
- 1919 ROK ZAŁOŻENIA  -  1919

GAZETA  RYBN ICKA
TYGODNIK SAMORZĄDOWY

N R  25 /  77 P IĄ T E K  26 C Z E R W C A  1992 CEN A : 2000, - zł.

TYDZIEŃ POLSKIw M a z a m e t

Prawie 2000 kilometrów 
dzieli nas od MAZAMET, 
15 tysięcznego miasta w Po
łudniowych Pirenejach,
z którym Rybnik związał się 
różnorodnymi więzami

współpracy i przyjaźni.
Od 15 do 20 czerwca Ma

zamet obchodzony był TY
DZIEŃ POLSKI, którego 
głównymi bohaterami byli 
goście /Rybnika: chór szkolny

Żegnaj s zko ło  
- witajcie wakacje!

W środę 24 czerwca ulice od rana zaroiły się młodzieżą 
w odświętnych strojach z wiązankami kwiatów w dłoniach.

Bukiety przeznaczone były dla ulubionych nauczycieli, bo 
skończył się przecież KOLEJNY ROK SZKOLNY.

W  Rybniku wakacje rozpoczęła kilkunastotysięczna rzesza 
uczniów szkół podstwowych, w tym ponad 2300 absolwentów 
klas ósmych oraz około 10 tys. młodzieży szkół średnich.

Na zdjęciu: ostatnie przedwakacyjne rozmowy z przyjació
łmi.

Wszystkim życzymy UDANYCH WAKACJI!!!
Foto: W. Troszka

Chór szkolny Liceum Urszulnek i Orkiestra Dęta R Z N  przed budynkiem Muzeum 
w Mazamet na chwilę przed otwarciem wystawy.

lny LICEUM URSZULA
NEK /zaproszony przez 
KATOLICKIE LICEUM 
JOANNY D ’ ARC w Maza
met/, orkiestra dęta Rybnic
kich Zakładów Napraw

Naprawczych i zespół rockowy 
OLEM BAND. Grupa z Po
lski liczyła dokładnie tyle 
osób, ile miejsc było w auto
busie, a oficjalne honory peł
nił wiceprezydent Rybnika 
JERZY KOGUT.

Szczegółową relacją 
z przebiegu TYGODNIA 
POLSKIEGO zamieścimy 
w następnym numerze, na
tomiast teraz chciałabym 
przekazać naszym czytelni
kom ogólne wrażenia przy
wiezione z Francji.

Pierwszym jest ogromne 
zdziwienie serdecznością, 
z jaką nas przyjmowano. 
Mój wrodzony i zawodowy 
sceptycyzm musiały poddać 
się naporowi faktów, a te 
były jednoznaczne: mamy 
w Mazamet prawdziwych

przyjaciół.
Nie nadużywam tego sło

wa, bo przyjaźń rozumiem 
jako gotowość do ponosze
nia pewnych trudów i ofiar, 
a zorganizowanie TYGOD
NIA POLSKIEGO i przyję
cie 50 osobowej grupy z Ry
bnika, nie obyło się zapewne 
bez jednego i drugiego, zwa
żywszy fakt, że gościli nas 
w swych prywatnych do
mach obywatele Mazamet. 
/ e m /

PS. Członkom grupy 
uczestniczącej w imprezach 
Tygodnia Polskiego w MA
Z A M E T  przypominamy 
o konkursie na najlepszą fo
tografię reportażową z wyja
zdu do Francji. Zdjęcia 
przyjmujemy do 10 lipca (o 
nagrodach w następnym nu
merze).

Co wolno posłom? - c. d. 
B I U R O

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Pan Józef Makosz 
Prezydent 

Miasta Rybnika

Szanowny 
Panie Prezydencie

Z upoważnienia Rzecz
nika Praw Obywatelskich 
prof. dr. Tadeusza Zieliń
skiego, uprzejmie infor
muję, że występowanie 
o wykładnię przepisu art. 
19 ustawy z 31 lipca 1985

roku o obowiązkach 
i prawach posłów i sena
torów jest niecelowe, po
nieważ treść tego przepisu 
nie budzi wątpliwości.

Uprawnienia posłów 
i senatorów określone 
w art. 19 dotyczą wyłącz
nie wymienionych w ustę
pie 1 tego artykułu or
ganów administracji pańs
twowej, zakładów i przed
siębiorstw państwowych 
i innych jednostek gospo
darki uspołecznionej.
NIE DOTYCZĄ ORGA
NÓW SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO.

Z konstrukcji cyt. usta
wy jasno wynikają inten
cje ustawodawcy, który 
uprawnienia posłów 
w stosunku do organów 
samorządu i obowiązki 
tychże organów w stosun
ku do posłów i senatorów 
określił w art. 20 i dal
szych.

Nawiasem mówiąc
art. 19 również nie daje 
prawa posłom i senato
rom do wglądu do akt 
personalnych pracowni
ków - daje prawo „do
stępu do wiadomości,,, 
a to nie to samo, co wgląd 
do teczek osobowych. 

mgr Anna Rutkiewicz 
Główny Specjalista

O wydarzeniach, które 
miały miejsce w zarządzie 
Miasta dnia 10 czerwca sporo 
juz napisano, jednak dopiero 
zamieszczone obok wyjaśnie
nie Rzecznika Praw Obywa
telskich stawiają całą aferę 
we właściwym świetle. Jak 
widać, obaj posłowie świado
mie przekroczyli swoje upra
wnienia poselskie, narzucając 
kierownictwu Zarządu Mias
ta własną interpretację arty
kułu 19 ust wy o obowiązkach 
i prawach posłów. Zrozumia
le tez staje się dlaczego tak 
agresywnie domagano się na
tychmiastowego „skonsumo
wania„ swych nie istniejących 
praw, nie dając czasu na za
sięgnięcie opinii prawnej w tej 
materii.

Magia immunitetu poselskiego

poselskiego miała zastąpić wszyst
kie dociekania prawne nad 
tym czy mandatariusze naj
wyższego zaufania społeczne
go nie nadużywają go jednak 
i po prostu nie „bawią„ się 
w prywatne porachunki.

No cóż, scenariusz tamtej 
akcji nie był zbyt nowatorski, 
dobre wzorce mamy w całym 
minionym okresie zwanym 
komuną i gorycz budzi jedy
nie fakt, że pod nowymi 
sztandarami kroczy to samo 
pospolite awanturnictwo, to 
samo haniebne lekceważenie 
prawa i ten sam groteskowy 
styl sprawowania władzy.

Na szczęście, mamy już 
jednak rok 1992 i bezprawie 
na pewno nie pozostanie bez
karnym.

/e m /
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 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 /tel. 24837/ 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wy
konanie następujących robót:

1.  zagospodarowanie terenu „Piownik„ wokół istniejącego 
oczka wodnego jako terenu zieleni - roboty odwadniające 
i elektryczne jako I etap robót;

2.  remont istniejącego ogrodzenia Cmentarza Komunal
nego w Rybniku - Chwałowicach;

3.  przebudowa i naprawa pomnika i mogił żołnierzy 
polskich na cmentarzu w Rybniku.

Wstępne spotkanie z oferentami odbędzie się 30 czerwca 
br. o godz. 11. 00 w sali nr 37 Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
Chrobrego 2, na którym zostanie omówiony zakres wyma
ganych robót.

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKA
CYJNY z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju INFOR
MUJE, że przystąpiono do malowania przystanków 
komunikacji miejskiej na terenie ROW-u. Na przy
stankach tych obowiązuje bezwzględny ZAKAZ wy
wieszania i naklejania ogłoszeń, reklam, plakatów itp. 
oraz umieszczania jakichkolwiek napisów. Osoby i in
stytucje, które naruszą powyższy zakaz zostaną ob
ciążone kosztami malowania przystanku

Prokuratura
informuje

W związku z wejściem w życie 
w lipcu 1990 roku Ustawy z dnia 
21 czerwca 1990 roku o zwrocie 
korzyści uzyskanych niesłusznie 
kosztem Skarbu Państwa lub in
nych państwowych osób praw
nych / D .  U . nr 44, poz. 2 5 5 / 
i w sierpniu 1991 roku Ustawy 
z  dnia 26  lipca 1991 roku o zmia
nie ustawy o zwrocie korzyści 
uzyskanych niesłusznie kosztem 
Skarbu Państwa lub innych pań
stwowych osób prawnych /D .  U. 
nr 75, poz. 3 3 1 /, Prokuratura 
Rejonowa w Rybniku informuje 
że:

zobowiązujące przepisy ustaw
o zwrocie korzyści uzyskanych 
niesłusznie kosztem Skarbu Pań
stwa lub innych państwowych 
osób prawnych, pozwalają na 
drodze sądowej określić sposób
i wysokość wyrównania strat, 
a nawet rozwiązać umowę, roz
strzygając o rozliczeniu między 
stronami, jeżeli wskutek czynno
ści prawnej lub decyzji administ
racyjnej przenoszącej własność 
lub inne prawo majątkowe na 
niepaństwowe osoby prawne lub 
osoby fizyczne, osoby te uzyskały 
niesłusznie korzyść kosztem ma

majątku Skarbu Państwa lub innych 
państwowych osób prawnych.

Przepisy te mają zastosowanie 
do czynności i decyzji administ
racyjnych dokonanych po dniu 24 
października 1987 roku, a przed 
dniem 27 sierpnia 1991 roku 
/dzień wejścia w życie ustawy/.

Podobne sprawy rozpoznaje 
Sąd Wojewódzki, a w myśl zno
welizowanych przepisów ustawy, 
legitymowanym do wystąpienia 
ze stosownym żądaniem do sądu 
jest również prokurator.

Znowelizowana ustawa przed
łużyła okres wystąpienia do Sądu 
Wojewódzkiego ze wspomniany
mi żądaniami do dnia 31 grudnia 
1992 roku.

Zamieszczając niniejszy ko
munikat informuję, iż niezależnie 
od innych podmiotów uprawnio
nych do wystąpienia z takimi 
żądaniami bezpośrednio do sądu 
/poszkodowana osoba prawna, 
jej organ założycielski, rada pra
cownicza, związek zawodowy, 
organ samorządu terytorialne
g o /, informacje o ewentualnych 
nieprawidłowościach w tym 
względzie można kierować rów
nież bezpośrednio na adres Pro
kuratury Rejonowej w Rybniku, 
której prokuratorzy, poza udzie
leniem fachowej porady, w uzasa
dnionych przypadkach kierować 
będą własne powództwa do sądu.

