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Przez ostatnie kilkanaście 
dni mieliśmy okazję poznać 
smak życia w tropiku... Dłu
gotrwały i męczący upał 
przyniósł nam zupełnie no
we doświadczenia i nowe za
grożenia. O stanie upraw do
nosi stale TV, radio i prasa 
codzienna, tak jak o fali po
żarów, coraz bardziej groź
nej i narastającej. Z nieba 
leje się jedynie żar, kto może 
ucieka nad wodę lub do lasu. 
Natomiat ci, którzy muszą 
pracować, rozumieją już dla
czego w cieplejszych strefach 
tak ważny jest czas sjesty...

W tym numerze „Gazety 
Rybnickiej,, pokazujemy różne

różne aspekty życia w gorączce 
upalnego lata.

Kto ma wyobraźnię lub 
był w górach i widział wysy
chające strumienie, oczekuje

Gorączka
upalnego

lata
innej klęski - klęski suchych 
kranów. W Rybniku, jeszcze 
nikt o tym nie mówi, ale jeśli 
upał nie zelżeje...

Na naszych zdjęciach wi
dać jednak, że nie wszyscy 
kapitulują wobec żaru. Na 
Rynku, choć jest niczym pa
telnia, trwa układanie nowej 
nawierzchni, a tempo obec
nych robót jest dla uważ
nych obserwatorów szoku
jące.

Jesteśmy w pełni świado
mi, że nasze zdjęcie jest już 
archiwalne, gdyż tak płyta 
Rynku wyglądała w ponie
działek...

Zdjęcia zamieszczone po
niżej nie potrzebują komen
tarza..., zrobione zostały je
dnego dnia!

/ e m /

Zakaz w ypalan ia
Rozporządzenie Wojewody Katowickiego z dnia 28 lipca 

1992 roku w związku z utrzymującym się wysokim za
grożeniem pożarowym.

Zarządza się co następuje:
Paragraf 1. Wprowadza się w woj. katowickim do 31 

października 1992 r.:
1.  zakaz wypalania trawy i słomy,
2.  zakaz palenia tytoniu w lasach i zagajnikach, z wyjąt

kiem dróg, parkingów i miejsc o odsłoniętej glebie mineral
nej.
• Paragraf 2. Za przestrzeganie zakazu określonego w pa

ragrafie 1 pkt 1 czyni się odpowiedzialnymi właścicieli 
gruntów lub administratorów. W przypadku zapalenia się 
trawy lub słomy właściciel lub administrator gruntu ma 
obowiązek ugaszenia lub wezwania Straży Pożarnej.

Paragraf 3. W przypadku naruszenia zakazów okreś
lonych w paragrafie 1 zastosowane będą kary grzywny, 
w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykrocze
niach, lub mandaty karne wymierzane przez funkcjonariu
szy policji, Straży Pożarnej, służb leśnych i straży miejskich.

Paragraf 4. Rozprządzenie zostanie ogłoszone w Dzien
niku Urzędowym Województwa Katowickiego, „Trybunie 
Śląskiej,, oraz w innych środkach przekazu.

Paragraf 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia w „Trybunie Śląskiej,,.

Wojciech Czech
Jarosław J. Szczepański / Radio Wolna Europa Warszawa/ 

- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej„

PTE-0 STANIE NASZEJ GOSPODARKI
Wyniki gospodarcze pier

wszego półrocza są - jak 
twierdzą autorzy raportu 
o sytuacji gospodarczej Pol
ski w 1992 roku, przygoto
wanego przez Zarząd Głów
ny Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego - umiarko
wanie pozytywne, jednak 

połączone są z nadmiernymi 
kosztami społecznymi. 

Wprawdzie nastąpił pewien 
postęp w urynkowieniu gos
podarki, osłabione zostało 
tempo spadku produkcji 
przemysłowej, widoczny jest 
wzrost eksportu, mamy do
datnie saldo płatności towa
rowych i spadek tempa infla
cji; wszystko to, rzec można, 
równoważy jakby wzrost 
niezadowolenia społecznego

spowodowany spadkiem re
alnych wynagrodzeń, a tak
że brakiem polityki społecz
nej, nastawionej na tworze
nie nowych miejsc pracy.

Zdaniem ekspertów 
z PTE, przy przekształcaniu 
polskiej gosodarki należy 
rozważnie prowadzić polity
kę wobec przedsiębiorstw 
państwowych. Konieczne 
jest pozbycie się obsesji pry
watyzacji własności. Zda
niem prof. Zdzisława Sa
dowskiego, prywatyzacja 
własności nie może być CE
LEM, jest natomiast ŚRO
DKIEM do osiągania wy
ższej efektywności. Prywaty
zować należy, ale sztucznie 

c. d. na stronie 4
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 ZA R ZĄ D  MIASTA IN FO R M U JE 

ogłasza przetarg nieograniczony:
1.  na stawkę czynszu dzierżawnego gruntu położonego 

w Rybniku przy ul. Miejskiej /przed budynkiem nr 7/, 
przeznaczonego pod lokalizację 4 pawilonów handlowych 
typu „PAW,, o pow. 20 m2 każdy. Nabycie pawilonów we 
własnym zakresie. Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi
20. 000 zł miesięcznie.

2.  na stawkę czynszu dzierżawnego gruntu położonego 
w Rybniku przy ul. Chwałowickiej /park Kozie G óry/ 
o pow. 40 m2 z przeznaczeniem na pawilon gastronomicz
no-handlowy. Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu wynosi
10. 000 zł miesięcznie.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geo
dezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 
22-364.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 1992 r. o godz.
10. 00 w sali nr 37, I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. B. Chrobrego 2. Wadium wynosi 5. 000. 000 zł 
w odniesieniu do pkt 1 oraz 1. 000. 000 zł w odniesieniu do 
pkt 2 niniejszego ogłoszenia, które należy wpłacić w kasie 
Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do 
godz. 9. 30. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny 
przetargu w wysokości 50. 000 zł.

Wiceprezydent Miasta 
Michał Śmigielski

KOMUNIKAT

Policealne Studium Zawodowe w Rybniku 
prowadzi nabór na rok szkolny 1992/93 w specjalnościach:
- finanse i rachunkowość
- żywienie zbiorowe

Ośrodek Kursowy SSiM
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych ogłasza nabór na 

kursy pisania na maszynie i stenografii na rok szkolny 1992/93. 
Informacji udziela Sekretariat tel. 23663, 25134, 23549.
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W nr 30 Waszego Tygodnika 
ukazał się artykuł Pani mgr Elż
biety Bimler-Mackiewicz p. t. 
„Jesteśmy im to winni,,. Chciał
bym w związku z tym wnieść 
swoje uwagi prostujące nieścis
łości zawarte w tym artykule. 
Podano mianowicie że „kości 
i dała zrzucano do jednego z gli
nioków przy ul. Gliwickiej. Na 
nich po zakończeniu wojny nie
mieccy jeńcy wybudowali obec
ny stadion KS ROW,,.

Jest to istotna nieprawda, 
gdyż stadion został wybudowa
ny przed wybuchem II wojny 
przez władze miejskie. Budowę 
ukończono w połowie 1939 ro
ku, nie dokonano jednak wsku
tek wrześniowej agresji hitle
rowskiej jego oficjalnego otwar
cia. Zrobili to po wkroczeniu do 
miasta Niemcy organizując przy 
okazji propagandową manifes
tację. Jak z tego wynika nie 
mogły być na tym terenie loko
wane ciała i kości ze starego 
cmentarza żydowskiego, który 
Niemcy zlikwidowali w 1940 ro
ku. Stadion zresztą wybudowa
no na piaszczystych polach 
Szpitala Psychiatrycznego, a nie 
na gliniokach. Stary cmentarz

Rybnicka giełda cenowa
ceny z środy, 12 sierpnia 1992

W  a r z y w a
sklep pom idory ogórki kalafior kapusta ziem niaki m archew
TARG 3-4 tys. 1, 5-3 tys. 3-8 tys. 6-7 tys. 2-3 tys. 4-5 tys.
HERMES - - 6/szt. 7, 7 tys. 3, 75 tys. 3 tys.
RYNEK 13 5 5 tys. 5/szt. 8 kg 3 tys. 3 tys.
MERKPOL 4, 2 2, 5 tys. - 7 kg 3, 4 tys. -
HURTOWNIK /ul.  Kościuszki/ - - 6, 8 3, 2 tys. 3, 5 tys.

O w o c e
sklep jabłka śliw ki winogr. brzoskw inie pom arańcze banany
TARG 4-6 tys. 5-8 tys. 18-30 tys. 20-25 tys. 12-15 tys. 9-13 tys.
HERMES - 7, 7 - 18 tys. 8, 5 -

RYNEK 13 20 tys. 6 25 25 14 tys. 13
MERKPOL 2, 5 tys. - 27 5 /szt. 13
POWSTAŃCÓW nr 24 7 tys. 7 22 4, 5 /szt. 14 tys. 12, 5

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

w y m iany d o la r  U S A m a rk a  R F N k orona
C -S

sc h illin g
A u stria

frank
Francja

BANK ŚLĄSKI 13530/13620 9060/9160 - 1120/1270 2500/2750
BANK KREDYT. 13400/13650 9000/9200 470/- -/1330 -/2770
PEWEX (duży) 13510/13580 9030/9100 470/480 1270/1290 2700/2750
HERMES 13500/13550 9050/9100 470/480 1260/1290 2700/2750

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

0 .  25  kg
m ąk a

p szen n a cukier chleb 1 kg sera
"żółtego" jajko

HERMES 8, 2 tys. 6, 8 tys. 6. 5 tys. 8 duży 39-92 tys. 1000 szt.
S U P E R M A R K E T  ai.an 8, 5 7 7, 5 8 duży 39-50 750 szt.
HURTOWNIK 7, 8 5, 5 6, 5 7, 5 duży 34 900 szt.
JAN NOGA 8, 5 7 7, 5 4 mały - 1000 szt.
MERKPOL 8, 3 ___6,4______ 6, 5 7 duży 37-42 900 szt.

M  i ę s o i w ę d l i n y  / w k g /
sklep b ez k ości eXtra

sch ab
w ie p r z o w y

łopatka
w iep rz o w a kurczak gotowana.szynka k iełbasa

śląska

HERMES - 49, 5 tys. 34, 5 tys. 27 tvs. 43 tys.
HALA MIĘSNA 50 tys. 48 - 25 82 tys. 42
PIOTROWSKI i spółka 52, 7 48, 5 34, 1 24 88, 9 40, 6
SUPPRMARKHT A1. AN 54 - - 27 80 42
POWSTAŃCÓW 16 53 48, 5 30 26 90 38

Zebrał i opracował: szoł.

żydowski mieszczący się w czę
ści obecnego parku przy ul. 
3 Maja, Klasztornej i Wieniaw
skiego /dawniej Paderewskie
g o / zajmował mniej więcej po
łowę obecnego parku od jego 
strony południowej. Znajdował 
się na niewysokiej skarpie/oko
ło 1 m /i otoczony był parkanem 
murowanym z wejściem od ul. 
3 Maja. W trakcie likwidacji 
cmentarza zniwelowano rów
nież cały teren. Ziemię wraz 
z kościami nieboszczyków i re
sztkami trumien zsypano na te
renie ogrodu starego probostwa 
Matki Boskiej Bolesnej w Ryb
niku /dokładnie - w połowie 
pomiędzy starym, a nowym bu
dynkiem probostwa/.

Stare probostwo stanowiło 
wtedy, poza budynkiem admini- 
stracyjno-mieszkalnym istnieją
cym do dzisiaj, szereg zabudo
wań gospodarczych /chlewy, 
stodoła i mieszkanie dla praco
wników gospodarstwa/, gdyż 
parafia posiadała znaczne tere
ny rolne. Wjazd na ten teren był 
od ul. Gliwickiej.

Dopiero po II wojnie świato
wej wybudowano drogę łączącą 
ul. Gliwicką z ul. Rybnicką, na
zwaną ul. Strzelców Bytomskich 
przemianowaną później na 
Obrońców Stalingradu,
a w 1989 roku na ulicę imieniem 
proboszcza dr. Brudzioka, bu

budowniczego kościoła św. Anto
niego, mieszkającego wówczas 
na starym probostwie, a pocho
wanego po śmierci w krypcie 
kościoła św. Antoniego. W la
tach 1937-39 poszerzono istnie
jący cmentarz katolicki przy 
ul. Cmentarnej, lokalizując rów
nież bezpośrednio za nim cmen
tarz ewangelicki z okazałą kap
licą zniszczoną doszczętnie 
w czasie działań wojennych 
w 1945 roku, oraz bezpośrednio 
za nim nowy cmentarz żydow
ski, na którym było przed 1939 
rokiem jedynie parę pochów
ków. Po 1945 roku na znisz
czonym przez działania wojenne 
cmentarzu żydowskim urządzo
no cmentarz żołnierzy radziec
kich, poległych w walce o wy
zwolenie naszego miasta, ekshu
mowanych z tymczasowych 
grobów masowych - m. in. przy 
ul. Reymonta nad rzeką Nacyną 
oraz znajdujących się w sąsiedz
twie wojskowych szpitali przy 
ul. Kościuszki.

Podając swoje uwagi proszę 
o sprostowanie nieścisłości. 
Uwagi moje dotyczące zasypy
wania stawu na terenie probost
wa ziemią ze szczątkami ludz
kimi z terenu starego cmentarza 
żydowskiego są jak najbardziej 
wiarygodne, gdyż byłem wraz 
z bratem i kolegami do robót 
tych angażowany.

Longin Musiolik

Odpowiedzie l i
nam

W odpowiedzi na artykuł 
zamieszczony w tygodniku 
„Gazeta Rybnicka,, pt. 
„Brawo PKM,, - PKM RY
BNIK informuje, że kierow
ca linii 584, autobusu nr inw. 
2264 został wezwany celem 
wyjaśnienia stawianego mu 
zarzutu - nieprawidłowego 
zachowania sie na trasie 
w stosunku do pasażerów 
korzystających w dniu 19 li
pca br. z linii 584.

W oświadczeniu kierowca 
stwierdza, że obsługiwał 
w/w linię zgodnie z rozkła
dem jazdy i czasem przelotu 
wg kursówki, jak również to, 
że przystanki do wsiadania 
i wysiadania były obsługiwa
ne zgodnie z kursówką i nikt 
z pasażerów nie został roz

dzielony wcześniejszym za
mknięciem drzwi.

