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49 Wyścig Kolarski Dookoła Polski
W przyszły piątek, 4 i w sobotę 5 września Rybnik znajdzie się na 

trasie 49 KOLARSKIEGO WYŚCIGU DOOKOŁA POLSKI, 
któremu patronuje prezes PSL, Waldemar PAWLAK, zaś współog- 
ranizatorem imprez odbywających się w Rybniku jest Zarząd Miasta. 
Kolarze finiszować będą na mecie VI etapu zlokalizowanej na ul. 
Budowlanych około godz. 17. 00 - 1730, a przedtem przejadą ulicami: 
Rudzką, Kotucza, św Józefa, Budowlanych / 3  okrążenia/. Następ
nego dnia na Placu Wolności odbędzie się start honorowy do etapu 
VII, natomiast start ostry - na ul. Raciborskiej - za wiaduktem. 
Szczegóły i plan przejazdu - za tydzień.

Równo 70 lat temu, 28 
sierpnia 1922 r., gościł 

w R y b n i k u Naczelnik 
Państwa JÓZEF PIŁSUD
SKI.

Wizyta ta była jednym 
z etapów podróży Marszał
ka po Górnym Śląsku, włą
czonym po 70 latach do Ma
cierzy.

Na granicy powiatu ryb
nickiego Pana Naczelnika 
wraz z osobami towarzyszą
cymi, witał starosta dr 
KRUPA. Po mszy polowej 
na rybnickim Rynku odbyła 
się defilada wojskowa 
/patrz: zdjęcie/, a następnie 
dekoracja odznaczeniami 
uczestników powstań ślą
skich.

Po śniadaniu w Staro
stwie, ok. 14. 30 Pan Naczel
nik Państwa Józef Piłsudski 
odjechał do Pszczyny.

Zdjęcie pochodzi ze zbio
rów Archiwum Państwowe
go w Katowicach.

G. GRABOWSKA

Od 1 w rześn ia ...

Szpitalne
I stało się! Zapowiadana 

przez dyrektora rybnickiego 
zespołu Opieki Zdrowotnej 
dobrowolna deklaracja od
płatności za pobyt w szpita
lach na terenie miasta Ryb
nika wchodzi w życie 
z dniem 1 września br.

Brzmi ona następująco:
Niniejszym zobowiązuję 

się do dobrowolnego, częściow
ego pokrycia kosztów po

bytu w Szpitalu Miejskim

ANDRZEJ LIPKO dwa lata 
temu prowadził rozmowy na te
mat polskiego górnictwa jako 
szef Krajowej Komisji Górnict
wa NSZZ „Solidarność,,, mając 
PRZECIW sobie ministra pracy 
Kuronia i ministra przemysłu 
Syryjczyka. Dziś prowadzi ne
gocjacje z górnikami zasiadając 
OBOK ministrów Kuronia i Sy
ryjczyka, mając zaś w ręku 
opracowany przez kopalnie wę
glowe materiał, informujący 
o kondycji polskich kopalń węg
la kamiennego. Tematem zasad
niczym dla ministra Lipki są 
sprawy związane z restruktury
zacją, dla przedstwicieli zaś gór
ników - sprawy płacowe.

Postulat płacowy - podkreśla 
Lipko - jest kierowany wobec 
przedsiębiorstw i ich dyrekcji. 
Strona rządowa nie jest stroną

Przed 70 la ty  w  R ybniku ... Płonie las

Marszałek przyjmuje defiladę

„co łaska,,
w Rybniku w wysokości 
20. 000 zł za każdy dzień, jed
nak nie więcej niż za 10 dni. 
Zadeklarowaną opłatę po
twierdzoną kwitariuszem 
wniosę w chwili opuszczenia 
oddziału.

UWAGA!
W celu wyeliminowania 

wszelkich wątpliwości co do 
dobrowolności świadczenia, 
powyższą deklarację pacjent 
lub rodzina przekazuje per

personelowi szpitala /izby przy
jęć, oddziału/po zakończeniu 
leczenia wraz z zadeklarowa
ną kwotą.

W taki oto sposób trudna 
sytuacja gospodarcza kraju, 
zatem także sfery budżeto
wej naszej gospodarki, a co 
za tym idzie - społecznej 
służby zdrowia - dotyka 
w życiu codziennym każde
go z nas. Okrojenie wydat
ków państwowych na służbę 
zdrowia ma swój konkretny 
wymiar w liczbach.

W Rybniku służba zdro
wia otrzymała na rok bieżą
cy fundusze niemal identycz
ne z tymi z roku ubiegłego.

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

P o czą te k  ro zm ó w  
o p rzysz ło śc i g ó rn ic tw a

w negocjacjach; strona rządowa 
ustala reguły finansowe obowią
zujące w przedsiębiorstwach. Je
dną z nich jest ustawa o popiw
ku. Środki na wynagrodzenie 
tworzy się w konkretnym przed
siębiorstwie. Jeżeli ono jest 
w stanie wypracować więcej pie
niędzy na wynagrodzenia, to 
może te pienądze wypłacić pra
cownikom. Na 70 kopalń wiele 
realizuje przepisy układu zbio
rowego pracy w 100 proc. i nie 
płaci popiwku. Spytałem więc 
dlaczego jedynie 8 kopalń prze

przekracza próg popiwkowy, pozos
tałe zaś nie dochodzą do granic. 
Zdaniem min. Lipki występuje 
proste zjawisko - brak środków 
na wynagrodzenia.

Przypomnieć trzeba, że w gór
nictwie węglowym dokonano 
parę lat temu pamiętnej indek
sacji płac za III kwartał br. 1989. 
Później nastąpiła tzw. standary
zacja. Te dwa ruchy wynikały - 
jak twierdzi min. Lipko z zaszło
ści wynikających z okresu mi
nionego, czyli systemu nakazo
wo rozdzielczego. Wówczas

Tym czasem znacznie wzros
ły koszty jej utrzymania, 
m. in. energii, opału, le
karstw. Szczególnie stan po
siadania medykamentów - 
mimo niezwykle rozważne
go, by nie rzec restrykcyj
nego ich ordynowania - jest 
krytyczny.

Stąd konieczność poszu
kiwania różnych form ra
tunku dla opieki zdrowot
nej, czego wprowadzana 
właśnie deklaracja jest do
wodem. Podobną formę od
płatności za pobyt w szpitalu 
wprowadziły ZOZ-y ościen
ne - w Knurowie i Żorach.

c. d. na str. 4

związkowcom udało się prze
konać rząd, że w czasach ręcz
nego sterowania w pewnym sen
sie górnictwo zostało poszkodo
wane. Standaryzacja - przypo
mnieć trzeba - było porówna
niem warunków geologiczno- 
górniczych i wpływu ich / a  więc 
zjawisk niezależnych od bezpo
średniej pracy/ na płace. Im 
trudniejsze warunki, bardziej 
szkodliwe, tym płaca była wy
ższa, z racji liczby dodatków za 
te specjalne uwarunkowania. Nie 
można więc było tego traktować 
jako podstawy do przeliczania 
wynagrodzenia /dodam, że cho
dzi o przelicznik płac zastoso
wany na przełomie 89 i 90 ro
ku/. Górnik, który pracował na 
pokładzie o grubości

c. d. na str. 4

Świat 
w ogniu
Płonie las w Rudach Raci
borskich i Kuźni Racibor
skiej. W walce z ogniem zgi
nęło 2 strażaków, 4 zaginęło. 
Żaden z rybnickich straża
ków nie poniósł obrażeń. 
Pierwsze wozy wyjechały do 
pożaru w środę o 14. 53. 
W nocy było tam już 150 
jednostek strażackich, żoł
nierze, 5 samolotów. Z Ryb
nika wyjechało 18 wozów - 
3 jelcze i 15 wozów OSP. 
W sumie pożar gasi około 
1200 ludzi. W czwartek,
o godz. 6. 00 rano, dojechały 
posiłki spoza województwa - 
6 kompanii, 10 samolotów
i 150 wozów, głównie z Kra
kowa i Bielska. Ogień obej
muje 2000 ha. Silny wiatr 
sprawia, że sytuacja jest tra
giczna. Prawdopodobnie 
przyczyną jest niedopałek pa
pierosa wyrzucony z przejeż
dżającego pociągu... 
Ponieważ przez cały czas 
trwa akcja gaszenia pożaru, 
sytuacja może w każdej 
chwili ulec zmianie.

K. M.

Odpowiedzialnych
brak

Strajk się skończył, ludzie 
wrócili do pracy. Doszedłem 
do wniosku, że nie warto 
podsumowywać strat na ła
mach gazety i wywoływać 
kolejnych emocji. Zmieni
łem jednak zdanie, kiedy do
wiedziałem się, że żadna 
z organizacji związkowych 
kop. , ,Chwałowice,, nie chce 
wziąć na siebie odpowiedzia
lności za organizację kilku
dniowego strajku w tej ko
palni. Proletariusze wszyst
kich związków, oprócz 
Związku Pracowników Do
zoru „Kadra,,, złączyli się 
w jednym uścisku i powołali 
tzw. Komitet Strajkowy.

Strajk przyniósł kopalni 
straty, które lekko licząc, 
oceniam na ok. 10 mld zło
tych. Nikt tych pieniędzy dla 
kopalni nie dodrukuje. Od 
samego początku strajk był 
nielegalny i tzw. Komitet 
Strajkowy dobrze o tym wie
dział. Dopiero w momencie 
kiedy „się wybrał,,, ogłosił 
„zapotrzebowanie„ na postu 

c. d. na str. 3
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 zarzĄd miasta informuje zarząd miasta informuje 
Zarząd Miasta ogłasza przetarg ofertowy pisemny nieo
graniczony na sprzedaż budynku Rynek 13, stanowiący 
część nieruchomości opisanej w Kw 113. 257. Powierzchnia 
działki pod budynkiem - 448 m kw. Budynek 3-kondyg- 
nacyjny o kubaturze 6220 m3 i powierzchni użytkowej 830 
m kw.

Wartość budynku: 4. 385. 000. 000 zł
Wartość gruntu: 67. 000. 000 zł
Cena wywoławcza: 4. 452. 000. 000 zł
Pisemne oferty należy składać na adres: Urząd Miasta 

Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 z dopiskiem „przetarg.,, w ter
minie do dnia 9. 09. 92 r.

Przetarg odbędzie się dnia 10. 09. 1992 r.
o godz. 12. 00 w sali nr 37 Urzędu Miasta w Rybniku przy 
ul. B. Chrobrego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wa
dium w wysokości 225. 000. 000 zł.

Wadium należy wpłacić gotówką do dnia 10. 09. 92 r. do 
godz. 11. 30 w kasie Urzędu Miasta w Rybniku lub na konto 
Urzędu Miasta Rybnika nr 372602-2017-139-1 PBK War
szawa I Oddział Rybnik.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Gruntami w Rybniku - tel. 22-364.

Urząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przy
czyn.

Zarząd Miasta ogłasza przetarg nieograniczony 
na miejsce pod pawilony handlowe usytuowane na 
targowisku miejskim przy ul. Hałłera.

1.  Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu 
oraz zobowiązany jest zakupić na własność pawilon warto
ści ok. 100 mln złotych.

2.  Cena wywoławcza 1 m kw. miejsca pod pawilon wynosi
100. 000 zł /dotyczy jednorazowej opłaty za wylicytowanie 
miejsca/.

3.  Opłatę dzierżawną ustala się w wysokości opłaty 
targowej obowiązującej zgodnie z każdorazową Uchwałą 
Rady Miasta.

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

Przetarg odbędzie si w dniu 10 września 1992 r. o godz.
10. 00 w sali nr 3 7 , I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika 
ul. B. Chrobrego 2.

Wadium wynosi 30 mln zł /d la wygrywającego przetarg 
zostaje zaliczone na poczet ceny pawilonu/. Wadium należy 
wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9. 30 w Kasie 
Urzędu Miasta Rybnika.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetar
gu w wysokości 50. 000 zł.

____________ K O M U N I K A T Y  

Zarząd Miasta ogłasza przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m kw powierzchni
użytkowej na działalność handlowo-gospodarczą:

stawka wywo- 
ław. m-czna 
za 1 m kw

L. p. Adres lokalu pow. w m kw. wizja w dniu, godz.

1. Zebrzydowicka 2 50, 0 1. 09. 92 9. 00 - 11. 00 30 tys. zł
2. Rynek 1 87, 7 2. 09. 92 9. 00 - 11. 00 70 tys. zł
3. Raciborska 20 /oficyna Ip / 17, 9 1. 09. 92 11. 00 - 13. 00 20 tys. zł
4. Rynek 12/oficyna Ip / 45, 7 2. 09. 92 11. 00 - 13. 00 20 tys. zł
5. Korfantego 4 /oficyna/ 37, 8 2. 09. 92 9. 00 - 11. 00 20 tys. zł
6. Szafranka 4 87, 6 3. 09. 92 9. 00 - 11. 00 20 tys. zł
7. Zamkowa 2/4 21, 2 3. 09. 92 9. 00 - 11. 00 70 tys. zł
8. Kraszewskiego 7 106,1 3. 09. 92 12. 00 - 14. 00 30 tys. zł
9. Plac Wolności 7 33, 7 4. 09. 92 9. 00 - 11. 00 70 tys. zł
10. Kuboszka 2 73, 0 4. 09. 92 13. 00 - 15. 00 30 tys. zł
11. Powstańców 34 5, 8 7. 09. 92 9. 00 - 11. 00 70 tys. zł
12. Kościuszki 59 106, 4 8. 09. 92 9. 00 - 11. 00 70 tys. zł
13. Łony 11 garaż 14, 2 7. 09. 92 9. 00 - 11. 00 10 tys. zł
14. Kolejowa 18 garaż 10, 5 7. 09. 92 12. 00 - 14. 00 10 tys. zł
Bliższych informacji udziela Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Rybnika, tel. 25-531. Przetarg 
odbędzie się w dniu 9 września 1992 r. o godz. 12. 00 w sali nr 37 na I piętrze budynku Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Chrobrego 2. Vadium wynoszące 5 mln zł za 1 lokal należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta 
Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1130. Dodatkowo wpłacić należy na koszt organizacyjny 
przetargu 50 tys. zł za jeden lokal. Zastrzegamy sobie prawo nie skorzystania z ofert bez podania
przyczyny.

Uwaga! Pułapka!
Parędziesiąt metrów 

przed granicą dzielącą Ryb
nik i Rudy przebiega przez 
drogę odcinek kolejki wąs
kotorowej - kiedyś węzła łą
czącego Gliwice z Racibo
rzem i Kędzierzynem. Dziś

pozostały torowiska. Właśnie to, 
które biegnie przez drogę 
z Rybnika do Rud w lesie za 
Stodołami, jest zdradliwą 
pułapką dla kierowców, któ
rzy nie znając tego odcinka 
drogi, nie zdając sobie spra
wy co ich czeka, rozpędzają 
swe pojazdy po minięciu

ale za blisko, a samo torowi
sko leży w dole ciągle nad- 
lewanej asfaltem jezdni i jak
by dla żartu jeszcze jest wy
brukowane „kocimi łbami,,.