PROKURATOR 
REJONOWY w Rybniku

Podziękowanie
Dyrekcja i Komitet Rodzicielski Przedszkola Nr 

5 w Rybniku serdecznie dziękują rodzicom za pomoc 
i wsparcie finansowe przedszkola.

Szczególnie dziękujemy pani JANINIE DROŹDZIEL 
za wywóz i przywóz piasku do piaskownicy i za sfinan
sowanie wycieczki statkiem „Ania,, po zalewie rybnickim 
z okazji Dnia Dziecka. Pani Bożenie ZEJER za zakup 
zabawek oraz pani Gabrieli KASPRZAK za podarowanie 
przedmiotów dekoracyjnych uświetniających przedszkol

n e  uroczystości 

LISTY DO REDAKCJI      R e p lik a  ra d n e g o  
d o  a rty k u łu  

„Ktoś musi pacować„
/ . . . /  Zgłosiłem interpelac

ję na temat: „Akcja wypo
wiadania pracy najmłod
szym nauczycielom,, /c o  na
stąpiło w naszym mieście 
w ciągu 3 dni!!! od 26. 05. do
29. 05.!!! / ,  wnioskując w za
kończeniu:  przeproszenia
nauczycieli oraz wycofania 
zwolnień w przypadkach 
niezgodnych z pismem Mini
sterstwa Edukacji Narodo
wej Nr DK. WZ - 
1032/46/MS/92 w sprawie 
polityki kadrowej. Czy inter-

Odpowiedź 
na replikę

Niezmiernie mi przykro, 
ale nadal podtrzymuję swoje 
twierdzenie, że adres inter
pelacji jest przez Pana Rad
nego ciągle mylony.

Instrukcja z nagłówkiem 
Ministerstwa Edukacji N a
rodowej /k tórej kopia, o iro
nio, dostarczona została 
przez Pana Radnego wszyst
kim uczestnikom sesji Rady 
M iasta/ wskazuje wyraźnie 
źródło, z którego płynęły za
lecenia wykonawcze tej akcji

Gdzie leży Rybnik?
Wystawa: „Rybnik na da

wnej i współczesnej fotogra
fii,, została przygotowana 
przez zespół pracowników 
Muzeum w Rybniku w ścis
łej współpracy z Urzędem 
Miasta. Składa się na nią 18 
sepiowanych reprodukcji
dawnych widoków miasta ze 
zbiorów muzeum oraz 30 
współczesnych barwnych fo
togramów autorstwa artysty 
fotografika Jerzego Mąkow
skiego. Wszystkie fotogra
my starannie oprawione 
miały obszerne podpisy in
formacyjne w języku niemie
ckim. Wystawie towarzyszył 
skromny folder /200 szt./  
w tym samym języku, zawie
rający podstawowe wiado
mości o historii miasta i jego 
zabytkach, życiu kultural
nym i wypoczynku miesz
kańców.

Do tak przygotowanej 
ekspozacji dołączono kilka
naście kolorowych plakatów 
projektu artysty malarza 
Mariana Raka przedstawia
jących: kontury Rzeczypos
politej z odpowiednio umiej
scowionym herbem Rybni
ka.

Otóż jako autorzy wysta
wy chcemy uprzejmie poin
formować Szanownych Czy
telników „Gazety Rybnic
kiej” , iż na jej kształt ekspozycyjny

interpelację właściwie adresowa
łem?

Taka „oblatana istota,,, 
jak Pani Plucik, powinna 
wiedzieć, iż adresatem inter
pelacji jest zawsze Zarząd. 
Ponadto, pozwolę sobie na 
parę pytań retorycznych:

1.  Czy Rada Miasta Ryb
nika nie przejęła z dniem 
1. 01. 1992 r. prowadzenia 
Szkół Podstawowych jako 
zadania własnego gm iny/U- 
chwała Nr 139/ XVIII/91/?

2.  Kto, jak nie Zarząd 
Miasta, obmyślił „przejrzys
tą,, strukturę administrowa
nia oświatą samorządową: 
Zespół Ekonomiczno - Ad
ministracyjny Przedszkoli, 
Zespół Ekonomiczno - Ad
ministracyjny Szkół Podsta
wowych /z  osobnymi dyrek
torami i księgowymi/; nad 
tym Pełnomocnik Prezydenta

oraz adres tejże: Kuratoria 
Oświaty i Wychowania - 
wszystkie jako wykonawców 
poleceń pana ministra A. 
Stelmachowskiego.

Czyżby pan minister nie 
wiedział co do kogo pisać? 
I nie przewidział, że są gmi
ny, w których oświata, jako 
zadanie zlecone jest już AD
MINISTROWANA przez 
władze samorządowe, co nie 
oznacza jednak, że mamy 
OŚWIATĘ SAMORZĄ
DOWĄ i OŚWIATĘ PAŃ
STWOWĄ, bo wciąż mamy 
nadal tylko jedną - państ
wową, na której to działce

ekspozycyjny oraz na ewentualny 
dobór informacji dla zwiedza
jących ją w Dorsten nie mieli
śmy żadnego wpływu. W ysta
wa pojechała do Dorsten bez 
nadzoru autorskiego i jej 
aranżacja na miejscu była 
w gestii gospodarzy.

Sugerowanie więc czytel
nikom w art. „DORSTEN- 
nasz partner” w „GR nr 24” , 
iż autorzy wystawy niedope
łniając swych obowiązków 
dali podstawy do mylnych 
informacji w prasie niemiec
kiej, jest dla nas krzywdzące. 
Wystawa o tej samej treści 
i oprawie plastycznej, z tymi 
samymi dodatkami /  plakat, 
folder/ od 18 czerwca jest 
ekspnowana w muzeum 
w Mazamet, spotykając się 
z niezwykle życzliwymi reak
cjami mieszkańców, którym 
identyczne informacje poda
no w języku francuskim, nie 
pozwalają żywić żadnych 
wątpliwości co do położenia 
geograficznego Rybnika. 
Pomyłka w prasie niemiec
kiej musiała zaistnieć z zupe
łnie nieznanych nam przy
czyn i mogła zostać skorygo
wana na miejscu przez kom
petentnych członków dele
gacji.
Autorki wystawy:
Elżbieta Bimler - Mackie

wicz, Aniela Przeliorz

ta do spraw oświaty, nad 
tym Wiceprezydent z „dział
ką,, oświata; a obok tego 
Delegatura KOiW jako nad
zór pedagogiczny?

3.  Kto, jak nie Zarząd 
Miasta, organizował, prze
prowadzał konkursy na dy
rektorów szkół i przedszkoli, 
mianując następnie „zwycię
zców,, /Uchwały Zarządu 
Nr 10/92, 33/92/?

4.  Czyż byli nieobecni 
w dniu 26. 05. br., odpowie
dzialni za sprawy oświaty 
samorządowej /wiceprezy
dent, pełnomocnik/, gdy 
przedstawiciel Delegatury 
KOiW omawiał „egzekucję,, 
owej „akcji zwolnień,,?

Odpowiedzi, jak sądzę, 
wyraźnie wskazują adresata, 
zgodnie z normą albo raczej 
brakiem normy na rzetelne
go dziennikarza.

/ - /  radny Jerzy Frelich

rządzi pan minister za po
średnictwem Kuratorów 
Oświaty i Wychowania. 
Między tymi słupkami mie
ści się pole bramki, do której 
należy strzelać w tej sprawie.

Sądzę, że nauczyciel z ta
kim doświadczeniem zawo
dowym jak Pan Radny, peł
niący obecnie funkcję kiero
wnika Urzędu Rejonowego, 
winien znać różnice pomię
dzy kompetencjami ZESPO
ŁÓW EKONOMICZNO - 
A D M I N I S T R A C Y J 
NYCH, a MERYTORY
CZNYMI uprawnieniami 
DELEGATURY KURA
TORIUM OŚWIATY 
I WYCHOWANIA!!!

Do tego samego wniosku 
sprowadza się treść odpo
wiedzi Zarządu Miasta na 
Pana interpelację:

„... generalnie polityka oświa
towa prowadzona jest przez Mi
nisterstwo Edukacji Narodowej 
i rządową administrację, jaką są 
Kuratoria Oświaty i Wychowa
nia, proszę o skierowanie swoich 
uwag i dezyderatów do tych kom
petentnych organów.,,

Na koniec chcę wyrazić zdzi
wienie, że tak ważna sprawa, 
jaką jest sytuacja w środowisku 
nauczycielskim, zasłużyła jedy
nie na „pytania retoryczne,,, któ
rych sama definicja wyklucza od
powiedź.

Waga problemów, z którymi 
boryka się środowisko nauczy
cielskie /nie tylko w Rybniku/, 
wymaga ODWAŻNEGO sta
wiania KONKRETNYCH pytań 
i pod właściwym ADRESEM.

EUGENIA PLUCIK

Rybnicka pielgrzymka
Dziekanat Rybnik - Centrum 

INFORMUJE wszystkich zain
teresowanych, że tegoroczna - 
47 już Piesza Pielgrzymka Ryb
nicka do sanktuarium Matki Bo
skiej Częstochowskiej rozpocznie 
się niedzielę 5 lipca i wyruszy jak 
zwykle po rannej mszy św. z koś
cioła św. Antoniego.

Wszystkich szczegółowych 
informacji na ten temat udziela
ją oraz zapisy przyjmują wszyst
kie probostwa na terenie nasze
go miasta.

/s z o ł/
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S P A C E R K I E M  P O  M I E Ś C I E
Sm

Parasole, parasole...
Nad Placem Wolności za

kwitły kolorowe parasole - 
estetyczna osłona przed 
zmienną czerwcową pogodą 
- na deszcz i wiszącą nad 
głowami tablicę Mendeleje
wa, nadmiar słońca i dziurę 
ozonową.