Jednocześnie informuje
my, że nie przyznaje się do 
włączenia ogrzewania tłu
macząc to nagrzanymi chło
dniczkami, co wynika z pra
cy silnika, który jest pod
łączony wspólnym obiegiem 
wody chłodzącej, co jest mo
żliwe i zrozumiałe.

Niemniej PKM Rybnik 
przeprasza za powstałe nie
dociągnięcia jednocześnie in
formując, że kierowca został 
ukarany potrąceniem premii 
za miesiąc lipiec oraz że 
z w/w została przeprowadzo
na rozmowa dyscyplinująca.

Kierownik Zakładu Komu
nikacyjnego w Rybniku

K. Wyleciał

Jeśli masz niepotrzebne rzeczy

Przynieś
Ośrodek Polskiego Czer

wonego Krzyża przy ul. 
Chrobrego prowadzi akcję 
rozdawania używanej odzie
ży. Każdy, kto potrzebuje 
ubrań, może spróbować wy
brać coś dla siebie. Z pomo
cy korzysta codziennie kil
kanaście osób, przede 
wszystkim emeryci i rodziny

do PCK
wielodzietne.

Wszystkie rozdawane rze
czy przekazali mieszkańcy 
Rybnika. W związku z tym 
PCK zwraca się z apelem 
o przynoszenie niepotrzeb
nych ubrań i butów - oczywi
ście czystych i nie zniszczo
nych. Szczególnie potrzebna 
jest odzież dziecięca.

K.

GAZETA RYBMICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SPACERKIEM PO  M IEŚCIESPACERKIEM PO M IEŚCIE

W  Elektrowni 
50 stopni Celsjusza

Najważniejsze rybnickie 
zakłady pracy nieźle zniosły 
falę nieprawdopodobnych 
upałów, jaka przetoczyła się 
nad miastem. W „Ryfamie,, 
były problemy z wodą, ale 
nie przerwano pracy. Oczy
wiście w kuźni było jeszcze 
cieplej, niż na zewnątrz.

W zbiornikach elektrowni 
obniżył się poziom wody. 
Wewnątrz włączono 3 ze
społy wentylujące /w  nor
malnych warunkach pracuje 
jeden - albo żaden/, a mimo 
to temperatura wynosiła 50 
i więcej stopni. Szczęście 
mieli pracownicy „Silesii,, - 
zakład przerwał pracę na 
czas od 9 do 23 sierpnia, cała 
załoga jest na urlopie.

Rybnicki browar ma wła
sne ujęcie wody, więc, mimo 
suszy, z tym nie było kłopotu 
/jakość wody „w mieście,, 
znacznie się pogorszyła - jest 
bakterologicznie czysta, ale 
mętna, z osadem, ma nie
przyjemny zapach - a bez 
dobrej, czystej wody nie zro
bi się dobrego piwa/. Naj
większym zmartwieniem pi
wowarów jest, że nie mogą 
nadążyć z warzeniem napo
ju. Popyt jest rekordowy, 
w sklepach brakuje rybnic
kiego piwa. Pozazdrościć ta
kich problemów...

K. MICHALAK

Krzyk lasu
Piloci Aeroklubu ROW 

w czasie przelotów często są 
świadkami takiego oto wy
darzenia, jakie na naszym 
zdjęciu utrwalił z szybowca 
„Jantar,, pilot KRZYSZ
TOF BRZĄKALIK.

W sobotę 8. 08. 1992 r. 
w południe piloci przez radio 
przekazali na lotnisko informację

informację o powstającym poża
rze rybnickiego lasu, a dalej - 
telefonicznie poinformowa
no Straż Pożarną w Ryb
niku.

Szybkość informacji ogra
niczyła rozmiar dramatu 
przyrody, ale czy na bezmyś
lność niektórych z nas jest 
jakiś sposób?

Józef Stachura

DZIURAW E SZAMBO
Kłokocin w tym roku 

otrzymał piękne przedszko
le, które umiejscowiono 
w starej odremontowanej 
szkole z początku wieku. 
Dobudowano do niej jedną 
kondygnację i dwa krótkie 
skrzydła, zaś nowa część bu
dynku dobrze komponuje 
się ze starą, tworząc całość 
zachowującą dawny styl. 
Przedszkole zostało dobrze

wyposażone. Mieszkańcy 
dzielnicy są więc zadowole
ni.

Niestety jest też w tym 
„miodzie,, łyżka dziegciu. 
Obok przedszkola zostało 
zbudowane duże szambo, 
mające zbierać ścieki 
z przedszkola oraz z pobli
skiej remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Okazuje 
się, że firma budująca szambo

P om nik  g łu p o ty
Zdająca się odchodzić 

w przeszłość, tzw. epoka rea
lnego socjalizmu, zostawiła 
po sobie wiele obiektów, 
które świadczyć będą jeszcze 
długo o bezmiarze głupoty 
jej „wodzów,,. Jednym z nich 
jest wieża obserwacyjna 
w ośrodku Elektrowni „Ry
bnik,,. Postawiona kiedyś 
dla obserwacji zbiornika 
wody, obsadzona została

dookoła topolami, które, 
jak to leży w ich naturze, 
rosną bardzo szybko. No 
i zarosły tę wieżę tak, że dziś 
można z niej obserwować 
tylko liście onych topoli. Po
za tym niczym nie zabezpie
czony obiekt stanowi zagro
żenie dla dzieci wczasowi
czów, które chętnie się tam 
wdrapują.

Tekst i foto: / c g /

Delegatura informuje:
Uwaga kandydaci do szkól 

średnich:
Delegatura Zamiejscowa 

KO w Rybniku informuje, 
że w dniach 25-26 sierpnia 
1992 roku w II LO im. Han
ki Sawickiej w Rybniku zo
staną przeprowadzone do
datkowe egzaminy wstępne 
do następujących szkół średnich

nich:
- Zespół Szkół Zawodo

wych w Rybniku - Liceum 
Rolnicze;

- Zespół Szkół Budowla
nych w Rybniku - Liceum 
Zawodowe: krawiec konfek
cyjno-usługowy;

- 1 Liceum Ogólnokształ
cące w Leszczynach;

Liceum Zawodowe 
w Wodzisławiu - Radlinie: 
krawiec konfekcyjno-usługo- 
wy;

- III Liceum Ogólnoksz
tałcące w Wodzisławiu.

Podania będą przyjmowa
ne w sekretariacie Delegatu
ry Zamiejscowej w Rybniku 
i Wodzisławiu w dniach 17 - 
21 sierpnia 1992 r.

Uwaga kandydaci na stu
dia!

W szkołach wyższych re-

Gorące
la ta

Lato tego roku jest tak 
gorące, że tak gorącego nie 
pamiętają nawet najstarsi 
żyjący dziś ludzie. Podobno 
temperatury lata porówny
walne są do tych, jakie pano
wały w 1912 roku, ale to już 
niewielu może potwierdzić. 
Tegoroczne gorączki pamię
tać będziemy długo i to 
z wielu względów. Dzieci 
w czasie tych wakacji mają 
prawdziwe lato i to codzien
nie. Narzekać mogą rolnicy, 
których plony będą niższe 
i to z kolei my odczujemy 
kupując ich płody. Brak 
opadów spowoduje obniże
nie poziomu wód w zbior
nikach. Nasze życie stanie 
się przez to jeszcze bardziej 
uciążliwe.

W starych kronikach

bo odstawiła fuszerkę. Jest 
ono nieszczelne, a że stoi na 
grucie podmokłym, nabiera 
więc wody z podłoża. Szyb
ko się zapełnia i trzeba je 
często wypompowywać. 
A co najgorsze, z szamba 
zamiast ścieków wypompo
wuje się wodę. Koszty jego 
opróżniania ponosi częścio
wo Ochotnicza Straż Pożar
na. Strażacy nie chcą zaś 
płacić za wywożenie wody 
gruntowej, zamiast ścieków. 
Jak mówi przewodniczący 
Rady Dzielnicy Stanisław 
Stojer, szambo było pełne 
jeszcze przed oddaniem do 
użytku przedszkola. Na wio
snę po ulewach szmabo 
przebrało i cały teren zalany 
był wodą wymieszaną ze 
ściekami.

Interwencje Rady Dzielni
cy, dyrektorki przedszkola 
oraz Ochotniczej Straży Po
żarnej w Urzędzie Miejskim 
nie dały żadnych rezultatów.

A przecież niesolidny wy
konawca powinien popra
wić źle wykonaną robotę 
i uszczelnić szambo. Jesien
ne deszcze mogą znowu do
prowadzić do zalania okolic 
przedszkola ściekami.

/ j a k /

znajdują się opisy takich ka
tastrofalnie ciepłych lat. Jak 
podają w nich kronikarze 
w roku 738 po narodzeniu 
Chrystusa we Francji był ta
ki upał, że prawie wszystkie 
źródła wyschły, a tysiące lu
dzi oraz bydło ginęli z prag
nienia. W roku 879 żniwia
rze, którzy wyszli po połu
dniu na pole, padali nieżywi. 
W roku 990 prawie wszyst
kie płody wyschły z powodu 
nadmiernego gorąca. Skut
kiem tego była ogromna nę
dza i niedostatek, a w ich 
efekcie śmierć głodowa ty
sięcy ludzi. W roku 1000 
w Niemczech wyschły 
wszystkie źródła i rzeki, tak 
że ryby gniły w suchych ko
rytach rzek i szedł od tego 
wielki pomór na ludzi. Są
dzono wtedy, że świat zginie 
od ognia - płonęły całe lasy. 
W roku 1182 ziemia była tak 
rozpalona, że można na niej 
było gotować jajka. W 1303 
Sekwanę, Loarę, Ren i Du
naj można było przejść 
wpław brodząc po kolana 
w wodzie. Od 1538 do 1541 
roku była nieustanna posu
cha. Znikła wtedy wielka 
ilość rzek i jezior. W 1710 
roku od kwietnia do paź
dziernika nie spadła ani jed
na kropla deszczu. W 1818 
roku termometry pokazy
wały już w maju 48 stopni 
ciepła. W roku 1830 
w Niemczech i Francji ter
mometry bez przerwy przez 
cały czerwiec i lipiec wskazy
wały 35 stopni ciepła. W ro
ku 1861 niektóre dni lata 
były tak ciepłe, że niektórzy 
ludzie ogłuchli, osłabli 
i umierali. Żniwa były jed
nak obfite.

Tegoroczne lato nie przy
niosło jeszcze skutków tak 
drastycznych jak te, o któ
rych pisali kronikarze, ale 
daleko jeszcze do jego końca 
i różnie w związku z tym 
może jeszcze być. Nie pozos
taje nam nic innego, jak tyl
ko modlić się o deszcz. Czy
tałem kiedyś, że w czasach 
„nieodżałowanego,, ZSRR 
w niektórych jego rejonach 
z takim problemem jak brak 
deszczu radzono sobie cał
kiem dobrze, strzelając z ar
mat w chmury i lało wtedy 
jak z przysłowiowego cebra. 
No, ale tam nie takie numery 
robili.  /C . G. /

sortu edukacji narodowej 
będzie jeszcze prowadzona 
we wrześniu 1992 r. kwalifi
kacja na I rok studiów dzien
nych, zaocznych i wieczoro
wych. Wykaz szkół wy
ższych znajduje się w sek
retariacie Delegatury KO 
w Rybniku.

MOSiR w Kamieniu or
ganizuje półkolonie dla dzie
ci z rodzin wielodzietnych 
i biednych. Delegatura KO

w Rybniku zwraca się z go
rącym apelem do wszystkich 
nauczycieli, którzy mogliby 
pomóc organizatorom po
święcając swój czas na zao
piekowanie się dziećmi na 
terenie ośrodka. Nawet je
den dzień ofiarowany dla 
tych najbardziej potrzebują
cych będzie świadectwem 
zrozumienia i dobrego serca 
ze strony pedagogów. Kon
takt - tel. 22-104. Półkolonie 
trwają do sierpnia.
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Kiedy będzie taki sklep?
Kiedy jestem w Łodzi, 

często robię zakupy w skle
pach ze zdrową żywnością. 
Są to małe sklepiki, w któ
rych można kupić wszelkie 
produkty zbożowe, brązowy 
ryż /parokrotnie tańszy niż 
„ Uncle Ben’s,, / ,  soczewice, 
grochy i fasole, jakie tylko

zioła i odpowiednie książki. 
Naturalnie, w Rybniku też 
są sklepy, które sprzedają 
„zdrową żywność,,. W „Ro
spenku,, /zbieg ul. Sobie
skiego i Łony/jest duży wy
bór ziół - i trochę książek 
o alternatywnej medycynie. 
„Herbapol,, /u l. Kościelna/

kto sobie wymarzy.     Jest tam oczywiście oferuje zioła, 
świeży imbir, sosy sojowe     a także preparaty pszczele 
i inne egzotyczne przyprawy     i pektynki - tabletki błonnikowe 
przyprawy, bezmięsne klopsiki dla     błonnikowe. Pektynki można też 
wegetarian, kiełki. Zdarzają     kupić w „Ambrozji,, /u l. Sobieskiego 
się też warzywa z ekologicznych     sobieskiego/, gdzie mają też 
ekologicznych upraw - i oczywiście     cukierki bez cukru, suszone

kiełki, herbatkę mate, wita
miny, minerały i zioła. Jest 
wreszcie sklep „Duet,, /przy 
ul. Raciborskiej/ w którym 
można kupić bezcukrowe 
dżemy, soki, słodycze, zaro
dki pszenne, suszone skieł
kowane ziarno. W sumie - 
choć to kilka sklepów - ofer
ta jest bardzo uboga. To 
zadziwiające, że w czasach, 
gdy tyle osób ma książki 
kucharskie poświęcone ku
chniom egzotycznym, w Ry
bniku nie sposób kupić sosu 
sojowego! - a bez tego doda
tku nie da się zrobić chiń
skiej czy japońskiej potrawy. 
Co tydzień powstaje w na
szym mieście kilka nowych 
sklepów - ale prawie wszę
dzie sprzedaje się to samo. 
Ciuchy, kosmetyki, sprzęt 
gospodarstwa domowego, 
niemieckie słodycze można 
kupić wszędzie. Ciekawe, 
kiedy wreszcie kandydatom 
na kupców przyjdzie do gło
wy, że przydałby się pomysł 
na sklep - sklep, który jest 
inny od wszystkich pozos
tałych, jedyny w mieście. 
Mógłby to być właśnie pra
wdziwy sklep ze zdrową ży
wnością.