Miejskie służby drogowe 
powinny koniecznie wyrów
nać ten odcinek drogi - zwła
szcza, że tor poza rujnowa
niem zawieszenia samochodów

kolejka ta zakończyła swój 
żywot/a szkoda/, ale pozostały

Stodół i... no właśnie. Wpra
wdzie tor jest oznakowany,

samochodów, niczemu już nie służy.
C. G.

Rybnicka giełda cenowa
ceny ze środy 26 sierpnia 1992 r.

W  a r z w a
sk lep p o m i d o r y o g ó r k i p a p ry k a k ap u sta z ie m n ia k i m a r c h e w

¡ TARG 2 - 5 2 - 5 10- 15 8 2 - 3 4 - 6
MERKPOL 4 _ _ 7 3, 4 2 pęczek
RYNEK 13 4 5. 5 1 0 - 2 5 00 K

O 3 .  2 4
 POWSTAŃCÓW 24 5 8 15 8 -9 4 3. 5
 ŚW. JANA /Nowiny/ 4. 5 5 12. 5 - 2 4 7. 5 - 8 3 4

O w o c e
Państwowa Komisja Egzaminacyjna w SZKOLE 

ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ogłasza dodatkowy 
nabór na I rok studiów w roku akademickim 1992/93. 

Egzaminy wstępne odbędą się w następujących terminach:
3 września 1992, godz. 9. 00 - matematyka 
godz. 14. 00 - geografia
4 września 1992, godz. 9. 00 - język zachodni

/ang., franc., niemiec. / .
Egzaminy odbędą sie jak poprzednio w siedzibie szkoły - 

budynku Politechniki Śląskiej w Rybniku.
Podania od kandydatów przyjmowane są do 1 września 

włącznie w sekretariacie Delegatury Kuratorium w Rybniku, 
ul. 3 Maja 29, 11 piętro.

Przewodniczący 
Komisji Egzaminacyjnej 
dr HALINA JONDRO

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK 
KOMUNIKACYJNY w Jastrzębiu Zdroju informuje, że 
zostały uruchomione nowe linie komunikacyjne:

- na wniosek UM w Rybniku, z dniem 6. 07. 92 -
linia 444 na trasie Rybnik - Dw. Autobusowy PKS - PKP - 

Pl. Wolności - Żużlowa - Kąpielisko „Ruda„ - Pl. Wolności - 
Dworzec PKS 

Linia kursuje codziennie.

- na wniosek UG w Świerklanach, z dniem 20. 08. 92 - 
linia 445 relacji KWK „Borynia„ - Świerklany - Jankowice

- Chwałowice - Rybnik Policja
Linia kursuje od poniedziałku do piątku 

/w  dni robocze/.

2

 s k le p ja b łk a ś l iw k i w in o g r o n a b r z o s k w in i e p o m a r a ń c z e b a n a n y
 TARG 5 -6 5 -6 20 - 25 20-23 12-14 8-11
 MERKPOL 3 5 26 5200/szt 13,5 4-13

RYNEK 13 6 3 28 5, 4/szt 14 12
POWSTAŃCÓW 24 6 8 26 28 14 13
ŚW. JANA 5 5 -6 2 4-26 24-26 13-14 12, 5

W aluty  / k u p n o - s p r z e d aż/
m ie j s c e

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

s c h i l l i n g
A u s t r i a

f r a n k
F r a n c j a

PEWEX (duży) 13650/13730
1340/-

9300/9400
9300/9500

470/848 _ 1300/1330 
1280/-

2700/ -
PKO - 2700/-
BANK ŚLĄSKI 13630/13800 9310/9400 - 1300/1350 2600/2770
PROSPER BANK 713750 9150/- - 1280/- 2600/-

A r t y k u ł y s p o ż y w c z e
 sk lep masło 

0. 25 kg
mąka

pszenna c u k ie r c h le b 1 kg sera 
"żółtego" ja jk o

MERKPOL 8. 5 7. 7 9. 2 7. 2(duży) 40 1000
 S U P E R M A R K E T 8, 5 7-7. 5 9 8 (duży) 41-42 850

JAN NOGA /Kościuszki/ 8, 5 7 9, 5 4 (mały) 39 1000
S O B I E S K I E G O  11

K W IECIŃSK I 8, 5 6, 5 9, 5 - 38-40 1000
HURTOWNIK/Nowiny/ ____5. 7 8, 5 8 (duży) 34 -

M i ę so i w ę d l i n y  / w kg /
sk lep w o ło w e  

b e z  k o ś c i
sch a b  

w i e p rz o w y
ł o p a tk a

w ie p r z o w a k u r c z a k s z y n k a k ie łb a s a
ś lą sk a

MERKPOL - 52 40 28 90
HALA MIĘSNA 54 53 - 85 44
PIOTROWSKI i spółka 56 53, 3 35. 7 25 90, 6 44. 4
POWSTAŃCÓW 16 55 52 32 26 - 42, 5
SUPERMARKET  ALAN - 52 38 27 83, 5 43

Zebrał i opracował: szoł.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Porządki na placu targowym
Nasze zdjęcia obrazują 

dwa sposoby handlowania, 
dziwnym trafem usytuowa
ne w tym samym miejscu. 
Rybnicki plac targowy przy 
ulicy Gen. J. Hallera, szybko, 
jak od pewnego czasu 
wszystko w Rybniku, zmie
nia charakter. Wprawdzie 
nadal będzie się na nim tar
gować, ale właśnie te piękne 
pawilony handlowe sprawią,

że zakupy będą już nie tak 
bardzo rynkowe, a pewnie 
i... nie takie tanie. Ale to też 
nieodłączny element zmian 
na lepsze. Tanie zakupy czy
nione u „ruskich,, często po 
jakimś czasie i tak okazują 
się drogie. Tak handlowało 
się już przed wiekami i tak 
handlować się będzie na pla
cu targowym w Rybniku już 
wkrótce.  C. G.

Foto: /  cg i wack/

Na placu targowym do 10 września położona zostanie nowa płyta asfaltowa o powierzchni 
4000 m kw.

Na progu nowego roku szkolnego
Wakacje dobiegają końca. 

Dzieci odpoczywały, a w tym 
czasie budynki szkolne poddane 
zostały remontom i modernizac
jom. Jak poinformowała nas 
mgr Danuta Konsek - Kierownik 
Zespołu Ekonomiczno - Admini
stracyjnego Szkół - prace te po
chłonęły kwotę 2, 5 mld zł.

Prawie w każdej rybnickiej 
szkole dokonano napraw i dro
bnych remontów - malowania, 
odgromiania, osuszania, prze
budowy pomieszczeń, naprawy 
dachów, zakładania ogrodzeń 
itp.

Dzięki oddaniu do użytku no
wego skrzydła budynku przy SP 
120 oraz SP 25 w Radziejowie 
w nadchodzącym roku szkol

szkolnym przybędą nowe pomieszc
zenia lekcyjne. Powstała tu ró

wnież nowa sala gimnastyczna 
i sanitariaty, gdyż te ostatnie 
znajdowały się dotąd na podwó
rku.

1 września otwiera podwoje 
nowa szkoła - SP 35 w Rybniku - 
Chwałowicach, która powstała 
poprzez adaptację budynku in
ternatu szkoły górniczej.

Mniej niż w ubr. szkolnym, 
bo około 2600 uczniów po raz 
pierwszy przekroczy szkolne 
progi.

Sytuacja w oświacie powoli 
zaczyna się stabilizować. Miej
my nadzieję, że nadchodzący 
rok szkolny będzie spokojniej
szy dla dzieci i dla nauczy cieli.

/ lo g /

RYNEK zmienia się z dnia na dzień, a więc nasze zdjęcia 
silą rzeczy są dokumentacją czasu przeszłego. Między 6 klo
nami, które „zieleń miejska,, przeniosła z ulicy Wierzbowej, 
dziś widać już wyraźnie konstrukcję fontanny; w poniedziałek, 
gdy robiono to zdjęcie, kładziona była dopiero izolacja...

Foto: wack

KRONIKA POLICYJNA 

Spalone auta
Na terenie posesji warsztatu 

samopielowie 17 sierpnia uległy 
spaleniu samochody wołga i za- 
stava oddane do naprawy. 
Sprawcy podpalenia pozostają 
nieznani.

Pobili dla zabawy
17 sierpnia o godz. 21. 00 na 

ulicy Kotucza nieznani sprawcy 
napadli bez powodu na prze
chodzącego tamtędy mężczyz
nę. Jeden z napastników pobił 
przechodnia wybijając mu dwa 
zęby i uszkadzając łokieć - dwaj 
inni przyglądali się tej „zaba
wie,,. Szczególną radość sprawi
ło im rozbicie kopnięciem jajek 
znajdujących się w siatce należą
cej do pobitego. Cóż - szczegól
ne to poczucie humoru.

Samobójstwa
18 sierpnia miały miejsce

na terenie Rybnika dwa samo
bójstwa. Na terenie ogródków 
działkowych w pobliżu kopalni 
„Chwałowice,, 47-letnia kobieta 
dokonała samobójstwa przez 
powieszenie. Samobójczyni le
czyła się w Szpitalu Psychiat
rycznym w Rybniku i podczas 
tego tragicznego zdarzenia prze
bywała na przepustce. Nato
miast w mieszkaniu przy ulicy 
Śniadeckiego w Boguszowicach 
mężczyzna popełnił samobój
stwo poprzez otrucie się gazem. 
W obu przypadkach policja nie 
stwierdziła udziału osób trze
cich.

Strzeżonego...
O dużym pechu może mówić 

właścicielka opla kadeta, które
go skradziono 19 sierpnia przy 
ulicy Harcerskiej. Dopiero co 
kupione auto postawiła na tere
nie swojej ogrodzonej posesji. 
Nie chciało się jej wprowadzić 
samochodu do garażu. Rano już 
opla nie było - wraz z umową kupna

kupna-sprzedaży, która znajdowa
ła się w aucie. Samochodu do
tychczas nie odnaleziono.

Okradziony taksówkarz
Jednemu z rybnickich taksó

wkarzy przewożony przez niego 
pasażer ukradł leżący na półce 
aparat fotograficzny. Złodziej 
nie miał jednak szczęścia. Został 
wskazany przez poszkodowane
go taksówkarza i zatrzymany 
przez policję.

Nie zaciągnął hamulca
Bezmyślność kierowcy była 

przyczyną kolizji na parkingu 
znajdującym się w pobliżu baru 
„U Zbycha,,. 22 sierpnia o godz. 
17. 00 właściciel fiata 125p 
wszedł do baru na piwo i zapo
mniał zaciągnąć hamulec ręcz
ny. Auto zjechało ze wzniesienia 
i uderzyło w zaparkowany tam 
samochód marki BMW, powo
dując uszkodzenie błotnika.

/ ja k /

Odpowiedzialnych
brak

c. d. ze str. 1
laty załogi - zebrał je i roz
począł szantaże. Wszystkie 
można było załatwić bez 
strajku w drodze normalnej 
działalności związkowej. 
Dyrekcja skłonna była pod
pisać wszystko już na drugi 
dzień. Jednak pod presją 
„działaczy „ „Solidarności
80„, komitet zdecydował się 
na akcję strajkową. Na dzia
łania „szefa,, patrzyli jego 
mocodawcy z Katowic i in
nych miast Polski. Brawo, 
tak trzymaj. I trzymał.

Teraz powiało grozą. 
Okręgowy Urząd Górniczy 
„zwęszył,, jakieś nieprawid
łowości. Te można jeszcze 
zapłacić - w związkowej kasie

sie zawsze jakiś grosz się 
znajdzie. To nic, ale okazało 
się, że i prokurator znajdzie 
tu zatrudnienie. W tej sytua
cji nikt nie chce odpowie
dzialności brać na siebie. Py
tam „szefów,, mojego związ
ku NSZZ „Solidarność,,:... 
dlaczego poparliście ten 
strajk, skoro nie popierała go 
Komisja „Krajowa, Zarząd 
Regionu Śl. - Dąbr. i IKKG.

Dla organizatorów nastę
pnego strajku mam postulat 
numer jeden. Domagajcie się 
w Sejmie nowej Ustawy 
Związkowej, która spowo
duje, że będziecie płaceni 
z funduszy związku, że za
płacicie za lokal, w którym 
rządzicie i za telefony, który
mi obdzwaniacie cały świat. 
Ja na was nie chcę robić. 
Przypuszczam, że moje zda
nie popiera więcej pracow
ników tej kopalni.

CZESŁAW GOLIŃSKI

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5         3



Jarosław J. Szczepański /Radio Wolna Europa/

Początek rozmów o przyszłości
c. d. ze strony 1 

50 cm, nachyleniu 90 stopni i za
grożeniu tąpaniami, dostawał is
totne dodatki. Jednak porówna
nie takiej płacy z dodatkami, 
z płacą górnika pracującego 
w poziomie bez uskoków z gru
bości trzech metrów, to był 
ruch, który pozwolił górnictwu 
bezpopiwkowo podnieść płace 
średnio o 12 procent.

Właśnie to umożliwiło wielu 
kopalniom podnoszenie płac 
bez wpadania dziś w próg po
piwkowy. Jednak zupełnie czym 
innym jest problem posiadania 
środków na wynagrodzenia.

Kolejny problem to sprawa 
umiejętności sprzedaży węgla. 
Na zwałach jest ok. 6 mln ton, 
gdyż kopalnie nie potrafią tego 
węgla sprzedać. Z jednej strony 
załamał się rynek radziecki, na 
który eksportowano ok. 8 mln 
ton węgla rocznie, z drugiej stro
ny jakość tego węgla jest taka, że 
nie daje się go sprzedać na Za
chodzie, gdyż zawiera za dużo 
siarki, popiołu, kamienia itd. 
Tamtejsi odbiorcy bardzo prze
strzegają norm ekologicznych, 
chociażby i z tej racji, że nie 
opłaca się im płacenie horren
dalnych kar.

