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Nagrody dla nauczycieli
- To stosow na chwila, by podziękow ać nauczycielom  za trud  i wysi

łek, k tóry m usie li w łożyć w pracę, by sprostać oczekiw aniom  uczniów  
i w ym aganiom , ja k ie  stawia dziś szkoła  - powiedział naczelnik Wy
działu Edukacji Urzędu Miasta Tadeusz Szostok - gospodarz tegorocz
nego uroczystego spotkania w przeddzień Święta Edukacji Narodowej.

N a Małej Scenie Rybnickiej zebrali 
się dyrektorzy wszystkich placówek 
oświatowych działających w mieście - 
przedszkoli, szkół podstawowych, po
nadpodstawowych, również społecz
nych i prywatnych, Poradni Psycholo
giczno-Pedagogicznej, Specjalnego 
O środka Szkolno-W ychowawczego, 
oświatowych placówek kultury, a tak
że wyróżnieni w tym roku nauczycie-

le. Obecni byli również wiceprezydent 
Jerzy Kogut, były dyrektor zlikwido
wanej Delegatury Zamiejscowej Kura
torium Oświaty Jan Bochenek, kie
rowniczka nowo powstałego w Rybni
ku Zamiejscowego Oddziału W ydzia
łu Kształcenia Podstawowego i Wycho- 
w ania P rzedszkolnego K uratorium  
Oświaty Maria Lipińska oraz dyrek
tor Centrum Kształcenia Inżynierskie-

go w Rybniku doc. Szczepan Wyra 
Tegoroczne nagrody Kuratora Oświa

ty otrzymali: Stanisław Kucharczak, 
Joanna Naczyńska, Jerzy Krzak, Ga
briela Zawada, Jadwiga Juraszczyk, 
Marian Freund - wszyscy z I LO, Wi
told Kulak - II LO, Henryka Rduch - 
II LO, Aleksandra Marciniak - II LO, 
Paweł Pojda - ZSZ N r 2, Bożena Ho- 
nysz - SP 1, Zdzisław Plisz - SP 1, Elż
bieta Rojek - SP 9, Maria Polok - SP 
9, Mirosława Kubis - SP 10, Iwona 
Ławniczek - SP 18, Jadwiga Mietla - 
SP 25, Grażyna Wartola - SP 28, Re
gina Dyka - SP 28, Hanna Paszek - 
SP 29, Krystian Fajkis - SP 29, Irena 
Kurpierz - SP 29, Kornelia Cincio - 
SP 3 1, Ewa Pawłowska - P I ,  Graży
na Honysz - P 7, Felicja Henek - P 12, 
Genowefa Garus - P 22, Urszula Ma- 
tlanga - P 35, Lidia Wróbel - Pora
dnia Psych-Pedagog., Maria Kujańska 
- Poradnia Psych-Pedagog., Aneta 
Gawrysiak - SOSW.

Nagrodami M inistra Eduka
cji N arodow ej w yróżniono: 
Janinę Wystub - I LO, Lidię 
Blazel-Marszolik - SP 11, Ali
cję Godlewską - I LO, Ale
ksandra Menela - SP 10, Kry
stynę Palica-Piekarz - I LO, 
zaś nagrody Prezydenta Miasta 
Rybnika wręczono: Markowi 
Stojko - SP 10, Zdzisławowi 
Dyrczowi - SP 18, Zygmun
towi Kuli - ZSB, Krystynie 
Gomółce - P 5 i Stefanii 
Adamczyk - P 31.

c.d. na stronie 3.

Reymonta już przejezdna
Przez kilka ostatnich tygodni przejeżdżający ulicą 

Reymonta kierowcy natrafiali na spowodowane zwę
żeniem obu pasów utrudnienie ruchu.

Konieczność wykonywania slalomu 
między plastikowymi “chłopkami” wy
nikała z prowadzenia w tym miejscu 
kolejnego etapu robót mających na celu 
uporządkowanie gospodarki ściekowej

w mieście. Prowadzony z ulicy W iej
skiej kolektor ściekowy przeciął już 
targowisko, pójdzie wzdłuż ulicy R e
ymonta, Młyńską, przetnie Jankowic- 
ką, by za zabudowaniami policji dojść

do wiaduktu, ulicy Kolejowej i tam 
połączyć się z ju ż  istniejącą kanaliza
cją, którą ścieki odprowadzone są do 
oczyszczalni na Wawoku. Dotychczas 
ścieki z tego obszaru w większości tra
fiały do Nacyny.

Ulica Reymonta stanowiła trudną do 
pokonania przeszkodę, a wykopy w tym 
miejscu miały kilka metrów głębokości. 
W tej chwili komory kanalizacyjne są 
już po drugiej stronie i oba pasy drogi 
są już przejezdne. Ważne, że roboty 
były prowadzone tylko przy ogranicze
niu, a nie całkowitym wstrzymaniu ru
chu, co spowodowałoby niewątpliwie 
konieczność objazdów.

Ponieważ wykopy sązamulone i grunt 
będzie przez najbliższych kilka miesię
cy osiadał, nawierzchnię zabezpieczo
no tymczasowo grubą kostką. Ulica zo
stanie doprowadzona do stanu poprze
dniego po zimie.

Ir/

Roboty ograniczające przejezdność ulicy Reymonta ju ż  zakończono. Zdj.: sol

Dwie fazy zaćmienia Słońca 
w obiektywie Zbigniewa Solarskiego

K olejne lokale socjalne
. n

O ddane do użytku  k ilka tygod n i tem u m ieszk a
nia so c ja ln e  w P op ie low ie  m ają ju ż  p ierw szych  lo 
k atorów . Na razie  w p om ieszczen iach  przy ul. Ż w i
row ej za m ieszk a ły  trzy  rodzin y  w yek sm itow an e z 
zajm ow an ych  d otych czas lok a li.

V_______________________________________________ ______- J
Zgodnie z ustawą “o najmie lokali 

mieszkalnych i dodatkach mieszkanio
wych” z dnia 2 lipca 1994 r., ‘‘...lokal 
socjalny powinien nadawać się do za
mieszkania ze względu na wyposaże
nie i stan techniczny, a powierzchnia 
pokoi w takim lokalu przypadajaca na 
członka gospodarstw a domowego  
najemcy, nie może wynosić mniej niż 5 
metrów kwadratowych ".

Ustawa zaznacza przy tym, że na mie
szkania te powinny być przeznaczone 
lokale o obniżonej wartości użytkowej, 
w szczególności z gorszym wyposaże
niem technicznym. Warunki takie speł
niają pomieszczenia przy ul. Żwirowej 
przejęte od PKP, gruntownie wyremon
tow ane, dalekie jednak  od luksusu. 
Kompleks przeznaczony na mieszkania 
socjalne obejmuje 3 budynki, w których

znajdują się 44 lokale. Sąjedno, dwu- i 
trzyosobowe izby z wydzielonym miej
scem na piec kuchenny, wspólne ubi
kacje oraz pomieszczenia gospodarcze.

Zakwaterowane tam osoby zobowią
zane będą do płacenia najniższej staw
ki czynszu, tj. 20 groszy za metr kwa
dratowy oraz dodatkowo za wodę. Jak 
powiedział naczelnik Wydziału Loka
lowego Urzędu Miasta Roman Mań
ka, dotychczas istniało w Rybniku 8 
obiektów  socjalnych: na Wawoku i 
przy ul. Zebrzydowickiej, tyle, że przed 
1994 rokiem /tj. przed wejściem w ży
cie wspomnianej wyżej ustawy/, nazy
wane były mieszkaniami zastępczymi. 
Kilka ostatnich eksmisji przeprowa
dzono do wynajętego w części przez 
Rybnicką Spółdzielnię M ieszkaniową 

c.d. na stronie 3.

Nowa, koncertowa płyta zespołu Carrantuohill
“Na żywca”

dla czytelnika, który pierwszy przyjdzie do redakcji 
z aktualnym numerem “GR” i odpowie na pytanie: 

jak i tytuł nosiła pierwsza kaseta zespołu?

MieiięOZHYZA DAftMO!
Wydrukowany obok kupon może być 

szansą na darmowy bilet miesięczny ko
munikacji miejskiej na terenie Rybnika. 
Wystarczy go wyciąć i razem z pozostały
mi kuponami drukowanymi w październi
kowych numerach nakleić na kartkę po
cztową i wysłać na adres naszej redakcji 
lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w ter
minie do 10 listopada.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a na
grodą będzie DARMOWY BILET MIE
SIĘCZNY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
NA TERENIE RYBNIKA NA GRU
DZIEŃ 1996 R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 1



Zarząd Miasta Rybnika Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta
w Rybniku, ul. Chrobrego 2 ogłasza 

OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 
DOSTAWĘ I MONTAŻ 16 SZT OKIEN DLA BUDYNKU STRAŻY 

POŻARNEJ W RYBNIKU, UL. ŚW. JÓZEFA 4.
Oferty należy złożyć do dnia 31 października do godz. 9.00 w W ydziale Inwe
stycji i Budownictwa ul. Hallera lOa.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, sala nr 137, ul. Chrobrego 2.
Każdy oferent może być obecny przy otwieraniu ofert.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa ul. Hallera lOa, tel. 23-011 w. 
7706 lub 23-989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.
Koszt specyfikacji 10,00 zł.

Zarząd Mias.ta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
NA WYKONANIE: DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA STAŁĄ 

SYGNALIZACJĘ ŚWIETLNĄ NA SKRZYŻOWANIU ULIC 
WODZISŁAWSKA-KONARSKIEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ. 

Termin realizacji: możliwie jak najkrótszy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 20 zł/ można odebrać w sie
dzibie zamawiającego - Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój 247 
lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart 
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Oferta na wykonanie dokumentacji 
technicznej na stałą sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Wodzisław- 
ska-Konarskiego wraz z częścią drogową” należy złożyć w siedzibie zamawia
jącego, pokój nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 28 października 1996 roku o godz. 15.00. 
Otwarcie ofert dnia 29 października 1996 r. o godz. 9.00 w siedzibie zama
wiającego, sala nr 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku ul. Jankowicka 41 ogłaszają
OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY 

NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH POJAZDÓW:

Lp. Wyszczególnienie Nr rejestr. Rok produkcji Cena wywoławcza

1. Fiat 125 p KAF-469E 1982 1.025,- zł
2. Ciągnik Ursus C-385 KAF-200K 1983 8.000,- zł
3. Kop. Ład.”Ostrówek” KAG-245C 1987 10.000,- zł
4. Walec ogumiony - 1979 8.000,-zl
5. Przyczepa GKB KAF-322E 1981 3.000,-zl
6. Przyczepa IFA KAF-102 E 1980 1.110,- zł
7. Zamiatarka “BRODSON” 

/ulice, chodniki, hale/
1991 68.595,- zł

O tw arcie ofert nastąpi w dniu 12.11.1996 r. o godz. 12.00 w RSK /adres 
jak wyżej/. Pojazdy można oglądać w RSK od dnia 6.11.1996 r. w godz. 
8.00 - 14.00.
Oferty z podaniem ceny należy składać w sekretariacie RSK najpóźniej do dnia 
12.11.1996 r. do godz. 10.00.
Wadium w wysokości 10 procent ceny wywołania należy wpłacić w kasie RSK w 
dniu złożenia oferty.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników przetargu nie 
zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadia wpłacone 
przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpo
średnio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyję
ta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

'  Kronika policyjna J
Zabój stwo

W ubiegłą niedzielę 13 października o 
godz. 2.45 mieszkaniec ulicy Morcinka 
powiadomił telefonicznie rybnicką policję 
o zabójstwie. Mężczyzna powiedział, że we 
własnym mieszkaniu przy ulicy Morcinka 
zamordował swą 39-letnią żonę. Zeznając 
opisał, że śmierć zadał uderzając kilkakrot
nie kluczem francuskim w głowę, a później 
kilkanaście razy ugodziłjąbagnetem w oko
licę klatki piersiowej. Zszokowany treścią 
rozmowy telefonicznej funkcjonariusz dy
żurny policji wysłał na miejsce zdarzenia 
ekipę śledczą wraz z prokuratorem. Infor
macja, niestety, potwierdziła się. Policja za
bezpieczyła ślady i wykonała pozostałe 
czynności procesowe, po czym ciało odwie
ziono do prosektorium. Sprawcę zabójstwa 
zatrzymano w areszcie. Mężczyzna ten ma 
43 lata.

Okradzione szkoły
W nocy z 10 na 11 października na tere

nie naszego miasta okradzione zostały dwie 
szkoły. Do SP 7 przy ulicy Piasta złodziej 
dostał się przez wypchnięte okno. Następ
nie nieznany jeszcze sprawca skradł arty
kuły spożywcze, długopisy, noże, “drobną”
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gotówkę i inne przedmioty o łącznej warto
ści 400 złotych. Tymczasem w SP 34 przy 
ulicy Reymonta nieznany sprawca włamał 
się do sklepiku szkolnego. Wyłamał zamek 
w drzwiach, po czym skradł artykuły spo
żywcze i przybory-szkolne na sumę tysiąca 
złotych.

Przewrócony "maluch"
W nocy z 11 na 12 października przy 

ulicy 1 Maja w Chwałowicach nieznani 
sprawcy zdemolowali fiata 126p. Wanda
le przewrócili pojazd na dach, co spowo
dowało liczne wgniecenia karoserii i inne 
uszkodzenia. Straty są na razie trudne do 
oszacowania.

Wypadek rowerowy 
Pewien mężczyzna zawiadomił policję, że 

jego 19-letni syn w sobotę 12 października 
o godz. 11.30 podczas jazdy na rowerze 
ulicą Hallera potrącony został przez kieru
jącego małym fiatem. Numery rejestracyj
ne pojazdu są znane, ale kierowca zbiegł z 
miejsca wypadku. Poszkodowany rowerzy
sta doznał złamania lewej nogi i ogólnych 
potłuczeń ciała.

Włamanie
W piątek 11 października nieznany spraw

ca włamał się do mieszkania przy ulicy Ki
lińskiego. Po wyważeniu zamków od drzwi 
złodziej skradł ze środka sprzęt radiowo-

“ \Zarząd Miasta informujel________ y

Zmiany miejscowego planu 
zagospodarownia przestrzennego miasta

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa
niu przestrzennym /Dz. U. N r 89 poz. 415/ podaje się do publicznej wiadomo
ści, że dnia 6 listopada 1996 r. o godz. 16.00 w sali nr 137 Urzędu Miasta w 
Rybniku przy ul. Chrobrego odbędzie się sesja Rady Miasta, której przedmio
tem będzie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego miasta Rybnika.

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ochrony Środowiska organizuje 
w dniu 25 października 1996 r. o godz. 10.00, w sali nr 137 

tut. Urzędu ul. Chrobrego 2 
SPOTKANIE PRZEDPRZETARGOWE W ZWIĄZKU 

Z ZAMÓWIENIEM PUBLICZNYM NA:
1. Przygotowanie istniejącej dekoracji świątecznej miasta - przegląd, naprawa, 
wymiana uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej.
2. Montaż dekoracji z naprawą elementów mocujących.
3. Serwis w okresie użytkowania.
4. Demontaż dekoracji.

Na spotkaniu tym zostanie przedstawiony wszystkim zainteresowanym firmom 
szczegółowy zakres prac.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA STAŁĄ 

SYGNALIZACJĘ ŚWIETLNĄ NA SKRZYŻOWANIU 
ULIC MIKOŁOWSKA - WIELOPOLSKA.

Termin realizacji - możliwie jak najkrótszy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 20 zł/ można odebrać w 

siedzibie zamawiającego, pok. 247 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną

“Oferta na wykonanie dokumentacji technicznej na stałą sygnalizację świe
tlną na skrzyżowaniu ulic Mikolowska - Wielopolska” należy złożyć w siedzi
bie zamawiającego, pokój nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 7 listopada 1996 r. o godz. 15.00. 
Otwarcie ofert dnia 8 listopada 1996 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiają
cego, sala nr 137.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych

“M edycy” nagrodzeni
- Szkolnictwo medyczne je s t ciągle w sferze przemian. 

Ciągle jeszcze wprowadzane są zmiany, które czas zwe
ryfikuje - powiedział lekarz wojewódzki Andrzej So- 
śnierz w rybnickim Liceum Medycznym.

14 października właśnie w naszym 
mieście odbyło się spotkanie lekarza 
w ojewódzkiego z dyrektoram i szkół 
medycznych z całego województwa. 
O kazją do tego był Dzień Edukacji 
N a ro d o w e j, a p o d czas sp o tk an ia  
oprócz omówienia aktualnej sytuacji 
szkolnictwa, wspomniano osiągnięcia 
uczennic  “m edyków ” . D yrek to rzy

telewizyjny, gotówkę i złotąbiżuterię. Łącz
ne straty oszacowano na 10 tysięcy złotych.

Kradzież rodzinna?
W nocy z 11 na 12 października niezna- 

nyjeszcze sprawca skradł z ulicy Cmentar
nej jasnozielonego malucha. O kradzieży 
powiadomiła policję jego właścicielka. Kil
ka godzin po zgłoszeniu kradzieży, policja 
odnalazła ów samochód na terenie Miko
łowa. W samochodzie przebywał syn wła
ścicielki z dwoma kolegami. Sprawców 
tymczasowo zatrzymano w Policyjnej Izbie 
Dziecka. Następnie samochód i syna ode
brała właścicielka odzyskanego pojazdu. 
Jaką poniósł karę - nie wiemy...

Kieszonkowcy
Z piątku 11 do niedzieli 13 października 

na terenie Rybnika dokonano kilku “kra
dzieży kieszonkowych’ ’. Nie można wyklu
czyć, że ich sprawcami jest ta sama osoba. 
W piątek w sklepie “Renoma” przy Placu 
Wolności skradziono torebkę ze 100 złoty
mi, w sobotę przy ulicy Sobieskiego skra
dziono 100 złotych, a przy Raciborskiej 140 
złotych. Natomiast w niedzielę na targowi
sku przy ulicy Hallera skradziono portfel z 
35 złotymi. We wszystkich tych przypad
kach skradziono także dokumenty, a po
szkodowane zostały kobiety.

szoł

szkół podziękowali A. Sośnierzowi za 
współpracę i przede wszystkim za “do
cenianie ich i ich pracy”. Spotkanie w 
Rybniku było również okazją do wrę
czenia nagród lekarza wojewódzkiego.

Otrzymało je  19 dyrektorów, w tym 
również Halina Jasek - dyrektorka 
rybnickiego Zespołu Szkół M edycz
nych.
- Mam szczęście pracować ze świet
nymi nauczycielami zawodu, dzięki 
którym w szkole jest dobra, zdrowa i 
twórcza atmosfera - powiedziała H. 
Jasek dziękując za nagrodę.

lal

Rybnickie Centrum  K ultury 
Teatr Ziem i Rybnickiej 

zatrudni osobę 
na stanowisko 

głównego księgowego.
Wymagania:

* wykształcenie wyższe i dwa lata 
stażu pracy na stanowisku 
głównego księgowego, lub

* wykształcenie średnie i pięć lat 
stażu pracy na stanowisku 
głównego księgowego.

Zainteresowanych prosimy 
o osobiste zgłaszanie się 

w Dziale Kadr
Rybnickiego Centrum Kultury 

- Teatr Ziemi Rybnickiej 
- Rybnik, ul. Saint Vallier 1.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i

Rogatki
Jeden z naszych w iernych czy te l

ników  zainteresow ał naszą redakcję 
c iekaw ą sprawą. Otóż, na rogatkach 
w ielu m iast w Polsce, które p rzyja
źn ią  się z innym i europejskim i m ia
stam i, oprócz tablicy  inform ującej 
do jak iego  m iasta się w jeżdża, w i
dnieje herb i nazw a m iasta zaprzy
jaźn ionego . O kontaktach inform u
je  rów nież odpow iedni dw ujęzycz
ny napis. Choć Rybnik szczyci się 
kontaktam i partnerskim i z kilkom a 
m iastam i, żadnej inform acji na ro
gatkach nie um ieścił.