K. MICHALAK

M o ż n a

j e ś ć
Rybnicki Sanepid prowa

dzi stałe badania warzyw 
i owoców, uprawianych 
w Rybniku i okolicach. Oka
zuje się, że rybnickie owoce 
i warzywa można jeść!! N a
wet w okolicy elektrowni nie 
stwierdzono przekroczenia 
norm metali ciężkich! Nie
bezpieczne są tylko uprawy 
prowadzone w pobliżu ruch
liwych ulic, zwłaszcza nie na
leży tam sadzić warzyw, 
z których będziemy spoży
wać liście i łodygi, czyli: sała
ty, szpinaku, i kalafiora, bo 
rosnące obok jezdni dostarczą

dostarczą więcej substancji szkod
liwych niż witamin.

Woda z naszych kranów 
nie pachnie ostatnio najle
piej, może być mętna, a na
wet mieć osad, ale baktero
logicznie jest czysta. Pogor
szenie się jakości wody jest 
oczywiście skutkiem kata
strofalnej suszy, a więc zagę
szczenia się wody w zbior
nikach. Woda nie zawsze 
dociera na wysokie piętra, 
a kiedy już tam dopłynie, 
porywa rozmaite cząstki 
z wyschniętych rur - stąd 
zmętnienie i osad. Dlatego 
po przerwie w dostawie wo
dy lepiej nie używać do picia 
tej pierwszej porcji, która 
wypłynie z kranu.

Latem należy być szczególnie

lnie ostrożnym, robiąc zaku
py na targu. Mięso można 
kupować tylko w kioskach, 
tam, gdzie sprzedawcy mogą 
korzystać z bieżącej wody, 
by umyć stoły, noże i ręce. 
Podobnie jest z serami: te ze 
straganów są bezpieczniej
sze, jeśli są firmowo pako
wane, ale i tak psują się 
łatwo w wysokich tempera
turach, które trwają nieprze
rwanie tego upalnego lata.

Na szczęście w tym roku 
nie było do tej pory żadnego 
zatrucia lodami i ciastkami. 
Pracownicy Sanepidu są 
zdania, że zawdzięczamy to 
dużemu spożyciu wyrobów 
gotowych, które są transpo
rtowane do sklepów i prze
chowywane w chłodniach.

K. MICHALAK

4

Jarosław J. Szczepański

PTE - o stanie naszej gospodarki
c. d. ze strony 1 
przyśpieszać - nie, bo to do 
niczego nie prowadzi. Ko
nieczna jest natomiast szyb
ka prywatyzacja zarządza
nia przedsiębiorstwami pań
stwowymi. Miałoby to być 
likwidacją struktury orga
nów założycielskich na rzecz 
komercjalizacji przedsię
biorstw, przekształcenie ich 
w jednoosobowe spółki ska
rbu państwa i potraktowa
nie tego jako podstawy do 
zawierania kontraktów me
nadżerskich, tak aby dyrek
torzy mieli możność faktycz
nego zarządzania przedsię
biorstwem. To właśnie, prof. 
Sadowski nazywa prywaty
zacją zarządzania.

Natomiast prywatyzacja 
własności, jego zdaniem, jest 
naturalnym procesem, który 
winien się spokojnie rozwi
jać. Prywatyzacja gospoda
rki wymaga przede wszyst
kim rozwinięcia i promowa
nia małego biznesu. Prof. 
Sadowski twierdzi, że taką 
drogą  je s t  forma Narodo
wych Funduszy Inwestycyj
nych - jako elementu pro
gramu powszechnej prywa
tyzacji. Jednak dzieje się tu 
zbyt mało i zbyt wolno.

Drugi warunek to „oddła
wienie,, przedsiębiorstw 
państwowych, czyli koniecz
ność zmiany pewnych ele
mentów systemu podatko
wego. Jednym z nich jest 
zniesienie dywidendy. PTE 
domaga się tego od dawna, 
gdyż efekty finansowe jej ist
nienia są małe, w więc i wpływy

wy budżetowe z niej płynące 
- również niewielkie.

PTE przestrzega przed ra
dykalnym usunięciem popi
wku. Propozycje przygoto
wane przez min. Jerzego 
Osiatyńskiego mówiące 
o zastąpieniu popiwku for
mułą zgodną z układem 
zbiorowym jest godna roz
ważenia i poparcia.

Mimo, iż jest to niepopu
larne, nie wolno, jak twierdzi 
prof. Sadowski, dopuszczać 
do wzrostu płac realnych, 
gdyż konieczne jest stabili
zowanie ich i skoncentrowa
nie środków na działania po
budzające produkcję, a tak
że unikanie ruchów powo
dujących hamowanie pro
dukcji w imię walki z inflacją

K onieczna jest w tym celu 
polityka pieniężna. Podaż 
pieniądza spada w stosunku 
do wzrostu cen. Profesor jest 
za aktywną polityką i wydat
nim zwiększeniem podaży 
pieniądza.

I najważniejsza sprawa. 
Deficyt budżetowy spowo
dowany niewpływaniem pie
niędzy z przedsiębiorstw 
państwowych, zalegających 
skarbowi jest swoistym doto
waniem tych najsłabszych 
przedsiębiorstw. Daje to efe
kcie skutek destrukcyjny dla 
produkcji. Konieczne jest 
zatem podnoszenie efektyw
ności gospodarki, a m. in. 
poprzez zatrzymanie tempa 
wzrostu płacy realnej, stwo
rzenie warunków wejścia do 
Wspólnoty Europejskiej.
Taka jest niestety koniecz
ność.

KRONIKA POLICYJNA

Gospodarni włamywacze
30 lipca, tuż po północy, po

licjanci złapali na gorącym 
uczynku sprawców włamania 
do przedszkola przy ulicy Dąb
ró wki. Włamywacze zamierzali 
przywłaszczyć sobie sprzęt gos
podarstwa domowego.

Motoryzacyjne marzenie
W nocy z 30 na 31 lipca 

z niestrzeżonego parkingu przy 
kopalni „Dębieńsko,, nieznani 
sprawcy w perfidny sposób 
skradli jasno-żółtą syrenkę.

Porywczy łowczy
4 sierpnia policjanci odebrali 

broń myśliwską i nóż myśliwski 
obywatelowi, który po zdemo
lowaniu mieszkania groził żonie 
użyciem wspomnianego rynsz
tunku.

Samobójca
5 sierpnia Pogotowie Ratun

kowe powiadomiło o zgonie 46- 
letniego rencisty, który popełnił 
samobójstwo przy użyciu gazu 
kuchennego.

Awersja do „walców,,
W nocy z 4 na 5 sierpnia 

w Radziejowie nieznany spraw
ca dopuścił się zniszczenia 
dwóch akumulatorów walca 
drogowego, powodując straty 
w wysokości 2 mln zł.

Samobójca
7 sierpnia Pogotowie Ratun

kowe powiadomiło policję 
o znalezieniu w Świerklanach 
wiszących na strychu zwłok mężczyzny

mężczyzny. Działania osób trze
cich nie stwierdzono.

Dzień złodziei
8 sierpnia z kiosku Ruchu nr. 

206 przy ul. Patriotów skradzio
no papierosy, aparaty do gole
nia oraz proszki do prania, 
a także bilety MPK ogólnej war
tości 10 mln zł;

około godz. 21. 30 w Chwało
wicach jakiś drab wyrwał wysia
dającej z autobusu pasażerce to
rebkę z dokumentami, kosmety
kami i niewielką sumą pienię
dzy;

w godzinach popołudnio
wych w Rybniku nieznany spra
wca włamał się do domku jedno
rodzinnego przy ulicy Rudzkiej 
30, kradnąc różnego rodzaju 
przedmioty i pieniądze na łącz
ną kwotę 5 mln zł.

„Drogie Omo„...
W nocy z 7 na 8 sierpnia 

dokonano włamania do sklepu 
drogeryjnego „Domator,, na 
Placu Wolności. Dzięki wybiciu 
otworu w stropie złodziej skradł 
200 tys. zł i artykuły piorące o łą
cznej wartości 357 tys. zł.

Rzeczowy samobójca
11 sierpnia w godzinach po

rannych na podwórku własnej 
posesji przy ulicy Sportowej 
w Dzimierzy popełnił samobój
stwo przez podcięcie żyletką żył 
w łokciach 29-letni mężczyzna 
Samobójca pozostawił list do 
proboszcza miejscowej parafii 
oraz sporządzony przez siebie 
testament.

/w a c k /
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W spaniały  jubileusz  
i n ie fo rtunny tu rn ie j

Antoni Skupień, żużlowiec 
w szczególny sposób znako
mity, na którego rybniccy 
miłośnicy liczyć mogą od 
wielu lat, obchodzi w tym 
sezonie wspaniały jubileusz - 
15-lecie startów. To właśnie 
olbrzymie doświadczenie, 
a przy tym spokój, opano
wanie, a zarazem wielka wa
leczność i nieustępliwość, za
wsze jednak bezpieczna

wszystko co było w przeszło
ści i jest teraz - rybnicka 
drużyna to rodzinna ferajna.

I wszystko byłoby dobrze, 
gdyby nie ułańska fantazja 
działaczy. Źle się stało, że 
turniej jubileuszowy tak za
służonego dla rybnickiego 
żużla sportowca odbył się 
w tak niefortunnym termi
nie, czego konsekwencje mo

zorganizować we wrześniu 
lub październiku.

W końcu ANTONI SKU
PIEŃ na to zasłużył, skoro 
sam menedżer polskiej repre
reprezentacji, MAREK KRAS
KIEWICZ, pojawił się na je
go JUBILEUSZU. W nie
dzielę na stadion dotarli tyl
ko najwierniejsi fani i naj
bardziej odporni na tropika
lne temperatury. Było skro
mnie, moim zdaaniem zbyt 
skromnie, choć z pomocą 
przyszli klubowi działacze, 
dzięki czemu były specjalne 
nagrodcy dla każdego zwy
cięzcy wyścigu. Była kilku
osobowa orkiestra górnicza,

dla rywali są największymi 
atutami popularnego „Ant
ka,,. Wielokrotnie już swoją 
wspaniałą jazdą rozstrzygał 
na korzyść rybnickiej druży
ny wiele trudnych pojedyn
ków, choć jak w każdej spor
towej karierze zdarzały się 
również porażki. Nie ma nic 
z gwiazdora, jest bardzo 
spokojny i przede wszystkim 
chyba małomówny, co do
daje mu tylko swoistego uro
ku.

Znawcom tej dyscypliny 
sportu imponuje jego wspa
niała umiejętność jeżdżenia 
w parze, często z zupełnie 
niedoświadczonym młod
szym klubowym kolegą. 
Sposób w jaki wielokrotnie 
„konwojował,, do mety róż
nych nieopierzonych jeszcze 
młodych żużlowców, to już 
żużlowa profesura, a uwie
czniony na taśmie video 
mógłby służyć wielu pokole
niom trenerów jako przy
kład właściwego, taktyczne
go rozgrywania wyścigów. 
Nie bez znaczenia jest rów
nież fakt, iż w jego ślady 
poszedł młodszy brat Euge
niusz, najskuteczniejszy obe
cnie zawodnik rybnickiego 
zespołu.

Nic więc dziwnego, że 
Skupieniowie tu w Rybniku 
są bardzo lubiani. Zresztą 
w ogóle zważywszy na to

można było oglądać w niedziel
ne popołudnie. Nie trzeba 
chyba być czołowym wywia
dowcą FBI by przewidzieć, 
że termin 9 sierpnia w przy
padku takiego rodzaju tur
nieju gwarantuje pustki na 
stadionie. Po pierwsze - 
okres urlopów, po drugie - 
piekielne upały, w czasie 
których niewielu ma ochotę 
na stadionową patelnię, po 
trzecie - był to akurat dzień 
zakończenia olimpiady i nie
którzy chcieli jeszcze śledzić 
ostatnie olimpijskie zmaga
nia; byli rzecz jasna i tacy, 
którzy po dwóch tygodniach 
obserwowania zmagań na 
arenach igrzysk nabawili się 
swoistego przesytu i nie byli
by w stanie znieść jeszcze 
jednej dawki sportowych 
wrażeń.

Najważniejszy powód, to 
jednak chyba stan posiada
nia wielu sportowych kibi
ców - to przecież okres wa
kacji, kiedy trzeba sponso
rować wyjazdy własnych 
dzieci na kolonie, własne ro
dzinne wczasy etc., etc.

Matematyka w przedziale 
liczb bezwzględnych od pięt
nastego do piętnastego jest 
na tyle ścisła, że nie można 
sobie pozwolić na pochopne 
posunięcia. Szkoda, bo po
dobny turniej w znacznie le
pszej obsadzie można było

urocza chronometrażystka 
wręczająca nagrody i jeszcze 
kilka innych drobnych orna
mentów.

Znakiem czasów była ci
sza jaka zaległa po tym, jak 
zawodnicy wyszli do prezen
tacji... Powód był prozaicz
ny: prądotwórczy agregat 
stanął na chwilę i spiker-wo
dzirej nie mógł nic zdziałać. 
Na szczęście rybnicka pub
liczność jest dość rozgarnię
ta i jeden z odważnych krzy
knął: „Brawo Antek,,... po
tem posypały się oklaski i in
ne równie miłe zawołania, 
zaś górnicza kapela zagrała 
nieodzowne w takich sytuac
jach „sto-lat„, które ci naj
wierniejsi miłośnicy sportu 
żużlowego w Rybniku od
śpiewali na stojąco. Było ba
rdzo miło, swojsko przede 
wszystkim, choć przyznam 
się, iż trochę żal było mi 
Antosia. Moim zdaniem za
służył na znacznie więcej. 
Z drugiej strony zdaję sobie 
sprawę, iż szacunek, wdzięcz
ność i olbrzymia sympatia to 
rzeczy niewymierne. A ci 
wszyscy, dla których starszy 
Skupień jest sportowym bo
haterem -  już dziś czekają na 
jego kolejny występ, by móc 
się delektować jego jazdą, 
rozwagą i zwycięstwami. Ta
ki to już żywot kibica, taki to 
już żywot żużlowca.
Tekst i foto:

WACŁAW TROSZKA

Olimpiada nieolimpijska
Za nami kolejne igrzyska, 

tym razem katalońskie. Bar
celona długo przygotowy
wała się na tych kilkanaście 
dni „bycia na pierwszych 
stronach gazet,,. Pewnie wy
szło jej to na dobre, choć dla 
mnie cała ta olimpijska za
wierucha była zbyt przytła
czająca. Tak rozpoczęcie jak 
koniec były olbrzymimi spe
ktaklami światła i wyimagi
nowanych stworów, ale czy 
tak właśnie powinno się to 
rozgrywać? Czy to nie sam 
człowiek powinien być naj
ważniejszym elementem 
i motywem tych wizjoner
skich przedstawień? Niestety 
ginął on gdzieś w tłumie 
i znów, podobnie jak w Al
bertville, zabrakło miejsca 
na spontatniczną radość.