Na zarzut stawiany przez gór
ników, iż ograniczenia ekspor
towe były przez rząd nałożone 
specjalnie, żeby zniszczyć pol
skie górnictwo, min. Andrzej 
Lipko powiedział, że po pierw
sze: od marca nie obowiązują 
żadne ograniczenia exportowe. 
Jego zdaniem, wiele różnych 
spółek ubiegających się o zezwo
lenie otrzymały je na blisko pięć 
milionów ton, a wykorzystały 
z sobie tylko wiadomych po
wodów, to znaczy sprzedały za 
granicę, jedynie około miliona 
ton. A więc mimo posiadania 
zezwoleń nie realizowały tego, 
co mogły. Obecnie od marca nie 
ma ograniczeń ilościowych, tyl
ko wymagane jest posiadanie 
zezwolenia na wywóz, co rząd 
motywuje koniecznością kont
roli tego, kto węgiel sprzedaje, 
możliwie dokładnego poznania 
sprzedawcy, bez ograniczania 
ilości węgla, który chce on 
sprzedawać. Spytałem więc o to, 
co mają zrobić kopalnie, które 
nie mają u siebie dobrego mena
dżera, dobrego handlowca i któ
re nie potrafią sprzedać wydo
bywanego węgla. Bowiem czę
sto jest tak, że leżące obok siebie 
kopalnie i wydobywające prawie

wie jednakowy węgiel, mają zu
pełnie inne efekty finansowe 
właśnie z racji braku umiejętno
ści prowadzenia handlu. Min. 
Lipko podkreśla jednak, że cza
sami te rozbieżności są powodo
wane jakością węgla, nie tylko 
lepszymi bądź gorszymi umieję
tnościami prowadzenia handlu. 
Kop. „Gliwice,, zawsze sprzeda 
swój wyrób, sztandarowe zaś 
budowle socjalizmu „Ziemo
wit,, czy „Piast,, mają kłopoty 
jakościowe. Andrzej Lipko 
twierdzi, że spadek wydobycia 
/do 140 mln ton z blisko 200 mln 
przed paroma laty/ nie jest spo
wodowany ograniczaniem, ale 
zmniejszeniem czasu pracy. Nie 
ma dziś pracy w soboty i plano
we niedziele. Zasadniczo dobo
we wydobycie polskich kopalń 
pozostało niezmienione. Choć 
rzecz jasna w okresie lata jest 
mniejsze niż w pozostałych dzie
sięciu miesiącach roku. Podkre
ślić trzeba - uważa minister - że 
nastąpiła zdecydowana popra
wa jakości produktu finalnego 
opuszczającego polskie kopal
nie. Spadek zapopielenia, 
zmniejszenie się zawartości sia
rki, kamienia w węglu. Netto 
czystego węgla wydobywa się 
więcej niż w czasach, gdy wycią
gano na powierzchnnię 200 mln 
ton urobku.

Zatrudnienie w górnictwie 
w ciągu kilku lat zmalało. Jest to 
również funkcją zmniejszenia 
się konkurencyjności górni
czych zarobków na rynku pra
cy.

Zgodnie z ustaleniami z lipca 
br. związki zawodowe przystę
pują do rozmów na temat przy
szłości polskiego górnictwa wę
glowego z przedstawicielami mi
nisterstwa. Podstawą jest mate
riał przygotowany przez 63 ko
palnie, a zestwiony przez Państ
wową Agencję Węgla Kamien
nego. Z danych zawartych 
w opracowaniu wynika, że 41 
kopalń wymaga dużych nakła
dów na restrukturyzację i że 
samodzielnie nie podołają one 
tej pracy. Niezbędne więc będą 
kredyty. Najlepiej zagraniczne. 
Podkreślić jednak trzeba, że nie 
projektuje się żadnych gwałtow
nych zwolnień, redukcji załóg 
itp.

O dalszych szczegółach opra
cowania i efektach rozmowy 
z sekretarzem stanu w Minister
stwie Przemysłu i Handlu And
rzejem Lipką poinformuję na
szych czytelników za tydzień.

Dom Kultury w Boguszo
wicach przez cały niemal 
okres szkolnych wakacji 
prowadził akcję kolonijną 
dla grupy 56 dzieci w wieku 
od 7 do 15 lat. Dwóch wy
chowawców oraz pracowni
cy obsługi tej placówki kul
turalnej starają się zapewnić 
swoim podopiecznym uroz
maiconą ofertę zajęć - tak, 
aby upalne lato nie okazało 
się dla nich nudne.

Na bogatej liście zajęć 
znalazły się wyjścia na ba
sen, zabawy orientacyjno- 
porządkowe, gry i konkursy 
z nagrodami, zabawy połą
czone ze śpiewem oraz wy
cieczki. Dużym powodze
niem cieszyły się konkursy
o tytuł mistrza uśmiechu
i mistrza grzeczności oraz 
gry terenowe „Szukaj skar
bu,, i „Słodkie grzyby,,. Po
szukiwanie ukrytych niespo
dzianek kończyło się rados
nym krzykiem, gdyż „skarb,, 
i „grzyby,, okazywały się 
smaczne i słodkie.

Od 28 czerwca br, stara
niem Chorągwi ZHP w Ryb
niku, na zgrupowaniu Obo
zów Hufca ZHP Rybnik 
przebywają w Wapienicy 
dzieci rybnickie. Zgrupowa
nie nadzorowane przez dru
hnę Teresę Knura i pod ko
mendą Ewy Szymańskiej, 
ma pod swoją opieką kolo
nię KWK „Chwałowice,,.

Nieobozowa Akcja Lato,

Boguszowice

Kanikuła 
z dziećmi
Nie wszystkie zaplanowa

ne wycieczki doszły do skut
ku - na przykład trzeba było 
zrezygnować ze zrywania 
malin i jeżyn w pobliskim 
lesie, bo było zbyt gorąco. 
Ale odbyła się wycieczka do 
chorzowskiego ZOO, oraz 
wyjazd w góry.

Oprócz turnieju tenisa 
stołowego, seansów kino
wych i filmów wyświetla
nych z video, dzieci brały 
udział w grach dydaktycz
nych. Dla wszystkich dzieci 
z okolicy zorganizowano da
rmowe, popołudniowe sean
se filmowe. - „Odpowiedzi 
na głupie pytania,, rozwijały 
spostrzegawczość i wyobra
źnię, zaś logogryfy ortogra
ficzne przypominały, że 
gdzieś tam - po wakacjach -

w której uczestniczą dzieci 
z Anglii i Francji, jest spon
sorowana przez Urząd Miej
ski w Rybniku i NSZZ „Soli
darność,,.

Podobozy w zgrupowaniu 
mają dźwięczne nazwy: „Ja
majka,,, „Bratnia dusza,, itp. 
Zastępy natomiast to: „Jed
norazowe figi,,, „E. T., „ „Lu
dożercy z Jamajki,,, „Zwie
rzaki,,.

Warta przy bramie Fot o: J. Stachura

W  Wapienicy

SZPITALNE
c. d. ze str. 1 

Apel do dobrej woli pac
jentów nie jest tylko czczym 
hasłem. Pacjent, który po 
przybyciu do szpitala otrzy
ma tę deklarację, może ją  na 
przykład wrzucić do kosza. 
Jednakże jej pomysłodawcy 
liczą na to, że wprowadzenie 
deklaracji pozwoli na uzys
kanie środków finansowych, 
za które będzie można kupić 
przynajmniej niezbędne dla 
funkcjonowania szpitali leki, 
strzykawki i igły jednorazo
wego użycia czy też środki 
opatrunkowe. Nikt nie ocze
kuje, że uzyskane kwoty

"CO ŁASKA"
w zasadniczy sposób zmie
nią warunki pobytu w szpi
talach, a jednak krok ten jest 
w obecnej sytuacji finanso
wej niezbędny. Uzyskane 
w ten sposób środki nie zo
staną przeznaczone na przy
kład na pensje czy premie dla 
pracowników ZOZ-u.

Podkreślanie przez dyrek
cję ZOZ-u w Rybniku cał
kowitej dobrowolności tego 
świadczenia ma uprzedzić 
jakiekolwiek możliwe po
mówienia o wymuszaniu od
płatności za miejsce w szpi
talu. Wraz z przytoczoną 
wyżej deklaracją, do wszystkich

kich placówek podległych 
rybnickiemu ZOZ-owi, zo
stał skierowany list dyrek
tora dotyczący sposobu jej 
wprowadzania, a jednocześ
nie wskazujący na koniecz
ność wyeliminowania jaki
chkolwiek innych form dob
rowolnej czy quasi-dobro- 
wolnej pomocy. Tu i ówdzie, 
na niektórych bardziej „za
radnych,, oddziałach rybnic
kiego szpitalnictwa pojawia
ły się one, np. w postaci 
skarbonek, w których zbie
rano pieniądze od pacjentów 
na potrzeby danego oddzia
łu.

Wprowadzenie deklaracji 
jako jedynej uznawanej 
w rybnickich szpitalach for
my pomocy ma także zabezpieczyć

zabezpieczyć pracowników ZOZ- 
u przed pomówieniami o po
bieraniu nielegalnych opłat. 
Jeśli zechcemy więc płacić za 
pobyt w szpitalu, to odpłat
ność wyniesie 20 tysięcy zło
tych za dzień leczenia, jed
nak nie więcej niż 200 tysięcy 
złotych bez względu na to, 
czy leczenie trwało 10, czy też 
np. 30 dni. Oczywiście, ten 
kogo na to stać, może zade
klarować kwotę wyższą od 
wymienionej. Także inne for
my pomocy dla rybnickiego 
ZOZ-u są mile widziane, by
le tylko sposób ich przekaza
nia nie budził wątpliwości, 
że zostaną one spożytkowa
ne na potrzeby całej społecz
nej służby zdrowia w Ryb
niku.

GRZEGORZ WALCZAK

4

trzeba będzie pójść do szko
ły. Trudno wymienić wszyst
kie typy zajęć organizowa
nych tu w rożnych klubach 
i kołach zainteresowań. Wy
starczy wspomnieć, że in
struktorzy tych kół bezinte
resownie opiekują się dzie
ćmi na miejscu i na wyciecz
kach, pomagają w wydawa
niu im zup regeneracyjnych, 
które ufundowała KWK 
„Jankowice,,. Kopalnia sfi
nansowała dzieciom także 
wycieczki i darmowe wejścia 
na basen, Rada Osiedla 
opłaciła filmy video, a wśród 
innych sponsorów akcji ko
lonijnej Domu Kultury 
w Boguszowicach znaleźli 
się SADEX Rybnik, ZTGK 
Boguszowice, a Spółka 
PUH ULEX ufundowała 
dzieciom drobne nagrody.

Czy to „wszystko o lecie,, 
dzieci w Boguszowicach? 
Z pewnością nie. One po
wiedziałyby więcej choćby 
dlatego, że w quizie pod ta
kim tytułem brały już udział!

/g w /

Kadra zgrupowania musi 
się dobrze nagimnastyko
wać, aby przy skromnych 
środkach różnowiekowej 
i różnojęzycznej 167-osobo- 
wej społeczności zapewnić 
odpowiednie wyżywienie 
i bezpieczeństwo, zwłaszcza 
gdy jest tak gorące lato. 
Dzieci praktykujące, np. wy
znania rzymsko-katolickie
go, mogły brać udział 
w mszy polowej; wszystkie 
zaś poznają szlaki turystycz
ne Beskidów, kąpią się w ba
senie Jaworza, a szczególnie 
uczą się sztuki życia w społe
czności, zachowania i tole
rancji, będąc z dala od rodzi
ców. Nie do pogardzenia dla 
dzieci jest też żywy kontakt 
z językiem obcym, zapozna
nie z ochroną przeciwpoża
rową i największa atrakcja, 
jaką był sen pod namiotami.

/ J .  S. /

OGŁOSZENIA DROBNE

Bożena Lubszczyk PRZE
PRASZA Krzysztofa Górec
kiego zamieszkałego w Świe
rklanach.

Śledztwo 
w toku

W ubiegłym numerze 
„GR„ zapowiedzieliśmy sze
rszą informację o bulwersu
jącej sprawie podpalenia 
człowieka przez nieletnich 
chłopców w Leszczynach. 
Niestety, dla dobra śledztwa 
musimy przesunąć publika
cję tych informacji o kilka 
tygodni, do momentu za
kończenia postępowania 
wyjaśniającego. Obiecujemy 
obszerny materiał we wrześ
niu.

/ K /
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S P O R T T U R Y S T Y K A

Turniej sezonu czyli 
jak miło powspominać
Już jutro na stadionie „olimpij
skim,, we Wrocławiu rozegrany 
zostanie najważniejszy żużlowy 
turniej sezonu, który wyłoni no
wego mistrza świata. „ Umarł 
król, niech żyje król„. Przez rok 
Jan O. Pedersen cieszył się kró
lewskim tronem dla najlepszego 
żużlowca globu, a my, że to 
właśnie w rybnickim klubie startuje

czasie fani żużla tłuc się będą 
pociągami do Wrocławia, by 
zdążyć na finał. W turnieju sta
rych mistrzów wystąpi wielu 
znakomitych żużlowców, m. in. 
FUNDIN, MAUGER, LEE, 
STANCL, MORTON i Polacy: 
PLECH, ŻYTO, WALOSZEK, 
BRABAŃSKI. Szkoda, że nie 
będzie tam choćby jednego RE-

przypomnieć, jak to Drabik w pierw
szym swoim starcie w półfinale 
w Wienner Neustadt, zupełnie 
zrezygnował z walki na pierw
szym łuku. Z pewnością wroc
ławskie mistrzostwa nie będą 
zbyt widowiskowe dla publicz
ności - tor leży zbyt daleko od 
widowni. Może okazać się, iż 
mało będzie w czasie finału pra
wdziwej ostrej walki. Kto stanie 
na najwyższym podium? Po pie
rwsze jest Szwed Per Jonsson - 
prawdziwy rutyniarz. Haweloc
kowi moim zdaniem zabraknąć 
może doświadczenia. Jest jesz
cze Szwed, Tonny Rickardsson, 
szalenie waleczny. Czarno widzę 
szanse na tytuł starzejącego się 
Amerykanina Sama Ermolenko. 
Myślę, że musiałby mieć swój 
wielki dzień, by sięgnąć po mist
rzowską koronę. Może to być 
dla niego finał wielkich rozcza
rowań; nie ma Duńczyków Nie
lsena i Pedersena. Zdawałoby 
się idealna okazja, by sięgnąć po 
złoto, a tu okazuje się, że do gry 
wkracza następne duńskie po
kolenie. 23-letni Gert Hand
berg, zwycięzca półfinału, może 
sprawić niespodziankę stając na 
podium, ale nie sądzę, by stanął 
na tym najwyższym. Jest jeszcze 
kilku jeźdźców, z którymi trzeba 
się liczyć: Amerykanin Ronnie 
Correy, Szwed Gustafsson czy 
Duńczyk Knudsen, ale trudno 
powiedzieć, by byli faworytami. 
Oczywiście, jak w każdej impre
zie sportowej, zdarzyć się może 
większa lub mniejsza niespo
dzianka. Dowiemy się wszyst
kiego już jutro, chyba, że po
goda pokrzyżuje plany organi
zatorów, ale na to od dłuższego 
już czasu tego lata się nie zanosi.

WACŁAW TROSZKA

Nasz faworyt Szwed Per JONSSON Foto: wack

tuje ten najlepszy. Ale kadencja 
Pedersena dobiegła końca. 
W tym samym dniu o godzinie 
10. 00 Barry Briggs na stadionie 
w Lesznie organizuje spoktanie 
oldbojów. Niestety zapomniał, 
że Polacy nie są społeczeństwem 
zmotoryzowanym i że w tym

REPREZENTANTA naszego ryb
nickiego klubu.
Nie sądzę, by we Wrocławiu 
Sławomir Drabik był w stanie 
nawiązać walkę z koalicją z ligi 
angielskiej, która pobiła Euro
pejczyków w turniejach półfina
łowych. Wystarczy przypomnieć

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

Skończył się przedostatni     podziękowała już części sponsorów 
turnus półkolonii charytatywnych     sponsorów, finansujących półkolonie 
charytatywnych w Kamieniu. Uczestnicy     nie. Dziś dalszy ciąg listy 
uczestnicy są bardzo zadowoleni. Również     z podziękowaniami dla: rzeźni 
również wychowawczyni, Izabela     rzeźni w Ochojcu, p. Z. Chodackiego 
Izabela Kuźnik, mimo zmęczęnia     Chodackiego z Rybnika, Rolniczej 
zmęczenia jest w doskonałym humorze     Spółdzielni Produkcyjnej 
humorze, podkreślając wspaniałą     w Rybniku, PCK, właściciela 
wspaniałą organizację wypoczynku     kiosku mleczarskiego w Kamieniu 
wypoczynku i zabawy dla dzieci.      mieniu i Eugeniusza Biskupka.

