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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁEJ
Z okazji 74 rocznicy odz

yskania przez Rzeczpospo
litą niepodległości odbyła się 
w „KATEDRZE ZIEMI 
RYBNICKIEJ,, czyli 
w kościele p. w. św. Antonie
go uroczysta msza za oj
czyznę, koncelebrowana 
przez proboszcza tej parafii 
ks. ALOJZEGO KLONA. 
Wzięli w niej udział przed
stawiciele władz miasta 
z prezydentem JÓZEFEM 
MAKOSZEM, Przewod
niczącą Rady Miasta 
URSZULĄ SZYNOL i Kie
rownikiem Urzędu Rejono
wego JERZYM FRE LI
CHEM. We mszy uczetni
czyli również przedstawiciel
e wojska, policji straży miej

skiej oraz delegacje organi
zacji kombatanckich z liczną 
grupą członków i pocztem 
sztandarowym rybnickiego 
oddziału terenowego
Związku Więźniów Politycz
nych Okresu Stalinowskie-

 go. Obecne były również del
egacje rybnickich zakładów 

pracy.
Po mszy przedstawiciele 

władz miejskich udali się na 
miejscowy cmentarz, gdzie 
złożyli wiązanki kwiatów na 
grobach śląskich
powstańców, żołnierzy 
września i ofiar terroru stali
nowskiego. Później już, 
w sali obrad Rady Miasta 
odbyło się spotkanie prezy
denta z przedstawicielami ry
bnickich organizacji komba
tanckich oraz delegacjami 
pracowników Policji, Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej 
i żołnierzami Wojska Pols
kiego.

W tym samym czasie w sa
li konferencyjnej domu kate
chetycznego parafii św. An
toniego odby ło się inne spot
kanie, zorganizowane przez 
Porozumienie Centrum, 
a poświęcone postaci Leopo
lda OKULICKIEGO, jedne

go z przywódców polskiego 
pod/iemia w latacn II Woj
ny Światowej, który w mar
cu 45 roku został przez 
NKWD podstępnie upro
wadzony do Moskwy 
i w procesie szesnastu skaza
ny na długoletnie wiezienie, 
którego nigdy już nie 
opuścił.

L e g e n d a r n e g o  
„Niedźwiadka,,, który jesz
cze w 1930 roku jako major 
spędził na rybnickiej 
placówce kilka miesięcy, 
wspominał Jan Czech, który 
w tamtych latach był jego 
sąsiadem, a później spotkał 
go w dość niezwykłych oko
licznościach, już jako ko
mendanta AK w jednym 
z krakowskich mieszkań. 
Cale spotkanie zakończyło 
się prawdziwie historyczną 
pogawędką, odwołującą się 
już do całej historii Rzeczpo
spolitej.

/wack /

Harcerskie pokolenia
ŚWIĘTO NIEPOD

LEGŁOŚCI uroczyście ob
chodzili również rybniccy 
harcerze. O godzinie 14. 30

na placu przed kościołem 
OO. MISJONARZY roz
począł się uroczysty apel ryb
nickiego hufca ZHP, 
w którym poza liczną grupą 
harcerzy i małych zuchów

udział wzięli członkowie 
KRĘGU SENIORA przy 
rybnickim hufcu.

Po harcerskich raportach 
i odczytaniu świątecznych 
stosownych rozkazów, przy
pomniano czym dla praw
dziwego harcerza winna być 
ojczyzna, traktowana prze
de wszystkim jako 
obowiązek.

W czasie apelu przedsta
wiciel starej gwardii, czyli 
KRĘGU SENIORA, 
w symbolicznym geście prze
kazał drużynowej najmłod
szej zuchowej gromady

w związku z zainstalowa
niem nowej centrali telefoni
cznej:

do Urzędu Miasta od dnia 
16 listopada 1992 r. należy 
dzwonić na numery: 230-10

„WESOŁKI Z ŁĄKI,, 
z Niedobczyc harcerską 
chustę, prosząc o kontyno- 
wanie wspaniałych tradycji 
rybnickiego harcerstwa.

Na zakończenie odśpie
wano harcerski hymn: 
„Wszystko, co nasze Polsce 
o d d a m y .. Później harcerze 
u c z e s t n i c z y l i  
w okolicznościowej mszy 
św., po której ze swymi star
szymi kolegami i koleżanka
mi spotkali się w czasie tra
dycyjnego, zorganizowane
go przez KRĄG SENIORA 
kominka.

i 242-40.
P r z e p r a s z a m y  

mieszkańców miasta i okolic 
za spowodowane utrudnienie 
i prosimy jednocześnie o nie- 
korzystanie ze starych nu
merów telefonicznych.

, , GAZETA RYBNICKA,,

taniej !!
Przypominamy, że nadal 

przyjmowane są wpłaty na 
prenumeratę „Gazety Ryb
nickiej,,, którą kupić można 
w ten sposób o 10 procent 
taniej!

Wpłaty przyjmują rozno
siciele pocztowi, dzięki 
uprzejmości dyrekcji rybnic
kiej poczty z którą zawar
liśmy umowę zapewniającą 
takie właśnie warunki, że 
w efekcie „GAZETA RYB- 
NICKA„dostarczana do do
mu kosztuje tylko 1. 800. -zł.

Wpłaty przyjmowane są do 
20 każdego miesiąca i można 
uiścić je także w urzędach 
pocztowych, również w sąsie
dnich miastach np: Rydułto
wach, Żorach, Wodzisławiu 
fil. i innych.

Od 16 listopada
Dzwonimy na numery: 

230-10 i 242-40
URZĄD MIASTA

W RYBNIKU informuje, że

Harcerska chusta jako  symbol ciągłości tradycji...
Jarosław J. Szczepański /Radio Wolna Europa- Warszawa/ 

specjalnie dla „Gazety Rybnickiej„

Potrzebne są trzy biliony
Założenia polityki prze

mysłowej państwa to jeden 
z najbardziej niezbędnych 
dokumentów, którego do
magają się po pierwsze ci, 
którzy są z przemysłem 
związani, to znaczy z niego 
żyją, po drugie ci, którzy 
chcą w przemysł inwesto
wać. Ci pierwsi chcieliby 
wiedzieć, co się stanie z ich 
zakładami przemysłowymi, 
najczęściej przed laty 
będącymi symbolami stabil
ności zatrudnienia i nienaj
gorszych płac.

Ci drudzy, to potencjalni 
inwestorzy z kraju i zagrani

cy, którzy chcieliby wiedzieć 
wreszcie, czego mają się trzy
mać, czego mają szukać jak o 
celu swoich starań, bądź też 
czego mają unikać. Jest jesz
cze kilka innych grup zainte
resowanych programem po
lityki przemysłowej. Jedna 
to ci, którzy żyją w regio
nach nazwijmy je umownie 
upadłego, bądź upadającego 
przemysłu. Ci wszyscy chcą 
poznać swoją i swoich re
gionów przyszłość.

Zainteresowani są też tą 
sprawą politycy i działacze 
związkowi /pytaniem zasad
niczym być tu może pro

problem, czy jednych należy od
dzielać ód drugich? /O ni bo
wiem wiedząc, co jest nie 
zrobione przez rząd, a co 
wywołuje zdenerwowanie 
ludzi, tam właśnie lokują 
swoje zainteresowania. 
Gdyby powiedzieć, że w celu 
zbicia dla siebie i swoich par
tii czy związków kapitału, to 
na pewno by się bardzo ob
razili. Ale zdaniem wielu ob
serwatorów sceny politycz
nej gdyby rzec, że jest ina
czej, popełniłoby się delikat
nie mówiąc błąd.

Wracając do polityki 
przemysłowej ministra Nie
wiarowskiego. Jego zdaniem 
nie jest to ratunek dla wszys
tkich przedsiębiorstw
państwowych istniejących 
obecnie. Uzgodnienie bo
wiem przez rząd założeń poli
tyki przemysłowej nie spowo
duje wypływu z kasy

państwowej szerokiego stru
mienia pieniędzy dla 
zakładów przemysłowych.
Założenia te wytyczają cele 
strategiczne, nie są nato
miast zbiorem haseł ratun
kowych dla przedsiębiorstw. 
To jedna strona medalu. 
Druga to doprowadzenie do 
tego, by przygotowane 
założenia polityki prze
mysłowej stały się dokumen
tem nie jednego bądź kilku 
ministerstw, a dokumentem 
rządowym. Późniejsza dro
ga prezentacji sejmowi zasad 
polityki przemysłowej i uzy
skania jego akceptacji to da
lsza perspektywa.

Jednak najtrudniejsze, 
zdaniem ministra Niewiaro
wskiego - /przypomnijmy 
szefa resortu przemysłu 
i handlu / jest znalezienie 
wspólnego mianownika dla 

c. d. na stronie 3
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 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Na sesji 4 listopada br. podjęto uchwałę w sprawie prze
znaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

RADA MIASTA postanawiła:
1.  Wyrazić zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze /tj. 

na wyłączenie z produkcji rolnej i przeznaczenie pod budowę 
budynków mieszkalnych przez osoby fizycznej/ kompleksu 
gruntów rolnych kl. V o pow. ok. 1. 70 ha położonych 
w Rybniku-Chwałowicach przy ul. Ogrodowej oznaczonych 
na mapach:

- sytuacyjnej w skali 1: 1000 kolorem żółtym
- orientacyjnej w skali 1: 5000 kolorem zielonym.
Wykaz gruntów oraz mapki j. w. stanowią zał. 1-3 do

niniejszej uchwały.
2.  Zgoda powyższa upoważnia do podjęcia decyzji o prze

klasyfikowaniu gruntu stosownie do art. 13 ust. l o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych.

3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
4.  Uchwała wchodzi w życiem podjęcia.

Rada Miasta podjęła także uchwałę w sprawie prze
kształcenia jednostek budżetowych w zakłady budżetowe

RADA MIASTA RYBNIKA postanawiła:
I.  Z dniem 1 stycznia 1993 roku przekształcić:
1 / Jednostkę budżetową - RYBNICKIE SŁUŻBY KOM
UNALNE w zakład budżetowy o tej samej nazwie.
2 /  Jednostkę budżetową - ZARZĄD ZIELENI MIEJS

KIEJ w zakład budżetowy o tej samej nazwie.
II.  Wykonanie uchwały poruczyć ZARZĄDOWI MIAS

TA RYBNIKA.
III.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwalono różnież powołanie Inkubatora Przedsiębio
rczości.

RADA MIASTA postanawiła:
1.  Utworzyć z dniem 1 stycznia 1993 roku gospodarstwo 

pomocnicze Urzędu Miasta - Rybnicki Inkubator Przed
siębiorczości.

2.  Przydzielić Inkubatorowi nieruchomość gruntową 
położoną w Rybniku przy ul. Pod Lasem wraz z istniejącą 
zabudowa.

3.  Przedmiotem działalności inkubatora jest promowanie 
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości mieszkańców 
Miasta Rybnika.

4.  Szczegółowe zasady gospodarki finansowej inkubatora 
określają obowiązujące przepisy dotyczące gospodarstw 
pomocniczych.

5.  Nadzór nad wykonaniem uchwały powierzyć 
Zarządowi Miasta.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dom Pomocy Społecznej p. w. św. Józefa 
w Lyskach ogłasza:

K O N K U R S
na opracowanie: „Koncepcji docelowej modernizacji obiek

tu,,
z nagrodami: I nagroda - 50 mln zł
II nagroda - 30 mln zł
III nagroda - 10 mln zł

oraz 10 nagród po 1 mln zł.
Koncepcja powinna uwzględniać:
1.  Konieczność dostosowania obiektu do potrzeb 

związanych z utrzymaniem i rehabilitacją 170 osób chorych 
i niepełnosprawnych.

2.  Faktyczny stan obiektu oraz określać możliwości i koszt 
jej realizacji.

Warunki konkursu:
1.  W konkursie może wziąć udział każdy.
2.  Koncepcje opatrzona godłem, zawierająca zaklejoną 

kopertę z nazwiskiem autora, należy złożyć w siedzibie 
organizatora do g. 24. 00 dnia 10. 12. 1992 r.

3.  Informacje uzupełniające uzyskać można w siedzibie 
organizatora codziennie i przez całą dobę.

4.  Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana w tym 
celu komisja do dnia 15. 12. 1992 r.

5.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 
16. 12. 1992 r. o godz. 10. 00 w siedzibie organizatora.

6.  Nagrodę można odebrać od momentu ogłoszenia 
wyników, przekazując nagrodzoną koncepcję do dyspozycji 
organizatora.

7.  Organizator uprzedza o możliwości nie przyznania 
wszystkich nagród.

Konkurs jest finansowany przez Przedsiębiorstwo Handlu 
Krajowego i Zagranicznego „Emet-Impex„ w Gliwicach, zaś 
organizatorem jest Dom Pomocy Społecznej p. w. św. Józefa 
44-295 Lyski, ul. Rybnicka 7 tel. 6

S p o tk a n ie  poselskie
P o s e ł  Józef M EISEL /U D / zaprasza na spotkanie 

19. 11. 1992 r. /c z w a r te k / o godz. 17. 00 w Bibliotece 
Miejskiej w Rybniku, ul. Szafranka.

Temat spotkania: Sprawy bieżące prac Sejmu RP.

URZĘDOW I M IEJS
KIEMU oraz RADZIE  
DZIELNICY za utwar
dzenie bocznej drogi ulicy 
Rybackiej

dziękują mieszkańcy 
Rybnickiej Kuźni

Zatrudnię jednego kie
rowcę z kat. „C„ /5  lat prak
tyki w zawodzie/ i czterech 
mężczyzn do handlu hurto
wego wiek do 40 lat, 
wyłącznie z terenu Rybnika. 
Wiadomość Hurtownia 
„MARCO„ ul. Kościelna7

w godz. 8. 00 - 16. 00 
/w  podwórzu/

 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

Ogłasza przetarg ofertowy na rozebranie budynku maga
zynowego przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku /dawna baza 
M PG K iM /i zagospodarowanie materiałów z rozbiórki.

Z kartą 
K lubu S 

w  po rtfe lu

Rozbiórce podlega budy
nek magazynowy /patrz 
zdjęcie/ o kubaturze około 
2100 m3. Konstrukcja
murów: ceglana, stropy żel
betowe i kleina, dach drew
niany.

dynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Rybniku, 
przy ul. 3 Maja 12.

Termin rozpoczęcia prac 
rozbiórkowych od 24 listo
pada 1992 roku.