Barwny taras nad snack- 
barem upodobała sobie mło
dzież, nie tyle po to, by zaja
dać tutaj lody czy inne spec
jały, lecz po to, by spotkać 
się, pogwarzyć, przygoto
wać to i owo na szkolny

Zameczek

Niezbyt hojnie obdarzyła 
historia nasz region w oka
załe zabytki architektonicz
ne. Jest ich wprawdzie tro
chę, ale daleko im do okazałych

finisz lub - po prostu - po-

łych obiektów, chociażby 
Krakowa. Ale szanujmy to 
co mamy. W Wilczej to

stwierdzenie potraktowano 
z powagą, choć wybiórczo. 
Pięknie prezentuje się zame
czek leżący obok historycz
nego traktu z Gliwic do Rybnika

czekać na autobus...
Dobry pomysł! A widok 

z dołu i z góry - malowniczy.
Tekst i zdjęcie: gw

Rybnika. Stanowi on nieroze
rwalną całość z pozostałymi 
zabudowaniami dworskimi, 
pomieszczeniami dla służby 
i „czworakami,,, które nie
stety, zdają się już liczyć 
swoje ostatnie dni. Zanied
bane i mocno zniszczone nie
bawem rozlecą się. A szko
da. Stanowią bowiem unika
lny już dzisiaj na naszych 
terenach zespół dworski 
z ubiegłych wieków. Tylko 
ze względów estatecznych 
pokazujemy sam zameczek. 
Żeby obejrzeć resztę dwor
skich zabudowań, wybierz
cie się państwo na rowerową 
wycieszkę za miasto. W za
mku jest kawiarnia i po obej
rzeniu wszystkiego można 
tam wypić kawę czy herbatę, 
a po krótkim odpoczynku 
wrócić do miasta.

Tekst i zdjęcie: C. G.

ZAPROSILI NAS... 

... do Awinionu. Pierrette Du
poyet - francuska aktorka, która 
24 stycznia br. gościła w Ryb
niku z monodramem „Maupas
sant„, zaprosiła nas na „Festiwal 
d’Avignon 1992„, wielkie święto 
francuskiej sztuki teatralnej. Fe
stiwal rozpoczyna się 10 lipca 
i potrwa do 3 sierpnia.

Pierrette, która w tym roku 
będzie po raz dziesiąty gościem 
tej wielkiej imprezy, wystąpi 
w ramach festiwalu z dwoma 
przedstawieniami: znanym nam 
już „Maupassantem,, oraz nową 
sztuką „GELSOMINA,,, będą
cą kreacją autorską i aktorską 
Pierrette, inspirowaną przez jed
no z arcydzieł Federico Fellinie
go - „LA STRADĘ,, z niezapo
mnianą rolą Giulietty Masiny.

Tym z naszych czytelników, 
którzy w czasie wakacji będą na 
południu Francji, polecamy te 
występy. A pozostali mogą li
czyć na to, że Pierrette Dupoyet 
- jak to obiecała w styczniu - 
przyjedzie z nimi także do Ryb
nika. Polecamy... i czekamy.

/gw/

... na X Przegląd Amatorskiej 
Twórczości Plastycznej, pod ha
słem „Od gminy do województw

a,,. Celem konkursu jest po
budzenie inwencji twórczej plas
tyków - amatorów. Głównym 
organizatorem przeglądu jest 
Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Katowicach oraz domy i ośro
dki kultury stanowiące rejony, 
m. in. w Rybniku. Przegląd skła
da się z dwóch etapów - prze
glądu kwalifikacyjnego i wysta
wy.

Otwarcie wystawy centralnej 
w Galerii WOK w Katowicach

nastąpi 4 listopada br.
Przedtem jednak trzeba speł

nić warunki uczestnictwa 
w przeglądzie: przygotować do 
4 prac malarskich, graficznych 
lub w innych technikach plas
tycznych, wykonanych w latach 
1990-1992, wypełnić kartę zgło
szenia uczestnictwa i przesłać ją 
do odpowiedniej placówki, 
w przypadku Rybnika - do Ryb
nickiego Ośrodka Kultury, który 
udzieli wszelkich dokładniej
szych informacji.

Termin składania prac w rejo
nie upływa 30 sierpnia br.

/ r ó ż /

... na bezpłatne, wakacyjne se
anse filmowe w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Niewiele dzieci wy
jedzie podczas tegorocznych 
wakacji na kolonie czy obozy. 
Brak innych atrakcji wakacyj
nych może choć w części zreko
mpensuje inicjatywa Teatru Zie
mi Rybnickiej. Oto w lipcu i sier
pniu br. we wszytkie środy 
i czwartki /o d  8. 07. /  w kinie 
premierowym TZR młodzież bę
dzie mogła oglądać 
b e z p ł a t n i e  ciekawe filmy 
fabularne i baśnie rysunkowe.

I to nie byle jakie, bo wielce 
atrakcyjne i prawie najnowsze. 
Wszystkie z amerykańskiej wy
twórni WARNER BROSS, 
otrzymane za pośrednictwem 
Przedsiębiorstwa Zagraniczne
go ITI.

Imprezę zainauguruje już 
w środę 8 lipca pokaz filmu 
„BIAŁY KIEŁ,, według powie
ści Jacka Londona, mówiącej 
o przyjaźni człowieka i wilka. 
Dokładne terminy seansów za
mieszczać będziemy w kolejnych 
wydaniach „GR„ w rubryce „Na
sze propozycje„.

Zdradzimy tylko, że letni re
pertuar dla dzieci i młodzieży 
jest niezwykle atrakcyjny, 
a wśród filmów zobaczymy 
m. in. „ROBIN HOODA - księ
cia złodziei,,, nie tak dawny 
przebój naszych ekranów. 
Wszystkie seanse odbywać się 
będą o godz. 11. 00.

W. B.

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

C h ł o d n y m  o k i e m
Trzeba nie lada siły woli, 

aby - obserwując z bliska 
życie polityczne w centrum 
Polski - utrzymać do wszyst
kich wydarzeń dystans po
zwalający chłodnym okiem 
relacjonować gry na naszej 
scenie politycznej i nie przejm

ować się tym. Zwłaszcza 
jeśli tak jak ja, więcej uwagi 
poświęca się problemom go
spodarczym.

Nie da się jednak - mimo 
najszczerszych chęci - od
dzielić jednego od drugiego. 
Trudno więc pisać spokojnie 
o gospodarce, widząc jak 
awantury polityczne przyha
mowują konieczne zmiany. 
Ale nie należy tracić optymi
zmu! Wszystkie znaki na nie
bie i ziemni wskazują na to, 
że Polsce udaje się powoli

kroczyć w kierunku gospo
darki rynkowej, a polityczne 
zawieruchy na Wiejskiej 
w coraz mniejszym stopniu 
powodują recesję. Zaczyna 
być odwrotnie: gospodarka, 
przynajmniej w statystycz
nym wydaniu, „drga,, i rusza 
do przodu.

Oczywiście polityczni 
przeciwnicy będą zawsze 
głośno krzyczeć, iż gospoda
rka może iść szybciej, lepiej, 
bardziej do przodu... I będą 
mieli rację, bo zawsze może 
być lepiej niż jest.

Można też już wyobrazić 
sobie sytuację, że zamiast 
wkoło Wojtek pokazywać 
w telewizji kilkudziesięciu 
facetów kłócących się o sto
łki, zobaczymy pewnego 
dnia kolorowo ubranych

dżentelmenów, którzy po
wiedzą jasno i dobitnie kilka 
prawd oczywistych o kraju 
i naszej gospodarce. Pierw
szą jest ta, że jeśli Polska ma 
iść do Europy i chce pod
wyższyć poziom życia społe
czeństwa, musi wykonać kil
ka podstawowych kroków. 
Umowa stowarzyszeniowa 
ze Wspólnotą Europejską 
daje bowiem trzyletni od
dech dla polskiego przemys
łu. Po tych trzech latach, 
z roku na rok, będą obniża
ne cła. Na produkty wytwo
rzone i tu, i tam. I wtedy 
coraz trudniej będzie o tego 
rodzaju barierę, jaką jest cło.

Jest prosta metoda doko
nania tego rodzaju cudu nad 
Wisłą: polskie produkty - 
tak przemysłowe, jak i spożywcze

spożywcze - muszą w ciągu tych 
kilku lat stać się konkuren
cyjne w stosunku do zachod
nich pod względem jakości, 
jak i kosztów wytwarzania. 
I wtedy będą kupowane chę
tniej niż zagraniczne.

Ale żeby tak się stało, po
trzebne są zdecydowane 
działania ludzi, będących 
u steru gospodarki. To zna
czy, żeby była jasność, nie 
jestem zwolennikiem ręczne
go sterowania gospodarką... 
Każdy bowiem widzi, że ko
nieczny jest nam rzeczowo 
opracowany program re
strukturyzacji polskiego 
przemysłu.

Tak ministerstwo przemy
słu, jak i przekształceń włas
nościowych, winny sprecy
zować listę zadłużonych i bę
dących bez szans, czyli tych, 
których trzeba likwidować. 
Po drugie, takich przedsię
biorstw, których istnienie 
w obecnej wersji nie ma sen
su, ale którym trzeba pomóc 
w restrukturyzacji i zmianie

profilu produkcji. I jest jesz
cze trzecia grupa firm, którą 
po prostu trudno będzie zli
kwidować.

Dla wykonania tak trud
nych operacji niezbędny jest 
spokój i zimny ton obser
watora. A to zapewnia spoj
rzenie z dalszej perspektywy.

Ja dokonałem tego pro
stym sposobem. Z dnia na 
dzień zdecydowałem się 
wsiąść do samolotu, polecia
łem na pięć dni do najpięk
niejszego miasta w Europie, 
gdzie warszawskie problemy 
polityczne są naprawdę ma
lutkie. A po powrocie nie 
rzuciłem się w wir wielkiej 
polityki. Wyjechałem na za
bitą deskami mazowiecką 
wioskę. I z tamtej perspek
tywy warszawskie problemy 
polityczne są również malut
kie.

Po takiej terapii znów 
oglądam uważnie warszaw
skie życie z koniecznym 
u obserwatora chłodem i dy
stansem.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5         3



Na Dzień Ojca

Tolerujemy swoje upodobania...
Pan ANDRZEJ MAND

RYSZ z Zamysłowa od 
śmierci żony sam wychowuje 
dzieci. Jedenastoletnia Bea
ta, trzynastoletni Jarosław 
i najstarszy osiemnastoletni 
Krzysztof z pewnością sta
wiają ojcu niemałe wymaga
nia, a jako że w miniony 
wtorek wszyscy ojcowie, 
chyba - mimo wszystko, du
żo skromniej od matek ob
chodzili swoje święto, lubia
nego przez sąsiadów SU
PER-OJCA poprosiliśmy 
o krótką rozmowę.