Nie można zapomnieć Biskupka.
o wkładzie pracy, jaki wnosi     Warunki w Kamieniu są 
siostra Halina z parafii Królowej     rzeczywiście doskonałe dla 
Królowej Apostołów, dowożąc     organizowania tego typu akcji.
i odbierając codziennie dzieci     akcji. Oby tylko organizatorom 
z MOSiR-u - podkreśla kierowniczka     organizatorom nie zabrakło zapału 
kirowniczka restauracji „Olimpia     w roku przyszłym. Tego życzymy 
Olimpia, „ Krystyna Pierchała,    życzymy i dziękujemy w imieniu

Za pośrednictwem „GR„     imieniu rodziców. 
dyrekcja MOSiR-u podziękowała / l o g /

Grupa półkolonistów w Kamieniu.  Foto: C. G.

Brązowy medal 
Bobrowskiej

Karierę sportową MONIKI 
BOBROWSKIEJ staramy się 
uważnie śledzić na łamach na
szej gazety. W końcu nie ma 
wśród mieszkańców naszego re
gionu nazbyt wielu „gwiazd,,, 
które mogłyby się poszczycić 
poważnymi osiągniąciami w za
wodach światowej rangi.

Monika tymczasem przekro
czyła barierę wieku dziecięcego, 
ulokowała się pewnie wśród 
czołówki polskich dorosłych 
szachistek /4  miejsce wśród se
niorek w Mistrzostwach Polski 
w marcu br./ ,  startuje w liczniej 
i mocniej obsadzanych między
narodowych turniejach junio
rów. Ale w miarę jej wznoszenia

się po szczeblach szachowej ka
riery rośnie konkurencja.

Do potwierdzenia obecności 
w światowej czołówce młodych 
szachistów nie wystarcza sam 
talent. Sprzężenie zwrotne w tej 
dyscyplinie sportu polega na tym, 
że wszystkie rozegrane partie są 
natychmiast publikowane, stają 
się własnością wszystkich zainte
resowanych. Partie opublikowa
ne - w tym rozegrane przez Mo
nikę - stają się przedmiotem 
szczegółowej analizy także - 
a właściwie przede wszystkim - 
potencjalnych przeciwniczek. 
Zatem szachowa walka o byt 
w czołówce światowej to przede 
wszystkim mozolna praca: anali
za własnych błędów, partii prze
ciwników oraz - co oczywiste - 
śledzenie najnowszych osiągnięć 
teorii i praktyki szachowej. Ktoś, 
kto jak Monika utwierdził już 
swoje miejsce w czołówce, musi 
liczyć się z tym, że siedząca na
przeciw partnerka zna cały jej 
dorobek, zatem trzeba mieć w za
nadrzu coś nowego, świeże wa
rianty gry, jeśli chce się nadal 
zwyciężać.

W kwietniu br. pisałem o mo
żliwości udziału Moniki w olim
piadzie szachowej w Manilli. 
Wyjazd ten nie doszedł do skut
ku, Polski Związek Szachowy 
zdecydował, że pojadą inne... 
Tymczasem Monika w lipcu 
wzięła udział w Mistrzostwach 
Świata Juniorów w Duisburgu. 
Wśród pięćdziesięciu najlep
szych juniorek świata zajęła 
8 miejsce /zdobywając 7 punk
tów w 11 partiach/. Mógłby 
ktoś powiedzieć: Ja k  to, dopie
ro ósma?,,. A przecież trzeba 
mieć świadomość, że w zawo
dach tych wzięły udział mist
rzynie wielu krajów, członkinie 
kadr narodowych, zawodniczki 
z bezpośredniego zaplecza tych, 
które walczą o tytuł mistrzyni 
świata seniorek. Więc zastanów
my się - Monika była dopiero 
ósma, czy aż ósma?

Kolejną imprezą tegoroczne
go gorącego lata były Mistrzost
wa Europy juniorów, rozegrane 
w Rimawskiej Sobocie /Słowa
cja/. Turniej rozegrano w sys
temie szwajcarskim, trzydzieści 
pięć zawodniczek stoczyło ze sobą

sobą po dziewięć pojedynków. 
Monika w pierwszej rundzie zre
misowała z Miloradović /Jugo
sławia/, po drodze była tylko 
jedna pechowo przegrana partia 
z Lakos /W ęgry/ i same zwycię
stwa aż do dwóch ostatnich 
rund, które miały decydować 
o podziale medali. Czekała Mo
nikę partia z Rumunką Cariną 
Peptan, dwukrotną mistrzynią 
świata i mistrzynią seniorek 
swojego kraju. Obie zawodni
czki rywalizują ze sobą od lat. 
W czterech rozegranych wcześ
niej między nimi partiach dwa 
razy wygrała Rumunka, raz był 
remis, a raz wygrała Monika. 
Kolejny remis /przy grze Moni
ki czarnymi/ sprawił, że drama
turgia turnieju osiągnęła zenit. 
O tym, kto zostanie mistrzynią 
Europy juniorów, miała zadecy
dować ostatnia partia turnieju 
pomiędzy Moniką Bobrowską 
oraz Antonnetą Stefanową /Buł
garia/. Tę ostatnią, grającą bia
łymi bierkami, urządzał remis, 
Monika - by zostać mistrzynią - 
musiałaby wygrać czarnymi. 
Partia była remisowa, co spra
wiło, że mistrzynią Europy junio
rek na 1992 rok w szachach 
została Stefanowa /7 ,  5 p z 9 par
t ii/  przed Peptan / 7  p - srebrny 
medal/ i Bobrowską /6 ,  5 p - 
brązowy medal/.

Minimalne różnice w ostate
cznej punktacji na czołowych 
miejscach świadczą o tym, jak 
wyrównana jest stawka zawod
niczek i jak zacięta była walka 
w turnieju. Do tytułu mistrzyni 
brakło Monice Bobrowskiej 
przysłowiowego łutu szczęścia.

Trzecie miejsce Moniki ma 
także wymiar ogólnopolski - 
kwalifikuje ją na przyszłoroczne 
Mistrzostwa Europy bez brania 
udziału w eliminacjach, co ot
wiera drogę dla drugiej zawod
niczki z polskiej kadry narodo
wej do tego ważnego turnieju.

Do ostatnich sukcesów Mo
niki przyczyniło się całe grono 
starszych szachistów Sekcji Sza
chowej byłego KS ROW Ryb
nik, oraz trenujący ją ostatnio 
Leszek Szkatuła i Marian Twar
doń. Jej najbliższe plany spor
towe to udział w walce o Druży
nowe Mistrzostwo Polski junio
rów od 17 do 26 sierpnia w Słup
sku, wraz z całą drużyną 
RMKS, oraz wyjazd na liczący 
się międzynarodowy turniej se
niorek, by wypełnić normę sza
chową na tytuł mistrzyni mię
dzynarodowej. Czy te plany się 
powiodą? - napiszemy wkrótce. 
Tymczasem - życzymy połama
nia szachownicy w ćwiczeniu 
nowych wariantów gry.

GRZEGORZ WALCZAK
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„ P rz y g o d n ik ,, „ P rz y g o d y ,,
Podczas otwarcia MIĘ

D Z Y N A R O D O W E G O  
FESTIWALU FOLKLO
RYSTYCZNEGO w Ryb
niku, w sobotę 22 sierpnia 
br., chłopcy w ludowych 
strojach sprzedawali pod 
Teatrem Ziemi Rybnickiej 
gazetkę rybnickiego zespołu 
„PRZYGODA,,. Na ośmiu 
stronach pisemka „PRZY
GODNIK,, przeczytać mo
żemy m. in. wywiad z naj
starszą tancerką „Przygody,, 
Jolantą Szybalską, która 
przetańczyła w zespole całe 
19 lat. Pani Jolanta mówi: 
„Mama przyprowadziła mnie 
na rytmikę we wrześniu 1973 
roku, miałam wtedy 4 lata..., 
a kiedy zamierzam przestać 
tańczyć? O ile czas i moja 
praca we Wrocławiu mi na to 
pozwoli, to wcale nie zamie
rzam przestać tańczyć!,,

Są też w gazetce wycinki 
prasowe z recenzjami wystę
pów zespołu. Zacytujmy jed
ną z francuskiej „La Tribune 
le Progres,, z dnia 19 lipca 
1985 roku: „od występu pol
skiej grupy z Rybnika, który 
miał miejsce w środę wieczo
rem, słownik wielu mieszkań

mieszkańców z St. Genest wzbogacił się
o nowe słowo: radość. Radość 
- nie oddaje jeszcze atmosfery 
jaką 35 młodych tancerzy
i muzyków z Górnego Śląska 
stworzyło mieszkańcom 
St. Genest. Zaś rozentuzjaz
mowana publiczność nie ską
piła braw...,,. Są tam również 
ciekawostki z tras koncerto
wych, np.: Basi spadły kie
dyś spodenki w trakcie kon
certu, a pod Kasią Szejka 
załamała się scena, najmniej
szą stopę mają w zespole Ala 
i Dorota /33/, a największą 
Piotr /48/, przez wszystkie 
wyjazdy zagraniczne zespół 
przejechał ok. 73 tysiące ki
lometrów itd.

Na przedostatniej stronie 
widzimy mapę krajów, 
w których koncertowała 
PRZYGODA: Francja, Nie
mcy, Jugosławia, Włochy, 
Czechosłowacja, Izrael, Me
ksyk. Na pierwszej stronie 
PRZYGODNIKA widnieje 
napis - „nr 1, „ co oznaczało
by, że ta ciekawa gazetka 
będzie miała swoją kontynu
ację. Hej „Przygodo,,! Przy
ślij numer drugi na adres 
naszej redakcji. Czekamy!

/s z o ł/

Francja  -  nieelegancja
CZ. I I

Dzisiaj coś lżejszego. 
Tekst ten dedykuję wszyst
kim orędownikom współ
pracy rybnicko-francu
skiej... W końcu warto jak 
najwięcej wiedzieć o naszych 
sprzymierzeńcach z tego pię
knego kraju.

Jerome Duhamel napisał 
książkę „Vous, les Francais,, 
/Wy, Francuzi/. Zebrał 
w niej wyniki ponad 2000 
sondaży i ankiet. Powstały 
w ten sposób obraz Francji 
jest  kopalnią informacji, 
z której można dowiedzieć 
się wszystkiego o jej miesz
kańcach. Także tego, co nie
koniecznie przysparza im 
chwały. Pan Duhamel, człek 
złośliwy, ale i niepozbawio
ny poczucia humoru sięgnął 
do swego dzieła i w lekko 
obrazoburczym piśmie 
„L’Echo des Savanes,, opu
blikował w alfabetycznym 
porządku „100 powodów, 
aby wstydzić się, że jest się 
Francuzem,,. A więc Drodzy 
Czytelnicy - my wszyscy, dla 
których Paryż to magiczne 
słowo, my którzy jesteśmy

na kolanach przed tą kul
turą, językiem, manierami 
i szyldem - podnieśmy dum
nie głowy. Nie zawsze ci 
wspaniali Francuzi są tacy 
wspaniali... Dowody? Proszę 
bardzo!

Gdy Paryż - to Luwr. gdy 
Luwr - to Mona Lisa. A czy 
wiecie, że jedna trzecia Fran
cuzów nie wie kto namalo
wał Giocondę? I trudno się 
dziwić, skoro tylko 16 pro
cent z nich stwierdza, że lubi 
czytać książki. Natomiast 36 
procent uważa, że można się 
bez nich doskonale obejść, 
a jedna czwarta kupuje je 
jedynie w prezencie. W dobie 
wspólnej Europy 70 procent 
mieszkańców Francji nie zna 
żadnego obcego języka, a po 
dziesiąty nie wie, ile krajów 
należy do EWG. W ogóle, 
inne nacje mało ich interesu
ją. Chyba, że Belgowie. Ci, 
jak wiadomo, służą głównie 

 Francuzom do opowiadania 
kawałów o ich tępocie umys
łowej. A wiec chyba nie 
przez przypadek 94 procent 
zapytanych odrzuca stanowczo

Jeszcze  ty lk o  w  n iedzie lę ...

K O L O R O W Y  F E S T IW A L

Po raz pierwszy żałuję, że 
„Gazeta Rybnicka,, nie jest 
wydawana w kolorach i nie 
może przez to pokazać 
wszystkich barw trwającego 
aktualnie w Rybniku Mię
dzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego. Przypo
mnijmy, iż festiwal ten jest 
również formą uczczenia 
XX-lecia istnienia rybnickie
go zespołu folklorystyczne
go „PRZYGODA,,. Cała 
impreza rozpoczęła się w so
botę, 22 sierpnia, pod Teat
rem Ziemi Rybnickiej. Tuż 
po godzinie 11. 00 zaczęli

schodzić się uczestnicy, naj
pierw członkowie rybnickie
go zespołu „Przygoda,,, 
a następnie goście. Było ich 
widać z daleka, gdyż francu
ski zespół „LOUS GAY
NUTS,, z Pouillon szedł pół
tora metra nad poziomem 
chodnika, a działo się tak za 
przyczyną zwykłych szczu
deł, za pomocą których mło
dzi artyści nie tylko porusza
li się, ale i tańczyli. Za pouil
lończykami szedł zespół ta
neczny z Puebla z Meksyku 
o nazwie „C’ACATL„ i lśnił 
nieprawdopodobną jaskra

jaskrawością strojów, złotem, sre
brem, purpurą i turkusem... 
oraz wielobarwnymi pióro
puszami - widok zgoła fas
cynujący jak na szare rybnic
kie realia. Czas rozpoczęcia 
imprezy wydłużał się i trzy 
oczekujące zespoły rozpo
częły improwizowany kon
cert. Zaczęli Francuzi. Ta
niec, na szczudłach oczywiś
cie, nie obył się bez drobnych 
wypadków. Jeden złamał 
swoją półtorametrową „dre
wnianą nogę,,, inny zahaczył 
o „nogę,, kolegi i wywrócił 
się, czemu towarzyszyło wes
tchnienie publiczności - Ooo- 
oo! Na szczęście nie potłukł 
się bardzo. Potem do tańca 
ustawili się Meksykanie. Coś 
nieprawdopodobnego, czys
ta egzotyka. Tańczyli w rytm 
wybijany na wielkim bębnie, 
pomagając sobie ostrym 
„szeleszczeniem,, maraka
sów. Częste zmiany rytmu, 
perfekcyjny taniec, tego się 
nie da w pełni opowiedzieć. 
Rybniccy tancerze z „Przy
gody,, nie pozostali w tyle za 
kipiącymi rytmem Meksy
kanami i umiejącymi się ba
wić Francuzami. Porwali 
nawet swych gości do wspól
nej zabawy w „Tańczymy 
labada...,,. Ta dziecięca z na
tury zabawa, w wydaniu 
międzynarodowym wypadła 
zupełnie nieźle. Trzeba było 
widzieć minę jednego z doro
słych meksykańskich tance
rzy, kiedy po haśle prowa
dzącego zabawę: „Były małe 
noski...,,, dwie osoby łapią 
go za nos... Czas uciekał, 
a oczekiwane dwa pozostałe 
zespoły nie nadchodziły. Pó
źniej okazało się, że zespół 
z Turcji utknął w kolejce na 
naszej wschodniej granicy, 
zespół włoski spóźnił się, 
mając kłopoty z odbiorem 
bagażu na lotnisku w War
szawie. Organizatorzy po
stanowili rozpocząć Między
narodowy Festiwal Folklo
rystyczny Rybnik’92 prze-

stanowczo możliwość, aby ich cór
ka poślubiła Belga /54 pro
cent w wypadku zięcia po
chodzenia arabskiego/.