Jeśli tylko zawierzyłeś sze
roko zakrojonej akcji rekla
mowej i masz w portfelu 
granatowo-złotą kartę raba
tową Clubu S, możesz z niej 
korzystać w kilkunastu ryb
nickich sklepach i zakładach 
usługowych.

Z terenu naszego miasta 
do sieci klubowej weszły 
następujące placówki:

* sklep ogólno-spożywczy 
w Rybniku - Golejowie, 
Wiślana 1

* „KOLGES,, - sklep ze 
sprzętem zmechanizowa
nym gospodarstwa domo
wego, Sobieskiego 15

* Księgarnia przy Zamko
wej

* „SPIRO,, - sklep z kon
fekcją, Sobieskiego 5

* „GETEX„, Sobieskiego 
34

* „ROSPENK,,, drogeria, 
Sobieskiego 38

* „DAVID,, - sklep z kon
fekcją, Chrobrego 9

* Sklep z odzieżą, Pl. Wol
ności 2

* Obuwie, usługi szklars
kie, Pl. Wolności 2

* „FILAK,, -O ptyka oku
larowa, pawilony przy 3 Ma
ja

* Optyk, Kościelna 9
* „LUMENI,, Hurtownia 

Sprzętu Oświetleniowego, 
Gliwicka 210,

Wszystkie uwagi
dotyczące funkcjonowania 
placówek można kierować do 
Dyrekcji Regionalnej Clubu 
S w Katowicach, ul. Wita 
Stwosza 31, teł. 579-447 lub 
do jej przedstawiciela w Gli
wicach pod numerem 
3218768, po godz. 19. 00.

Również red. „GR„ jest 
ciekawa opinii o tym przed
sięwzięciu. Czekamy na listy 
lub telefony.

/róż /

Wizja budynku 20 listopa
da 1992 roku o godz. 12. 00 
do 14. 00. Przetarg ofertowy 
na rozbiórkę budynku i zago
spodarowanie materiałów 
z uwzględnieniem cen i ter
minu wykonania robót 
nastąpi w dniu 23 listopada 
1992 roku o godz. 10. 00 w bu-

K ronika po licy jna 

Telewizorowe
włamanie

Między 31 października, 
a 2 listopada włamano się do 
domku jednorodzinnego 
przy ulicy Basisty. Sprawca 
wypchnął okno w piwnicy 
i po wejściu do wnętrza bu
dynku skradł 4 telewizory 
Sony, 2 telewizory Sharp 
oraz części wieży radiowej 
Sony. Łączna wartość skra
dzionych przedmiotów wy
niosła około 58 mln zł.

3 listopada policjanci za
trzymali na gorącym uczyn
ku sprawcę kradzieży telewi
zora wartości 7 mln 850 
tys. zł z tego samego domku 
jednorodzinnego.

Uwaga na torby!
Jedna z mieszkanek Ryb

nika zgłosiła policji, że 2 lis
topada w jednym ze sklepów 
znajdujących się okolicach 
Rynku skradziono jej torbę 
skórzaną z gotówką w wyso
kości 8000 marek niemiec
kich oraz 100 tys. zł, dowo
dem osobistym i innymi do
kumentami. Łączna wartość 
skradzionych przedmiotów 
wyniosła 8 mln zł.

Wyrwał torebkę
3 listopada w Chwałowi

cach nieznany sprawca 
w sposób zuchwały skradł 
torebkę z dokumentami, le
karstwami oraz gotówką 
w kwocie 200 tys. zł.

Kolejne potracenie
5 listopada o 6. 20 rano na 

ul. Mikołowskiej, 51-letnia 
kobieta wtargnęła niespo
dziewanie na jezdnię pod fia- 
ta 126p. Piesza odniosła uraz 
czaszki i została przewiezio
na do szpitala na ulicy Rudz
kiej.

Przez okno po złoto
7 listopada na ul. Jagiełły 

pod nieobecność domo
wników do budynku miesz
kalnego włamali się nieznani 
sprawcy. Po wybiciu szyby 
w oknie na parterze weszli 
do środka i skradli biżuterię 
wartości 20 mln zł.

Obłowili się
Ponad 100 mln zł wy

niosły straty spowodowane 
włamaniem do domku jed
norodzinnego w Adamowi- 
cach, które miało miejsce 
w dniach 7 lub 8 listopada. 
Sprawcy wybili szybę w ok
nie piwnicznym i no wejściu 
do wnętrza budynku spenct-

Bliższych informacji 
udziela dyrektor Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej 
w Rybniku, tel. 25-344 i 24- 
168.

Zastrzegamy sobie prawo 
nieskorzystania z ofert bez 
podania przyczyny.

rowali pomieszczenia. Skra
dli telewizor Sony, magneto
wid Sony, wieżę radiową 
trzysegmentową, trzy obra
zy olejne, kurtkę futrzaną 
z  norek, futro z łapek kara
kułowych, zegar kominko
wy-antyk oraz urządzenia 
elektrotechniczne.
Karambol na skrzyżowaniu 

8 listopada na skrzyżowa
niu ulic Kotucza i Rudzkiej 
autobus ikarus uderzył w tył 
samochodu osobowego fiat 
126p, a następnie zderzył się 
czołowo z samochodem me
rcedes nadjeżdżającym 
z przeciwka. Kierowca mer
cedesa doznał obrażeń ciała.

/jak /

PRZECENY
„Thai Shop,, przy ul. Raci

borskiej oferuje odzież, przece
nioną od 30 do 70 procent.

* Mnóstwo artykułów sta
niało w „Domusie,,:

- na II piętrze można kupić 
tańsze koszule, podkoszulki, 
swetry, szaliki.

Stoisko gospodarstwa domo
w ego/parter/ oferuje:

- maszynkę do gotowania jaj 
na 7 sztuk/ przecenioną z 370

na 296 tys. zł; syfon do wody 
sodowej /2  1/ - przeceniony ze 
125 na 100 tys. zł; komplet 
garnków /5  szt/ kosztował 
212. 500 zł, kosztuje 170 tys. zł; 
zestaw do pielęgnacji włosów 
/suszarka, grzebień, lokówka/ 
staniał z 93. 700 zł na 75 tys. zł.

* Specjalnością „Domusu,, są 
przecenione kalendarze/na 1992 
rok/. Rychło w czas!

* Posezonowa wyprzedaż 
trwa w sklepie „Sport,, przy ul.

i nowe sklepy
można pogrzebać w koszu, 
w którym są męskie spodnie, 
koszule, swetry - po 150 tys. 
sztuka.

Obuwie zimowe taniej 
można kupić w „Pako,, przy 
ul. Powstańców

* Także przy Powstańców, 
w „Damianim,,, przeceniono ci
chy i buty

NOWE SKLEPY
* Mamy wreszcie w Rybniku 

sklep kosmetyczny firmy Yves 
Rocher. Mieści się przy ul. Reja 
2.

* „Dom-Tech,, przy ul. Kuni
ckiego to nowy sklep z arty
kułami gospodarstwa domowe
go. Są w nim np. maszynki do 
siekania pietruszki za jedyne 67 
tys. zł.

* Przy ul. Sobieskiego 12/d a 
wniej Ambrozja/ powstał sklep 
z dekoracyjnym szkłem, zegar
kami i biżuterią. Szkoda, bo 
takich sklepów jest już w cent
rum kilka.Zamkowej.

* W „Spiro,, /u l. Sobieskiego/ / K /

R y b n i c k a  g i e ł d a  c e n o w a
ceny z w torku i środy, 3 i 4 listopada 1992 r.
W a r z y w a

| s k l e p p o m i d o r y o g ó r k i k a p u s t a p a p r y k a m a r c h e w c e b u l a
Hermes 13 21 6 — 4 4
Targ 1 0 -1 5 18 6 -7 — 3 ,  5 - 6 3 -4

 Rynek 13 2 0 18 6 -7 15 5 4
św. Jana 13 15 2 0 5 -7 — 4 4
Powstańców 24 17 2 2 6 -7 13 4 4

O w o c e
s k l e p ja b łk a b a n a n y c y tr y n y p o m a r a ń c z e w in o g r o n a k iw i

  Hermes 2 -5 15 19 16 2 7 2, 3 szt.
Rynek 13 4 -5 8 -1 1 2 0 17 25 4

| św. Jana 13 4 -7 8 -1 3 18 16 25-24 3, 3
Powstańców 24 6 -7 13 119 15 24 3, 5
Targ 2 -7 8 -1 5 1 8 -1 9 1 5 -1 6 22-27 3

Waluty /k u p n o -sp rz ed a ż /
m i e j s c e  w y m ia n y dolar U S A m arka RFN c-s

s c h i l l i n g  
A u s tr ia

f r a n k
F r a n c ja

Hermes 1 5 3 0 0 /1 5 5 0 0 9 4 2 0 /9 5 0 0 4 8 5 /5 0 0 1 3 3 0 /1 3 6 0 2 7 7 - /2 8 3 0
Delikatesy, Miejska 1 5 3 0 0 /1 5 4 5 0 9 4 3 0 /9 5 2 0 4 7 5 /4 9 5 — 2 7 0 0 /2 8 6 0

| Pewex duży 
| Jan Noga

1 5 3 0 0 /1 5 5 0 0   
1 5 1 0 0 /—

9 4 3 0 /9 5 0 0  4 8 5 /5 0 0 1 3 2 0 /1 3 6 0 2 7 7 0 /2 8 3 0
9 4 0 0 /9 5 0 0 4 7 0 /5 0 0 1 3 0 0 /1 4 0 0 2 7 0 0 / ---

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

0 ,  2 3  k g
n u tk a c u k i e r c h l e b 1 k g  s e r a  

" ż ó ł te g o " j a j k o

HURTOWNIK 8 5, 5-6 8, 5 8 42-44 1100
Hermes 8 , 5 ____ 6, 8 9 8, 5 48-103 1200
Delikatesy ul. Miejska 9 6 9,5 8, 4 46 1200
Targ 7, 5 6, 7 7, 8 8-8, 5 46 1100-1200
Jan Noga 8 ,  5 7 ___ 9, 5 6 (mały) 52-64 1200

M ięso i wędliny /w kg/
s k l e p w o lo w e  

b e z  k o ś c i w ie p r z o w y
ło p a t k a

w i e p r z o w a k u r c z a k s z y n k a k i e ł b a s a

Hala Mięsna 4 8 5 5 3 9 2 6 — 3 8
Herm es 6 2 5 6 — 28 105 5 0
Delikatesy ul. Miejska 5 2 5 5 4 6 3 0 1 0 0 5 7
Jan Noga 5 6 5 6 4 8 2 8 9 5 5 0
Piotrowski — — — — —
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Już po raz siódmy odbył 
się w naszym mieście festiwal 
jazzowy Silesian Jazz Mee
ting. W tym roku po raz 
pierwszy oprócz koncertów, 
organizatorzy zapropono
wali publiczności projekcję 
filmów o tematyce jazzowej 
oraz występ zespołu rewio
wego „AVANTI,, w progra
mie: „Dzięcięce Okolice Jaz
zu,,.

W piątek zaczęło się gra
nie.

Pierwszą część koncertu 
wypełniła muzyka Lory Sza
fran i grupy New Presenta
tion w składzie: Wojciech 
Niedziela - fortepian, Jacek 
Niedziela - kontrabas, Piotr 
Wojtasik - trąbka, Adam 
Buczek - perkusja. Zespół 
zaprezentował swój najnow
szy program z ostatniej 
płyty. Gorące przyjęcie pub
liczności zmusiło zespół do 
bisu. Usłyszeliśmy brawuro
wo wykonany „Summerti
me„ G. Gershwina.

Po przerwie wystąpiła 
grupa amerykańskiego wib
rafonisty Bila Molendhofa, 
w której grali: jako gość spe
cjalny - Zbigniew Namysło
wski - saksofon, Krzysztof 
„Puma,, Piasecki - gitara, 
Jan Cichy - gitara basowa, 
Mirosław Sitkowski - perku
sja. Ten koncert również za
kończył się bisem - „So 
What„ Milesa Davisa.

NIE BYŁO NAS, BYŁ 
JAZZ... to tytuł sobotniego 
koncertu. Nawiązywał on 
do jubileuszu 35 rocznicy 
narodzin jazzu w Rybniku. 
Koncert rozpoczął Mie
czysław Szcześniak z ze
społem: Joachim Mencel - 
fortepian, Jacek Niedziela - 
kontrabas, Marcin Jahr-per- 
kusja.

Mieczysław Szcześniak 
gościł na festiwalu, nie po 
raz pierwszy /występował 
z grupą Walk Away/. W tym 
roku zaprezentował nieco 
inny, bardziej akustyczny re

TO BYŁ JAZZ...
pertuar.

W jubileuszowej części 
koncertu wystąpili grupa 
jazzu tradycyjnego SSBB, 
gitarzysta Andrzej Trefon 
z minirecitalem oraz 
V. S. O. P. czyli „Rozmaito 
Śląsko Staro Siła,,. Był to 
zespół stworzony specjalnie 
na tę okazję. Składał się 
z muzyków którzy grali lub 
dalej grają w zespołach pro
wadzonych przez Czesława 
Gawlika.

Grali: Czesław Gawlik - 
fortepian, Danuta Ciszewska

Ciszewska, Joanna Klima, Janusz 
Majewski, Jacek Liszka - 
śpiew, Adam Abrahamczyk
- trąbka, Damian Bernach - 
klarnet, saksofon tenorowy, 
Joachim Ziebura - flet, sak
sofon barytonowy, Leon 
Płachta - puzon, skrzypce, 
Antoni Kuczmierz - sakso
fon altowy, Andrzej Siwicki
- tuba, puzon, Marian Siwi
cki - banjo, Andrzej Trefon - 
gitara, Andrzej Kocyba - gi
tara basowa, Jan Mika - 
kontrabas, Witold Anders, 
Henryk Szmidt, Jerzy Wenglarzy

Wenglarzy - perkusja.
Program tego koncertu 

był bardzo urozmaicony sty
listycznie /od „When The 
Saints...,, az do „Kto dogoni 
wiatr,, K. Sadowskiego, / .

W przerwie między utwo
rami odczytany został list 
gratulacyjny od Prezydenta 
Miasta Rybnika Józefa Ma
kosza do Czesława Gawlika. 
Było „Sto lat„, były kwiaty 
i życzenia, uściski...

Koncerty prowadzili Jan 
Poprawa i z wrodzonym 
wdziękiem Wojciech Bronowski.

Bronowski.
Cały festiwal zakończył 

wspaniały jam session zor
ganzowany w gościnnych 
progach Małej Sceny.

