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Co wolno posłom?
Najście posłów KPN na 

siedzibę władz samorządo
wych w Rybniku i ich za
chowanie przekraczające nie 
tylko dobre obyczaje, ale na
ruszające także suwerenność 
samorządu zrodziło konie
czność zasięgnięcia opinii 
Rzecznika Praw Obywatel
skich w kwestii interpretacji 
uprawnień poselskich. Oto 
treść listu, który wysłano do 
prof. Tadeusza Zielińskiego.

Red.Pan Profesor
Tadeusz Zieliński 

Rzecznik Praw
Obywatelskich

W a r s z a w a
Zwracam się z uprzejmą 

prośbą o podjęcie działań 
w celu uzyskania wiążącej 
wykładni przepisów doty

dotyczących uprawnień kontrol
nych posłów określonych 
w rozdziale V Ustawy o obo
wiązkach i prawach posłów 
i senatorów/tekst jednolity - 
Dz. U. Nr 18 z 1991 r., poz. 
79/.

W szczególności kontro
wersję budzi zakres upraw
nień określonych w art. 19 
ust. 2 - czy mają one charak
ter ogólny /  w stosunku do 
wszystkich instytucji, urzę
dów i jednostek w państ
wie/, czy też wyłącznie doty
czą instytucji państwowych 
określonych w ust. 1 art. 19. 
Za taką interpretacją prze
mawia nie tylko konstrukcja 
art. 19, ale i fakt, że gminy 
stanowią odrębną osobę pu
bliczno - prawną i posiadają 
swoich „posłów,, - radnych

o konkretnych uprawnie
niach władczych i kontrol
nych określonych w ustawie 
o samorządzie terytorial
nym /Dz. U. Nr 16 z 1990 r., 
poz. 95/.

W rozważaniach tych po
mijam art. 21 i 22, ponieważ 
ich intencje są czytelne.

W konkretnie zaistniałej 
sytuacji w urzędzie gminy 
posłowie domagali się wglą
du w teczki osobowe w spo
sób kategoryczny, legitymu
jąc się uprawnieniami okreś
lonymi w art. 19 ust. 2.

Wniosek mój kieruję do 
Pańskiego Urzędu z tej racji, 
że sprawa dotyczy praw oso
bistych jednostki oraz praw 
pracowniczych /... /

PREZYDENT 
/ - /  mgr Józef MAKOSZ

Sesja Rady Miasta

Ktoś musi pracować.
Mimo iż przed sesją RA

DY MIASTA w budynku 
Ratusza, a dokładnie w ga
binecie prezydenta miasta, 
JÓZEFA MAKOSZA mia
ło miejsce zdarzenie, które 
najbardziej oględnie nazwać 
można naruszeniem suwe
renności władz samorządo
wych, radni podjęli kilka 
ważnych decyzji, z których 
część opublikowaliśmy już 
w formie uchwał w poprze
dnim numerze „GR„.

Ponadto podjęto uchwa
ły: o sprzedaży wolnych mie
szkań komunalnych w formie 
przetargu, o zmianie zasad 
rozliczania opłat za wyżywie
nie w przedszkolach, o wyso
kości miesięcznych stawek 
czynszu za lokale użytkowe 
administrowane przez ZGM 
oraz dwie uchwały budżeto
we: o zmianach w budżecie 
miasta Rybnika w 1992 roku 
oraz o upoważnieniu Zarządu 
Miasta do zaciągania krót
koterminowych kredytów 
w 1992 roku do wysokości 12 
mld zł. Pełną urzędową treść 
tych uchwał zamieszczamy 
na str. 2. Przyjęto również 
rezygnację radnego Ryszarda 
Szymańskiego z pracy w ko
misji gospodarki komunalnej

oraz odwołano kilku ławni
ków i członków kolegium d /s  
wykroczeń przy Sądzie Rejo
nowym w Rybniku.

Zmiany w budżecie mias
ta są na razie nieduże, nie
mniej warto wiedzieć, gdzie 
leży przyczyna powstawania 
„dziury,,. Otóż największy
mi dłużnikami miasta są... 
największe zakłady pracy, 
a więc Huta Silesia, Ryfama, 
RZN, kopalnie Rymer, Jan
kowice i Chwałowice, Marcel 
i Rydułtowy oraz Rybnickie 
Zakłady Mleczarskie.

Także indywidualni poda
tnicy zalegają co nieco, stąd 
konieczność otwarcia moż
liwości zaciągania kredytów 
krótkoterminowych.

Przewodnicząca Rady 
Miasta URSZULA SZY
NOL poinformowała zebra
nych, że powstał nowy klub 
radnych Porozumienia Cen
trum.

Klamrą zamykającą ten 
dzień, tak niecodzienny 
w dwuletniej historii działa
nia nowych władz samorzą
dowych, była interpelacja 
radnego JERZEGO FRE
LICHA, której nadzwyczaj 
słuszna treść została nad
zwyczaj nietrafnie zaadresowana

zaadresowana. Bulwersująca środo
wisko nauczycielskie decyzja 
z dnia 26 maja o zwolnie
niach dużej liczby nauczycie
li, zwłaszcza nie mianowa
nych, winna być wyjaśniona, 
a nawet zakończona przep
rosinami nauczycieli. Zrobić 
to jednak powinni ci, którzy 
nawarzyli tego piwa. Zarząd 
Miasta posłużył tym razem 
/i to nie pierwszy raz/ za 
worek treningowy, na któ
rym rozładowuje się złe emo
cje, czyli wszytko zgodnie 
z polską normą...

EUGENIA PLUCIK 
P. S. Po sesji część radnych 

pozostała, aby porozmawiać 
z posłem na Sejm z ramienia 
UNII DEMOKRATYCZ
NEJ, radnym dr JÓZEFEM 
MEISLEM i w ten sposób 
z pierwszej ręki dowiedzieć 
się o przebiegu wydarzeń 
sprzed kilku dni. Dyskusja 
groziła przedłużeniem się 
w nieskończoność, co jeszcze 
raz dowiodło, że już prawie 
nikt nie rozumie tego, co 
dzieje się w naszych sferach 
władzy... Pocieszające jest, 
że szaleństwo, które ogarnę
ło polityków w stolicy, tylko 
w drobnych odłamkach tra
fia do nas „na prowincję,,, 
no bo przecież ktoś w końcu 
musi pracować na tych, któ
rzy politykę utożsamiają 
z wiecznymi potępieńczymi 
swarami.

Foto: W. Troszka

Odpust u św. Antoniego
W ostatnią niedzielę 14 

czerwca br. parafia pw. św. 
Antoniego obchodziła swój 
coroczny odpust. Mszę św. 
odprawił ks. bp Gerard BE
RNACKI, a kaznodzieją 
odpustowym był ks. Mak
symilian BASISTA. Oprócz 
wielu parafian i gości, w uro
czystościach udział wzięli też 
udział przedstawiciele rybni
ckich władz samorządo
wych, rejonowych i rybniccy 
posłowie do Sejmu RP.

Po mszy św. o godz. 10. 30 
rozpoczęła się procesja 
z prawie metrowej wysoko
ści figurą św. Antoniego. 
Procesja przeszła ulicami 
Powstańców Śląskich i Ło
ny, przez Pl. Wolności, a da
lej ulicami Chrobrego, Koś
ciuszki i znów ul. Powstań

Powstańców w kierunku kościoła. 
Pogoda nie była wymarzo
na, jednak dopiero na grani
cy ulic Kościuszki i Po
wstańców drobny deszcz 
wymusił otwieranie parasoli.

Cała uroczystość była do
brze przygotowana od stro
ny liturgicznej i organizacyj
nej. Zabrakło jednak polic
janta na rogu ulic Kościu
szki i Chrobrego, kiedy pier
wszeństwo w czasie drogi 
procesji chciał wymusić pe
wien agresywny młody kie
rowca dużego czerwonego 
fiata. Ten jednak drobny in
cydent nie mógł poważnie 
zakłócić tego tradycyjnego 
kościelnego i miejskiego jed
nocześnie święta.

/ s z o ł /

Stanowisko Komisji Praworządności 
R a d y M i a s t a  R y b n i k a

W dniu 15 czerwca 1992 
r., po wysłuchaniu informa
cji Przewodniczącego Komi
sji Praworządności i Rad
nych - członków Komisji 
oraz po zapoznaniu się z opi
nią prawną radcy prawnego 
mgra Stanisława Cicheckie
go o zachowaniu posłów 
KPN w czasie interwencji 
u Prezydenta miasta Rybni

Rybnika spowodowanej wymó
wieniem dzierżawy lokalu 
sklepowego - Komisja Pra
worządności Rady Miasta 
Rybnika uważa, że zacho
wanie posłów KPN, panów 
Jarosława Wartaka i And
rzeja Andrzejczaka, było na
ganne i nie licujące z godnoś
cią posła RP.

Komisja Praworządności 
Rady Miasta Rybnika
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 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

Na sesji w dniu 10 czerwca br. Rada Miasta podjęła następujące 
uchwały:

UCHWAŁA NR 4
w sprawie sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych w formie przetar
gu*
1.  Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu wolne lokale 
mieszkalne w budynku stanowiącym własność gminy, położone

przy ul. Kadłubka 35 wraz z ustanowieniem wieczystego użytk
owania ułamkowej części gruntu przynależnego do mieszkania.

2.  Wykaz lokali mieszkalnych zawiera załącznik do uchwały.
3.  Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
Wykaz wolnych mieszkań przeznaczonych do sprzedaży w formie 
przetargu położonych w budynku przy ul. Kadłubka 35 (podajemy 
kolejno nr mieszkania, powierzchnię mieszkalną w m2 oraz po
wierzchnię użytkową w m2): nr 1-34, 0 - 59, 3; nr 2-24, 3- 47, 4; nr 
3-34, 0- 60, 0; nr 4-34, 0- 59, 3; nr 5-28, 5- 48, 8; nr 8-30, 1- 54, 9; nr 
9-33, 7- 59, 6; nr 10-19, 5- 40, 7; nr 11-33, 7- 59, 6; nr 17-33, 7- 59, 6; nr 
18-19, 5- 40, 7; nr 20-33,7- 59, 6; nr 25-33, 7- 59, 6; nr 26-19, 5- 40, 7; nr 
27-33, 7- 59, 6; nr 28-33, 7- 59, 6.

UCHWAŁA nr 5 w sprawie zasad rozliczania opłat za wyżywienie 
w przedszkolach.

1.  Ustalona wspomnianą uchwałą odpłatność za wyżywienie w wy
sokości 150 % wartości surowca, w przypadku nieobecności 
dziecka w przedszkolu podlega zwrotowi jedynie w części od
powiadającej wartości surowca.

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1. lipca 1992 r.

UCHWAŁA NR 6
w sprawie miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe administ
rowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

1.  Począwszy od 1 wr ześnia 1992 r. ustalić miesięczne stawki 
czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych w wysokości: 
a /  w strefie I miasta - 70 tys. zł,
b /  w strefie II miasta - 30 tys. zł,
c /  magazyny i lokale organizacji społecznych utrzymać ze składek 
członkowskich - umowy indywidualne.

2.  Stawki ustalone niniejszą uchwałą nie mają zastosowania do 
lokali, w stosunku do których wyższe stawki ustalono w drodze 
przetargu. Natomiast stawki niższe ulegają podwyższeniu do 
stawek wynikających z niniejszej uchwały.

3.  Stawki czynszu ustalone dotychczas w drodze indywidualnych 
decyzji oraz umów zawartych w drodze negocjacji, gdy przetarg nie 
doszedł do skutku, pozostają bez zmian.

4.  Stawki czynszowe obejmują podatek od nieruchomości.
5.  Strefę I i II miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
6.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku dokona wypo

wiedzenia najemcom dotychczasowych stawek czynszowych z za
chowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia.

7.  Upoważnia się Zarząd Miasta do obniżenia stawek w uzasad
nionych wypadkach.

8.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
Podział miasta na strefy w zakresie odpłatności czynszowej za 

lokale użytkowe:
strefa I obejmuje lokale położone na parterze budynków, 

z ekspozycją wystawową i wejściem do niego od ulic - Rynek, 
Zamkowa, Rynkowa, Korfantego, Raciborska do skrzyż. z ul. 
Zebrzydowicką, ul. św. Józefa do skrzyż. z ul. Pawła Cierpioła, 
Sobieskiego, Kościelna, św. Jana, Powstańców, Plac Wolności, 
Łony, Reja, Hallera, Miejska, 3-go Maja, Chrobrego, Plac Koper
nika, Gliwicka do ul. Na Górze, Pocztowa, Kościuszki; strefa II - 
pozostały obszar miasta.

Uzasadnienie:
Początkowy proces prwatyzacji uzasadniał podział na branże 

użytkowania lokali. W obecnej sytuacji, przy stosunkowo dużym 
nasyceniu pl. handlowych, wskazane jest ujednoliczenie czynszu na 
większym obszarze miasta, co powinno spowodować zainicjowanie 
rozwoju handlu na obrzeżach miasta /znacznie niższa stawka 
czynszu/, a jednocześnie do konkurencyjności handlu na obszarze 
centrum przy ujednoliconych stawkach.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie zmian w budżecie miasta Rybnika na 1992 r.

I. Dokonać korekty d o c h o d ó w w  budżecie miasta Rybnika na 
1 9 9 2 rok, jak następuje:

( w złotych )
N a z w a  Zmniejszenia Zwiększenia

DOCHODY OGÓŁEM: 10. 500. 000. 000 25. 658. 974. 000 

(per saldo) 15. 158. 974. 000

Przemysł 9. 000. 000. 000 - 
Pozostała działalność 9. 000. 000. 000 -

Różne opłaty 9. 000. 000. 000 -

RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE - 1. 040. 000. 000 
Pozostała działalność - 1. 040. 000. 000

Różne dochody od jednostek 
budżetowych - 1. 040. 000. 000

GOSPODARKA KOMUNALNA - 1. 500. 000. 000 
Pozostała działalność - 1. 500. 000. 000

Różne dochody od jednostek 
budżetowych - 1. 500. 000. 000

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ - 9. 000. 000. 000 
Pozostała działalność - 9. 000. 000. 000

Różne opłaty - 9. 000. 000. 000 
DOCHODY OD OSÓB 
PRAWNYCH I OD OSÓB 
FIZYCZNYCH 1. 500. 000. 000 - 
Podatki i opłaty od 
osób fizycznych 1. 500. 000. 000 -

Podatek od posiadania
psów i opłaty lokalne 1. 500. 000. 000 -

RÓŻNE ROZLICZENIA - 14. 118. 974. 000 
Subwencje ogólne dla 
gmin - 14. 118. 974. 000

Subwencje ogólne dla 
gmin - 14. 118. 974. 000

II.  Dokonać zmian w w y d a t k a c h  budżetu 
miasta Rybnika na 1992 r., jak następuje:
( w złotych )

N a z w a  Zmniejszenia Zwiększenia 

WYDATKI OGÓŁEM: - 15. 158. 974. 000

LEŚNICTWO - 40. 000. 000 
Pozostała działalność - 40. 000. 000

Usługi materialne - 40. 000. 000

GOSPODARKA KOMUNALNA - 1. 000. 000. 000 
Pozostała działalność - 1. 000. 000. 000

Dotacje na finans.
inwest. jedn. budżet.
i zakł. budżetowych - 1. 000. 000. 000

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 14. 118. 974. 000 
Szkoły podstawowe - 14. 118. 974. 000

Wynagrodzenia osobowe - 9. 604. 744. 000
Składki na ubezpiecznia
społeczne - 4. 322. 135. 000
Składka na Fundusz Pracy - 192. 095. 000

OMÓWIENIE ZMIAN:

Powyższych zmian dokonuje się w związku:

a) z otrzymaniem dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację działalności 
związanej z ochroną środowiska, a mianowicie:

- ochronę lasów i zwiększenie lesistości w kwocie 40 mln zł 
- gazyfikację w kwocie 1. 000 mln zł ze skorygowaniem przez 

Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na 1992 r. Kwotę zwięk
szenia przejściowo w całości przeznacza się na dofinansowanie 
wydatków szkół podstawowych; szczegółowy podział na rozdziały 
i paragrafy nastąpi po uchwaleniu budżetu państwa i ustaleniu zasad 
podwyżek Wynagrodzeń w oświecie.

b) ze zmianą zaklasyfikowania dochodów z tytułu opłaty eks
ploatycyjnej oraz opłaty parkingowej.