Czy to już jest rasizm - 
niekoniecznie, niemniej pra
wie połowa Francuzów uwa
ża za negatywną obecność 
cudzoziemców na swoim te
rytorium.

Nie dość. że ksenofobi, to 
w dodatku kłamczuchy. Jed
na trzecia życiorysów kan
dydatów starających się
o pracę jest mniej lub bar
dziej nieprawdziwa. Co pią
ty Francuz „buja,, co do sta
nowisk wcześniej zajmowa
nych i tyleż samo co do świa
dectw i posiadanych dyplo
mów! Jeszcze więcej, bo 36 
procent uważa, ze okłamy
wanie najbliższych przyja
ciół nie jest moralnie nagan
ne.

A to, z czego byli przez 
wieki słynni, czyli galanteria
i dobre wychowanie? Szko
da mówić! Dzisiaj co trzeci 
Francuz stwierdza, że nie ra

razi go, gdy mężczyzna 
w przejściu nie daje pierw
szeństwa damie. Co siódmy 
regularnie je palcami, a po
łowa nie widzi nic niestosow
nego w tym, że ktoś siedząc 
vis-a-vis ziewa nie zamyka
jąc ust.

J. Duhamel w obnażaniu 
swych rodaków jest bezlitos
ny. Pod hasłem, „toaleta,, 
można przeczytać, że poło
wa z nich kładzie się spać bez 
umycia zębów, trzydzieści 
procent uważa, że niemycie 
się przez kilka dni bywa zu
pełnie przyjemne, a 3 pro
cent Francuzów nigdy nie 
myje włosów. Nigdy!

Na koniec - sprawy dams
ko-męskie. Połowa Francu
zek jest przekonana, że gdy 
mąż przynosi im kwiaty, to 
na pewno przedtem coś 
przeskrobał. I pewnie mają 
rację, ponieważ co piąty 
Francuz uważa, że uwiedze
nie żony swego najlepszego 
przyjaciela to nic poważne
go /to  samo panie, gdy chodzi

chodzi o męża przyjaciółki/. 20 
procent pytanych przyznaje 
się, że korzystając z wyjazdu 
żony szuka miłosnej przygo
dy. Czyżby potwierdzało się 
nasze wyobrażenie o wiecz
nym uwodzicielu i zdobywcy 
damskich serc? Chyba nie do 
końca. Pod hasłem „stosun
ki seksualne,, Jerome Duha
mel napisał „Niedługo chyba 
zacznę zasypiać w trakcie... 
Co piąta Francuzka i co ósmy 
Francuz przyznaje, że nudzi 
się w tym momencie,,.

No więc w końcu jacy oni 
są? Najlepiej, drodzy czytel
nicy „GR„, przyjedźcie do 
tego pięknego kraju i  sami 
się przekonajcie. Życzę 
Wam miłych chwil w towa
rzystwie „żabojadów,,, jakie 
i mnie się przytrafiały wcale 
nierzadko.

A jeśli traficie na kogoś 
z ponura gębą, nie przejmuj
cie się. To pewnie, jeśli wie
rzyć panu Duhamel, jeden 
z tych 3 procent Francuzów, 
którzy me uśmiechają się ni-
nigdy.       EWA PODOLSKA
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marszem zespołów przez 
centrum naszego miasta. 
Kolorowy korowód wyru
szył spod teatru, ulicą Wyso
ką, Powstańców, Łony, 
Pl. Wolności, Chrobrego, 
Kościuszki i z powrotem 
pod teatr ulicą Saint Vallier. 
W czasie przemarszu zespo
łów, niektórzy przechodnie 
aż oniemieli z wrażenia,

dniach zespoły wystąpiły ró
wnież w sąsiednich mias
tach: Wodzisław Śl. i Raci
bórz w niedzielę 23 sierpnia, 
Jastrzębie /we wtorek 25 sie
rpnia/, Leszczyny /w  środę 
26 sierpnia/ oraz Żory 
w czwartek 27 sierpnia. Dla 
tych rybniczan, którzy nie 
mieli możliwości obejrzenia 
kolorowego festiwalu nie

z okien i balkonów wygląda
li wszyscy domownicy. 
Przed sklepy powychodzili 
klienci i sprzedawcy. Nie by
ło chyba nikogo, kto prze
szedł obojętnie. Tego same
go dnia o godz. 18. 00 w  Tea
trze Ziemi Rybnickiej odbył 
się wielki koncert z udziałem 
wszystkich uczestników fes
tiwalu. W następnych

wszystko jeszcze stracone. 
Będzie jeszcze okazja zoba
czenia korowodu zespołów, 
które przejdą tymi samymi 
co w ud . sobotę ulicami na
szego miasta, w niedzielę 30 
sierpnia br. pomiędzy godz.
11. 00 a 12. 00.
TO NAPRAWDĘ WARTO 
ZOBACZYĆ.

Tekst i zdjęcia: 
MAREK SZOŁTYSEK

Oto popis tańca na szczudłach, jaki dał pod Teatrem Ziemi 
Rybnickiej francuski zespół ”LOUS GAYNUTS,, z Pouillon

Ç A  DE PEND DU 
B O U Q U IN   E T   DE   LA  FILLE !

► 51 % des hommes 
préfèrent faire l'amour 
plutôt que de lire un
livre.

Co się tłumaczy: 51 procent mężczyzn woli kochać się, niż 
czytać książkę, a w dymku: „To zależy od książki i od 
dziewczyny,,

a b e c a d ł o       Regionalizacja w  Europie
R Z E C Z Y  

Ś L Ą S K IC H

i west-

Niemcy
10 listopada 1989 roku ru

nął mur berliński i zjedno
czone Niemcy rozpoczęły 
ponownie swoje nieskrępo
wane istnienie. Rozpoczęło 
się de facto wcielanie DDR- 
owskich ziem do zachodnie
go państwa. Trzeba było od
tworzyć tam historyczną 
strukturę podziału na landy, 
gdyż DDR, w grudniu 1956 
roku, wprowadziło swój „le
pszy,, podział administracyj
ny kraju na 15 okręgów.

Dzisiaj linie podziału Nie
miec przybrały już w całości 
postać landów, w swych his
torycznych i kulturowych 
granicach. Wszystkich lan
dów jet 16, wyliczamy je 
więc: „A„ - SCHLESWIG- 
HOLSTEIN /stolica Kiel/, 
„B„ - HAMBURG, „C„ - 
BREMA, „D„ - NIEDER
SACHSEN tj. Dolna Sakso
nia/stolica Hannover/, „E„ - 
M ECKLENBURG-V OR
POMMERN /stolica 
Schwerin/, „F„ - SACH
SEN-ANSHALT /stolica 
Magdeburg/, „G„ - BRAN
DENBURGIA /stolica Po
tsdam/, „H „-BERLIN , „J„ 
- SACHSEN tj. Saksonia 
/stolica Dresden/, „K„ - 
TH URINGEN tj. Turyngia 
/stolica Erfurt/, „L„ - HES
SEN tj. Hesja /stolica Wies
baden/, „M„ - NORDRHE- 
IN-WESTFALLEN tj. 
PÓŁNOCNA NADRENIA 
WESTFALIA /stolica Dus
seldorf/, „N„ - RHEIN- 
LAND-PFLAZ /stolica 
Mainz/, „O„ - SAARLAND 
tj. Sara /stolica Saarbrucken

ken/, „P„ - BADEN-
WURTTEMBERG /stolica 
Stuttgart/, „R„ - BAYERN 
tj. Bawaria /stolica Mona
chium/.

Po zjednoczeniu Niemiec 
wszelkie wydawnictwa prze
ścigały się w wydawaniu efe
ktownych map zjednoczo
nych Niemiec z „nowym,, 
podziałem na landy. Przy 
pisaniu tego opracowania 
korzystałem z mapy, która 
była dodatkiem, w styczniu

1990 roku, do „Nordwest - 
Zeitung,,. Niejeden z nas 
z różnicami pomiędzy lan
dami spotkał się osobiście, 
np. w postaci regionalnych 
programów telewizyjnych, 
nadawanych w Niemczech, 
czy specyficznych ubrań, jak 
te znane na całym świecie 
bawarskie „lederhose„, tj. 
krótkie skórzane spodnie.

Słyszałem kiedyś w Ryb
niku kłótnię na temat wyso
kości zasiłku dla bezrobot
nych w Niemczech. Każda 
osoba zaklinała się, że ma 
najświeższe wiadomości, nie 
brały tylko pod uwagę, że 
pochodzą one z różnych lan
dów. Tam jest tak, że każdy 
land dzieli tylko tyle, ile sam 
wypracował. Jeden więcej, 
drugi mniej...

opracował: 
MAREK SZOŁTYSEK

Niemcy w podziale na landy

Marzenia o rzeczywistości
W nr 1 „Gazety Rybnic

kiej,, /sprzed ponad dwóch 
la t/ z radością przeczytałam 
felieton Mariana Raka 
„Moje miasto,,, w którym 
autor rysuje wizję architek
toniczną i urbanistyczną Ry
bnika. Cudowny to obraz, 
ale wcale nie bajkowy i moż
liwy do zrealizowania.

Przytoczę fragment arty
kułu dotyczący możliwości 
zagospodarowania terenów 
przyległych do rzeki Nacy
ny. "Całkiem odmienną rolę 
może odgrywać w przyszłości 
rzeka Nacyna, będąca na ra
zie ściekiem. Widziałbym tu, 
usytuowaną na wysokości 
skrzyżowania ulic Racibor
skiej i C. Skłodowskiej, ka
wiarnię - młyn wodny, z kla
sycznym kołem napędowym, 
z ustawionymi na tarasie sto
likami z parasolami. W dal
szym ciągu, wzdłuż rzeki, 
utrzymane w dawnym stylu - 
warsztaty rzemieślnicze, któ
rych właściciele mogliby pro
dukować na oczach przechod
niów przedmioty z metalu,

skóry, drewna itp. Mogą tu 
powstać także kramiki pa
miątkarskie... Całość osa
dzona w ozdobnej zieleni 
i krzewach, stanowiłaby at
rakcyjny szulach spacerowy, 
czyli miejski deptak,,.

Prawda, że pięknie?
Dlatego też, początek 

prac na rogu ul. Racibor
skiej i Skłodowskiej-Curie 
rozbudzał moją wyobraźnię 
i powodował niemałe napię
cie.

Ale w tym przypadku wiz
ja M. Raka okazała się baj
ką. Powstał, owszem, skwe
rek w miejsce upiornych cha
szczy i betonowego transfor
matora. Nie może być on 
jednak początkiem czegoś 
naprawdę pięknego. Jako 
żywo przypomina skwery na 
kolejowych dworcach i przy
stankach - żużel, betonowe 
ławki i klomby. W całość 
„wkomponowano,, toporny 
kiosk „Ruchu,,.

Mogło być ładnie, jest 
brzydko. Być może jest to 
prowizorka, ale i ta chyba

nie jest inwestycją tanią.
Jedno jest pewne, ten 

skwer będzie pasował do 
pięknego Rynku jak pięść do 
nosa. A przecież odległość 
od Rynku jest zbyt mała, 
aby „współgrały,, ze sobą 
dwie różne epoki - bylejako
ści i elegancji.

A że ulica Raciborska /je 
dna z centralnych ulic mias
ta /  nie ma szczęścia do es
tetyki, to już inna sprawa. 
Mnogość brzydoty, kilka 
szkaradnych sklepów i wy
staw, rozwalające się budyn
ki, zużyte chodniki itp. Do
pełniają to widoki, których 
upiększenie nie wymaga wię
kszego nakładu pracy. Dla 
przykładu - kiosk z lodami 
„Gucio,, tonie w zielsku, 
które pomału go zakrywa. 
Wysokie zielsko kojarzy się 
z niechlujstwem. Można wy
egzekwować od użytkowni
ka terenu zmianę tego stanu.

Wiem, że sytuacji zastanej 
nie da się zmienić jak za 
dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki. Ale do nowych in
westycji miejmy więcej serca!

/ l o g /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5      7



FOOD-EX
®  Produkcja Jaj Spożywczych

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

codziennie 6. 00 - 16. 00

Przyjmowanie zamówień również w Rybniku, 
tel. 25-359

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

świadczą:
- wielkość
- kolor żółtka
- system produkcji

ATRAKCYJNE CENY!
Możliwość dostarczenia towaru odbiorcy

PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! KUP!
Przekonasz się, że Twoi klienci będą się 

pyta wyłącznie o polskie jaja z firmy

 ZAPRASZAMY! .

PŁYWANIA KRYTA MOSiR 
Rybnik, ul. Powstańców 40/42  
Z A P R A S Z A  wszystkich 

do korzystania z obiektu krytej pływalni 
z dniem 1. 09. 1992 r.

Nowy wystrój, niezależne ogrzewanie zapewnią 
przyjemną kąpiel w ciepłej wodzie i miły wypoczynek. 
Oferujemy: tanie bilety wstępu na pływalnię, karnety 
miesięczne, salę sportową / możliwość gry w tenisa, 

siatkówkę, koszykówkę/,podstawową naukę pływania 
dla dzieci i dorosłych, gimnastykę korekcyjną dla dzieci, 

bilard, bufet, wypożyczalnię kaset video.
Obiekt czynny od godz. 7. 00 do godz. 21. 00

R E K L A M A  ★  R E K L A M A  ★  R E K L A M A

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.

FUJI F U J I C O L O R

EK SPRES  
Rybnik 
Reja 2

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

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

PUH ULEX tel. 3 9 2 1 3 4 , 
tel/fax 20-27S

O s. Południe 37  
4 4 -2 5 3  R yb n ik -B ogu szow ice

S p r z e d a ż  r a ta ln a  R T V  
b ez  p o r ę cz y c ie li  

i p ierw sze j w p ła ty
oraz prom ocyjna sprzedaż  
sprzętu  
Firmy

z nagrodam i.
Sprzedaż anten satelitarnych  

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

i czaszą  90  cm
w a k a cy jn a  cen a  4 . 9 5 0 . 0 0 0  zł.