Rzecznik prasowy Urzędu M iasta 
Jacek R eclik  w yjaśn ił, że pom ysł 
um ieszczania odpowiedniej informa
cji przy w jeździe do miasta już zo
stał zgłoszony na sesji Rady M iasta i 
zaakceptowany przez radnych. Ponie
w aż jed n ak  koszt tab lic  je s t dość 
znaczny, w ykonanie ich przesunięto 
na plan dalszy, ze względu na pilniej
sze p o trzeb y  kom unikacy jne  w e
w nątrz miasta. /a/

Znieczulica!
Jedna z czytelniczek zdała naszej 

redakcji relację ze zdarzenia, które 
miało m iejsce w ostatnią sobotę oko
ło południa na ul. H allera w okolicy 
piekarni p. Pierchały. Na oczach pra
w ie 50-osobow ej kolejki kierow ca 
"m a lu ch a"  p o trą c ił  ro w e rz y s tę . 
Owszem, zatrzymał się, ale tylko po 
to, aby dokładnie obejrzeć swój po
jazd  i w dość w ulgarny sposób zw y
myślać chłopaka. Żaden z kolejko- 
w iczów nie zareagował, nie podszedł 
do poszkodow anego, choć słychać 
było w śród nich głosy, że w inę za 
w ypadek  ponosi k ierow ca “m alu 
cha” . R ow erzystą, który zdołał pod
nieść się z drogi i przejść na cho
dnik zain teresow ała się dopiero je d 
na z przechodzących pań, która od
prow adziła będącego w stanie szo- 
ku 19-latka na pogotow ie. Ona rów 
nież zapam iętała num er re jestracy j
ny “m alucha”, który odjechał z m iej
sca w ypadku, nie interesując się sta
nem  poszkodow anego. Aż dziw, że 
przy tylu programach telewizyjnych, 
sław iących odw agę i zw ykłą ludzką 
życzliw ość, c iąg le  jeszcze  tak w iele 
je s t znieczulicy.

/a/

Jeszcze o Rumunkach
W ielu czytelników  ciągle jeszcze 

bulw ersuje obecność na ulicach na
szego m iasta żebrzących Rumunek. 
N iektórzy rybniczanie dzw onią na
w et do “GR” proponując rozm aite 
sposoby rozw iązania tego problemu. 
Jeden z czyte ln ików  zasugerow ał, 
aby Rum unki rano zabierała z całe
go m iasta Straż M iejska i p rzetrzy
m yw ała aż do godz. 16.00.

Aby kogokolwiek zatrzym ać, funk
cjonariusze Straży M iejskiej m uszą 
m ieć konk re tną  podstaw ę praw ną. 
Osoby zatrzym ane są tylko spisyw a
ne i przetrzym ywane do chwili prze
kazania ich policji. Pomijając inne 
bardziej istotne powody - Rumunek 
nie m ożna naw et spisać, gdyż nie 
posiadają one dokumentów. Pojaw ia
ją  się też wątpliwości innej natury - 
dlaczego tak rygorystycznie trakto
wać obcokrajowców, a ignorować że
brzących rodaków, których na ulicach 
je s t znacznie więcej.

/a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Kolejne lokale socjalne Aby ich uspokoić trzeba przypo 
mnieć, że mieszkania socjalne zasie
dlane będą nie tylko przez osoby wy
eksmitowane, a także te, które utra-

c.d. ze strony 1.
bloku przy ul. Sportowej. Kompleks w 
Popielow ie popraw i nieco sytuację 
m ieszkaniow ą, ale 
jest to jedynie kropla 
w m orzu po trzeb .
W ydział Lokalowy 
czyni staran ia , by 
mieszkań socjalnych 
było więcej, jednak 
nadal napotyka na 
różnorodne trudno
ści.

W tej chwili na 
w ykonan ie  czeka  
około 100 wyroków 
eksmisyjnych, przy 
czym w iele z nich 
orzeczonych zostało 
ju ż  kilka lat temu.
M ieszkańcy Popie
lowa nie są jednak 
zach w y cen i p e r
spek tyw ą sąsiedz
twa tzw. “marginesu” /panuje bowiem 
przekonanie, że to właśnie on zasiedli

lokale socjalne/. Przeraża ich w izja 
nagłego nagromadzenia się awanturni
ków i pijaków  w spokojnym  dotąd

Budynki przy ulicy Żwirowej po remoncie przeznaczono 
na lokale socjalne. Zdj.: sol

miejscu - obraz ten spędza sen z po
wiek wielu popielowiczanom.

ciły mieszkanie wskutek zdarzeń lo 
sowych, czy też znalazły się w niedo
statku. W tym ostatnim  przypadku 

składa się wniosek z 
wykazaniem swoich 
dochodów oraz w a
runków mieszkanio 
wych. Najemcy mie
szkań, w tym i lokali 
socjalnych znajdują
ce się w trudnych wa
runkach  m a te r ia l
nych, m ogą ubiegać 
się o dodatek m ie
szkaniow y, sk łada
ją c  o d p o w ie d n i 
wniosek do W ydzia
łu Lokalowego UM. 
Umowy najmu loka
lu socjalnego zawie
ra się na czas ograni
czony, tj. maksymal
nie do 5 lat z możli
w ością przedłużenia 

na dalszy czas określony nową umową.
L u c y n a  T y l

rybnickiego oddziału SIT®
We wrześniu br. Stowarzyszenie Inżynierów i Tech

ników Górnictwa - Oddział w Rybniku obchodziło ju
bileusz 50-Iecia działalności.

Polski węgiel 
w Europie

Dwa tygodnie temu w Katowi
cach odbyła się konferencja pod 
hasłem “Polski węgiel w Europie” 
organizowana przez Katowickie 
Centrum Energii Unii Europej
skiej i Główny Instytut Górnic
twa, pod patronatem Dyrektoria
tu Generalnego ds Energii Komi
sji Europejskiej i Ministra Prze
mysłu i Handlu.

Przedstawiając obecną sytuację pol
skiego węgla w Europie dyrektor ds 
Przem ysłu i Paliw  K opalnych Jose 
Sierra powiedział:
- W Europie może być ulokowanych 50 
min ton węgla pochodzącego z Polski. 
Lecz należy sobie postawić pytanie jak  
wiele Europa Zachodnia może tego 
węgla przyjąć.

W ubiegłym roku po raz pierwszy 
kraje unii zaimportowały więcej węgla 
niż same wyprodukowały. Polska ma 
szczególnie dobre warunki do ekspor
tu, gdyż jest państwem o korzystnym 
położeniu geograficznym. Już teraz jest 
na trzecim miejscu pod względem eks
portu do unii, po USA i RPA. Najwięk
szym problemem jest jedynie jakość 
węgla i konkurencyjność całego sek
tora. - W ubiegłym roku wyeksporto
waliśmy 24 min ton węgla. Odliczając 

jedynie 5 min wysłanych na Wschód, 
reszta ulokowana została w państwach 
unii. I  chociaż koszt eksportu był niż
szy niż wydobycie, okazał się bardziej 
korzystny od kosztów dostarczenia 
węgla dla zakładów energetycznych na 
terenie Polski - powiedział Jerzy Mar
kowski - pełnom ocnik rządu d/s re
strukturyzacji górnictwa węgla kamien
nego, sekretarz stanu w ministerstwie 
przemysłu i handlu.

J. Markowski podkreślił wagę roz
wiązania problemu transportu węgla, 
dodając, że tylko uregulowanie Odry 
spowoduje zmniejszenie aż o 38 proc. 
kosztów transportu. Przedstawił także 
projekt lokalnych połączeń producen
ta i odbiorcy węgla, co zostanie m.in. 
przeprowadzone z radlińską koksow
nią i elektrociepłownią. Minister po raz 
kolejny przedstawił też schemat likwi
dacji niektórych kopalń, przede wszy
stkim na zasadzie łączenia dwóch za
kładów.

/a/

G rono na jbardz ie j zaan g ażo w a
n y ch  o só b , do k tó ry ch  n a le ż e li: 
Karol Banszel. Józef Farny, Fer
dynand K onieczny, W iktor N o
w akow ski, S tan isław  P aszkow 
ski, S tanisław  Strarz i W łady
sław Urban dokładnie  12 w rześn ia  
1946 r. zo rganizow ało  zeb ran ie , na 
k tó rym  p o w o łan y  zo s ta ł O d d zia ł 
S to w a r z y s z e n ia  I n ż y n ie r ó w  i 
T e ch n ik ó w  P o lsk ie g o  P rzem y słu  
W ęg lo w eg o  w R y b n ik u , by o s ta 
te c z n ie  p rzy jąć  nazw ę S to w a rz y 
sz e n ia  In ż y n ie ró w  i T e c h n ik ó w  
G ó rn ic tw a .

P o czą tk o w o  o d d z ia ł g ru p o w ał 
246 cz łonków  na og ó ln ą  ilość 628 
p raco w n ik ó w  in ż y n ie ry jn o - te c h 
n icznych  zw iązanych  zaw odow o z 
zakładam i R ybnickiego Z jednocze
nia P rzem ysłu  W ęglow ego. S tow a
rzyszen ie  ja k  i oddział staw iało  so 
bie za cel ak tyw ne w łączen ie  się w 
o d b u d o w ę  ż y c ia  g o sp o d a rc z e g o  
P o lsk i, p o p ie ran ie  ro zw o ju  nauk  
tech n iczn y ch  i szko ln ic tw a  zaw o-

Konferencja
naukowo-techniczna

Gospodarka 
odpadami 

i rekultywacja
W przyszłą środę 23 paździer

nika w kopalni “Zofiówka” w Ja 
strzębiu odbędzie się konferencja 
naukowo-techniczna pt. “Ochrona 
środowiska w aspekcie gospodar
ki odpadami, rekultywacji zwało
wisk i terenów zdegradowanych 
Jastrzębskiej i Rybnickiej Spółki 
Węglowej”.

Organizatorami konferencji jest 
koło SITG przy Okręgowym Urzę
dzie Górniczym.

dow ego, p o p u la ry zac ję  zagadn ień  
techn icznych  i w iedzy  w śród  sw o
ich członków , w yrab ian ie  poczucia  
e tyk i, godności i so lid arn o śc i z a 
w odow ej.

W okres ie  ow ych 50 lat oddz ia ł 
m a sw o je  n ie z a p rz e c z a ln e  o s ią 
g n ię c ia . D la  p rz y k ła d u : w 1961 
roku by ł jed n y m  z sy g n a ta riu szy  
porozum ien ia  o u tw orzen iu  w R yb
niku Punk tu  K o n su ltacy jnego  P o 
litechn ik i Ś ląsk ie j, a dzięk i d a tu 
ją ce j się od 1975 roku w sp ó łp racy  
z M uzeum  w R ybniku  p rzy czy n ił 
się do udokum en tow an ia  d la  p rz y 
szłych  poko leń  ponad  200 -le tn ie j 
h is to rii g ó rn ic tw a  na naszej ziem i.

O becnie  oddz ia ł S tow arzyszen ia  
liczy  ponad  5000 członków  zg ru 
p o w anych  w 24 ko łach  z a k ła d o 
w ych. P rag n ą  oni uczestn iczy ć  w 
dokonu jących  się zm ianach  w n a 
szym  kraju  i brać ud z ia ł w re fo r
m ow aniu  gospodark i, w tym  i tru d 
nego prob lem u jak im  je s t  re s tru k 
tu ry zac ja  po lsk iego  górn ic tw a.

Nagrody 
dla nauczycieli
c.d. ze strony 1.

W imieniu władz miasta życzenia po
gody ducha wynikającej z wiary w sens 
tego co się robi złożył wszystkim nau
czycielom wiceprezydent Jerzy Ko
gut. W ręczając kwiaty M. Lipińskiej 
wiceprezydent wyraził nadzieję na do
brą w spółpracę z przedstaw icielam i 
nowej struktury władz oświatowych.
Za dotychczasową współpracę Janowi Bo

chenkowi podziękowali J. Kogut, a także 
przedstawicielka nauczycielskiej “Solidar
ności’ ’ Barbara Parol oraz wiceprezes ryb
nickiego koła ZNP Bogumiła Maryańska.

Spotkanie przy kawie umiliły pedago
gom występy zespołów Street Boys i Przy
goda, której najmniejsi członkowie, na
wet jeszcze nie przedszkolacy, złożyli 
nauczycielom życzenia i wręczyli kwiaty.

Irl

Podczas odbywającej się niedawno wystawy psów ra
sowych zwiedzający mogli także wspomóc finansowo ryb
nickie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Zwierzyniec".

Na jednym  ze stoisk ustawiono opie
czętowaną skrzynkę, do której wrzu
cano dowolne datki.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 
“Zwierzyniec” posiada własny statut, 
zarejestrowane jest w sądzie i skutecz
nie działa od 5 października 1994 roku. 
Zarząd stowarzyszenia skupia się przede 
wszystkim na kształtowaniu wśród dzie
ci i młodzieży poczucia obowiązku i 
odpowiedzialności nie tylko za swoje 
zwierzątko. W wielu rybnickich szko
łach działająjuż prężnie kluby należące 
do “Zwierzyńca”. Członkowie stowa
rzyszenia oprócz działalności pedago
gicznej, zajmują się też dokarmianiem 
bezdomnych kotów i psów, a obecnie 
skupiają się na zbieraniu funduszy na 
schronisko dla zwierząt. Nadleśnictwo 
Rybnik, które bardzo chętnie pomaga 
“Zwierzyńcowi”, przekazało teren pod 
budowę schroniska, znajomi podpowie
dzieli już projekt kodam i. Na urucho
mienie schroniska dla zwierząt czekają 
nie tylko członkowie stowarzyszenia. 
Jak jest ono potrzebne także innym oka
zało się latem, kiedy właściciele psów

czy kotów rezygnowali z atrakcyjnego 
urlopu, na który nie mogli zabrać czwo
ronoga i nie wiedzieli gdzie mogą go 
zostawić.
Fundusze na działalność Stowarzysze
nia zdobywane są ze sprzedaży cegie
łek, zbierane są w specjalnych skrzyn
kach w sklepach zoologicznych, po- 
chodząz organizacji festynów, które co 
roku odbywają się na boisku Szkoły 
P odstaw ow ej nr 11. Jednorazow o 
"Zwierzyniec" otrzymał pomoc finan
sową od miasta. Po licznych niezbyt 
owocnych kontaktach z Urzędem Mia
sta obecnie sprawami stowarzyszenia 
obiecał zająć się wicepezydent R. Ku
fel, na którego pomoc wszyscy człon
kowie "Zwierzyńca" bardzo liczą.

Dużym problemem stowarzysze
nia jest brak własnego lokalu, na 
razie więc informacji o działalności 
zasięgać można w kawiarni “Pod 
psem”, której właścicielka również 
działa w zarządzie. Tam też można 
kierować zgłoszenia o znęcaniu się 
nad bezdomnymi zwierzętami.

/a/

Dzień Zdrowia Psychicznego
Również w Rybniku tradycyjnie już 

od 3 lat obchodzony jest Światowy 
Dzień Zdrowia Psychicznego.

Prawie przez dwa tygodnie organizo
wane były rozmaite spotkania i koncer
ty, w których brali udział pacjenci Pań
stwowego Szpitala dla Nerwowo i Psy
chicznie Chorych. W ramach centralnych 
obchodów wszyscy pacjenci uczestniczy- 
li we mszy św. odprawionej w kaplicy, a 
także uroczystym spotkaniu w klubie 
pacjenta.

Grupa pacjentów podzieliła się wraże
niami z pobytu na wczasach w Niem
czech i Holandii, a inni oglądali w Tea
trze Ziemi Rybnickiej widowisko słow
no-muzyczne “Album rodzinny Erwina 
Respondka” prezentowanego w ramach 
Rybnickich Dni Literatury. W kolejnych 
dniach pacjenci wysłuchali też występu 
chóru “Senior” i studenckiego oraz wier
szy recytowanych podczas wieczoru au-

torskiego jednego z pacjentów - Zdzisła
wa W.

Oprócz tego każdy oddział w “rodzin
nym “ gronie organizował obchody świę
ta. Np. w sobotę 12 października na od
dziale 11. pacjenci razem z rodzinami, 
byłymi pacjentami, personelem i zapro
szonymi władzami samorządowymi Ja
strzębia bawili się podczas festynu. Tego 
typu spotkania integracyjne mają przede 
wszystkim na celu kształtowanie odpo
wiednich postaw wszystkich środowisk 
wobec pacjentów.

Z obchodami Światowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego zbiegło się w czasie otwar
cie w Bedburg-Hau wystawy prac malar
skich pacjentów rybnickiego szpitala.

W tamtejszym Ratuszu do końca roku 
można oglądać też obrazy, a w uroczy
stości otwarcia uczestniczyła dyrekcja i 
lekarze z Rybnika, a także prezydent 
Józef Makosz. /a/

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu wykonanym w ubiegłym 
tygodniu na ulicy Korfantego i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publiko
waną w gazecie fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do 
zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika 
przy ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez sympatycznych czy
telników.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00. Zdj. szol
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Schody poezji

HOMO LUDENS 
Z KSIĄŻKĄ

Nobel dla Wisławy Szymborskiej! 
Dla Jej Poezji! Cóż w spanialszego 
może się przydarzyć czytelnikom niż 
fakt rozgłoszenia w świecie całym, że 
uczestniczyli, biorą udział i będą two
rzyć w przyszłości grono wtajemniczo
nych w ten niepowtarzalny, poetycki 
kosmos? “Po staroświecku uważam - 
pisała noblistka - że czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa, jaką  sobie ludz
kość wymyśliła. /.../ Homo Ludens z 
Książką jest wolny. Przynajmniej na 
tyle, na ile wolnym być można. Sam 
sobie ustanawia reguły gry, posłuszny 
tylko własnej ciekawości”.

Zachęcony tym sądem poetki - a przy
taczam świadomie i z przekory fragment 
prozy, abyśmy nie zapomnieli, że jest 
ona autorką świetnych felietonów  o 
książkach pod tytułem “Lektury nado
bowiązkowe ” - wybieram się na prywat
ny rekonesans po jej twórczości. Sie
demnaście lat tem u do tego stopnia 
olśnił mnie trafnością oceny naszego 
ówczesnego świata wiersz pt. ‘‘Pisanie 
życiorysu”, że napisałem o nim swój 
debiutancki esej. Ten fakt /i jego kon
sekwencje/ zmienił w znacznym stop
niu moje życie, ale trzeba było czekać 
aż siedem lat /do 1986 roku/ na szczu
pły tomik pt. “Ludzie na moście”, by 
stać się jego /bardziej wolnym/ właści
cielem. Mieszkałem wówczas w nie
wielkim, prowincjonalnym miasteczku. 
Nie wszyscy tam chyba tęsknili za tego 
typu wolnością, skoro przez kilka lat 
mogłem książeczkę wykupywać egzem

plarz po egzemplarzu z zakurzonej po
etyckiej półki miejscowej księgami i 
ofiarowywać przyjaciołom z okazji ich 
świąt. Wspaniały ‘‘Głos w sprawie po
rnografii ” słałem nawet za ocean. Mo
rał? Że do takiej poezji czytelnik musi 
dorastać - czasami nawet cale życie. To 
prawda: Szymborska bierze nas na se
rio /jak pisze Barańczak/, czyli podcią
ga, stawia wyżej poprzeczkę, zmusza do 
myślenia /choćby tak: “Nie ma rozpu
sty gorszej niż myślenie...”/. W to jej 
myślenie jest wkalkulowany i ten fakt, 
że tylko niektórzy lubią poezję: “Nie
którzy - /czyli nie wszyscy./ Nawet nie 
większość wszystkich ale mniejszość./ 
Nie licząc szkół, gdzie się musi,/ i sa
mych poetów,/ będzie tych osób chyba 
dwie na tysiąc./

I jeszcze jeden zbieg okoliczności: 
wtedy, gdy w dalekim Sztokholmie de
cydowały się losy literackiej nagrody 
Nobla dla Wisławy Szymborskiej, tu, w 
Rybniku gościliśmy wydawcę jej ostat
niego tomu i wybitnego poetę Ryszarda 
Krynickiego. Gdyby werdykt jury ogło
szono dzień wcześniej, zapewne tę ra
dość przeżylibyśmy wspólnie.