III.  Wykonanie niniejszej uchwały poruczyć ZARZĄDOWI MIA
STA RYBNIKA.

IV.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
w sprawie upoważnienia Zarządu Miata do zaciągania kredytów 

krótkoterminowych w 1992 roku

1.  Upoważnić Zarząd Miasta do zaciągania w 1992 roku 
kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości 12 mld 
zł.

2.  Wykonanie niniejszej uchwały poruczyć Zrządowi Miasta 
Rybnika.

3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
ZAPROSILI NAS...

... na powitanie lata
Tradycyjnie już każdego 

roku, w parku obok Fabryki 
Urządzeń Sygnalizacyjnych 
i Telekomunikacyjnych 
„SYGNAŁY,,, odbędzie się 
w jutrzejszą noc impreza pod 
nazwą „Noc Świętojańska,,.

Jej organizatorami jest Sa
morząd Dzielnicowy przy 
współudziale Wydziału Kul
tury i Sztuki Urzędu Miej
skiego w Rybniku, FUSiT 
„Sygnały,,, Polski Związek 
Baseballu oraz kierownictwo 
baru „Rudzianka,,.

W programie m. in. szuka
nie kwiatu paproci i puszcza
nie wianków na rzekę Rudę, 
a także wybór Miss Nocy 
Świętojańskiej. Według ludo
wego obyczaju noc jest cza
sem pojednania i miłości, 
a w myśl przysłowia „Kero 
dzioucha i synek w ta noc się 
poznaje - to piykno przy
szłość przed sobą mają,,.

Zatem zapraszamy do 
Gotartowic.

... do przedszkola
Już jutro, w przedszkolu 

nr 26 w Rybniku - odbędzie 
się WIELKI FESTYN 
DZIECIĘCY z okazji za
kończenia roku przedszkol
nego.

W programie pożegnanie 
starszaków, koncert życzeń 
dla sportowców, wybór ma
łej MISS LATA, gry i kon
kursy kulinarne.

Zaproszenie na festyn, ja
kie otrzymaliśmy, miało po
stać uśmiechniętej buzi z wa
rkoczykami z wełny i zielo
nymi kokardami.

Aż szkoda, że nie można go 
zreprodukować w gazecie!

/r ó ż /

HURTOWNIA 
ARTYKUŁÓW 

SPOŻYWCZYCH „33„
zatrudni akwizytorów na 

korzystnych warunkach fi
nansowych.

O terminie spotkania za
interesowanych informacji 
udziela kierownik Działu 
Handlowego.
Tel. 23506 w godz. 7. 00 - 
15. 00
Rybnik, ul. Wyzwolenia 77.

Zaginął pies
W niedzielę 14 czerwca 

z ul. Wyzwolenia 17 w Ryb
niku zginął ośmiomiesięczny 
pies rasy dalmatyńczyk /b ia
ły w czarne nakrapiane łatki, 
wabiący się Tesa. Uczciwego 
znalazcę proszę o kontakt 
pod nr tel. 23889.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5        2



SPACERKIEM PO MIEŚCIE SPACERKIEM PO MIEŚCIE

„Hurtownik,, i konkurencja
Nareszcie! Po półtoraro

cznym z okładem okresie 
czasu zapuszczone i niewy
korzystane pomieszczenia 
po dawnej piwiarni i barze 
samoobsługowym przy ulicy 
Kościuszki /vis- a-vis dwor
ca kolejowego/ znalazły no
wych gospodarzy. Z początkiem

początkiem czerwca wróciła na sta
re miejsce piwiarnia, a obok 
rozgościł się sklep samoo
bsługowy „Hurtownik,,.

Piwiarnia jak to piwiarnia 
- pewnie nie będzie narzekać 
na brak klientów, a czy nowi 
ajenci będą potrafili pod
nieść kulturę picia „jasnego

z pianką,, - dopiero się oka
że. Na razie jest tu wygodniej 
niż dawniej:  jest gdzie
usiąść, można - popijając - 
oglądać telewizję.

Dla tych, którzy dokład
nie czytają naszą gazetę, nie 
jest zaskoczeniem pojawie
nie się tutaj nowego sklepu 
samoobsługowego o nazwie 
„Hurtownik,,. Prowadzące 
go Rybnickie Przedsiębior
stwo Handlowe ma dobrą 
markę jako zaopatrzenio
wiec miasta w towary spoży
wcze. Teraz ma także duży, 
ładny, w kolorach bieli i sele
dynu utrzymany lokal. Moż
na oczekiwać, że konkuren
cyjne ceny sprzedawanych 
w nim towarów spożyw
czych oraz kultura obsługi 
klienta spowodują, że w są
siednim „Romanie,, także 
spadną ceny. Dotychczaso
wy - szczególnie wieczorną 
porą - „monopolista,, w tym 
rejonie miasta zyskał mocną 
konkurencję. Miejmy na
dzieję, że zyskamy na niej 
także my - gdyż do niedawna 
musieliśmy tu - często z ko
nieczności - słono przepła
cać.

....

R a d z ie jó w

D z iu ra w y  w o d o c ią g
Już od wielu lat stałym 

problemem mieszkańców 
ulicy Trzech Krzyży w Ra
dziejowie jest pękający wo
dociąg. Ciągłe awarie powo
dują częste braki wody 
u okolicznych mieszkańców. 
Fatalny stan techniczny rur 
prowadzi oczywiście do ma
rnotrawstwa wody w wyni
ku nagminnych wycieków. 
Wodociąg na tej ulicy jest 
stary i jak wyjaśnia przewo
dniczący Rady Dzielnicy Ra
dziejów Zygmunt Gajca, nie 
można go spawać. Napra
wiający awarie robotnicy za
kładają więc na rury obje
mki. Od wielu lat nie prze
prowadzono wymiany sieci 
czy jej generalnego remontu. 
Prowadzone są tylko napra
wy tradycyjną metodą „łata
nia dziur,,. A jak wiadomo 
prowizorka jest najtrwalsza.

Powtarzające się awarie

wodociągu prowadzą także 
do innych niekorzystnych 
zjawisk. Nawierzchnia drogi 
jest zdewastowana przez 
częste kopanie dziur przy 
usuwaniu awarii. W trakcie 
napraw nieprzejezdny jest 
w tym miejscu jeden z pasów 
ruchu. Dziurawy wodociąg 
obniża w ten sposób bezpie
czeństwo na drodze. Pękanie 
rur i dewastacja nawierzchni 
ulicy spowodowana jest 
szkodami górniczymi po
wstałymi wskutek eksploa
tacji tych terenów przez ko
palnię „Rymer,,. Na terenie 
Radziejowa część sieci wo
dociągowej należy do kopa
lni, zaś Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
nie chce jej przejąć, dopóki 
stare i zniszczone rury nie 
zostaną wymienione na no
we. Jak mówi Zygmunt Gaj
ca, kopalnia „Rymer,, obie

cała, że w przyszłym roku 
wykona roboty konieczne 
dla doprowadzenia sieci do 
porządku. Wówczas przej
dzie ona w zarząd Związku 
Wodociągowego powołane
go przez gminy Rybnickiego 
Okręgu Węglowego.

/ j a k /

Wzorem Warszawy...

Wzorem Warszawa mógł 
mieć Rybnik swoją aferę 
z placem targowym. Mógł 
mieć, ale nie ma. Od pew
nego czasu prowadzone są 
na placu targowym prace, 
zmierzające w swym końco
wym efekcie do uporządko
wania w sposób ostateczny 
handlu w tym miejscu. Pro
wadzone są „wykopki,, pod 
sieć kanalizycyjną, do której 
podłączonych ma zostać 36 
estetycznych pawilonów 
handlowych. Zarząd targo
wiska do końca lutego przyj
mował zapisy chętnych na 
wykupienie tych pawilonów. 
Zgłoszeń, jest dużo więcej, 
ale z tym poradzić musi so
bie kierownictwo planu tar
gowego. W związku z tym 
od 1 lutego nie podpisywano 
umów dzierżawnych z do
tychczas handlującymi 
w miejscach przewidzianych 
pod rozbudowę. Są to kwa
tery od strony ul. Rzecznej. 
Na początku maja 1992 r. 
wypowiedziano handlują
cym w tych miejscach działa
lność handlową z ostatecz
nym terminem usunięcia 
punktów sprzedaży do 31 
maja tego roku. W zamian 
miasto oferowało im bezpła
tne przez miesiąc miejsca do 
handlowania na placu tar-

Szczyt targowego dnia...

targowym w osiedlu „Nowi
ny,,.

„Pokrzywdzeni,, zwrócili 
się ze skargą do Komisji Pra
worządności przy Radzie 
Miasta, która po wnikliwym 
rozpatrzeniu ich skargi jak 
i po zbadaniu sprawy na 
samym placu targowym, 
stwierdziła zgodność działa
nia kierownictwa placu tar
gowego z istniejącym regula
minem pracy tego placu, jak 
też nie dopatrzyła się żad
nych działań pozaprawnych 
ze strony tego kierownictwa.

Przy okazji wyszły na jaw 
działania osób, które wie
dząc o planowanej rozbudo
wie i rychłym końcu handlu 
na straganach w tym miej
scu, sprzedały swoje „budy,, 
osobom nieświadomym tego 
stanu rzeczy. Piszę o tym 
tylko dlatego, że jakiekol
wiek działania podejmowa
ne na placu targowym rodzą 
od razu histeryczne niemalże 
reakcje handlujących tu 
osób. Od razu przez targo
wisko lecą oskarżenia 
o działalność nieczystą prze
różnych spółek powiąza
nych niby to z Zarządem 
Miasta, tylko jakoś nikt za
pytany o te powiązania nie 
potraci ich wyjaśnić. Nawet 
ci najbardziej „gardłujący,,.

Tekst i foto: /C . G. /

Na rzecz osób n iep e łn o sp raw n ych

Lo te ria  fa n to w a
W nadchodzącą niedzielę 

w kościele przy ul. ks. Ko
minka /Osiedle Nowiny/ 
odbędzie się loteria fantowa, 
z której dochód zostanie 
przeznaczony na dofinanso
wanie kolonii rehabilitacyj
nych dla dzieci upośledzo
nych umysłowo.

Inicjatorem i organizato
rem loterii jest Polskie Sto
warzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym

Umysłowym Koło I w Rybniku, 
a realizacji pomysłu dopo
mogli: Parafia św. Jadwigi, 
Szkoła Życia, Ośrodek Re
habilitacyjny, zaś 21 czerwca 
od godz. 8. 00 każdy z nas 
może się przyczynić do tego, 
aby ktoś, kto tego bardzo 
potrzebuje, znalazł fachową 
opiekę i odrobinę wakacyj
nej radości.

Dodajmy, że każdy los 
wygrywa, a atracyjne nagrody

dy podarowane przez spon
sorów, którym należą się 
osobne podziękowania, po
winny zrekompensować 
nasz materialny wkład 
w przedsięwzięcie. Z samego 
faktu uczestnictwa w loterii 
wyciągniemy korzyści rów
ne uśmiechowi dziecka po
krzywdzonego przez los. 
Społeczność nie kończy się 
na naszej najbliższej rodzi
nie...

A. L.

3GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



A B S O L W E NCI  1 9 9 2

Zespół Szkół Ekonom iczno-U sługow ych

Liceum
Ekonomiczne

KL. IVa - specjalność: 
administracja państwowa 
Joanna BOCHENEK 
Izabela BULANDA 
Anna HANOWSKA 
Monika KONAT 
Henryka KONSEK 
Grażyna KOTOWICZ 
Mirosława KOTOWSKA 
Anna KORNETA 
Joanna KRUCZEK 
Izabela KRUSZYŃSKA 
Danuta MASTALERZ 
Małgorzata MATYSEK 
Joanna MUSIALOWICZ 
Grażyna PISLEK

KL IVb - specjalność: 
ekonomika i organizacja 
przedsiębiorstw 
Ewa CIOŁKOWSKA 
Iwona DESZCZKA 
Anna DZIWOKI 
Ludmiła GACKA 
Beata GARUS 
Beata GASILEWSKA

Marek PŁONECZKA 
Izabela PUSZCZEWICZ 
Bożena SEKUŁA 
Justyna SICIARSKA 
Barbara SIODNOK 
Joanna SOBIK 
Bożena SZYMURA 
Jolanta SZYME 
Grażyna TRZESKA 
Barbara WYBRANOWSKA 

Wych.: mgr ANNA 
TRELENBERG

Anna GRUSZKA 
Ewa HELLWIG 
Barbara KACPRZYK 
Joanna KIELER 
Iwona KNOPIK 
Katarzyna KOŁOWROT 
Patrycja KONDZIOŁKA 
Iwona KORZUCH 
Grażyna KUBECZKO 
Bogusława KWICZAŁA 
Grażyna MAŁYSZ 
Katarzyna MATEJA 
Renata MISZCZAK 
Barbara NIESŁAŃCZYK 
Katarzyna PEŁKA 
Barbara RAK 
Justyna SZWEDA 
Barbara SZYMURA 
Mirosława TEKLA 
Katarzyna ZAJĄC

Wych.: mgr ELEONORA 
ŁUKOSZEK

Liceum
Z aw o d o w e

KI. IV - specjalność: 
sprzedawca-magazynier 
Sylwia BIAŁOŃCZYK 
Sabina BRACHMAŃSKA 
Maria BUCHTA 
Katarzyna CZECH 
Ewelina DULIŃSKA 
Bożena GACHA 
Iwona GAMELI 
Katarzyna GLINKA 
Karina GOŁOMBEK

KL IV - specjalnolść: 
gastronom
Mirosława BABICZ 
Joanna CZYŻ 
Lidia DREWEK 
Katarzyna GRUCA 
Hania GWOŹDZIK 
Sonia HANSEK 
Maria KOKOT 
Danuta KOPERVAS 
Barbara KOWAL 
Jolanta MARYŃCZAK 
Agnieszka MENDOCHA 
Joanna PIECHACZEK 
Monika PISKOR 
Justyna POSŁAWSKA 
Izabela REJMER 
Agnieszka SIELAWSKA 
Iwona SOBIJANEK 
Wiesława STOBNICKA 
Wioletta SZOBARKIEWICZ 
Beata SZAFRANIEC 
Sylwia SZOTEK 
Beata SZYMAŃSKA 
Edyta WILK 
Aneta ZAGUŁA 
Katarzyna ZAJĄC

Wych.: mgr inż. ANNA 
STRYCZEK

Katarzyna GUDERKY 
Ewelina GLENC 
Krzysztof HADOŚ 
Iwona JESIOROWSKA 
Hanna KLUCZNIOK 
Danuta KOPIEC 
Iwona KURASZ 
Renata MACIEJ 
Małgorzata MORGAŁA 
Marcelina OGON 
Jolanta PAPIEROK 
Joanna PLOCH 
Urszula RZEPKA 
Katarzyna SZĘDZIELORZ 
Gabriela TOMECKA 
Iwona NEINERT 
Mirosława WYCISK 

Wych.: mgr MAŁGORZATA 
BRZĄKALIK

KL IVb - specjalność: 
pracownik administracyjno- 
biurowy
Dorota BREMBOR 
Beata CZYŻYCKA 
Hanna GAŃCZOŃ 
Beata GAZAŁKA 
Lucyna GRABIEC 
Katarzyna HOLONA 
Bożena KOCHANOWSKA 
Aurelia KORNAS 
Beata KUBICIEL 
Bożena KUCZERA 
Anna KURCZAK 
Katarzyna KUŹNIK 
Danuta KWITEK 
Marzena LA PAURBE 
Alina MAPIERA 
Alina MROZEK 
Aleksandra NAWRAT 
Mariola PAPIEROK

KL IVc - specjalność: 
pracownik administracyjno- 
biurowy
Lidia ADAMCZYK 
Krzysztof BIERNACKI 
Katarzyna CZERNEK 
Ewa DZIKOWSKA 
Tomasz GANOBIS 
Jolanta GĘBCZYŃSKA 
Katarzyna GORGOŃ 
Iwona GROS
Katarzyna KLIMKIEWICZ 
Katarzyna KUBIK 
Ewa KUCZERA 
Katarzyna LAMPERT 
Rosanna ŁOŚ
Katarzyna MALINOWSKA 
Mirosława MANDRELA 
Adam PASZENDA 
Joanna PŁOCKA 
Barbara PRYCHAŁA 
Renata SEWERYNIAK 
Agnieszka SIERNAT 
Ewelina SŁODCZYK 
Angelika SMOŁKA 
Julita SYCH 
Iwona SZAJER 
Edyta SZYMASZEK 
Barbara SWIERZY 
Brygida ZDRZAŁEK 
Katarzyna ŻYŁA