Zabawa trwała do 
.. białego rana,,, a miło wspo
minać ją będą wszyscy jej 
uczestnicy. Niech żałują, 
którzy nie byli, a już od dziś 
czekamy na kolejny, ósmy 
Silesian Jazz Meeting.

Fotoreportaż z rewii i Jam 
Session w następnym 
numerze.

/J. K. /
Gwiazda piątkowego wieczoru 

Zbigniew N A M  YSŁ O W SKI

Amerykanin Bill MOLENHOF, najbardziej charyzmatyczny jazzman festiwalu Lora SZAFRAN wystąpiła z zespołem New Presentation, w którym grają bracia Niedzielowie

▼ Koncert Mieczysława SZC ZEŚNIAKA rozpoczął ostatni ▼ Czesław GAWLIK i przyjaciele, czyli wielki finał sobotniego koncertu Foto. wack

Jarosław J. Szczepański/R adio Wolna Europa-

Potrzebne są trzy biliony
c. d. ze strony 1 

wysiłków ministra przemysłu 
i ministra finansów. Interesy 
bowiem obu są w wielu 
punktach rozbieżne.
Pierwszy chciałby pieniędzy 
na restrukturyzację, drugi 
chciałby dać ich jak najmniej, 
jednakże chciałby uzyskać 
jak najwięcej pieniędzy do 
budżetu z podatków 
uzyskiwanych z efektywnych 
p r z e d s i ę b i o r s t w  
produkujących dużo dobrych 
sprzedawalnych wyrobów. 
Zdaniem ministra Niewiaro
wskiego, aby jednak te pie
niądze uzyskać, potrzeba 
trochę - jak on to nazywa - 
mądrego interwencjonizmu 
państwa.

Problemów przemysłu pol
skiego jest wiele. Wielki prze
mysł to hutnictwo, gdzie wed
le wszelkich ekspertyz należy 
dokonać redukcji tak zatrud
nienia, jak i nieefektywnej 
produkcji. Wiąże się to, z jed
nej strony, z zamknięciem mi
nimum dwóch nieefektyw
nych hut i przeprofilowaniem 
produkcji w kilkunastu pozo
stałych. Jeśli nie uda się prze
prowadzić w nich operacji 
uzdrawiających, to i one będą 
musiały być zamknięte. Jed
nakże bardzo istotne jest to

co podkreślił min. Niewiaro
wski, iż we wszystkich tak 
hutach, jak i pozostałych 
zakładach przemysłowych, 
jest i będzie wprowadzany co
raz ostrzejszy reżim ekologi
czny.

Druga strona działań mini
sterstwa przemysłu to polity
ka regionalna. Wacław Nie
wiarowski twierdzi, że istnie
je konieczność globalnego 
rozstrzygnięcia problemów 
takich regionów, jak Mielec, 
w którym jest wielu ludzi 
z inicjatywą. Tam należy ją 
więc nie tylko wyzwolić, ale 
i wspomóc pieniędzmi polski
mi czy pochodzącymi z Ban
ku Światowego bądź innych 
podobnych źródeł. Do takich 
regionów należy Wałbrzych, 
gdzie z jednej strony trwa 
przedstawianie konkretnych 
projektów przygotowywa
nych przez rząd i sejm, z dru
giej blisko trzyletnia cierpli
wość ludzi poddanych presji 
wydarzeń - a więc upa
dających zakładów,
upadających w zbyt dużej li
czbie w jednym miejscu - 
przebrała miarkę, co wy
wołało protesty społeczne 
i związkowe w tamtym regio
nie i na całym Dolnym 
Śląsku. Aby nadać temu pro-

„M ó j Śląsk,, w  M iejskie j B ib lioteceprocesowi przemian rozpędu 
przydałoby się około trzech 
bilionów złotych. Dopiero 
wtedy skutki byłoby widać 
szybko.

Innym niezwykle istotnym 
problemem jest ustalenie cen 
paliw i energii. Niewiarowski 
uważa, że cena paliw płyn
nych musi być docelowo taka, 
by jej wysokość i stabilność 
gwarantowały opłacalność 
dolarowych inwestycji
niezbędnych dla rafinerii 
w Płocku, Gdańsku czy na 
południu kraju, l am trzeba 
bowiem zainwestować w su
mie ok. czterech miliardów 
dolarów, by były z tych inwestycji

 konkretne efekty.
Cena energii wymaga po

wiązania zakładów energety
cznych i górniczych. Dziś bo
wiem jest tak, że zakłady 
energetyczne mają pieniądze 
z zysku, a przy utrzymywaniu 
ceny węgla energetycznego 
na gwarantowanym przez 
rząd poziomie, kopalnie 
dające ten węgiel energetyce 
cierpią na niedobory finanso
we. Niewiarowski potwierdził 
niedawno, że ta sytuacja wy
maga natychmiastowego roz
wikłania. Dziwi jednak, że - 
przy w adze problemu cen ene
rgii cieplnej i elektrycznej - 
nie udało się do tej pory 
rządom, nazwijmy je umow
nie - „solidarnościowym,, - 
tego problemu rozstrzygnąć.

Wszak ta cena rzutuje na 
wszystkie inne, które są jakąś 
pochodną tej pierwszej.

W miniony poniedzdiałek 
w galerii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w iście rodzinnej 
atmosferze nastąpiło otwar
cie wystawy prac malarskich 
KAZIMIERY DREWNI

OK, wzbogaconych zbio
rami działu historii i kultury 
regionu MUZEUM w Ryb
niku, pt. „MÓJ ŚLĄSK,,. 
Na płótnie, przede wszyst
kim zaś papierze, pani Kazi
miera utrwala świat starych 
kapliczek, drewnianych 
kościółków i innych śląskich 
ornamentów, świat reliktów 
przeszłości pochłanianych 
przez dzisiejszą cywilizację. 
Stąd w jej pracach

tyle spoglądającej wstecz no
stalgii i tęsknoty za starą, 
dobroduszną harmonią ro
dzimego śląska.

Odwiedzając wystawę 
mamy okazję zobaczyć to, 
czego zwykle nie zauważa
my w naszym, często naj
bliższym otoczeniu, gdy za
gonieni tak wiele rzeczy spy
chamy na pobocze naszej ni
jakiej egzystencji. Tymcza
sem, jak pisał Leszek Dłu
gosz, cos nas omija... Ale to 
już zobaczyć można odwie
dzając galenę Miejskiej Bib
lioteki Publicznej. Wystawa 
czynna będzie do końca sty
cznia przyszłego roku.

Tekst i foto:  wack
Autorka wystawy w czasie wernisażu opowiadała o swoich pracach
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Pieniądze 
na drodze

W czasie jazdy po drogach 
austriackich czy niemiec
kich, można obserwować ta
kie zabezpieczenia robót na 
drogach bez wyłączenia ich 
z ruchu, że kolizja jest tam 
praktycznie niemożliwa. 
Obserwując roboty wykony
wane przez drogowców przy 
budowie rond na ul. Budow
lanych i Energetyków oraz 
Zebrzydowickiej i Budowla
nych, można stwierdzić, że 
naszym drogowcom do tych 
zachodnich niewiele braku
je. Zapytany o adres firm, 
kierownik budowy ronda 
przy ul. Zebrzydowickiej 
Czesław ZAGOCKI zdra
dził mi, że roboty prowadzi 
Rybnickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego 
z ul. Mikołowskiej.

Poprosiłem o rozmowę 
kierującego nim od czterech 
lat dyrektora Zygmunta 
PINKOWSKIEGO.

Red.: Jak to się stało, że 
jesteście samodzielną firmą. 
Do niedawna był to rejon 
podległy dyrekcji w Katowi
cach.

ZYGMUNT PINKOWS
Kl: Jako samodzielne przed
siębiorstwo działamy od lip
ca ubiegłego roku, kiedy to 
w ramach reformy drogo
wnictwa, dotychczasowy 
Rejon Dróg Publicznych 
w Rybniku, podległy 
Okręgowej Dyrekcji Dróg 
Publicznych w Katowicach, 
przekształcony został w sa
modzielne przedsiębiorstwo. 
Budujemy drogi, ale nie tyl
ko. W naszej działalności 
statutowej mamy też budo
wnictwo kubaturowe tj. bu
dynki, mosty, wiadukty. 
Wykonujemy też roboty ka
nalizacyjne i przekładkowe.

Dla potrzeb budownictwa 
produkujemy prefabrykaty, 
a dla drogownictwa masy 
bitumiczne w dwóch pod
ległych nam zakładach 
w Bełku i Mszanie.

Red.: A więc wszystko pra
ktycznie związane z budow
nictwem?

Z. P.: - Nie tylko. Aby 
uniknąć zwolnień kobiet, 
pracujących dotychczas 
w administracji, założyliśmy 
w wolnych pomieszczeniach 
zakład krawiecki, który szy
je odzież roboczą - również 
dla drogownictwa. Zatrud
niliśmy tam dwadzieścia 
osób. Potrafią one zarobić 
na siebie i wypracować nie
wielki zysk na rozwój swoje
go zakładu. Oprócz tego za
jmujemy się importem 
i sprzedażą maszyn dla po
trzeb drogownictwa i budo
wnictwa. Współpracujemy 
z firmami z RFN i Francji. 
Mamy już zatwierdzoną do
kumentację, a w najbliższym 
czasie ruszamy z przebu
dową i adaptacją do celów 
handlowych pomieszczeń po 
magazynach i warsztatach 
przy ul. Mikołowskiej. Pla
nujemy tu pierwszy w na
szym okręgu pawilon hand
lowy z prawdziwego zdarze
nia w stylu zachodnim. 
Będzie to supersam z całą 
otaczającą go infrastruk
turą, a więc parkingami dla 
zmotoryzowanych klientów 
ze stacją benzynową, stacją 
napraw samochodów. Jego 
rozruch planujemy
w przyszłym roku.

Red.:  Działania Wasze
trudno mieszczą się w pojęciu 
firmy drogowej. Czy znaczy 
to, że będziecie chcieli zmie
nić charakter waszej firmy?

Z. P.: - Nie. Podstawą na
szej działalności jest drogo
wnictwo i na tym się skupia
my. Robimy jednak wszyst
ko, by nie dopuścić do zwol
nień ludzi. Mamy dobrą 
załogę i widzimy szerokie 
możliwości wykorzystania 
warunków, które mamy 
i w tym kierunku idą wszyst
kie nasze działania. Inwes
tujemy dużo w rozwój naszej 
bazy technicznej. W tym ro
ku sprowadziliśmy z Francji 
skrapiarkę tj. maszynę do 
powierzchniowego utwar
dzania dróg. W jej działaniu 
wykorzystano najnowszą te
chnologię zachodnią, pole
gającą na bardzo szybkiej 
zmianie nawierzchni remon
towanej drogi. Jest to, jak na 
razie, jedyny egzemplarz tej 
maszyny w woj. katowic
kim, w Polsce jest ich kilka. 
Posiadamy frezarkę do as
faltu o szerokości frezu 2 m, 
która pracuje z recyklerem 
/maszyna do ponownego 
stapiania i rozlewania sfre
zowanego asfaltu/ o wydaj
ności 8 ton na godzinę. Ma
szyna ta, jedna z nielicznych 
w Polsce, przez trzy ostatnie 
miesiące pracowała przy bu
dowie lotniska w Warsza
wie. W przyszłym roku ku

kupujemy przenośne, sterowa
ne elektroniczne urządzenie 
do wytwarzania mas bitumi
cznych, które jest bezpieczne 
pod względem ekologicz
nym i bardzo wydajne. 
Byłaby to pierwsza tego typu 
maszyna w Polsce. Inwesty
cje te wskazują, że nastawia
my się na budowę dróg i to 
tych z prawdziwego zdarze
nia. Naszą dewizją jest fa
chowość i solidność i z tego 
właśnie znani jesteśmy 
w całej Polsce. Nasze bryga
dy wykonują odcinki auto
strad z Katowic do Krako
wa, z Gliwic do Wrocławia. 
Na zlecenie Instytutu Budo
wnictwa wykonujemy je wg 
najnowszych technologii.

Red.: O zamówienia nie 
musicie się więc martwić?

Z. P.: - Nasze drogi pozos
tawiają ciągle wiele do życze
nia. Wraz z rozwojem moto
ryzacji iść musi rozwój bu
downictwa drogowego, więc
o zajęcie dla swojej załogi 
rzeczywiście się nie martwi
my. Mamy portfel pełen 
zamówień.

Red.: Czy ludzie odczu
wają to po kieszeni?

Z. P.: - Tak. Przy średniej 
krajowej we wrześniu ok. 2, 8 
mln zł, u nas średnia wyno
siła 3, l 4 mln zł. 

Red.:  myślicie o pry
prywatyzacji?

Z. P.: - Tak, jesteśmy przy
gotowani na prywatyzację 
naszej firmy. Czekamy na 
korzystniejszą dla nas 
zmianę przepisów. Zamie
rzamy się przekształcić 
w spółkę pracowniczą, być 
może z udziałem kapitału 
zagranicznego. Prowadzimy 
takie rozmowy, z tym, że 
chcemy dla siebie zachować 
pakiet kontrolny. Muszę 
podkreślić, że mówiąc o na
szej firmie w liczbie mnogiej, 
miałem na myśli Radę Pra
cowniczą i Związki Zawodo
we, z którymi wspólnie nad 
tym wszystkim pracujemy
i współpraca układa się nam 
dobrze.

Red.:  W waszym więc
przypadku pieniądze rzeczy
wiście leżą na drodze, wystar
czy się po nie schylić. 
Dziękuję na rozmowę.

Rozmawiał: C Z E S Ł A W 
GOLIŃSKI

Wartości symboliczne 
w tradycji kulturowej Śląska

Wieloletnia, współpraca 
Uniwersytetu Śląskiego - filii 
w Cieszynie, Muzeum w Ry
bniku i Rybnickiego Ośrod
ka Kultury, owocuje corocz
nie konferencją naukową, 
organizowaną wspólnie 
przez te trzy instytucje. Ideą 
przewodnią są TRADYCJE 
KULTUROWE I HISTO
RYCZNE ŚLĄSKA.

Tegoroczna, szósta z ko
lei, tym razem jesienna edy
cja konferencji odbyła się
6 listopada br. na Małej Sce
nie Rybnickiej. Tematem 
były wartości symboliczne 
w tradycji kulturowej Śląska.