Trudno nie przyznać, że w powodzi 
okolicznościowych głosów najtrafniej
szy sąd o poezji Szymborskiej sformu
łował Czesław  Miłosz: “je s t przede 
wszystkim poetką świadomości. To zna
czy, że przemawia do nas, równocze
śnie z nią żyjących, jako ktoś z nas /.../, 
poruszając się w pewnej od nas odle
głości, ale zarazem odwołując się do

...tyle żuru w  tej m uzyce
Pięć kaset, cztery płyty kompaktowe, w tym ostatni, jeszcze 
ciepły krążek koncertowy “Na żywca”, nagrany w Filharmo
nii Opolskiej w marcu tego roku - oto dyskografia zespołu Car- 
rantuohiłł - rybnicko-żorskiej grupy folkowej, wykonującej tra
dycyjną muzykę celtycką - irlandzką i szkocką.

Tylko w tym roku zespół dał już oko
ło 130 koncertów - ile razy wystąpił od po
czątku swego istnienia tj. od 1987 roku - 
jego członkowie Adam Drewniok, Maciej

na festiwalach folkowych, a także na im
prezach organizowanych przez Jurka 
Owsiaka. Zespół brał udział w kilku edy
cjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

Laureat literackiej nagrody Nobla, irlandzki poeta Seamus Heaney oraz 
członkowie grupy Carrantuohill Adam Drewniok oraz Bogdan Wita i Da
riusz Sojka na spotkaniu w Krakowie

Paszek, Zbigniew Seyda, Dariusz Sojka i 
Bogdan Wita przestali liczyć.

Grali w Rosji, Niemczech, na Węgrzech, 
a w 1994 roku spełniło się ich marzenie - 
odwiedzili Irlandię, kraj, którego muzyka 
jest dla nich inspiracją. Nie tylko zobaczyli 
“Zieloną Wyspę”, ale udział w letnich war
sztatach oraz wspólne sesje z muzykami o 
prawdziwie celtyckich korzeniach dowio
dły, że “słowiański duch”, jak się ktoś wy
raził, dodaje tylko ich muzyce smaku.
W kraju Carrantuohill jest stałym gościem
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mocy, a ostatnio w “Przystanku Wood- 
stock” w Szczecinie Dąbiu. - No, normal
nie przysiadłem, bo tyle żaru w tej muzyce 
- skomentował pierwsze swoje z nią ze
tknięcie Jurek Owsiak. A zwracając się do 
potencjalnych uczestników koncertu po
wiedział: - Cala wasza dusza będzie tań
czyła i wibrowała wraz z tymi irlandzko- 
śląskimi rytmami...

Środowiska interesujące się kulturą ir
landzką doskonale zespół znają. Jego 
członkowie wielokrotnie przy różnych

tego, co każdy /każda/ zna z własnego 
życia”. Stąd kunszt obserwacji życia w 
szczególe i z dystansu jednocześnie /np. 
w wierszu ‘‘Urodziny’’!. Kunszt refle
ksji /np. “*** Nicość przenicowała się 
i dla m nie”! oraz ironii, za pom ocą 
której zbija się sądy nazbyt demagogicz
ne czy ogólne, by ocalić to, co jednost
kowe i wyjątkowe /np. ‘‘Portret kobie
cy” czy ‘‘Sto pociech”!. “Moje znaki 
szczególne /to zachwyt i rozpacz” - po
wiada poetka w wierszu “Niebo ”. Gdy 
“Radość p isania” czy “Autotomia” 
mówią o tym, że sens pisania tkwi w 
ocaleniu przez twórczość - to właśnie 
zachwyt i rozpacz sekundująjednej i tej 
samej tezie. Ostatecznie, nie mając zbyt 
w ielu złudzeń co do naszej natury, 
Szymborska staje zawsze po naszej - 
twojej i mojej - stronie.

Mógłbym na zakończenie wybrać ja 
kiś jeden utwór autorki “Nagrobka” i 
“Pochwały złego o sobie mniemania ”, 
ale i tak wymieniłem tytuły ulubionych 
wierszy, a dla tylu jeszcze zabrakło miej
sca. Czy nie lepiej stale obcować z całą 
twórczością, być owym Homo Ludens 
z Książką, z Jej Książką?

G rzegorz W alczak

Kabaret
"Paka"

W sobotę 19 października o godz. 
18.00 w sali kina “Zefir” w Domu 
Kultury w Boguszowicach wystąpi 
kabaret “Paka”.

Bilety w cenie 9 zł do nabycia w se
kretariacie w piątek od 8.00 do 20.00 i 
w sobotę od 16.00.

Koncert 
w szpitalnej 

kaplicy
Uczniowie rybnickiej szkoły muzycz

nej oraz Społecznego Ogniska Muzycz
nego będą wykonawcami koncertu zor
ganizowanego dla pacjentów i personelu 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych. K oncert m ający charakter 
“W ieczoru M aryjnego” w szpitalnej 
kaplicy odbędzie się w poniedziałek 21 
października o godz. 16.30.

okazjach stykali się z Ernestem Bryllem, 
byłym ambasadorem Polski w Irlandii, 
zespół ma przyjaciół w ambasadzie Re
publiki Irlandzkiej i samej Irlandii. Do 
ich grona Carrantuohill może na pewno 
zaliczyć laureata literackiej nagrody No
bla, irlandzkiego poetę Seamusa Heane- 
ya, który na zaproszenie wydawnictwa 
“Znak” przebywał w Krakowie na po
czątku października, kiedy to nadeszła 
wiadomość o przyznaniu tej nagrody Wi
sławie Szymborskiej. Heaney był w Pol
sce także w 1994 roku, a w spotkaniu 
poety z polską publicznością towarzyszy
ła muzyka zespołu Carrantuohill. Hea- 
neyowi celtyckie rytmy w wykonaniu ślą
skich muzyków bardzo przypadły do 
gustu i pomogły mu, jak pow iedział,... 
przenieść się na Zieloną Wyspę bez ko
nieczności podróżowania. Kiedy więc 
Heaney przybył do Krakowa po raz 
wtóry, nie mogło zabraknąć i naszego 
zespołu.

Szkoda, że zespół o takim dorobku, gra
jący profesjonalnie, wywołującą żywe 
emocje muzykę, tak trudno zobaczyć i 
usłyszeć w ... Rybniku. Nie pochwalili
śmy się nim dotąd w Dorsten ani w Ma- 
zamet, choć pewnie ani Niemcy ani Fran
cuzi nie byliby ich występem zawiedze
ni. Sprawdza się więc stare porzekadło, 
że trudno być prorokiem we własnym 
kraju... W. Różańska
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F ragm ent “a r ty 
stycznych krat” z mo
tyw em  rybn ick iego  
herbu. Ta bardzo este
ty czn ie  w y k o n an a  
m e ta lo p las ty k a  nie 
je s t - jak  m ożna by 
pom yśleć - częśc ią  
okratowania jednego 
z rybnickich urzędów. 
G dzie  p rzy  R ynku  
można zobaczyć taki 
w łaśn ie  szczeg ó ł?  
O dpow iedzi proszę 
szukać na tej samej 
stronie.

szoł

Poradź się psychologa
Dzisiaj o godz. 16.30 w Domu 

Kultury w Boguszowicach mło
dzież może spotkać się z Anną 
Studnik - pracownicą rybnickiej 
Poradni Psychologiczno-Pedago
gicznej, aby odpowiedzieć sobie na 
pytania: czy umiesz sobie radzić w 
trudnych sytuacjach, czy umiesz

powiedzieć “nie”? Przed spotka
niem chętni mogą napisać pytania 
na kartkach i przekazać je organi
zatorom. Spotkanie jest jednym z 
cyklu “Promocji Zdrowia” organizo
wanego przez Regionalne Towa
rzystwo Oświaty Zdrowotnej.

lal

Najserdeczniejsze pozdrowienia, podziękowania 
oraz gratulacje zdobycia tytułu 

Mistrza Rybnika ‘96
przesympatycznemu, zawsze uśmiechniętemu 

żużlowcowi Henrykowi Bemowi
przesyła jego najwierniejszy 

kibic M... Kasia
PS. Pozdrawiam również mechanika Henia, 

Janusza Kiziaka, który również przyczynił się 
do tego zwycięstwa

K ino dla koneserów
W pięć kolejnych poniedziałków i 

wtorków, od 28 października po
cząwszy w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
będzie można zobaczyć aż 20 filmów 
na prżegłądzie zorganizowanym  
przez DKF “Ekran”.

Każdy w ieczór pośw ięcony będzie 
innemu tem atow i np. “Zanim kino 
przemówiło ”, “Nie przegap tych ty
tu łów ”, “Nowe kino po lsk ie”, “ Wil
liam Szekspir po nowemu”, “Zaka
zana m iłość”, “Gdy kobieta poko
cha”, “Najnowsze h ity”, a obrazo
wać go będą dwa filmy.

O ferta program ow a je s t bogata i 
zróżnicowana. Pokazane zostanąm.in. 
filmy: “Rykszarz ” - nagrodzony “Zło
tym Lwem” w W enecji, thriller sezo
nu “Twierdza"z Seanem Connery’m 
w roli głównej. W ydarzeniami arty
stycznymi będą na pewno “Po tamtej 
stronie chmur” - głośne opowieści o 
miłości autorstwa Michelangeła An- 
tonioniego i Wima Wendersa, “Dia
bolique ” - remake słynnego filmu sen
sacyjnego H. G. Clouzota pt. “Wid
mo ” z Sharon Stone i Isabelle Adja- 
ni, “Spaleni słońcem ” - nagrodzony 
“O scarem ” niezw ykły obraz Nikity 
Michalkowa czy “Kwiat mego sekre
tu ” - najnow szy tytuł znakom itego 
hiszpańskiego reżysera Pedro Almo- 
dovara. Czynione są starania o poka
zanie niezwykłego obrazu realizow a
nego przez 3 lata przy pomocy najno
w ocześniejszej techniki komputero-

wej pt. “Microcosmos", nagrodzone
go w tym roku nagrodą specjalną w 
Cannes.

Obejrzymy dwa filmy z wielką aktor
ką angielskąEm m ą Thompson: “Car
rington ” i “Rozważna i romantyczna ”. 
Inne dwa natomiast zainspirowane zo
stały przez twórczość Szekspira: “Spo
sób na Szekspira” - błyskotliwa kome
dia o próbach wystawienia “Ryszarda 
III” debiutującego w roli reżysera Ala 
Pacino oraz “Otello" - realizowany w 
formule erotycznego thrillera.

Kino polskie będzie reprezentowane 
przez trzy tytuły: “Pułkownik Kwiat
kowski” Kazimierza Kutza, “Szabla 
od komendanta" J. Jakuba Kolskiego 
i “Pokuszenie”Barbary Sass.Uzupeł
nieniem programu będą: “Truposz” 
Jima Jarmuscha, czy wirtuozeria fan
tastyki w obrazie zatytułowanym “Mia
sto zaginionych dzieci”.

Natomiast na inaugurację imprezy 
przygotowano pokaz dwóch gigantycz
nych obrazów, dzięki którym kino za
częło pretendować do miana sztuki: 
“Cabiria”, oraz “Nietolerancja” Da- 
vida W. Griffitha.

Organizatorzy informują, że kasa 
Teatru Ziemi Rybnickiej oferuje w 
codziennej przedsprzedaży karnety 
na całość przeglądu. Jednorazowe 
karty wstępu na poszczególne dni 
można nabywać przed seansami, 
które rozpoczynać się będą zawsze o 
godzinie 18.00 w sali Teatru Ziemi 
Rybnickiej.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Najczęstszymi przyczynami zgonów 
są od lat choroby układu krążenia. Są 
one określane jako choroby cywiliza
cyjne. W województwie katowickim, 
a także w Rybniku choroby serca i 
układu krążenia w ciągu ostatnich 10 
lat wykazują tendencję wzrostową.

W Rybniku rocznie z powodu cho
rób układu krążenia umiera 440 męż
czyzn i 360 kobiet, co umiejscawia nas 
na wysokim miejscu w województwie 
katowickim, a tym samym w Polsce. 
D zisie jszy  dodatek Bądź zdrów  
spróbuje przybliżyć nam problematy
kę chorób serca i układu krążenia. 
Znajdziemy tutaj również informacje 
o możliwości unikania zachorowań
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poprzez zabiegi niemedyczne doty
czące zwłaszcza naszego stylu i higie
ny życia codziennego.

.Nadal będziemy otwarci na wszel
kie propozycje i pytania szanownych 
czytelników.

Od 1984 roku w Polsce prowadzone jest 
badanie epidemiologiczne pod nazwq 
Pol-MONICA, będqce częściq dużego 
m iędzynarodowego program u WHO  
MONICA. Ma ono na celu ocenę trendów 
dotyczqcych stanu zdrowia, chorobowo
ści i umieralności oraz czynników ryzyka 
naszego społeczeństwa. Populacjq ba- 
danq sq mieszkańcy prawobrzeżnej War
szawy jako reprezentanci ludności Pol
ski. Z tego badania pochodzq poniższe 
dane.

W latach siedemdziesiqtych i osiem- 
dziesiqtych naszego wieku nastqpił w 
większości krajów wysoko uprzemysło
wionych spadek umieralności spowodo
wanej chorobq niedokrwiennq serca, za
równo wśród kobiet jak i mężczyzn. Tyl
ko w krajach Europy Środkowo-Wscho
dniej zanotowano tendencje zwyżkowe. 
Przodują w tej statystyce Węgry, a za nimi 
Polska. Efektem tego było zahamowanie 
występujqcej po wojnie tendencji do 
wydłużania się życia. W populacji męż
czyzn nastqpiło to w latach 60., a w gru
pie kobiet w latach 80. W 1992 roku śre
dnia długość życia Polaka wynosiła 66,7 
lat a średnia długość życia Polki 75,7 lat. 
Dla porównania w Japonii, do której tak 
lubimy się przyrównywać, średnia dłu
gość życia wynosiła odpowiednio dla 
mężczyzn i kobiet 76,2 i 82,5. Odsetek 
zgonów wywołanych chorobami układu 
krqżenia wynosi u mężczyzn 38 proc., a 
u kobiet 34 proc. Sq to więc główne przy
czyny zgonów w Polsce, zważywszy, że

większy, tym większy jest spadek wydol
ności całego serca jako pompy mecha
nicznej tłoczqcej krew do obu układów: 
małego - czyli płuc, lub i dużego - zaopa- 
trujqcego cały organizm /mózg, serce, 
nerki, skórę itd/. Powoduje to wielorakie za
burzenia funkcji różnych narzqdów i ukła
dów składajqce się na obraz kliniczny za
wału serca.

Co powoduje natomiast, że w ogóle 
dochodzi do zawału serca? Najczęściej 
sekwencja wydarzeń jest dość stała. Po- 
czqtków należy szukać bardzo wcześnie 
w życiu każdego człowieka. Zaczyna się 
już w dzieciństwie. Mały obywatel lubi sło
dycze, cukierki, ciastka, torty, tłuste kieł
baski, tłuste mięsa, tłuste wędliny, jaja, 
śmietanę. Polewa sobie ziemniaki lub klu
ski tłustym sosem. Chleb smaruje grubo 
masłem, smalcem. Nie lubi natomiast 
owoców, jarzyn, warzyw. Powoli w ten 
sposób przybiera na wadze. Rośnie we 
krwi poziom cholesterolu i trójglicerydów. 
Pojawiajq się zaburzenia gospodarki wę
glowodanowej. Nasz bohater wkracza w 
wiek młodzieńczy. Oczywiście nadal źle 
się odżywia, a do tego dla szpanu sięga 
po papierosy. Najpierw jeden, dwa, po
tem nie wystarcza na dzień paczka. Ale 
co tam! Przecież pali tata, mama, więc 
dlaczego nie ja? Zaczyna się praca. Cią- 
gle zagoniony, żyje w wiecznym pośpie
chu, ciągłym stresie. Brak czasu na wy
poczynek, relaks, sport. Nie chce się po 
pracy iść na spacer, czy pobiegać po 
lesie. Do i z pracy jeździ tylko samocho-

Moje serce...
w moich rękach

...No, może niezupełnie. Do takiego 
stwierdzenia mają prawo jedynie 
kardiochirurdzy. Każdy z nas ma 
jednak swoje serce “w swoich rę
kach”, bowiem sam wybiera swój 
sposób na życie.

Chociaż wiodącym tematem dzisiejsze
go dodatku jest problematyka dotycząca 
narządu krążenia, to musimy sobie uświa
domić, że ciało nasze jest tak skonstruo
wane, że żadna - nawet wydawałoby się 
mało ważna jego część - nie może żyć 
własnym życiem. Jeden narząd współpra
cuje z drugim, a zdrowi jesteśmy dopóty, 
dopóki taka harmonia trwa.

Choroba nerek prowadzi do uszkodze
nia wielu narządów, także i serca, zaś 
schorzenie serca staje się powodem nie
domagania innych ważnych dla życia 
narządów.

Piszę to wszystko, by uświadomić Ci, 
Drogi Czytelniku, że nie można dbać na

lesterolu, które spowodowały ich znacz
ne zwężenie. Część tych zwężeń może je
szcze się zmniejszyć przy odpowiedniej 
diecie. Niektóre sq już nieodwracalne, 
zwapniałe. Będzie dobrze, gdy chociaż nie 
będq narastały. Ale to w dużej mierze bę
dzie zależyło od naszego bohatera.

przykład tylko o serce czy piękną sylwet
kę zapominając, że nasz rozwój intelek
tualny i uczuciowy jest równie ważny jak 
dbałość o serce, nerki czy wątrobę, bo
wiem, “gdy rozum śpi budzą się upiory”.

Stawiam tezę, że choroby nasze, a więc 
i choroby serca bardzo często mają po
czątek na najwyższym piętrze naszego 
organizmu, w samej centrali - mózgu, nie 
odrzucam dotychczas uznawanych 
/o udowodnionej chorobotwórczości / 
czynników ryzyka choroby wieńcowej, 
które dla przypom nienia wym ienię: 
nadwaga, nadciśnienie tętnicze, palenie 
tytoniu, nadmierne picie alkoholu, mała 
aktywność fizyczna, cukrzyca i nadmiar 
cholesterolu.

Chcę tylko przedstawić “to samo trochę 
inaczej”, by udowodnić wyżej wyrażoną, 
zdawałoby się przewrotną, tezę.

c.d. na stronie 2.

większość śmierci z fzw. przyczyny nagłej 
i nieznanej fo też zgony o podłożu kar
diologicznym. Główną przyczynq zgo
nów sq zawały serca i groźne zaburze
nia rytmu serca.