Zresztą w czasie całych 
igrzysk brakowało mi nie
spodziewanych wydarzeń, 
jakichś pojawiających się 
właściwie znikąd sporto
wych osobowości, mogą
cych urozmaicić sportowy 
krajobraz rywalizacji. Może 
dlatego olimpiada ta wydała 
mi się przerażająco płaska 
i monotonna. Oczywiście dla 
nas zdarzyły się momenty 
szczególnego napięcia zwią
zane z kilkoma wspaniałymi 
występami Polaków, ale 
w sumie było przeciętnie. 
Nawet porażki faworytów, 
jak Bubka czy Graff, raczej 
mnie przygnębiły niż wywo
łały ożywienie, które wywo
łać powinna dużego kalibru 
niespodzianka. Gdy doda
my do tego wszytkie małe 
i duże olimpijskie afery,

otrzymamy dość mizerny 
wizerunek igrzysk. Mało już 
w nich miejsc na olimpijską 
ideę, olimpiada to już interes 
i wielkie pieniądze, inwesty
cje i zyski...

Gdy na ceremonii za
mknięcia igrzysk olimpijski 
sztandar „przechwycił,, bur
mistrz Atlanty, organizatora 
kolejnej letniej olimpiady 
/tak  nakazywał rytuał/ - 
przeraziłem się. Jego AME
RYKAŃSKI UŚMIECH 
nie był wyrazem sportowej 
spontanicznej radości, lecz 
satysfakcji ze sfinalizowania 
gwarantującej spore profity 
transakcji. Był to przepastny 
uśmiech chytrego biznesme
na. Czarę goryczy dopełniło 
pojawienie się maskotki 
przyszłych igrzysk w Atlan
cie. Przyznam się, iż o więk
sze cudo trudno byłoby się 
pokusić. Iście amerykańska 
paskuda rodem z XXI wie
ku. Niestety nikt, kogo pyta
łem, nie potrafił sprecyzo
wać, co to właściwie za stwo
rzonko. Do tej pory maskot
kami igrzysk były niedźwia
dki, wilczki, pieski etc. Teraz 
przyszła kolej na materiali
zację amerykańskich snów: 
krzyżówkę Marylin Monroe 
z hamburgerem. Nie chcę 
być złym prorokiem, ale ig
rzyska w Atlancie zapowia
dają się jako te zupełnie już 
zwariowane i stechnicyzowa
ne.

Niewesołe te olimpijskie 
dywagacje, więc chyba już 
lepiej wziąć rower i spróbo
wać poprawić życiowy re
kord trasy Rybnik-Wilcza.

/w a c k /

Pogoda 
dla bogaczy

Zdawałoby się, że dziś na
prawdę nie ma problemu 
z wyjazdem na urlop. Ow
szem, jeśli ma się zasobną 
kieszeń, nie ma sprawy. Ale 
przeciętnie zarabiającemu, 
posiadającemu rodzinę, sa
mochód / i  p sa / wcale nie tak 
łatwo z domu się wyrwać. 
Biura podróży naprawdę nie 
pękają w szwach z powodu 
mnogości ofert. Rybnicki 
PTTK nie może zapropono
wać wiele. Jeśli już można by 
zdobyć camping, to tylko 
łącznie z wyżywieniem. I tu 
propozycji jest niewiele - 
druga połow a sierpnia w Za
rzeczu k/Żywca i w Między
brodziu. Dom wczasowy 
nad Balatonem /W ęgry/ ko
sztuje 1. 750 tys. zł. za 10 dni.

A co proponuje „Orbis,,? 
Pola namiotowe w Danii, 
Holandii i Włoszech. Biuro 
nie dysponuje miejscami 
w campingach lub bungalo
wach. Trzeba więc mieć własny

sny sprzęt turystyczny. We 
Włoszech można wynająć 
apartamenty na 8-9 dni po 
3 mln zł. Najtańsze za grani
cą /z  proponowanch przez 
Orbis/ są 2-tygodniowe 
wczasy niedaleko Opawy 
/Czechy/w  II połowie sierp
nia.

Oczywiście, pozostaje je
szcze jechać w Polskę w cie
mno. Z pewnością coś się 
znajdzie, ale nie każdy lubi 
ryzyko. Słyszę skądinąd, że 
wykupione w czeskich biu
rach podróży wczasy na za
chodzie są ni mniej ni więcej, 
tylko o połowę tańsze niż 
załatwiane przez nasze biura 
podróży. Dlaczego? Dolar 
w Czechach ma taką cenę 
jak w Polsce. Skąd więc takie 
różnice w cenach? Można by 
stawiać wiele pytań. Na nie
które odpowiedzą sami zain
teresowani turystyką - że od 
mnogości ofert biur turys
tycznych zawrotu głowy na
pewno się nie dostanie. Gło
wa zaboli od cen. Ale to już 
zmartwienie t y l k o 80 
procent naszego społeczeńs
twa.

/ l o g /
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o Rud Do Rud - na odpust
Zaledwie kilkanaście kilo

metrów od centrum Rybni
ka znajdują się piękne Rudy 
Raciborskie. Nawet jedna 
z dzielnic naszego miasta - 
Stodoły należą do parafii 
w Rudach.

Rudy zwane Wielkimi sły
nęły niegdyś jako maryjne 
sanktuarium. Przybywali tu 
pielgrzymi nawet ze Słowa
cji, by modlić się przed znaj
dującym się w gotyckim koś
ciele obrazem Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. Kościół, 
który jest częścią zespołu 
klasztornego, został zbudo
wany przez cystersów, spro
wadzonych do Rud z Jęd
rzejowa. Przybyli oni tutaj 
w XIII w. Założyli tu zakon
ny ośrodek, który promie
niował na całą okolicę - i to 
nie tylko kulturą religijną, 
ale także gospodarczą. Za
konnicy założyli w okolicy 
wiele stawów rybnych, na 
kilku z nich, położonych 
w starorzeczu Odry, zagnie
ździło się wiele gatunków 
rzadkich ptaków wodnych. 
Dziś istnieje tam rezerwat 
„Ł ę ż c z o k ,,. Cysterski klasz
tor w Rudach słynął na całą 
okolicę - stąd też Rudy te 
zwano Wielkimi.

Dobra passa skończyła się 
w roku 1810, kiedy władze 
pruskie dokonały kasaty za
konu. Klasztor został przeję
ty przez księcia raciborskie
go, a cystersi musieli się wy
nieść. Prusacy wprowadzili 
także zakaz pielgrzymek. 
Tak więc pątnicy przestali 
przybywać do Rud.

Sława, niegdyś bardzo 
znanego ośrodka kultu ma
ryjnego, stopniowo wygasła. 
Doszło nawet do tego, że 
nawet w pobliskim Rybniku 
i Raciborzu nic nie wiedzia
no o sanktuarium w Ru
dach. Przyczynił się do tego 
z pewnością pożar, który po 
wojnie zniszczył klasztor 
i kościół. Był on wynikiem 
podpalenia; żonierze Armii 
Czerwonej znaleźli prawdo
podobnie w krypcie okrytą 
hitlerowską flagą trumnę 
z ciałem poległego na wojnie 
syna księcia raciborskiego. 
Widząc nienawistny sobie 
symbol z zemsty podpalili 
kościół i klasztor. Z pożaru 
ocalała jedynie kaplica z ob
razem Matki Boskiej z Dzie
ciątkiem.

Niedawno zakończył się 
trwający kilka lat remont ka
plicy. Pr ace renowacyjne by

były trudne, gdyż podczas po
żaru tynk się odparzył. Aby 
nie odpadł od ścian i sklepień, 
trzeba było zastosować spec
jalne metody konserwator
skie. Złocenia wykonywał fa
chowiec aż z Petersburga - 
zresztą z pochodzenia Polak. 
W trakcie prac konserwator
skich odkryto na ścianach ka
plicy kilka nieznanych dotąd 
malowideł. Rok temu zakoń
czyły się również prace kon
serwatorskie obrazu Matki 
Boskiej. Okazało się, że miał 
on kilka warstw, z których 
odkryto i utrwalono najstar
szą.

Po renowacji obraz został 
uroczyście intronizowany 
w kościele w Rudach. Na te
mat wieku obrazu krążą bar
dzo sprzeczne opinie. Pro
boszcz miejscowej parafii, ks. 
Władysław Franciszek Ko
peć twierdzi, że pochodzi on 
z XIII w i jest starszy o 150 
lat od obrazu jasnogórskie
go.

Rudy Wielkie powoli od
zyskują swój dawny blask. 
Mówi się nawet o powrocie 
zakonu cystersów. Do koś
cioła przybywa coraz więcej 
pielgrzymek - także z zagra
nicy. Rudy mają szansę stać

się głównym sank
tuarium dla nowo- 
powołanej Diecezji 
Gliwickiej.

W sobotę, 15 sie
rpnia, w pocyster
skim kościele 
w Rudach Wiel
kich odbędzie się 
odpust. Po raz pie
rwszy uroczystości 
będą odbywać się 
w odnowionej kap
licy. Warto wziąć 
w nich udział i wy
brać się z pielgrzy
mką do starego pą
tniczego ośrodka 
w Rudach.

/ j a k /

GAZETA 

Jeszcze o rybnickiej 
pielgrzymce

W poprzednim numerze 
wspomnieliśmy tylko o ryb
nickiej pielgrzymce do Czę
stochowy, gdyż kiedy pielg
rzymi formowali dopiero 
swoje szyki, GAZETA RY
BNICKA zamykała właśnie 
skład swojego kolejnego nu
meru.

W poprzednią środę, 5 sie
rpnia, po mszy św. w koś
ciele św. Antoniego, z Ryb
nika wyszła już 47 piesza 
pielgrzymka na Jasną Górę. 
Liczyła ok. 3 tysięcy pielg
rzymów, którzy szli zorgani
zowani w 9 grupach. Bagaże 
wiozły ciężarówki; szła głó
wnie młodzież, ale nie bra
kowało również ludzi star
szych. Najbardziej godne 
podziwu były wędrujące 
z rodzicami dzieci oraz lu
dzie niepełnosprawni.

Podobnie jak w poprze
dnim roku, do rybnickiej 
pielgrzymki dołączyli goście 
zza naszej wschodniej grani
cy.

Kiedy około godziny
10. 30 pielgrzymka wyszła 
już poza granice Rybnika, 
temperatura powietrza wy
nosiła ok. 30 stopni C, a do
datkową atrakcją były dy
miące spalinami samochody 
na trasie Rybnik - Gliwice 
/gdyż tędy szła pielgrzymka

\Janina Podlodowska \
O Psie -  Niezgodzie i Kocie - Dołędze

odc. III
W miarę, jak zbliżali się 

do celu, dziewczyna zaczy
nała przychodzić do siebie, 
wydawało się, jakby kogoś 
oczekiwała, bo coraz to roz
suwała zasłonki karety a po
tem już o własnych siłach 
wyglądała z okienka, które 
kazała otworzyć.

Zdziwił się Niezgoda tej 
odmianie, gdy nagle Zofka 
wydała radosny okrzyk. 
Niezgoda spojrzał na drogę 
i zobaczył jadącego ku nim 
Dołęgę, tak wystrojonego, 
jakim go nigdy nie widział. 
Wydawał się młody i piękny. 
Zanim Niezgoda mógł wyjść 
z powozu, by odpędzić na
tręta, Dołęga zsiadł z konia

i ugiął kolano przed karetą, 
kłaniając się dwornie pan
nie. Zofka wyciągnęła ku 
niemu rękę na powitanie, ale 
już ojciec nacierał na śmiał
ka z krzykiem: precz mi 
z drogi. Podniósł się z kolan 
Dołęga nieśpiesznie i od
krzyknął:  -Będzie moja!
Wsiadł na wierzchowca i zni
knął, tylko echo powtórzyło: 
będzie moja...

W pokojach zameczku oj
ca Zofka nie czuła się dob
rze, była zupełnie zaczaro
wana złą miłością czarow
nika. Przesiadywała stale 
w izdebce na wieży, skąd był 
widok na gródek Dołęgi. 
Przed oczami miała ciągle

Z  o . Emilem Drobnym 
spacery po mieście

Garbia
góra

Stare wyrobisko cegielni 
pomiędzy ul. Kotucza 

i Cegielnianą może 
przeznaczony zostanie na 

tereny rekreacyjne...
Foto: W. Troszka

Garbia góra - tak nazywa
ło się wzgórze, na którym 
w początku naszego wieku 
ówczesny proboszcz parafii 
rybnickiej ks. Brudniok usy
tuował tzw. „nowy cmen
tarz,, w miejsce starego, po
łożonego przy trakcie do 
Gliwic, na którym to grzeba
no zmarłych rybniczan od 
samego początku. Na nim to 
misjonarz Osław wprowa
dził prawdopodobnie zwy
czaj grzebania zmarłych. 
Znajdował on się w miejscu 
pogańskiej gontyny, przy 
której zmarłych dawni ryb
niczanie prawdopodobnie 
palili.

Nazwa „Grabia góra,,
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ka/. No cóż - piesza pielg
rzymka to jakieś wyrzecze
nie się, jakaś ofiara. Szli tak 
w kierunku Gliwic, na Tar
nowskie Góry i dalej do Czę
stochowy. Na miejscu byli 
już po południu, w sobotę 
8 sierpnia. A następnie po
wrót. Niejeden do dzisiaj pe
wnie nie może dobrze roz
prostować kości, ale na dru
gi rok znowu pójdzie.

MAREK SZOŁTYSEK

Dołęgę, jak się jej zdawało, 
dobrego i pięknego, dla nie
go były jej myśli i życzenia. 
Gotowa była uczynić 
wszystko, co jej rozkaże. Nie 
pomogły ani prośby ani 
groźby ojca, nie rozumiała 
jego rozpaczy ani troski
o nią. Cała była podległa 
woli tamtego. Dołęga brał 
odwet, tryumfował.