Referat wstępny, wpro
wadzający w problematykę 
znaku - symbolu i jego funk
cjonowania w kształtowaniu 
kontaktów międzyludzkich 
wygłosiła prof. dr hab. Irena 
B U K O W S K A -  
FLOREŃSKA /Uniwersy
tet Śląski - filia w Cieszynie
i Muzeum w Rybniku/. 
Zwróciła w nim uwagę, iż 
w całokształcie dorobku ku
lturowego regionu, wartości 
symboliczne mają bezsporne 
znaczenie jako środki prze
kazu kultury, odgrywające 
rolę w umacnianiu spójności 
grup oraz społeczności re
gionalnych i narodowych.

Wiele kontrowersyjnych 
tez zawierało wystąpienie 
prof. dra hab.. Jana 
PRZEWŁOCKIEGO /Uni
wersytet Śląski/. Omawiając 
różnorodne czynniki wpły
wające na kształtowanie się 
tradycji kulturowych po
szczególnych dzielnic, re
gionów i krajów, podkreślił 
niezwykle zawiłą na prze
strzeni wieków
przynależność państwową 
Śląska. Przynależność do 
państwa czeskiego, polskie
go, znowu czeskiego, mona
rchii habsburskiej, pruskiej, 
cesarstwa niemieckiego, pol
ska i niemiecka /w  okresie 
międzywojennym i polska, 
nie była zdaniem referenta, 
jednak zbyt uciążliwa dla 
większości mieszkańców tej 
ziemi. Jak stwierdził prof. 
J Przewłocki, do XIX wieku 
dominowała zasada toleran
cji, która umożliwiała Śląza
kom wzajemne współżycie, 
a także ułatwiała zachowa
nie tradycji, obyczajów,

języka itp. oraz spokojne 
wzajemne przenikanie się 
i przyswajanie wartości. Sy
tuacja uległa zmianie w XIX 
w. w związku z ogólnoeuro
pejskim procesem kształto
wania się nowoczesnych 
państw i narodów. Jednym 
z elementów tego procesu 
było podkreślanie różnic ku
lturowych, językowych itp.

Kolejny referat wygłoszo
ny przez mgr Marię LIPĘ - 
K U CZ Y Ń S KĄ /M  uze u m 
Górnośląskie, Bytom/, 
mówił o funkcjach i sym
bolach w górnośląskich stro
jach ludowych. Okazuje się, 
że ubiór z określonego mate
riału, o kształcie dostosowa
nym do sylwetki i okolicz
ność użycia go /strój co
dzienny, świąteczny/ były 
sygnałem przynależności do 
grupy o określonym statusie 
społecznym.

Dr E. SADOWSKA /Po
litechnika Krakowska/ na 
przykładzie dość odległego 
od Śląska Podola, omówiła 
wskaźniki wyróżniające 
/wyznanie, język nieśni lu
dowej strój/ w kulturze lu
dowej pogranicza etniczne
go i regionalnego.

Dopełnieniem problemów 
poruszonych w referatach 
była dyskusja uczestników 
konferencji. W obszernym 
komunikacie podano wyniki 
badań nad symboliką daw
nych sztandarów rzemieślni
czych. Na przykładzie 
współczesnych rybnickich 
sztandarów cechowych wy
kazano związki tradycji 
z dzisiejszym funkcjonowa
niem tego znaku. Wśród wy
powiedzi dyskutantów naj
większe ożywienie i ogólną 
wesołość wzbudził ubarwio
ny soczystą gwarą górali 
śląskich, głos Małgorzaty 
KIEREŚ /Muzeum
w Wiśle/, nawiązujący do 
referatu o znaczeniu stroju 
ludowego.

Podsumowując obrady, 
prowadząca je prof. dr hab. 
Barbara BAZIELICH /Uni
wersytet W rocław ski/pod- 
kreśliła  znaczenie współpra
cy placówek naukowych 
i kulturalnych. Działania te 
wyróżniają Rybnik spośród 
innych miast, czyniąc zeń 
znaczący ośrodek intelektu
alny.

/E B M /

W  Z U S
pełne ręce roboty

Gmach ZUS-u przy ul. Po
wstańców w Rybniku pęka 
w szwach. Długie, wąskie kory
tarze zatłoczone, a niezliczona 
rzesza interesantów tworzy 
długie ogonki przed po
szczególnymi drzwiami. Wielo
godzinne wyczekiwania, narze
kania na biurokrację, na długie 
terminy załatwiania spraw, na 
brak dostatecznej informacji ze 
strony urzędników czy utyski
wania na pomyłki w naliczaniu 
przysługujących należności. 
Najbardziej niezadowoleni są 
emeryci i renciści. Dlatego też 
o przybliżenie specyfiki pracy 
działu emerytalno-rentowego 
ZUS-u poprosiłam SONIĘ KA
RWOT, która od lutego 1992 
roku jest zastępcą dyrektora 
Oddziału. Mówiąc o pracy 
urzędu zaczyna od zdania: 
„Staramy się zadowolić 
wszystkich świadczeniobiorców. 
Przy tej ilości zainteresowanych 
zdarzają się jednak błędy

i sprawy niezałatwione 
w obowiązującym, 60-dniowym 
terminie. Niedociągnięcia nasze 
rekompensujemy przyznaniem 
ustawowych odsetek za zwłokę,,.

Ustawa o rewaloryzacji eme
rytur i rent z 18 października 
1991 roku w sposób odmienny 
uregulowała zasady ustalania 
okresów uprawniających do 
świadczeń oraz ich wysokości. 
W związku z tą Ustawą Oddział 
ZUS nie tylko dokonał rewalory
zacji świadczeń w 1991 roku 
w oparciu o dowody znajdujące 
się w aktach rentowych, ale do 
wielu zrewaloryzowanych świad
czeń musiał wrócić ponownie, po
nieważ zainteresowani świadcze
niobiorcy lawinowo zgłaszali 
wnioski o zaliczanie dalszych 
okresów mających wpływ na 
wzrost świadczeń. Przepis Usta
wy zezwolił na przeliczenie świa
dczeń emerytalno-rentowych 
w oparciu o wynagrodzenie 
z najkorzystniejszych trzech lat

z dwunastolecia, przypadające
go na okres przed zgłoszeniem 
wniosku o świadczenia. Możli
wość korzystniejszego przelicze
nia świadczeń od 1 listopada 1991 
roku będzie dotyczyła osób, 
które wystąpią z wnioskiem o ta
kie przeliczenie
d o  k o ńc a  1992 roku.  
W I kwartale 1992 roku Oddział 
wydał aż 265015 decyzji, w II 
kwartale 23343, zaś w III - 21972 
decyzje.

Liczby te obrazują skalę do
konywanych operacji przez pra
cowników ZUS-u. Od kwietnia 
do chwili obecnej przeliczone 
zostały prawie wszystkie świad
czenia górnicze poprzez od
mienną klasyfikację okresów 
pracy górniczej, przy zastoso
waniu nowych wskaźników. Je

Jednocześnie nastąpiła nowa fala 
dostarczania zaświadczeń przez 
zainteresowanych. Informowa
nie stron odbywa się w biurach 
i tak juz przeciążonych pracą 
, w związku z czym znacznie 
pogorszyły się warunki pracy 
i obsługi petentów w urzędzie. 
Budynek ZUS nie mieści obec
nie wszystkich wydziałów. Wy
dział Dochodów i Rozliczeń 
znajduje się na ul. 3 Maja, a Wy
dział Zasiłków - na ul. Wiejskiej 
7, natomiast część archiwum 
mieści się przy ul. Sobieskiego. 
Sprawność działania urzędu jest 
tym samym zmniejszona. Sytua
cja ulegnie zdecydowanej po
prawie z chwilą przeniesienia 
ZUS-u do budującego się gma
chu przy ul. Reymonta Przep
rowadzka nastąpi etapami,

w 1993 roku. W starym budyn
ku pozostanie Rolnicza Kasa 
Ubezpieczeń.

Społeczeństwo nie jest zado
wolone z wysokości przyznawa
nych świadczeń, kryty ce podda
wane są wysokości minimal
nych, a te od 1 września 1992 
roku wy noszą /b ru tto /d la  eme
rytur, rent rodzinnych, rent in
walidzkich I i II grupy - 927. 500 
zł zaś w III grupie inwalidzkiej - 
715. 500 zł. W związku z wszyst
kimi zmianami w przepisach 
emerytalno-rentowych /i co za 
tym idzie bardzo dużą ilością 
wydawanych decyzji/, świad
czeniobiorcy gdy mają za
strzeżenia - mogą wnieść od
wołanie do Sądu Ubezpieczeń 
Społecznych w Katowicach. 
Z możliwości tej korzysta się 
dość często i tak w I półroczu 
1991 roku wpłynęły 1563 od
wołania od decyzji Oddziału 
ZUS, w II półroczu 1991 1192,
a w I półroczu 1992 - 2979

odwołań.
Przed skierowaniem sprawy 

do sądu Oddział ZUS dokonuje 
wszechstronnej analizy jej stanu 
faktycznego i prawnego, chcąc 
pozytywnie odpowiedzieć na ro
szczenia świadczeniobiorców 
i ubezpieczonych.

Oczy w iście, dział emerytalno- 
rentowy stanowi tylko wycinek 
spraw, którymi zajmuje się 
ZUS. O pracy innych wy
działów będziemy jeszcze infor
mować naszych czytelników. 
KRYSTYNA KEMPNA - dy
rektor ZUS, przekazała nam in
formację, ważną dla osób ubie
gających się
o o d s z k o d o w a n i a  z ty
tułu przymusowej pracy na 
rzecz III Rzeszy. Chodzi o to, że 
prezes ZUS wyraził zgodę na 
wystawienie przez Oddziały 
ZUS zaświadczeń, potwier
dzających fakt zaliczenia pracy 
przymusowej do uprawnień 
emerytalno-rentowych.

ZOFIA GOLIŃSKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5          4



ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Kiedy 10 listopada 1918 
roku o godz. 7. 00 na war
szawski dworzec kolejowy 
wjeżdżał pociąg z Berlina 
wiozący Józefa Piłsudskie
go, kiedy warszawiaków 
i krakusów ogarniał szał ra
dości z odradzania się wolnej 
Polski - Górny Śląsk 
przeżywał ostatnią jesień 
pod rządami cesarza niemic- 
kiego Wilhelma II.

Ślązak nigdy specjalnie 
nie interesował się polityką. 
Dbał raczej o rodzinę, dom, 
porządną robotę... Obce mu 
były spiski i patriotyczne ek
stazy. Jak to Ślązak - mówił 
po Śląsku, z konieczności je
dynie korzystał z mowy, 
której nauczył się w niemiec
kiej szkole. Przeważnie była 
to niemczyzna bardzo chro
pawa, no chyba, że kończył 
jakieś wyższe szkoły. Wie
czorem klękał do „Ojcze 
nasz...,,, by po zasłużonym 
wypoczynku zerwać się na 
równe nogi i pójść do robo
ty. I tak żył jako Ślązak 
i poddany cesarza Wilusia, 
którego imię często na 
chrzcie dawał swoim synom. 
Na cmentarnych nagrob
kach, można zobaczyć iluż 
to Wilhelmów żyło kiedyś na

Pożegnanie z Wilusiem 
Listopad 1918!

naszej ziemi.
Śląskich poddanych cesa

rza Niemiec nie ominął też 
obowiązek służby wojsko
wej. Było tak między innymi 
w wojnie prusko-francuskiej 
w 1871 roku i oczywiście 
w wojnie światowej 1914- 
1918, której później nadano 
miano „pierwszej,,. W tej 
ostatniej służyło bardzo wie
lu Górnoślązaków, a pod jej 
koniec do wojska brano na
wet 16-letnich chłopców. 
Nie wiem, czy są badania na 
ten temat, ale sądzę, ze 
Ślązak szedł niechętnie na 
wojnę, i to przede wszystkim 
dlatego, że bał się śmierci.

a nie z niechęci dla cesarza 
czy Niemiec. Tej niechęci 
nauczyła go dopiero wojna.

Kiedy w listopadzie 1918 
roku Niemcy kapitulują, 
a Wiluś abdykuje, ci co 
przeżyli - wracają do 
domów. Najpierw - radość 
powrotu, kołocz na powita
nie, rolady, kluski, kapusta 
i pierwsze piwo z kolegami. 
A później - ciężkie przeżycia 
w zrujnowanej wojną duszy, 
robota i szara codzienność. 
Aż w końcu na wiosnę 1919 
roku następny dylematy, iść 
do powstania...?, cóż to jest 
ta Polska, o której tyle się 
mówi...?, kimże jestem, ja

Walczyli i ginęli za swojego cesarza?

Górnoślązak...?
Niektóre z tych pytań są 

ciągle dla nas aktualne, i tyl
ko ten czas biegnie 
nieubłaganie, mierzony bla
chami zjedzonego kołocza.

MAREK SZOŁTYSTEK

Z O L L E R N , cesarz niemiec
ki w latach 1888-1918. To 
jego poddanymi byli 
Górnoślązacy, za niego wal
czyli na frontach wojny świa
towej, a później kiedy po po
wstaniach czę ść naszej ziemi 
powracała do Polski, śpiewa
no o nim: „Wiluśku, Wi
luśku, straciyłżeś galoty, te
roz musisz oddać Ś lązek bez 
żodnyj o c h o t y ,,. A kiedy ce
sarz abdykował wyjeżdżając 
do Holandii, nucono: „Wiluś 
w Holandyi śledziami hand
luje - widzisz ty pieronie jak  ci i 
to pasuje! „

Jesienna pogoda jeszcze 
trochę potrwa, a i wiosna 
niedaleko, warto więc na so
botnio-niedzielny wypoczy
nek wyjechać poza miasto - 
na łono przyrody. Jednym 
z miejsc godnych odwiedze
nia jest rezerwat 
ŁĘŻCZOK, znajdujący się 
stosunkowo niedaleko Ryb
nika. Leży on w gminie 
Nędza, która ze względu na 
dużą ilość lasów i położenie 
na obrzeżach ROW-u jest 
miejscem wypoczynku mie
szkańców tego przemysło
wego okręgu.

„Łężczok,, to największy 
rezerwat przyrody na terenie 
województwa katowickiego, 
zachowany w bardzo dobrym 
stanie. Mimo stosunkowej 
bliskości przemysłu, dotych
czas nie zauważa się prawie 
jego niekorzystnego wpływu 
na przyrodę rezerwatu. Za
chowały się tu naturalne lasy 
lęgowe starorzecza Odry, 
Założone w XIII wieku przez 
cystersów stawy rybne stały 
się siedliskiem wielu ga
tunków ptactwa wodnego - 
często bardzo rzadkich i pod
legających ochronie.