Co to więc jest ten zawał serca?
Zawał jest to martwica mięśnia serco

wego powstała wskutek zatrzymania do
pływu krwi do pewnego fragmentu mię
śnia. Powoduje to, że komórki nie ołrzy- 
mujq potrzebnych im składników tlenu, 
substancji odżywczych, oraz nie są z nich 
odprowadzane substancje niepotrzebne 
i toksyczne, które powsłajq w wyniku za- 
chodzqcych tam procesów metabolicz
nych. W miejscu dotychczas żywym do
chodzi do wyczerpywania się zapasów 
energetycznych i tlenu. Prze$tajq funk
cjonować pompy jonowe utrzymujące 
dotqd stan równowagi biologicznej i che
micznej komórek. Prowadzi to do powol
nej śmierci komórek. Obszar niedokrwio- 
ny przestaje się kurczyć. Im ten obszar jest

dem lub autobusem. I to najlepiej doje
chać pod same drzwi, byli nie chodzić! 
Nie ma przecież na nic czasu! Zaczyna 
się szybko męczyć. Nie widzi zwiqzku ze 
swojq nadwagq, brakiem treningu. Poja
wia się nadciśnienie. Nawet jeżeli zostało 
rozpoznane, to i tak nie ma czasu i ocho
ty, aby brać przepisane leki. No i ten co
dzienny męczqcy kaszel. Ale to na pew
no zanieczyszczenie środowiska /to wina 
innych/, a nie papierosy /to byłaby jego 
wina/. Potem dzwonek ostrzegawczy - 
nagie pojawia się ból w klatce piersiowej, 
duszność, poty, zasłabnięcie. Pierwsza 
wizyta u lekarza, pobyt w szpitalu. Dobrze, 
jeżeli w tym momencie przyjdzie opamię
tanie i nasz bohater zmieni swój styl ży
cia, odżywianie, porzuci nałogi. A jeżeli 
nie? Choroba będzie drqżyć organizm 
nadal. W naczyniach wieńcowych, zao- 
patrujqcych mięsień sercowy w tlen i sub
stancje odżywcze, przez opisane wyżej 
lata życia nagromadziły się już złogi cho-

Ale skqd owe zwężenia wzięły się w na
czyniach? Niektóre powstajq wskutek 
normalnego procesu starzenia się, ale 
duża ich część jest wynikiem niewłaści
wej diety oraz palenia tytoniu. Substan
cje zawarte w dymie tytoniowym powo- 
dujq uszkodzenie funkcji śródbłonka, 
cienkiej warstwy komórek, pokrywajqcej 
od wewnqtrz każde naczynie. Chroni ona 
tętnice przed zarastaniem i pozwala na 
ich rozkurczenie w warunkach zwiększo
nego zapotrzebowania organów na krew. 
Gdy śródbłonek jest uszkodzony, traci swe 
właściwości. Tętnica nie potrafi się wła-

c.d. na stronie 2.

W m

Choroba
niedokrwienna serca

stała się ważną przyczyną  
przedwczesnego inwalidztwa. 
W Polsce pracę zawodową po 
przebytym zawale podejmuje tyl
ko 50 - 60 procent chorych i to 
po upływie 6 miesięcy od zacho
rowania. W innych krajach po 
niepowikłanym zawale serca po
wraca do pracy 70 - 95 procent 
ludzi. Choroby układu krążenia 
stają się zatem problemem spo
łecznym i ekonomicznym.

Upływający czas, ogromny 
postęp podstawowych nauk 
medycznych kardiologii, kardio
chirurgii, farmakologii oraz tech
niki i aparatury medycznej spra
wiły, że medycyna oferuje wcze
śniejsze możliwości wykrywa
nia chorób układu krążenia, a 
także lepiej kwalifikuje chorych 
do leczenia zachowawczego lub 
zabiegowego.

Mimo tak znacznego postępu 
i rozwoju medycyny nadal naj
ważniejszą ofertą pozostaje pre
wencja pierwotna, prozdrowot
ny styl życia.

Elektrokardiogram
Przy każdym uderzeniu serca powstaje w nim bardzo słaby prąd o napięciu ok. 0,001 wolt. 
Przy pomocy elektrod mocowanych do rąk i klatki piersiowej można napięcie to zmie
rzyć, wzmocnić i zapisać. W przypadku wystąpienia zawału pojawiają.się typowe odchy
lenia od normalnego wykresu krzywej. Przebyty zawał pozostawia w zapisie ekg tzw. 
bliznę pozawałową.

Dane epidemiologiczne w Polsce i na świecie wykazują, że tylko promocja zdrowia i 
prewencja pierwotna mogq skutecznie zapobiegać epidemii inwalidztwa i zgonów z  po
wodu chorób układu krążenia. Leczenie farmakologiczne, chirurgiczne, prewencja wtórna 
sq medycyną naprawczą leczącą skutki zaniedbań. Polaku, bądź mądry przed szkodą.

Pacjentowi na klatkę piersiową przykleja się elektrody, a w niewielkiej torebce przymoco
wanej do pasa urządzenie rejestrujące. Pacjent chodzi z aparatem przez całą dobę wyko-

Iijąc normalne czynności. Następnego dnia taśma z danymi jest oceniana. W ten sposób
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Moje serce - w moich rękach...
c.d. ze strony 1.

W yżej w ym ienione czynniki ryzyka m ożna uszerego 
w ać inaczej, a to na:

A. Czynniki poddające się modyfikacji
I. Styl życia

1/ Dieta obfitująca w tłuszcze nasycone, 
cholesterol i kalorie 

2/ Palenie tytoniu 
3/ Nadmierne spożycie alkoholu 
4/ Mała aktywność fizyczna 
5/ Agresywny sposób bycia

II. Cechy biologiczne i fizjologiczne
1/ Podwyższone stężenie cholesterolu, 

trójgllcerydów i cukru 
2/ Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi 
3/ Otyłość
4/ Czynniki zwiększajgce ryzyko 

powstawania zakrzepicy
B. Czynniki nie poddające się modyfikacji
III. Cechy indywidualne

1/ Wiek 
2/ Płeć
3/ Wczesne występowanie w rodzinie 

chorób naczyń na tle miażdżycy

w tabeli aż jedenaście możemy wyeliminować zmianą stylu ży
cia. Tylko wobec czterech jesteśmy prawie bezsilni. Mówię 
prawie, bo część świata, która wcześniej uwierzyła, że zapo
bieganie chorobie, a nie dopiero jej leczenie jest właściwe, zbiera 
tego owoce. Wydatnie wydłużyła się tam długość życia. Odro
bina statystyki pozwoli mi pokazać powagę sytuacji naszej lud
ności.

Począwszy od 1983 roku liczba zgonów z po
wodu choroby niedokrwiennej serca /wieńco
wej/ w woj. katowickim gwałtownie wzrasta
ła, by w 1992 roku osiągnąć liczbę 159 na
100.000 mieszkańców. W  tym samym roku 
przeciętna dla Polski wyniosła 112 zgonów na
100.000 mieszkańców. Jeszcze gorzej Śląsk 
wypada w porównaniu z resztą Polski w sta
tystyce zgonów z powodu ostrego zawału 
serca /138 - Śląsk, 85 - Polska/.

Trudno nie zakrzyknąć: “No tak, w tak zatrutym środowisku 
nie może być inaczej!” Ja jednak do tej opinii się nie przyłączę. 
Dla mnie ta statystyka jest dowodem, że styl życia ma decydują
cy wpływ na zachorowalność na chorobę wieńcową. My mie-

4/ Już Istniejgca choroba 
niedokrwienna serca

Czynnik “styl życia” zależy przede wszystkim od nas sa
mych. Na drugą część tej tabeli mamy też znaczący wpływ 
poprzez zmianę stylu życia i przestrzeganie zalecanego przez 
lekarza sposobu leczenia nadciśnienia tętniczego. Proszę za
uważyć, że spośród piętnastu czynników ryzyka wymienionych

szkańcy Śląska żyjemy trochę inaczej, bardziej nerwowo, w cią
głym pośpiechu i pod presją zegara. Rytm pracy narusza nam 
maszyna i taśma. Za to otrzymujemy trochę więcej pieniędzy 
zamieniając je na obfitsze posiłki, telewizory', przed którymi sie
dzimy po pracy, i samochody, które wożą nas nawet w niedzielę 
do kościoła. Mamy ambitnych, a nieraz zawistnych kolegów, 
którzy tylko czekają na każde nasze potknięcie i nerwowych, nie
sprawiedliwych szefów, którzy swoje kłopoty i niepowodzenia

■
rom iar ciśnienia lęnnczego

W Polsce na nadciśnienie choruje 10 procent populacji, tj. ok. 4 min ludzi. Rozpoznanie nadciśnienia stawia się zazwyczaj w 
oparciu o pomiary ciśnienia metodą tradycyjną. Jest to metoda wystarczająca w większości przypadków. U niektórych pacjentów 
pomiary te sąjednak pomiarami przypadkowymi, wyrywkowymi i wykonywanymi zazwyczaj w obcym dla chorego otoczeniu. 
Według Pickeringa u 20 procent pacjentów z nadciśnieniem występuje zjawisko “białego fartucha”. Polega ono na występowaniu

niau osób rzeczywiście zdrowych. Zjawisko to może być przyczyną włączenia i kontynuowania zbędnego leczenia hypotensyjne- 
go. Celem uniknięcia tego typu pomyłek diagnostycznych wprowadzono metodę całodobowego automatycznego pomiaru ciśnie
nia. Pomiaiy dokonywane sąprzez całą dobę co 15 - 20 min. Metoda ta pozwała na ocenę średnich wartości ciśnienia, zmienności 
ciśnienia, rytmu dobowego ciśnienia tętniczego. Otrzymane wartości są bardziej obiektywne i wiarygodne niż pomiaiy dokonane

— : ł/—• W przebiegu nadciśnienia.

zawodowe i rodzinne rozładowująna podwładnych. Tak powstaje 
zaklęty krąg agresji. Agresja, frustracja, nieprzyjazny stosunek 
do świata prowadzą do przewlekłego stresu, który jest z kolei 
powodem poważnych zaburzeń krążenia.

Napisałem to wszystko, byśmy sobie uświadomili, jak wie
le można osiągnąć zapobieganiem. Nikt z nas nie wątpi, że 
nawet najsprawniejsza straż pożarna nie uchroni nas przed 
poważnymi szkodami kiedy już  wybuchnie pożar, i dlatego 
robimy wszystko, by do niego nie doszło. Każdy prawdziwy 
mężczyzna dba o swój samochód konserwując błacharkę na 
zapas, wymieniając olej we właściwym czasie i wybierając 
właściwą benzynę. Ale ten sam, młody jeszcze, mężczyzna 
zjada niesamowite ilości kalorii, pali papierosy, siedzi godzi
nami przed telewizorem albo przy wódce i “broń Boże” nie 
ustąpi nikomu z drogi. Zrezygnować ze swoich złych nawy
ków jest bardzo trudno, ale w ielu przed nami to już zrobiło. 
Tym, którzy teraz podjęlftrud zmiany stylu życia należy się 
wielka pomoc, zachęta i uznanie. Zaś żeby następne pokole
nia, nasze dzieci i wnuki nie były nękane i dziesiątkowane 
przez choroby, które nas męczą za naszym przyzwoleniem, 
chrońmy się wszelkimi dostępnymi metodami przed główny
mi naszymi grzechami: obżarstwem, paleniem tytoniu, zło
ścią i agresją oraz brakiem nawyku ruchu dla zdrowia.

Badania radioizotopowe
Są one zaliczane do badań nieinwazyjnych. Pa

cjentow i podajem y dożylnie, w  zastrzyku, nie- 
w ielką ilość radioaktyw nego m ateriału. W przy
padku badań kardiologicznych jes t to zazwyczaj 
tal. Dawka prom ieniow ania jak ą  otrzymuje orga
nizm  jes t porów nyw alna z daw ką otrzym yw aną 
w trakcie prześw ietlania promieniami Roentge
na. Po zastrzyku chory kładzie się pod wrażliwe 
na promieniowane urządzenie pom iarowe, zw a
ne gam m a kamerą. Rozkład talu w zdrowym, do
brze ukrwionym  sercu jest równomierny. Strefy 

I  mniej ukrwione, niedokrwione lub m artwicze - 
po zawale - przysw ajają znacznik słabiej. M eto
dy izotopowe są rezerwowane dla rozpoznania tru
dniejszych przypadków.

c.d. ze strony 1.
śćiwie rozkurczyć. Powstajq warunki do 
przylegania komórek krwi do ścianki na
czynia. Gromadzą się wtedy w ścianie 
złogi cholesterolu, a tętnica ulega po
wolnemu zarastaniu. Najczęstszą przy
czyną zawału jest powstanie pęknięć na 
blaszce miażdżycowej, która zwęża na
czynie. W tych miejscach powstają wa
runki do przylegania płytek krwi. Wy
dzielają one substancje, które uaktyw
niają następne płytki. Tak powstaje ka
skada zdarzeń prowadzących do nara
stania zakrzepu w miejscu zwężenia. 
Gdy zablokuje on przepływ w tętnicy 
dochodzi do zawału serca w obszarze 
zaopatrywanym przez to naczynie. Pa
cjent odczuwa wtedy silny ból w klatce 
piersiowej za mostkiem, często z towa
rzyszącymi potami, lękiem przed śmier
cią. Ból ten ma charakter gniotący, pie
kący, lub rozrywający. Promieniuje do 
szy i, żuchw y, barku, p leców  lub  
nadbrzusza. Chory, który wcześniej miał 
objawy choroby wieńcowej, odczuwa 
ból teraz podobnie, ale jest on silniejszy 
I bardziej długotrwały i uporczywy. Po 
zażyciu nitrogliceryny nie mija, ale tyl
ko nieco słabnie. Takie objawy nakazu
ją zażycie po 5 minutach następnej ta
bletki, a po następnych 15 minutach 
trzeciej tabletki. Brak poprawy jest sy

gnałem do wezwania lekarza lub pogo
towia. W przypadku zawału szanse na 
uratowanie niedokrwionego mięśnia  
sercowego, a często I życia pacjenta, 
są największe w ciągu pierwszych go
dzin od początku bólu. Im później, tym 
szanse są coraz mniejsze. Wynika to z 
nieodwracalności samej martwicy ko
mórek.

Obecne nowoczesne metody lecze
nia pozwalają na próbę rozpuszczenia 
skrzepu blokującego dopływ krwi do 
serca. Jest to tak zwane leczenie fibry- 
nolityczne zawału. W warunkach pol
skich leczenie to prowadzimy lekiem o 
nazwie streptokinaza. Szeroko zakrojo
ne międzynarodowe badania wykaza
ły, że lek ten podany odpow iednio  
wcześnie, w ciągu 2 godzin od począt
ku zawału, spełniającym pewne warunki 
chorym, zwiększa ich szanse na przeży
cie zawału o około 25 procent. Podob
ne wyniki daje podanie w tym czasie 
zwykłej aspiryny. Połączenia natomiast 
obu leków daje zmniejszenie śmiertel
ności o 42 procentll! Warunkiem takiej 
ich skuteczności jest, co jeszcze raz 
podkreślam, kryterium czasu. Ryzyko 
śmierci w ciągu roku od początku za
wału jest duże i sięga 30 - 50 procent. 
Największe jest ono na początku i po
tem w miarę upływu dni stopniowo ma

leje. Dlatego fazę ostrą zawału leczymy 
w warunkach intensywnego nadzoru w 
szpitalu.

Po okresie 14-21 dni najczęściej pa
cjent jc st już bezpieczny i zostaje wypi
sany do domu. W krajach zachodnich 
podejmowane są uwieńczone powo
dzeniem próby wypisywania pacjentów, 
oczywiście odpowiednio dobranych, już 
po 7 dniach. W domu następuje dalsza 
rehabilitacja chorego, która wraz z ob
serwacją i odpowiednio dobranym le
czeniem ma na celu powrót pacjenta 
do aktywnego życia, a często nawet do 
wykonywanej wcześniej pracy. Osta
tecznym, ale niestety nadużywanym w 
Polsce, rozwiązaniem jest kierowanie 
pacjenta na rentę chorobową. Powodu
je ona często nieodwracalne szkody w 
psychice człowieka, który nie dość, że 
jest dotknięty chorobą, to jeszcze jest 
zepchnięty na boczny tor życia i czuje 
się niepotrzebny, często nie potrafi zna
leźć nowego celu w życiu. Na tym eta
pie bardzo potrzebna jest odpowiednia 
zachęta ze strony rodziny i lekarza, która 
pomaga się odnaleźć choremu w no
wych warunkach. Często wystarcza  
zmiana warunków pracy, zmiana stano
wiska, a pacjent czuje się na nowo peł
nowartościowy i potrzebny.

;
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Pamiętam jak dzisiaj. Był to początek 
sierpnia, pogoda burzowa, duszno, jak co 
dzień po powrocie z pracy - a pracowa
łem jako kierowca - po obfitym obiedzie, 
usiadłem przed telewizorem. Lubiłem tak 
odpoczywać - telewizor, gazetka, wygodny 
fotel, papieros. To mi odpowiadało. Tego 
dnia nie czułem się najlepiej. Najgorsze 
przyszło wieczorem. Nagle poczułem silny 
ból za mostkiem. Uczucie, którego nigdy nie 
zapomnę, jakby ktoś usiadł mi na klatce 
piersiowej. Serce łomotało. Zaczęło mi być 
niedobrze. W pierwszej chwili pomyślałem, 
że na pewno zaszkodził mi obiad. Ale ból 
narastał. Zaczęło robić się duszno. Spoci
łem się ogromnie, mimo że termometr nie 
wskazywał wzrostu temperatury. Po rozmo
wie z żoną postanowiliśmy wezwać pogo
towie.

Potem potoczyło się szybko - pogotowie, 
zastrzyk, nosze, szpital. W szpitalu krząta
nina, pobieranie krwi, jakieś badania, 
podłączyli mnie do aparatury. Przez pierw
sze godziny byłem oszołomiony, gdy ból 
ustąpił i poczułem się lepiej, lekarz wypo
wiedział zaklęte słowa - to zawał mięśnia 
sercowego. Po kilku dniach pobytu w szpi
talu zapytałem lekarza, co to tak naprawdę 
jest zawał, dlaczego to właśnie ja mam tę 
chorobę, jak mam żyć dalej? Po rozmowie 
zrozumiałem.

Serce to pompa. Pompa, która pracuje 
przez całe nasze życie, powodując, iż każda 
najdrobniejsza część naszego ciała jest do
brze odżywiona i ma czym oddychać. Lecz 
aby nasze serce mogło wydajnie pracować,
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Określenie “wada serca” oznacza obecność 
nieprawidłowego połączenia między komo
rami przedsionka, między naczyniami tętni
czymi lub między naczyniem a jamą serca, 
nieprawidłową czynność zastawki, nieprawi
dłową drogę łub kierunek przepływu krwi 
przez serce oraz nieprawidłową pozycję ser
ca w klatce piersiowej. Wady serca dzielą się 
na nabyte i wrodzone. Wada serca wrodzo
na  jest następstwem nieprawidłowego roz
woju serca w czasie życia płodowego. Naby
ta wada serca jest to wada powstała po uro
dzeniu.

Rodzice często pytają lekarzy, czy ich postę
pow anie mogło w  jakikolw iek sposób przyczy
nić się do pow stania w ady w rodzonej serca u 
dziecka. N iezm iernie rzadko udaje się ustalić 
przyczynę takiej wady. W  niewielu przypadkach 
w rodzone w ady serca zw iązane są  z chorobam i 
dziedzicznym i lub defektam i chrom osom alny- 
mi /np. zespół Downa/. W  innych przypadkach 
m ogą być spow odow ane przez infekcje, np. 
różyczkę, w  pierw szym  trym estrze ciąży. Jed
nak w  w iększości przypadków  przyczyna po
w stania w ady serca pozostaje nieznana. Przyj
m uje się, że rozwój serca m oże być zaburzony 
przez w iele różnych czynników , jeśli tylko w y
stąp ią  one w  krytycznym  m om encie. W śród 
przypuszczalnych czynników  ryzyka znajdują 
się infekcje w irusow e, leki, związki chem iczne 
i prom ieniow anie rentgenowskie. Jednak o żad
nym  z pow szechnie znanych i stosow anych le
ków  lub środków  chem icznych nie m ożna po
w iedzieć, że je s t szczególnie niebezpieczny.

N ie m a m ożliw ości zapobiegania w ystępow a
niu w rodzonych w ad serca. Jedyne co m ożna 
zrobić, to odradzać ciężarnym  kobietom  stoso
w anie jakichkolw iek leków bez istotnych w ska
zań.

Transplantacja serca
T ran sp lan tac ja  je s t leczen iem  z w ybo

ru dla chorych w krańcow ym  stadium  nie
w ydolności serca. W  kra ju  dw a ośrodki 
wykonują^ zab ieg i p rzeszczepów  - o śro 
dek w  Z abrzu  po d  k ierunk iem  prof. R eli
gi o raz  ośrodek  w  K rakow ie  po d  k ierun
kiem  prof. D zia tkow iaka. W  latach 1985 
do 1995 r. dokonano  w  Polsce p onad  300 
przeszczepów . O becnie  zapo trzebow an ie 
je s t na  4 0 0  takich  operacji rocznie. G łów 
nym  p o w o d e m  o g ran icza jący m  liczb ę  
zab iegów  je s t b rak  daw ców .

one m ają jed n ą  w spólną cechę: zaburzają funk
cję układu krążenia i oddychania. To z kolei 
je s t p rzyczyną odczuw anych  przez chorego  
dolegliw ości, np. duszności, pow iększenia w ą
troby, obrzęków  i innych.