Wezwana przez Niezgodę 
kobieta, która znała zaklęcia
i czary, oznajmiła, że nie ma 
sposobu na Dołęgę. On jest 
silniejszy - powiedziała. Jego 
moc ponad moją. Cóż miał 
robić nieszczęsny ojciec. 
Wyzwał Dołęgę na rycerski 
pojedynek. Zabiję prześla
dowcę lub sam zginę, by nie 
patrzeć na nieszczęście dzie
cka i własną hańbę - po
wiedział sobie.

c. d. n.

ABEC A D ŁO  

RZECZY

Regional izacja  
w E u r o p i e

Ś LĄ SKICH

Polska z przyczyn gospo
darczych, socjologicznych 
oraz kulturowych potrzebu
je sensownej reformy admi
nistracyjnej, tworzącej nie 
tylko regiony na papierze, 
ale również wyposażającej te 
regiony w konkretne moż
liwości działania poprzez pa
rlamenty regionalne, odpo
wiednią ustawę podatkową 
itd. Taka regionalizacja leży 
również w interesie Śląska.

Zakładam również, że 
bezsensowność aktualnego, 
sztucznego podziału Polski 
na województwa nie wyma
ga ponownego dyskutowa
nia.

Przez najbliższe kilka ty
godni postanowiłem zamie
nić stałą rubrykę „Abecadło 
rzeczy śląskich,, na rubrykę 
„Regionalizacja w Europie„. 
Celem nowej rubryki nie jest 
szczegółowe zapoznanie się 
z sytuacją prawną czy kul
turową każdego z poszcze
gólnych regionów w państ
wach europejskich, bo jest to 
temat zbyt obszerny, lecz 
ogólne pokazanie jak klaro
wny, zgodny z tradycją 
i ustabilizowany jest regio
nalny obraz każdego z oma
wianych państw. Na począ
tek zajmiemy się Szwajcarią.

SZWAJCARIA
Polska literatura z dzie

dziny geografii praktycznie 
w ogóle nie zajmuje się jesz
cze problemem regionaliza
cji. Stąd znalezienie map 
z granicami regionów w po
szczególnych państwach, za 
wyjątkiem ZSRR i USA, jest 
całkowicie nieosiągalne. Dla 
zapoznania z problemem 
proszę zerknąć do „Encyk
lopedii popularnej PWN,,, 
Warszawa 1982, S. 764, gdzie 
obok hasła „Szwajcaria,, jest 
mapa, mająca zaznaczać 

kantony /regiony/ tego pań
stwa. Wymienia ich jednak

Szwajcaria
historia państwa od zarania 
złożonego z kantonów 
/przetłumaczmy to słowo ja 
ko „region,, / .  A było to już 
w 1291 roku. Skonfederowa
ne kantony szwajcarskie 
otrzymały gwarancje nie
podległości m. in. w 1648 roku

BERN, BE, stolica Bern /  ró
wnież stolica całego past
wa/; „E„ - FRIBUORG dru
ga nazwa FREIBURG, FR, 
stolica Fribourg; ”f  ’ - VA
LAIS, druga nazwa WAL
LIS, VS, stolica Sitten; „g„ - 
TICINO druga nazwa TES
SIN, TI, stolica Bellinzona; 
„h„ - GRAUBUNDEN, GR, 
stolica Chur; „i„ - URI, UR, 
stolica Altdorf;, j„  - GLA
RUS, GL, stolica Glarus; 
„k„ - St. GALLEN, SG, sto
lica St. Gallen; „1„ - THUR
GAU, TG, stolica Frauen
feld; „m„ - SCHAFFHAUSEN

uważa się KSIĘSTW O  
LIECHTENSTEIN / F uersten
tum Liechtenstein/, FL, sto
lica Vaduz - na mapie ozna
czone „z„. Liechtenstein ma 
podpisaną ze Szwajcarią 
unię celną, walutową, Berno 
reprezentuje interesy Vaduz 
w polityce zagranicznej.

Długo by trzeba pisać 
o obecności świadomości re
gionalnej Szwajcarów na co- 
dzień. Wspomnijmy tylko 
o charakterystycznych sa
mochodowych szwajcar
skich tablicach rejestracyj
nych. Mają kształt kwadra

kantony /  regiony/ tego państwa. 
 Wymienia ich jednak 

tylko 17. A reszta? I m. in. 
z tej przyczyny jestem zmu
szony korzystać z zagranicz
nych atlasów i podręczni
ków szkolnych do historii 
i geografii.

Historia Szwajcarii to his-

ku /w  pokoju westfalskim/ 
i w 1815 /n a  kongresie wie
deńskim/. Od roku 1848 
można już mówić o okrzep
łej Confederatio Helvetica 
/Konfederacja Szwajcars
ka/, złożonej z poszczegól
nych kantonów, z których 
każdy ma własną konstytu
cję oraz odrębne organy wła
dzy. I jest tak do dnia dzisiej
szego.

Szwajcaria złożona jest 
z 22 kantonów, z których 
trzy dzielą się na dwa pół- 
kantony /n a  mapie są one 
oznaczone literami: p l i p2, 
w1 i w2 oraz y1 i y2/. Wy
mieńmy te kantony: „a„ - 
GENEWA, GE /skrót na
zwy/, stolica Genewa; „b„ - 
Vaud, druga nazwa WA
ADT, VD, stolica Lozanna; 
„c„ - NEUCHATEL, druga 
nazwa NEUENBURG, NE, 
stolica Neuchatel; „d„ -

SEN, SH, stolica Schaffhau
sen; „n„ - ZURYCH, ZH, 
stolica Zurych; „o„ - AAR
GAU, AG, stolica Aargau; 
,, p„ - kanton Basel /Bazy- 
lea/ podzielony na dwa pół
kantony: „pl„ - BASEL
STADT, BŚ, stolica Basel 
oraz „p2„ - BASELLAND, 
BL, stolica Liestal; „r„ - SO
LOTHURN, SO, stolica So
lothurn; „s„ - LUZERN, 
LU, stolica Luzem; „w„ - 
kanton UNTERWALDEN 
podzielony na dwa półkan
tony: „w1„ - NIDWAL
DEN, NW stolica Stans oraz 
„w2„ - OBWALDEN, OW, 
stolica Sarnen; „y„ - kanton 
APPENZELL podzielony 
na dwa półkantony: „yl„ - 
AUSSER-ROHDEN, AR, 
stolica Herisau oraz „y2„ - 
INNER-RHODEN, IR, sto
lica Appenzell.

Za 25 kanton szwajcarski

tu, a znaki ułożone są 
w dwóch rzędach. W gór
nym od lewej jest najpierw 
godło Szwajcarii, następnie 
literowy skrót nazwy danego 
kantonu i dalej godło tego 
kantonu. W dolnej linii są 
już tylko cyfry. Dla przy

kładu na rysunku obok wi
dzimy tablicę rejestracyjną 
„papamobile,,, jakim papież 
Jan Paweł II jeździł po kan
tonie Fribourg w czasie wi
zyty w czerwcu 1984 roku. 

Całość opracował: 
MAREK SZOŁTYSEK

przypomina nam o tym, że 
w czasach jeszcze nie tak 
odległych, kiedy węgiel nie 
stanowił w Rybniku jeszcze
o niczym, przemysłem o du
żym znaczeniu - sławiącym

t nasze miasto daleko poza 
granicami Śląska - było gar
barstwo. Obfitość zwierza 
w podrybnickich lasach spo
wodowała rozwój tej właśnie 
dziedziny rzemiosła. Garba
rze rybniccy wyjeżdżali na 
targi do Opola, Wrocławia, 
Krakowa, a często dalej 
w świat. Jeszcze w 1845 roku 
pracowało w tym rzemiośle 
trzech mistrzów, a kuśnierze
i „myckarze,, należeli do te
go samego cechu i było ich

w Rybniku wtedy czterech. 
W roku 1767 Jakub Fabisz 
wybudował w Rybniku 
przedsiębiorstwo garbar
skie, które w roku 1810 na
był od jego spadkobierców 
Żyd Ephraim Haase. Po nim 
objął fabrykę w 1853 roku 
syn Ferdynand Haase, który 
też jako pierwszy wprowa
dził w naszym mieście ma
szynę parową. Działo się to 
w roku 1861 i od tego czasu 
prawdopodobnie nad Ryb
nikiem „króluje,, komin gar
bami. Dymił on około stu 
lat - do połowy lat sześć
dziesiątych naszego stulecia. 
W garbami Ferdynanda Ha
ase pracowało wtedy około

trzydziestu robotników. 
Źródła nie podają, ilu było 
pracowników umysłowych, 
ale pewnie było ich tak mało, 
że nie było o czym pisać. 
Liczba skór garbowanych 
w tym czasie dochodziła do 
5000 sztuk. Warto przy oka
zji zaznaczyć, że to Ferdy
nand Haase pod koniec 
ubiegłego wieku ofiarował 
miastu tereny pod park miej
ski dziś zwany „Kozie góry,,, 
przez starych rybniczan 
zwany ongiś „Haasenhajda,, 
- od nazwiska fundatora.

Garbarnia rybnicka za
kończyła swój żywot pod 
koniec lat sześćdziesiątych, 
a w zabudowaniach jej zna

lazły miejsce magazyny 
m. in. napojów wysokoko
wych.

„Garbia góra,, - być może 
swą nazwę wzięła od miesz
kających w jej pobliżu gar
barzy. Być może była ona, 
przez wzgląd na nieprzyjem
ne zapachy towarzyszące ga
rbowaniu, siedzibą ich war
sztatów. Kiedyś leżała ona 
w sporym oddaleniu od cen
trum miasta, na wschód od 
jego przedmieścia o nazwie 
Zagrodniki, leżącego nad 
Rybnicką Wodą /Nacyną/. 
Nazwa zanikła tak jak i rze
mieślnicy, od których się 
wzięła.

W południowym zboczu

góry w czasie rozwoju budo
wnictwa murowanego pro
wadzono do lat pięćdziesią
tych naszego stulecia eksplo
atację gliny do wypalania 
cegły. Obiekty fabryczne 
starej cegielni niszczeją dziś 
po wyczerpaniu pokładów 
gliny, a wyrobisko, tzw. 
„Gliniok,, pomiędzy ul. Ko
tucza i Cegielnianą straszy 
„kraterem,, w oczekiwaniu 
na lepsze czasy, kiedy to być 
może przeznaczony zostanie 
na tereny rekreacyjne, bo 
warunki po temu z wielu 
względów ma idealne.

Na „Garbią Górę,, z o. 
Emilem Drobnym zawędro
wał:

Cz. GOLIŃSKI

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PRZECENY
* „Hermes,, oferuje na 

I piętrze przecenione /u - 
szkodzone lub bez gwaran
cji/ artykuły gospodarstwa 
domowego

* Sklep „Mirage,, /u l. So- 
bieskiego/ obniżył ceny bluzek

bluzek i kompletów /bluzka ze 
spódnicą, bluzka ze spod
niami/. Przeceniono tam też 
kurtki jedwabne /z  680 tys. 
na 550 lub 500 tys. z ł/

* Buty po obniżonych ce
nach można kupić w „Juko,, 
/przy ul. Sobieskiego/ - ale 
nie można ich reklamować 
jeżeli okażą się uszkodzne.

K

W ciąży - 
i w espadrylach

Wróżka obwieściła nieda
wno w kąciku „Fatała
chy...,,, co mają nosić panie 
przy nadziei. Jeżeli nie szyje 
dla Was teściowa, to może
cie zrobić odpowiednie za
kupy w:

sklepie przy ul. Sobieskie
go 22 /typowe sukienki, 
w kwiaty, za 150 tys. zł; 
w „Denimie,, /ul. Sobieskie
go/ - letnie sukienki za 98, 
105 i 135 tys.; w sklepie „Mi- 
rex„ /ul. Zamkowa/ - rów
nież letnie sukienki za 98 tys. 
zł. Zaś ciekawe stroje dla 
pań ciężarnych proponuje

,,Galeria,, /u l. św. Jana 3 / - 
jest tam to, co Wróżka po
leca - czyli sukienki, bluzy, 
spodnie, głównie w kolorach 
francuskiej flagi /biel, czer
wień, granat/, naprawdę ła
dne rzeczy.

A że trzeba się i obuć 
w coś latem, proponuję es
padryle:

* w „Acie„ /przy ul. Kor
fantego/ za 25-45 tys. zł 
* w Victorii/ul. Sobieskiego 
2 / za 35 tys. zł * w „Her
mesie,, - za 50 tys. * i wreszcie 
w zakładzie kaletniczym 
przy ul. Zamkowej - za 52 
tys. zł.

We wszystkich tych sklep
ach espadryle są w wielu 

kolorach.
/K . M. /

PUH ULEX tel. 392134, 
tel/fax 20-278

Os. Południe 37
44-253 R ybnik-Boguszow ice

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

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

z  nagrodam i.
Sprzedaż anten satelitarnych  

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

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

F O O D -E X
®  Produkcja Jaj Spożywczych

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

codziennie 6. 00 - 16. 00

Przyjmowanie zamówień również w Rybniku, 
tel. 25-359

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

świadczą:

- wielkość
- kolor żółtka
- system produkcji

ATRAKCYJNE CENY!
M ożliwość dostarczenia towaru odbiorcy

PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! KUP!    Przekonasz się, że Twoi klienci będą się pyta wyłącznie o polskie jaja z firmy FOOD-EX

ZAPRASZAMY!

Dla sprawnych inaczej
Coraz więcej jest w Ryb

niku specjalistycznych skle
pów dla ludzi chorych.

Od połowy lipca działa 
w Rybniku, przy ulicy Koś- 

sklep - „Zdro
we dziecko,,. Właścicielką
ciuszki nowy sklep

jest mgr rehabilitacji Anna 
SAUER, pracująca w Pora
dni Mózgowych Porażeń 
Dziecięcych. Sklep specjali
zuje się w rehabilitacji dzieci 
z porażeniem mózgowym. 
W tej chwili można w nim 
kupić: piłki i wałki rehabili
tacyjne, inhalatory, bezpie
czny fotelik - nocniczek, de
ski balansowe, wózki do 
nauki chodzenia, wreszcie 
specjalistyczny, regulowany 
fotelik do siedzenia - dla 
dzieci, które nie mogą sie
dzieć bez takiej pomocy. Jest 
on przeznaczony do używa
nia w mieszkaniu, można 
w nim też wywieźć dziecko 
do ogrodu, czy na balkon. 
Można już zamawiać wózki 
i foteliki. Wkrótce sklep bę
dzie dysponował katalo
giem, z którego można za
mówić specjalistyczny wó
zek albo krzesełko - czas 
oczekiwania około miesiąca.