-Czy trudno jest ojcu sa
motnie wychowującemu dzieci?

-Większych problemów 
niema, traktuję to jako rzecz 
normalną. Czasami trzeba 
oczywiście kogoś skrzyczeć, 
ale to z reguły wystarcza. 
Kar cielesnych nie stosuję, 
nie ma takiej potrzeby, choć 
moja matka mówi nieraz, że 
jestem za dobry...

-Czy łatwo panu znaleźć 
wspólny język z „przedstwi
cielami młodego pokolenia„?

-Tolerujemy nawzajem 
swoje upodobania, choć są 
one nieraz bardzo różne. Ja 
lubię taką muzykę, dzieciaki 
inną, ale jeśli tylko nie słuchają

słuchają jej zbyt głośno, jakoś 
to znoszę. Co roku razem 
jeździmy na wakacje, w tym 
roku po raz pierwszy wybie
ramy się na Mazury. Bardzo 
często razem chodzimy do 
znajomych czy przyjaciół. 
Niestety, na wybranie się 
z synami na mecz lub inną 
imprezę sportową nie zawsze 
starcza czasu, ale nie narze
kam... Bardzo pomaga mi 
matka, to ona bierze na sie
bie część moich obowiązków 
związaniem z praniem czy 
gotowaniem, na mnie spada
ją zazwyczaj śniadania i ko
lacje...

-Dziękuję za rozmowę, ży
czę powodzenia i pogody du
cha...

Rozmawiał:  WACŁAW
TROSZKA

Psychodram a
a

„ Zdrowe Życie,,
Rybnicka Poradnia Wy

chowawczo - Zawodowa
przez cały rok szkolny pro
wadziła w różnych grupach 
terapeutycznych specjalisty
czne zajęcia dla dzieci - zaró
wno tych zdolnych i twór
czych, jak i dla dzieci spec
jalnej troski: z zakłóceniami 
emocjonalnymi, trudnościa
mi w nauce i z rodzin po
trzebujących wsparcia.

Z okazji minionego Mię
dzynarodowego Dnia Dzie
cka poradnia zorganizowała 
nad Zalewem Rybnickim 
spotkanie podopiecznych 
z grup terapeutycznych, 
wieńczące równocześnie ca
łoroczną pracę dzieci na 
rzecz własnego rozwoju.

Celem było rozbudzanie 
radości i podziwu dla piękna 
i różnorodności środowiska, 
a także kształtowanie intui
cyjnego poczucia jedności 
z przyrodą i ludźmi poprzez 
gry i zabawy na wodzie 
i w lesie, podniesienie samo
oceny dzieci zahamowanych 
oraz zwykły relaks.

Już od rana stanica Har
cerskiej Drużyny Żeglarskiej 
nad zalewem rozbrzemiała 
radosnym gwarem. Gospo
darze - harcerze postarali się 
o niezwykłą dla dzieci atrak
cję, która zdominowała 
wszystkie inne: po obejrze
niu sprzętu pływającego mo
żna było pod fachową opieką

Miejscy dzielnicowi
Już od ponad miesiąca 

w poszczególnych dzielni
cach Rybnika pełnią dyżury 
inspektorzy STRAŻY MIE
JSKIEJ. Inicjatywa ta zosta
ła podjęta na wniosek rad
nych i Rad Dzielnicowych. 
Miasto podzielono na 5 re
wirów łączących po 3 - 
4 dzielnice - lub nawet wię
cej, gdy są one mniejsze. 
Swoje obowiązki pełni więc 
od niedawna pięciu tzw. 
„dzielnicowych,, inspekto
rów Straży Miejskiej.

Jak mówi komendant 
Straży Miejskiej, RY
SZARD SADOWSKI, jest 
to stanowczo za mało w sto
sunku do potrzeb. Stąd też 
obsługiwane przez nich rewi
ry są stosunkowo duże. 
Szczególnie w takich dziel
nicach jak Boguszowice, Nie
dobczyce czy Niewiadom - 
przydałoby się po jednym 
„dzielnicowym,,. Niestety, 
brakuje do tego ludzi. A jak 
się okazuje, inspektorzy 
Straży Miejskiej nie narze
kają na brak zajęć.

Pierwszy rewir, obejmują
cy Ligotę, Paruszowiec i Ka
mień obsługuje inspektor 
Kohut. W skład drugiego 
rewiru wchodzi stosunkowo 
dużo dzielnic - Wielopole,

Orzepowice, Chwałęcice, 
Stodoły, Buglowiec, Grabow
nia i Golejów. Pracuje tam 
inspektor Jerc. Jeśli okaże 
się, że ilość zgłaszanych do 
załatwienia spraw będzie ba
rdzo duża, przewiduje się 
podział tego rewiru. Zebrzy
dowice, Niedobczyce i Nie
wiadom, tworzące trzeci re
wir, są pod opieką inspek
tora Kosmali. W rewirze 
czwartym obejmującym 
Chwałowice, Radziejów, Za
mysłów i Popielów służbę pe
łni inspektor Jargieło. Bogu
szowice Osiedle, Boguszowi
ce Stare, Kłokocin i Gotar
towice wchodzą w skład re
wiru piątego, obsługiwane
go przez inspektora Sobika.

Jak mówi Ryszard SA
DOWSKI, można już zaob
serwować pozytywne skutki 
działania dzielnicowych. 
Szczególnie ważny jest co
dzienny kontakt z mieszkań
cami w trakcie patrolowania 
dzielnic. Ambicją Straży 
Miejskiej jest, by jej inspek
torów zaczęto traktować jako 
„swoich„, jak ludzi, do któ
rych można pójść po radę
o sposobie załatwienia róż
nych spraw porządkowych.
I chyba powoli się to udaje, 
chociaż „miejscy,, dzielnico

dzielnicowi spotykają się w swojej 
pracy z wieloma problema
mi. Ludzie przychodzą do 
inspektorów Straży Miej
skiej z pytaniami, czy to, co 
chcą zrobić, jest zgodne 
z przepisami. Dzielnicowi 
starają się raczej upominać 
ludzi postępujących niewłaś
ciwie, zamiast od razu karać 
mandatem. Komendat Ry
szard Sadowski uważa, że 
często jest to skuteczniejsze 
od kary. Są jednak sprawy, 
z którymi trudno sobie po
radzić. Dotyczy to na przy
kład wysypywania śmieci do 
lasów czy na nieużytki. Sąsie
dzi, nawet gdy wiedzą, kto 
jest winny takiego wykrocze
nia, nie chcą świadczyć przed 
kolegium, które mogłoby 
ukarać sprawców takich 
„śmierdzących,, postępków. 
Komendant zapowiada jed
nak zdecydowane i stanow
cze działania, by ukrócić za
śmiecanie miasta.

Inspektorzy Straży Miej
skiej utrzymują kontakt 
przede wszystkim z Radami 
Dzielnicowymi, które są go
spodarzem swojego terenu, 
a ich członkowie są często 
najlepiej zorientowani 
w dzielnicowych proble
mach. Bardzo dużo dają 
bezpośrednie rozmowy 
z mieszkańcami podczas od
bywanych patroli. I zasad
niczo praca w terenie jest 
zasadniczą częścią służby

dzielnicowych. Przez godzi
nę dziennie będą oni oczeki
wać na skargi i postulaty 
mieszkańców w lokalach 
udostępnionych przez Rady 
Dzielnicowe - później udają 
się w teren. Niestety, nie 
wszędzie samorządom mie
szkańców udaje się znaleźć 
lokal, w którym dzielnicowi 
mogliby przyjmować intere
santów.

Pomyślano także o innym 
zdobywaniu informacji 
o problemach poszczegól
nych dzielnic. Wywieszone 
zostaną skrzynki kontakto
we, do których będzie można 
wrzucać kartki ze wskazania
mi, czym należałoby się za
jąć. W każdej dzielnicy in
spektor Straży Miejskiej bę
dzie przynajmniej raz w ty
godniu. Dzielnicowi zajmują 
się przede wszystkim spra
wami czystości i porządku - 
egzekwuj ą przestrzeganie
przepisów porządkowych, 
sprawdzają czystość na po
sesjach, chodnikach i uli
cach, dbają o oznakowanie 
ulic i poszczególnych do
mów, zwracają uwagę na 
prawidłowe ustawienie zna
ków drogowych i ich odpo
wiedni stan techniczny.

Sprawdzają także czy tzw. 
„zajęcia,, na pasie drogo
wym, na czas prowadzonych 
robót, są zgodne z wydanym 
zezwoleniem. Kontrolują 
również stan bezpieczeństwa
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opieką popływać na kanadyj
kach z pagajem w ręku i na 
szalupie. Śpiewano też pio
senki przy wtórze gitary. 
Kontakt z przyrodą wzmógł 
apetyt i dlatego kiełbaski 
przy ognisku smakowały jak 
nigdy. Był deser i słodycze, 
które dzieci pałaszowały 
głównie w czasie przejażdżki 
statkiem „Ania,,.

W zajęciach terapeutycz
nych wykorzystano metodę 
psychodramy. Efektem kie
rowanej obserwacji przyro
dy będą prace plastyczne 
dzieci.

Powyższe techniki i meto
dy terapeutyczne są elemen
tami programu profilaktycz
nego „ZDROWE ŻYCIE,,. 
Uczy on młodych ludzi iden
tyfikacji tego, co wpływa po
zytywnie i negatywnie na ich 
samopoczucie oraz uświada
mia im, że przede wszystkim 
sami mogą podejmować de
cyzje i działania, aby popra
wić swoje zdrowie i samopoczucie

 

 Program „ZDROWE 
ŻYCIE,, jest systematycznie 
realizowany w ramach zajęć 
terapeutycznych w Poradni 
Wychowawczo - Zawodo
wej.

Wszystkim organizato
rom, gospodarzom stanicy 
oraz sponsorom należą się 
duże brawa.

Sponsorami tej wspaniałej 
imprezy były Przedsiębior
stwo Robót Elektromontażo
wych Przemysłu Węglowego 
„ELROW„ i Przedsiębior
stwo Spółdzielni Spożywców 
w Rybniku.