N iektóre w ady zastaw ek, szczególnie o m a
łym  i um iarkow anym  nasileniu zm ian, nie w y
m agają  leczenia. Inne w ym agają jedynie  lecze
nia zachow aw czego, polegającego na ograni
czeniu aktyw ności fizycznej oraz stosow aniu 
odpow iednich leków . W reszcie istnieją w ady, 
w obec których jed y n ąsk u teczn ą  m etodąpostę- 
pow an ia jest leczenie operacyjne, polegające na 
w ym ianie zniszczonej zastawki na sztuczną lub 
na przecięciu w iązadeł płatków zmienionej cho
robow o zastawki.

W  kardiologii notuje się ciągły postęp. O zna
cza to, że stosow ane m etody sta ją się  coraz lep
sze i bezpieczniejsze, a pow ik łań  je s t coraz

Dynamiczny rozwój cywilizacji, intensywność 
współczesnego życia, zagęszczenie ludności, stale 
postępujące zmiany sposobu odżywiania i trybu 
życia, jak i coraz bardziej zanieczyszczane przez 
człowieka środowisko, są elementami sprzyjający
mi występowaniu chorób cywilizacyjnych. Jedną 
z nich jest miażdżyca, czyli odkładanie się w 
błonie wewnętrznej tętnic dużego i średniego 
kalibru lipidów i soli wapnia oraz rozrost tkanki 
łącznej, co w konsekwencji prowadzi do zwężenia 
lub zamknięcia światła naczynia.

Choroba ta występowała już przed wiekami, czego 
dowodzą badania archeologiczne. Dociekliwi badacze 
wykiyli zmiany miażdżycowe mumii egipskich sprzed 
tysięcy lat. Uważa się, że pierwsze elementy blaszki 
miażdżycowej powstają już w młodości, a następnie 
ulegają rozwojowi. Zmiany powstają najwcześniej w 
tętnicy głównej, ale dopóki sąniezbyt rozległe, nie dają 
o sobie znać. Następnie atakowane są zazwyczaj tętni
ce wieńcowe, odchodzące od tętnicy głównej i wnika
jące wściany serca. Dopiero potem dochodzi do zmian 
w tętnicach zaopatrujących ljiózg, kończyny dolne i 
nerki. Dotąd wyodrębniono jednak ponad 200 czyn
ników, które w mniejszym lub większym stopniu wpły-

cowej o ponad 25 procent.
Na powstawanie i przebieg miażdżycy w dużym stop

niu wpływa wiek chorego - wraz z wiekiem wzrasta 
ryzyko wystąpienia choroby. Mężczyźni częściej cho
rują na miażdżycę, niż kobiety, które ochraniane są 
przez honnony płciowe, a głównie estrogeny. Uważa 
się, że najlepszą profilaktyką przedwmiażdżycową u 
kobiet po okresie przekwitania jest hormonalna tera
pia zastępcza naturalnymi hormonami płciowymi.

Cukrzyca najczęściej kojarzy się z innymi czynnika
mi ryzyka miażdżycy: otyłością hiperlipidemią nad
ciśnieniem tętniczym. Otyłość jako czynnik ryzyka jest 
wciąż zagadnieniem otwartym i wymaga dalszych ba
dań. Wpływ otyłości na powstanie miażdżycy zależy 
głównie od równoczesnego występowania innych 
czynników ryzyka. Brak jest jednoznacznej odpowie
dzi na pytanie, czy osoby otyłe, ale nie obciążone do
datkowymi czynnikami ryzyka, są bardziej zagrożone, 
niż osoby o prawidłowej masie ciała. Jednak według 
niektórych badaczy otyłość przyśpiesza rozwój miaż
dżycy o 10 lat.
■ Osoby charakteryzujące się potrzebą dominowanią 

prestiżu, rywalizacji częściej chorująna chorobę wień
cową. Dużą rolę w powstawaniu miażdżycy odgrywa

Miażdżyca

mm ej.

''''ń / ó Korondrografia
Badanie koronarograficzne jest badaniem inwazyjnym. Polega ono na podaniu kontrastu 

do naczyń wieńcowych oraz do jam serca i wykonaniu zdjęć radiologicznych. Pozwala to na 
ocenę stanu naczyń wieńcowych i podjęciu decyzji o dalszym postępowaniu leczniczym.

Badanie koronograficzne jest jedynym: -------------------- — :---------- A------
do leczenia zabiegowego. Jest

nas przed Rumunią i Sło 
zrujnowana wojną. L 
dniej europejskiej.

Przeżyć zawal 
i co dalej?

mała aktywność fizyczna. Częstsze występowanie 
miażdżycy w niektórych rodzinach może zależeć od 
tego samego sposobu odżywiania się, a także rodzin
nie występującego nadciśnienia tętniczego, hiperlipi- 
demii, cukrzycy oraz zaburzeń rozwojowych tętnic.

Karta Ottawska z 1986 roku definiuje promocję zdro
wia jako “proces umożliwiający człowiekowi kontro
lę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę”. Elimi
nacja najbardziej niebezpiecznych czynników ryzyka 

pwi treść prozdrowotnego stylu życia.
.wielu czynników ryzyka miażdżycowego czę- 

¡cąrolę odgrywa hiperlipidemią będąca rezul
tatem stosowania nieprawidłowej diety. Dicta przeciw-

oraz na odpowiednim doborze pokarmówu osób z na

wiania u ludzi z nadwagą. Dieta powinna być pełno
wartościową to znaczyzawierać dostateczną ilość biał
ka, tłuszczów, węglowodanów', witamin i składników 
mineralnych. Dieta przeciwmiażaifiowa będąca nie 
tylko jedną z metod profilaktyki chorób układu krąże
nia, ale również istotnym środkiem w leczeniu tych cho
rób powinna zawierać kilka elementarnych zaleceń.

Zalecenia dotyczące diety 
przeciwmiażdżycowej dotyczą:

1. Ograniczenia kaloryczności pożywienia, za
pewniającego stopniową utratę masy ciała u osób 
z nadwagą i utrzymanie należnej masy ciała u po
zostałych osób. Konieczne jest urozmaicenie po-

i ono musi być dobrze odżywione. Funk
cję podajnika składników odżywczych i 
tlenu dla serca spełniają naczynia, które w 
związku z charakterystycznym ułożeniem 
nazywamy wieńcowymi. Gdy naczynia te 
przestają być wydajne, gdy serce w naj
drobniejszej jego części przestaje być pra
widłowo odżywione, dochodzi do obumie
rania jego komórek, do zawału mięśnia ser
cowego.

Czy my swoim postępowaniem możemy 
zapobiec temu procesowi, co mamy czy
nić gdy nas dosięgnie? Zdrowy styl życia - 
co pod tym pojęciem się kryje? Nie spę
dzajmy nieskończonej liczby godzin przed 
telewizorem. Wyjdźmy na spacer, weźmy 
dzieci i pojedźmy na wycieczkę rowero
wą. Narzućmy sobie rygor wykonywania 
wysiłku fizycznego. Wykorzystajmy każdą 
wolną chwilę, aby być na powietrzu w ru
chu. Reguła trzy razy trzydzieści razy sto 
trzydzieści jest nadal aktualna.
Trzy razy w tygodniu przez trzydzieści mi
nut wykonujmy wysiłek zmuszający na
sze serce do stu trzydziestu uderzeń na 
minutę.

Gdy przeżyliśmy zawał, również nie bój
my się ruchu. Oczywiście stopniowo, pod 
kontrolą lekarza, dochodzimy do dobrej for
my i wydolności. Zawał nie przeszkadza w 
podejmowaniu wysiłku fizycznego.

Spójrzmy na to co spożywamy. Koniec z 
obfitymi i tłustymi obiadami, nieregularnym 
jedzeniem, ogromnymi ilościami jedzenia na 
kolację. Pozbądźmy się nadwagi. Owoce, ja
rzyny, białko - oto co powinniśmy polubić. 
Zapomnijmy o dużych brzuchach, obfitych 
spodniach i sukienkach. Jedzmy po to aby 
żyć, i to żyć dobrze, a nie po to aby jeść.

Niedopuszczalna jest sytuacja, aby ktokol
wiek po zawale mięśnia sercowego nawet 
spojrzał na papierosy, a gdy nie chce do nie
go dopuścić, też powinien z nich zrezygno
wać. Regularny odpoczynek i unikanie stre
sów - to nasza zasada.

Przeżyty zawał nie oznacza wcale auto
matycznej eliminacji z życia zawodowego. 
Oczywiście jest to sprawa bardzo indywi
dualna. W większości przypadków po re
habilitacji i dostosowaniu się do zasad zdro
wego stylu życia będziemy mogli być nadal 
bardzo dobrymi pracownikami.

I to co najważniejsze - uwierzmy leka
rzowi. On nie mówi tego wszystkiego po 
to, aby nas gnębić, czy się z nas wyśmie
wać. On chce abyśmy byli zdrowi. Bo ser
ce mu się kraje, gdy widzi jak własnym 
postępowaniem doprowadzamy do sytu
acji, gdy stajemy, jak ten pacjent na po
czątku artykułu, na granicy, która dla w ie
lu z nas może być tą ostatnią, którą po
konamy.

wąją na powstawanie i przebieg choroby.
Za podstawowe czynniki ryzyka miażdżycy uważa 

się: podwyższony poziom lipidów - cholesterolu i trój- 
glicerydów /tzw. hyperlipidemię/, nadciśnienie tętni
cze, palenie papierosów. Ponadto należy wymienić: 
podeszły wiek, płeć męską, cukrzy cę, otyłość, małą 
aktywność okmlony t»oa>b<mości, ob
ciążający wywiad rodzinny, przedwczesne prze- 
kwitanie u kobiet, niedobór witamin A, E, C oraz 
niektórych mikroelementów /selen, ma;
Podwyższony poziom cholesterolu jest uważa 
większość epidemiologów za główny czynnik ry 
miażdżycy. Powinno dążyć się do obniżenia poziomu 
cholesterolu poniżej 200 mg proc. Stwierdzono, że 
poziom cholesterolu w surowicy krwi zależy nie tylko 
od ilości spożywanego cholesterolu, lecz od zawarto
ści tłuszczów w pożywieniu. Wiele przemawia za tym, 
że nasycone kwasy tłuszczowej które znajdują się w 
tłuszczach zwierzęcych, podnoszą poziom cholestero
lu, natomiast nienasycone kwasy tłuszczowe obniżają 
go. Istnieje zależność między cholesterolem i trójgli- 
cerydami. Poprzez obniżenie poziomu stężenia trój- 
glicerydów poniżej 150 mg proc. można obniżyć po
ziom stężenia cholesterolu.

Jednym z głównych czynników sprzyjających roz
wojowi miażdżycy, która tkwi u podłoża tak poważ
nych i rozpowszechnionych chorób, jak choroba wień
cowa, zawał serca, niewydolność krążenia jest nadci
śnienie tętnicze. Według norm podanych przez WHO 
o nadciśnieniu tętniczym mówimy wówczas, kiedy' 
ciśnienie skurczowe przekracza wartość 160 mmHg, a traw. .
ciśnienie rozkurczowe 95 mmHg. 2. Ograniczenia spożycia tłuszczów poniżej 30

Powstawaniu miażdżycy sprzyja również pale- , proc. zapotrzebowania kalorycznego, 
nie tytoniu. Badania epidemiologiczne wskazują, że fj  3. Ograniczenia spożycia cholesterolu: poniżej 
u mężczyzn palących dwadzieścia lub więcej papiero- *  300 mg dziennie, a u osób z hipercholesterole- 
sów dziennie istnieje dwukrotnie większe ryzyko za-. mią poniżej 200 mg.
chorowania na zawał serca i trzykrotnie większe ryzy- ; 4. Stosowania węglowodanów złożonych, które 
ko nagłej śmierci sercowej, niż u niepalących. Szcze- ,, powinny zabezpieczać 50-60 proc. zapotrzebowa- 
gólnie niebezpieczne jest palenie u młodych łudzi do - nia kalorycznego. Zaleca się pieczywo z pełnego 
45. roku życia. Zawał serca u mężczyzn w tej grupie przemiału, kasze, płatki owsiane, unikanie cukru, 
wieku występuje 15 razy częściej, niż w grupie niepa- pieczywa białego i cukierniczego,
lących. W opinii WHO palenie tytoniu jest najważ- 5. Spożycia białka stanowiącego 10-15 proc. ener-
niejszym z możliwych do usunięcia czynników ryzy- gii - h ograniczeniem białka pochodzenia zwie- 
ka zawału serca. Ocenia się, że zlikwidowanie pałę- 4 rzęcego do 30-50 proc: ogólnej ilości białka. Za- 
nia zmniejszy śmiertelność z powodu choroby wień- łecane są  ryby, drób, soja, mleko niskotłuszczo-

we, nasiona roślin strączkowych. Przeciwwska
zanymi produktami są: mleko pełne, żółte sery, 

|  tłuste mięsa, wędliny, tłusty drób.
6. Spożycie stirowych owoców i jarzyn oraz in- 

\ - nych'potraw  zawierających błonnik.
nej, pozwalając na obrazowanie struktur °  7. Ograniczenie soli kuchennej do 6 gramów na 
serca i ocenę ich ruchu. Chociaż nic.nie ^  dobę.

8. Ograniczenie spożycia alkoholu.
9. Wzbogacenie diety w witaminy i mikroelemen
ty o działaniu przeciwmiażdżycowym.

Nie ulega wątpliwości, że miażdżyca “boi się” 
diety. Obowiązuje pogląd, że podawanie leków 
obniżających poziom cholesterolu i lipidów win
no być poprzedzone około 6-miesięcznym okre
sem diety przeciwmiażdżycowej.

Podsumowując, najważniejsze w profilaktyce 
miażdżycy to odpowiednia dieta, zaprzestanie pa
lenia, aktywność fizyczna, a u kobiet po meno- 
pauzie hormonalna terapia zastępcza.

Echokardiografia UKG
W chwili obecnej badanie UKG pełni kłu- | 
czową rolę w diagnostyce kardiologicz- J

jest w stanie zastąpić rozmowy lekarza z 
pacjentem i badania fizykalnego to jednak 
UKG staje się naszym kolejnym zmysłem 
kardiologicznym coraz bardziej niezbęd
nym w pracy szpitalnej jak i ambulatoryj
nej. Badanie to pozwala na diagnozowa
nie wad serca, choroby niedokrwiennej 
serca, powikłań pozawałowych - blizny po- 
zawałowe, tętniaki, skrzepimy, pęknięcia 
serca.

I
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Zdajem y sobie sprawę, że do życia  
niezbędna jest woda. We w spółcze
snym  św iecie dostarczana jest ona  
przy pom ocy sieci wodociqgow ej do 
każdego gospodarstw a dom owego. 
Tam używa się jq do różnych celów: 
do spożycia, m ycia i sprzqtania. Po 
wykorzystaniu dostaje się ona z po
wrotem  do system u rur kanalizacyj
nych, odprow adzajqcego ścieki do  
zakładu oczyszczajqcego je i zapew- 
niajqcego pow rót wody z powrotem  
do przyrody. Ten cykl powtarza się w 
n ie sk o ń c zo n o ść . Na co d zie ń  nie  
uświadam iam y sobie znaczenia tego  
obiegu wody do momentu, gdy on za
wiedzie.

Bardzo podobnie funkcjonuje nasz układ 
krgżenia, który stanowi dla organizmu taki 
system zaopatrzenia poszczególnych tka
nek i narzqdów w wodę i substancje

Serce ■ tętnice * żyły

ny przez płuca w akcie oddychania. Lewy 
i prawy przedsionek serca to zbiorniki, 
które pomagajg odpowiednim komorom 
w ich pracy. ,

Obie komory serca działajg jako dwie 
niezależne pompy, oddzielone przegrodg 
międzykomorowg i wraz z przedsionkami 
tworzg 4-jamowy narzgd zwanyisercem. 
Jo ono pracuje już od ok. 6. tygodnia ży
cia płodowego i bije aż do momentu, 
który kończy nasze życie. Serce, aby pra
widłowo spełniać swojg rolę, je s f wypo
sażone w specjalne struktury, zwane za
stawkami, które zapewniajg jednokierun
kowy przepływ krwi w naczyniach izabez- 
pieczajg przed jej cofaniem się. Ich uszko- 

odżywcze, oraz tlen, jak powyżej opisana dzenie, zwane wadę zastawkowg serca, 
sieć wodociggowa. Działa on jednoczę- jest często przyózyng poważnych dolegli- 
śnie w drugg stronę, odbierajgc produkty wości, co jest zrozumiałe, gdy zdamy so- 
przemiany materii i prowadzgc je do oczy- bie sprawę z tego, że ta pompa przestaje 
szczalni, którg to funkcję pełni wgtroba wtedy efektywnie działać. Jesf to zwła- 
oraz nerki. szcza widoczne w czasie wysiłków, gdy

W organizmie dorosłego człowieka znaj- wymagania wobec serca rosng, a ono me 
duje się około 5 litrów krwi. RozmieszczcS# może im sprostać, 
na jest ona w dwóch obiegach krgżenia; « ¡S ta łe  kurczenie się mięśnia sercowego 
dużym i małym. Każdy z nich posiada swg jest kontrolowane przez układ wyspecjali-
własng pompę tłoczgcg krew do naczyń 
tętniczych. Krgżenie duże zaopatruje w

zowanych włókien mięśniowych, które two
rzg naturalny rozrusznik i układ przewbdzg-

krew cały organizm i napędzane jest przez cy, rozprowadzajgcy pobudzenie do po
lewę komorę serca. Prawa komora obsłu
guje natomiast krgżenie małe doprowa- 
dzajgce krew do płuc. Tutaj krew żylna, 
bogata w dwutlenek węgla, pozbywa się 
go, a w zamian otrzymuje tlen dostarczo-

szczególnych komórek mięśniowycp.(
Z serca wychodzę duże naczynia krwio

nośne zwane tętnicami, które na obwodzie 
rozgałęziajg się coraz bardzieffna obraz 
gałęzi drzewa. Tętnicami, a potem tętnicz-

kami krew dostarczana jest do naczyń wło
sowatych oplatajgcych gęstg siecig każdy 
narzgd i dochodzgcg do każdej najmniej
szej komórki, umożliwiajgc jej życie.

Komórki serca nie sq wyjgtkiem i potrze
buję takiej samej "obsługi". Służy temu sieć 
naczyń zwanych naczyniami wieńcowymi. 
Odchodzę one od poczgtkowego odcin
ka aorty pod postacig prawej i lewej tętni
cy wieńcowej, które następnie się rozkrze- 
wiajg oplatajgc jak wieniec całe serce. To 
właśnie choroby tych naczyń, jest to głów
nie miażdżyca, sq odpowiedzialne za za
wał serca.

Komórki mięśnia sercowego różnię się od 
mięśniowych, gdyż pomimo ciggłej pracy, 
wcale się nie męczę. Wymagajg jednak 
dobrego zaopatrzenia w substancje odżyw
cze. Dlatego więc tak ważny jest dobry stan 
naczyń wieńcowych. W warunkach co
dziennego życia zmienia się zapotrzebowa
nie organizmu na tlen. Układ krgżenia jest 
jednak bardzo elastyczny i potrafi w razie 
konieczności zwiększyć od 10- do 20-krot- 
nie ilość transportowanego tlenu. Świad
czy to o jego dużych możliwościach ad
aptacyjnych będgcych istotng składowg 
tego, co nazywamy kondycję fizyczng. 
Nie przychodzi ona jednak sama. Wyma
ga ona z naszej strony systematycznych 
ćwiczeń i zwiększonej aktywności fizycz
nej, która powoduje, że nasze serce po
trafi podołać różnym trudom codzienne
go życia.