SONY

Gazeta na upały
W czasie trwających 

w ostatnich tygodniach upa
łów, cierpliwość tracili nie 
tylko ludzie, ale również cała 
nasza domowa fauna. Psy 
latały jakby z bardziej wy
wieszonymi jęzorami, a koty 
nie marzyły chyba ani przez 
chwilę o wylegiwaniu się na 
ciepłym przypiecku. Jedynie 
rybki w akwarium trzymały 
się dziarsko, wszak pocho
dzą z wód tropikalnych. Ze 
zwierząt „domowych,, naj
bardziej nieznośne okazały 
się te spod żyrandola i z fira
ny. Myślę tu o muchach, 
osach i o dziwo, komarach, 
choć twierdzi się powszech
nie, że w „suche lato - komar 
nie lato,,. Ale do rzeczy: te 
owady kąsają tego lata nie

wiarygodnie, zwłaszcza osy..
W wielu pismach ukazały 

się porady, co zrobić w razie 
ukąszenia osy czy komara, 
czym się posmarować i z cze
go zrobić okład, zimny czy 
ciepły. Mogliśmy się również 
dowiedzieć z szerokich wy

wywodów dlaczego na jednych 
„komary idą,,, a na drugich 
nie. Pomyślałem sobie, iż 
najlepszym sposobem na in
sekty jest „k la p a c zk a ,, . Stara 
po babci, z patyka i kawałka 
skóry, lub ta nowoczesna, 
plastykowa. One jednak za
wsze się gdzieś zawieruszają, 
kiedy są potrzebne, gdy 
obok nas usiadło wreszcie to 
wstrętne, brzęczące, tłuste 
muszysko. I co wtedy? Wte
dy należy sięgnąć po czytaną 
aktualnie „GAZETĘ RYB
NICKĄ,, i paff... i tak za 
każdym razem. Ponieważ 
„GAZETA RYBNICKA,, 
to gazeta naprawdę na każ
dą okazję!

Nie pozwól, by jakiś owad 
naruszał Twoją domową 
przestrzeń powietrzną - kupuj 
„GAZETĘ RYBNICKĄ„!

Tekst i foto: /s z o ł /

R E K L A M A  ★  R E K L A M A  ★  R E K L A M A

Przedsiębiorstw o
Transportu K olejow ego i G ospodarki K am ieniem  P . W .

44-251 Rybnik, ul. K łokocińska 51 
O G Ł A S Z A  PISE M N Y  PR ZETA R G  O FER TO W Y  

N IE O G R A N IC Z O N Y
N A  SPR ZED A Ż N /W  ŚR O D K Ó W  TRW A ŁYCH :

1.  Samochód ARO /D iese l/ nr rej. KAF 701 P r. prod. 1985 cena wywoł. 22 mln
2.  Samochód TARPAN nr rej. KAF 751 P r. prod. 1988 cena wywoł. 24 mln
3.  Samochód Żuk-Towos nr rej.
4.  Samochód Żuk-Towos

/D iese l/ nr rej.
5.  Samochód Żuk nr rej.
6.  Samochód Żuk nr rej.
7.  Samochód AVIA nr rej.
8.  Autobus AUTOSAN nr rej.
9.  Multicar nr rej.
l 0. Samochód osobowy PO
LONEZ 1, 6 SLE nr rej.
11.  Koparka BIAŁORUŚ typ
Bx nr rej.
12.  Ciągnik Mazur typ D-50

KAF 898 Kr. prod. 1984 cena wywoł. 15 mln

KAF 700 P r. prod. 1986 cena wywoł. 22 mln 
KAF 917 P r. prod. 1987 cena wywoł. 22 mln 
KAF 291 E r. prod. 1987 cena wywoł. 20 mln 
KAG 435 Cr. prod. 1987 cena wywoł. 29 mln 
KAF 950 P r. prod. 1987 cena wywoł. 40 mln 
KAF 819 P r. prod. 1986 cena wywoł. 22 mln

KAF 430 N r. prod. 1990 cena wywoł. 47 mln

025 M r. prod. 1996 cena wywoł. 15 mln 
r. prod. 1967 cena wywoł. 10 mln

Przedmioty przetargu można oglądać w dniu 6. 10. 1992 r. w godz. 8. 00 - 12. 00 na terenie
przedsiębiorstwa.

Pisemne oferty z proponowaną ceną oraz dowodem wpłaty do kasy przedsiębiostwa wadium 
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy składać do Wydziału Handlu, tel. 392911, 392912 
najpóźniej do dnia 6. 10. 1992 r. do godz. 13. 00. Przetarg ofertowy /otwarcie kopert/ odbędzie się 
w dniu 7. 10. 1992 r. o godz. 7. 00 w PTKiGK w Rybniku przy ul. Klokocińskiej 51. O wyniku 
przetargu oferenci zostaną poinformowani w dniu przetargu o godz. 8. 00. W przypadku nie 
sprzedania w/w środków trwałych w I przetargupo jego zakończeniu zostanie przeprowadzony 
Il-gi przetarg. Ceny wywoławcze do drugiego przetargu zostaną ustalone i ogłoszone bezpośrednio 
po zakończeniu przetargu pierwszego. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo unieważnienia 
części lub całego przetargu bez podania przyczyn.

GAZETA RYBNICKA
NE

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

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

•  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  zł
•  3 /4  kolumny - 2 . 4 0 0 . 000  zł
•  1 kolumna - 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:
-1 0  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

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY y
Piątek, 28. 0 8 . 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie
10. 05 Między niebem a nie
bem - wojsk. program
10. 35 „Syn Wyspy,, - /8 /  
serial prod. USA 
1l.30 Wakacyjna szkoła dla

rodziców
12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii „Znak 
orła„/13/- ser. prod. polskiej
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Syn wyspy,, /8 /  - ser. 
prod. USA
18. 05 Muzyka Żydowska 
w Krakowie
18. 20 „Za kierownicą,,
18. 35 „W kinie i na kasecie,,
19. 00 Wieczorynka

19. 30 Wiadomości
20. 10 SOPOT ’92 cz. l „Bur
sztynowe laury,,
22. 00 Wiadomości
22. 20 SOPOT’92 cz. 2 „Kon
cert gwiazd,,
23. 30 Zajazd pod zielonym 
ludkiem /3 /  - serial prod. 
ang.
0. 20 „Chłopcy z Placu Bro
ni,,
Program 2
7. 30 Panorama

7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Nowe przygody Su- 
permena,, - serial anim. 
prod. USA
8. 55 Pokolenia - ser. prod. 
USA
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Benny Hill„ - ang. 
progr. rozrywk.
17. 10 „Mały businessman 92

17. 50 „Ad vocem„ - pro
gram J. Bralczyka
18. 00 - 21. 00 Program regio
nalny
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Dama z portretu,, 
film fab. prod. ang.
23. 10 „Benny Hill„ - ang. 
progr. rozrywkowy
23. 40 „Noc cykad,, / l /
24. 00 Panorama 
0. 10 Noc cykad / 2 /
1. 00 Zakończenie programu

Sobota, 29. 08 . 1992 r.

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,,
7. 50 „Wszystko o działce,,
8. 15 „Rynek AGRO,,
8. 35 „Turniej lotniczy,, / 2 /  - 
widowisko public.
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,, - program 
red. katol.
9. 35 Walt Disney przedsta
wia: „Kacze opowieści,,
10. 55 „Znak orła,, /14 ost. /
11. 35 Telewizyjny Koncert 
Życzeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 Wędrówki dalekie 
i bliskie „13 tysięcy wysp,,
12. 45 „Szkoła dobrych oby
czajów,,

14. 05 „EKO-ECHO,,
14. 10 „My i świat,, - maga
zyn
14. 30 Z archiwum TV Alek
sander Fredro „Rewolwer,,
15. 55 Mistrzostwa Świata na 
Żużlu /w  przerwie Teleexp
ress/
19. 00 „Małe wiadomości- 
DD„
19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Magazynio - progrm 
satyryczny
20. 30 SOPOT ’92 cz. 1 „Kon
cert laureatów,,
22. 15 Wiadomości wieczor
ne
22. 30 SOPOT ’92 cz. 2 „Kon
cert gwiazd,,
0. 30 Zakończenie programu 
Program 2
7. 30 Panorama

7. 35 „Kaliber 92„ - magazyn 
wojskowy
8. 00 Halo, lato
8. 10 „Mała księżniczka,,, 
ser. anim. prod. japońskiej
8. 35 „La la mi do, czyli po
rykiwania szarpidrutów,,
9. 05 „Auto,, magazyn moto
ryzacyjny
9. 35 Halo lato
9. 40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
10. 00 „Ich troje,, - rodzina 
Sadowskich
10. 20 „Magazyn przechod
nia,,
10. 30 „Seans filmowy,, pro
gram E. Banaszkiewicz
11. 00 Halo lato
11. 15 Polska Kronika Fil
mowa
11. 25 Akademia polskiego 
filmu „Dwaj panowie N„

13. 00 Zwierzęta świata 
„Zwierzęta Półwyspu Olim
pijskiego,, - film dok. pro
dukcji fińsko-amerykańskiej
13. 25 Halo lato
13. 40 Studio sport
14. 25 Halo lato
14. 30 „Notowania mini listy 
przebojów,,
14. 45 „Gang Olsena wyru
sza do Paryża,, - komedia 
prod. duńskiej
16. 25 Losowanie Gier Licz
bowych Totalizatora Spor
towego
16. 30  Panorama
16. 40 „Rodzinny bume
rang,, /1 7 / - serial prod. aus- 
tralijsko-ang.
17. 10 Halo l ato
17. 20 „Za chwilę dalszy ciąg 
programu,, program Woj
ciecha Manna i Krzysztofa

Materny
17. 40 Halo lato
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Ale kino,, cz. l - 
kom. film montażowy prod. 
USA
19. 20 Halo lato
19. 30 „Bez protekcji,, Mi
chał Zaborowski - reportaż
20. 00 „Ale kino,, cz. 2
21. 00 Panorama
21. 25 Słowo na niedzielę
21. 30 Halo lato
21. 40 „Stan rzeczy,,
22. 00 Mąż pani ambasador 
/ 4 / -  serial prod. francuskiej
23. 00 „Piwnica pod Barana
mi,,
24. 00 Panorama
0. 10 „Rozróba,, film fab. 
prod. franc., reż. Jean Clau
de Missiaem
1. 40 Zakończenie programu

Niedziela, 30. 08. 1992 r.

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,, 
- żniwa
8. 15 „Dylematy,,
8. 35 „Notowania,,
9. 00 Kino teleferii: „Wyspa 
skarbów,, / 5 /  - ser. prod. 
włoskiej
10. 30 , ,W  80 dni dookoła 
świata,, / l /  „Wyzwanie,, 
serial dokum. prod. angiel
skiej
11. 20 Telewizyjny koncert 
życzeń
11. 50 „Żagle’92„
12. 20 „Tydzień,,
13. 00 Wakacyjny koncert 
życzeń Tęczowego Music- 
boxu

13. 30 „Raport,,
13. 50 W starym kinie: „Żona 
czy sekretarka,, - komedia 
obyczajowa prod. USA
15. 25 „100 pytań do... „
16. 05 „Rhytmick,, - maga
zyn muzyczny
16. 40 „Biznessa,, 
Telew. Klub Kobiet Interesu
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dynastia,,
18. 10 „7 dni świat,,
18. 40 Program rozrywkowy
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Zawsze się znajdzie 
jakaś robota,, /ostat. /  - ser.

rod. franc.
1. 40 Krzysztof Dauksze

wicz 92
22. 40 Sportowa niedziela
23. 20 „Pożarowisko,, - no
wela TP

23. 50 „Teatr w kadrze,, - 
Mimstory cz. 2
0. 30 „Gdybym był królem,, - 
„To najgorsze,,
0. 40 Zakończenie programu 
Program 2
6. 55 Przegląd tygodnia -/dla 
niesłyszących/
7. 25 „Zawsze się znajdzie ja
kaś robota,, /ostat. /  /film 
dla niesłyszących/
8. 55 Słowo na niedzielę
9. 00 „Świat jest jeden,, - „Za
głada,, film dokum. Stanis
ława Szwarc-Bronikowskie
go
9. 05 „Świat jest jeden,, - film 
dokumentalny
9. 30 Program lokalny
10. 30 „Róbta co chceta,, - 
listy do zespołu - program 
Jerzego Owsiaka
10. 50 Halo lato

11. 00 „Animals,,
11. 50 Halo lato „Szok,, - 
program kabaretu „Klika,,
12. 05 Truskawkowe studio - 
progr. dla dzieci i młodzieży
12. 30 Podróże w czasie 
i przestrzeni
13. 25 Halo lato
13. 30 ,; Wzrockowa Lista 
Przebojów Marka Nie
dźwieckiego,,
14. 00 Halo lato
14. 05 „Droga ku wojnie,, - 
„Stany Zjednoczone,,, serial 
dok. prod. ang.
14. 55 Wydarzenie Tygodnia
15. 20 „Godzina z Hanna Ba
rbera,, - filmy animowane
16. 15 Halo lato
16. 30 Panorama
16. 40 „Rodzinny Bume
rang,, /1 8 / - serial prod. aus- 
tralijsko-ang.

17. 05 „Wielka gra,,
18. 00 „Szczęśliwy rzut,, - te
leturniej
18. 20 „Alternatywy 4„ /o- 
stat. /  - „Upadek,, serial TP
19. 20 Europejski miesiąc ku
ltury „Wieczór Wangerow
ski„ cz. 2
20. 05 Telekonferencja dwój
ki
21. 00 Panorama
21. 30 „Gadająca skrzynka,,
21. 40 „Tylko ty„ - dramat 
obycz. prod. USA
23. 20 Koncert Ozzy’ego Os- 
bourne’a / l /
24. 00 Panorama
0. 10 Koncert Ozzy’ego Os- 
bourne’a /2 /
0. 30 Halo lato „Ernest Wa
mpir,,
0. 35 Zakończenie programu

Poniedziałek, 31. 08. 1992 r.