Wych.: mgr EWA 
POLOCZEK

Justyna PAWELEC 
Mariola PISZEWSKA 
Beata SZAFRANIEC 
Małgorzata SZEWCZYK 
Barbara SZULIK 
Wiesława SZULIK 
Hanna URBANEK 
Tamara WZIĘTEK

Wych.: mgr ADELAJDA 
GRZEGORZYCA

KL. IV c specjalność: 
eksploatacja pocztowo 
- telekomunikacyjna
Joanna GODOJ 
Jolanta GRACZ 
Mariola GROBOSZ 
Ewa GRZELAK 
Zyta HENZEL 
Ewa KOŁODZIEJ 
Magdalena KORPECKA 
Ewelina KUŚKA 
Teresa KRZEKOTOWSKA 
Agata ŁUKASIK 
Justyna MIELIMONKA

Mirella MROŻEK 
Joanna OLEŚ 
Marzena RZEŹNICZEK 
Elżbieta SEMAN 
Irana SOLICH 
Lidia SOLICH 
Mirosława STRZELCZYK 
Beata SZAL 
Beata SZELIGA 
Agnieszka WUWER 
Małgorzata WYSOCKA 
Aleksandra ŻARSKA 

Wych. mgr ZOFIA 
WENCKOWSKA

Technikum
Z aw o d o w e
KL. IV - specjalność: 
technologia i organizacja 
żywienia
Katarzyna BARCZYKOWS
KA
Katarzyna BŁAŻYCE 
Jolanta CIEPŁA 
Helena DYRDA 
Zuzanna FERDYAN 
Alicja GRANACKA 
Ireneusz JANIK 
Anna KASPERZEC

Marzena KONSEK 
Monika KONSEK 
Urszula KONSEK 
Joanna KRÓL 
Sylwia MAZUR 
Sylwia MOTYKA 
Monika NIKIEL 
Tatiana OTAWA 
Alina PAŃCZYK 
Grzegorz PASZYNA 
Anna PYSZNY 
Zbigniew SPENDEL 
Sabina STOKŁOSA 
Janina TROCZYKIEWICZ 
Barbara WEBER 
Klaudia WÓJCIK 
Jolanta ZYGMUNT

Wych: mgr inż. HALINA 
NOWAK

Liceum Rolnicze
Liceum Rolnicze Elżbieta MAZUR

w Rybniku Weronika MISALA

Paweł BUJOK Dominika MUSIOŁ

Alina FRYCZ 
Katarzyna GABRIEL

Zdzisława NOWROT
Justyna POREMBSKA 
Anna PRYCIAK

Barbara GAŁASZEK Joanna ROTHKEGEL
Beata GAMOŃ Jadwiga RUGOR
Barbara GÓRECKA Katarzyna RUGOR
Mariusz GRZYBOWSKI Mariola SIERADZ

Katarzyna KOPIEC Weronika SZULIK

Lesław KONKOL 
Magdalena KORECKA

Teresa ŚLEZIONA 
Aniela WINKLER 
Krzysztof WOJACZEK

Mirela MAREK Wych.: mgr Janina
Bożena MATYSZCZAK BRYCHCY

Absolwentów kolejnych 
szkół średnich 
przedstawimy

w następnym numerze „GR„
GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5         4



reklam a *  reklam a *  reklam a *  reklam a
REN -CAR A utoryzow any Partner

RENAULT
w  Rybniku

R E N A U L T  - firm a sam o
chodow a, k tó ra od dawna, 
nawet w siermiężnych cza
sach naszej gospodarki, m ia
ła swoich wiernych /choć 
platon icznych/ wielbicieli.

Sprzed lat pam iętam  kole
gę, który w K rakow ie tak 
wybierał sobie drogę między 
uczelnią, a akadem ikiem , że
by zawsze przejść pod K o n 
sulatem  Francuskim , gdyż 
pod jego siedzibą stały dwa 
piękne wozy: R E N A U L T  
I C IT R O E N .

Od tam tego czasu sam o
chody osobowe wypięknia
ły, a sam ochody dostawcze 
zadziwiają wielofunkcyjnoś
cią i m ożliwościami wyposa
żenia specjalistycznego. Sal
on sam ochodow y „pod 

chm urką,, na placu teatral
nym, którym  była ubiegłoty
godniow a im preza RE
NAULT - IN F O - SHOW  
dowiódł, że zainteresowanie 
potencjalnych klientów po
dzielone jest dość sprawied
liwie między samochody oso
bowe i dostawcze.

Wokół aut osobowych wi
działam jednak więcej marzy
cieli, no i małolatów, które 
przeżyły przy tej okazji swą 
wielką przygodę, siedząc za 
kierownicą którejś z tych 
wspaniałych maszyn...

Dla potencjalnych klien
tów ważne są jednak konkre
ty, czyli informacje o warun
kach sprzedaży, które oferuje 
firma R E N  - C A R  AUTO
RYZOW ANY PARTNER  
R E N A U L T  W RYBNIKU, 
mająca swoją siedzibę przy 
ul. Gliwickiej 190 / t e l / f a x  
25473 /.

Dzięki firmie R EN  - CAR 
dostępne są dla polskiego 
klienta wszelkie typy sam o
chodów  R E N A U L T , które 
odebrać m ożna natychm iast 
ze składu celnego. F irm a 
przyjmuje także indywidual
ne zam ów ienia na najnow 
sze m odele sam ochodów 
osobowych, dostawczych 
i busów.

O ofercie R EN  - CARN 
mówi jego dyrektor, m gr 
JE R Z Y  A N IO Ł .

- Chcę naszych klientów 
zapewnić przede wszystkim 
o wysokiej jakości firm o
wych usług serwisowych. Sa
m ochody kupow ane u nas

CLIO oblegane było na INFO-SHOW od rana do wieczora
Foto: W. Troszka

m ają gwarancje honorow a
ne w polskiej sieci R E A
N U L T  i w całej Europie. 
N asz klient otrzym uje wy
kaz autoryzow anych stacji, 
których personel jest syste
m atycznie szkolony przez 
fachowców z R E N A U L T , 
zapewnia to wysoką jakość 
napraw y tych nowoczesnych 
sam ochodów . N a miejscu 
dokonujem y także napraw  
i zapewniam y części zam ien
ne nie tylko dla R E N A U L 
TA . Czynimy starania, aby 
zapewnić części zamienne 
także do innych sam ocho
dów francuskich. W prow adziliśmy

Wprowadziliśmy również sprzedaż 
ratalną i leasingową. T a d ru 
ga form a jest szczególnie in
teresująca dla osób p row a
dzących działalność gospo
darcza.

REN  - C A R realizuje ta k
że sprzedaż z ulgami celny
mi, co w praktyce obniża 
cenę sam ochodu o 35 proc. 
Chciałbym w tym miejscu 
przypomnieć, ze zgodnie 
z in terpretacją Głównego 
Urzędu Ceł, zwolnienia te 
przysługują zarów no oso
bom będącym pierwotnym i 
posiadaczam i przedpłat, jak  
i tym, które nabyły te upraw 
nienia.

Zainteresow anym  udzie
lamy szczegółowych infor
macji także telefonicznie; za
praszam y również do naszej 
siedziby przy ul. Gliwickiej 
190 tych wszystkich, których 
interesuje nasza dodatkow a 
działalność, sprzedajemy bo
wiem akcesoria, opony, czę
ści samochodowe, felgi, oleje 
ELF i kosmetyki samochodo
we. Część tej oferty pokaza
liśmy również na IN F O - 
SHOW .

P onadto  montujemy ra
dioodtwarzacze, systemy ala
rmowe i blokady skrzyni fir
my M U L-T -LO C K . T a osta
tnia oferta to propozycja 
szczególnie interesująca, 
gdyż ten typ blokady jest 
praktycznie nie do sforsow a
nia, a jej cena jest bardzo 
przystępna.

Zapraszam  serdecznie 
wszystkich klientów do od 
wiedzenia naszej firmy.

„IN FO -SH O W ,, prze
konało  nas, że R E N A U L T  
podoba się i może liczyć na 
klientelę. U twierdza nas to 
w naszych planach na przy
szłość, chcemy bowiem o t
worzyć w Rybniku praw dzi
wy nowoczesny salon sam o
chodow y z pełnym serwisem 
i zapleczem technicznym . 
Jednak  szybka realizacja n a 
szych zam iarów  zależy nie 
tylko od nas...

EU G EN IA  PL U C IK

Ten typ samochodu dostawczego może mieć różne indywidualne wyposażenie specjalistyczne - według 
życzenia klienta!

RENAULT
r

TO PEŁNIA ŻYCIA
3 8 5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Gdzie leży to miasto?
DORSTEN liczy dzisiaj 80 tysięcy mieszkańców. Leży 

w północnej Westfalii, gdzieś w połowie drogi pomiędzy 
Muenster, a Duesseldorfem, w odległości około 1100 km od 
Rybnika. Miasto to należy do znanego z potencjału ekonomi
cznego ZAGŁĘBIA RUHRY, które słynie głównie z wydo
bycia węgla kamiennego, przemysłu maszynowego, metalur
gicznego i włókienniczego. W przeszłości jednak miasto 
egzystowało głównie jako mały ośrodek rolniczo-handlowy. 
Symbolizuje to pewien postument umieszczony u wejścia 
drogi z Recklinghausen, przedstawiający wieśniaka idącego 
na targ z baranem, witającego się z dorsteńskim miesz
czaninem. Przełomem dla Dorsten stało się włącznie go 
w średniowieczu do sieci tzw. miast hanseatyckich, które 
opanowały handel morski w basenie Morza Bałtyckiego 
i Północnego. Dorsten, jako miasteczko hanseatyckie, po
łączone było wtedy z europejskimi potentatami handlowymi 
poprzez rzekę Lippę, prawy dopływ Renu. W późniejszych 
wiekach tę drogę wodną wspomógł jeszcze kanał, który do 
dnia dzisiejszego stanowi ważne ogniwo transportowe miasta 
i regionu.

Dlaczego właśnie Dorsten?

G A ZETA  RYBNICKA

D O  R  STEN
n a s z  partner

Ktoś powie, że bez sensu 
jest utrzymywanie kontak
tów z tak odległym od Ryb
nika miastem, skoro Niemcy 
zaczynają się już prawie za 
naszą miedzą. To prawda, 
Dorsten jednak, jako jedno 
z miast Zagłębia Ruhry, 
wspaniale nadaje się do 
współpracy z Rybnikiem, 
choćby ze względu na struk
tury przemysłu. Podobne są 
problemy np. ekologiczne, 
a także zbieżność sytuacji 
demograficznej, gdyż Dors
ten podobnie jak Rybnik 
rozrosło się dzięki migrac
jom ludzi szukających pracy.

Ale jest jeszcze jedna przy
czyna, którą nazwać można 
historyczną. W II połowie 
XIX wieku wielu Ślązaków, 
a także rybniczan, wędrowa
ło do Westfalii w poszukiwa
niu pracy. Ci jednak, a także 
ich potomkowie w większo
ści wrócili po roku 1922 do 
Polski. Kolejnym wydarze
niem łączącym jakoś te dwa 
miasta, była decyzja władz 
niemieckich po roku 1945, 
tworząca w Dorsten punkt

osiedleńczy dla tych rybni
czan czujących się Niemca
mi, którzy chcieli bądź mu
sieli osiedlić się w Niem
czech. W Dorsten stworzono 
specjalne archiwum, doku
mentujące pozostawiony 
przez przesiedleńców mają
tek w Rybniku. Tam też „ry
bniker,, w trudnych powo
jennych czasach miał pierw
szeństwo w otrzymaniu pra
cy czy mieszkania. To tam, 
do Dorsten, zmierzały po
szukujące się, rozbite wojną 
rybnickie niemieckie rodzi
ny. To pokolenie niemiec
kich rybniczan żyje tam do 
dnia dzisiejszego, z sympatią 
wspominając nieraz miasto 
swego urodzenia. W Rybni
ku będzie ich można zoba
czyć w ostatnią sobotę czer
wca br. na PIERWSZYM 
ZJEŹDZIE NIEMIEC
KICH RYBNICZAN. Pun
ktem kulminacyjnym spot
kania będzie msza św. w koś
ciele św. Antoniego o godz. 
10. 00.

W Dorsten mieszka rów
nież wielu Rybniczan z ostatnich

ostatnich fal emigracyjnych. Zaś 
w niedalekim Botrop do dzi
siaj jest polska parafia i pol
ski kościół, grupujący 
wszystkie pokolenia tych 
emigrantów, którzy przy
znają się do polskiego po-

Przebywająca w Dorsten 
w dniach od 4 do 7 czerwca br. 
ośmioosobowa grupa rybni
czan uzgodniła z niemieckimi 
kolegami pierwsze konkretne 
terminy wzajemnych grupo
wych kontaktów.

HARCERZE. Rozmowy 
na temat ewentualnej wy
miany harcerskich grup 
młodzieżowych i dziecięcych 
prowadzili hm TERESA 
KNURA - komendant Huf
ca Rybnik oraz phm DA
RIUSZ SŁAWIŃSKI. 
Uzgodniono, że już w sierp
niu br. pojedzie do Dorsten 
40 osobowa grupa harcerzy 
rybnickich w wieku od 10 do 
17 lat. Najprawdopodobniej

chodzenia i języka.
Proszę ocenić teraz same

mu, czy te wszystkie okolicz
ności nie stanowią dobrego 
gruntu do nawiązania part
nerskich stosunków pomię
dzy tymi dwoma miesiącami.

będą to dwie osoby z każdej 
drużyny, mające się zapoz
nać na miejscu z realiami 
życia obozowego swych nie
mieckich kolegów. Zaś rewi
zyta z Dorsten nastąpi 
w miesiąc później. Przyjazd 
do Rybnika niemieckich ha
rcerzy w wieku 17-25 lat jest 
już wyznaczony na marzec 
1993 roku.

SPORTOWCY. ANTO
NI RATKA i ARKA
DIUSZ SKOWRON negoc
jowali harmonogram przy
szłych rozgrywek sporto
wych. W ostatnim tygodniu 
sierpnia br. przyjadą do Ry
bnika koszykarki /juniorki 
i seniorki/ oraz dwie drużyny

drużyny siatkówki /juniorzy i ju
niorki/. Ze sportową rewizy
tą, najprawdopodobniej 
w październiku br., pojedzie 
młodzieżowa grupa naszych 
piłkarzy.

KONTAKTY SZKOL
NE. Kontakty pomiędzy 
dziećmi i młodzieżą z kon
kretnych szkół cieszyły się 
chyba największym powo
dzeniem u naszych niemiec
kich rozmówców. Byli oni 
nastawieni głównie na wy
mianę pomiędzy dziećmi ze 
szkół podstawowych, zgod
nie z zasadą „czym skorupka 
za młodu nasiąknie...,, I ten 
aspekt rozmów zakończył 
się przekazaniem adresów 
szkół, w celu nawiązywania 
„przyjaźni korespondencyj
nej,, pomiędzy dziećmi, jako 
przyczynku do późniejszych 
spotkań i przyjaźni.

O kontaktach młodzieży 
licealnej rozmawiały ze stro
ną niemiecką DANUTA 
ADAMCZYK i JANINA 
WYSTUB. Efekt jest taki, że 
już pod koniec czerwca br. 
w I LO im. Powstańców Śl. 
gościć będzie JAZZ BAND 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Wystawa
W piątek, 5 czerwca br.  

fotogramów obrazujących  
Nosiła ona niemiecki tytuł: 
Abbildungen,, /Rybnik w starych 
Wystawa ta została przygotowana 
Miasta Rybnika i rybnickiego 
fotografie i fotokopie starych  
ponowano w hallu banku o  
często dzisiaj praktykowany  
w kierunku odbiorcy. Bo przecież 
na wystawy, ale do banku iść

Około pół godziny po rozwieszeniu 
łem się reakcjom klientów  
przechodzili obojętnie, inni  
/tych było najwięcej/, ale  
dokładnie przyglądających się  
cych podpisy pod zdjęciami.