Promocja zdrowia to proces umożliwiający 
zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i 
jego poprawę poprzez eliminację najbardziej 
niebezpiecznych czynników ryzyka. Do czyn
ników wpływających na zdrowie naszego serca 
należą: palenie papierosów i otyłość, mała ak
tywność fizyczna, podwyższony poziom chole
sterolu.

Palenie papierosów jest najpoważniejszym 
możliwym do uniknięcia czynnikiem wpływa
jącym na umieralność z powodu chorób układu 
krążenia i nowotworów. Około połowa zgonów 
palaczy tytoniu spowodowana jest chorobami 
układu krążenia, a 30-40 proc. wszystkich zgo
nów z powodu choroby wieńcowej można uznać 
za skutek palenia. Palenie tytoniu i jednocze
śnie występujące zwiększone ciśnienie krwi, 
podwyższone stężenie cholesterolu, brak aktyw
ności fizycznej wzmagająna zasadzie sumowa
nia ryzyko rozwoju chorób układu krążenia. 
Zwiększone zagrożenie chorobami serca istnie
je także u osób narażonych na długotrwałe dzia
łanie dymu tytoniowego w otoczeniu - jest to 
palenie bierne, o czym nie należy zapominać.

Otyłość czyli nagromadzenie nadmiernej ilo
ści tkanki tłuszczowej w miejscach jej anato
micznego występowania /tj. na brzuchu, bio
drach, udach, pośladkach/ wiąże się z obniże
niem oczekiwanej długości życia na skutek 
zwiększonego występowania groźnych chorób. 
Otyłość określa się przy pomocy wskaźnika 
masy ciała /body mass index - BMI/

ciężar ciała w kg waga 80 kg
B M I------------------------  np.---------------

80

(wzrost w m)2 wzrost 170 cm (1,7)

wartość BMI pomiędzy 20-27 uważa się za za
kres dopuszczalny. Efektem otyłości mogą być:
- podwyższone stężenie cholesterolu we krwi,
- podwyższone ciśnienie krwi, prawdopodo

bieństwo podwyższonego ciśnienia rozkur
czowego przy BMI-30 jest trzykrotnie więk
sze niż dla osób z prawidłowym BMI,

- w miarę wzrostu ciężaru ciała zwiększa się 
ryzyko choroby wieńcowej,

- cukrzyca rozpoczynająca się w późniejszym 
wieku występuje trzykrotnie częściej u osób 
z nadwagą niż u osób z prawidłowym 
ciężarem ciała.
Nadmierne nagromadzenie tłuszczu w rejonie 

tułowia/tj. otyłość w kształcie jabłka, otyłość brzu
szna/ silniej wiąże się z chorobami układu krąże
nia i cukrzycą niż mały stosunek obwodu talii do 
obwodu bioder /otyłość w kształcie gruszki/.

Brak aktywności fizycznej i siedzący tryb ży
cia to zjawisko powszechne w nowoczesnych, 
zamożnych społeczeństwach, gdzie intensyw
na mechanizacja doprowadziła do gwałtowne
go zmniejszenia zużycia energii w większości 
zawodów.

Ćwiczenia fizyczną mogą:
- zmniejszyć iyzyko choroby wieńcowej i udam 
mózgu, obniżać ciśnienie tętnicze krwi,
- poprawić profil lipidowy tj. podwyższać stężenie 
cholesterolu HDL /”dobry cholesterol”/, a obniżać 
stężenie cholesterolu LDL /”zły cholesterol”/,
- sprzyjać spadkowi ciężaru ciała i zapobie
gać otyłości,
- obniżać stężenie glukozy we krwi i w ten sposób 

zmniejszać ryzyko zachorowania 
na cukrzycę.

Częstość, czas trwania i inten
sywność ćwiczeń powinny być

= 27,6

indywidualnie dobrane i dostosowane do począt
kowego poziomu sprawności fizycznej.

Nieprawidłowa dieta, to dieta charakteryzu
jąca się nadmiernym ogólnym spożyciem kalo
rii i tłuszczów zwłaszcza zwierzęcych, chole
sterolu, cukru, soli i alkoholu oraz niedoborach I 
tłuszczów wielonienasyconych /tłuszczów ro
ślinnych/, węglowodanów, włóknika, witamin i | 
soli mineralnych. Spożycie nienasyconych tłu
szczów i cholesterolu wiąże się poprzez podwyż-1 
szenie stężenia cholesterolu we krwi z miażdżycą I 
oraz z tendencją do zlepiania się płytek krwi, | 
prowadzącą do choroby wieńcowej, wylewu 
krwi do mózgu, choroby naczyń obwodowych. 
Również spożycie nadmiaru soli sprzyja wystę-1 
powaniu nadciśnienia.

Prawidłowa dieta powinna zawierać:
- nie więcej niż 30 proc. tłuszczów, tłuszcze nasy-1 
cone pochodzenia zwierzęcego powinny być za
stępowane wielonienasyconymi kwasami tłuszczo-1 
wymi pochodzenia roślinnego /olej sojowy, sło
necznikowy, rzepakowy/,
- zwiększone ilości złożonych węglowodanów oraz | 
włóknika - zaleca się pieczywo z pełnego prze
miału, kasze, płatki owsiane, jarzyny i owoce /ok. 
400 g/dobę/,
- maksymalnie 300 mg dziennie cholesterolu /np.
1 jajko zawiera 240 mg/,
- ograniczenie ilości soli do 6 g/dziennie,
- ograniczone spożycie alkoholu.

Oprócz właściwej diety, odpowiedniego po
ziomu aktywności fizycznej i utrzymania na
leżnej masy ciała, na zdrowie własnego serca 
możemy wpłynąć przez kontrolę ciśnienia tęt- j 
niczego i wczesne leczenie ewentualnego nad
ciśnienia. Choroba nadciśnieniowa może nie 
powodować żadnych dolegliwości, a wykry
cie jej jest możliwe przez pomiary ciśnienia 
tętniczego krwi.

Pod koniec XX wieku nie można troski o wła
sne zdrowie zostawić wyłącznie lekarzom. 
Każdy człowiek może i powinien poprzez od
powiedni styl życia wpływać na zdrowie swo
jego serca.

Pytanie to zadaje sobie każdy z nas kiedy 
zaczyna się chwiać nasze zdrowie. Właści
wą odpowiedzią jest: u lekarza, do którego 
mamy zaufanie. Ale tak dobrze nasza opie
ka nad chorym nie jest jeszcze zorganizowa
na, bowiem służba zdrowia działa nadal w 
bardzo starych ramach organizacyjnych. Dla
tego lekarzem pierwszego kontaktu jest wciąż 
lekarz rejonowy. Jest to już dzisiaj zupełnie 
inny lekarz niż 20 lat temu i nie wiadomo 
dlaczego ma on bardzo często niedobrą opi
nię w naszym społeczeństwie. Chorzy często 
omijają lekarza rejonowego starając się za

Gdiie
się leczyć?

wszelką cenę dotrzeć bezpośrednio do spe
cjalisty. Jest to najgorsze co można zrobić. 
Podobnie złym wyborem jest zgłoszenie się 
do pogotowia, i to nie dlatego, że lekarze tam 
są złymi lekarzami. Wprost przeciwnie - są 
to najczęściej lekarze doświadczeni i specja
liści w rozmaitych dziedzinach medycyny. 
Źle robi pacjent omijający lekarza rejonowe
go dlatego, że jest to zwłoka w postawieniu 
właściwego rozpoznania.

Lekarze rejonowi najlepiej znają swojego 
pacjenta i najszybciej są w stanie postawić 
właściwe rozpoznanie. Ponadto znają środo
wisko, w którym chory żyje, jego inne, daw
niej przebyte schorzenia, jego rodzinę, a czę
sto obciążenia genetyczne czy społeczne. 
Znając to wszystko lekarz rejonowy może 
często już podczas pierwszej wizyty posta
wić właściwe rozpoznanie i rozpocząć nie
zwłocznie skuteczne leczenie. Natomiast 
zgłoszenie się bezpośrednio do poradni spe
cjalistycznej jest często chybione, bo chory 
wybrał nie tę specjalność, co trzeba, a jeśli 
już trafił dobrze, to specjalista będzie żądał 
wyników badań dodatkowych wykonanych u 
lekarza rejonowego. Dotyczy to szczególnie 
dawniej wykonywanych badań rentgenow
skich i EKG, które są bardzo potrzebne, a tak 
często gubione czy też wyrzucane w czasie 
porządków świątecznych a przechowywane 
u lekarza rejonowego. Szczególnie niebez
pieczne jest zgłaszanie się do pogotowia kil
kakrotnie w czasie tej samej choroby, bowiem 
lekarze zmieniają się tam co kilka godzin, a 
choroba ma swój naturalny rozwój i zmienia 
się w ciągu krótkiego nawet czasu. Zmienia
jący się lekarze nie będą w stanie prześle
dzić dynamiki rozwoju choroby, a jest to bar
dzo ważna obserwacja pozwalająca we wła
ściwym czasie zmienić sposób leczenia, wy
konać zabieg, czy skierować pacjenta do szpi
tala lub specjalisty.

Proszę nie przeceniać możliwości medycy
ny i nie lekceważyć początkowych objawów 
choroby. Tylko wczesne rozpoczęcie obser
wacji i wczesne wdrożenie leczenia przez 
tego samego lekarza gwarantuje wyleczenie. 
Możliwości rozpoznania chorób mająobecnie 
poradnie rejonowe podobne do poradni spe
cjalistycznych, ponieważ każda z nich ma 
możliwość wykonania badań EKG, ultrasono- 
graficznych /USG/. Badania rentgenowskie i 
laboratoryjne wykonują bez większej zwłoki 
pracownie wyposażone w tę aparaturę. Nie 
tylko leczenie istniejącej już choroby, ale tak
że profilaktykę najlepiej poprowadzi lekarz re
jonowy, najbardziej predestynowany do roli 
‘Anioła Stróża” naszego zdrowia. Nie czekaj
my aż ministerstwo zmieni nazwę lekarza re
jonowego na lekarza domowego. Lekarze re
jonowi w znacznej większości już obecnie wy
pełniają zadania lekarza rodzinnego.

"Bądź zdrów" - dodatek do "Gazety Rybnickiej". KOLEGIUM REDAGUJĄCE: 
dr n. med. Maciej Rogoszewski, lek. med. Leon Szkróbka, lek. med. Bolesław Piecha 
POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE W RYBNIKU

:ef Meisel, Andrzej Gałuszka, 
, Janusz Ostrowski



Abecadło
Rzeczy

Śląskich

W ładcy
"Państwa Rybnickiego "

Rybnik, jako część K sięstw a R aci
borsk iego , p rzeszed ł pod w pływ y 
Czech w 1327 roku. W takim podpo
rządkow aniu nasze m iasto trwało do 
1526 roku, kiedy to Czechy w raz z 
podlegającym  mu całym Śląskiem , 
stały się częścią A ustrii. K sięstwem 
Raciborskim  rządził w tedy w latach 
1521-1523 książę opolsko-raciborski 
Jan Dobry. K iedy jednak  zm arł bez
dzietnie, na dworze w iedeńskim  zde
cydowano w ydzielić z księstw a rac i
borskiego tzw. Rybnickie Państwo 
Stanowe czyli R ybnik i okoliczne 
w sie - Ligota, Rybnicka K uźnia, L i
gocka K uźnia, Boguszow ice, Gotar- 
tow ice , Szczejkow ice , P rzegędza , 
Książenice, Lasoki, Ochojec, Gole- 
jów , Grabownia, W ielopole, Orzepo- 
wice, Jejkowice, Smolna, Zamysłów, 
Rydułtowy, Radoszowy, Biertułtowy, 
N iedobczyce, Popielów, Radziejów, 
Jankow ice, M ichałkow ice, Chwało- 
w ice, Św ierklany Górne. Państwo to 
istniało do 1788 roku czyli do kupie

nia go przez króla Prus. W tym cza
sie czyli w latach 1532-1788 rybnic
kim “państew kiem ” zarządzali: 
1532-1538: Wacław Hnedecz; 
1538-1542: Mikołaj Nibszyc z Ba
ryczy;
1544/45-1575: Wacław Sedlnicki
/Szw agier K ornicza/;
1575-1584: W ładysław  Starszy  
Lobkowic /zw any “Popiel”/; 
1584-1621: W ładysław  M łodszy  
Lobkowic/syn W ładysław a S tarsze
go/. Ten w ażny urzędnik na dworze 
cesarskim w W iedniu nabywa w 1607 
roku “państwo rybnickie” jako  dzie
dziczną własność;
1621-1632: Z d en ko W ojciech  
Lobkowic /b ra t W ładysław a M łod
szego/;
1632-1638: W acław  E u zeb iusz  
Lobkowic /syn Zdenka/. D la pozy
skania pieniędzy na zakup księstw a 
żagańskiego sprzedał on “państw o 
rybnickie” rodowi Haugwitz; 
1638-1639: Józef Haugwitz, po roku

odsprzedał Rybnik rodowi Prażm a; 
1639-1668: Jan Bernard Prażma, 
zam ieszkał w Rybniku na zamku; 
1668-1679: Ferdynand Leopold  
Oppersdorf /szw agier Prażm y/; 
1679-1682: Jan Bernard Oppers
dorf /syn Ferdynanda/, odsprzedał 
R ybnik  k rew nym  z rodu  W ęg ie r
skich;
1682-1695: Julianna Konstancja 
W ęgierska /teśc iow a Jana B ernar
da/;
1695-1735: Karol Gabriel W ęgier
ski /syn Julianny/;
1735-1747: Franciszek Karol Wę
gierski /syn K arola G abriela/. Pod
czas jego rządów  w “państw ie ryb
nickim ” nastąpił konflikt austriacko- 
pruski. W 1740 roku król pruski Fry
deryk II W ielki H ohenzollern zajął 
Śląsk. M imo w ie lo le tn ich  “w ojen  
ś lą sk ich ” , Ś ląsk  /o p ró cz  k sięstw a  
cieszyńsk iego / pozosta ł pod rząd a
mi Prus. W łaściciel R ybnika i w szy
scy rybn iczan ie  stali się poddany-

Rybnickie Państwo Stanowe istniało w latach 1532 - 1788

mi kró la  Prus;
1747-1768: Emanuel Węgierski
/syn Franciszka K arola/;
1768-1780: Józef Węgierski z P il
chowic /stryj rządził w zastępstw ie 
nieletnich synów Em anuela/;
1780 - 1788: Antoni Węgierski /syn 
Emanuela/. Ostatni prywatny właściciel

Rybnika. W 1788 roku sprzedał rybnic
kie dobra królowi Prus Fryderykowi 
Wilhelmowi II. Przestało więc istnieć 
“rybnickie państwo stanowe”, a zakupio
ne przez króla terytorium zaczęło podle
gać Królewskiej Izbie do Spraw Wojen i 
Domen /majątków/ Państwowych.

M a r e k  S z o ł t y s e k

Przyroda Rybnika

Jesień to czas wypraw na tradycyjne grzybobranie. Lasy 
okolic Rybnika nie słyną wprawdzie z tak zasobnych grzy- 
bowisk, jak lasy dolnośląskie czy pomorskie, ale również i 
tu można spotkać wielu grzybiarzy. Tropią oni grzyby z 
wielkim zapałem w trawie, między paprociami, pod choin
kami. Każdy, kto choć raz wybrał się na to leśne poszuki
wanie, zna uczucie podniecenia towarzyszące pogoni za bo
rowikiem, koźlarzem, czy nawet pospolitym podgrzybkiem...

Należy jednak mieć świadomość, iż 
to z pozoru niewinne zbieractwo niesie 
ze sobą pewne niebezpieczeństwa dla 
lasu. Zjawisko masowych grzybobrań na 
terenach o znacznym zaludnieniu stwa
rza poważne zagrożenie dla populacji 
niektórych gatunków. Chodzi tu głów
nie o najbardziej popularne gatunki 
grzybów, jak podgrzybek brunatny, ko- 
źlarz pomarańczowożółty, pieprznik ja 
dalny /kurka/, borowik szlachetny. Ten 
ostatni, powszechnie uważany za naj
cenniejszy z naszych grzybów, na sku
tek intensywnego użytkowania został 
wytępiony w pobl iżu większych osiedli, 
a obecnie nawet w oddalonych partiach 
lasu. Przez dziesiątki lat stale 
eksploatowane populacje boro
wika przestały się odnawiać. Zja
wisko to może wkrótce dotknąć 
kolejne gatunki grzybów jadal
nych.

Wielu zbieraczy grzybów zna 
zasady grzybobrania. Wyszuku
ją  oni owocniki grzybów jadal
nych i te zbierają, pozostawiając 
w spokoju wszelkie inne napo
tkane grzyby. Ba, są nawet tacy 
zbieracze, którzy wiedzą o wpro
wadzeniu ochrony gatunkowej 
niektórych grzybów w Polsce.
Potrafią chronionego grzyba roz
poznać i pouczyć innych o zaka
zie jego pozyskiwania. Te ciągle 
jeszcze odosobnione przypadki 
świadczą o wysokiej kulturze i 
głębokiej świadomości ekolo
gicznej niektórych ludzi odwie
dzających las. Są też niestety i 
tacy zbieracze, którzy w trakcie 
zb ieran ia  in teresu jących  ich 
grzybów niszczą grzybnię zbie
ranych gatunków wskutek nieu
miejętnego pozyskiwania owoc- 
ników, niszczą też owocniki na
potkanych grzybów  n iejadal
nych. Do bulwersujących nale- 
żyjakże częsty widok rozdepta
nych, pociętych lub wyrwanych owoc- 
ników gatunków dla człowieka nieprzy
datnych. Niszczenie grzybów tylko dla
tego, że dla człowieka są trujące, jest jed
nym z najostrzejszych przejawów ni
skiego poziomu wiedzy o grzybach i 
przyrodzie w ogóle.

Warto wiedzieć, iż wśród występują
cych w Polsce 4 tysięcy gatunków grzy
bów wielkoowocnikowych /pozostałe 6

tysięcy to grzyby mikroskopijne/ około 
1100 - 1500 gatunków to grzyby jadal
ne. Zdecydowanie trujących zaś jest tyl
ko ok. 200 gatunków, w tym kilka tru
jących śmiertelnie. Pozostałe to tzw.

Ten okaz sztnaciaka gałęzistego miał 
12 cm wysokości i 24 cm obwodu

grzyby niejadalne, o nie sprawdzonych 
w łaściw ościach. Są zw ykle ciężko 
strawne, niekoniecznie trujące. W tej 
całej grupie nie ma jednak ani jednego 
grzyba, który byłby w lesie gatunkiem 
zupełnie niepotrzebnym, pozbawionym 
wartości, całkowicie zbędnym. Biolo
giczne funkcje grzybów niejadalnych 
były znane naszym przodkom i przez 
nich doceniane.

“/.../ Inne pospólstwo grzybów pogar
dzone

iv braku
Dla szkodliwości albo niedobrego sma
ku,

Lecz nie są bez użytku, one zwie
rza pasą
I gniazdem są owadów i gajów 
okrasąr. /.../"
- pisał Adam Mickiewicz w “Panu 
Tadeuszu” ponad 160 lat temu. 
Skąd zatem dzisiaj, kiedy tak wie
le mówi się o ochronie przyrody, 
bierze się ta niezrozumiała agre
sja niektórych amatorów grzybo
brań, kierowana np. przeciwko 
muchomorowi czerwonemu, tę- 
goskórowi lub srom otnikowi? 
Czyżbyśmy, jako społeczeństwo, 
prezentowali niższy poziom kul
tury ekologicznej niż nasi przod
kowie kilka wieków temu?