J. M. i M. L.

przeciwpożarowego i zabez
pieczenie robót drogowych. 
Drastyczniejsze przypadki 
przekroczeń odpowiednich 
przepisów są kierowane do 
odpowiednich służb - np. 
Straży Pożarnej. Inspekto
rzy Straży Miejskiej spraw
dzają także stan nawierzchni 
wjazdów i zjazdów z dróg 
publicznych - czy błoto i np. 
muł węglowy nie zanieczysz
czają dróg, powodując nie
bezpieczeństwo. Dzielnico
wi kontrolują prawidłowość 
ustawienia reklam - zgod
ność z posiadanym zezwole
niem, legalność prowadzo
nej działalności gospodar
czej oraz czystość przy sprze
daży na targowisku. Wiele 
spraw dotyczy ochrony śro
dowiska - wysypywania 
śmieci do lasu, niszczenia 
zieleni na osiedlach miesz
kaniowych czy opróżniania 
szamb do rowów. Interwen
cje mieszkańców często do
tyczą ustawiania śmietni
ków w bezpośredniej blisko
ści domów mieszkalnych czy 
parkowania samochodów 
pod oknami.

-Interesuje nas przede 
wszystkim czystość i porzą
dek - mówi komendant Ry
szard Sadowski. -Uważam, 
ze taka działalność, nie po
wodując wielkich nakładów 
finansowych, przynosi duży 
efekt. Ludzie widzą, że coś 
się zmienia na lepsze.

MAREK JAKUBIAK
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„Szczyt Ziem i,, w  Rio de Janeiro

Planeta skłóconych
ZIEMIA, nasza planeta - 

liczy 12 tysięcy kilometrów 
średnicy, zaś grubość biosfe
ry, licząc wraz z wodami 
oceanicznymi i atmosferą to 
warstwa tylko 25 kilometro
wa. Biosferze tej ludzkość 
oraz wszelkie pozostałe or
ganizmy zawdzięczają swą 
egzystencję. I jednocześnie 
to ta sfera życia najbardziej 
zagrożona jest niszczyciel
skim działaniem człowieka. 
Popatrzmy na własne po
dwórko. W naszym mieście 
na jeden kilometr kwadrato
wy spada rocznie 1, 3 miliona 
kilogramów zanieczyszczeń. 
I my to wszystko wdycha
my... Jednak problem ziemi 
nie wyczerpuje się w tym 
względzie. Wspomnijmy tyl
ko, że każdego dnia na 
śmierć głodową umiera na 
świecie 40 tysięcy dzieci. Oto 
problemy naszej planety, 
problemy, które trzeba roz

wiązać szybko, własnymi si
łami, naprawiając to, cośmy 
zniszczyli, nie oglądając się 
na utopijne koncepcje „kolo
nizacji układu słonecznego

Światowa konferencja
ekologiczna obradująca
w czerwcu br. w Rio de Jane
iro w Brazylii nie zakończyła 
się rewelacyjnymi postano
wieniami, zresztą nikt cu
dów się nie spodziewał. 
Świat, podzielony na boga
tych i biednych, ma różne 
spojrzenie na sposób roz
wiązywania ekologicznych 
problemów. Biedni nie mają 
z czego płacić na. rzecz czys
tości biosfery, bogaci - nie 
chcą płacić za „cały świat,,.

Jednak brazylijski szczyt 
stal się sygnałem dla skłóco
nych Ziemian, którzy zaczy
nają powoli rozumieć, że albo 
wszyscy uratujemy się dla le
pszego świata, albo zginiemy.

/s z o ł/

Po długotrwałej i ciężkiej chorobie skonała nasza 
ukochana planeta

pogrążeni w smutku Ziemianie

A jak jest u nas?
Funkcjonująca w naszym 

regionie Elektrownia „Ryb
nik,, znajduje się na liście 80 
polskich przedsiębiorstw naj
bardziej uciążliwych dla śro
dowiska. W celu zminimali
zowania jej szkodliwego 
wpływu stosuje się szereg 
często unikalnych metod 
utylizacji szkodliwych odpa
dów procesu spalania. Za
biegi te przyniosły 30 pro
centowy spadek emisji dwu
tlenku siarki do atmosfedry 
/pyłu - 60 procent/. W po
równaniu z latami ubiegłymi 
zniknął też problem składo
wania popiołu, żużlu. Są one 
obecnie w stu procentach za
gospodarowane i wtórnie 
wykorzystane.

Powszechnie utarł się po
gląd, że właśnie Elektrownia 
„Rybnik,, jest bezpośrednią 
przyczyną zanieczyszczenia 
atmosfery Rybnika i okolic. 
Trzeba jednak zauważyć, że 
opad szkodliwych substancji 
wydalanych z 300-metro- 
wych kominów rozkłada się 
na powierzchni wykraczają

wykraczającej nawet poza granice Euro
py. Tak więc emisja na tere
nie Rybnika jest minimalna.

Podstawowym źródłem za
nieczyszczenia jest tzw. emi
sja niska - komunalna /spali
ny pochodzące z małych za
kładów przemysłowych, lo
kalnych kotłowni, domków 
jednorodzinnych i samocho
dów/. W celu jej zmniejsze
nia konieczne jest wprowa
dzenie gospodarki tzw. sko
jarzonej, która oznacza jed
noczesne wytwarzanie ener
gii elektrycznej i cieplnej. 
Tracone w zalewie rybnic
kim i chłodniach ciepło po
służyłoby do ogrzewania na
szych mieszkań. Będzie to 
przedsięwzięcie niezwykle 
kosztowne, dlatego na jego 
realizację trzeba będzie jesz
cze poczekać. A na pociechę 
fakt, że ciepło pochodzące 
z Elektrowni „Rybnik,, wy
starczyłoby do ogrzania nie 
tylko Rybnika, ale Wodzis
ławia, Żor, Jastrzębia, a tak
że części Gliwic.

SKA

W sobotę 13 czerwca br. 
w sali konferencyjnej „Ryfa
my„ Oddział PTTK w Ryb
niku odbył swój XVIII 
Zjazd Sprawozdawczo-Wy
borczy. Po trzyletniej kaden
cji poprzedniego zarządu 
dokonano podsumowania 
jego pracy /w  formie spra
wozdań Zarządu Oddziału, 
Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego oraz dysku
sji/, udzielno absolutorium 
ustępującemu Zarządowi 
oraz wybrano nowe władze 
Oddziału.

Okres od 1989 do 1992 
roku w działalności Rybnic
kiego Oddziału PTTK zdo
minował fakt samodzielnego 
działania zarówno progra
mowego, jak i gospodarcze
go. Oddział uzyskał osobo
wość prawną w 1991 roku. 
Prowadził w ramach Biura 
Obsługi Ruchu Turystycz
nego obsługę wycieczek, 
wczasów i obozów krajo
wych, wycieczek zagranicz
nych, wypożyczalnię sprzętu 
turystycznego /zlikwidowa
ną ze względu na nieopłacal
ność/, działalność handlo
wą, pośrednictwo oraz wy
najmowanie własnych środ
ków transportu. Kierując się 
kryterium opłacalności, 
działalność handlową zlik
widowano, a lokal został 
wydzierżawiony. Dochody 
uzyskane z działalności gos
podarczej przeznaczono na 
finansowanie kosztów dzia
łalności programowo-statu
towej.

PTTK skupia ludzi, któ
rzy zrzeszają się w celu upra
wiania turystyki i krajozna
wstwa oraz ich popularyza
cji. Że czasy aktualne nie 
sprzyjają dobrowolnemu jed
noczeniu się wokół wspólnej - 
choćby najbardziej słusznej 
idei - wykazała dyskusja pra
wie czterdziestu delegatów 
obecnych na sali. Aktualny 
stan członkowski Oddziału - 
ok. 2700 członków, 13 kół 
zakładowych i 15 szkolnych 
to niemało, ale w porówna
niu z ubiegłymi laty odnoto
wano tu silną tendencję spa
dkową. Stąd pełne niepokoju

X V II I  Zjazd Oddziału 
PTTK w  Rybniku

TROSKI
KRAJOZNAWCÓW

ZNAWCÓW
niepokoju były głosy wielu delega
tów. Szczególnie znamienna 
była wypowiedź Honorowe
go Prezesa oddziału - LON
GINA MUSIOLIKA. Pro
ponował on, by zamierającą 
działalność kół zakładowych 
oprzeć o samorządowe Rady 
Dzielnicowe tak, aby nie za
gubić najbardziej aktyw
nych członków Towarzyst
wa.

Trudna sytuacja finanso
wa szkół i nauczycieli wpły
nęła na znaczne ograniczenie 
działalności Szkolnych Kół 
Turystyczno-K rajoznaw - 
czych. RYSZARD NIE
BISZ apelował o pomoc dla 
szkół w formie opieki działa
czy Oddziału nad wycieczka
mi szkolnymi, słusznie argu
mentując, że każdy wyjazd 
dzieci to w praktyce łączenie 
nauki historii, geografii 
i biologii. W sytuacji, gdy 
widu nauczycieli po prostu 
nie stać na wyjazd z dziećmi - 
wiedza, doświadczenie i za
pał działaczy PTTK mogą

się przydać uczniom, a ide
om turystyki i krajoznawst
wa zdobyć młodych adep
tów.

Nie łatwo streścić liczne 
wypowiedzi miłośników pię
kna bliższej i dalszej okolicy, 
obrońców walorów krajo
znawczych Ziemi Rybnickiej 
i Raciborskiej, miłośników 
piękna pejzażu polskiego. 
JERZY SZLESAK np. 
wnioskował o powołanie re
gionalnej służby ochrony za
bytków, gdyż wartość wielu 
obiektów o takich walorach 
już została zniszczona lub 
jest poważnie zagrożona zni
szczeniem. Razem z listą nie
pokojów na temat aktualne
go stanu zabytków naszej 
kultury przyrodniczej i ma
terialnej, jak echo wracała 
sprawa siedziby Oddziału 
PTTK w Rybniku, która tyl
ko w połowie jest jego włas
nością. Na wniosek Longina 
Musiolika powołano Społe
czny Komitet, który groma
dzi fundusze na ten cel.

„Cudze chwalicie, swego 
nie znacie. Sami nie wiecie, co 
posiadacie„ - to słowa jed
nego z uczestników dyskusji, 
który z troską wypowiadał 
się na temat współczesnych 
skłonności Polaków do od
wracania się od i zapomina
nia wspólnego dorobku, tra
dycji, kultury. Może więc 
warto pomóc Rybnickiemu 
Oddziałowi PTTK, towa
rzystwu ludzi, którzy obok 
przyjaźni i odpowiedzialne
go stosunku do pracy mają 
do zaoferowania rzetelną 
wiedzę o wspólnych korze
niach, czego przykładem jest 
album zabytkowych kośció
łków drewnianych Ziemi 
Rybnickiej autorstwa Kazi
miery Drewniok i Jerzego 
Szlesaka czy też przewodnik 
po szlakach turystycznych 
naszej ziemi Jerzego Michal
skiego.