Pomimo dobrego przygotowania 
miała ona jednak pewien  
odpowiedniej mapki, która  
miasto polskie leżące na Górnym 
sowność tego zarzutu pragnę  
otwarciu wystawy lokalna  
gości z Rybnika, nadmieniając 
Wschodnich /sic! / .

Co nam z tego?
Jest to uzasadnione pytanie. I ja również uważam, że 

utrzymywanie z kimś kontaktów dla samych kontaktów, i to 
realizowanych jeszcze poprzez oficjalne delegacje, jest cał
kowicie pozbawione sensu. Kontakt taki ma sens wtedy, gdy 
oprze się on na wymianie doświadczeń z wielu dziedzin życia 
i to jeszcze na poziomie kontaktów pomiędzy poszczegól
nymi osobami, a nie instytucjami.

Przykładowo żaden dyrektor szkoły nie będzie lekceważył 
potencjalnych korzyści płynących dla jego wychowanków 
z możliwości kontaktowania się z niemieckimi rówieśnikami. 
A chodzi przecież nie tylko o aspekt językowy, ale również
o pokazanie, że Europa bez granic nie jest wcale utopią. Bo 
tylko poprzez wzajemne poznawanie się można dojść do 
rzeczywistego zbliżenia - a tak nas przecież mało różni.
I w bliskich kontaktach widać wyraźnie, iż zza otoczki 
„zachodniego,, dobrobytu wyziera ta sama europejska kul
tura.

Grupa rybniczan przebywających w Dorsten od 4 do 7 czerw
ca br. wraz z burmistrzem HEINZ EM RITTEREM

Konkretne osiągnięcia
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RYBNICKA

DORSTEN     partner
 ogólnokształcących z Dorsten, a we
 wrześniu br. do Dorsten
 w celu zapoznania się z realiami

realiami niemieckich szkół, wy- 
 wyjedzie na kilka dni grupa

rybnickich uczniów i nau
czycieli. Zaś na wiosnę 1993 

 roku do Rybnika przyjedzie
 chór mieszany dorsteńskiego
 Liceum Sióstr Urszulanek

oraz orkiestra tamtejszej 
 Szkoły Muzycznej. Nawiązano

Nawiązano także wiele innych kon
taktów, które skończyły się

 na razie tylko wymianą ad-
 adresów, jak np. pomiędzy nie-
 którymi rybnickimi i dorsteńskimi
 dorsteńskimi dziecięcymi grupa-
 mi tanecznymi.
 Kolejnym ciekawym 
 aspektem rozmów mających
 przybliżyć w przyszłości ryb-
 rybnickie i dorsteńskie szkoły

była wymiana niektórych 
 naszych licealnych gazetek

szkolnych. I okazało się, iż
 dwie gazetki mają identycz

ny w tłumaczeniu tytuł. IV
 LO w rybniku ma gazetkę
 „Bez Tytułu,,, a analogiczna
 dorsteńska gazetka jest zatytułowana
 zatytułowana „No Titel,,.

stawa
 w Dorsten otwarto wystawę 
Rybnik dawniejszy i dzisiejszy, 

„Rybnik in alten und neuen 
starych i nowych ilustracjach/. 

przygotowana przy współudziale Urzędu 
rybnickiego Muzeum. Zaś w Dorsten 

linorytów i fotogramów wyeks- 
 nazwie Kreissparkasse. Jest to 
 sposób wychodzenia ze sztuką 

przecież nie każdy ma czas chodzić 
 iść musi.
rozwieszeniu fotografii przygląda- 

na nową wystawę. Niektórzy 
 zerkali na dwie, trzy ilustracje 
 widziałem nawet kilka osób 

 się wszystkim planszom i czytają- 

przygotowania wspomnianej wystawy, 
 brak. Brakowało mianowicie 
 informowałaby, że Rybnik to 

Górnym Śląsku. Wątpiących w sen- 
pragnę poinformować, iż w dzień po 
 prasa wspomniała o przybyciu 
nadmieniając, iż jest to miasto w Prusach

Święto na starówce
Z pobytem rybniczan 

w Dorsten zbiegło się tamtej
sze święto miejskie zwane 
Dorstener Altstatdtfest czyli 
dorsteńskie święto na Sta
rym Mieście. Na Rynku 
ustawiono specjalną scenę 
i stoiska z piwem i kiełbas
kami z rożna. Całość oficjal
nie otworzył burmistrz, uro
czyście wybijając kołek z be

beczki piwa. I potem zaczęły 
się koncerty. Grały orkiestry 
szkolne, rockowe, ludowe, 
były zabawy dla dzieci. No
cą z 6 na 7 czerwca, gdy na 
Rynku młodzież bawiła się 
na wielkiej dyskotece, nieo
podal, nad kanałem, dors
teńska straż pożarna dała 
półgodzinny pokaz sztucz
nych ogni.

Familoki
Zabudowa dorsteńskiego Rynku różni się od rybnickiego 

kształtem i wielkością. W Dorsten Rynek jest o połowę 
mniejszy i bardziej przypominający szeroką ulicę niż dawny 
plac targowy. Jednak bardzo swojsko wyglądają robotnicze 
dzielnice Dorsten. Bardzo przypominają np. chwałowickie 
, familoki,,, są tylko lepiej utrzymane, a w chlewikach, 
przerobionych na garaże stoją nieco lepsze auta. Dorsteńskie 
familoki są dzisiaj zamieszkałe głównie przez obcokrajow
ców, głównie pochodzenia arabskiego. Dawniej, na przeło
mie XIX i XX wieku, w budynkach tych mieszkali też 
Górnoślązacy poszukujący w Zagłębiu Ruhry pracy.

,, Familoki,, te są pod cisłą kontrolą dorsteńskiej urbanistyki 
miejskiej, by żadne remonty i przeróbki nie zniszczyły tego 
architektonicznego klimatu dawnych dzielnic robotniczych.

Dorsteńskie familoki są dzisiaj zamieszkałe głównie przez 
obcokrajowców. Idąca z lewej kobieta w chustce to Turczynka.

Organizatorzy

DR HANS JOACHIM THELEN, animator Koła Przyja
ciół Rybnika w DORSTEN

Kontakty Rybnika z Dor
sten to dzieło zaplanowane 
na lata. Ze strony niemiec
kiej patronuje mu Urząd 
Miasta Dorsten, a głównie 
burmistrz Dorsten HEINZ 
RITTER /urodził się w Ra
ciborzu, a do liceum chodził 
w Pszczynie/ i dyrektor mia
sta KARL ZAHN /pocho
dzący z Dolnego Śląska/ 
oraz m. in. dr HANS JOA
CHIM THELEN, dusza 
Kręgu Przyjaciół Rybnika 
w Dorsten i organizator opi
sywanego pobytu rybniczan 
w tym mieście.

powiedzieć, że rozwijające 
się kontakty pomiędzy tymi 
dwoma miastami nie są 
w żaden sposób zmonopoli
zowane przez określone za
mknięte rybnickie środowis
ka. Każdy może brać udział 
w tym dziele nawiązywania 
kontaktów. Trzeba tylko 
mieć coś do zaoferowania 
niemieckim partnerom, co 
stałoby się początkiem 
współpracy. Np. w jakiejś 
szkole, świetlicy, domu kul
tury jest niezły chór, zespół 
muzyczny, sportowy... Ktoś 
przejęty jest kondycją eko

Przedstawiciele władz miejskich w DORSTEN: dolnoślazak 
KARL Z A H N /z  lewej/  - dyrektor miejski i HEINZ RITTER, 
pochodzący z Raciborza - burmistrz DORSTEN

W Rybniku organizacją 
kontaktów zajmuje się Za
rząd Miasta, a także radny 
MARIAN WOLNY, który 
reprezentował Radę Miasta 
podczas czerwcowej wizyty 
rybniczan, Towarzystwo 
Przyjaciół Rybnika /ul. Koś
ciuszki 45, tel. 214-17/, re
dakcja „Gazety Rybnickiej,, 
oraz wszystkie te osoby, któ
re zostały wyżej wymienione 
z nazwiska, a głównie praco
wnik Urzędu Miasta AR
KADIUSZ SKOWRON.

ekonomiczną swojego zakładu 
pracy, chciałby spotkać się 
i wymienić doświadczenia 
z niemieckimi kolegami. To 
wszystko jest możliwe. Trze
ba się tylko do tego przygo
tować i zgłosić chęć kontak
tu. Na to jest jeszcze trochę 
czasu, gdyż goście z Dorsten 
przyjadą do Rybnika z rewi
zytą dopiero we wrześniu br. 
Będzie to następny krok na 
drodze budowy partnerstwa 
dwóch miast: górnośląskie
go Rybnika i północnowest- 
falskiego Dorsten.    OPRACOWANIE TEKSTU I ZDJĘCIA   MAREK SZOŁTYSEKNależałoby w tym miejscu

GAZETA RYBN ICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7



Latem na Małej Scenie
W id e o d y s k o te k i  ró w n ie ż  w  p ią tk i .

Przypominamy, że w okresie letnim Mała Scena 
zaprasza tańczącą młodzież na wideodyskoteki w pier
wszy dzień weekendu, czyli w piątki, od godz. 18. 00 - 
23. 00 /cena wstępu 15. 000. -/.

Natomiast sobotnie wideodyskoteki przedłużone 
zostały do godz. 1. 00 w nocy/cena biletu - 25. 000. -zł/, 
a nie, jak podaliśmy błędnie, tylko do północy.

PORADY PRAWNIKA - w środy
Przypom inam y naszym czytelnikom , że dyżury 
praw nika udzielającego bezpłatnie porad , prze
niesione zostały na środy, w godz. od 15. 00 do 
17. 00. Prawnik dyżuruje w siedzibie naszej reda
kcji, tel. 288-25.

EKSPRES 
Rybnika 
Reja 2

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

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

Z tym kuponem - kupisz taniej!
W związku ze zmianą nazwy firmy

PUH „Alice & J„ 
na

P U H „U L E X„
każdy czytelnik „GAZETY RYBNICKIEJ,, 

przy zakupach w naszej siedzibie dostaje upust 
w wysokości 3 procent wartości zakupu po oddaniu 
kuponu wyciętego z gazety.

W naszych punktach sprzedaży przyjmujemy 
zapłatę kartami kredytowymi oraz udzielamy zniżki

Diners Club 
International

zniżki od 1, 5 do 3 procent po okazaniu karty 
BUSINESSM AN CLUB. Sprzedajemy także, 
dostarczamy i montujemy nowoczesne centrale 
telefoniczne dla małych i dużych przedsiębiorstw. 
Osiedle Południe 37, 44-253 Rybnik 8, tel. 
392134, 23031 w. 5134

----------------------------
KRONIKA POLICYJNA 

fiat 125 p combi biały wartości 
20 mln zł zaparkowany na ul. 
Kominka.

Uwaga! Kradną auta
Ostatnio w Rybniku miało 

miejsce wiele przypadków kra
dzieży aut. Łupem złodziei pa
dały przeważnie maluchy.

W nocy z 5 na 6 czerwca na ul. 
Zwycięstwa nieznany sprawca 
„pożyczył,, sobie fiata 125 p, 
koloru żółto-zielonego wartości 
20 mln zł. Został on później 
odnaleziony w stanie uszkodzo
nym przy ul. Strażackiej.

Kradzieży dwóch samocho
dów dokonano w nocy z 6 na 
7 czerwca. Spod bloku przy ul. 
Dworek zginął fiat 126 p warto
ści 10 mln, a z ul. Szwedy duży 
fiat. Także następnej nocy, 
z 7 na 8 czerwca, skradziono 
dwa auta: poloneza Caro w ko
lorze kości słoniowej spod bloku 
przy ul. Kominka oraz „malu
cha,, zaparkowanego przy ul. 
Kilińskiego wartości 8 mln zł. 
Również na Kilińskiego następ
nej nocy dokonano kradzieży 
sportowego volkswagena Golfa 
19E wartości 100 mln zł w kolo
rze szary - metalic. Natomiast 
w nocy z 9 na 10 czerwca zginął

Włamanie na dętkę
7 czerwca, na ul. św. Jana 

włamano się do „malucha” po
przez wybicie szybki 
w drzwiach. Skradziono koło 
zapasowe i dętkę.

Sezon kolarski w pełni
W nocy z 5 na 6 czerwca 

włamano się do rowerowni przy 
ul. Dworek 5. Nieznani spraw
cy, po upiłowaniu kłódki, skra
dli 3 rowery wartości 5 mln zł.

Kieszonkowiec w areszcie
6 czerwca na przystanku 

WPK przy ul. Hallera dokona
no kradzieży kieszonkowej po
rtfela z gotówką w wysokości 
800 tys. zł. Poszkodowana zgło
siła kradzież na policji, podając 
nazwisko sprawcy. Podejrzany 
został osadzony w areszcie.

Kradzionym do szkoły
Na ul. Kilińskiego w nocy 

6 czerwca skradziono motoro
wer marki Simson wartości 12 
mln zł. Jeszcze tego samego dnia

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

Budynek na działalność Wiadomość: Henryk 
gospodarczą - hurtownię, Kaniewski, 45 Opole, 
875 m2 - do wynajęcia ul. Mjr. Hubala 263. 
w Rybniku.

SZKŁO, PORCELIT, 
PORCELANA

> R Y B N I K
Tel. 234 21, wew. 330
ul. Sosnowa 5 
ul. Mikołowska 138 
Pn - sob od 8. 00 do 16. 00
•  HUTA SZKŁA - "KROSNO" S. A. 
•F-KA "KAROLINA" - JAWORZYNA 
•F-KA PORCELANY - WAŁBRZYCH 
•F-KA PORCELITU - TUŁOWICE

CENNIK OGŁOSZEŃ 
W GAZECIE RYBNICKIEJ
1 cm2 - 8. 000, - zł 
1/4 kolumny - 900. 000, - zł 
1/2 kolumny - 1. 600. 000, - zł 
3/4 kolumny - 2. 400. 000, - zł 
1 kolumna - 3. 000. 000, - zł 
1 słowo - 5. 000, - zł
1 słowo w ogłosz. towarzyskich 2. 000, - zł 

UWAGI DODATKOWE

1.  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie 
krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - 
dolicza się 50 procent.

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

3.  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

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

został on odnaleziony w obejś
ciu SP nr 11 przy ul. Hibnera.

Włamanie po „cygarety„
Kradzieży papierosów róż

nych gatunków na pokaźną su
mę 7 mln zł dokonano 6 czerwca 
z kiosku przy ul. Sportowej. 
Włamywacze dostali się do śro
dka po urwaniu kłódek i wyła
maniu zamka.

Kradzież kabla
W nocy z 4 na 5 czerwca z hali 

warsztatowej przy ul. Prostej 
zginął kabel miedziany dłogości 
30 m i wartości 1, 5 mln zł.

Śmierć na rusztowaniu
5 czerwca na rusztowaniu 

przy elewacji budynku na placu 
Wolności doszło do tragicznego 
wypadku. Pracujący tam robot
nik spadł z wysokości 3 metrów, 
uderzając głową o ziemię. Prze
wieziony do Szpitala Miejskiego 
przez Pogotowie Ratunkowe 
zmarł nie odzyskawszy przy
tomności. Prokuratura odstąpi
ła od czynności procesowych.

Zwłoki
w zbiorniku przepompowni
7 czerwca w zbiorniku prze

pompowni przy ul. Rudzkiej 
znaleziono zwłoki kobiety i mę
żczyzny. Policja w toku prowa
dzonych czynności wyjaśniają
cych zidentyfikowała denatów. 
Prokurator zarządził sekcję 
zwłok.

Ciekawa zabawa
Na ul. Orzepowickiej 8 czerw

ca nieletni sprawcy wybili szybę 
w przejeżdżającym samocho
dzie BMW. Na szczęście niko
mu nic się nie stało.

Zbeszczeszczenie grobu
9 czerwca na terenie cmen

tarza komunalnego przy ul. Ru
dzkiej doszło do kradzieży. Nie
znany sprawca przewrócił gra
nitowy cokół grobowca i wyła
mał z niego krzyż miedziany 
o wadze 7 kg i wartości 2 mln zł.

Nieletni ujęci przez policję
9 czerwca o godz. 21. 30 dwaj 

chłopcy w wieku 15 i 17 lat, 
zamieszkali w Leszczynach, do
konali kradzieży drutu miedzia
nego i kabla koncentrycznego 
wartości 320 tys. z elektrowozu 
znajdującego się na torach od
stawczych stacji PKP Rybnik. 
Zostali ujęci na gorącym uczyn
ku przez patrol policji.