Plądrowanie lasu i niszczenie 
grzybów może mieć charakter 
umyślny. Bywa jednak, że zacho
wanie takie wynika z niewiedzy 
zbierających. Dlatego też docho
dzi często do niszczenia owocni- 
ków grzybów objętych w Polsce 
ochroną gatunkową. W lasach 
rybnickich praktyka ta dotyka 
głównie szmaciaka gałęzistego - 
dużego grzyba przypominającego 
nieco kalafior. Jest to gatunek pa
sożytniczy atakujący korzenie i 
pnie starych drzew  iglastych, 

zwłaszcza sosen. Oryginalne owocniki 
szmaciaka osiągają wysokość 35 cm i 
masę 2-5 kg. Osobnik przedstawiony na 
zdjęciu miał 12 cm wysokości i 24 cm 
obwodu. Podkreślić trzeba, że pozyski
wanie tego grzyba jest w naszym kraju 
zabronione! Zbieracze nieświadomi sta
tusu gatunku zbierają lub bezmyślnie ni
szczą tego rzadkiego grzyba. Szmaciak 
rośnie pojedynczo, na rozproszonych 
stanowiskach, co przy jednoczesnym ni

Ptok piyrszy
Koidy czeko ju ż  z ochotą 
Na ta polsko jesiyń złoto.

Ptok drugi
Gdy sie liście z drzew posują 
To je  wszyscy zagrabują 
I  fajerki rozhajcują.

Ptok trzeci
Ludzie Sie po leku trują,
A ptoki ze drzew slatują.
Dejcie pozór: Świat rujnują!

/fra-szoł-ka/

KoncertyKina
“Apollo”

18-20 października, 18.00 - “MATKA 
SWOJEJ MATKI” /poi./; 20.00, “SZA- 
MANKA” /poi./
21-24 października, 17.00,19.00 - “ŻY - 
LETA” /USA/

PREMIEROWE przy TZR 
18,20,22 i 23 października, 17.00,19.45;
19 października, 20.15 - “UKRYTE 
PRAGNIENIA” /franc.-wł.-ang./, cena 
6,00 zł

DKF “EKRAN” przy TZR 
21 października, 18.00 - “KRÓL OLCH” 
/niem.-pol./

“ZEFIR” Boguszowice
20 - 24 października, 17.00, 19.00 - 
"TWIERDZA"/USA/

"WRZOS" Niedobczyce
20 października, 17.00 - "NAGI PERY
SKOP" /USA/

szczeniu owocników doprowadzić może 
w krótkim czasie do całkowitego wytę
pienia tego gatunku w naszych lasach.

Poza szmaciakiem gałęzi stym jeszcze 
19 gatunków grzybów korzysta w Pol
sce z całkowitej ochrony wprowadzo
nej mocą Rozporządzenia Ministra Le
śnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 
30 kwietnia 1983 r. w sprawie wprowa
dzenia gatunkowej ochrony roślin. Kil
ka gatunków z tej listy ma swoje ostoje 
w okolicy Rybnika.

A l e k s a n d e r  Ż u k o w s k i

Teatr Ziemi Rybnickiej 
19 października, 18.00 - Recital Kata
rzyny Skrzy neckiej, aktorki Teatru Po
wszechnego z Warszawy; w programie: 
ballady K. I. Gałczyńskiego, A. Sikorow
skiego, H. Ordonówny, piosenki pastiszo
we i małe scenki aktorskie

Muzeum - Stary Ratusz
Wystawy stałe”Rybnik moje miasto” oraz 
“Cechy rzemieślnicze w miastach Górne
go Śląska” oraz wystawa fotosów Zb. 
Solarskiego pt. “Barwy ziemi” czynne /z 
wyjątkiem poniedziałków/ od 10.00 do 
14.00, w środy od 10.00 do 18.00, wstęp 
2 zł /ulg. 1 zł/

Galeria TZR
W ystawa projektów z lat 1990-96 Pra
cowni Architektury i Grafiki “TOP- 
PROJECT”

MBP w Rybniku
Wystawa pn. “Laureaci literackiej Nagro
dy Nobla”

Mała Scena Rybnicka
zaprasza 19 października, godz. 20.00-2.00 

Wieczorek dla samotnych 
w niedzielę, 20 października, godz. 17.00 
- 23.00 /gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 ^ ¡5



Ogłoszenia drobne
v ______________ _____________ - J

SIATKĘ OGRODZENIOWĄ 
OCYNKOWANĄ, PLĄSU KOWANĄ, 

TWARDĄ, CIEMNOZIELONĄ, 
średnicy 3,2 mm, 

mrozoodporną - 35 stop. C, 
trwałą, do 30 lat i inne 
oferuje tanio Zakład, 

teł. /032/115-2897, /036/ 252-93.
'k'k'k

CHAŁUPNICZA PRODUKCJA 
KOPERT.

Gotowe skupujemy 
w cenie 15-20 gr/sztuka. 

W ysyłamy wzory gotowych. Załączyć 
znaczki za 3,00 złotych 

“B.I.H.U.” KOZD, skr. 446
35-959 Rzeszów 2

***
POSZUKUJĘ LOKALU 

NA BIURO 
w centrum Rybnika 

- pow. 20-30 m kw. z telefonem.
Kontakt: teł. 227-27 

/p. Król w godz. 9.00 - 17.00/

f  BEZPŁATNE '  
PORADY PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"
W piątki w godz. 15.00-17.00 

w siedzibie naszej redakcji 
/Rynek 12a (oficyna), 

tel. 28-825/
dyżuruje prawnik, udzielający 

bezpłatnie porad

Biuro Obsługi Nieruchomości
Rybnik, ui. 3 Maja 30 

tel. 28-162 w.362
przyjmie do obrotu grunty, 

działki, budynki, mieszkania

O Ś M d D B I E K  
S Z K O L E N I O W Y

EUREKA,
4 4 - 2 0 0  R y b n ik  u l .  K o ś c i u s z k i  23 

biuro czynne - pon.,ś r.  i czw. (15.00-17.00) 
te l .  2 8 -5 7 8  (o d  15 .00 do 2 1 .0 0 )

o r g a n iz u j e

K U R S Y
- prowadzenia książki przychodów i 
rozchodów wspomaganej komputerem

- pedagogiczny dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu

- komputerowe
- przygotowawcze do szkół średnich 

i na wyższe uczelnie
- okresowe szkolenia bhp

W GAZECIE RYBNICKIEJ
O l cm2 - 1 zł 
0 1 słowo - 0,60 zł 

w artykułach 
sponsorowanych 

0 1 /4  strony - 150zł 
0 1/2 strony-270zł 1  
0 3 /4  strony - 350zł 
0 1 strona - 500zł 
do cen doliczamy 
VAT

...U NAS S2Ymo 
i  I TANIO

m m m m m i i i .

Zarząd Miasta informuje )
______________________________________________________________ y
Zarząd Miasta Rybnika 44-200 Rybnik ul. Chrobrego 2 ogłasza

PRZETARG OGRANICZONY W FORMIE PISEMNYCH OFERT NA 
NAJEM LOKALU, UŻYTKOWANIE Z PRZEZNACZENIEM POD 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWĄ.

Lp.Usytuowanie pow. lokalu wizja wadium
lokalu w m2 w dniu godz. w wys.

1. ul. Plac Pokoju 1 
/po restauracji 
Foka/ 1,100 14.X.96 r. 9-10 7000,00 zł

Uwaga: umowa będzie zawarta na czas określony tj. na 10 lat. Do stawki 
czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący poda
tek Vat w wys. 22 proc.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Przetarg” opatrzone datą winny 
zawierać:
- imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę siedziby jeżeli oferent jest osobą 

prawną
- program zagospodarowania nieruchomości z terminem rozpoczęcia 

i zakończenia /w sposób graficzny i pisemny/
- poświadczenie wiarygodności finansowej oferenta
- dowód wpłacenia wadium
- proponowana wys. nakładów na remont lokalu i proponowana odpłatność 

czynszowa
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu

Oferty należy składać w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. 3 Maja 12 pokój nr 8 w terminie do dnia 18 października 1996 r. 
do godz. 15.00 tel. 24168, 25344.

W adium należy w płacić na konto Gminy Rybnik PBK Warszawa I od
dział Rybnik nr 372602-2017- 3600-2-73 lub bezpośrednio w kasie /parter 
budynku przy ul. B. Chrobrego 2 - pokój nr 21/ najpóźniej do godz. 9.30 w 
dniu 21.10.1996 r.

Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 października 1996 r. o 
godz. 10.00 w sali nr 137, I piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. Chrobrego 2.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 50,00 zł.

W adium  przepada w przypadku uchylenia się od zaw arcia um ow y uczestn i
ka w ygrywającego przetarg.
U czestnik przetargu w inien zapoznać się z regulam inem  przetargu, który jes t 
do w glądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12. 

Zastrzega się prawo uniew ażnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
W DNIU 30.10.1996 ROKU OPRACOWANIE 

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBUSTRONNEGO 
POSZERZENIA ULICY ŻORSKIEJ

Specyfikację istotnych w arunków  zam ów ienia /cena 10,00 zł/ m ożna ode
brać w siedzibie zam aw iającego, pokój 247 lub za zaliczeniem  pocztowym. 
U prawnieni do kontaktu z oferentam i: mgr inż. Władysława Lampart. 
Zamkniętą kopertą z ofertą oznaczoną “Obustronne poszerzenie ulicy Żor
skiej” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój 247.

Termin składania ofert upływa dnia 29 października 1996 roku o godz. 
15.00.

O tw arcie ófert dnia 30 października 1996 roku o godz. 10.00 w siedzibie 
zamawiającego, sala nr 137.

Postępow anie będzie prow adzone z zastosow aniem  preferencji krajowych. 
W przetargu m ogą w ziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają w ykluczeniu U staw y o zam ów ieniach publicznych.

BIURO RACHUNKOWE
RENATA MURAS 

44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 1 
teł. 229-36

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

PRYWATNA
Informuję Szanownych Pacjentów oraz Kolegów Lekarzy, 

że od września br. prowadzę Prywatną Praktykę Chirurgiczną 
w gabinecie na ul. Klasztornej 3  w Raciborzu.

W gabinecie oprócz diagnostyki chorób tętnic i żył stosuję leczenie ozonem.
Istnieje również możliwość operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia ży

laków kończyn dolnych oraz żylaków, przetok i bolesnych szczelin odbytu.
W gabinecie można operować dorosłych i dzieci z powodu przepukliny, 

niezstąpienia jądra  i wodniaka jądra , naczyniaków, bliznowców, guzków 
skóry i tkanki podskórnej oraz temu podobnych chorób w systemie “jed
nego dnia” bez konieczności pobytu w szpitalu.

Nad bezpieczeństwem zabiegów wykonywanych w znieczuleniu ogólnym 
czuwa wykwalifikowany anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna.

Gabinet czynny je s t  codziennie od godz. 15.00. Informacji telefonicz
nej można zasięgnąć pod numerem /0 -36/ 19-0&-&&.

dr n. med. Stanisław Płonka 
specjalista chirurg

W  r a z i e  p o t r z e b y
TELEFONY ALARMOWE 

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS” - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, 
ul. Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK: od 18 do 24 października, apteka, 
ul. Przemysłowa 16, Rybnik-Paruszowiec, teł. 22-834

^EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

"Dziś fotografujesz  -  dziś masz zdjęcia "

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-

Środowa Giełda Cenowa
M ię so schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 11,70 12,50 15,80 8,95

Hala Mięsna, 3 Maja 10,80 11,50 15,90 9,80

TA R G 9,90 -10,30 11,90-12,70 14,60-14,90 8,20 - 9,70

Owoce/Warzywa pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 15 2,80 3,20 0,80 0,35

Korfantego 4 2,80 3,50 0,70 0,30

TA R G 2,00 - 3,00 3 ,50 -4 ,00 0 ,70 -1 ,00 0 ,30 -0 ,40

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 200g -1 ,85 2,40 0,32 1,70
Delikatesy, ul. Miejska 200g -1 ,85 2,40 0,32 1,70

TA R G 200g -1,80 2 ,15 -2 ,20 0,28-0,32 1,70-1,80

Waluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Hotel Po lski 280,00/284,00 181,00/183,50 10,10/10,35 54,00/55,00
Delikatesy, ul. Miejska 280,00/284,00 181,00/183,00 10,15/10,35 54,00/55,20
G a llu x, Rynek 280,50/284,00 181,00/183,50 10,10/10,35 54,00/55,00

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Decydujące 5 minut
W spotkaniu inaugurującym ligowy sezon w Rybniku koszykar- 

ki drugoligowego KS Partners po emocjonującym i wyrównanym 
spotkaniu pokonały AZS MebloTap Lublin 76:62 /38:41/.

Żużel j  ̂ Żużel "

Pierwszoligowcy górq
W  niedzielne, w reszcie słoneczne, popołudnie 

na rybnickim forze odbył się przełożony z  6  paź
dzie rn ika  turniej indywidualny o M istrzostw o Ryb
nika, w którym startowali rybniccy żużlow cy bro- 
niqcy barw nie tylko rybnickiej d rużyny, ale także 
i innych zespołów.

Przed spotkaniem nikt nie przypu
szczał, iż zwycięstwo może rybnickim 
koszykarkom przyjść z tak wielkim tru
dem. Po okresie kilkuminutowej przewa
gi rybniczanek role się odwróciły i lubli- 
nianki zaczęły zdobywać punkty, by w 
10. minucie prowadzić już dość wyraźnie 
24:16. Po reprymendzie trenera, rybni- 
czanki, dzięki celnym rzutom za 3 pkt. 
S. Nieskubiny i E. Dorofiejewej dopro
wadziły do remisu. Do końca I części 
spotkania prowadzenie dość często się 
zmieniało, w ostatnich sekundach przy
jezdne zdobyły 2 pkt. i na przerwę scho
dziły z 3-punktową przewagą. Początek II 
połowy znów należał do rybniczanek, które 
po 5 minutach prowadziły 46:43. Rybni- 
czanki w tej części gry znacznie lepiej ra
dziły sobie w ataku, choć niewykorzystane 
sytuacje zdarzały się dość często. Na 5 mi
nut przed końcem spotkania parkiet za 5 
przewinień opuszcza najlepsza koszykar- 
ka Lublina - Urszula Borowiec, zdobyw
czyni 23 punktów. Od tego momentu ryb- 
niczanki górowały już nad rywalkami. 
Końcówkę spotkania wspaniale rozegrała 
G. Fulbiszewska, która na skutek 4 prze
winień większą część drugiej połowy prze
siedziała na ławce, a w ciągu kilku minut II 
połowy zdobyła 10 pkt.

W spotkaniu tym punkty dla KS Part
ners zdobyły: G. Fulbiszewska - 19, N. 
Skrago i S. Nieskubina po 13, E. Do- 
rofiejewa - 10, A. Kuszka - 9, A. To
maszewska - 8, A. Grelak - 4, M. Rej-

Dla najmłodszych uczestników zaba
wy przygotowano m.in. konkursy pla
styczne i wiele zabaw na świeżym po
wietrzu, zaś młodzież miała okazję ry
walizować w zawodach sportowych, 
jednak największym zainteresowaniem 
kibiców cieszył się turniej piłki nożnej 
oldboyów. Mecz seniorów piłkarskich 
zakończył się trumfem drużyny “Nord” 
prowadzonej przez pana Edwarda Go
rzelaka.

Wiele emocji wywołały również kon
kurencje biegowe. Na dystansie 1500 
m ścigali się zawodnicy w trzech kate
goriach wiekowych. Wśród “młodzi
ków ” najlepszy okazał się Łukasz 
Wyglenda, który wyprzedził swe uta
lentowane koleżanki Ewelinę Misz i 
Barbarę Wyrenda. W kategorii do lat 
21 podwójny sukces odnieśli bracia 
Pytlikowie - królem tego dystansu zo
stał Marek, pokonując brata Dawida i 
M arka Stepnowskiego. W kategorii 
“open” Henryk Grzonka pokonał pa
nów Werendę i Bieńkowskiego.

Zamknięciem ze wszech miar udanej 
imprezy stało się wręczenie nagród dla 
zw ycięzców  zawodów sportow ych. 
Uroczystej dekoracji triumfatorów na 
płycie osiedlowego stadionu dokonali 
w iceprezydenci R ybnika - M ichał

W niedzielę 27 października br. o 
godz. 10.00 w sali restauracji “Bir- 
reria” w Rybniku-Chwałowicach zo
stanie rozegrany turniej rodzinnych

ment. W zespole gości najwięcej punk
tów zdobyła U. Borowiec - 23.

Po spotkaniu trenerzy powiedzieli: S. 
Depta /Lublin/ - Musimy nauczyć się 
rozgrywać końcówki meczy. Urszula 
przez własną głupotę musiała za 5 fauli 
opuścić parkiet /otrzymała przewinienie 
techniczne/ i to znacznie wpłynęło na grę 
mojego zespołu. Poza tym spotkanie bar
dzo mi się podobało, było przede wszy
stkim wyrównane i emocjonujące. Nie 
mamy wielkich ambicji na ten sezon i 
dlatego też porażka ta nie jest dla mnie 
wielką tragedią.
K. Mikołajec /Rybnik/ - Po przeczyta
niu relacji ze spotkania Lublin - Rzeszów 
wiedziałem, iż nie będzie łatwo wygrać 
u siebie z lublińskim zespołem, opartym 
na doświadczonych seniorkach. My za
graliśmy nie tylko słabo w obronie, ale i 
w ataku. Mamy trzy nowe zawodniczki 
w zespole i brakuje nam jeszcze ogra
nia, ale mam nadzieję, iż z meczu na mecz 
będzie coraz lepiej. Patrząc na moje 
podopieczne, wydaje mi się iż są one tro
chę wolne, zmęczone i będę musiał 
zmniejszyć trochę obciążenia treningo
we. Jeszcze raz powtórzę, iż rozegrali
śmy za mało pojedynków sparringowych, 
co dla zespołu, w którym pojawiają się 3 
nowe koszykarkijest bardzo ważnym ele
mentem.

Jutro koszykarki KS Partners rozegrają 
spotkanie wyjazdowe z AZS-em Rze
szów. MaT

Śmigielski i Ryszard Kufel, a także 
prezes RSM Stanisław Lenert.

Zwieńczyła całą imprezę wspólna 
zabawa, a do tańca przygrywał zespół 
Kontrast. Wcześniej wystąpiły zespo
ły Va Banque, Street Boys i Na razie 
X. Była loteria fantowa, a stoisko z 
naczyniami zorganizowała huta "Sile
sia".

Należy dodać, że organizatorom fe
stynu bardzo w tym dniu pomogła pięk
na pogoda, która zachęciła wielu mie
szkańców dzielnicy “Nowiny” i przy
ległych do niej rejonów miasta do ucze
stnictwa w imprezie. Uczestnicy festy
nu mogli posilić się w zorganizowa
nych stoiskach garmażeryjnych: gorą
ca żołnierska grochówka, kiełbaski z 
rożna i rybnickie piwo to główne atrak
cje kulinarne festynu.
A więc “ ... Żegnaj lato na rok ...”

O rg an iza to rzy  fe s ty n u  p ra g n ą  
podziękow ać firm om : ELK O BEA , 
NORD, INSBUDEKS, sklep spożyw
czy - p. Wojtek, A. Pająk - pawilon spo
żywczy, “UNIW EX” - sklep RTV i 
AGD, dyskoteka MEGA-BIBA, sklep 
AUTO-POWER - oraz wszystkim po
zostałym, którzy wsparli tę imprezę.

par o najbliższym pokrewieństwie, np. 
ojciec - syn, brat - brat, itp.

Wszystkich chętnych organizatorzy 
zapraszają!

(  ~ \Koszykówka
k_________________________ /

Niepokonani
koszykarze

W ubiegłą sobotę trzecioligowi 
koszykarze MKKS Rybnik od
nieśli kolejne ligowe zwycięstwo, 
pokonując na własnej hali Piast 
Cieszyn 86:85 /42:40/ i są na ra
zie niepokonaną drużyną w obe
cnym sezonie ligowym.