Program 1
6. 00 „Kawa czy herbata?,,
9. 00 Wiadomości
9. 10 Program dnia
9. 15 Program dla dzieci
10. 00 „Dynastia,, - serial 
prod. USA /powtórzenie/
11. 00 Pierwsze 365 dni życia
dziecka / l /  - Noworodek
11. 30 OPPA-Hybrydy 
91 /l/-Ogólnopolski Prze
Przegląd Piosenki Autorskiej
12. 00 Wiadomości

12. 10 Program dnia
12. 15 Krzysztof Kamil Ba
czyński - widow. poetyckie
12. 50 Ćwiczenia z Czechowa
13. 25 „Wokanda Historii,, - 
Józef Mackiewicz
14. 05 Telewizja Edukacyjna 
zaprasza
15. 55 Program dnia
16. 00 Teleferie z „Luzem,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „ALF,, - serial prod. 
USA
17. 50 „Klub dobrej książki,,
18. 10 „Magazynio,, - pro
gram satyryczny

18. 20 „Podróże na kresy,,
18. 45 „Pocztówki z wakacji,,
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 Antena
20. 30 Teatr TV - Włodzi
mierz Perzyński - „Polityka,,
21. 55 „Śpiewajmy poezję,,
/2 /
22. 25 Reportaż
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Pogranicze w ogniu,, 
/ l /  - serial TP
24. 00 Zakończenie progra
mu
Program 2

8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 Tajemnicze złote miasta 
- prod. franc. -japońskiej
9. 10 Pokolenia
9. 30 Hobby
10. 00 Billy Joel - koncert na 
Yankee Stadium
11. 00 Na życzenie-powtórka 
najciekawszych progr. 
„Dwójki,,
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport
16. 55 Pokolenia - serial 
prod. USA

17. 20 Przegląd kronik filmo
wych
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Tajemnicze złote 
miasta,, / l /
19. 00 „Decyzja,, - film fab. 
prod. włosko-franc.
20. 35 Rock Steady - koncert 
Notting Hillbillies
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 45 „Dzieciaki, kłopoty 
i my„-pilot ser. komediowe
go
22. 10 „Requiem wojenne,, - 
film angielski do muzyki
24. 00 Panorama

W torek, 1. 09 . 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Program dnia
9. 15 „Mama i ja„

9. 30 Domowe przedszkole
9. 55 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Pogranicze w ogniu,, - 
/ l /  ser. TP /powtórzenie/
11. 00 Giełda pracy, giełda 
szans
11. 20 Przyjemne z pożytecznym

pożytecznym
11. 30 Kultura ludowa - kon
teksty
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja edu
kacyjna
12. 15 Magazyn notowań -

interwencjonizm w rolnict
wie
12. 45 Świat chemii / l /  - 
„Chemia,, - ser. dokum. 
prod. USA
13. 15 Kuchnia - czerpać wo
dę sitem
13. 30 Fizyka półżartem / 1 / -

„Wiry powietrzne,, 
ser. dok.
13. 45 Co, jak i dlaczego? - 
dlaczego wszystko spada 
w dół
14. 00 Surowce: cyna - serial 
dokum. prod. RFN

c. d. na stronie 10
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PROGRAM TELEWIZYJNY

W torek, 1. 09 . 1992 r.
c. d. ze strony 9
14. 20 Tele-komputer
14. 40 Co jest grane
14. 55 Przybysze z Matplane- 
ty
15. 25 My w kosmosie
15. 40 Laboratorium - „Zwa
riowany świat,,
16. 00 Program dnia
16. 05 „Tik-tak„-progr. dla 
dzieci oraz „Dennis-Zawa- 
diaka,,
16. 45 Język angielski dla 
dzieci

17. 00 Teleexpress 
17. 20 „Tom i Jerry,, - 
ser. anim. prod. USA 
17. 50 Bill Cosby Show - ser.

prod. USA
rod. USA1
8. 15 „Odolańska,, - pro- gram publicystyczny1
8. 45 Legendy września - 

Krojanty - wojskowy 
progr. dokum.
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Arcydzieła sztuki fil
mowej „Dyktator„-film fab. 
prod. USA
22. 20 „Listy o gospodarce,,
22. 45 Wiadomości wieczorne

ne
23. 00„Siódemka„ w „Jedyn
ce,, „Maestro,, /4 /
23. 35 Szafa - program o mo
dzie
0. 05 Na dobranoc wykłady
Stanisława Brejdyganta
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planetarianie
netarianie/9/-„N iezw ykła
przvgoda,, 
9. 10 „Pokolenia,,
9. 30 Świat kobiet
10. 00 „Rock Steady,, - film
muzyczny prod. angielskiej

10. 50 Teleklinika doktora 
Anatoliia Kaszpirowskiego
11. 15 Na życzenie-powtórki 
n a j c i e k a w s z y c h  
progr. „Dwójki„
16. 15 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Z Kart Krakowskiego 
Archiwum-sprawa J. Borow
skiej
16. 55 „Pokolenia,,
17. 20 „Ojczyzna - Polszczyz
na,, - o Stefanie i Elżbiecie
17. 40 Moja wiara
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Kapitan Planeta 
i Planetarianie - ser. anim.

prod. USA
18. 55 „Europuzzle,,
19. 00 „Operacja Tygrys czyli 
bohaterowie,, - ser. prod. 
ang. -austal.
20. 00 Punkt widzenia
20. 30 Kobiety w jazzie / 1/
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 45 „Vademecum Teatro
mana,, - Teatr im. St. I. 
Witkiewicza - Zakopane
22. 20 „Pod obcym nie
bem,, / 1/ - film dok. Z.Waw
ra
23. 20 Teleklinika doktora 
Anatolija Kaszpirowskiego
24. 00 Panorama

Środa, 2. 09 . 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Program dnia
9. 15 Mama i ja
9. 30 Domowe przedszkole
9. 55 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Dyktator,, - film fa
bularny prod. USA /pow tó
rzenie/
12. 05 Wiadomości
12. 15 - 16. 00 Telewizja edu
kacyjna
12. 15 Magazyn notowań - co 
to jest giełda? - giełdy polskie

12. 45 Chochlikowe psoty, 
czyli zmagania z ortografią
13. 00 Telewizyjny słownik 
biograficzny historii najno
wszej-Janusz Albrecht
13. 20 Pejzaż obiektywny - 
pejzaż subiektywny
13. 50 Poczet nauki polskiej - 
Julian Krzyżanowski
14. 20 Swego nie znacie - ka
talog zabytków - Szewna
14. 30 Pan Tadeusz - intro
dukcja
14. 35 Teatr Telewizji - 
Adam Mickiewicz - „Pan 
Tadeusz,,
15. 30 Szkoły w Europie - 
szkoła dwunastu narodów 
/Luksemburg/

16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Podwórko 
- program kabaretowy oraz 
film prod. ang. z serii 
„Oddział dziecięcy, / 1/
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Syn wyspy,, / 9 /  - ser. 
prod. USA
18. 05 Trąba, czyli zapis zna
ków
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Studio Sport
22. 00 Magazyn sejmowy
22. 30 Piosenki z „Butiku,,
/1 /
22. 45 Wiadomości wieczor
ne
23. 05 „Z biegiem lat, z biegiem

giem d n i„ /l /  „Kraków 
1874,,
0. 05 Na dobranoc wykłady 
Stanisława Brejdyganta 
Program 2 
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, /1 1/ - serial 
anim. prod. japoń.
9. 10 „Pokolenia,,
9. 30 Świat kobiet
10. 00 „Rock Steady,, - serial 
muzyczny prod. ang.
10. 50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie-powtórka 
najciekawszych programów 
„Dwójki,,
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama

16. 40 Sport - gem, set, mecz
16. 50 Losowanie Gier Licz
bowych Totalizatora Spor
towego
16. 53 Pokolenia - ser. prod. 
USA
17. 20 Magazyn ekologiczny
17. 40 Sposób na starość
18. 00 Program lokalny
18. 30 Piłkarze /1 2 / - ser. 
anim. prod. jap.
18. 55 Filmy Juzo Itamiego 
„Tampopo,, - film prod. jap.
21. 00 Panorama
21. 30 „Ekspres reporterów,,
22. 05 Kwoth - impresja fil
mowa
22. 30 Mein Krieg „Moja 
wojna,, - film dokum.
24. 00 Panorama

Czwartek, 3. 09. 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Program dnia
9. 15 Mama i ja
9. 30 Domowe przedszkole
9. 55 Porozmawiajmy o dzieciach

10. 00 „Ąbigail,, /4 /
11. 30 „Żołnierz nieznany,, - 
wojskowy program dokum.
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja edu
kacyjna
12. 15 Magazyn notowań-za-
sady kredytowania-chcę
wziąć kredyt - bieżące linie 
kredytowe
12. 50 Notatki przyrodnicze -

Pierwszy miesiąc jesieni
13. 05 „Szerpowie„-film 
dok. Sz. Wdowiaka - wywiad 
z autorem
13. 55 Mieszkamy w Polsce - 
w Tatrach
14. 25 Nie tylko dinozaury - 
I program z nowego cyklu 
o prehistorii
14. 50 „Dookoła świata,, - 
„Tropem odkrywców Ame
ryki,,
15. 25 Zwierzęta świata 
: „Tajemnicza przyroda,, / l /  
„Efemeryczny las, ", - film do
kum. prod. ang.
16. 00 Program dnia
16. 05 Kwant - program dla 
młodzieży
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Sława,, / 8 /  - serial 
produkcji USA
18. 20 „Mini portrety,, - Jo

lanta Barcik
18. 35 Magazyn katolicki - 
zdarzenia
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Zawód 
policjant, /10/-„W  alka,, ser
ial produkcji USA
21. 05 „Śpiewam, czyli jes
tem,, - Irena Santor
21. 45 Tylko w „Jedynce,,
22. 45 Wiadomości wieczor
ne
23. 05 „Wódko, pozwól żyć,,
23. 40 Zakończenie progra
mu
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Nowe przygody He- 
Mana,, - serial anim. prod. 
USA
9. 10 „Pokolenia,, - serial

prod.  USA
9. 30 Świat kobiet
10. 00 Robert Plant „NOW 
AND ZEN,, - film prod. 
ang.
10. 35 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtó
rki najciekawszych progra
mów „Dwójki,,
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Aktualności „Dwójki,,
16. 55 „Pokolenia,, - serial 
prod. USA
17. 20 „Wspólna Europa,, 
/1 0 / - „Ochrona środowis
ka,,
17. 50 Rozmowy o rzeczynie- 
pospolitej Aleksandra M a
łachowskiego
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Nowe przygody He- 
mana - serial anim. prod.

o
RYBNICKA
KSIĄŻKA
TELEFO-
NICZNA
1 0

NOTES DOMOWY
21356 Kubis Bolesław Kościszki
21150 Kubis Krystyna Chwałęcice
28900 Kubieniec Irena Sławików
22446 Kubieniec Aleksander Prosta
26266 Kubierski Stefan Kunickiego
23947 Kubon Ewa Długosza
25694 Kubin Franciszek Kuźnicka
27582 Kubina Bernard Za Torem
28827 Kubosz Józef Gliwicka
22210 Kubuś Wanda Dworek
24824 Kuca Andrzej Wysoka
28917 Kuciński Andrzej Orzepowicka
27954 Kuc Antoni Gliwicka
24582 Kuc Józef Floriańska
21930 Kuc Renata Wyzwolenia
24594 Kucjas Ryszard Wodna
28678 Kuczera Kazimierz Zawiszy Czarnego
24008 Kuczera Bolesław Smolna
22636 Kuczera Magdalena Wiejska
24156 Kuczera Lidia 26 Marca
27153 Kuczera Grażyna Wawelska
22495 Kuczera Lucyna Śląska
25734 Kuczera Henryk Kraszewskiego
28414 Kuczera Janina Chabrowa
25104 Kuczera Henryk Zakątek

22183 Kuczera Anna lek.
24851 Kuczera Eleonora
26117 Kuczera Waldemar
26676 Kuczera Jerzy
27562 Kuczera Leszek
22893 Kucza Maria
24258 Kuczek Jerzy
21107 Kuczka Eryk
27520 Kucznik Zdzisław
24201 Kuczma Grażyna
26717 Kuczaty Andrzej
23401 Kuczaty Regina
22680 Kucz Marianna
27136 Kucz Teresa
28010 Kuchcik Eryk
21386 Kuchcik Leon
28115 Kucharczyk Teresa
28976 Kucharczyk Rudolf
24986 Kucharczyk Eugeniusz
26819 Kucharczyk Urszula
21122 Kuchta Romuald
22550 Kuchta Teresa
25408 Kudlarczyk Włodzimierz 
22515 Kudla Urszula
27404 Kudla Hubert
24565 Kudlek Renata
26860 Kudła Zofia lek.

USA
18. 55 „Europuzzle,, /p o 
wtórz. /
19. 00 „Odlecieć stąd,, / l /  - 
ser. prod. USA
19. 45 „Zwiedzisz w jednym 
dniu/8/ - Zamość
20. 00 „Bez znieczulenia,, - 
program Wiesława Walen
dziaka
20. 30 Wielka piłka
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Powtórka z przeszło
ści,, - program rozrywkowy
22. 00 Teatr Sensacji - Jerzy 
Janicki wg Michała Woje
wódzkiego „Akcja V„ /1 /  - 
„W połowie drogi,, reż. A. 
Zakrzewski
22. 55 „Droga ku wojnie,, /8 /  
- „Wojna światowa,, - film 
dokumentalny prod. ang.
24. 00 Panorama

Reja
Kościuszki
Challota
Za Torem
Dąbrówki
K. Popiełuszki
H . Sawickiej
Miejska
Chabrowa
Dworcowa
Chabrowa
Gen. Hallera
Sławików
26 Marca
Tęczowa
Jankowicka
Środkowa
Findera
Zebrzydowicka
1 Maja
Ż ytn ia
Dąbrówki
Karłowicza
Rudzka
Raciborska
Różańskiego
Wielopole c. d. n.
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olbrzymie głowy ludzkie 
skrzywione, zdeformowane 
przez cierpienie, szatańsko 
uśmiechnięte lub posiadają
ce nadnaturalne cechy zwie
rzęce. Maszkarony te stano
wią jeden z najlepszych 
w Polsce zespołów dekora
cyjnej rzeźby architektonicz
nej epoki Odrodzenia. Tego 
typu attyka z bogato deko
rowanym grzebieniem stała 
się wzorcem dla budowa
nych w Polsce ozdobnych 
murów ogniowych. Podłuż
ny charakter budowli został

przełamany przez wzniesie
nie potężnych ryzalitów 
/wysunięte do przodu części 
budynku/, nadających Su
kiennicom monumentalny, 
pałacowy wygląd.

We wnętrzu Sukiennic 
znajduje się długa hala tar
gowa, zamknięta jak przed 
laty żelaznymi bramami. 
Przy ścianach ustawiono 
drewniane kramy z pamiąt
kami, upominkami i zabaw
kami. Ponad nimi na mu
rach umieszczone są stare 
herby miast polskich, godła 
kupieckie i cechowe. Cały 
gmach Sukiennic otoczony 
jest podcieniami krużgan
ków arkadowych, z których 
prowadzą wejścia do biur, 
sklepów Cepelii, baru kawo
wego i stylowej kawiarni. 
Kawiarnia ta przez wiele lat 
była miejsce spotkań kra
kowskiego świata artystycz
nego i intelektualnego. Przy
chodzili tu aktorzy, literaci 
i malarze. Częstym gościem

bywał Jan Matejko w czasie 
malowania polichromii 
w Kościele Mariackim; od
wiedzali ją również Artur 
Grottger, Stanisław Wy
spiański oraz Józef Mehof
fer. Na pierwszym piętrze 
znajduje się Galeria Malars
twa Polskiego, będąca jed
nym z oddziałów Muzeum 
Narodowego w Krakowie.

Oglądając Sukiennice ze 
wszystkich stron, można 
w pełni ogarnąć wielkie bo
gactwo widoków, perspek
tyw urbanistycznych, roz
maitość fasad, wartości plas
tyczne detali, oraz harmonij
ne powiązanie ze sobą sty
lów gotyku /arkadowe pod
cienia i skarpy zakończone 
wieżyczkami pinakli/i rene
sansu /attyka zwieńczona 
wazonami i maszkaronami/. 
Nic więc dziwnego, że 
gmach Sukiennic zaliczony 
został do zabytków o warto
ści i znaczeniu w skali świa
towej.