Samobójstwo
W nocy z 8 na 9 czerwca 

w pokoju swojego mieszkania 
przy ul. Mikołowskiej popełnił 
samobójstwo 32-letni mężczyz
na. Powiesił się na krawacie 
przywiązanym do klamki okien
nej. Policja nie stwierdziła 
udziału osób trzecich.

Kradzież u jubilera
W sklepie jubilerskim przy ul. 

Wieniawskiego w godz. popołu
dniowych nieznany sprawcą 
skradł złoty łańcuszech wartości 
3, 2 mln zł. Kradzież nastąpiła, 
jak to się mówi „w biały dzień na 
oczach ludzi,,.

Włamanie do szkoły
W nocy z 8 na 9 czerwca 

włamanos się do szkoły pod
stawowej nr 6 przy ul. Wodzis
ławskiej. Po wybiciu szyby 
okiennej włamywacze wyważyli 
drzwi do wszystkich pomiesz
czeń i skradli telewizor „Sam
sung,,, 150 tys. zł w gotówce i do
konali zniszczeń na sumę 10 mln 
zł.
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Z sercem w  tle
W Szkole Podstawowej nr 

1 w Rybniku jeden szczegól
ny dzień w roku zaczyna się 
nietypowo i inaczej niż po
zostałe dni szkolnej codzien
nej rzeczywistości. Wielki 
ruch widać w przylegającej 
do szkolnego budynku sali 
gimnastycznej. To trwają 
przygotowania do wielkiej 
sportowej imprezy. Zaczy
nają pojawiać się pierwsi go
ście. Są wśród nich maluchy, 
trochę starsze dzieci i mło
dzież, lecz już na pierwszy 
rzut oka widać, że różnią się 
oni od zdrowych ludzi, a nie
którzy z nich przyjechali na 
wózkach inwalidzkich.

Rozpoczyna się kolejna, 
bo już czwarta organizowa
na tu Olimpiada Sportowa 
dla Dzieci Specjalnej Troski. 
Projekt zorganizowania pie
rwszej tego typu imprezy po
wstał w 1988 r. i został zreali
zowany w porozumieniu 
z rybnicką SZKOŁĄ ŻY
CIA. Idea olimpiady trafiła 
na bardzo podatny grunt. 
Od początku pozytywnie by
ła nastawiona do niej dyrek
cja szkoły oraz cała rada 
pedagogiczna. W organiza
cję imprezy ofiarnie zaanga
żowali się nauczyciele wy
chowania fizycznego
URSZULA i ANTONI 
PIETRUSZKOWIE oraz 
ZDZISŁAW PLISZ. Dzięki 
ich fachowej wiedzy, umieję
tnościom, pomysłom oraz 
chęciom, kolejne, co roku 
organizowane olimpiady
wypadały coraz lepiej,  ku zadowoleniu tych najbar
dziej przez życie pokrzyw
dzonych. Ostatnia tego typu 
impreza odbyła się w lutym 
ub. roku, choć trudna sytua
cja finansowa znacznie utru
dniła jej organizację, ale za
angażowanie ludzi przynios
ło skutek. Podzielono obo
wiązki. Przygotowaniem sali 
gimnastycznej oraz sporto
wym i organizacyjnym prze
prowadzeniem zawodów za
jęli się nauczyciele kultury 
fizycznej i wytypowani pe
dagodzy SP nr 1. Sprawy 
materialne pozostawiono 
w gestii L. IBROM - dyrek
tora rybnickiej Szkoły Życia

cia.
Było wspaniale. We 

wszystkich tego typu impre
zach sport spełnia funkcję 
służebną w procesie przysto
sowania człowieka chorego 
do społeczeństwa. Cała spo
rtowa rywalizacja i punkty 
podporządkowane są tutaj 
idei samego uczestnictwa 
każdego dziecka w zawodach

dach. Także wszelkiego ro
dzaju nagrody muszą obej
mować wszystkich uczestni
ków. Gdy warunek ten zo
stanie spełniony, można do
piero wyróżnić tych najlep
szych, którzy w poszczegól
nych konkurencjach zajęli 
pierwsze, drugie, trzecie mie
jsca. O tym wszystkim pa
miętali organizatorzy. 
W odpowiedni sposób dob
rane konkurencje, umiejętna 
organizacja gier i zabaw sku
tecznie eliminowały możli
wość pojawienia się nudy.

Ogłoszenie wyników i roz
danie nagród to zawsze naj
bardziej wzruszający mo
ment każdego wielkiego 
sportowego widowiska.

Dla organizatorów naj
większą nagrodą jest radość 
młodych sportowców wy
woływanych na specjalne 
dla ich potrzeb przygotowa
ne podium. Chaotyczne 
i niewyraźne wypowiadane 
zdania, uśmiechy, wybuchy 
radości, a nawet łzy 
w oczach tych bardziej wraż
liwych uczestników i widzów

widzów.
Wszyscy - uczestnicy i or

ganizatorzy mają nadzieję, że 
ogromne, czerwone, tekturo
we serce - nieodłączny ele
ment dekoracyjny wszystkich 
dotychczasowych olimpiad 
w najbliższym czasie znowu 
zawiśnie na ścianie sali gim
nastycznej Szkoły Podstawo
wej nr 1 w Rybniku, która 
nieprzypadkowo przecież no
si imię JANUSZA KOR
CZAKA - wielkiego przyja
ciela dzieci.

Tekst i zdjęcie: 
ZDZISŁAW PLISZ

Pewne przysłowie powia
da, że prawdziwy mężczyzna 
powinien w życiu zbudować 
dom, spłodzić syna i posa
dzić drzewo. JAN WENG
LORZ całkowicie spełnia te 
warunki, a jego pracowite, 
ponad sześćdziesięcioletnie 
życie jest znacznie bogatsze.

Urodził się i mieszka do 
dzisiaj w Górkach Śląskich. 
W 1945 roku został pracow
nikiem budowlanym. Taki 
był nakaz czasu: ktoś musiał 
oczyszczać zrujnowane mia
sta, rozbierać zniszczone 
mosty. W Raciborzu było 
pod tym względem podob
nie, jak w innych miastach 
ówczesnej Polski. Potem - 
równocześnie z pracą - nau
ka i ukończenie w systemie 
wieczorowym Państwowej 
Szkoły Techników Budow
lanych w Bytomiu /1 951 
rok/.

Od 1957 roku Jan Weng
lorz związał się z Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej 
w Rybniku. Tu zorganizował 
Sekcję Szkód Górniczych, 
później przekształconą
w Dział Szkód Górniczych, 
którego był długoletnim kie
rownikiem. 19 grudnia ub. 
roku w Urzędzie Miasta Ryb
nika odbyło się pożegnanie 

 Jana Wenglorza, który po 
prawie trzydziestu pięciu la
tach pracy i kierowania Dzia
łem Szkód Górniczych od
szedł na emeryturę.

Gdy rozpoczynał swoją 
pracę wPRN, zakres działal
ności jego działu obejmował 
cały powiat rybnicki. 
W 1975 roku reforma ad
ministracyjna ograniczyła 
jego pracę do usuwania 
szkód górniczych wyłącznie 
na terenie Rybnika /łącznie 
z Boguszowicami, Niedo
bczycach i Chwałowicami/. 
Dział kierowany przez Jana 
Wenglorza usuwał szkody 
górnicze, które zaistniały

Z y ć
■

i

budować
w mieniu państwowym. Przy 
nowym podziale kompeten
cji sprawy te zostały przeka
zane Urzędowi Rejonowe
mu w Rybniku, a Dział 
Szkód Górniczych Urzędu 
Miasta w grudniu 1991 roku 
przestał istnieć.

Praca, jej charakter, funk
cja jaką sprawował były 
czymś tak ważnym w życiu 
pana Wenglorza, że nawet 
teraz - już na emeryturze - 
jest człowiekiem trudno 
uchwytnym. Świadczy o tym 
jego odręcznie pisana wizy
tówka - jedna wolna godzi
na, i to wyłącznie w niedzie
lę! Czas wolny wypełniają 
mu funkcje społeczne: jest 
od 40 lat prezesem Ochot
niczej Straży Pożarnej w Gó
rkach Śląskich, członkiem 
Rady Gminy Nędza, sekre
tarzem Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych Stra
ży Pożarnych w Nędzy, 
przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej w Ludowym 
Klubie Spotowym Górki 
Śląskie oraz członkiem Ko
misji Ochrony Zabytków 
i Przyrody przy Zarządzie 
Oddziału PTTK w Rybniku. 
Ani chwili na nudę!

Powojenna odbudowa, 
odbudowa zniszczeń po 
szkodach górniczych... Ob
raz życia Jana Wenglorza 
nie byłby pełny, gdybyśmy 
nie wspomnieli, że zbudował 
także własny dom, rzecz jas
na w Górkach, założył ro
dzinę, a żona Gertruda - 
z domu Trzoska - urodziła 
mu trzech synów i córkę. 
Synowie ruszyli w świat, ale 
córka została przy rodzi
cach.

Co jest prawdziwym bo
gactwem Śląska? Można się 
spierać. Moim zdaniem lu
dzie tacy jak Jan Wenglorz - 
skromni i pracowici.

Tekst i foto: gw

NOTES DOMOWY

o
MIĘDZYNARODOWE

NIM
KIERUNKOWE

Catania 95 Pisa 50
Catanzaro 961 Ravenna 544
Como 31 Reggio Cakabria 965
Firenze 55 Reggio Emilia 522
Genova 10 Rimini 541
La Spezia 187 Roma (Rzym) 6
Livorno 586 Salerno 89
Messina 90 San Remo 184
Milano 2 Sassari 79
Modena 59 Siracusa 931
Napoli 81 Taranto 99
Padova 49 Terni 744
Palermo 91 Torino 11
Parma 521 Trieste 40
Perugia 75 Venezia 41
Pescara 85 Verona 45
Poacenza 523 Vicenza 444

BYŁY ZWIĄZEK RADZIECKI kod-7
Miejscowość Kod strefy Uzupełnienie do 7 cyfr Numer abonenta

Ałma Ata 327 0
wg. spisu telef. - ilość cyfr

6 cyfr
327 00 5cyfr

Baku 892 2 6 cyfr
892 22 5 cyfr

Charków 057 2 6cyfr
057 22 5cyfr

Erewań 885 2 6 cyfr
885 22 5 cyfr

Gorki 831 2 6 cyfr
831 22 5 cyfr

Jałta 060 0 6 cyfr
060 00 5 cyfr

Kijów 044 2 6 cyfr
044 22 5 cyfr

Kiszyniów 042 2 6 cyfr
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SPORT TURYSTYKA

Przedszkolaki 
dają mata

Potwierdzeniem faktu, że Ry
bnik od dłuższego już czasu jest 
stolicą polskich „młodych,, sza
chów, są rozegrane 6 i 7 czerwca 
na Małej Scenie MIĘDZYNA
RODOWE SZACHOWE MIS
TRZOSTWA POLSKI
PRZEDSZKOLAKÓW. Przy
jechało na nie stu chłopców 
i trzydzieści dziewięć dziewczy
nek z różnych stron Polski, 
a także zza granicy.

Dwudniowe rozgrywki wyło
niły najmłodszych mistrzów Po
lski w szachach /górną granicą 
wieku graczy było siedem lat/. 
Wśród dziewczynek zwyciężyła 
IZABELLA IZDEBSKA 
/M D K  Biała Podlaska/ - 9 pkt. 
z 9 partii, przed KINGĄ ZYCH 
/„Czarni,, Węgrów/ - 8 pkt. 
oraz MARTĄ HADRYS /Z ie
lona G óra/ - 7 pkt. Wśród ma
łych szachistek z Rybnika naj
lepiej wypadły Magdalena Prze
liorz i Marta Szydłowska, za
jmując w Mistrzostwach Polski 
5 - 6 miejsce z dorobkiem 5, 5 
punktu, obie z Przedszkola nr 
43.

Mistrzem Polski wśród chłop
ców został MICHAŁ ŁOSICKI 

/„Huragan,, Międzyrzec Podla
ski/, który uzyskał komplet 
9 punktów. Od drugiego do sió
dmego miejsca z dorobkiem 
7 punktów uplasowali się: Mi
chał Mirosław/AZS UMCS Lu
blin/, Krzysztof Wojewodzic 
/M D K  Wrocław/, Dominik Li
siakiewicz /Przedszkole nr 43, 
Rybnik/, Piotr Laskowski /„L i
nia,, Skierniewice/, Michał Bu
kojemski /„Start,, Elbląd / oraz 
Krzysztof Brudny /Górki Wiel
kie/.

Zwycięzcy otrzymali puchary 
i medale, a wszystkie dzieci 
otrzymały dyplomy i nagrody 
rzeczowe, których fundatorami 
byli: NSZZ Solidarność, NSZZ 
Solidarność 80 i NSZZ Pracow
ników KWK Chwałowice, fir
ma „Alpina,, z Rybnika, KS 
ROW Rybnik, Komitet Rodzi

Rodzicielski Przedszkola nr 37 z Ryb
nika, PB ROW S. A. - Rybnik.

Trzeba przyznać, że sędziowie 
prowadzący społecznie zawody 
nie mieli łatwego zadania. Ale 
gwar cichł w trakcie kolejnych 
rund, gdy dzieci pochylały się 
nad szachownicami.

X   X   X

Opisane wyżej zawody po
przedziły Drużynowe Szachowe 
Mistrzostwa Przedszkoli Rybni
ka, rozgrywane od 2 do 6 czerw
ca br. Zdecydowane zwycięstwo 
odniosła drużyna Przedszkola nr 
43 w składzie: Dominik Lisia
kiewicz, Szymon Niedziela, An
drzej Złotnik, Dawid Pośpiech, 
Krzysztof Szydłowski, Sylwia 
Kowalczyk, Marta Szydłowska, 
Magdalena Przeliorz, Kamila 
Pudło, Bartek Konsek, Kamil 
Krasiński - instruktor gry Kazi
mierz Szydłowski zdobywając
85, 5 punktu.

Drugie miejsce zajęło Przed
szkole nr 17/70 pkt. /  w składzie: 
K. Buchalik, M. Pierchała, J. 
Czarnecki, Ł. Pietrusza, P. Maś
lenik, S. Mentlik, D. Bieniek, P. 
Krzystek, A. Raźniak, R. Ment
lik - prowadzone przez Krystiana 
Hasińskiego. Trzecie miejsce - 
dla przedszkola nr 5 /62 pkt /  
w składzie: M. Skorupa, M. Bit
man, K. Jowik, A. Palenga, S. 
Cudo, B. Jurkiewicz, M. Szymi
czek, M. Blazel, M. Holona, P. 
Kuczera, M . Topolnicki, T. Sro
ka, D. Szweda - instruktor gry 
Danuta Bobrowska.

Trzy najlepsze drużyny otrzy
mały medale, wszystkie drużyny 
- dyplomy i okazałe torty. Nau
czanie gry w szachy - prowadzo
ne w dziesięciu rybnickich 
przedszkolach począwszy od 
1985 roku - przynosi znakomite 
efekty sportowe /siedem dziew
czynek w pierwszej dwunastce 
i dwóch chłopców w pierwszej 
dziesiątce Mistrzostw Polski 
Przedszkolaków/, ale nie tylko; 
przede wszystkim rozwija dzieci 
pod względem umysłolwym 
i emocjonalnym. Niedługo 
przyjdzie czekać, jak zaczną da
wać mata rodzicom!

/g w /

SPORT TURYSTYKA

Walne zebranie bez walnych decyzji
W miniony piątek 12 czerwca 

w jednym z pomieszczeń EL- 
ROW-u odbyło się walne ze
branie członków Klubu Sporto
wego ROW w Rybniku.