GRZEGORZ WALCZAK
P. S. Członkowie Zjazdu 

prosili, by przekazać podzię
kowania Dyrekcji i Radzie 
Pracowniczej „Ryfamy,, za 
nieodpłatne udostępnienie 
sali, co niniejszym czynię.

W okolicach Rybnika są jeszcze zakątki, gdzie natura nie została zniszczona doszczętnie...
Foto: wack
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Z o. EmilemEmilem Drobnym spacery po mieście

Czy to św. Urban?
Stojąca przy ulicy Gliwic

kiej, niedaleko od skrzyżo
wania z ulicą Wyzwolenia, 
kapliczka chyli się ku upad
kowi, a szkoda! Jest to bo
wiem jeden z najcenniej
szych zabytków historycz
nych w naszym mieście. Zo
stała ona usytuowana w mie
jscu pochówku ofiar wojen 
husyckich, a tym samym, 
być może, ofiar bitwy, która

gdy załoga uszła przez pod
ziemny ganek w lasy za Smo
lną /k tóra wtedy nie należa
ła do Rybnika/, dostał się on 
w ręce najeźdźców.

Trzymały się za to mocno 
obwarowane Żory. Miesz
czanie żorscy dzielnie odpie
rali nieprzyjaciela, czynny 
udział w walce brały nawet 
kobiety. Na pomoc pośpie
szył im w końcu książę Mi

GAZETA 
Koniec sezonu m uzycznego <w Rybniku

Pod batutą Chrzanowskiego

Halina Czerny-Stefańska, jedna ze sław koncertujących 
z zespołem Filharmonii Ziemi Rybnickiej

Foto: M. Szołtysek
■

Now e kościo ły rybnickie

Kościół św. Jadwigi Śląskiej na „Nowinach,,

stoczona została niedaleko 
tego miejsca, w dzień Zielo
nych Świątków w roku 1433. 
Wojskami husyckimi dowo
dził książę opolski Bolesław, 
zaś rycerstwem śląskim - 
książę raciborski Mikołaj, li
czący wtedy 23 lata młodzie
niec. Rezydował on często 
w Rybniku, czego dowodzą 
podpisywane tu przez niego 
dokumenty.

Nasze miasto było wtedy 
małe, bez murów obronnych 
i zdobyte zostało bez oporu. 
Bronił się tylko zamek pias
towski na wyspie otoczonej 
mokradłami i stawami, ale

Mikołaj, który wcześniej zmiótł 
jeden oddział husycki pod 
bronioną przez wojska jego 
matki Pszczyną.

W środę 12 maja 1433 
roku po niedzielnej Cantate 
przyszło na górze rudzkiej 
do walnej rozprawy między 
rybniczanami a husytami. 
Po zaciętej walce, w czasie 
której, jak podanie niesie, 
nie dawano pardonu, a na
wet ranni zębami przeciw
nika szarpali, uszedł Boles
ław z biedą z pola walki, 
ratując się ucieczką przez gę
ste lasy rybnickie ku granicy 
morawskiej, gdyż i żorzanie,

odpędziwszy husytów od 
murów miejskich, pośpie
szyli z pomocą rybnicza
nom. Z bitwą pod Rybni
kiem rozpoczął się zmierzch 
potęgi husyckiej.

Ofiary tej i innych bitew 
owych czasów pochowano 
prawdopodobnie w tym 
miejscu, gdzie dziś stoi rze
czona kapliczka. Jak podaje 
Jan Długosz, bitwę tę miała 
przypominać kolumna 
wzniesiona na pagórku mię
dzy Rybnikiem a młynem 
rudzkim przy trakcie prowa
dzącym do Gliwic. Była to 
okrągła, z małych kamieni 
i cegieł, na pozór bardzo 
śpiesznie, wzniesiona kolu
mna z wizerunkiem św. 
Urbana i cienkim, żelaznym 
krzyżem na wierzchołku. 
Dziś już nie bardzo można 
rozpoznać świętego z kapli
czki przy ul. Gliwickiej. Ob
raz namalowany jest na bla
sze cynkowej i tej jeszcze 
czas nie „ruszył,,, mury sypią 
się już jednak bardzo, a i do 
kraty z czoła kapliczki moc
no „dobrała,, się rdza. Ist
nieje podobno pomysł od
restaurowania kapliczki. 
Stosowne dokumenty odle
żeć muszą jednak swoje 
u Wojewódzkiego Konser
watora Zabytków. Wypada 
mieć tylko nadzieję, że stanie 
się to przed całkowitym roz
sypaniem się naszej kaplicz
ki.

Tak sobie marzymy, że 
pomocy w tej właśnie spra
wie udzielić mogliby współ
cześnie wodzący wojami 
w Katowicach, nasi przecież 
rodacy, panowie W. Czech 
i E. Wróbel. Panowie woje
wodowie - pchnijcie sprawę 
gdzie należy, a wdzięczność 
okażą wam nie tylko miesz
kańcy naszego pięknego 
miasta, ale i o. Emil Drobny 
oraz spacerujący z nim po 
mieście

CZ. GOLIŃSKI

Starania o budowę tego koś
cioła podejmowała od 1978 r. 
Kuria Diecezjalna w Katowi
cach wspólnie z o. M. Polokiem 
- proboszczem parafii św. Józefa 
w Rybniku, na terenie której 
budowane było wówczas osiedle 
„Nowiny,,. W roku 1980 r., ro
ku „Solidarności,,, radykalnie 
uległy złagodzeniu totalitarne 
sposoby rządzenia krajem, stąd 
też zezwolenie na jego budowę 
uzyskano 5 stycznia 1981 roku. 
W połowie kwietnia tegoż roku 
bp katowicki Herbert BED
NORZ odprawił mszę polową 
na terenie przewidzianym wówczas

potańczyć przy orkiestrze lub gra
mofonie oraz dobrze i tanio 
zjeść. „Okrzeszyniec,, miał 
duże powodzenie nie tylko 
wśród mieszkańców Zamys
łowa, ale odwiedzany był również

również licznie przez miesz
kańców Rybnika i okolicz
nych wsi. „Okrzeszyniec,, 
jest jeszcze obecnie /jak  na 
razie/ jedynym miejscem na

czas pod budowę. Przy znacz
nym udziale członków NSZZ

terenie Zamysłowa, gdzie 
można się rozkoszować ciszą 
i spokojem, gdyż jest terenem
nem wybitnie rolniczym, 
a co najważniejsze, nie zabu
dowanym. Kiedyś takim 
miejscem w Zamysłowie /do 
1941/ był również „las na
cyński,,, w którym żyły sar
ny, a nawet tak rzadkie ptaki 
jak głuszce. Była tam znacz
na obfitość runa leśnego. 
Jednak z chwilą, kiedy na 
skraju tego lasu w czasie 
okupacji wybudowano szyb 
wentylacyjny kop. „Rymer„, 
który po wojnie został roz
budowany i nazwany „Szy
mańskim,, /patrz zdjęcie/, 
piękny las iglasty /sosny, 
świerki, modrzewie/ został 
prawie całkowicie wyrąbany 
i zdewastowany.

c. d. n.
ALFRED DYRBUŚ

Mała kronika Zamysłowa

Głównym inicjatorem te
go przedsięwzięcia był rodo
wity mieszkaniec Zamysło
wa, Stanisław Dyrbuś, który 
w tej spółdzielni pełnił jed
nocześnie funkcje sekreta
rza, księgowego i inkasenta

oraz był jedynym wykonaw
cą wszystkich instalacji elek
trycznych wewnętrznych 
i zewnętrznych. Był on rów
nież wybitnym radioamato
rem - „samoukiem,,, a swój 
pierwszy radioodbiornik la

lampowy skonstruował już 
w 1933 roku, natomiast 
w 1957 roku zmontował sa
modzielnie swój pierwszy 
odbiornik telewizyjny.

Zamysłów w okresie mię
dzywojennym, wiatach 1937 
- 39 posiadał również własny 
ośrodek wypoczynkowy na 
terenie tzw. „Okrzeszyńca,,, 
który został założony przez 
mieszkańca Zamysłowa, pa
na Szombierskiego. Ośrodek 
ten zlokalizowany był przy 
istniejących tam 5 stawach 
/patrz zdjęcie/. Można tam 
było popływać na łódkach 
i kajakach, kąpać się w czys
tej wodzie, a pod zadaszo
nym podium potańczyć

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



t e

ABECADŁO 
RZECZY 

ŚLĄSKICH

 W itajcie 
Bracia

Górnoślązacy!

RYBNICKA
SŁAWOMIR CHRZA

NOWSKI, po wygraniu 
konkursu ogłoszonego przez 

Urząd Miasta Rybnika, objął 
na dwa lata kierownictwo 
Filharmonii Ziemi Rybnickiej.
 Mija właśnie rok wspólnej 

 pracy orkiestry i dyrygen
ta. Sezon ten, chociaż 

ubogi finansowo, zaowocowa
ł kilkoma wybitnymi nazw
iskami solistów prezentu- 

cych się na rybnickiej scenie. 
Przede wszystkim Halina 
CZERNY - STEFAŃ SKA, 

LIDIA  GRYCHTOŁÓ
WNA, Krzysztof JABŁOŃSK

I, Francois KILLIAN 
i oczywiście „mocne uderze- 

nie„ kończuące sezon, jakim 
niewątpliwie był koncert 
z udziałem Adama Makowi
cza. Łącznie nasza filharmo

nia w minionym sezonie 
przygotowała 10 progra
mów koncertowych, dając 
10 koncertów w Rybniku 

i kolejne 10 w miastach 
ościennych: w Wodzisławiu 
Śląskim, Żorach i Czerwionce.