Rezerwat „Łężczok„ zo
stał utworzony 23 stycznia 
1957 roku. Ma powierzchnię 
408 hektarów, w tym 273 
hektary stawów i 123 hektary 
lasu. Jest to więc rezerwat 
leśno-stawowy. Występuje 
w nim ponad 170 gatunków

ptaków , m . in.: nury , perkozy , 
bąki, rybołowy, sionki, me
wy, rybitw y , orliki, błotniki, 
bataliony i czajki. Od kilku  
lat w „Ł ężczoku„ gnieżdżą  
się kormorany, których jest 
ju ż ponad 300. Poza tym  żyje 
tu bardzo rzadki bocian czar
ny, a niedawno przybył 
dzięcioł grecki. W rezerwacie 
rośnie ponad 160 gatunków  
roślin. Staw y porasta m . in. 
grążel żółty, grzybień biały 
oraz orzech wodny, którego  
jest ponad 3 hektary.

Dla odwiedzających
„Łężczok,, dużą atrakcją są 
aleje zabytkowych drzew 
oraz 4 pomniki przyrody - 
dwa stare dęby i dwie lipy. 
Tak zwaną Aleją Husarii 
przejeżdżały wojska Jana III 
Sobieskiego, zdążające pod 
Wiedeń. Na terenie rezerwa
tu znaduje się także zabyt
kowy dworek, zbudowany 
przez cystersów w 1783 roku. 
Niedawno zakupiła go pry
watna osoba. Nowy właści
ciel przeprowadzi remont te
go niszczejącego obiektu. 
Dach dworku został już na
prawiony. Po zakończeniu re
montu znajdą się tam m. in. 
pomieszczenia dla ornito
logów, badających żyjące 
w „Łężczoku,, ptaki.

Założone przez cystersów 
stawy są pozostałością roz
lewisk starorzecza Odry. Są 
one bardzo płytkie - mają 
głębokość zaledwie od 1 do

ŁĘŻCZOK

1, 5 metra. Aby nie zarosły 
i nie wyschły, musi być pro
wadzona odpowiednia gospo
darka wodna. Zajmuje się 
tym gospodarstwo rybackie, 
podlegające dyrekcji Lasów 
Państ w o w y ch.  Wszy st kie
groble i śluzy - infrastruktura 
pochodząca jeszcze z czasów 
cysterskich - muszą być kon
serwowane w odpowiedni 
sposób, by nie doprowadzić 
do zniszczenia stawów, a co 
za tym idzie - całego rezer
watu ptactwa wodnego.

Aby więc „Łężczok,, nadal 
istniał, konieczna jest świa
doma praca człowieka. Stary 
las lęgowy utrzymał swoją 
naturalną odporność dzięki 
mądrej gospodarce człowie
ka, który zachował fragment 
pierwotnego lasu w starorze
czu Odry. Również tak duża 
ilość ptactwa wodnego może 
utrzymać się tylko dzięki eks
tensywnej gospodarce rybac
kiej. Inaczej bardzo szybko 
zabrakłoby dla ptaków poka
rmu. Szczególnie dużo ryb 
zjadają kormorany - około 
1 kilograma dziennie. Opie
kujące się rezerwatem Lasy 
Państwowe ponoszą na gos
podarce rybackiej około 
1 mld zł strat rocznie. Rodzi 
to poważne problemy, gdyż

zgodnie z obowiązującymi 
ustawami hodowla ryb jest 
dla Lasów Państwowych tzw. 
działalnością dodatkową  
i nie może przynosić strat, 
lecz zyski. W przeciwnym ra
zie należy jej zaniechać. To 
zaś spowodowałoby zagroże
nie dla istnienia „Łężczoka,,. 
Konieczne byłoby także 
podjęcie decyzji o rozrzuceniu 
części gniazd kormoranów, 
by nie zjadały one tak dużej 
ilości ryb. Na utrzymanie 
„Łężczoka„ Łasy Państwo
we powinny otrzymać dotacje 
z budżetu państwa. Niestety, 
z uzyskaniem tych pieniędzy 
są ogromne kłopoty.

Pozostawienie stawów na
turalnemu losowi spowodo
wałoby zarośnięcie i prze
kształcenie się stawów w bag
na, a zaniechanie systematy
cznego zarybiania to brak po
karmu dla bytujących tam 
ptaków. Rezerwat, który po
wstał w wyniku pracy cys
tersów, dla swego dalszego 
istnienia wymaga ciągłej, 
przemyślanej ingerencji czło
wieka.

Jak więc widać, 
„Łężczok,, to bardzo ciekawy 
obiekt przyrodniczy, który 
warto odwiedzić. Zorganizo
wanie jednodniowej wyciecz-

/cz . I I /

SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
pod redakcją  MARIANA RAKA

Kaleki i karły  
nadw orne

Rozbudzenie zaintereso
wań szczególnymi zjawiska
mi w naturze spowodowało 
w okresie Renesansu i baro
ku falę mody na karły i cho
rych umysłowo.

Uwagę ludzką przy
ciągnęły wówczas fenomeny 
przyrody, jej dziwactwa oraz 
wszelkie anomalie Do pra
cowni uczonych trafiały cu
daczne przedmioty będące 
wytworem samej natury. 
Wśród możnych i w y 
kształconych rozpowszech
niało się zbieractwo dzi
wolągów powstawały liczne 
gabinety osobliwości 
zalążek nowożytnego mu
zeum przyrodniczego. Do 
dziś w wielu muzeach świata 
przetrwały okazy sprzed 
trzech wieków, a stare ar
chiwa przechowują spisy za
wartości dziwacznych kole
kcji.

Spośród karłów francus
kich najsławniejszy był ka
rzeł Bebe, którego do chrztu 
zaniesiono na talerzu 
wysłanym mchem. Jako 
dwulatek otrzymał buciki, 
które miały 4. 5 cm długości. 
Zaręczono go ze zgrabni

utką karliczką imieniem 
Teresa Souvray, której 
wzrost nie przekraczał 82, 5 
cm. Do ślubu jednak nie 
doszło, bo karzeł zaczął się 
przedwcześnie starzeć 
zmarł jako staruszek w wie
ku 23 lat. Jego szkielet wiel
kości 4-letniego dziecka 
znajduje się w Muzeum His
torii Naturalnej w Paryżu.

U Adama Kazanowskie
go, marszałka dworu króla 
Władysława IV, kolekcjone
ra ludzkiej menażerii, spot
kać można było błaźnicę, nie

znaną z imienia, chorą 
umysłowo. Cały dwór bawił 
się kosztem kobiety nie
spełna rozumu, uważającej 
się za mężczyznę i usiłującej 
naśladować upodobania 
i sposób bycia właściwy tej 
płci.

Natomiast kanclerz Jerzy 
Ossoliński, skądinąd bardzo 
mądry i wykształcony czło
wiek trzymał na swym dwo
rze chorego umysłowo 
chłopca, służącego zdrowym 
do uciechy. Chłopiec ten, 
uważający się za kobietę 
ubierał się po damsku i był 
bardzo łasy na zalecanki.

Ludwik Grzymała Jabło
nowski tak oto opisuje 
w swoich pamiętnikach sa
lon polski z drugiej połowy 
ubiegłego wieku: „w salonie 
generałowej moskiewskiej 
z Jaksów Małachowskich 
Poniatowskiej inwentarzem 
siedziały trzy zgrzybiałe re
spektowe panny, u drzwi 
przedpokoju stał dziwnie 
przebrany Kozak, półwari

at, tytułujący się KOZA
KIE M PANA JEZUSA. Ki
lka papug w klatkach, bezlik 
bonońskich piesków i brzy
dki karzeł w kontuszu, 
milcząc czekali na gości. Za 
pierwszym poruszeniem kla
mki, wszystko wpadało 
w wirowy ruch. Kozak witał 
pokłonami, papugi wrzesz
czały bijąc skrzydłami o kla
tki, pieski darły się w nie
bogłosy, karzeł krzyczał, 
a respektowe panny wy
szczerzały zielono-
p o m a ra ń c z o n o -c z a rn e  
szczątki zębów, zielonawo - 
ceglastymi wdzięcząc się 
ustami, słowem i uszy i oczy 
czym nasycić było,,.

 
W  latach 1634 - 1656 D I EGO  VELA Z G U E Z,  nadworny 

malarz hiszpańskiego króla FILIPA IV  sportretował  z otocze
nia monarchy i jego rodziny sześciu karłów i jedną karlicę, 
w tym  trzech Hiszpanów i czworo cudzoziemców.

W szystkie portrety karłów V E L A S Q U E Z A cechuje powa
ga. Widza uderza głęboko ludzki stosunek malarza do
nieszczęśników; jego  karły bywają kalekie, pokraczne, są 
często smutne, lecz nigdy śmieszne.

ki do tego rezerwatu nie jest 
wielkim problemem. Z Ryb
nika można tam dojechać po
ciągiem w kierunku Racibo
rza. Wysiadamy na stacji 
Nędza lub Racibórz Marko
wice i pieszo dochodzimy do 
„Łężczoka,, znakowanymi 
szlakami. Zwolennicy turys
tyki kolarskiej mogą tam 
udać się rowerem - jest to 
około 30 kilometrów w jedną

stronę. Warto zabrać ze sobą 
lornetkę by obejrzeć gniazda 
kormoranów i zachowanie się 
innych ptaków wodnych,
żyjących w rezerwacie. Wy
cieczka do „Łężczoka,, to do
bry i bardzo pouczający wy
poczynek. Pamiętajmy jed
nak, by zachowywać się tam 
w odpowiedni sposób i nie 
niszczyć tego pięknego
zakątka przyrody.

Tekst i foto:  /jak/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5        5
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„Rymer,,
- 300 procent normy

Piłkarze „Rymeru,, Niedo
bczyce grają w tym sezonie 
jak w transie; przed tygod
niem, w sobotę odprawili 
z kwitkiem dotychczasowe
go wicelidera UNIĘ 
Oświęcim. Drużyna z Nie
dobczyc gra bardzo szybki, 
konkretny futbol, łatwo 
zdobywa teren i wychodząc 
z własnej połowy boiska po
trafi błyskawicznie znaleźć 
się na polu karnym rywali. 
I wtedy - co jest chyba naj
mocniejszą stroną zespołu - 
nie zwlekają zbyt długo z od
daniem strzału, tylko bez pa

pardonu bombardują bramkę. 
Efekt:  wysokie wygrane
z Odrą Wodzisław - 5: 0, 
w sobotę z UNIĄ, po bardzo 
ciekawym, szybkim meczu - 
4: 1. Wicelider nie mógł się 
nawet specjalnie pozbierać, 
zresztą gdy drużyna „Ryme
ru,, zaczyna grac swoim ryt
mem, rywale z reguły nie 
bardzo wiedzą jak się bronić; 

po prostu piłkarze z Niedob
czyc grają bardzo dojrzały 

futbol, który trudno czasem 
spotkać na boiskach drugiej 
ligi. Ozdobą sobotniego spo
tkania była bramka zdobyta

PU H  „U LEX ,,  tel. 392-134
Os. Po łudnie 37 te l/fax  20-278

44-253 Boguszowice

prowadzi sprzedaż ratalną 
bez poręczycieli

i bez pierwszej wpłaty, 
sprzętu RTV, zestawów 

do odbioru telewizji satelitarnej, 
kamer video wszystkich typów.

Linię kredytową obsługuje 
Górnośląski Bank Gospodarczy SA 

- filia Boguszowice.
Również sprzedaż w leasingu

EKSPRES 
Rybnik 
Reja 2

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

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

PORADY PRAWNIKA - w środy
Dyżury prawnika, udzielającego bezpłatnie 

porad prawnych w środy, w godz. od 15. 00 do 17. 00 
w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.
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przez, pozyskanego w tym 
sezonie, Rosjanina Gienadi
ja FEDOTOWA, który ku 
własnemu chyba zaskocze
niu sprytnym kręconym 
strzałem z ostrego kąta posłał piłkę w samo okienko 

bramki UNII. Piłkarz ze 
wschodu swą skromną po
sturą znacznie odstaje od 
rosłych śląskich „chopców„ , 
ale ja k twierdzą sympatyczni 
miejscowi fani, na kopalnia
nym wikcie szybko nabierze 
ciała. Zresztą ci sami kibice 
z Niedobczyc, których coraz 
więcej zjawia się na meczach 
bramkostrzelnej drużyny 
„Rymeru,,, czynią już 
zakłady o to, czy ich drużyna 
zostanie mistrzem trzecioli
gowej jesieni.

Sportowi fani są bardzo 
różni. Jedni kochają jedną 
konkretną dyscyplinę sportu 
i jej się oddają bez reszty. 
Inni lubią sport w ogóle i by
wają na różnorakich spor
towych imprezach, bez

względu na to, czy jest to 
mecz siatkówki, żużla czy 
turniej kręglarski. Jeden z ta
kich właśnie miłośników 
sportu zagadnął mnie w mi
nioną sobotę: panie, gdzie tu

dziś jechać na jakiś mecz? 
Z zaangażowaniem i stupro
centową pewnością odpo
wiedziałem: „Na Rymer pa
nie, na Rymer,,. To samo 
polecam wszystkim sympatykom

tykom sportu, jeśli chcą 
oglądać szybkie,
interesujące mecze i co naj
ważniejsze - dużo bramek; 
Na „Rymer,, panowie, na 
„Rymer,,...

/w a ck /

N  B  A
w  Rybniku

Wciąż trwa fascynacja 
młodego pokolenia amery
kańską koszykówką. Tele
wizyjne retransmisje spot
kań zrobiły swoje, a start 
amerykańskiej drużyny 
gwiazd zawodowej ligi NBA 
na olimpiadzie w Barcelonie 
był jeszcze lepszą okazją do

zauroczenia młodzieży tą 
dyscypliną sportu. Zauro
czenie to trzeba obecnie na
leżycie wykorzystać.

Miło mi poinformować 
o pierwszej takiej próbie. 
Otóż szefostwo sekcji ko
szykówki Policyjnego Klubu 
Sportowego w Rybniku 
wraz z Urzędem Miejskim 
w Rybniku, Zarządem Miej
skim Szkolnego Związku 
Sportowego, Okręgowym 
Związkiem Koszykówki

w Katowicach oraz przy po
mocy sponsorów, firm „FO
OD-EX,,, „TOMPOL,,, i „I- 
BO„ organizuje w bieżącym 
roku szkolnym „Dziecięcą 
Ligę NBA,, dla chłopców 
z rocznika 1980 i młodszych.

Do udziału w rozgrywkach 
organizatorzy zapraszają re
prezentacje szkół, dzielnic 
i miast z terenu Rybnickiego 
Okręgu Węglowego. W ra-

ramach „ligi„ rozegrany zosta
nie również osobny turniej 
o mistrzostwo Rybnika.

Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 15 listopada, zaś 
rozegranie pierwszego tur
nieju planowane jest na 
dzień 28 listopada. Zgłosze
nia można nadsyłać na ad
res:

Policyjny Klub Sportowy 
Plac Armii Krajowej, 

44-200 Rybnik, tel. 210-91 
wew. 364.

/wack /

S z k o c k ie  p rz y p a d k i 
D a riu sza  F lie g e rta

Po wielu, wielu latach swoisty 
impas w żużlowych stosunkach 
został przełamany. Kiedyś po
lscy zawodnicy z powodzeniem 
i bez większych przeszkód star
towali w lidze angielskiej. Wraz 
z potęgą polskiego żużla 
skończyły się również zagranicz
ne starty naszych zawodników. 
Z czasem okazało się, że świato
wa czołówka startująca w roz
grywkach ligowych na wyspach 
w imprezach rangi mistrzostw 
świata, jest poza zasięgiem pol
skich zawodników. Coraz 
częściej powtarzana była opinia, 
iż bez startów w brytyjskiej lidze 
na trudnych technicznie, 
krótkich torach i to w towarzys
twie najlepszych jeźdźców glo
bu, nie ma co marzyć o suk
cesach w mistrzostwach świata. 
Podejmowano różne próby, ale

wszystkie kończyły się niepowo
dzeniem.

Powodów było kilka, główny 
to chyba ligowa punktomania 
klubowych działaczy, co w przy
padku kraju, w którym żużlo
wego kibica interesuje przede 
wszystkim liga było rzeczą zro
zumiałą. Działacze „Stali,, 
Gorzów poproszeni swego cza
su przez promotora jednego 
z brytyjskich klubów, zaintere
sowanego osobą Piotra ŚWIS
TA o wykaz meczów ligowych, 
na które miałby przyjeżdżać 
ewentualnie do Polski, przesłali 
do Anglii terminy wszystkich 
spotkań z wyjątkiem dwóch me
czy z ówczesnym beniaminkiem 
ekstraklasy, słabiuteńką „Ost
rowią,,. Ni c więc dziwnego, że 
ów promotor, poważnie trak
tujący swoją pracę, po angielsku 
wycofał się z rozmów. Zresztą 
wcześniej miał okazję zobaczyć 
Śwista w leszczyńskim finale 
Mistrzostw Świata Par, 
w którym wypadł bardzo blado.

Ten rok przyniósł istotne 
zmiany. Po dość długich per
traktacjach, na wyspy wyje
chało trzech żużlowców - Sławo
mir DRABIK z Częstochowy, 
Jacek REMPAŁA z Tarnowa 
i wreszcie Dariusz FLIEGERT 
z Rybnika. Jedynie naszemu 
przedstawicielowi udało się 
przetrwać tam do końca sezonu. 
Co to znaczy, nie trzeba chyba 
nikomu tłumaczyć. Pozostałą 
dwójkę brytyjscy promotorzy 
przedwcześnie zurlpowali, odsyłając

odsyłając do Polski. Drabikowi 
w fachowej prasie nie szczędzo
no słów krytyki, wytykając naj
zwyczajniejsze niechlujstwo.

Romanowi NIEMYJSKIE- 
MU w czasie pertraktacji 
z ówczesnym mistrzem świata 
Janem Osvaldem PEDERSEN

EM, przyszedł do głowy zu
pełnie prosty pomysł. Skoro 
mały duński żużlowiec starto
wać może w Rybniku, czemu 
któryś z polskich zawodników 
drużyny JEANETTE-ROW nie 
miałby startować w jego angiels
kim zespole Cradley Heath. Jo
anna Kopeć, zajmująca się kon
taktami z Wielką Brytanią, 
otrzymała stosowne polecenia 
i rozpoczęły się już konkretne 
rozmowy. Stanęło na drugoligo
wym szkockim Edynburgu, do 
którego Darek trafił w połowie 
marca tego roku. Rzecz jasna 
Niemyjski, który nie miał za 
soba kariery sportowego 
działacza, choćby na szczeblu 
gminnym, wszystko załatwił na 
nieco wariackich papierach, 
z pominięciem władz rybnickie
go klubu. Po prostu wyekspe
diował jednego ze swych zawod
ników na Wyspy, by tam zdoby
wał szlify prawdziwego profes
jonalisty. Nie był to z pewnością 
dla Darka rok łatwy, ale na 
pewno nie był to również sezon 
stracony. Jak sam wspomina, 
wystąpił w około czterdziestu 
meczach rozgrywanych na wielu 
zróżnicowanych, trudnych tech
nicznie torach. To musi przy
nieść efekty. Zasmakował też 
zawodowstwa w pełnym tego 
słowa znaczeniu, sam dbał 
o swój sprzęt, sam był sobie 
kierowcą, gdy po skończonym 
meczu trzeba było pokonać 300, 
400 kilometrów, by wrócić do 
domu i rano już przygotowywać 
motocykle na popołudniowe, 
a raczej wieczorne zawody. Nie 
miał w Anglii sponsora, za zdo
byty punkt otrzymywał 15 
funtów, co było najniższą 
stawką w zespole, tymczasem 
trzeba było za coś żyć i od czasu 
do czasu opłacić remonty sil
ników. Nie dorobił się w Edyn
burgu kokosów, ba, by wrócić 
trzeba jeszcze było dwa tygodnie 
popracować w warsztacie znajomego

znajomego, by zarobić na podróż do 
Polski. Najwspanialsze jest jed
nak to, że Darek Fliegert 
chciałby i w przyszłym roku 
startować właśnie w Edynbur
gu, gdzie ma już kilku przyja
ciół. Drugi rok byłby z pew
nością łatwiejszy, tym bardziej, 
gdyby do wyjazdu, dzięki na 
przykład jakiemuś rybnickiemu 
sponsorowi, mógł się lepiej 
przygotować. W tym roku 
zapłacił przysłowiowe frycowe, 
wszystkiego się musiał uczyć, 
w przyszłym - zdobyte 
umiejętności mógłby już wyko
rzystać z lepszym skutkiem, tym 
bardziej, że w końcówce minio
nego sezonu jeździł na zupełnie 
już wysłużonym sprzęcie i siłą 
rzeczy osiągał słabsze rezultaty. 
Szkocki klub wcale nie kwapił 
się z pomocą. Na dwóch sil
nikach „GM„ remontowanych 
na okrągło, Darek objeździł cały 
sezon, o kupnie nowego nie było 
mowy.

Jak poinformował go promo
tor Edynburga, w 90 procentach 
może on być pewny swego miej
sca w składzie na przyszły sezon. 
Jak będzie - przekonamy się na 
początku przyszłego roku. Ja 
mam nadzieję, że Darek poje
dzie na Wyspy i startować 
będzie zarówno tam, jak i tu 
w rozgrywkach ligowych, choć 
wszystko zależeć będzie od fi
nansów. Wierzę również, iż nikt 
nie będzie próbował zatrzymać 
go w Rybniku, myśląc tylko
o rozgrywkach ligowych. Przed 
tym zawodnikiem stoi olbrzy
mia szansa wy bicia się na arenie 
międzynarodowej, a to czy jego 
wyjazd będzie zgodny z polski
mi sportowo - klubowymi oby
czajami, to już moim zdaniem 
sprawa drugorzędna. Na taką 
szansę czekaliśmy tak długo, iż 
trzeba zrobić wszystko, by mógł 
startować z najlepszymi. Jeden 
zawodnik nie uratuje drużyny
i nie ma sensu przytrzymywać 
go siłą w Rybniku.

Trzeba wreszcie spojrzeć nie
co dalej, być bardziej otwartym, 
zafundować sobie sportowe ma
rzenia wykraczające poza krajo
we podwórko. Darek Fliegert 
przez ten jeden sezon bardzo 
wydoroślał i jest teraz 
rozsądnym młodym sportow
cem, który nie boi się decydo
wać o swojej przyszłości, co do 
której ma bardzo konkretne 
plany.

WACŁAW TROSZKA

Ośrodek Szkolenia RTV 
i EL LOK w Rybniku, ul. Prosta 11

przyjmuje zgłoszenia na kursy komputerowe /400. 000 zł/ 
i radiowo-telewizyjne osobiście lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 226-51, wew. 5855, od godz. 10. 00 do 
14. 00.

Ośrodek Szkolenia Kierowców organizuje kursy kie
rowców na prawo jazdy kat. A, B, B+A, C, D, E do 
B i E do C. Zgłoszenia telefoniczne 210-18 lub osobiste 
w LOK Rybnik, ul. Prosta 11.

Wynajmujemy pomieszczenia na działalność gospo
darczą. Wszelkie informacje telefoniczne - 210-18.

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel/fox 28-825, tel 23-195 

Biuro czynne 
od 9. 00 do 17. 00

GAZETA RYBNICKA. Ukazuje się od 17 sierpnia 1919 roku, wydawana w okresie międzywojennym przez MICHAŁA FRANCISZKA 
KWIATKOWSKIEGO, a redagowana od 1927 do 1939 roku przez IGNACEGO KNAPCZYKA. OBECNIE: tygodnik samorządowy. Nr ideksu 
359-823. Redaguje zespół w składzie: redaktor naczelny - Eugenia PLUCIK, sekretarz redakcji - Wiesława RÓŻAŃSKA, fotoreporter - Wacław 
TROSZKA, korekta - Klaudia MICHALAK. Skład komputerowy: „PLASTOGRAF,, ul. Piasta 7, Rybnik. Druk: Zakład Poligraficzny „OLDPRINT,, 
Żory. Wydawsca: MAŁA SCENA RYBNICKA /na  zlecenie ZARZĄDU MIASTA/. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy 
sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Piotr S zcz ep a n ik  u n as

Pytania do
Z czym kojarzy się nazwi

sko PIOTRA SZCZEPANI
KA? Oczywiście - z gitarą 
oraz piosenką „Spal żółte 
k a le n d a rze ,,. Nagrana daw
no, dawno temu, stała się 
własnością kilku pokoleń 
słuchaczy polskiej muzyki 
rozrywkowej, mimo, że jej 
wykonawca po zaśpiewaniu 
kilku jeszcze przebojów 
/„Kochać,,,  „Zabawa
podmiejska,,, „Kormorany, /  
umilkł na długie lata.

Dzisiaj, jakby na przekór 
refrenowi swojej najbardziej 
znanej piosenki, Szczepanik 
ciągle śpiewa, daje koncerty, 
w całej Polsce. Czyżby chciał 
„zatrzymać prąd rzek i szum 
fal„? Przecież minęło ćwierć 
wieku, zmieniło się tak wiele 
w nas i wokół nas! A czy, 
zaskakujące u dawnego ido-

dinozaura
la, zaangażowanie się w - jak 
sam mówi - „romans 
z panną S„ zmieniło coś 
w artystycznym emploi 
Szczepanika?

Odpowiedź na te, oraz in
ne pytania rybniczanie uzys
kają we wtorek, 1 grudnia 
o godz. 18. 00 na Małej Scenie 
Rybnickiej, gdzie odbędzie 
się recital PIOTRA SZCZE
PANIKA. Kto się wybierze, 
za jedyne 25. 000 zł, będzie 
mógł sprawdzić, czy 
„spłonęły żółte kalendarze,,, 
czy też udało się wykonawcy 
zatrzymać wpływ czasu, 
ocalić „dawnych wspomnień 
czas,,? A może Szczepanik 
zaskoczy nas nowymi pio
senkami o nieśmiertelnych 
tęsknotach? Warto spraw
dzić!

/g w /

NASZE

Mała Scena Rybnicka 
11 listopada, godz. 19. 00 - 

1. 00 WIDEODYSKOTE- 
KA połączona z losowaniem 
wejściówek na listopad, cena 
biletu 30. 000 zł

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

Teatr Ziemi Rybnickiej 
13 listopada, godz. 9. 00 

i 11. 00 „TAJEMNICA 
KSIĘGI LASU,,, baśń 
w wykonaniu aktorów scen 
krakowskich, wstęp 15. 000 
zł

15 listopada, godz. 18. 00 
„FOLLOW THE CALL„ - 
recital EDYTY GEPPERT, 
cena biletu 60. 000 zł

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

16 listopada, godz. 19. 00 
„TRISTANA,,, film fab.

prod. hiszpańsko-francus
kiej, reż. Luis Bunuel, wstęp 
za okazaniem karnetów /do 
nabycia przed projekcją/ 
Kino Premierowe przy TZR 

18 i 19 listopada, godz.
17. 00 i 19. 00, film fab. prod. 
UA pt. „KOSIARZ 
UMYSŁÓW,,, w roli gł. Jeff 
Fahey, cena biletów 20. 000 
i 15. 000 zł

Kino WRZOS 
- Dom Kultury 

w Niedobczycach
14 listopada, godz. 11. 00, 

uroczystość z okazji 80-lecia 
istnienia Szkoły Podstawo
wej nr 33 w Niedobczycach

15 listopada, godz. 17. 00, 
film fab. prod. USA pt. 
„ R O D Z I N A  
ADDAMSÓW,,
Kino ZEFIR - Dom Kultury 

w Boguszowicach 
13 listopada, godz. 17. 00 

i 19. 00, film fab. prod. USA 
pt. „OTCHŁAŃ,,

15 - 20 listopada, godz.
17. 00  i 19. 00, film fab. prod. 
USA pt. „MUCHA II„

/g w /

Janina Podlodowska

Trzy gwiazdy nad wodą
(powieść dla młodzieży  -  odc. 1)

Lestko Radostowicz 
podążał z Głogówka po
przez Gliwice do świerkla
nieckiej karczmy pod Rybin- 
kiem.

W Gliwicach zabawił dwa 
dni dla załatwienia spraw, 
jakie zlecił mu książę Bolko 
Opolski, pan na Głogówku 
i Prudniku, którego dworza
ninem był Lestko.

Sprawy do załatwienia 
były zwyczajne, głównie 
przypilnowanie i ponaglenie 
rzemieślników, którzy zwle
kali z wykończeniem 
zamówionej przez księcia ro
boty płatnerskiej i kaletni
czej.

Najważniejsze jednak zle
cenie dotyczyło bezpieczne
go dowiezienia i doręczenia 
tajnego pisma książęcego 
komuś, kto zgłosi się po nie 
w świerklanieckiej karczmie 
pod Rybinkiem, poda znajo
me hasło i posiadać będzie 
umówiony znak. Po otrzy
maniu odpowiedzi Lestko 
miał wracać do Głogówka.