Kilkadziesiąt osób związa
nych z tą instytucją, a raczej 
stowarzyszeniem od tylu lat 
wpisanym w życie naszego mias
ta, miało zadecydować o jego 
przyszłości. Tak się jednak nie 
stało. Nie zapadły żadne znaczą
ce decyzje, a z możliwych czy 
choćby ewentualnych rozwiązań 
wybrano to najmniej radykalne, 
nie przyjmując dymisji zarządu 
komisarycznego i obligując go do 
dalszego szukania sposobu wyj
ścia z zapaści. W czasie zebrania 
mówiono wiele o różnych klu
bowych problemach i niejasnoś
ciach, które starano się wyjaśnić 
przedstwiając fakty czy powołu
jąc się na surowe współczesne 
realia. Była więc mowa, bo być 
musiała, o wciąż kontrowersyj
nej dla wielu umowie o dzier
żawę sekcji żużlowej z Roma
nem NIEMYJSKIM, o nie re
gulowaniu przez niego wzglą
dem klubu należności wynikają
cych z umowy, w wielu przypad
kach bardzo nieprecyzyjnej. Po
wrócono również w nieco ner
wowej atmosferze do różnej ma
ści transferów począwszy od pił
karzy starszej generacji takich 
jak Żyradzki czy Wyrobek, zbliżających

zbliżających się do sportowej eme
rytury, a skończywszy na chary
tatywnych transferach do „Vic- 
torii„ Sosnowiec dwóch mło
dych koszykarzy - Wojciecha 
Kukuczki i Adama Renera. Ko
mandor sekcji żeglarskiej Jan 
GUSTYN zaproponował wyco
fanie tej sekcji z rybnickiego 
klubu i „przejście,, pod kuratelę 
Robotniczego Klubu Sportowe
go „Energetyk,,, z którym to 
związana jest tak naprawdę od 
dłuższego czasu. Propozycja ta 
została przez uczestników ze
brania zatwierdzona. I jest to 
właściwie jedyna konkretna de
cyzja, jaką podjęto na walnym 
zebraniu.

Jednym z podstawowych te
matów mało rzeczowej w kilku 
przypadkach dyskusji, był pro
blem stosunku do klubu czy też 
jego zarządu. Nie mogło być 
jednak inaczej, skoro jedyny 
obecny na salu przedstawiciel 
Urzędu Miasta - Arkadiusz 
SKOWRON /k lubowi działa
cze twierdzą, iż zaproszeń wy
słano znacznie więcej/- ograni
czył się właściwie do stwierdze
nia własnej niekompetencji do 
reprezentowania stanowiska 
władz miejskich i zarzucił klu
bowym działaczom pasywną 
postawę i brak propozycji wo
bec miasta. W odpowiedzi na 
ten głos prezes klubu Piotr M I

GAS stwierdził, iż obecność na 
sali tylko jednego przedstawicie
la magistratu jest najlepszym 
dowodem na niepoważne trak
towanie klubu przez władze 
miejskie, wspomniał również 
o dwóch klubowych propozyc
jach, które jak stwierdził pozos
tały bez odpowiedzi. Antoni 
SZYMIK wskazał na koniecz
ność obrania kierunku zmierza
jącego do rozbicia klubu na 
mniejsze kluby, jedno lub dwu- 
sekcyjne, mogące funkcjonować 
we współczesnej rzeczywistości. 
Były dyrektor klubu Zbigniew 
CHWASTEK, po wytłumacze
niu zebranym przeznaczenia 216 
milionów z ubiegłorocznej dota
cji miejskiej, o których defrau
dację został swego czasu posą
dzony/pieniądze te, niezgodnie 
z wolą władz miejskich, jako 
dyrektor klubu zainwestował 
w sekcję żużlową/ zapropono
wał, by Urząd Miasta przejął 
klub wraz z długami, by później 
wspólnie szukać sposobu wy
jścia z trudnej sytuacji.

W każdym razie żadnych prze
łomowych decyzji, tak progra
mowych jak personalnych nie 
podjęto, dając obecnemu zarzą
dowi jeszcze miesiąc czasu na 
znalezienie rozwiązania i nawią
zanie porozumienia i współpracy 
z miastem. Gra na zwłokę - być 
może, bo skoro dotąd niewiele 
osiągnięto, trudno raczej spo
dziewać się, by ten miesiąc przy
niósł jakieś istotne nowości mo
gące uratować klub. Cudownych 
pomysłów na ratowanie dogory
wającego „ROW-u,, nie ma, dar
czyńców też chyba wchłonęła na
sza bezlitosna rzeczywistość. Pa
dają firmy, spółki, biznesmeni, 
dlaczego utrzymać miałby się 
klub, który przecież nie stawia 
sobie za cel zarabiania pienię
dzy, a rzeczy zgoła inne, związa
ne ze stanem zdrowia i sprawno
ści naszej młodzieży i dzieci, 
związane z naszą sportową roz
rywką, na jakim poziomie by 
ona nie była. Sportowe potęgi 
nie biorą się znikąd, klub ma być 
klubem, nie zaś zakładem pro
dukcyjnym, ale żeby taki był, 
potrzebna jest pomoc z ze
wnątrz. Istnieje oczywiście hie
rarchia ważności celów, a tu 
decydować już musi zdrowy roz
sądek i właściwa, rzeczowa oce
na tego co jest dzisiaj i tego, co 
może mieć miejsce w bliższej lub 
dalszej przyszłości.

WACŁAW TROSZKA

Zwycięzcy Szachowych Mistrzostw Przedszkoli Rybnika 
w oleli, zamiast pozować do zdjęcia, oglądać zabawki umiesz
czone za podium.  F oto: gw

NOTES DOMOWY

o
RYBNICKA   KSIĄŻKA

TELEFONICZNA

24599 Jantas Stanisław Raciborska 28618
28339 Jargon Zygmunt Findera 22209
28217 Jarek Renata Łony 25551
28275 Jarosz Bernadeta Findera 24526
24616 Jarosz Gertruda 26604
24461 Jarosz Stanisław Chrobrego 22813
23101 Jarosz Władysław Karłowicza 23960
21577 Jarosz Zygfryd Wodzisławska
22464 Jroszek Edward Zaw. Czarnego 26756 

22856
22464 Jaroszek Zygmunt Kusocińskiego 23828
25148 Jaroszuk Czesław Dworek 26624
28175 Jarzębska Krystyna Wandy 21876
25574 Jarzyna Józef Zebrzydowicka 24562
22332 Jarzyna Józef Chwałowice 22879
22772 Jarzyna Joachim Chwałowice

Jarzyna Edward 
Jarzynowski Krzysztof 
Jasiak Bogdan 
Jasiak Konrad 
Jasińska Jadwiga 
Jasiński Jan 
Jaskuła Jan 
Jasnowski Ryszard 
Jastrząb Stanisław 
Jastrzębski Kazimierz 
Jaworska Barbara 
Jaworska Janina 
Jaworski Tadeusz 
Jedynak Bronisława 
Jedynak Jadwiga

Karłowicza
B. Prusa
Kościuszki
Zebrzydowicka
Wandy
Ogródki
Kościuszki
Mglista
Mglista
Wielopole
Zgrzebnioka
Dąbrówki
Brudnioka
foto. Gen. Hallera
26 Marca

c. d. n.
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY 
pod redakcją MARIANA RAKA

Uroczystość Bożego Ciała

Monstrancja
Monstrancja jest to na

czynie liturgiczne, służące do 
kultowego ukazywania 
i procesyjnego przenoszenia 
hostii.

Używana od XIV wieku 
monstrancja, wykonywana 
zazwyczaj ze złota, srebra 
lub pozłacana, składa się ze 
stopy /podstawa/, trzonu 
z nodusem /nodus to ozdoba 
o kształcie kulistym, umiesz
czona na trzonie/ oraz z de
koracyjnie ukształtowanej 
glorii z małą puszką krysz
tałową lub szklaną z metalo
wym półksiężycem we-

wewnątrz /tzw. melchizede
chem/, służącym do pod
trzymania hostii.

Początkowo gloria miała 
kształt wieży gotyckiej, a od 
XV-go wieku spłaszczonej 
kompozycji wielowieżowej.

Barok wprowadził nowy 
typ monstrancji - słońca z od
środkowo wybiegającymi 
z glorii promieniami.

Ten typ monstrancji stoso
wany jest do dzisiaj i noszony 
przez kapłana m. in. w czasie 
uroczystych procesji BOŻE
GO CIAŁA.

MONSTRANCJE: 1. Wieżyczkowa gotycka /X V  w. /  i 2. 
Barokowa z glorią w kształcie słońca /X V III w. /  w rysunku 
Mariana Raka

Rozmowa z Adamem Makowiczem

Na pół godziny
przed koncertem

-  Oto w Rybniku - po latach - 
za 30 minut rozpocznie się kon
cert najlepszego pianisty jazzo
wego świata.

- Nie można zmierzyć ludz
kiego talentu. Wszelkie porów
nania w sztuce należy odrzucać. 
Nie mogę akceptować określe
nia: „najlepszy pianista jazzo
wy,,. Któż to wie z pewnością, 
co w dziedzinach niewymier
nych jest najlepsze? Może być 
popularne, lecz popularność nie 
jest miarą wielkości. Nigdy nie 
zabiegałem o sławę. Muzyka by
ła dla mnie na tyle intrygującym 
zjawiskiem, że podjąłem to ryzy
ko. Właściwie ono nigdy się nie 
kończy. Nie można przecież 
osiągnąć w sztuce poziomu czy 
pozycji, która zwalnia nas z po
winności doskonalenia warszta
tu i siebie jako człowieka wyko
nującego zawód artystyczny... 
Ale chcę to robić. Jak niegdyś, 
tak i teraz inwestuję w muzykę 
swój czas. Jeśli chcemy coś osią
gnąć, ryzyko jest konieczne. Bez 
zapewnienia, że nasz wysiłek 
przyniesie zauważony przez in
nych efekt, musimy robić po 
prostu swoje. Szansa jest dla 
tych, którzy chcą.

-  Kiedy podjął pan swoje wy
zwanie - jazz? Czy lata rybnickiej 
edukacji zdeterminowane były 
juz tym wyborem? Profesor Ka
rol Szafranek dawał często świa
dectwo znakomitej pana dyspo
zycji do wykonawstwa klasyki

fortepianowej, w tym utworów 
Chopina...

- Miło mi to słyszeć. Ale już 
wtedy było dla mnie oczywiste, 
że Adam Matyszkowicz - jeśli 
zostanie pianistą - będzie grał 
jazz.

-  Czy mistrz jazzowego for
tepianu ma swoich mistrzów?

- Tak. Wzorem pianisty jest 
dla mnie Krystian Zimmer
mann. Pełna, barwna osobo
wość artystyczna i perfekcja te
chniczna. W interpretacjach 
chopinowskich jest Zimmer
mann z pewnością najdoskonal
szą kontynuacją pianistyki Ar
tura Rubinsteina. Chociaż sa
memu Rubinsteinowi jako wzo
rowi chopinisty trzeba jednak 
czasem wybaczyć małe niedo
kładności. Pozostaje jednak to 
najważniejsze... Podobnie od
noszę się do pianistyki Maurizio 
Polliniego, Vladimira Horowit
za i innych. Można nie akcep
tować poszczególnych interpre
tacji, lecz uznaję w nich fenome
nalnych pianistów.

-  Padły nazwiska nie kojarzące 
się z jazzem. Jaką więc rolę 
w pianisty ce jazzowej oddaje pan 
solidnemu przygotowaniu klasy
cznego warsztatu?

- To oczywiste! Dobra, zdro
wa baza jest warunkiem wszel
kiej pianistyki. Sądzę, że w po-

wojennej Polsce zaprzepaszczo
no niejedną pianistyczną na
dzieję. Pojawiły się niebezpiecz
ne „nieomylne,, i Jedyne,, me
tody kształcenia tzw. „klasy mi
strzów,,, którzy dopasowywali 
uczniów do owej - jak się mówi
ło - jedynej szkoły gry. Kiedy 
słyszę jedyna,, - wiem, że to 
fałsz. Osobowość nie powtarza 
się. Trzeba więc ją zniszczyć, 
poddając takiej metodzie. I to 
chyba zrobiono z niejednym 
młodym człowiekiem. Powsze
chnie brakuje w kształceniu po
strzegania ucznia jako człowie
ka, który na estradzie musi po
konać także tremę, który musi 
poznać siebie, swą psychikę. Te
go też trzeba uczyć - jak pano
wać nad sobą i kierować swym 
rozwojem. Przy odpowiedniej 
metodzie można rozwinąć nie
wielkie nawet zdolności. To, jak 
i w czym jest się zdolnym, po
winno narzucać metodę.

-  W pana przypadku od po
czątku ujawniła się niepospolita 
zdolność do improwizacji.

- Uważam, że była to dys
pozycja. Umiejętność improwi
zacji można także wykształcić.

-  Zatem to nie zasługa talentu?

- Nie. To umiejętność nabyta, 
wykształcona na bazie predys
pozycji.

-  Większość współczesnych 
muzyków jest jakby „okaleczo
na„ w swym zawodzie - nie umie 
bowiem improwizować wzorem 
dawnych mistrzów, takich jak  
Bach, M ozart, Chopin czy Wie
niawski.

- Tak. Tego po prostu trzeba 
się uczyć.

-  Jak więc ocenia pan - z per
spektywy artysty, mieszkańca 
Nowego Jorku - szanse polskiej 
szkoły jazzowej tam - za ocea
nem?

- Dobrze, że istnieje w K ato
wicach wydział Akademii M u
zycznej, przygotowujący muzy
ków w tym Kierunku. Jazz to 
jednak muzyczna praktyka, 
a nie książkowa wiedza. Należy 
do kraju sprowadzać najlep
szych jazzmanów i umożliwiać 
młodym granie z nimi, zwłasz
cza z dobrymi sekcjami rytmicz
nymi. Tylko tak można uczyć się 
jazzu, pojąć „rytmiczny dri
ving,, rytm, zrozumieć, czym 
jest czas w tej muzyce...

-  To tak, jak  studia Japoń
czyków nad muzyką Chopina. 
Można dowiedzieć się, na czym  
polega chopinowskie rubato, lecz 
nie odczuwać i nie interpretować 
właściwie tego zjawiska...

- Tak, o to chodzi. W końcu 
jazz to muzyka ludowa, która 
narodziła się w USA i ma swą 
niepowtarzalną właściwość.

-  Czy polscy muzycy jazzow i 
młodego pokolenia mają więc 
szansę zaistnieć w ojczyźnie ja z
zu, tak, jak  udało się to panu?

- Sądzę, że mogą być interesu
jący, jeśli zachowując polską od
mienność, ukszałtowaną naszą 
słowiańską kulturą, prezento
wać będą najwyższy poziom wa
rsztatowy.

-  Co dla pana stanowi istotny 
element - podstawę pana impro
wizacji?

- Harmonia i rytm. Tu za
czyna się dialog między materią, 
a artystą - na bazie utworu roz
wija się niepowtarzalna przygo
da - improwizacja.

- I tak będzie z muzyką Gersh
wina podczas dzisiejszego kon
certu?

- Mam nadzieję.

-  Dziękujemy za rozmowę

Rozmawiała: 
DANUTA WĘGRZYK

Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Wolny czas spędzasz naj
chętniej w domu przed telewi
zorem, co niezbyt dobrze 
wpływa na Twoje nerwy. 
Wyjdź w plener...

BYK
21. 04.  - 20. 05.

Masz niejako wrodzone 
predyspozycje do narzucania 
swojej woli otoczeniu, co nie 
jest odbierane zbyt przychyl
nie. Przyhamuj ambicje... 

BLIŹNIĘTA
21. 05.  - 21. 06.

Reakcja na inwektywy mo
że być dwojaka - głuche mil
czenie lub odpłacenie pięk
nym za nadobne. Twój chara
kter nie pozwoli Ci na pierw
szą, licz się więc z konsek
wencjami drugiej...

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Na razie nic nie wynika ze 
zmiany stylu Twojej pracy, 
bo i czas był za krótki i meto
da nowa. Warto ją jednak 
przetestować...

S K O R P IO N
23. 07.  - 23. 08.

Nie żałuj pieniędzy na te
goroczny wypoczynek. Za
służyłeś na 2 tygodnie idylli 
nad morzem, wykorzystaj je, 
by załadować akumulatory.

PANNA
24. 08.  - 23. 09.

Jako osoba myśląca anali
zujesz swoje zachowanie, nie 
zawsze dochodząc do właś
ciwych wniosków, bo trudno 
być obiektywnym w stosunku 
do samego siebie...

WAGA
24. 09.  - 23. 10

Wymagania, które sta
wiasz życiu przerastają twoje 
możliwości. Być ideałem, to 
nudne i zbyt odpowiedzialne. 

SKORPION
24. 10.  - 21. 11.

Bez autoakceptacji niewie
le zdołasz osiągnąć. To nie
zbędny warunek powodzenia 
w życiu. Zdaje się, że osiąg
nąłeś tę wiedzę...

STRZELEC
22. 11.  -  21. 12.