Solidarność,, ZRB w Rybniku 
wykonano w krótkim czasie ka
plicę tymczasową bł. Jadwigi 
Królowej, która pełniała 
wszystkie funkcje kościoła do 
momentu poświęcenia właści
wej świątyni. Kamień węgielny

 

poświęcił papież Jan Paweł II 
w czasie pielgrzymki parafian 
z „Nowin,, do Rzymu w listopa
dzie 1981 r., której przewodził 
ks. Henryk JOŚKO - wówczas 
jeszcze wikary kościoła NMP  
w Rybniku - oddelegowany do 
prac związanych z budową

Tomek jeszcze nie ochłonął 
z  przerażenia i zastanawiał 
s i ę, co mogło dziewczynę tak 
s płoszyć, gdy usłyszał wołan

ie:
-Jej, zaczekaj! - Z  zagaj

nika wyłonił się Marek Koz
ioł.

- A ty skąd? - pytał zdum
iony Tomek.
- Nie widziałeś? Goniłem 

s a rnę - odpowiedział Marek, 
ś m iejąc się i gramoląc na 
wóz.

- Coś rzekł? - krzyknął
Tomek.

- Coś słyszał. Ale gębuliczki

ce. Najtrudniejsze wykona
wczo utwory zagrane w tym 
sezonie przez naszych muzy
ków to: „Amerykanin w Pa
ryżu,, George’a Gershwina 
i Koncert fortepianowy G-dur 
Maurycego Ravela.

Sam dyrektor i dyrygent 
Filharmonii Rybnickiej oce
nia miniony sezon jako dob
ry i myśli już o przyszłym. 
A od września rybniccy me
lomani będą mieli najprawo- 
dpodobniej okazję wysłu
chania Konstantego Andrze
ja Kulki, Krzysztofa Jakowi
cza, Wiesława Ochmana 
oraz chóru rybnickiej Szkoły 
Muzycznej, który z dużymi 
sukcesami prowadzi Czes
ław Freund. Nie bez znacze
nia dla kondycji rybnickich 
filharmoników są też plany 
tournee koncertowego po 
Francji oraz kontakty z ka
nadyjską SYMPHONIC 
WORKSHOP z Toronto.

Szef rybnickiej Filharmo
nii, Sławomir Chrzanowski, 
udzielając naszemu tygodni-

budową kościoła i tworzenia nowej 
parafii. W trakcie wyświęcania 
kamienia papież powiedział 
programowe dla późniejszej bu
dowy słowa: „ a budujcie jak  
najszybciej „.

Parafia została erygowana 12 
stycznia 1982 r. dekretem bpa 
katowickiego Herberta Bedno
rza, a proboszczem jej został, 
pełniący tę funkcję do dziś, ks. 
Henryk JOŚKO. Wiosną 1982 
roku rozpoczęto budowę domu 
katechetycznego i probostwa, 
a budowę samego kościoła roz
poczęto wiosną roku 1983. Koś
ciół główny poświęcony został 
7 października 1985 r. przez bpa 
katowickiego ks. Damiana ZI
MONIA, jako pierwsza świąty
nia parafialna przez niego po
święcona. Pod koniec maja 1986 
r. poświęcono trzy dzwony, 
z których dwa przywiezione zo
stały z Holandii przez siostrę 
Józefę.

Prace projektowo - architek
toniczne prowadził mgr inż. 
arch. Henryk SKAŁKOWSKI 
z Katowic przy współudziale 
plastyka JANDO z Krakowa, 
prace fundamentowo-betonowe

gębuliczki nie chciała dać psiawia
ra... Silna bestia w rękach.

- Wysiadaj! - ryknął To
mek.

- Ani mi się śni - śmiał się 
tamten.

- Złaź! - krzyczał Tomek 
i walił batem gdzie popadło, 
przez głowę, przez plecy Ma
rka. Tamten osłaniając się od 
ciosów bełkotał:

- Oszalałeś? Czekaj! Po
pamiętasz ty mnie!!!

To „popamiętasz,, ścigało 
Tomka. On kipiał gniewem 
i pot zalewał mu oczy, i taka 
złość szarpała nim, że mógłby

tygodnikowi krótkiej informacji, 
wyraził się z wdzięcznością 
w imieniu swoim i 45 osobo
wego zespołu muzyków 
o sponsorach, dzięki którym 
tegoroczny sezon muzyczny 
mógł przybrać tak dobre 
kształty. Wspomniał takie 
firmy, jak: UTEX, REN- 
CAR, Elektrownię „Ryb
nik,, , Bank Regionalny w Ry
bniku. Wyrażał się z uzna
niem o współpracy Filhar
monii z Teatrem Ziemi Ryb
nickiej, kierowanym przez 
dyr. Wojciecha Bronowskie
go.

Rybnicka Filharmonia 
ma swoje konkretne osiąg
nięcia, czego wyrazem był 
ten kolejny, zakończony już, 
sezon muzyczny 1991/1992.

Orkiestra ma też swoje 
zmartwienia, z których te 
najmniejsze to potrzeba wy
remontowania fortepianiu, 
zakup nowych pulpitów 
oraz wykonanie nowego po
dium dla orkiestry.

M. SZOŁTYSEK

- mgr inż. Franciszek KLIMEK 
z Katowic, autor konstrukcji 
nośnej i obliczeń całego kom
pleksu budynków.

Kościół jest budowlą typu na
miotowego, dwunawową, krytą 
dachem dwuspadowym. Wy
strój wnętrza, a także sam oł
tarz, który wkrótce zostanie wy
konany, jest dziełem plastyka 
z Katowic - Zygmunta BRA
CHMAŃSKIEGO.

Od samego początku z koś
ciołem tym związana jest osoba 
obecnego dziekana dekanatu 
Rybnik - Centrum, ks. HEN
RYKA JOŚKI, który w bardzo 
krótkim czasie „wykonał,, głów
ne prace budowlane. Do dziś 
trwa wyposażenie kościoła głó
wnego i równolegle kościoła do
lnego, tzw. tygodniowego. Spo
łeczność parafii jest bardzo zró
żnicowana - stanowią ją przyby
sze z całej Polski o zróżnicowa
nym przekroju zawodowym, in
telektualnym, kulturowym. 
Większość stanowią młode mał
żeństwa z dziećmi. Parafia liczy 
26 tys. „dusz,,.

zabić. Kiedy oprzytomniał, 
pytał sam siebie: „Co się ze 
mną dzieje? Co mi do dziew
czyny, jakie mam do niej pra
wo?,, Usprawiedliwiał się 
tym, że Marek Kozioł był nie 
do zniesienia. Należała mu się 
nauczka.

Jakoś za tydzień wypadł 
wielki jarmark wodzisławski. 
Tomek jechał sprzedać świn
ki. Podarzyły się tego roku. 
Maciora była czarna, to i one 
były czarniawe, tylko ryjki 
miały jak z czerwonego kora
lu. Obłaskawione przez doga
dzanie, gotowe były chodzić 
za nogą jak psiaki. Śmiali się 
w domu, że można by je wo
dzić na łańcuszku, jak panicz
ka we dworze te swoje pieski.

c. d. n.

Po zakończeniu III Po
wstania Śląskiego Liga N a
rodów, przy akceptacji Ra
dy Ambasadorów państw 
zachodnich, podjęła ostate
czną decyzję w sprawie po
działu Górnego Śląska po
między Polskę a Niemcy. 20 
października 1921 roku było 
już pewne, że do Polski bę
dzie należało 3214 km kwad
ratowych, a w tym m. in. po
wiat katowicki, pszczyński, 
rybnicki oraz część tarno- 
górskiego, lublinieckiego, 
bytomskiego i zabrzańskie
go.

15 czerwca 1922 roku 
w Opolu, w siedzibie Mię
dzysojuszniczej Komisji 
Rządzącej i Plebiscytowej, 
dokonano oficjalnego prze
kazania władzom polskim 
przyznanej Polsce części Gó
rnego Śląska /29 procent/. 
W następnych dniach nastę
powało uroczyste przejmo
wanie poszczególnych ziem 
przez władze polskie.

W Rybniku uroczystości 
odbyły się w dniach 3 -4  lipca 
1922 roku. Pierwszego dnia 
przed ratuszem na Rynku 
podpisane zostały akty praw
ne, kończące formalne przej
mowanie przyznanej Polsce 
części Górnego Śląska oraz 
protokół dotyczący przeka
zania Rybnika i powiatu ryb
nickiego władzom polskim. 
Następnego dnia odbyło się 
oficjalne powitanie przedsta
wicieli polskich władz rządo
wych w osobie Józefa RY
MERA i władz kościelnych 
w osobie ks. prałata Jana 
KAPICY. Wojsko Polskie 
reprezentowane było wtedy 
przez 3 Pułk Strzelców Pod
halańskich oraz 1 baterię 23 
Pułku Artylerii Polowej, któ
rymi dowodził gen. Osiński. 
Zaś polskie siły zbrojne re
prezentował gen. Stanisław 
Szeptycki.

Na Śląsku panowała wiel
ka radość z połączenia z Ma
cierzą. Miasta strojono fla
gami, girlandami, budowano 
bramy triumfalne na powita
nie wkraczających władz pol
skich i polskiego wojska. Biły 
dzwony na kościelnych wie
żach. Strona polska również 
nie kryła swego wielkiego za
dowolenia. A oto oryginalny

tekst odezwy Centralnego 
Komitetu Uroczystości Dnia 
Objęcia Górnego Śląska 
przez władze Rzeczpospolitej 
Polskiej:

Witajcie, witajcie Bracia 
Górnoślązacy!

Po 600 latach rozłąki wy
rok sprawiedliwości dziejowej 
częściowo rozstrzygnięty...

Wy, Bracia Górnoślązacy, 
na skrawku prastarej pias
towskiej ziemicy wracacie na 
łono Macierzy Polskiej.

Składając tedy hołd du
chom bohaterów, poległych 
w walce o wyzwolenie odwie
cznej ziemi piastowskiej, któ
rzy krwią własną domagali 
się wyroku sprawiedliwości, 
Polska cala zwraca się do 
Braci tych, co zostali zmusze
ni do pozostawania w dal
szym sieroctwie /mowa to 
głównie o Opolszczyźnie, któ
ra po 1922 roku nadal pozos
tawała w granicach Nie
miec/, odłączeni od Macie
rzy, z serdecznem i pełnem 
troski wołaniem:

Pozostańcie nadal szań
cem polskości! Rzeczpospoli
ta stoi na straży Waszych 
praw narodowych!

Do Was zaś Bracia, którzy 
już korzystacie ze szczęścia 
wolności, idzie naród cały 
z Sejmem i Rządem ze staro
polskiem powitaniem:

Witajcie Bracia Górnoślą
zacy!