Radostowicz nie był 
stałym kurierem księcia, Bo
lko skorzystał z okazji, że 
Lestko miał sprawy rodzin
ne w tych stronach. Było to 
szczególnie pomyślne dla 
księcia, że mógł posłużyć się 
osobą niepodlegającego po
dejrzeniom, bo czasy były 
szczególne.

Należało działać z wielką

ostrożnością w państwie 
księcia Mikołaja Opolskie
go, brata księcia Bolka. 
Książę Mikołaj prowadził 
zupełnie inną politykę, niż 
książę Bolko V, zwany też 
Młodszym, w od różem u od 
ojca obydwu książąt, Bolka 
IV Starszego.

Czasy były wyjątkowo bu
rzliwe. Szerzył się zamęt. 
Oto czescy husyci parli teraz 
na Śląsk z wielką siłą. Wypo
wiedziawszy posłuszeństwo 
Zygmuntowi Luksembur
czykowi, walczyli o swoje 
narodowe prawa przeciw ty
raństwu i niemczyźnie zale
wającej ich ziemie. Do hu
sytów przyłączali się Polacy, 
wykorzystując sposobność 
pozbycia się obcych panów 
ze Śląska, a i król Jagiełło, 
widział w tym religijnym 
i społecznym ruchu sojusz
ników do odsyskania utra
conych ziem.

Ale nie było jedności. Je
dni wiązali się z husytami, 
inni bali się jawnie wystąpić 
i tylko tajnie sprzyjali, jesz
cze inni, a tych było wielu, 
zwalczali ruch narodowy 
i wiązali się z nieprzyjacie
lem niemieckim.
Okrucieństwo cechowało 
w walce jedną i drugą stronę. 
Pożogi i zniszczenia, nędza, 
choroby i mordy szły w ślad 
pochodów walczących.

c. d. n.

p, P R O G R A M  T E L E W IZ Y J N Y

Po n ie d z ia ł e k

p r o G r a m  I
6. 00 Kawa czy herbata
9. 00 Wiadomości
9. 10 Program dnia
9. 15 Mama i ja
9. 30 Domowe przedszkole
9. 55 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Dynastia,,
11. 00 „Pierwsze 365 dni życia 
dziecka,, /1 2 /
11. 30 Pół wieku / 2/ - film dok. 
o historii ZASP
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Język francuski
12. 45 Świątynie przyrody, film 
w wersji franc.
13. 15 Język niemiecki /1 1/
13. 45 Oblicza Austrii - film 
w wersji niem.
14. 15 Język włoski / 11/
14. 30 Język angielski / 11/
15. 00 „ALF,, - serial komediowy
15. 30 Słynne szkoły - pierwsza 
żeńska szkoła w Warszawie
16. 00 Program dnia
16. 05 Luz - program nasto
latków
17. 00 Teleexpres
17. 20 „ALF,, - serial komedio
wy prod. USA
17. 50 Fotogram - magazyn foto
18. 10 „Magazynio,, - pr. satyry
czny
18. 20 Z Polski rodem magazyn 
polonijny
18. 45 Polska z oddali - Jan No
wak Jaziorański
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 Antena
20. 30 Teatr TV Nasza klasyka 
: Stanisław Wyspiański „War
szawianka,, reż. A. Łapicki
21. 30 „Rozwód... aksamitny,, - 
film dok. P. Trzaski
22. 25 Wiadomości
22. 40 „Pogranicze w ogniu,, 
/ 1 1/ - serial TP
23. 35 „Mag z Sopotu,, film dok.
K. Miklaszewskiego
0. 20 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Programy lokalne
8. 40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
serial anim.
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 30 Hobby magazyn
10. 00 Język angielski /3 6 /
10. 30 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów „2„
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport - Z wiatrem i pod 
wiatr - magazyn żeglarski
16. 55 „Tajemnicze złote miasta,, 
- ser. anim. prod. japon.
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych
17. 50 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 „Tusitala,, /6 /  - ser. prod. 
ang. -austral.
20. 00 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/1 2/- ser. komediowy
20. 30 Studio Festiwalowe - 
Gdynia ’92
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 45 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22. 05 Rewelacja miesiąca: Giac
como Pticcini„Tosca„
24. 00 Panorama
0. 10 Rewelacja miesiąca - „TO- 
SCA„ c. d.
6. 50 Zakończenie programu

 WTOREK
PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości 
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole 
930 Porozmawiajmy o dzie

ciach
10. 00 „Pogranicze w ogniu,, 
/12/-ser. TP
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 20 Przyjemne z pożytecznym
11. 40 Gotowanie na ekranie - 
magazyn kulinarny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: 
Z Francji rodem
12. 45 Świat chemii /12/
13. 15 Kuchnia - drożdże
13. 30 Fizyka półżartem /1 2 /
13. 45 Rysuj z nami
13. 55 Surowce- Juta, serial 
prod. niemieckiej
14. 10 Spotkania z cywilizacją - 
Nowości nauki i techniki
14. 20 Co? Jak? Dlaczego? - 
Ciśnienie powietrza
14. 30 Tele-komputer
14. 50 „Gwiazdy,, / 2 /-,, Wieści 
z  gwiazd„-ser. dokum. prod. ang.
15. 20 My w kosmosie - historia 
astronautyki
1535 Joystick - magazn 
poświęcony informatyce
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Tik-tak oraz 
film „Dennis-zawiadiaka,,
16. 55 Język angielski dla dzieci 
/4 4 /
17. 00 Teleexpres
17. 20 Film animowany
17. 50 „Murphy Brown,, ser. ko- 
med. prod. USA
18. 15 Rewizja nadzwyczajna - 
program Dariusza Baliszews
kiego
18. 45 Armie świata: Dania-woj
skowy program publicystyczny
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
1935 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej „Dzisiejsze czasy,,, film 
krym. prod. USA
21. 45 Gra o pieniądze - maga
zyn gospodarczy
22. 15 Telemuzak - magazyn mu
zyki rozrywkowej
22. 45 Wiadomości
23. 05 Wieczór z... cudotwórca - 
program Michała Ogórka
23. 45 Ostatni Mohikanin bluesa 
/2 /  - Louisiana Red.
0. 15 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta- 
rianie,, - „Spalona Ziemia,,
9. 10 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
930 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język włoski dla 
początkujących / 7 /
10. 15 Język angielski w nauce 
i technice / 7/
10. 30 Język francuski /6 /
11. 00 Ojczyzna - polszczyzna
11. 15 Na życzenie-„Maraton 
trzeźwości„-progr. E. Cendrows
kiej
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum-Tabor
16. 55 „Kapitan Planeta i Plane
tarianie,, /pow t. /
17. 20 Ojczyzna - polszczyzna
17. 40 Moja wiara
18. 00 Programy lokalne
1830 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA /pow t. /
18. 55 Europuzzle
19. 00 „Nasz zmieniający się 
świat, /3 /„A F R Y K A „-se ria l 
dokum. prod. ameryk. - niemiec.
20. 00 Reporterzy „Dwójki,, 
przedstawiają
2030 Neptun TV przedstawia: 
BIG CYC - „Wszystko jest jas
ne,,
21. 00 Panorama 
21. 30 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 „Gliniane świnki,, - film 
fab. prod. franc.
23. 45 Studio festiwalowe - Gdy
nia ’92
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

ŚRODA 
PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 Arcydzieła sztuki filmo
wej: „Dzisiejsze czasy,, film fab. 
prod. USA /powt. z wtorku/ 
11. 30  Dalecy i bliscy-magazyn 
mniejszości narodowych
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 15 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią
13. 00 Elitarna: Europejska 
Akademia Sztuki
13. 15 Wielka historia małych 
miast - Paczków
13. 40 Spotkania z literaturą-Po- 
lska poezja współczesna
14. 10 Swego nie znacie - katalog 
zabytków: Grudziądz
14. 20 W kręgu Rybczyńskiego
14. 45 Teatr Telewizji: „Pan Ta
deusz,,
1530 Dzieło, arcydzieło, kicz 
1535 Szkoły w Europie - Edu
kacja elastyczna
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów: 
Mój program na antenie oraz 
film z serii „Oddział dziecięcy,, 
/ 1 1/
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Na wariackich papie
rach,, / 7/ - serial
18. 10 Klinika zdrowego czło
wieka
18. 40 Laboratorium - zostać pi
lotem
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Studio sport - Eliminacje 
do mistrzostw świata - mecz 
piłki nożnej: Anglia - Turcja
22. 00 Polska w parlamencie 
2230 Leksykon Polskiej Muzy
ki Rozrywkowej - Tercet egzo
tyczny/
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Królowa Bona,, / 3 /  - 
serial TP
24. 00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, - „Pechowe lo
sowanie,,
9. 40 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język angielski / 7/
10. 15 Język angielski / 7/
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 
dwójki „Klasztory polskie,, - 
film dokum.
11. 25 Przboje MTV
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport - Gem, set, mecz - 
magazyn tenisowy
1630 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
16. 55 „Piłkarze,, - pechowe lo
sowanie - serial anim. prod. ja
pońskiej
17. 20 Ekostres - magazyn ekolo
giczny Górnośląski Park Ekolo
giczny
17. 40 Studio Festiwalowe - 
Gdynia 92
18. 00 Program lokalny
1830,, Pokolenia„ - ser. prod. 
USA
19. 00 Perły z lamusa: „Zbrodnia 
i kara,, -film fab. prod. franc.
21. 00 Panorama
21. 30 Ekspres reporterów
22. 00 „Mahabharata,, cz. l - fil
mowa wersja spektaklu teatral
nego
2335 Studio Sport - Eliminacje 
Mistrzostw Europy w Ko
szykówce mężczyzn: Polska - 
Izrael
0. 20 Panorama
0. 30 Zakończenie programu

CZWARTEK 

PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Kojak,, - ser. kryminalny 
prod. USA
10. 50 Reportaż
11. 05 Test - magazyn konsu
menta
11. 30 Azymut - wojskowy ma
gazyn filmowy
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 50 Szkocja - inny świat - film 
dok. prod. ang.
13. 20 Trzydzieści na pięćdzie
siąt, czyli zamknięty krąg
13. 40 Eko - lego
13. 55 Nie tylko dinozaury
14. 15 Dookoła świata - w Kos
taryce
14. 40 Zwierzęta świata - Wielki 
Rów Afrykański - pękający 
kontynent /2 /  - film dok. prod. 
ang.
15. 10 Rzeźba Polski /skały 
i skamieniałości dwonu/
15. 35 Najlepsi na start czyli 
1500 sekund ze zwierzętami - 
teleturniej wiedzy o zwierzętach
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów 
„KWANT,, oraz film z serii „A
nimals in action,,
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dzień za dniem,, /3 /  se
rial obyczajowy prod. USA
18. 10 Magazyn katolicki
18. 40 Inna muzyka - azteckie 
sny
19. 00 Tęczowy- mini - box
19. 10 Wieczorynka - „Wesoła
siódemka,,
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Kojak,, - / 2/ serial krymi
nalny prod. USA
21. 05 Tylko w „Jedynce,,
22. 05 Waglewski 92 - program 
muzyczny z zesp. VOO VOO
22. 45 Wiadomości
23. 05 Reportaż
23. 40 Język włoski dla
początkujących / 7/
23. 55 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama 
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Nowe przygody He-Ma
na,, - ser. anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Galeria 38 milionów: 
Dwadzieścia lat „Zapiecka,, - 
film dokum. Franciszka Kudu
ka
10. 30 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów „2,,

16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Język angielski w nauce 
i technice / 7/
16. 55 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial animowany prod. 
USA
17. 20 Wspólna Europa
17. 50  Rozmowy o rzeczyniepos
politej A. Małachowskiego
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18.55 Europuzzle /pow t./
19. 00 „Cywilny front,, / 5 /  - ser. 
prod. USA
19. 50 Cienie życia
20. 00 Dzień Brunona Schulza
20. 40 Studio festiwalowe - Gdy
nia ’92
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 „Sanatorium pod Klep
sydrą,, - film fab. prod. polskiej 
0. 15 Panorama
0. 25 Zakończenie programu

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Pod zn ak am i zo d iak uPROGRAM TELEWIZYJNY
 p ią t e k  

PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 20 Dla dzieci: przedszkolny 
koncert życzeń
10. 00 „Teddy„ - film fab. prod. 
USA
1130 Klub Samotnych Serc 
11.50 STO LAT - magazyn 
ubezpieczeń społecznych
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Tylko u nas
12.55 Temat dnia - Być tutaj
13. 00 „Triumf cywilizacji zacho
dniej,,
1330 Temat dnia - Być tutaj 
1335 Warszawa zaprasza - inf. 
kulturalny
14. 10 Teleplastikon
14. 25 Temat dnia - Być tutaj 
1430 Dokument trochę inny - 
„Nostalgia,,
15. 00 Odpowiem na każde pyta
nie
15. 15 Szkoła żon - umieć wybrać 
1530 Temat dnia - Być tutaj 
1535 Jeśli nie Oxford, to co? 
15.55 Jaka szkoła?
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Ciuchcia oraz 
film z serii: „Tao, Tao,,
16.50 Język angielski dla dzieci 
/41/
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Triumf cywilizacji zacho
dniej,, /1 0/
18. 15 Każdy ma prawo 
1830 Recital K. Skrzyneckiej
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Teddy,, - film fab. prod. 
USA
21. 45 Sprawa dla reportera
22. 45 Wiadomości
23. 05 Historia Hollywood /2 /  
„Fabryka snów,,
23.55 „B B. King i przyjaciele,, - 
film muzyczny prod. USA 
0. 05 Siódemka w Jedynce - 
„Zwierciadło Beaudelaire'a,, 
130 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - ser. anim. prod. USA
9. 10 Benny Hill
9. 40 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Międzyn. Warsztaty Mu
zyczne i Jazzowe -Puławy 92 
11.30 Przeboje MTV
12. 00 Na życzenie-powtórka 
najciekawszych programów „2„
16. 25 Powitanie
1630 Panorama
16. 40 Sport
1635 „Wojownicze żółwie Nin-

17. 20 „Kate i Allie,, /1 0 /
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Benny Hill
22. 15 Program rozrywkowy 
2235 „Fala,, - film fab. prod. 
USA, reż. Kevin Hooks
24. 00 Panorama 
0. 15 Noc cykad
1. 15 Zakończenie programu

SOBOTA 

PROGRAM 1
7. 25 Program dnia
7. 30 Wieści
7. 40 W smudze cienia
8. 00 Z Polski...
8. 15 Rynek-Agro
835 Wszystko o działce
9. 00 Wiadomości 
9. 10 „Ziarno,,