Zejdź z drogi, która pro
wadzi w nieznane, zachowaj 
jednak tak wdzięczny u Cie
bie zapał odkrywcy.

KOZIOROŻEC
22. 12. -  20. 01.

Nie bądź zbyt surowym sę
dzią dla siebie, niska samo
ocena wyolbrzymia komplek
sy i utrudnia kontakty z oto
czeniem...

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Człowieka należy oceniać 
według jego najwyższych 
wzlotów, a nie najniższych 
upadków. Nie wymagaj za 
dużo od innych...

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

Klimat aprobaty i uznania 
jest ci niezbędny. Dopiero 
wtedy czujesz się jak „ryba 
w wodzie,,

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



Fatałachy z naszej szafy

Jak się w tym
połapać

Coraz trudniej sklasyfikować wszystkie prą
dy i trendy w modzie, które ostatnio przewa
żnie się nawzajem wykluczają. Na tym sa
mym pokazie na wybieg wychodzą modelki 
„nieubrane,,, prezentując styl tzw. „destroy,, 
czyli rzeczy jakby niedokończone, z dziura
mi, celowo rozprute w najdziwniejszych mie
jscach, z wyglądających nędznie materiałów. 
Po chwili pojawiają się świetne wełny i jed
wabie, a wzory są popisem krawiectwa.

Na jednej stronie miesięcznika kobiecego 
widnieje pochwała sukienki, by trzy kartki 
dalej głosić jej upadek. Jedni chwalą prak
tyczność i wyrażają to stylem zwanym „casu
al„, inni wyżywają się artystycznie, czego 
dowodem są następnie oszałamiające krea
cje, które nadają się do wszystkiego, tylko... 
nie do wyjścia na ulicę. Wszystko się miesza, 
panuje dowolność na granicy anarchii i było
by to niebezpieczne, gdyby nie dotyczy
ło... mody.

Oczywiście, nasze dziewczyny jako wyjąt
kowo rozsądne, wybiorą z tej mozaiki moż
liwego i niemożliwego to, w czym będą się 
czuć po prostu dobrze. I chyba rzeczywiście 
trzeba postawić tylko na intuicję i... dobry 
smak.

Na zdjęciu: połączenie skromnej „małej 
czarnej,, z nieskromnym dekoltem.

Wróżka

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE

... w Rydułtowach zaprasza na wystawę prac 
dzieci, młodzieży i dorosłych, która będzie czynna 
do 25 czerwca br. w godz. od 10. 00 do 18. 00 
z wyjątkiem sobót i niedziel. SERDECZNIE ZA
PRASZAMY

/r ó ż /

5 minut łamania głowy

Te dwa, bardzo urlopowe, obrazki różnią się ośm iom a szczegółam i. 
Znajdź je!

Wśród czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie łamigłówki do dnia 
30 czerwca br., wylosowana 
zostanie nagroda w postaci 
żelazka ufundowanego 
przez PUH „ULEX„.

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

Za rozwiązanie krzyżówki 
z „GR„ nr 23 z 12. 06. br.

młynek elektryczny do kawy 
otrzymuje Lutosława
Drożdż, ul. Solskiego 13, 44- 
310 Wodzisław Śl. Nagrodę 
prosimy odebrać w redakcji.

Rozwiązany został również 
KONKURS RODZINNY 
z nr 21 „GR„ z 29 maja br.

Rodzinny spacer wiódł 
obok następujących rybnic
kich zabytków:
1.  Fragment ozdobnego nad
proża okiennego w hotelu 
„Świerklaniec,,.
2.  Kapliczka św. Urbana przy 
ul. Gliwickiej.

3.  Herb Węgierskich - fun
datorów pomnika Jana Ne
pomucena na placu przed 
„starym,, kościołem, umiesz
czony na jego postumencie.
4.  Zwieńczenie wieży ratu
szowej.
5.  Fragment Zamku.
6.  Fragment wykuszu na bu
dynku poczty.

Nagrodę, grę komputero
wą ufundowaną przez PUH 
ULEX wylosowała Elżbieta 
PLUCIŃSKA, ul. Śniadec
kiego 2a/8, 44-253 Rybnik. 
SERDECZNIE GRATU
LUJEMY! Nagrodę prosi
my odebrać w redakcji.

1 2

Warto zobaczyć M I N N E S O T A
S T A T E  B A N D

A m erykanie  w  Rybniku

W niedzielę 28 czerwca na 
deskach sceny Teatru Ziemi 
Rybnickiej wystąpi z jedy
nym koncertem w Polsce, 
amerykańska orkiestra dęta 
Minnesota State Band. Po-

związane z planowanym poby
tem ich orkiestry.

W Minnesota State Band 
grają ludzie uprawiający ba
rdzo różne zawody. Wspom
niany dyrygent jest bankierem

Gordon Back- 
lund, Marian Wy
stub, Janina Wy
stub, Joseph Komro 
przed Konsulatem 
Amerykańskim 
w Krakowie

Pomysł przyjazdu i koncertu 
w Polsce zrodził się w czasie 
Międzynarodowego Festi
walu Muzycznego w Hisz
panii. Tam dyrygent orkiest
ry Joseph Komro i jej dyrek
tor Gordon Backlund zostali 
aproszeni do Rybnika przez 
zaprzyjaźnionych muzyków 
z orkiestry dętej „Krupiń
ski,,.

Podejmowani w sierpniu 
ub. roku przez zastępcę dyry
genta kopalnianego zespołu 
Mariana Wystuba, spotkali 
się z prezydentem miasta, 
zwiedzili Wieliczkę i Kra
ków, ustalili szczegóły związane

bankierem, dyrektor inżynierem. 
Co ważne dla słuchaczy, wy
konują muzykę znacznie od
ległą od stereotypu z jakim 
kojarzy się tego typu kapele. 
Przyjazd i występ w naszym 
mieście stał się dla Ameryka
nów powodem do powoła
nia w Minnesocie Dnia Ryb
nika.

Warto przyjść w niedziel
ne popołudnie, do teatru zo
baczyć i porównać amery
kański styl gry i wysłuchać 
repertuar, w którym znajdą 
się także utwory wykonywa
ne przez obydwie orkiestry.

A. L.

MASZE
PROPOZYCJE

Mała Scena ROK
19 czerwca, godz. 18. 00-

23. 00,  WIDEODYSKOTE
KA, wstęp 15. 000, - zł

20 czerwca, godz. 19. 00-
1. 00,  WIDEODYSKOTE
KA, wstęp 25. 000, - zł.

Klub Filmowy EKRAN 
22 czerwca, godz. 19. 00 

„HAIR” , reż. Milos Forman 
(z cyklu „Kino muzyczne 
tamtych lat”), wstęp za oka

okazaniem karnetów.
Kino Premierowe 
24 i 25 czerwca, godz. 

16. 00 i 19. 30, „JFK”, na
grodzonej dwoma „Oscara
mi” film Oliviera Stone’a 
z Kevinem Costnerem w roli 
głównej, cena biletu 20. 000, - 
zł.

Kino WRZOS, DK w Ryb
niku-Niedobczycach

21 czerwca, godz. 17. 00, 
„WEEKEND U BERNIE- 
GO”, film prod. USA (od lat 
15-tu).

/gw /
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PROGRAM TELEWIZYJNY
Piątek 19. 06. 92 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 Rozmawiamy o dzieciach
9. 40 Program dnia
9. 45 Szkoła dla rodziców / l /
10. 00 „Dziedzictwo Guldenbur- 
gów „/l5 ost./ serial prod. niem.
10. 45 Szkoła dla rodziców /2 /
11. 00 „Nasi - wasi - obcy,, - 
progr. red. rolnej
11. 40 Moja modlitwa
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - nowości ag
roszkoły - produkcja rośliny

12. 45 Odpowiem na każde pyta
nie / l /
12. 55 Teleplastikon
13. 15 Eko - echo - D-jak działa
nie
13. 35 Odpowiem na każde pyta
nie /2 /
13. 45 Bór - znany, czyli nie
znany
14. 10 O poezji z Niną Andrycz 
/ 2 /
14. 25 Ojczyzna polszczyzna
14. 45 Szkoła żon - „sukces,,
15. 00 „Pogranicze,, /1 0 / - prze
wodów liski
15. 10 Prawa człowieka: Helsinki
15. 30 Uniwersytet nauczycielski 
- szkoła inaczej - wyobrażenia
15. 55 Odpowiem na każde pyta
nie /3 /
16. 00 Telewizja edukacyjna za
prasza na wakacje
16. 15 Dla najmłodszych: „Ciuchcia,,

ciuchcia,,
17. 05 Język angielski dla dzieci
17. 15 Teleexpres
1735 Laboratorium - w kos
miczną pustkę
17. 55 Za kierownicą
18. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ - /1 5 ost. /  - serial prod. 
niemieckiej
18. 45 „W kinie i na kasecie,, - 
magazyn nowości filmowych
19. 15 Dobranoc „Psi żywot,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Pocałunki,, - film fabula
rny prod. USA
21. 00 XXIX Krajowy Festiwal 
Piosenki Polskiej - Opole 92 - 
Kabareton / l /
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 XXIX Krajowy Festiwal 
Piosenki Polskiej Opole 92 - 
Kabareton /2 /
Program 2

7. 30 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 „Przygody Supermana,, - 
serial anim. prod. USA
8. 35 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 „Gospodarka U S A „/5 /-  
Polityka monetarna, czy dobrze 
działa?
10. 45 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „Przygody Supermena,, - 
serial animowany prod. USA
16. 15 „Z kart krakowskiego ar
chiwum „- „Piękna Zośka,,
16. 30 Panorama
16. 40 XXIX Krajowy Festiwal 
Piosenki Polskiej Opole 92 - 
debiuty

Sobota 20. 06. 92 r.

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 Wieści
7. 55 Wszystko o działce
8. 20 Z Polski /Zbożowy chaosy
8. 30 Rynek - AGRO
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,, - program redak
cji katolickiej dla dzieci i rodzi
ców
9. 35 „5-10-15,, - program dla 
dzieci i młodzieży
10. 30 Język angielski dla dzieci
10. 35 Wojownicze żółwie Nin
ja,, - serial animowany prod. 
USA
11. 00 „Rokendroler,, - magazyn 
muzyki rockowej
11. 20 Telewizyjny koncert ży
czeń
11.50 Uroczysta odprawa warty 
honorowej i złożenie wieńców 
przed grobem nieznanego żoł
nierza w Warszawie w 200 rocz
nicę Krzyża Virtuti Militari

Niedziela 21. 06. 1992 r.

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,, - 
„Od gospodarstw a do gospoda
rstwa,,
8. 15 „Dylematy,,
8. 35 „Notowania,,
9. 00 Teleranek
935 Język angielski dla dzieci
10. 00 „Rasmus wyrusza 
w świat,, /ost./ - serial filmowy 
prodd. szwedzkiej
10.30  „Kartki z podróży,, - Lon
dyn - serial dokum. prod. ang.
11. 20 Telewizyjny koncert ży
czeń
11. 50 Magazyn „Morze,,
12. 20 „Tydzień,, - magazyn rolni
czy
13. 00 „Tęczowy Music - Box,,
13. 45 „Raport,, - publicystyka

12. 55 „My i świat,, - magazyn
13. 25 Wędrówki dalekie i bliskie 
„Chińskie dżonki,, / 2 /  - film 
dokum.
14. 00 Walt Disney przedstawia: 
„Kacze opowieści,, - Niepraw
dziwy dziadek,,
15. 15 Z archiwum teatru telewi
zji Mikołaj Gogol - „Ożenek,, 
reż. i adaptacja - Ewa Bonacka, 
reż. TV - Ewa Sałacka, wyk. 
Anna Seniuk, Elżbieta Wieczor
kowska, Irena Kwiatkowska, 
Wiesław Michnikowski, Czes
ław Wołłejko /spektakl z 1976 
r./
16. 50 „Z Polski rodem,, - maga
zyn polonijny
17. 15 Teleexpres
17. 35 Magazyn sztuk wizual
nych „OKO,,
17.55 „Hrabina Cosel,, /2 /  - 
„Władza,, - serial prod. polskiej
18. 45 „Z kamerą wśród zwie
rząt,, - „Karmienie wzbronione,,
19. 00 Małe wiadomości DD - 
program informacyjny dla dzie
ci

międzynarodowa
14. 05 W starym kinie „Panienka 
z poste restante,, - film fabular
ny prod. polskiej z 1935 r. reż. 
Jan Nowina Przybylski, Michał 
Waszyński, wyk. Michał Znicz, 
Alma Karr, Aleksander Żab
czyński,
15. 35 „Pieprz i wanilia,, - W kra
inach zielonego smoka i śpiewa
jących syren,, - Wyspa wanilii
16. 15 „Rhytmick,, - program 
muzyczny
16. 55 „Klub samotnych serc,,
17. 15 Teleexpres
17. 35 „7 dni świat,,
18. 05 „Domek na prerii,, / 2 /  - 
serial prod. USA
19. 00 Wieczorynka - Walt Dis
ney przedstawia „Nowe przygo
dy Kubusia Puchatka,
19. 30 Wiadomości
20. 10 Studio sport - mistrzostwa
Europy w piłce nożnej 1/2 finału

19. 10 Dobranoc „Przygód kilka 
wróbla Ćwirka,,
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 20 Film fabularny
21. 00 XXIX Krajowy Festiwal 
piosenki polskiej OPOLE 92 - 
Mikrofon i ek ran /l/- /tran sm i
sja koncertu/
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 XXIX Krajowy Festiwal 
Piosenki Polskiej OPOLE 92 
Mikrofon i ekran /2/
Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Peryskop,, - wojskowy 
magazyn publicystyczny
8. 00 Halo „dwójka,,
8. 20 „Mała księżniczka,, /1 4 / - 
„Peter - chłopiec z miasta,, - 
serial anim. prod. japońskiej
8. 45 „Ona,, - magazyn dla ko
biet
9. 10 Zwierzęta świata - Wielkie 
parki narodowe Australii / 1/ - 
serial prod. ang.
9. 40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym

22. 10 Europejski miesiąc kultu
ry - reportaż
22.50 Opole 92 - koncert Wy
twórni Fonograficznych /trans
misja/

Program 2
7. 30 „Przegląd tygodnia,, /dla 
niesłyszących/
8. 00 Film dla niesłyszących 
„Domek na prerii,, - serial prod. 
USA
8. 50 Słowo na niedzielę /dla 
niesłyszących/
9. 00 Powitanie
9. 10 „Wdzięk szkoły wdzięku,, - 
reportaż
9. 30 Program lokalny
10. 30 Dla dzieci: „Ulica Sezam
kowa,,
11. 30 „Róbta co chceta,, - pro
gram Jerzego Owsiaka
11. 50 „Animals,,
12. 30 „Animals show,, /4 /

10. 00 „Wspólnota w kulturze,, - 
„Cegłowanie świata,, /Tomasz 
Kawiak - rzeźbiarz, konceptua- 
lista/
10. 30 „Magazyn przechodnia,,
10. 40 „Nobliści,, - Maria Curie - 
Skłodowska
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia Polskiego Fil
mu: „Czas przeszły”, reż. Leo
nard Buczkowski, wyk: Adam 
Hanuszkiewicz, Gustaw Holou
bek, Henryk Bąk, Tadeusz Ło
mnicki, Alina Janowska /film 
z 1960 r. /
13. 00 Zwierząta świata „Wielkie 
parki narodowe Australii /2/  - 
serial dokum. prod. ang.
13. 30 „Kinomania,, - magazyn 
Krzysztofa Gostkowskiego
14. 00 „Wzrokowa lista przebo
jów Marka Niedźwieckiego,,
14. 30 „Rody polskie,, - Lubo
mirscy
15. 15 Studio SPORT - koszy
kówka zawodowa NBA
16. 00 Program dnia
16. 05 „Szczęśliwy rzut,, - teleturniej

12. 40 Podróże w czasie i prze
strzeni „Żyjąca planeta,, / l /  - 
„Kształtowanie się ziemi,, - ser
ial dokum. prod. ang.
13. 35 „Auto,,
14. 00 „Klub Yuppies?,, - pro
gram dla młodzieży
14. 25 Sport
15. 10 „Wydarzenia tygodnia,,
15. 35 Kino familijne: „Niezwy
kła podróż,, / 2 /  - serial prod. 
USA
16. 15 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 Bogusław Kaczyński za
prasza dzieci - Led Delibas 
„Coppelia,, - choreografia: Ya
clay Orlikowsky - filmowa wer
sja baletu z udziałem artystów 
baletu Opery Wiedeńskiej w reż. 
Trucka Brannea
18. 10 Bliżej świata - przegląd 
telewizji satelitarnych
19. 00 Koncert Targowy Orkiestry

Poniedziałek 22. 06. 1992 r.