Jak już  sam wynik wskazuje, trze- 
cioligowy pojedynek był bardzo w y
równany i do ostatnich sekund koń
cowy wynik tego spotkania był spra
w ą otwartą. W zespole rybnickim  za
brakło J. Szymury, który w ostatnich 
dniach uległ drobnej kontuzji i przez 
jakiś czas pojedynki ligowe oglądał 
będzie z w idow ni. W przeciągu 40 
m inut gry żadnem u z zespołów  nie 
udało się w ypracow ać bezpiecznej 
przewagi punktowej, a prowadzenie 
zmieniało się z minuty na minutę. Na 
26 sekund przed gwizdkiem kończą
cym spotkanie rybniczanie byli w po
siadaniu piłki, ale też przegrywali jed 
nym punktem. Pod koszem gości T. 
Grzybek został sfaulowany i stanął 
przed okazją zdobycia dwóch punk
tów z rzutów wolnych. Oba rzuty wy
korzystał i tym samym ustalił końco
wy wynik spotkania, w którym punk
ty dla MKKS-u Rybnik zdobyli: Pier- 
chała - 33, Grzybek - 22, Muras - 
12, Wróbel i Kaczmarek po 8, Bo-

Zanim jednak do tego doszło, w 
obecności członków klubu, jak i “wol
nych słuchaczy” po stwierdzeniu pra
womocności zebrania wybrano prze
wodniczącego walnego zebrania, a zo
stał nim dyrektor klubu Józef Cycu- 
la. Następnie głos zabrał podający się 
do dymisji prezes RKM -u - A. Grzy
bowski. W swoim krótkim w ystąpie
niu były prezes mówił o tym co udało 
się zrealizować, ale także o klubowych 
porażkach. Za główny powód swojej 
dymisji A. Grzybowski podał zmianę 
miejsca pracy i zamieszkania, choć, 
jak  się później okazało, były prezes 
został członkiem komisji rewizyjnej.

Następnym punktem walnego zebra
nie było szczegółowe sprawozdanie fi
nansowe, na podstawie którego moż
na wnioskować, iż klub w momencie 
w ypłacenia wszystkich zaległości bę
dzie miał 70 tys. długu /700 min st. 
zł/. Po spraw ozdan iu  finansow ym  
członkowie klubu głosowali nad wnio
skiem o udzielenie absolutorium za
rządowi. Przed głosow aniem  nikt z 
obecnych nie zadał pytania o przyczy
ny pow stania długu. Za przyjęciem  
wniosku było 21 członków klubu, jed 
na osoba się wstrzymała. Potem przy
stąpiono do w yboru prezesa, który 
według statutu sam wybiera sobie oso
by do zarządu. Prezes Grzybowski na 
stanowisko to zaproponował Andrze
ja Buchtę, a ze strony członków klu
bu padły jeszcze dwa nazwiska: D. 
Holona i S. Drąszczyk. Jeszcze przed 
głosowaniem, gdy kandydaci przesta
wiali swoje plany i w izje dotyczące 
RKM-u Rybnik wiadome było, iż jedy-

W turnieju tym zabrakło jedynie  E. 
Skupienia - startow ał w T oruniu.- i 
K. Mrowca, który w łaśnie 6 w rze
śnia w pierw szym  swoim  starcie na

skutek groźnego upadku uległ kon
tuzji kręgosłupa. Na szczęście rdzeń 
kręgow y nie został naruszony.

K ibice, którzy przybyli na rybnic
ki stadion byli św iadkam i w spania
łeg o  w id o w isk a  sp o r to w e g o , w 
którym  żużlow cy, choć nie w alczyli

nie A. Buchta - dotychczasowy skarb
nik klubu ma szansę na wybór. Tak też 
się stało, a dwie pozostałe kandydatury 
nie odegrały żadnej roli. N astępnie 
nowy prezes powołał zarząd, w skład 
którego weszli: P. Matloch, J. Wróbel, 
K. Bujar, P. Szweda, J. Gryt, T. Pru
szkowski. Prezes Buchta poprosił tak
że o pozostawienie do jego dyspozycji 
3 wolnych miejsc dla osób, które jeszcze 
nie zdecydowały się na współpracę z 
RKM-em. Na wniosek jednego z człon
ków do zarządu nie wszedł proponowa
ny przez prezesa D. Kolorz, który nie 
zjawił się na Walnym Zebraniu. Człon
kowie w głosowaniu jednomyślnie opo
wiedzieli się za nowym, a raczej za mi
nimalnie zmienionym zarządem RKM- 
u Rybnik. Jeden z członków klubu po 
wyborze całego zarządu stwierdził - 
Miałem nadzieję, że nowy prezes zde
cyduje się na odważne posunięcia, 
podejmie współpracę z innymi, młody
mi, pełnymi werwy osobami, ale oba
wiam się, że nic takiego się nie stanie. 
W obecnym zarządzie są osoby, które 
uczyniły wiele dobrego dla rybnickiego 
żużla, ale są i tacy, którzy w tej działal
ności się nie sprawdzają i powinni so
bie nawzajem podziękować...

Nowy prezes RKM -u Rybnik A. 
Buchta przedstawił dość optymistycz
ną wizję przyszłości rybnickiego żuż
la, wskazał na potrzebę dobrej atmo
sfery wokół rybnickiego speedwaya, co 
powinno przyciągnąć sponsorów. Jak 
sam pow iedział, w ciem nym tunelu 
widać w oddali zielone światło dla ryb
nickiego sportu motorowego i należy 
zrobić wszystko, aby te światło zaświe-

o w ielk ie nagrody, zaprezentow ali 
w idow iskow y i w aleczny żużel. Już 
w pierwszym  biegu w spaniałą walkę 
o b iegow e zw ycięstw o stoczyli H.

Bem i A. Skupień. Podobnie było w 
biegu 7., gdy o 3 punkty do samej 
mety w alczyli D. F liegert i E. Tu
dzież, w biegu ósmym o tę sam ą staw
kę ryw alizow ali z sobą M. W ęgrzyk 
i H. Bem, a w biegu 9. A. Skupień 
w ygryw ając z K. Fliegertem  zapre
zentow ał kibicom cały swój żużlowy 
kunszt. W biegu 13. M. Korbel zbyt 
ostro natarł na A. Skupienia, który 
chcąc uniknąć zderzenia z bandą mu
siał odjąć gazu i tym samym stracił 
szanse na czołow e m iejsce w rybnic
kim turnieju.

Zwycięzcą turnieju został Hen
ryk Bem /GKM Grudziądz/, który 
tylko raz przyjechał na drugim  
miejscu, tuż za plecami M. Węgrzy-
ka. Na drugim miejscu uplasow ał się 
jego klubowy kolega Adam Pawli- 
czek - zdobyw ca 12 pkt, zaś o trze
cie m iejsce m usiano rozegrać bieg 
dodatkow y, w którym zw yciężył Eu
geniusz T udzież /P o lo n ia  B y d 
goszcz/. E. T udzież m ógł w ypaść 
znacznie lepiej, jednak defekt m oto
cykla na pierwszej pozycji w pierw 
szym jego starcie przekreślił szanse 
na wyższe miejsce w końcowej kla
syfikacji turnieju. Rybniccy żużlow 
cy broniący w tym sezonie barw klu
bów pierw szoligow ych, zajm ując w 
rybn ick im  tu rn ie ju  trzy  p ierw sze  
m iejsca udow odnili sw oją wyższość. 
Zawodnicy ci nie zdobyw ają dla swo
ich klubów  w ielu  punktów , w idać 
jednak, że poczynili spore postępy.

Turniej należy uznać za bardzo uda
ny i mamy nadzieję, iż wejdzie on w 
takiej formule na stałe do kalendarza 
rybnickich imprez żużlowych. Jedynie 
Rybnik stać na zorganizowanie turnie
ju , w którym cała szesnastka wywo
dzi się tylko i wyłącznie z Rybnika. 
Tak trzymać.

T e k s t  i z d j . :  MaT

ciło nad Rybnikiem o wiele mocniej.
Miejmy nadzieję, iż nowy zarząd, 

którego skład budzi u wielu kibiców 
jednak wątpliwości, zrealizuje wszyst
kie plany i wyprowadzi rybnicki żużel 
na prostą. Szkoda tylko, że trzeba za
cząć od uporania się z długami...

MaT

Udany festyn na "Nowinach"
Akordem zamykającym letni sezon w dzielnicy “Nowi

ny” był festyn sportowo-rekreacyjny, którego współorga
nizatorami byli: Rada Dzielnicy "Nowiny”, ośrodek "Bu
shido" oraz Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Powiało optymizmem
W ubiegłą sobotę w  budynku Urzędu Rejonowe

go w  Rybniku odbyło się w alne zebranie rybnic
kiego Klubu M otorow ego, na którym  powołano  
now y Zarząd RKM.

J. M.

Rodzinny turniej szachowy

Rodzinne zdjęcie na rybnickim stadionie

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 & S 7



Zdjęcie 
z albumu czytelników

FUJICOLOR

Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy 
przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu zwrócimy. / 
Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynck"/.Raz w miesiącu autora naj
sympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia firma "EKSPRES 
FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem 
odbitek z rolki filmu.

Mleko prosto od... dzika Zdj.: Ireny Żuchowskiej

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18
Sp. 2 O.O.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

POZIOMO : A3 - Miazga łykodrzewna Cl - Długość linii przebytej przez poruszają
cy się obiekt Cl - Pokrywają powierzchnię ciała ryb D5 - Córka Uranosa i Gai, sio
stra i żona Kronosa F4 - Nie rostrzygnięty wynik spotkania sportowego G1 - Osoba 
pozująca artyście G7 - Wieprzowa w galarecie II - Wojskowy specjalista od budowy 
mostów 17 - Przednia część lampy kineskopowej J4 - Drzewo, popularne w polskich 
lasach L5 - Imię żeńskie Ml - Mięsień (po lewej i prawej stronie żuchwy), którego 
skurcz podnosi żuchwę M7 - Przyrząd kosmetyczny do obcinania paznokci 03  - 
Podczas II wojny światowej: państwa koalicji antyhitlerowskiej 
PIONOWO : 1C - Kierunek filozoficzno - teologiczny odrzucający bezpośrednie kie
rownictwo światem przez Boga, uważanego jedynie za stwórcę i prawodawcę II - 
Stosunek ciśnień na wylocie i wlocie sprężarki 2G - Prawy dopływ dolnej Wisły 3A 
- Zwierzę hodowlane 3K - Stolica Bangladeszu 4F - W staropolskim prawie odstąpie
nie od procesu, przełożenie go 5C - Nazwa dobrowolnych zrzeszeń, spółdzielni pracy 
w Rosji carskiej i w byłym Związku Radzieckim 51 - Miasto we Francji, w Masywie 
Centralnym 7C - Miasto w województwie toruńskim nad Jeziorem Łasińskim 71 - 
Pierwszy elektroniczny komputer, zbudowany w 1946 roku 8F - Ptak leśny, rdzawo- 
brunatny, na głowie ma czub 9A - Miasto w pn. Iraku nad Tygrysem 9K - Rząd 
dużych owadów, w Polsce występuje około 70 gatunków 10G - Pojawia się zimą na 
powierzchni zbiorników wodnych 11C - Indoirański bóg wiatru, burzy i wojny 111- 
Parzyste organy wewnętrzne u kręgowców
W rozwiązaniu wystarczy podać hasto, jakie powstanie po uporządkowaniu liter 
wg szyfru: E li, C3, A6, F5, D9; M4, L3, LI, M7, C li; G3, J5; M5, D7, G5,17, E5; 
07, K7, J ll;  111, L9, 04,14, Ml, M8.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 39 z hasłem 
“DOBRY SŁUCHACZ MÓWI OCZYMA” 

otrzymuje JOANNA ROBEK, 44-200 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 3c/7 
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Tydzień bardzo ważny, bo teraz stanie się jasne czy to co 
robisz, ma sens. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że nie wszystko Ci się podoba, będzie oka
zja, by to zmienić. Zau faj jednak rozwadze, a nie intuicji, bo ta może Cię zawieść.
BYK - 21.04. - 20.05. - Zbyt ambicjonalnie traktujesz niewartą tego sprawę. Stracisz 
jeszcze sporo czasu, by to zrozumieć, ale wszystko jest na dobrej drodze. Na horyzoncie 
problem, którego rozwiązywanie pozwoli Ci zapomnieć o poprzednim rozczarowaniu. 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 20.06. - Przez przypadek dowiesz się więcej, niż chcieliby tego 
Twoi wspólnicy. Wykorzystaj dobrze te informacje, a finanse wnet się poprawią. Koniec 
przyziemnych kłopotów sprawi, że stać Cię będzie na wielkoduszność wobec innych. 
RAK - 21.06. - 20.07. - Porzucenie starego przyzwyczajenia nie przyjdzie łatwo, ale kie
dy już to zrobisz, satysfakcja będzie ogromna. Poczujesz się lżejszy i bardziej otwarty 
“na nowe ”. Okaże się, że cały problem tkwił w Twojej psychice.
LEW - 21.07. - 23.08. - Choć czujesz się gotowy do walki i istnieją przesłanki, że możesz 
ją  wygrać, kompromis będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Zamiast powiększyć 
grono własnych wrogów, zyskasz przyjaciół, którzy okażą się niezwykle lojalni i chętni 
do współpracy.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Choć będzie Ci się wydawać, że Twoje zabiegi wokół ważnej 
dla Ciebie sprawy spełzły na niczym, bądź cierpliwy. Pozytywna odpowiedź przybierze 
formę telef onu lub listu, a po frustrującej stagnacji u- pracy nastąpi znaczne ożywienie. 
WAGA - 23.09. - 23.10. - Dość szybko ulegniesz zauroczeniu, ale równie szybko zrodzą 
się wątpliwości. 1 bardzo dobrze, bo wybór nie byl zbyt dobiy - Twój altruizm mógł zo
stać dość bezwzględnie wykorzystany, a ofiara byłaby jedna - Ty właśnie.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - “Sercowa”przypadłość zamąci Ci życie na czas dłuższy, 
ale pierwsze je j symptomy będą widoczne już w nadchodzącym tygodniu. Dostrzegą je  
również Twoi najbliżsi, lekko się zaniepokoją, ale potem będą życzliwie śledzić jak “cho
roba ” się rozwija.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Nie zabraknie Ci szczęścia, a więc szansy do wykorzysta
nia. Teraz tylko wystarczy uruchomić wyobraźnię, wyzwolić energię i przenikliwość, a 
przede wszystkim znać cel. Dążąc do niego nauczysz się wiele nowego, co z kolei pozwoli 
Ci jeszcze bardziej poszerzyć swoje hoiyzonty.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Przed Tobą kilka zawirowań, sprawcą których będzie 
Twój zbyt wielki apetyt, dosłownie i w przenośni. Więcej wstrzemięźliwości, która pozwo
li Ci wyostrzyć spojrzenie na wiele spraw i wyselekcjonować te naprawdę ważne. 
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Górę nad codziennością weźmie chęć przeżycia czegoś na
prawdę wyjątkowego. Jeżeli się poddasz temu impulsowi, możesz wejść w konflikt z oso
bami podchodzącymi do życia bardzo konserwatywnie, jeżeli nie - będziesz uboższy o 
kolejne doświadczenie życiowe.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Pomostem między ludźmi są również słowa, które prowokują 
wydarzenia. Uważaj więc na każde, bo ktoś dokładnie się w nie wsłuchuje, analizuje i 
wyciąga wnioski. Od Ciebie będzie zależeć czy okażą się one pozytywne.

Pieczeń rzymska

25 g wędzonego boczku 
2 cebule
1/2 pęczka pietruszki 
750 g mielonego mięsa 

/  mieszanego/
1 czerstwa bułka 
1 jajko
gałka muszkatołowa 
po 2 łyżeczki papryki 

i majeranku 
sól
4 ugotowane na twardo jajka

Boczek pokroić w kostkę, podsma
żyć, dodać pokrojoną w kostkę cebu
lę, smażyć 5 min. Dodać posiekaną pie
truszkę i jeszcze smażyć 1 min., wy- 
studzić. Mięso wymieszać ze zmięk
czoną i odciśniętą bułką, jajkiem, mu
szkatem, papryką majerankiem i solą. 
Dodać boczek i cebulę. Formę napeł
nić do połowy mięsem, ułożyć jajka i 
resztę mięsa. Piec 35 min. w temp. 200 
stopni.

Nasza
kuchnia

Gotowany seler

2 selery, 20 g masła lub margaryny 
2 cebule , 20 g mqki 
2 łyżeczki przypraw ziołowych 
sól, pieprz, 1/4  litra mleka 
liść laurowy, muszkat, ziarnka bia
łego pieprzu, 2 goździki

Selery obrać, pokroić w 2-centyme- 
trowe paski. Cebulę obrać i drobno 
posiekać. Cebulę i selery dusić 20 min. 
pod przykryciem z 3/8 1 wody, przy
prawami ziołowymi, solą i pieprzem. 
W drugim garnku rozpuścić tłuszcz, 
dodać mąkę i zrobić zasmażkę. Dodać 
zimne mleko i gorący wywar z selerów, 
liść laurowy, muszkat, pieprz i goździ
ki, gotować 5 minut i przecedzić. Sos 
wlać do półmiska i ułożyć selery.

Rybnickie puzzle

Dziś kolejne dwa z ośmiu fragmentów. Należy zło
żyć je w całość, nakleić na kartkę i przysłać do redak
cji lub wrzucić do którejś z naszych żółtych skrzynek.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań, na które 
czekamy do 10 listopada, rozlosujemy dwie nagrody 
pieniężne wartości 20 zł każda.

dr Li Z hisui - Pry
w a t n e  ŻYCIE PRZEWO
DNICZĄCEGO M a o ,
Warszawa 1996, Wy
dawnictwo P hilip  
W ilson

Książka przedstawia 
przede wszystkim in
tymne życic Mao i jego 
działalność polityczną.
Dzięki wnikliwym ob
serwacjom i oryginalnym ocenom autora, 
który był przez 22 lata osobistym lekarzem 
wodza, poznajemy skomplikowaną osobo 
wość Mao, i to nic tylko jako bczwzględ 
nego polityka, ale też człowieka pełnego 
słabości i namiętności.

W ielka księga wróżb 
- W arszawa 1996 
W ydawnictwo Philip 
W ilson

Czterotomowe wy 
danie, które pozwala 
poznać stosowane od 
wieków metody prze 
widywania przyszło
ści. Kolejne księgi opi 
sują m.in. techniki 

wróżenia z kart, fusów, tabele wyroczni 
sennych, numerologię, tajemne znaczenie 
przedmiotów. Jest to jedyny w swoim ro 
dzaju podręcznik wróżenia, który pozwol 
czytelnikowi uwolnić się od porad zawo
dowych wróżek.

World Architecture 
September 1996
Magazyn adresowa

ny przede wszystkim 
do profesjonalistów. W 
numerze znalazły się 
m.in. propozycje wy
korzystania ceramicz
nych kafli w biurach, 
jak i w domu, projekty 
banków na Cyprze i 
Węgrzech, raport architektoniczny z Au
stralii i projekty rozmaitych uczelni z całe 
go świata.

Berce Nr 81
Wydawnictwo, które 

zachwyci wielu czytel
ników, zwłaszcza tych, 
którzy lubią piękne 
krajobrazy. W numerze 
znaleźć bowiem można 
fantastyczne zdjęcia 
zimy w Piz Buin, do
kładne opisy możliwo

ści turystycznych na pograniczu Australii i 
Szwajcarii, zdjęcia gór Huberta Blanka i 
ciekawe wrażenia z wycieczek w Alpach
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Paco D e L ucia, A l D i 
M eola, J ohn M cL au-
GHLIN -  VERYE 

Doskonała płyta wy
stępujących niedawno 
w Polsce mistrzów gi
tary. Nagrania zareje
strowane zostały w maju, czerwcu i lipcu 
tego roku, a na płycie znalazły się kompo 
zycjc wszystkich trzech mistrzów.

* *  mm
L ionel R ichie - Lou-
DER THAN WORDS

Długo L. Richie ka
zał czekać na nową 
płytę, ale nagrany ma
teriał nic odbiega 
znacznie od poprze

dnich albumów. Piosenki są nastrojowe i 
spokojne, a wszystkie kompozycje dość sto
nowane.
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18
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