N asz adres:
44-200 RYBNIK. 
ul. Kościuszki 54, 

pokój 16 
tel/fax 28-825 
Biuro czynne 

od 9. 00 do 17. 00
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