Program 1
1330 Wiadomości
13. 40 Program dnia

13. 45 „Ostatni odlot do RIO,, - 
raport ONE WORLD 92 doty
czący badań ziemi
14. 30 Szlakiem Mikołaja Radzi
wiłła „Sierotki,, - reportaż Sta
nisława Taczanowskiego z ziemi

świętej
14. 45 Gawęda Józefa Marii Bi
lińskiego
14.55 „Narodziny firmy,, - ele
mentarz przedsiębiorczości
15. 10 „Dymny - żongler dwu-

dwusturęki,, - reportaż ze szczeciń
skich dni Wiesława Dymnego
15. 30 Euro - Disneyland - repor
taż z Francji
15. 40 „Lumen,, / l /
16. 10 Program dnia

18. 10 Program regionalny
19. 00 I Międzynarodowy Kon
kurs dla młodych wokalistów 
im. Stanisława Moniuszki - kon
cert galowy - transmisja z sali 
kongresowej Filharmonii Naro
dowej
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „300 mil dla Stefanii,, - 
film fabularny prod. USA /1981 
r. - 97 min. /  reż. Clyde Ware, 
wyk.: Tony Orlando, Edward 
James Olmos, Pape Serna, Julie 
Carmen i inni
23. 15 Najważniejsze dialogi 
świata - Tomasz Mann, Doktor 
Faustus „ Rozmowa z diab
łem,,, reż. Jerzy Markuszewski 
wyk.: Joanna Szczepkowska, 
Dorota Maciejewska, Wojciech 
Wysocki, Zbigniew Zapasiewicz
24. 00 Panorama

miej
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Port Lotniczy Duessel- 
do rf„ /1 2 /-  „Długa noc,, - serial 
prod. niemi.
17. 30 Program lokalny
18. 00 XXIX Krajowy Festiwal 
Piosenki Polskiej OPOLE 92 - 
Premiery
20. 00 Po prostu piszę muzykę...
- Augustyn Bloch
21. 00 Panorama
21. 25 „Słowo na niedzielę,,
21. 30 „Bangkok Hilton /6  ost. /  
serial prod. austral.
22. 30 Z cyklu: Najważniejsze 
dialogi świata - Fiodor Dosto
jewski, Bracia Karamazow
23. 00 „Obrazy, słowa, dźwięki,,
- program o sztuce
23. 40 Sportowa niedziela
24. 00 Panorama
0. 10 „Sprawa Amelii,, - film 
fabularny prod. USA /1989 r. 
90 miny, reż. Randa Haines, 
wyk. Ted Danson, Glenn Close

Orkiestry Agnieszki Duczmal, wyk: 
Orkiestra Kameralna „Ama
deus,, Krzysztof Szmyt - tenor, 
Wojciech Drabowicz - baryton, 
Agnieszka Duczmal - dyrygent
20. 00 Modliszki / l /  - film fabu
larny prod. angielskiej/60 min. - 
1982 r. / ,  reż. Jack Gold, wyk. 
Jonathan Pryce, Cherie Lunghi, 
Carmen du Sautoy
21. 00 Panorama
21. 30 „Wybrani,, - film fabular
ny prod. USA, reż. Jeremy Paul 
Kogan, wyk. Darry Miller, Ma
ximilian Schell, Rod Steiger 
/1978 r. - 103 m in/
23. 15 Z cyklu: Najważniejsze 
dialogi świata - Tomasz Mann 
„ Czarodziejska Góra,,, reż. Je
rzy Markuszewski, wyk.: Hen
ryk Bista, Marek Bargiełowski
23. 45 Ad vocem/2/ - program J. 
Bralczyka
24. 00 Panorama

16. 15 „Luz,, - program nastolat
ków
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Antena,,
18. 00 „Alf,, - serial prod. USA 

c. d. na stronie 14
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Poniedziałek 22. 06. 1992 r.

c. d. ze strony 13
18. 30 „Kraje, narody, wydarze
nia,,
19. 00 Katolicki magazyn mło
dzieżowy
19. 15 Dobranoc „Reksio,,
19. 30 Wiadomości

20. 10 Studio sport - Mistrzost
wa Europy w piłce nożnej /mecz 
półfinałowy/
22. 10 Teatr Telewizji - Friedrich 
Duerrenmattt: „Jesienny wie
czór,, reż. Jacek Koprowicz, 
wyk. Mariusz Benoit, Piotr 
Fronczewski, Adam Biedrzycki
23. 10 Wiadomości wieczorne
23. 30 Zakończenie programu

Program 2
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Sonda,, - „Sokoli wzrok,,
17. 10 Artysta i jego świat - „O-
Operacja Caravaggio,, cz. 2 - ost.
film dokum. prod. ang.
17. 45 „Ojczyzna - polszczyzna,, 
- „Natrętna operacja,,

18. 00 Program lokalny
18. 30 „Biuro, biuro,,/2 6  ost. / -  
„Człowiek z Bostonu,, - serial 
prod. niemy
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Aktualności - fotel 
„Dwójki,,
19. 30 „Maj z muzyką dawną,, - 
reportaż z krakowskiego festiwalu

walu
20. 00 Opowieści z dreszczykiem 
/ 9 /  - Bez nadziei - serial prod. 
ang.
21. 00 Panorama
21.30 Stan rzeczy
21. 50 Paweł Ostafil i jego goście
22.50 Sąsiedzi
23. 20 Bliskie spotkania
24. 00 Panorama

Wtorek 23. 06. 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 „Porozmawiajmy o dzie
ciach,,
9. 40 Program dnia
9. 45 „Gotowanie na ekranie,,
/1 /
10. 00 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
10.50 „Gotowanie na ekranie,,
/ 2 /
11. 05 „Kwadrans na kawę,,
11. 20 Sportkania satyryczne - 
Krzysztof Piasecki
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 „Lumen,, / 2 /
12. 45 „Ziemianie bez ziemi,, - 
film dokum. Franciszka Trze
ciaka o losach rodziny Zygmunta

ta Chłapowskiego
13. 05 „Hongkong,, - reportaż 
Adama Bronikowskiego
13. 30 „Nikaragua bez sandinis
tów„ - reportaż Romana Dob
rzyńskiego
13. 40 „Inwazja z ekranu,, - ra
port ONE WORLD 92
14. 30 Zagadnienia historii - ta
jemnica Kalksteina
14. 45 Gawęda Józefa Marii Bi
lińskiego
1435 Dymny - żongler dwustu- 
ręki - kabarety
15. 25 Album - reportaż z wy
stawy zdjęć Adama Bujaka 
„Ruś - 1000 lat chrześcijaństwa,,
15. 40 Lumen /3 /
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla dzieci „TIK - TAK,,
16. 40 Kino TIK - TAKA - 
„Dennis - Zawadiaka,, - serial 
anim. prod. franc.
17. 05 Język angielski dla dzieci 
/7 1 /

17. 15 Teleexpres
17. 35 „Tom i Jerry,, - serial 
anim. prod. USA
18. 00 „Kontakt intymny,, /4  
ost. /  - serial prod. ang.
19. 00 „Test,, - magazyn kon
sumenta
19. 15 Dobranoc „Mały pingwin 
PIK - POK„
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
21. 00 Tylko w „Jedynce,,
22. 15 „Telemuzak,, - magazyn 
muzyki rozrywkowej
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Wezwanie,, - program 
publicystyczny
23. 30 „Siódemka,, w „Jedynce,, 
- „Matisse,, - film dokum. prod. 
franc. o życiu i twórczości słyn
nego malarza Henri Matissa 
0. 30 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama

7. 40 Rano
8. 10 „Diplodorianie,, - „Czarna 
dziura,, - serial animowany 
prod. franc. - ameryk.
8. 35 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Teleklinika doktora Ana
tolija Kaszpirowskiego o samot
ności
10. 40 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „Diplodorianie,, - „Czar
na dziura,, - serial anim. prod. 
francusko - ameryk.
16. 15 Sport - olimpijczycy
16. 30 Panorama
16. 40 „Sposób na samotność,, - 
program Haliny Miroszowej
17. 05 Przegląd Kronik Filmo
wych
17. 40 Moja modlitwa „Deka

log,, - film dokum. Katarzyny 
Kętrzyńskiej
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Cudowne lata,, - „A
wans„ - serial prod. USA
18. 55 „Europuzle,,
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 „Rozmowy o rzeczynie
pospolitej,, - program Aleksan
dra Małachowskiego
19. 30 „Z ziemi polskiej,, - „Uczą 
i wychowują,, - film dokum. 
Andrzeja Chiczewskiego
20. 00 Wielki sport - Molo - cykl
20. 30 „Był festiwal,, reportaż 
z festiwalu „Jazz nad Odrą 92„
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Wojsko polskie wstąpiło 
na Śląsk,, - film dokum. Woj
ciecha Saranowicza
22. 10 „Odlecieć stąd,, - pilot 
serialu obyczajowego prod. 
USA /1 991 r. - 120 min. /
24. 00 Panorama

Środa 24. 06. 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9. 40 Program dnia
9. 45 Giełda pracy - giełda szans
/ l /
10. 00 „ Pod jednym dachem,, / 3 /  
- „Wypadek,, - serial prod. cze
chosłowackiej
10. 45 Giełda pracy - giełda szans
/ 2 /
11. 00 Smak ryb - reportaż
11. 15 „Kultura ludowa „ - kon
teksty
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 „Lumen,, /4 /
12. 45 „Rodzina rodzinie,, - prawo

Czwartek 25. 06. 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 „Porozmawiajmy o dzie
ciach,,
9. 40 Program dnia
9. 45 Przyjemne z pożytecznym,,
/ l /
10. 00 „400 pomysłów Wirginii,, 
/ l /  - serial prod. francuskiej /6  
odc., r. prod. 1976, 52 min. /  reż. 
Marcel Mithois
10. 50 „Przyjemne z pożytecz
nym,, / 2 /
11. 05 „Po sześćdziesiątce,, - ma
gazyn dla wszystkich
11.35 „Azymut,, - magazyn woj
skowy
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 „Lumen,, /6 /
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prawo do życia
13. 15 „Zerwana nić,, - film do
kum.
13.35 „Świat jest jeden,, - „Lu
cia,, - dramat filmowy
15. 05 „Narodziny firmy,, - ele
mentarz przedsiębiorczości
15. 20 „Na Sybir,, - film dokum. 
Franciszka Trzeciaka
15. 40 „Lumen,, /5 /
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów: „A 
vista,, - Quiz muzyczny
16. 45 Kino nastolatków: „Part
nerzy,, / 7 /  - serial prod. USA
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Klinika zdrowego czło
wieka,, - „Przed wakacjami, czy
li pierwsza pomoc,,
18. 00 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
18. 30 „Rewizja nadzwyczajna,, - 
powrót premiera Janowskiego - 
program Dariusza Baliszew
skiego

12. 45 „Stażnik kresowych skar
bów,, - film dokumentalny Zofii 
Haloty
13. 15 „Liliowe hobby,, - film 
dokumentalny
13. 35 „Świat jest jeden,, - „Prze
rwane marzenia,, - film dokum. 
o Libanie
14. 25 „Dziura ozonowa,, - wojs
kowy program publicystyczny
14. 55 „Zagłębie bananowe,, - re
portaż Romana Dobrzyńskiego 
z Kostaryki
15. 05 „Generał Maczek,, - film 
dokum. Rafała Brzeskiego
15. 40 „Lumen,, / 7 /
16. 10 Program dnia
16. 15 Kino teleferii - „Rumbu- 
rak„ cz. l - film prod. czecho
słowackiej
17. 15 Teleexpres
1735 Magazyn katolicki
18. 00 „Sherlock Holmes i dr 
Watson,, - „Sprawa zmumifiko
wanych głów,, - serial prod. pol
sko - angielskiej

19. 0 0  10 minut dla Ministra Pra
cy
19. 15 Dobranoc „Opowieści 
upierzonego węża,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 Studio sport - Finał Pu
charu Polski w piłce nożnej
21. 55 Program publicystyczny
22. 10 „To nie jest sprawiedliwe,, 
- dziecko w konflikcie z prawem
22. 45 Wiadomości
23. 00 „Dom,, /1 0 / - „Nie prze
sadza się starych drzew,, - serial 
prod. TP
0. 20 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 „Piłkarze - „Pierwszy tre
ning,, - serial animowany prod. 
japońskiej
8. 35 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 Rano

18. 25 „Do tego kraju, gdzie kru
szynę chleba...,, - film doku
ment. Marii Nockowskiej
18.55 Prawo i bezprawie - spot
kanie z rzecznikiem praw oby
watelskich
19. 15 Dobranoc „Dziwny świat 
kota Filemona,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Zawód policjant,, - serial 
prod. U SA/pilot serii - 11 od
cinków, r. prod. 1709 - 74 min. /  
reż. W. Grana
21. 40 „Pegaz,,
22. 10 O co chodzi - program 
publicystyczny
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Proszę pań,, - felieton 
satyryczny Tadeusza Drozdy
23. 05 „Inne kino,, - program 
Jerzego Kapuścińskiego
23. 50 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Rano

9. 40 „Pokolenia,,
10. 00 CNN
10. 15 „Gospodarka USA,, - ser
ial dokum. prod. USA
10. 45 „Rano,,
15. 45 „Powitanie,,
15. 50 „Piłkarze,, - „Pierwszy tre
ning,, - serial animowany - prod. 
japońskiej
16. 15 Sport - GEM, SET, 
MECZ - magazyn tenisowy
16. 30 Panorama
16. 40 „Meandry architektury,, - 
„Wysoko czy nisko,,
17. 00 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 05 „Wojciech Fangor - Nota
tki z wystawy,, - film dokumen
talny Franciszka Kuduka
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Dick Turpin,, / 5 /  ost. - 
serial produkcji USA
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Wywiad „Dwójki,,

8. 10 „Nowe przygody HE-MA
NA,, - sierial anim. prod. USA 
835 „Leśna rodzinka,, - film 
animowany prod. angielskiej
9. 00 Program lokalny 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 „Gospodarka USA,, - ser
ial dokum. prod. USA
10. 45 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 Nowe przygoty HE-MA
NA,, - serial anim. prod. USA
16. 15 Sport - olimpijczycy
16.30 Panorama
16. 40 Reporterzy „Dwójki,, - 
przedstwiają
17. 05 „Wesoła Europa,, - / 6 /  - 
„Etapy integracji,,
17.35 „Wszystko po drodze,, - 
film dokumentalny A. Titkowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pełna chata,, / 2 / - serial 
prod. USA

19. 30 „Klejnoty w koronie,, - 
reportaż Adama Kochanow
skiego o zbiorach Muzeum 
Sztuki Użytkowej w Poznaniu
20. 00 „Odlecieć s tą d „ / l/-  serial 
obyczajowy prod. USA /12 odc. 
r. prod. 1991, 56 min. /, wyk. 
Sam Waterston i in.
20. 55 „Miniatury,, - artystyczna 
ceramika europejska w zbiorach 
polskich
21. 00 Panorama
21. 25 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Rewelacja miesiąca: Ros
sini w Wersalu - inscenizowany 
program zrealizowany w Wer
salu i jego otoczeniu przedsta
wiający fragmenty najpopular
niejszych oper Rossiniego, 
wyk.: Chamber Orchestra of 
Europe pod dyrkcją Claudio 
Abbado
23. 40 „Nowa rzeczywistość ar
tystyczna,,
24. 00 Panorama

18. 35 „Europuzzle,, - /pow tó
rzenie/
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Aktualności „Dwójki,,
19. 30 Muzyka Chopina w Żela
zowej Woli - gra Kazimierz Gie
rzod
20. 00 Studio sport - Moto - max
20. 30 „Klinika natury,, - „Po
tęga wyobraźni,,
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
22. 00 „Pożegnanie,, - film fabul. 
prod. białoruskiej/r. prod. 1991, 
94 min. /  reż. A. Kudriacew, 
wyk.: Lew Borysow, Walerij Le
gin, Wiera Lipstok
23. 35 „Cały świat gra komedie,, 
- Tadeusz Minc, Bogdana Maj
da
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu
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