SUKIENNICE - na pierwszym planie pomnik A. MICKIEWICZA, w tle sylwetka 
W IEŻY RATUSZOW EJ w rys. Mariana Raka

SZTUKA  *  TWÓRCY  *   WYSTAWY
 pod redakcją MARIANA RAKA

Na turystycznym szlaku

Na środku Krakowskiego 
Rynku znajduje się wielka, 
podłużna budowla, zwana 
SUKIENNICAMI. Stano
wi ona pamiątkę architek
toniczną po średniowiecz
nym handlu, skupiającym 
się na głównym placu mias
ta. Obok WAWELU i KOŚ
CIOŁA MARIACKIEGO, 
SUKIENNICE stanowią 
niewątpliwie najbardziej 
charakterystyczny i popula
rny zabytek Krakowa, jeden 
z jego symboli. Były bowiem 
Sukiennice i obok położone 
kramy ogniskiem handlu 
krakowskiego przez stulecia; 
tu skupiał się cały ruch mias
ta nawet w okresie jego zu
bożenia, tu wreszcie odby
wały się uroczystości zwią
zane z historią miasta i pańs
twa, między innymi HOŁD 
PRUSKI, PRZYSIĘGA 
TADEUSZA KOŚCIUSZ
KI itd. itp.

Stojąc na Rynku obok 
Kościoła Mariackiego widać 
całą, na około 100 m długą 
bryłę budynku. Dołem ciąg
ną się arkadowe podziemia, 
wyżej do murów przylegają 
gotyckie skarpy zakończone 
strzelistymi wieżyczkami pi
nakli /sterczyn/, a nad nimi 
równym rytmem biegnie 
przepiękna koronka rene
sansowej attyki, zwieńczonej 
wazonami i zoomorficznymi 
rzeźbami - maszkaronami. 
Zespół tych rzeźb, wykona
nych przez kilku artystów 
epoki renesansu, wyobraża

SUKIENNICE

Rybnicki rock 
dał czadu!

W dniach 19 - 22. 08. 1992 
r. w Węgorzewie odbył się 
Festiwal Kapel Rockowych 
ROCK’N’LAW. Do udziału 
zgłosiło się 112 zespołów 
z całej Polski. W konkursie 
„wystartowało,, 37 zespo
łów, w tym aż 4 z Rybnika: 
DAMAGE INC, OXIDE, 
PORNOGRAFFITI oraz 
THEPARTAMENT. Staw
ka konkursu była bardzo

wysoka. Główną nagrodą 
było 5 mln złotych, beczka 
piwa, nagrody rzeczowe 
oraz zaproszenie wybranego 
zespołu do studia nagrań. 
Całą imprezę od początku 
do końca zorganizowała jednostka

jednostka wojskowa znajdują
ca się w Węgorzewie, z nie
widką pomocą miejscowego 
domu kultury. Jak można 
było przypuszczać, wszystko 
zostało zapięte na „ostatni 
guzik,,. Dla zespołów przy
gotowano noclegi w kosza
rach i namiotach, zapewnio
no obiady przez 4 dni, była 
ciepła i zimna woda - w ogó
le superowo. Poziom artys
tyczny zespołów koenkurso
wych był bardzo wysoki, 
a konkurencja duża. Ale Ry
bnik „pokazał się„ z jak naj
lepszej strony. Pierwszego 
dnia wystąpił THE PARTA
MENT, który jako przedo
statni w konkursie tego dnia 
rozkręcił publiczość i bardzo 
się spodobał. Drugiego dnia 
wystąpiły po sobie: POR
NOGRAFFITI, OXIDE 
i DAMAGE INC. Te zespoły

zespoły również nie „dały plamy,, 
i spotkały się z gorącym 
przyjęciem, mimo że repre
zentowały bardzo różne ga
tunki muzyczne/na szczegó
lną uwagę zasługują ciekawy 
wokalista trashowego 0 X I- 
DE-u i 15-letni gitarzysta 
DAMAGE INC/.

W końcu nadeszła długo 
oczekiwana chwila werdyk
tu jury. Do koncertu finało
wego zaproszono 9 zespo
łów w tym... PORNO
GRAFFITI z Rybnika! Nie
stety, zespół z powodów 
osobistych nie mógł wystą
pić w tym koncercie. Jak na 
razie nikt nie wie, czy POR- 
NOGRAFFITI otrzymało 
nagrodę, czy wyróżnienie, 
bo jury zdradzić tajemnicy 
przed czasem nie chciało. 
O ewentualnym sukcesie po
informują w najbliższym 
czasie. Informuję również, 
że pierwsza legalna kaseta 
tegoż zespołu jest do nabycia 
w sklepie TOTU na Pl. Wol
ności.

Zeznanania składał: P. B.Zespół PORNOGRAFFITI w akcji

Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04

Masz bardzo duże poczu
cie własności. Można wytrzy
mać, jeśli stosujesz je do rze
czy, gorzej jeśli podmiotem 
stają się ludzie. Uważaj, nikt 
nie lubi chodzić na pasku.

BYK
21. 04.  - 21. 05.

Realizacja Twoich nie
złych pomysłów wymaga je
szcze paru oddanych przyja
ciół. Nie zrażaj ich bezsen
sownym uporem w błahych 
sprawach.

BLIŹNIĘTA
22. 05.  -

Miłość to dla Ciebie i spo
kój i ruch. Choć pozornie 
trudno to pogodzić, jakoś so
bie dajesz radę. Jesteś w koń 
cu BLIŹNIAKIEM !

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Lato przyniosło Ci wiele 
wytchnienia i nieomal zapom
niałeś, że któregoś poniedzia
łku trzeba wrócić do pracy. 
Jej efekty jednak będą za
dziwiające!

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Twój sukces tkwi w aktyw
ności, a witalność wpływa do
brze na otoczenie. Harmonia 
w domu dzięki temu zapew
niona.

PANNA
24. 08.  - 22. 09.

Ostrzegamy przed „skoka
mi w bok,,, Twoja prostolinij
ność może tej próbie nie spro
stać. Szkoda nerwów Twoje
go partnera.

WAGA
23. 09.  - 23. 10.

Działaj dalej z typową dla 
Ciebie rozwagą i optymiz
mem, a podjęte decyzje na 
pewno nie będą chybione.

SKORPION
24. 10.  - 22. 11.

Nie masz ani emocjonal
nych, ani finansowych powo
dów do złego samopoczucia. 
Najlepszy okres by zawierać 
kontrakty, umowy i transak
cje.

STRZELEC
23. 11.  - 21. 12.

Jesteś niezmiernie praco
witą, a przez to również za
pracowaną osobą. Uważasz, 
że dzień bez jakiegoś zajęcia 
jest stracony. Uważaj, jednak 
nadmiar wszystkiego, pracy 
również, szkodzi.

KOZIOROŻEC
22. 12.  -  20. 01.

Bardzo dobry czas dla po
dróży i zawierania nowych 
znajomości, które mają zao
wocować czymś szczególnie 
romantycznym. Nie przegap 
tej szansy!

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Jeszcze jeden Twój wspa
niały tydzień! Autorytet ja k i  
zdobyłeś w swojej firmie, po 
zwala rostrzygać najbardziej 
skomplikowane problemy. 
Można pogratulować intuicji!

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Nie obiecuj niczego czego 
nie będziesz mógł spełnić, bo 
w ten sposób nie odzyskasz 
już zaufania bliskich.
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Fatałachy z naszej szafy

Paryż w sierpniu
No więc widziałam nare

szcie Paryż, tę światową sto
licę mody. Sierpień nie jest 
jednak najlepszym okresem 
do obserwacji jej trendów na 
ulicach, ponieważ w tym 
miesiącu w 90 proc. zapeł
niają je turyści. A miejska 
moda turystyczna jest jed
nakowa na całym świecie 
i od wielu lat się nie zmienia. 
Jej podstawą są dżinsy i T- 
shirty, zaś w upały szorty lub 
ich najnowsza odmiana - ob
cisłe „kolarzówy,,. Legginsy 
zawojowały zresztą świat nie 
tylko w turystycznym wy
miarze, o czym już wspomi
naliśmy, a obrazki z Paryża 
to potwierdzają. Noszą je 
nawet bardzo starsze panie, 
trzeba jednak podkreślić 
fakt, że zdecydowanie szczu
plejsze od naszych...

W paryskich sklepach 
w siepniu królują przeceny 
letnie, a napisy SOLDES 
krzyczą z każdej witryny. 
W tańszych sklepach, jak 
TATI, można kupić konfekcję

konfekcję w porównywalnych do 
naszych cenach. Inaczej wy
glądają przeceny u Saint 
Laurenta czy Pierre Cardina 
- tu apaszka lub krawat mo
że po przecenie kosztować 
kilkaset franków.

Na ulicach i w oknach 
wystawowych w większości 
jeszcze lato, widać sporo 
ostrego oranżu i czerwieni, 
a także bladych pasteli. Rzu
cają się również w oczy dro
bne, białe wzorki na ciem
nym, granatowym lub bor
dowym tle.

W niektórych witrynach 
pojawiły się już pierwsze 
oznaki jesieni. Można było 
zauważyć sporo połączeń 
czerwieni z czernią, butelko
wej zieleni i typowych, szko
ckich krat. Będzie jeszcze 
krótko, ale już i długo. W ka
żdym razie powinno się mieć 
na jesień co najmniej jedną 
długą spódnicę i takiż 
płaszcz. Najlepiej w szaro- 
ziemistej tonacji. Paryżanki 
to lubią, polubimy i my.

Wróżka

Paryska ulica w sierpniu...

NASZE 
PROPOZYCJE

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

WIDEODYSKOTEKA połą
czona z losowaniem wejściówek 
na wrzesień, cena biletu 25. 000 
zł

30 sierpnia, godz. 19. 00 -

24. 00, WIDEODYSKOTEKA, 
cena biletu 20. 000 zł

Kino Premierowe 
2 i 3 września, godz. 17. 00 

i 19. 00, OSTATNI SKAUT, 
amerykański thriller z Brucem 
WILLISEM w roli głównej, ce
na biletu 15. 000 i 12. 000 zł 

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

stęp Orkiestry Dętej Zakładów 
Naprawczych w Rybniku oraz 
chóru mieszanego „SŁOWICZEK

CZEK„ z Popielowa, uczestni
ctwo bezpłatne

Duża Scena TZR 
28 sierpnia, godz. 8. 00, w ra

mach Międzynarodowego Festi
walu Folklorystycznego „KON
CERT 20-LECIA PRZYGO
DY,,, cena biletu 25. 000 zł 

30 sierpnia, godz. 18. 00, w ra
mach Międzynarodowego Festi
walu Folklorystycznego pożeg
nalny „KONCERT NARO
DÓW,,, cena biletu 25. 000 zł 

/g w /

5 minut łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie łamigłówki do 
7. 09. br., wylosowana zosta
nie 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 
łamigłówki z „GR„ nr 32 
z dnia 14 sierpnia br. otrzy
muje Janusz Kowalczyk, 
zam. Rybnik, ul. Dworcowa 
3/41. Nagrodę prosimy 
odebrać w redakcji.

Pomyśl o sobie

Dymek z papierosa
Nicofree - pomoże ci 

przedłużyć życie o 5 lat
Preparat ten, oparty na natu

ralnych składnikach, pomaga 
zwalczać uzależnienie od tyto
niu. A dym tytoniowy zawiera 
kilka tysięcy składników: wśród 
300 z nich działających szkod
liwie na organizm znajduje się 
nikotyna oraz wiele innych sub
stancji zaliczanych do rakotwó
rczych. Nikotyna przenika do 
krwi i już po 7 sekundach docie
ra do mózgu, dwukrotnie szyb
ciej niż wstrzyknięta heroina. Ta 
szybkość to właśnie jeden 
z czynników decydujących o po
wstaniu uzależnienia.

Liczba wypalanych papiero
sów i okres palenia to główne 
czynniki, które mają poważny 
wpływ na zachorowalność 
i umieralność na choroby ukła
du krążenia, nowotwory złoś
liwe /płuc, krtani itp / oraz nie
które nienowotworowe choroby 
układu oddechowego.

Walka z uzależnieniem niko
tynowym wymaga oprócz włas
nej silnej motywacji preparatu, 
który pomogą przezwyciężyć 
krytyczne momenty występują
ce w ciągu 5-7 dni od chwili 
zaprzestania palenia. Takim 
preparatem jest właśnie zarejest
rowany ostatnio w Polsce Nico- 
free, do niedawna dostępny tyl
ko w Wielkiej Brytanii, Francji, 
krajach Beneluxu, Finlandii 
i Szwecji. Dzięki Nicofree moż
na uniknąć nieprzyjemnych ob
jawów abstynencji tytoniowej.

Nicofree jest preparatem 
w pełni naturalnym, łatwym 
w użyciu i ekonomicznym - za
pas wystarczający na tydzień 
kosztuje mniej więcej tyle, co 10 
dni palenia. W czasie antynikotynowej

antynikotynowej kuracji mogą być przy
datne także dwa ziołowe prepa
raty:

Kalms - łagodny środek uspo
kajający i Naturest - środek na 
bezsenność. Zachęcamy palaczy 
do walki z nałogiem palenia; jak 
wykazują badania w Polsce na
łogowo pali tytoń 12 milionów 
osób: 8 mln mężczyzn i 4 mln 
kobiet. Wypalają rocznie 100 
miliardów papierosów. Szacuje 
się, że rocznie umiera 6 0 - 8 0  
tysięcy palaczy. Podczas gdy 
w krajach wysoko rozwiniętych 
od dawna palenie nie tylko nie 
jest modne, ale i zabronione we 
wszystkich miejscach publicz
nych, Polska należy w Europie 
do niechlubnej czołówki pod 
względem wypalanych rocznie 
papierosów.

Kampania antynikotynowa 
przebiega np. w Ameryce pod 
hasłem „W roku 2000 - społe
czeństwo bez dymu papieroso
wego,,, w Skandynawii - „Dziec
ko urodzone po roku 1985 nigdy 
nie powinno wziąć od ust papie
rosa,,. Proponujemy w Polsce 
hasło 2000 roku: „Dymek z pa
pierosa - co to jest?,,

Wracając do Nicofree, kto 
chce uzyskać wyczerpujące in
formacje na temat tego prepara
tu, może napisać do:

Amis of Poland, 03-754 War
szawa, ul.Folwarczna 3 lub 02- 
304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 
141/102.

Na podstawie MAGAZYNU 
MEDYCZNEGO

opracowała: Krystyna Piasec
ka

A tak dla informacji czytel
ników: strefy bezdymne funkc
jonują już w Rybniku np. 
w Urzędzie Miasta, w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, na Małej Sce
nie, w Gazecie Rybnickiej 
i gdzie jeszcze?

Jagodzianka na kościach

Wystawa sklepu monopolowego przy Placu Wolności 
pyszni się doskonałymi koniakami, winami i... dwiema 
butelkami denaturatu. Wobec tego może pomyśleć o dal
szym wzbogaceniu oferty o „kryształek,, i wodę brzozową?

Na zdrowie! Rayman

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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