Sklep jest otwarty na su
gestie klientów, a asorty
ment będzie w miarę ich po
trzeb rozszerzany. Już we 
wrześniu dostępne będą 
wkładki do butów wszyst
kich typów, które na ciepło 
formuje się na nóżce dziec
ka.

Również dla zdrowych 
dzieci można w tym sklepie 
kupić buciki zapewniające 
zdrowy rozwój stopy. Część 
towaru przywieziono z Za
chodu, część wykonali na 
zamówienie rzemieślnicy, 
którzy będą też w przyszło-

PORADY PRAWNIKA
- w środy

Dyżury prawnika, 

udzielającego bezpłatnie 

porad prawnych w środy,

w godz. od 15. 00 do 17. 00
w naszej redakcji, 

te l .  288-25.

przyszłości realizować indywidualne 
zamówienia. Zakupy nie bę
dą, niestety, refundowane 
przez służbę zdrowia, ale 
przewiduje się ciekawą for
mę zmniejszenia wydatków - 
sklep będzie mianowicie wy
stawiał rachunki, po okaza
niu których będzie można 
oddać już niepotrzebny 
sprzęt - z którego np. dziec
ko wyrosło - i otrzymać z po
wrotem część pieniędzy.

Od września p. Sauer bę
dzie też prowadzić zajęcia 
rehabilitacyjne dla dzieci.

Osobami o szczególnych 
potrzebach zajmuje się też 
sklep „Duet,, przy ulicy R a
ciborskiej. Sprzedaje on ży
wność dla cukrzyków - dże
my, soki, słodycze, a także 
igły do insuliny. Dostępne 
były też produkty bezglute
nowe, niewielu było jednak 
chętnych do ich kupna. Są 
również odżywki dla spor
towców, podkłady higieni
czne, aparaty słuchowe dla 
osób z nabytą wadą słuchu, 
polskie wkładki ortopedycz
ne, a za 480 tys. można kupić 
odciągacz do pokarmu, pra
cujący na baterie - i na prąd 
z sieci.

Przy okazji dowiedziałam 
się, że sklep, prowadzący 
także sprzedaż wyposażenia 
dla stomatologów, nie może 
zdobyć polskich materiałów 
dentystycznych, a zaopatru
jący się tu lekarze nie pytają 
w ogóle o środki zabezpie
czające pacjentów przed 
AIDS - zabezpieczają tylko 
siebie, kupując rękawiczki 
i maseczki...

Trzeci sklep RELAX mie
ści się przy ulicy Piasta 21. 
Jego specjalnością są akce
soria ortopodyczne. Można 
tu kupić wkładki i buty ortopedyczne

ortopedyczne, kołnierze, aparaty 
korekcyjne i zabezpieczają
ce, gorsety, miękkie urządze
nia korygujące wady wro
dzone u dzieci /m ożna je 
stosować zamiast gipsu/. Są 
też chodziki, podpórki, kule, 
wózki, balkoniki dla dzieci, 
materace i poduszki prze
ciwodleżynowe, a także do
mowe zestawy rehabilitacyj
ne. Niektóre z nich mogą być 
używane również przez 
zdrowych, m. in. poduszki 
i podpórki utrzymujące krę
gosłup we właściwej pozycji. 
Oprócz sklepu, jest tu sala 
gimnastyczna, prowadzi się 
masaże, jest też solarium. 
Prowadzący „Relax,,, Adam 
ZASTAWA, jest magistrem 
rehabilitacji i prowadzi ćwi
czenia i nastawia kręgosłu
py. /N ie wszyscy uważają 
taki zabieg za dobry dla 
zdrowia/. Osoby poruszają
ce się na wózkach inwalidz
kich mogą być masowane 
w domu. Można tu Leż za
mówić sprzęt, który sklep 
sprowadzi specjalnie dla za
interesowanego klienta. 
„Relax,, działa prawie rok - 
chyba z sukcesem. Zaintere
sowanie jest duże, przycho
dzi zwłaszcza wiele osób, 
które mają problemy z krę
gosłupem lub są w trakcie 
rehabilitacji po urazach.

Być może jest to oznaka 
nowego spojrzenia na ludzi 
chorych. Do tej pory byli 
chowani wstydliwie w miesz
kaniach. Być może dziś jes
teśmy już bliżej do architek
tury bez barier i do jednego 
okienka w każdym urzędzie, 
przy którym można się po
rozumieć językiem migo
wym.

KLAUDIA MICHALAK

F U J I C O L O R

E K S P R E S  

R ybnik  

R eja  2

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

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

GAZETA 
RYBNICKA

UWAGI DODATKOWE
•  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie 

krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - 
dolicza się 50 procent

•  Za umieszczenie ogłoszenia na pierwszej
i ostatniej stronie dolicza się 100 procent

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ''

•  1 cm 2 - 8 . 000  zł
•  1/4 kolumny - 9 0 0 . 000  zł
•  1/2 kolumny - 1. 6 0 0 . 000  z ł
•  3 /4  kolumny - 2 . 4 0 0 . 000  zł
•  1 kolum na - 3 . 0 0 0 . 000 zł
•  1 słowo - 5 . 000  zł
•  1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2 . 000  zł

•  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5      8



PROGRAM TELEWIZYJNY
P ią tek , 14. 0 8 .  1992  r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie
10. 05 Family Album
1030 „Syn Wyspy,, - serial
prod. USA
11. 15 „Kwadrans na kawę,, 
1130 Wakacyjna szkoła dla ro
dziców

12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii „Znak or
ła, / 5 /  - ser. prod. polskiej
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Syn wyspy,, / 6 /  - ser. 
prod. USA
18. 05 „Urodziła się, by być kró
lową,, - rep. K. Miklaszewskie
go
18. 20 „Za kierownicą,,
18. 35 „Tele-audio-video,,
19. 00 Wieczorynka „Kacper i je
go przyjaciele,,

1930 Wiadomości
20. 10 „C. k. dezerterzy,, cz. 1 -
komedia prod. polskiej
21. 40 „O co chodzi?,, - progr.
publicystyczny
22. 20 „Kroniki amerykańskie,, 
/ 5 /  - serial dok. prod. USA
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 05 Zajazd pod zielonym lud
kiem / l /  - serial prod. ang. 
23.55 „Noc z gwiazdami,, - pro
gram rozrywkowy
2. 00 Zakończenie programu

Program 2
730 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
830 „Nowe przygody Superme
na„ - serial anim. prod. USA  
835 Pokolenia - ser. prod. USA
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Benny Hill„ - ang. progr. 
rozrywk.
17. 10 Festiwal piosenki dziecię
cej - Konin’92 /6-ostatn i/
17. 50 „Ad vocem„ - program

prod. J. Bralczyka
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 Historia wg Kordy „Don 
Juan,, - film fab. prod. ang.
23. 05 „Benny Hill„ - ang. progr. 
rozrywkowy 
2335 „Noc cykad,, / l /
24. 00 Panorama 
0. 10 Noc cykad / 2 /
1. 00 Zakończenie programu

S ob ota , 15 . 0 8 . 1992  r.

Program 1
7. 30 Program dnia 
735 „Wieści,,
7. 50 „Rynek - AGRO,,
8. 05 „Pojednanie,, - wojskowy 
progr. public.
8. 30 Wiadomości poranne
8. 40 „Ziarno„ - program red. 
katol.
9. 05 Walt Disney przedstawia: 
„Kacze opowieści,,
10.25 Transmisja mszy polowej 
i uroczystej odprawy wart przed 
grobem nieznanego żołnierza 
w Warszawie z okazji pierwsze
go zjazdu kombatantów pols
kich
13. 15 Telewizyjny koncert ży
czeń
13. 45 „Sobotnie rendez-vous„
14. 20 REN-REN - piosenkarz 
II Korpusu Armii Andersa

16. 10 „Sobotnie rendez-vous,,
16. 20 „Ja w sprawie ogłoszenia,,
16. 25 „Ten pierwszy raz,,
16. 40 „Wiecznie zielone,, - tele
turniej muzyczny
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Mac Gyver„ / 4 /  serial 
sens. prod. USA
18. 10 III Litania Ostrobramska 
St. Moniuszki pod dyr. St. Stuli
grosza
18. 45 „Z kamerą wśród zwie
rząt,, - „Niechciane dzieci,,
19. 00 „Małe wiadomości- DD,, 
- progr. inf. dla dzieci
19. 10 Dobranoc „Przygód kilka 
wróbla Ćwirka,,
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Przybywa jeździec,, - we
stern prod. USA
22. 05 „Kocha, lubi szanuje,, 
22.3 5  „Magazynio,, program sa
tyryczny
22. 45 Wiadomości wieczorne
22. 50 Sportowa niedziela

23. 10 „Satchmo,, / 2 /  - film dok. 
prod. USA
24. 00 „Dawca,, - dramat sensac. 
prod. U S A /r . prod. 1990/
1. 30 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Ze wschodu i zachodu,, - 
wojskowy program dokum.
8. 00 Halo, lato
8. 10 „Mała księżniczka,, -„Sara 
i mała żebraczka,, ser. 
anim. prod. japońskiej
8. 35 „La la mi do, czyli po
rykiwania szarpidrutów,,
9. 05 „Auto,, magazyn motory
zacyjny
9. 35 Halo lato
9. 40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
10. 00 „Bukiety z ziół,, - program 
J. Białego
10.20 „Magazyn przechodnia,, 
1030 Seans filmowy - progr. E.

Banaszkiewicz
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia polskiego fil- 
mu„Dziewczyna z dobrego do
mu,,
12. 50 Halo lato
13. 00 Zwierzęta świata „Zwie
rzęta rybołowne,, - film dok. 
produkcji fińsko-amerykańskiej
13. 25 Studio sport
14. 15 Notowania mini listy 
przebojów
14. 30 Halo lato
14. 40 „Gang Olsena znów ata
kuje,, - komedia prod. duńskiej
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 Halo lato
16. 45 „Rodzinny bumerang,, 
/1 3 /  - serial prod. australijsko- 
ang.
17. 10 Maria Carmeen „W dro
dze,, X Festiwal Piosenki Reli
gijnej

17.50 Halo lato
18. 00 „Ku wolnej Polsce,, - film 
dok. Z. Wawra
1830 „Bardzo smutne piosenki 
retro,, / l /
19. 00 „Wokół Litanii Ostro
bramskich,, - reportaż
1930 Halo lato 
1930 Plastyka
20. 00 Litanie Ostrobramskie I, 
II, IV St. Moniuszki pod dyr. S. 
Stuligrosza
21. 00 Panorama
2135 Słowo na niedzielę 
2130 Halo lato
21. 40 „Stan rzeczy,,
22. 05 Mąż pani ambasador/2/ - 
serial prod. francuskiej 
2235 Ballada o drodze - wyda
nie jubileuszowe wyk. A. Rosie
wicz
23.55 „Miniatury,, - polskie ma
larstwo salonowe
24. 00 Panorama

Niedziela, 16. 08 . 1992 r.

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,, 
- wyżywić świat
8. 15 „Przystanki codzienno
ści,,
8. 35 „Notowania,,
9. 00 Kino teleferii: „Wyspa 
skarbów,, / 3 /  - ser. prod. 
włoskiej
10. 35 „Kartki z podróży,, - 
„Szanghaj,, - ser. dok. prod. 
ang.
11. 35 Telewizyjny koncert 
życzeń
11. 55 „Żagle’92,,

12. 20 „Tydzień,,
13. 00 Wakacyjny koncert 
życzeń tęczowego music-bo- 
xu
13. 30 „Raport,,
13. 50 W starym kinie: Gwia
zdy starego kina - J. Smosar
ska „Czy Lucyna to dziew
czyna,, - komedia z 1934 r. 
reż. J. Gardan
15. 20 „Sto pytań do... „
16. 00 „Rhytmick,, - maga
zyn muzyczny
16. 40 „Biznessa,, - telewizyj
ny klub kobiet interesu
17. 00 Teleexpres 
17. 20„Domek na Prerii 
„/8/-„Pan jest moim pasterzem

rzem„ser. prod. USA
18. 10 „7 dni świat,,
18. 40 „Pub,,
19. 00 Wieczorynka „Nowe 
opowieści Kubusia Puchat
ka,,
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Zawsze się znajdzie 
jakaś robota,, /  3 / - ser. prod. 
franc.
21. 40 Kabaretowa lista prze
bojów
22. 30 Sportowa niedziela
23. 00 „Wokół wielkiej sce
ny,, - magazyn operowy 
P. Nędzyńskiego
23. 40 „Szach i mat,, - nowela 
filmowa TP

0. 10 „Gdybym był królem,,
/ 6 /
0. 20 Zakończenie programu 

Program 2
7. 30 Przegląd tygodnia -/dla 
niesłyszących/
7. 55 „Słowo na niedzielę,, 
/dla niesłyszących/
8. 00 „Zawsze się znajdzie ja 
kaś robota,, / 3 /  /film dla 
niesłyszących/
9. 30 Program lokalny
10. 30 Halo lato
10. 35 „Róbta co chceta,, - 
listy do zespołu, progr. J. 
Owsiaka
10. 55 Halo lato

11. 00 „Zwierzęta wokół 
nas„-„Podaj łapę„program 
A. Kochanowskiego
11. 25 Mistrzowie gitary - 
Griselda Pance de Leon 
11. 50 Halo lato
12. 00 Truskawkowe studio - 
progr. dla dzieci i młodzieży
12. 30 Podróże w czasie 
i przestrzeni
13. 25 Halo lato
13. 30 „Video junior,,
14. 00 Halo lato
14. 05 „Droga ku wojnie,, /5 /  
- „Francja,,, serial dok. 
prod. ang.
14. 55 Wydarzenia Tygodnia 

c. d. na stronie 10
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27829 Kowolik Ryszard Mglista 26416 Kozik Maria Zwycięstwa
22503 Kowolik Ginter W. Plater 21619 Kozik Zakład Elektr. -Instal. Jankowicka
24864 Kozak Franciszek Sławików 25193 Kozubska Aleksandra Ligonia
25170 Kozak Irena GLiwicka 22304 Kozubski Tadeusz Kościuszki
28425 Kozak Tadeusz Wawelska 23198 Kozubska Zofia Na Górze
26482 Kozub Janina GLiwicka 25223 Kozyra Krystyna R. Luksemburg
26973 Kozub Krzysztof Wodzisławska 27157 Kozyra Otylia Dworcowa
24443 Kozub Irena Kościuszki 26785 Kowula Maria Kościuszki
21688 Kozikowski Gerard Karłowicza 25009 Kozmicka Eleonora Raciborska
22852 Kozikowska Zofia Powstańców 22778 K oźlik Andrzej Kościuszki
24113 Kozioł Maria Wysoka 21855 Koźlik Jadwiga Wyzwolenia
26139 Kozioł Urszula Wyzwolenia