8 

9. 35 5-10-15 film z serii „Krzysz
tof Kolumb,, / 1 1/
10. 50 Język angielski dla dzieci 
/4 2 /
11. 00 Rock-Express
11. 30 Sobotnie rendez-vous
12. 00 Wiadomości
12. 10 Eko-Echo
12. 20 Podróże na celuloidzie St. 
Szwarc-Bronikowskiego
13. 00 Walt Disney przed sta- 
wia: „Super Baloo,,
14. 20 TV Teatr Rozmaitości: 
Tadeusz Różewicz „Pułapka,,, 
reż. Stanisław Różewicz
16. 20 Jerzy Goliński i Teatr im. 
Słowackiego
16. 30 Teatr TV „W życiu jak 
w teatrze,, / 7/  - „Telewizjada,,, 
scen. i reż. B. Borys-Damięcka
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Domek na prerii, /2 0 /  
ser. prod. USA
18. 15 Wiecznie zielone - teletur
niej
18. 30 Pegaz
19. 00 Małe wiadomości DD dla 
dzieci
19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
20. 30 „Dzień szakala,, - dramat 
sens. prod. USA
22. 55 Wiadomości
23. 05 Portret
23. 50 Sportowa sobota
0. 10 „Przeżyliśmy wojnę...,, film 
fab. prod. USA
2. 10 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7. 30 Peryskop - wojskowy ma
gazyn filmowy
8. 00 Panorama
8. 05 Ulica Sezamkowa - pro
gram dla dzieci
9. 05 ONA - magazyn dla kobiet
9. 25 Powitanie
9. 30 Tacy sami - program 
w języku migowym
9. 50 Magazyn przechodnia
10. 00 Wspólnota w kulturze - 
Polska macierz szkolna na ob
czyźnie
10. 30 Artysta i jego świat - „Ar
tyści i modele,, - „Theodore Ge- 
ricault,, /2 /
11. 00 Seans filmowy - program 
Ewy Banaszkiewicz
11. 30 Klub Yuppies - program 
dla młodzieży
12. 00 Wzrockowa Lista Prze
bojów M . Niedzwieckiego
12. 30 Auto - magazyn
13. 00 Studio Sport - Ko
szykówka zawodowa NBA
13. 50 Misz-masz - program 
A. Resich-Modlińskiej
14. 20 Róbta co chceta
14. 50 Zwierzęta świata „Wielki 
Rów Afrykański,, /4 /
15. 25 Ludzie z pierwszych stron 
gazet
15. 50 Powitanie
15.55 Klasztory polskie - „Do
minikanki św. Anny,,
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Pełna chata„ /2 0 /
17. 10 Wielka gra - teleturniej
18. 00 Program lokalny
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 35 Akademia filmu polskiego 
„Złoto,,, reż. W. J. Has
20. 30 Wielki sport
21. 00 Panorama
21. 30 Słowo na niedzielę
21. 35 Okolice wyboraźni / 3 /  - 
portret własny
22. 15 45 lat teatru „Syrena,,
23. 05 „Szkic do portretu pew
nego małżeństwa,, / 2 /  - serial 
prod. angielskiej
24. 00 Panorama
0. 10 Złote lata 60-te - Wojciech 
Korda w Sopocie
1. 05 Zakończenie programu

NIEDZIELA

PROGRAM 1
6.55 Program lokalny
7. 00 „Podwodna Odyseja ekipy

kapitana Cousteau,, -„Ośmior
nica,, - ser. dokum. prod. franc.
7. 45 Rolnictwo na świecie
8. 00 Przystanki codzienności
8. 20 Notowania
8. 45 Polskie ZOO /p ow t./
9. 00 Zamek Eureki /1 0 / 
ser. prod. USA
9. 25 Teleranek
9.50 „Dzieci z ulicy Degrassi,, 
ser. prod. kanad.
10. 15 Język angielski dla dzieci
10. 25 „Japonia,,  /3/
ser. dok. prod. ang.
11. 25 Morze - magazyn
11. 45 Tydzień - magazyn rol
niczy
12. 30 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
13. 00 Teatr dla dzieci „Bajki, 
czyli obrazki z dziecinnego po
koju,,
13. 40 Z kamerą wśród zwierząt 
żółwie
13. 55 W starym kinie „Niepew
ne uczucie,, /1941/ komedia 
prod. USA, reż. Ernst Lubitsch
15. 25 100 pytań do...
16. 15 Country Ameryka /6 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Dynastia,,
18. 20 7 Dni świat
18. 50 Odjazdowa Telewizja Pira

cka Ucho / 1/
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Panny i wdowy,, serial 
TP
21. 15 „Balladyna 68„, reż. Jere
mi Przybora
21. 45 Artyści baletu sprawnym 
inaczej - Międzynarodowa Gala 
Baletowa na Rzecz Fundacji 
„Sprawni inaczej,,, reż. Paweł 
Chynowski
23. 45 Gdy bym był królem /1 5 
ost./  - miniatura literacka
23. 55 Zakończenie programu

PROGRAM 2
730 Przegląd tygodnia /dla 
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,,
8. 25 Film dla niesłyszących 
„Panny i wdowy,, serial TP
9. 20 Słowo na niedzielę /dla 
niesłyszących/
9. 25 Powitanie
930 Programy lokalne
10. 30 Mini lista przebojów
11. 00 Poranek symfoniczny
12. 00 „Rodzinny bumerang,, - 
ser. obycz.
12. 45 Legendy krakowskie - 
Dzwon topielców
13. 00 „Podróże w czasie i prze
strzeni,,
13. 50 Weekend
14. 10 Zwierzęta wokół nas - 
podaj łapę
14. 40 Przecież to znamy - humo
reska A. Dworzaka
15. 00 Wydarzenie tygodnia
15. 30 Godzina z Hanna - Bar
bera
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Cudowne lata„-„Dzień 
pierwszy,, -ser. prod. USA
17. 10 Literatura niepokorna - 
Andrzej Bursa
17. 45 Konfrontacje - Zdzisław 
Beksiński
18. 10 „... w obłędzie...,, Teatr 
J Grzegorzewskiego
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 35 „Kolacja o ósmej,, film 
fab. prod. USA
20. 10 Godzina szczerości - 
Krzysztof Zanussi
21. 00 Panorama
21. 35 Koło fortuny - teleturniej
22. 05 Bezludna wyspa
22.55 „Zwierzęca zajadłość,, - 
wid. wg Stanisława Barańczaka
23. 25 Recital Olgi Szwajgier
24. 00 Panorama
0. 10 WRD - taśmy mieszane,
pol. sztuka wideo
0. 25 Zakończenie programu

BARAN
Nadmiar entuzjazmu może Ci 

hardziej zaszkodzić niż pomóc, 
a sprawa, do której podchodzisz 
tak emocjonalnie tylko pozornie 
jest atrakcyjna...

BYK
Dlaczego wymagasz od swego 

partnera więcej niż od siebie? 
Twoja zachowawcza postawa 
rodzi frustracje drugiej strony.

BLIŹNIĘTA
Zwolnij, odpręż się, myśl mniej 

o własnym organizmie, więcej 
o tym, co Cię otacza...

RAK
Jest szansa, że spełnią się 

Twoje oczekiwania w sferze 
uczuciowej i doczekasz się 
w końcu upragnionej deklaracji. 
Pamiętaj, że to jednak tylko

słowa...
LEW

Jedna ze spraw, w którą jesteś 
zaangażowany, nie wygląda 
najlepiej. Twoje wysiłki mogą 
pomóc...

PANNA
Świadomość jest początkiem 

wyjścia z impasu, a więc 
najgorsze jest już za Tobą...

WAGA
Jeśli planujesz jakieś 

ryzykowne przedsięwzięcie, miej 
w odwodzie kogoś, kto w razie 
czego posłuży jako asekuracja. 
To nie tchórzostwo, to rozsądek.

SKORPION
Sukces - to wynik pracy, 

entuzjazmu, wytwałości i rygoru. 
Zastanów się, którego czynnika 
zabrakło?

STRZELEC
Nie uciekaj od wspomnień - 

i tych dobrych i złych, na nich 
możesz bowiem budować 
przyszłość.

KOZIOROŻEC
Twój trud zostanie

wynagrodzony - satysfakcja 
moralna pójdzie w parze 
z zasłużonymi korzyściami 
materialnymi.

WODNIK
Nie potrafisz się bronić przed 

wygórowanymi oczekiwaniami 
swojego otoczenia. Nie umiejąc 
im sprostać - wpadasz we 
frustracje.  Tylko szczera,
wyjaśniająca rozmowa może coś 
zmienić.

RYBY
Zwykłe uświadomienie sobie, 

że problemy są efektem 
odmiennego stylu działania
drugiej osoby, pomaga je  
rozwiązać. Potrzeba tylko dobre 
woli z obu stron.

Pomyśl o sobie

Nadzieja dla chorych na łuszczycę
Fatałachy z naszej szafy

C zy  dam y
się zw a rio w a ć ?
Trzeba przyznać, że od 

paru dobrych lat kobiety 
wyzwoliły się spod 
bezwzględnego dyktatu mo
dy, która swoją ścieżką, a ra
czej wybiegiem kroczy nie
kiedy obok głównego trak
tu, czyli ulicy. Owszem, 
przyjmują linię, główne tren
dy, ale sprytnie je transfor
mują. To nic, że projektanci 
np. obuwia chętnie znów po
wracają do wysokich ob
casów - kobiety tak doceniły 
wygodę płaskiego obuwia, 
że pewnie trudno je będzie 
wyprzeć 12-centy metrowym 
„narzędziom tortur,,. To tyl
ko w tak „odbiegającym od 
rzeczywistości serialu jak 
„Dynastia,,, pretensjonalnie 
„przebrana,, Alexis nawet 
po platformie wiertniczej na 
M o r z u  
Południowochińskim biega 
na wysokich obcasach 
/  w kasku na głowie/. Jest 
śmieszna, a kobiety nie chcą 
być śmieszne, wolą być we
sołe.

Obuwie w tym sezonie 
trochę się zmienia. Ciekawe 
czy kobiety w swym 
rozsądku zaakceptują grube 
platformy, które nie są no
wością i w przeszłości "były 
wyklęte przez m. in. lekarzy 
ortopedow. Na zdjęciu: czy 
w tym da się chodzić?

Wróżka

Zmiany łuszczycowe po
wodują głównie dwa zjawis
ka: zwiększona proliferacja 
komórek naskórka i ich nie
prawidłowe różnicowanie 
oraz stan zapalny, 
wyrażający się obecnością 
nacieków zapalnych na 
skórze właściwej i wnika
niem granulocytów
wielojądrzastych do
naskórka. Od wielu dzie
siątków lat stosuje się 
w miejscowym leczeniu łu
szczycy preparaty zawie
rające dziegcie - produkty 
destylacji węgla kamiennego 
lub różnych gatunków drew
na. Ostatnio, w związku 
z wprowadzeniem oczysz
czonych form i nowych 
podłoży preparatów dzieg
ciowych, przeżywają one 
swój renesans. Główna ich 
cecha to działania redu
kujące. Takim samym 
działaniem jest obdarzona 
cygnolina. Stwierdzono, że 
krótkotrwały kontakt z le
kiem jest zupełnie wystar
czający dla osiągnięcia lecz
nicznego działania i od 
około 10 lat jest stosowany 
jako tak zwany minutowy 
sposób leczenia cygnoliną. 
Ten sposób stosowania leku 
pozwala na uzyskanie bar
dzo dobrych wyników lecze
nia, ograniczając do mini
mum występowanie ob
jawów niepożądanych. Sto
sowanie niskich stężeń cyg
noliny w nieco dłuższych 
okresach /do 2 godzin/daje 
również dobre wyniki tera
peutyczne, jednakże aby 
uzyskać taki efekt potrzeba 
więcej czasu lub stosowania 
dodatkowo naświetlań pro
mieniami ultrafioletowymi. 
W latach pięćdziesiątych 
wprowadzono do lecznictwa 
preparaty korty kosterydo
we, które jak się okazało, 
wprawdzie prowadzą do 
ustępowania zmian choro
bowych, ale nie zapobiegają

szybkim nawrotom. Chodzi 
o takie leki jak: hydrokor
tyzon, prednizolon, Lorin
den A, Lorinden T, Lorin
den lotio, Flucinar maść i żel 
itp. Poszukiwania nowych 
preparatów korty kosterydo
wych szły w kierunku znale
zienia preparatu, który nie 
powodowałby zaniku tkanki 
łącznej, a jednocześnie wy
kazywał silne działanie prze
ciwłuszczycowe. Kortyko
sterydy nowej generacji / Di
prosone-Schering, Kuterid- 
LEK, Dermovata - G laxo/ 
wykazują wybitne działanie 
p r z e c i w ł u s z c z y c o w e  
/ustępowanie zmian
skórnych u ponad 75 pro
cent chorych leczonych 
przez 3 tygodnie/ ale wyka
zują pewne skutki uboczne. 
Mimo ich działań 
niepożądanych, są one nie
zastąpione w leczeniu nie
zbyt rozległych zmian łu
szczycowych. Duże nadzieje 
w leczeniu łuszczycy budzi 
wy krycie w ostatnich latach 
nowego, dotąd nieznanego, 
działania metabolitów i ana
logów witaminy D3, bo
wiem u około 45 procent 
leczonych powodują one 
ustępowanie łuszczycy. Dal
sze poszukiwania szły w kie
runku znalezienia leku an
tymiotycznego działającego 
na naskórek. Poszukiwania 
te w latach 70-tych dopro
wadziły do wprowadzenia 
metody fotochemoterapii 
/PU V A / Ponad 15-letnie 
doświadczenie w stosowaniu 
tej metody leczenie wyka
zało, że niezależnie od 
szczegółowego sposobu pro
wadzenia terapii, daje ona 
korzystne wyniki w 80-95 
procent obserwowanych 
przypadków łuszczycy 
zwykłej. Dalsze metody le
czenia łuszczycy podamy za 
tydzień.

Na podstawie: Magazynu 
Medycznego 

opracowała: Krystyna Piasecka

5 minut  łamania głowy

Ilustacje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiąza
nie łamigłówki do 23 listopada 
br., wylosowana zostanie nagro
da w postaci kasety video ufun
dowanej przez PUH „ULEX„ 
z Rybnika - Boguszowie,

tel. 392-134.
Rozwiązanie prosimy

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

Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki

łamigłówki z „GR„ nr 43 z dnia 30 
października br. otrzymuje Pau
lina ŚWIĘTY, ul. Sportowa 55, 
44-295 Lyski.

Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