Dąbrówki
22709 Koźlik Franciszek Kościuszki

27557 Kozielska Anna 28767 Koźlik Piotr Rzeczna
23870 Kozielski Stefan PPR 26797 Koźlik Edward Żytnia
27714 Kozłowski Tadeusz Powstańców 27603 Koźlik Stefania Dąbrówki
28213 Kozłowski Jerzy Tęczowa 28012 Koźlik Krystyna Zakł. fryz. Chabrowa
22014 Kozłowski Artur Cmentarna 26518 Kożusznik Kornelia Kowalca
27594 Kozłowski Jerzy Chabrowa 21956 Kożdon Paweł M . Lipcowego
22366 Kozłowski Ryszard Zgrzebnioka 21658 Kożdon Jan Kościuszki
24544 Kozłowski Stefan W. Stwosza 28363 Krakowczyk Emanuel Plebiscytowa
22434 Kozłowska Krystyna Findera 21904 Krakowczyk Elżbieta Słoneczna
27779
28884

Kozik Irena 
Kozik Jan

Wandy
Rudzka

22726 Krakowczyk Henryk Dworcowa
c. d. na stronie 10
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Niedziela 16. 08 . 1992 r.

c. d. ze strony 9
15. 20 „Godzina z Hanna 
Barbera - filmy aniomowane

16. 15 Halo lato
16. 30 Panorama
16. 40 „Rodzinny bume
rang,, /1 4 / - serial prod. aus- 
tralijsko-ang.
17. 05 Wielka gra - teleturniej
18. 00 Szczęśliwy rzut - teleturniej

turniej
18. 20 „Alternatywy 4„ /7 /  - 
„Spisek,, serial TP
19. 20 Międzynarodowy Fes
tiwal Muzyki Sakralnej 
„Gauda mater,, - reportaż
19. 55 Halo lato

20. 00 Program publicystycz
ny
20. 40 „Polskie Wembley,, - 
reportaż z koncertu dla dzie
ci - nosicieli wirusa HIV
21. 00 Panorama
21. 30 Halo lato

21. 40 „Cindy,, - musical 
prod. USA z 1978 r.
23. 20 „Piknik Country,,
24. 00 Panorama 
0. 10 Halo lato, „Ernest Wa
mpir,, - ser. film. prod. franc. 
0. 15 Zakończenie programu

Poniedziałek, 17. 08. 1992 r.

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

film dok. prod. fanc.
18. 20 Norwegia - Małe firmy - 
reportaż
18. 30 „Podróże na kresy,, - re
portaż
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Teatr TV - spektakl na bis 
„Kean, „ reż. Wojciech Adam
czyk

23. 10 Wiadomości wieczorne
23. 25 Kino Europejskie „Lecą 
żurawie,, film fab. prod. radziec
kiej
0. 55 Na dobranoc wykłady Sta
nisława Brejdyganta

Program 2
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama

16. 40 „Ojczyzna - Polszczyzna,,
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Spotkania,,
19. 00 „Pokolenia,, serial prod. 
USA
19. 20 Aktualności
19. 30 VII Międzynarodowe 
Triennale Tkaniny - Łódź 92
20. 00 Piknik Country / 2 /

21. 00 Panorama 
2130  Sport
21. 40 Reporterzy „Dwójki,, 
przedstawiają
22. 00 „Operacja,, „Tygrys,, czyli 
„Bohaterowie,, odc. l serial 
prod. angielsko-autraliskiej 
22.50 Wierzę zawsze - reportaż
23. 05 „Franciszek z Asyżu,, - 
film dok.
24. 00 Panorama

W to rek , 1 8 . 0 8 . 1992  r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie
10. 05 „Family Album,,
1030 „Dynastia,,
11. 20 „Świat roślin,, film do
kum. prod. czechosłow.
11. 45 „Daniel,, film przyrodni
czy

12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii „Znak orła,,
/6 /
17. 00 Teleexpress
17. 15 „Cyrk Huberto,, / 6 /
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Dynastia,,
21. 00 Tylko w „Jedynce,,
22. 15 „Telemuzak,,
22. 45 Wiadomości wieczorne

2235 Wojskowy film dokumen
talny
23. 25 „Siódemka w Jedynce,, 
0. 15 Na dobranoc wykłady Sta
nisława Brejdyganta

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Kapitan planeta i planeta
rianie,, ser. anim. USA

8.55 „Pokolenia,,
9. 15 Teleklinika doktora A. Ka
szpirowskiego
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Moja wiara
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Cudowne lata,, serial 
prod. USA
18. 55 „Europuzzle,,
19. 00 „Pokolenia,,

19. 20 „Rozmowy o rzeczynie
pospolitej,,
1930 Neptun TV przedstawia 
„Niczym ptaki,,
20. 00 Wielki sport
21. 00 Panorama 
2130  Sport
21. 40 „Cienka niebieska linia,, - 
film dokum. prod. USA
23. 20 Magnificus Norberta 
Skupniewicza
2335 Teleklinika doktora 
A. Kaszpirowskiego
24. 00 Panorama

Ś rod a , 19 . 0 8 . 1992  r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie
10. 05 Family Album - amery
kański kurs języka angiel.
1030 „Pod jednym dachem,, 
/10/
11. 10 „Dla ciebie i dla domu,, 
1130 „Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią,,
1130 „Swego nie znacie,, kata-

Czwartek, 20. 0 8 . 1992r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Kino teleferii
10. 05 Family Album - amery
kański kurs j. angielskiego 
1030 „Abigail,, / 2 /
11. 40 „Kwadrans na kawę,,
12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii „Znak

log zabytków
12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii „Znak orła,,
/7 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
17. 45 „Prawa miłości,, / 6 /  serial 
dokum. prod. ang.
18. 45 10 minut dla...
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Studio Sport
21. 5 5  ,,M oskwa - rok po puczu,,

orła’' /8 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Sława,, / 6 /  serial muzy
czny USA
18. 10 Magazyn katolicki
18. 35 „Prawo i bezprawie,, - 
podsumowanie półrocza spra
wowania funkcji rzecznika praw 
obywatelskich
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Zawód policjant,, / 8 /
21. 00 „O co chodzi,, program

22. 15 Międzynarodowy Piknik 
Country
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Studio Sport
2330 „Życie Kamila Kuranta,,
/ 5 /
0. 35 Na dobranoc wykłady Sta
nisława Brejdyganta

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Piłkarze,, /1 0/  - serial 
anim. prod. japon.

publ.
21. 45 „Pegaz,,
22. 15 Muzyczny Klub Haliny 
Frąckowiak
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Rodzinna opowieść 
o Wojciechu Korfantym,,
2330 „Słoń,, film fab. prod. 
węgierskiej
0. 30 Na dobranoc wykłady Sta
nisława Brejdyganta 
Program 2

8.55 „Pokolenia,,
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport
16. 55 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny
18. 30 Film dokum. prod. franc.
19. 00 „Pokolenia,, serial prod. 
USA
19. 20 „Cienie żyda,, / 3 /
19. 30 Wielka piłka
20. 00 „Odlecieć stąd,, / 8 /  serial 
prod. USA

730  Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
830  „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial anim. prod. USA  
8.55 „Pokolenia,,
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Sposób na starość,, pro
gram H. Miroszowej
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pełna chata,, / 8 /

20. 45 „Zwiedzisz w jednym 
dniu,, - samochodowy przewod
nik znawcy sztuki 
20.55 ,, Miniatury,,
21. 00 Panorama
2130 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Studio teatralne „Dwój
ki,,
22. 40 „Moje książki,, Joanna 
Rawik
23. 00 Przegląd Kronik Filmo
wych
2330  „Skrzynka kontaktowa,, 
film dokumentalny
24. 00 Panorama

1835 Europuzzle
19. 00 „Pokolenia,,
19. 20 Aktualności „Dwójki,, 
1930 „Inny teatr,, - reportaż
20. 00 15-lecie „Aristy,,
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 „Bez znieczulenia,, pro
gram Wiesława Walendziaka
22. 05 „Najpiękniejsza historia 
miłosna świata,, film prod. nie
mieckiej
2330 „Wspólna Europa,, / 2 /
24. 00 Panorama

MOTES DOMOWY

o
RYBNICKA
KSIĄŻKA
T ELEFO NICZNA
TELEFON IC Z N A
1 0

c. d. ze strony 9
24909 Krakowczyk Zbigniew Tęczowa

26046
26099

Kroczok Ryszard 
Krowiak Juliusz

Dzierżyńskiego
Napierskiego

23829 Krakowczyk Władysława K. Paryskiej 23496 Kroker Józef Piasta
23944 Kramarczyk Jan Długosza 26852 Kropka Stanisław K. Kominka
21854 Kramarczyk Gertruda Tęczowa 21528 Krokosz Antoni Dworek
24177 Kram Jutta Sławików 21636 Kropiwnicka Stefania Piownik
28024 Kranz Aniela Wysoka 26609 Krosowska Jolanta Wawelska
27647 Krasek Alfred Górnośląska 25363 Krotowska Barbara Kościuszki
27166 Krasek Lidia Zawiszy Czarnego 21186 Krotowska Helena Kunickiego
22194 Kraska Bronisław Raciborska 24787 Król Henryka Fredry
28965 Kraska Janusz Orzepowicka 26480 Król Adam Strzelecka
26639 Krasiński Jacek Mglista 21360 Król Roman Dworek
26829 Krasnożan Marek Findera 25200 Król Teofil Skłodowskiej
22831 Krauze Alicja Kochanowskiego 28859 Król Gerard Chwałowice
23111 Krauze Rudolf Dworcowa 27425 Król Kazimierz Reymonta
22363 Krajewski Aleksander Wyzwolenia 26613 Króliczek Róża Mglista
26530 Krajewska Wiesława Kard. Kominka 28696 Krupiński Jerzy Dąbrówki
25167 Krajewski Zdzisław Piasta 24808 Kruczek Alojzy 

Kruczek Zdzisław
Asnyka
Floriańska26941 Krzak Jerzy Zawiszy Czarnego 28151

24380 Kreyczi Lesław mgr Weteranów 21455 Kruczek Ewald Chopina
Reja20482 Kristof Emilia Boguszowice 27972 Kruk Władysław

26471 Kristof Zygmunt 1-Maja 24685 Kruk Franciszek Kościuszki
22251 Krobisz Renata Reymonta 24688 Kruk Maria Sławików

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



pod redakcją MARIANA RAKA

Na turystycznym  szlaku

Budownictwo zrębowe
Materiałem do budowy 

domu zrębowego było drew
no. Ponieważ na lesistych 
terenach było łatwo dostęp
ne, a sposób budowania był 
względnie prosty, stało się 
ono najbardziej rozpowsze
chnionym budulcem przy 
stawianiu domów na wsi.
Już w średniowieczu - zape
wne dzięki rozwojowi rze
miosła ciesielskiego - prze
ważało budownictwo zrębo
we.

Podstawą budynku zrębo
wego był fundament z gru
bych kloców /podwalina/, 
kładzionych często wprost 
na ziemię bez podmurówki.
Nierówności terenu wypeł
niano kamieniami. Okrągłe, 
przepołowione lub całkowi
cie obrobione belki łączono 
w narożnikach budynków 
w taki sposób, że w obydwu 
leżących prostopadle do sie
bie belkach wycinano lub 
wyrąbywano część drewna, 
umożliwiając ich zespolenie 
w tych wycięciach. Wycięcia 
miały różny kształt. Końce 
belek również różnego 
kształtu /„rybi ogon,,, j as
kółczy ogon,, itp / wystawały 
zwykle w narożnikach - tę 
część nazywano zwęgłowa
niem.

przepisy przeciwpożarowe 
/XVIII wiek/. Często łączo
no drewnianą zrębową kon
strukcję z innymi materiała
mi. Na przykład w budyn
kach piętrowch parter był 
zrębowy albo murowany, 

 natomiast piętro z muru 
pruskiego.

Dom mieszkalny ustawio
ny był zawsze ścianą szczy
tową do wiejskiej drogi. Nad

ukośnie, co tworzyło orna
ment w kształcie kłosa. 
W przedniej części chałupy 
znajdowała się izba, za nią 
sień, komory i chlewy. Bar
dzo długo zachowały się tzw. 
„czarne kuchnie, „ w których 
gotowano na otwartym pa
lenisku.

Drewniane były również 
płoty, specjalne zagrody dla 
owiec, stodoły, owczarnie

Chata zrębowa - rys. Marian Rak

Następnie cały budynek 
pokrywano wiązaniem da
chowym z belkami stropo
wymi. Szpary w ścianach 
utykano mchem, słomą, czę
sto smarowano gliną lub 
obijano łatami. Czasami gli
ną pokrywano całe ściany 
omijając w ten sposób prze-

ścianą zrębową wznosił się 
dach, zakończony w swej
części przedniej, zwróconej     elementem budowy architektury 
ku drodze, drewnianym     drewnianej były również

drewniane kościółki.

i inne budynki gospodarcze. 
Charakterystycznym ele
mentem budowy architektury 

szczytem i pokryty słomia
nym poszyciem lub gontem. 
Szczyt ułożony był z desek 
przymocowanych pionowo 
bądź położonych na sobie

W XIX wieku dom drew
niany został wyparty przez 
budownictwo murowane i to 
tak szybko, że zniknął nie
mal całkowicie.

Gorzkie żale

Syzyf i wataha
Przed grzybobraniem

Najsilniejszym absorben
tem metali ciężkich są grzy
by, a wśród nich podgrzybek 
brunatny, który akumuluje 
najwięcej cezu. Instytut Fi
zyki Jądrowej w Krakowie 
sporządził „mapę skażeń 
promieniotwórczych w grzy
bach w 1991 roku,,. Powo
dem badań była awaria rea
ktora w Czarnobylu, po któ
rej teren Polski został skażo
ny kilkudziesięcioma izoto
pami promieniotwórczymi - 
najsilniejszym był cez - 137 
i 134.

Największe skażenie izoto
pami cezu występuje na linii 
Opole-Częstochowa. Poziom 
skażenia podgrzybka z tego 
terenu przekracza ponad 
sześciokrotnie najwyższe 
skażenie grzybów w Polsce. 
Stwierdzono, iż w ciągu roku 
można zjeść nie więcej niż 5, 5 
kg tych grzybów.

W tym roku takie spoży
cie nikomu chyba nie grozi, 
ale gdyby było inaczej - war
to może pomyśleć - przyjem
ność czy zdrowie?

/ l o g /

Gdy byłem małym brzdą
cem, w co dziś niektórym 
trudno uwierzyć, razem z całą 
blokową ferajną większą 
część czasu spędzaliśmy, 
rzecz jasna, w otoczeniu na
szych domostw. Zmieniały 
się tylko rekwizyty będące 
źródłem naszych dziecięcych 
przyjemności: wrotki, kapsle, 
karabiny na baterie, wysłużo
ne rowery-zużlówki etc. Na
sze zabawy często były zupeł
nie zwariowane i niesamowi
te, ale teraz mogę ocenić, iż 
poza drobnymi, i na ogół nie
zamierzonymi, nie wyrządza
ły w okolicy większych szkód.

Dlaczego? Ano dlatego, że 
rodzice bez skrupułów korzy
stali z różnego rodzaju kar, 
poczynając od cielesnych, 
a skończywszy na domowym 
areszcie. To właśnie oni wy
chowywali nas w poszanowa
niu naszego otoczenia i pracy 
innych, np. sąsiadów, którzy 
co sobotę myli klatkę schodo
wą. Nie wolno było rzucać 
papierków, pluć na schody 
i robić wielu innych rzeczy, 
które w oczach dziecka miały

urok, może tylko owocu za
kazanego. I  właśnie przez te 
zabiegi rodziców lubię miej
sce, w którym przyszło mi żyć 
na tym bożym świecie.

W  latach dzieciństwa w na
szym bloku żyła niezmienna 
co do składu, znająca się gru
pa ludzi, szanujących się 
w ten szczególny, sąsiedzki 
sposób. To był po prostu nasz 
dom. Dziś, choć mieszkam 
w tym samym miejscu, nie 
jest już tak swojsko jak daw
niej. Rotacja lokatorów jest 
coraz większa, stare znajome 
twarze zastępują nowe, nie 
zawsze już tak sympatyczne. 
Zmieniły się też „nasze,, oby
czaje. Co jakiś czas ktoś 
w plastikowym worku wyrzu
ca śmieci przez okno, ktoś 
inny nie wyrzuca ich do zbio
rowego śmietnika, a do pier
wszego napotkanego kubła.

Dzieciaki też już nie te co 
za moich czasów. Najlepsza 
zabawa to rozrzucanie po ca
łym terenie luźnych kartek ze 
starych zeszytów i książek, 
łamanie okolicznych drzew 
i wiele innych równie bezsen
sownych zajęć. Najgorsze jest

jednak to, iż blokowe bachory 
w wielu przypadkach pusz
czone są samopas, a rodziców 
zupełnie nie obchodzi, że po
ciechy trawniki zmieniają 
w wysypisko śmieci. To prze
cież jeszcze dzieci - można 
usłyszeć po zwróceniu uwagi, 
a skoro tak, to podobną opi
nię można wystawić samym 
rodzicom. Być może liczą na 
jakiś wychowawczy przełom?

Nowe czasy przyniosły 
w moim otoczeniu jedno dob
rodziejstwo: staruszka, co ra
no zamiatającego teren wo
kół bloku. Choć pewnie nie 
zarabia kroci, swą skromną 
pracę wykonuje dokładnie 
i bardzo sumiennie, po jego 
odejściu jest czysto i przyjem
nie. Cóż z tego, skoro później 
do akcji wkracza dziecięca 
wataha i wniwecz obraca pra
cę starego człowieka, który 
następnego dnia rano niczym 
poczciwy S yzy f zaczyna swe 
dzieło od początku. Nie mąci 
to jednak spokoju beztroskich 
rodziców, dla których bała
gan i śmieci są naturalnym 
środowiskiem biologicznym. 
Pytanie tylko, kto tu czyje 
przyzwyczajenia powinien 
szanować?

WACŁAW TROSZKA

Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN
21.  03.  -  20.  04.

Wkroczyłeś w etap ogrom
nej sprawności i wysokiej wy
dajności. Wykorzystaj ten 
okres i rozwiąż sprawy, które 
dotychczas wydawały Ci się 
nie do ugryzienia.

BYK
21.  04.  -  20.  05.

Nie dopuść do odebrania 
sobie radości przez nieustan
ną, nadmierną przezorność 
i ostrożność. Nie hamuj ciąg
łym „ale,, każdego zamiaru 
i planu.

BLIŹNIĘTA
21.  05.  -  21.  06.

Stać Cię na to, byś znacz
nie intensywniej korzystał 
z życia. Unikaj wszelkich nie
życzliwych ingerencji, nie 
bądź jednak wyniosły.

RAK
22.  06.  -  22.  07.

Wyznacz sobie kierunki 
działania na najbliższą przy
szłość i wykonuj systematy
cznie zadanie za zadaniem, 
nie lękając się jasnego wypo
wiadania poglądów.

LEW
23.  07.  -  23.  08.

W życiu i w pracy nie daj 
się nęcić tym, co chwilowe 
i ulotne, nie bądź jednak przy 
tym zbyt uparty.

PANNA
24.  08.  -  23.  09.

W  najbliższym czasie nie 
podejmuj się niczego, co bę
dzie wymagało nadmiernego 
wysiłku, unikaj sytuacji, 
w których musiałbyś prze
zwyciężyć czyjeś opory.

WAGA
24.  09.  -  23.  10.

Udało Ci się wreszcie osią
gnąć stan, w którym potrafisz 
zdystansować się do wyda
rzeń. Pozostań wobec swoje
go otoczenia nadal otwarta.

SKORPION
24.  10.  -  21.  11.

Tęsknisz wprawdzie do 
spokoju, staraj się jednak 
brać życie takim, jakim ono 
jest i ciesz się z rzeczy, które 
dotychczas niedostrzegane - 
spotykasz na swej drodze.

STRZELEC
22.  11.  -  21.  12.

Przekonałeś się, że więk
szość sprzeczek to nic innego, 
jak skutek nie dogadania się 
i wzajemnych uprzedzeń. 
Dzięki elastycznemu podej
ściu możesz dużo osiągnąć.

KOZIOROŻEC
22.  12.  -  20.  01.

Staraj się bardziej niż do
tychczas nie dopuszczać do 
siebie skostniałych ocen na 
temat systemu wartości.

WODNIK
21.  01. -  18.  02.

Chcesz wreszcie zakończyć 
ten nudny okres i nadać swe
mu życiu więcej barw. Ot
wórz się na zewnątrz, kup 
sobie coś nowego, odkryj 
smak dobrego wina...

RYBY
19.  02. -  20.  03.

Patrz na świat realistycz
nie i oceniaj wszystko przez 
pryzmat Twoich możliwości. 
Zdobądź się na więcej fan
tazji i wyobraźni!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 11



Fatałachy z naszej szafy

N ie szkodzi, 
że nie widać...

Doskonale pamiętam cza
sy, kiedy szczytem marzeń 
dziewcząt była bielizna po
chodząca z „prywatnego 
eksportu,, z NRD, Czecho
słowacji lub Węgier. Z Bu
dapesztu przywoziło się na
wet kobiece niewymowne sła
wnej i drogiej, niestety, firmy 
„T r iu m p h ,,, bo jej sklep fir
mowy znajdował się przy 
ulicy Vaci, dokładnie na 
handlowym szlaku naszych 
rodaków. Źródłem nieco ba
rdziej wyrafinowanej niż 
zgrzebna wtedy krajowa 
produkcja, był jeszcze ewen
tualnie Pewex. Z wypiekami 
na twarzy oglądało się kata
logi zachodnich domów wy
syłkowych, podziwiając ko
ronkowe i atłasowe cudeń
ka.

Na szczęście te czasy mamy

mamy już za sobą i nie trzeba 
jechać do Wiednia czy Pary
ża by zaopatrzyć się u nas 
w dobrą bieliznę. Wystarczy 
w Rybniku iść na ulicę Reja, 
nawet p r z y m i e r z y ć  sta
nik „Triumpha„. I bardzo 
dobrze, bo przecież ładna 
bielizna, choć przeważnie 
niewidoczna, potrafi wspa
niale polepszyć samopoczu
cie. Przypomina mi się zda
nie z jakiegoś reportażu 
z Hollywood, w którym au
tor pisze o jednej z gwiazd, 
męskich zresztą, że porusza 
się on j a k b y miał pod 
spodem jedwabną bieliznę. 
Otóż to!

Czasami się 
jednak zda
rza, że widać 
bieliznę...

Można w Polsce już kupić 
świetną bieliznę włoskiej fir
my „La Perla,, oraz niemiec
kiej „Feliny,,.

Jak wszystko, zmienia się 
również bieliźniarska moda. 
Figi są wyższe, często sięgają 
do pasa. Niekiedy majteczki 
mają dłuższe szerokie noga
wki i chyba one są najbar
dziej seksy. Karierę robią 
tzw. body z bardziej lub 
mniej zabudowaną górą, 
które często pełnią rolę nie 
tylko bielizny.

Zaszalejmy i sprawmy so
bie, choćby tylko raz na 
kwartał, coś wbrew rozsąd
kowi!

Wróżka

Mata Scena Rybnicka zaprasza na

B I L A R D
Do niedawna bilard amery
kański był w naszym kraju 
rozrywką bardzo egzotycz
ną. Kojarzył nam się ze świa
tem jak z „Dynastii,, - ele
ganccy mężczyźni w smokin
gach, po wystawnym obie
dzie, zapalają cygara, i z kie
liszkiem dobrego koniaku 
w dłoni udają się na partyjkę 
bilardu, a ich piękne żony /i

sekretarki/leżą w tym czasie 
nad basenem i romawiają 
o biżuterii, którą ostatnio 
dostały. Pamiętamy też z te
ledysku „I can’t dance,, Phi- 
la Collinsa stół bilardowy, 
przy którym można było 
przegrać własne spodnie - 
z czego wynika, że jest to 
rozrywka bardzo wciągają
ca. Od jakiegoś czasu

i w Polsce nastała moda na 
amerykański bilard i każdy 
może się znaleźć w eleganc
kim świecie - wystarczy się 
na przykład wybrać na Małą 
Scenę Rybnicką/codziennie 
od 13 do 21, w soboty i nie
dziele od 18 do 24/. Zasady 
gry były publikowane 
w „Gazecie Rybnickiej,,.

Zapraszamy!

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

Ilustracje różn ią  się  w 5 m iejscach . Z najdź różnice!

Wśród czytelników, którzy     z Rybnika-Boguszowic, tel. Nagrodę za rozwiązanie 
którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie     392-134.  łamigłówki z, ,  GR„ nr 30
rozwiązanie łamigłówki do     Rozwiązanie prosimy     z dnia 31 lipca br. otrzymuje 
24. 08. br., wylosowana zo-     przesłać na kartkach pocztowych     Alina Plaza, ul. Górnośląska 
zostanie nagroda w postaci na-     pocztowych na nasz adres: „Gazeta      16. 44-200 Rybnik. 
nagranej kasety video ufundowana      Rybnicka,,, Rybnik, ul. Kościuszki     Nagrodę prosimy odebrać 
ufundowana przez PUH „ULEX„     Kościuszki 54.      w redakcji.

Lekarz domowy radzi

Salmoneloza
Upały jakie obecnie panu

ją, sprzyjają rozwojowi bak
terii grupy durowej - salmo
nella. Szczególnie tam, gdzie 
nie przestrzega się podsta
wowych zasad higieny, ost
rych zatruć pokarmowych 
jest najwięcej.

Wrotami zakażenia jest 
jama ustna. Wprowadzone 
z pokarmem bakterie i ich 
toksyny wywołują ostry stan 
zapalny błony śluzowej żołą
dka i jelit... Następuje zwięk
szone przechodzenie płynów 
do światła przewodu pokar
mowego. Ucieczka płynów, 
a wraz z nimi elektrolitów

z organizmu powoduje za
burzenia wodno-elektrolito
we i krążeniowe.

Obraz kliniczny zależy od 
gwałtowności odwodnienia, 
wzrostu zawartości we krwi 
mocznika, utraty jonów 
chloru, sodu i potasu.

Zapobieganie polega na 
właściwym przygotowaniu 
potraw, gotowaniu mięsa, 
mleka itp. Szczególną uwagę 
zwracamy na przetwory 
mięsne, kiełbasę, salcesony, 
ciastka kremowe, kremy, 
przetwory z jaj. Jajka przed 
spożyciem należy na kilka 
sekund sparzyć wrzątkiem. 
Produkty pokarmowe prze
chowywać w lodówce, raz 
rozmrożonych nie należy 
ponownie zamrażać.

Dbałość o czystość to naj
lepsze zabezpieczenie nie tyl
ko przed salmonellą.

/ J .  B. /

Mała Scena Rybnicka to jeszcze jedno miejsce, gdzie można 
wstąpić na partyjkę bilardu

Foto: Adam Wiśniewski

NASZE
PROPOZYCJE

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

1. 00,  WIDEODYSKOTE
KA  połączona z losowaniem 
wejściówek na sierpień 
i wrzesień, cena biletu 25. 000 
zł

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

18 sierpnia, godz. 18. 00, 
HERBALIFE, wstęp wolny

Kino Premierowe
19 i 20 sierpnia, godz.

11. 00,  z cyklu wakacyjnych

projekcji filmowych dla 
dzieci i młodzieży WIEDŹ
MY, komedia prod. USA 
z udziałem Angeliki Huston 
i Mai Zetterling, wstęp bez
płatny

19 i 20 sierpnia, godz.
17. 00 i 19. 00, MOJA DZIE
WCZYNA, film fabularny 
prod. USA o przyjaźni, kło
potach i pierwszej miłości 
nastolatków, cena biletów
15. 000 i 10. 000 zł

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

występ chóru mieszanego 
„SERAF,, oraz Orkiestry 
Dętej Zakładów Napraw
czych w Rybniku, uczestni
ctwo bezpłatne.

/ g w /

Nasz 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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