Łączymy się teraz po wsze 
czasy, stajemy murem 
w obronie granic naszych, jak  
jeden za wszystkich, tak 
wszyscy za jednego, aby przy
wrócić ojczyznę wspólną do 
dawnej świetności, zbudować 
w niej lad, sprawiedliwość 
i dobrobyt dla nas i potomno
ści.

Niech żyje Górny Śląsk 
w nierozerwalnej łączności 
z Rzeczpospolitą Polską!

Niech żyje zmartwychws
tała Rzeczpospolita Polska!

Centralny Komitet Uro
czystości

Dnia Objęcia Górnego Ślą
ska

/ przewodniczący:  Woj
Wojciech Trąmpczyński,

Marszalek Sejmu R P /
Opracował: 

MAREK SZOŁTYSEK

Tekst i zdjęcie: 
CZ. GOLIŃSKI

Janina Podlodowska

Sobótka w Pszowie cz. XV
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Latem na Małej Scenie
Wideodyskoteki również w piątki.
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.

P O R A D Y  P R A W N IK A  - w środy
Przypominamy naszym czytelnikom, że dyżury 
prawnika 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

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

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

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

KRONIKA POLICYJNA      Skradli bilety 
i uciekli... maluchem

Do kiosku „Ruchu,, przy uli
cy św. Antoniego 11 czerwca 
o godz. 2. 00 włamało się trzech 
nieznanych mężczyzn. Włamy
wacze po wejściu do środka 
skradli gotówkę w kwocie 1, 3 
mln zł oraz dwa bloczki biletów 
autobusowych wartości 2, 2 mln 
zł. Złodzieje zostali spłoszeni

i uciekli z miejsca przestępstwa 
skradzionym wcześniej fiatem
126p.

Samobójstwo w stodole
11 czerwca jeden z mieszkań

ców Świerklan odkrył wiszące 
w stodole zwłoki mężczyzny. Sa
mobójcą okazał  sią mieszkaniec 
Jastrzębia. Policja nie stwierdzi
ła działania osób trzecich.

Wrogowie rodzimej motoryza
cji

W nocy z 10 na 11 czerwca 
przy ulicy Patriotów nieznani

garaże garaże podwójne 
garaże z dachami dwuspadowymi 
wiaty
10 lat gwarancji 
na garaże i wiaty 
w różnych wielko
ściach do samo
dzielnego montażu. Komplet 
z pełnym wyposażeniem

KORPOS sp. z o. o. 
REJA 2, 44-200 RYBNIKI 

tel. 27395

SZKŁO, PORCELIT, 
PORCELANA

>RYBN1K
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

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

PUH „Alice & J„ 
na

P U H „U l e x„
każdy czytelnik „G AZETY RY BN ICK IEJ,, 

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 kartam i kredytowymi oraz udzielamy zniżki

Diners Club 
International

żki od 1, 5 do 3 procent po okazaniu karty  
B U SIN ESSM A N  CLUB. Sprzedajemy także, 
dostarczamy i montujemy nowoczesne centrale 
telefoniczne dla małych i dużych przedsiębiorstw. 
Osiedle Południe 37, 44-253 Rybnik 8, tel. 
392134, 23031 >v. 5134

sprawcy podpalili trzy samo
chody osobowe: fiata 125p, fiata 
126p i syrenę bosto.

Włamanie do „Romana„
W nocy z 11 na 12 czerwca do 

pijalni piwa „U Romana,, przy 
ulicy Rybackiej włamał się nie
znany sprawca. Po prostu 
wszedł przez otwarte okno 
i skradł papierosy, słodycze, za
palniczki gazowe, kasety mag
netofonowe i video, radiomag
netofon, kalkulator oraz bu
dzik. Straty wyniosły 4 mln zł.

Po pijaku na malucha
12 czerwca o godz. 20. 00 na 

parkingu przy kopalni „Rymer,, 
nietrzeźwy mieszkaniec Rybni
ka włamał się do fiata 126p 
poprzez wybicie szyby w oknie. 
W samochodzie dokonał uszko
dzeń na kwotę 1 mln zł.

Pechowa trzynastka
13 czerwca we własnym mie

szkaniu przy ulicy 1 Maja popeł
nił samobójstwo 38-letni męż
czyzna. Powiesił sią za pomocą 
sznurka zawieszonego na żyran
dolu. Policja nie stwierdziła 
działania osób trzecich, a pro
kurator odstąpił od czynności 
procesowych.

Również 13 czerwca przy uli
cy Zwycięstwa odkryto zwłoki 
kobiety w stanie gnilnym. Przy
były na miejsce lekarz pogoto
wia ratunkowego stwierdził, że 
zgon nastąpił około tydzień te
mu. Kobieta popełniła samo
bójstwo przez spożycie znacznej 
ilości różnego rodzaju tabletek. 
Zmarła napisała list pożegnalny 
do męża, przebwającego na le
czeniu w sanatorium w Między
zdrojach.

Kozak w areszcie
Za próbę wprowdzenia do 

obiegu fałszywego banknotu ry
bnicka policja osadziła w aresz
cie Ukraińca - mieszkańca Bu
czacza.

Kradzież czarnej teczki
14 czerwca z zaparkowanego 

przy ulicy Byłych Więźniów Po
litycznych samochodu fiat 125p 
skradziono aparat Zenit ET 
oraz teczkę-„dyplomatkę„ z do
kumentami. Czyżby poszukiwa
no akt tajnych agentów SB?

Cegłą w szybę
Na ulicy Kościuszki 14 czerw

ca przechodzień zatrzymał mie
szkankę Rybnika, która przy 
pomocy cegły wybiła szybę wy
stawową w sklepie spożywczym. 
Straty wyniosły 1 mln zł.

Śmierć dziecka
15 czerwca w Kamieniu przy 

ulicy Arki Bożka podczas zaba
wy 7-letnia dziewczynka do
tknęła przewodu tzw. „elektry
cznego pastucha,,. Dziecko 
przestraszyło się i upadło twarzą 
do kałuży zachłystując się wodą. 
Dziewczynka poniosła śmierć 
na miejscu. Prokurator zarzą
dził sekcję zwłok.

Znalezienie zwłok
18 czerwca pracownicy 

ADM-u Rybnik w mieszkaniu 
przy ulicy Zebrzydowickiej od
kryli leżące w łóżku zwłoki męż
czyzny. Ciało było już w daleko 
posuniętym stanie rozkładu. 
Zmarły był pijącym od dłuższe
go czasu denaturat rencistą. Nie 
stwierdzono działania osób trze
cich - drzwi były zamknięte od 
wewnątrz.

Porno-złodziej
W nocy z 17 na 18 czerwca 

włamano się do kiosku „Ru
chu,, przy ulicy Gliwickiej. Zło
dziej zadał sobie dużo trudu, 
gdyż przeciął kraty, a później 
wybił szybę. Ale chyba było wa
rto - skradł z wystawy czasopis
ma erotyczne za około 150 tys. 
zł.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5        8



A B S O L W E N C I  1 9 9 2
Kl. Va - specjalność: 
pielęgniarki 
Honorata BIELAJEW 
Aleksandra BIRKE 
Beata CZYCZYŁO 
Bogumiła GRABIEC 
Barbara GROBORZ 
Renata HALFAR 
Renata JÓŹWIAK 
Iwona KARWOT 
Katarzyna KIEŚ 
Joanna KROK 
Marta KOPYSTYŃSKA 
Beata KUŚNIERCZYK 
Jarosława MUSIOŁ 
Agnieszka MOSTOWSKA 
Marek PIETRAS 
Iwona PŁONOWSKA 
Bożena PUSTELNIK 
Ewa SŁADEK 
Bogumiła STRONCZEK 
Halina ŚCIRKA 
Gabriela SŁAWIEŃSKA-

Zespół Szkół M edycznych

L I C E U M  MEDYCZNE
Kl . Vb - specjalność: 
pielęgniarki 
Barbara ANTOSIAK 
Edyta BAJERSKA 
Ilona BARON 
Sylwia BĘCZEK 
Beata CHWEDCZUK 
Monika DUNOWSKA 
Iwona FORREITER 
Izabela GRABIEC 
Monika KIEŁBASIŃSKA 
Joanna KLIMEK

Marzena SOBIK 
Agnieszka WALICZEK 
Barbara ZIEBURA 
Karina ZIELEŻNIAK 
Ilona PAULUS 
Wych.:

MARIA DELONG

Wioletta KOSS 
Ewa KOŚCIUK 
Barbara LIP 
Bożena MADEJA 
Joanna MARKOWSKA 
Agnieszka MATWIEJUK 
Małgorzata MITROWSKA 
Dorota OLENDER 
Anna PIERZ 
Iwona SAWICKA 
Iwona STARCZEWSKA 
Beata STOLARCZUK 
Piotr STOLARZ 
Joanna SUŁECKA 
Lidia SZYMAŃSKA 
Jolanta ŚLIWIŃSKA 
Iwona WEISER 
Urszula WORYNA 
Sabina ZAWISZA 
Hanna ŻYŁA 
Wych.:

mgr ANNA DRABIK

KI. Vc - specjalność: 
pielęgniarki 
Anna BIL
Barbara CIELEMĘCKA 
Małgorzata CZAJA 
Sabina CZAJKA 
Agnieszka DWORNIK 
Anna FOJCIK 
Izabela FOJCIK 
Barbara FORAJTER 
Iwona JASTRZĘSKA 
Anna KOWALCZYK

Beata KOZŁOWSKA 
Zofia KUŻNIK 
Barbara LEGĘZA 
Aurelia LEŚNIAK 
Aleksandra LISZKA 
Ewa LITAWA 
Joanna LORKIEWICZ 
Sylwia MOLĘDA 
Mirosława OLEŚ 
Marcelina OTLIK 
Joanna PILZ 
Iwona SURMA 
Aneta SZCZEPOCKA

Ewa SZOŁTYSEK 
Joanna SZYSZKOWSKA 
Joanna ŚWIĘTY 
Sylwia TACZYKOWSKA 
Wioletta WALIGÓRA 
Beata WENECKA 
Ewa WOJCIECHOWSKA 
Wych.:
mgr ELFRYDA NIEWELT

KI. VA - specjalność: Izabela GASZKA Grażyna NAPARSTEK
dokumentacja budowlana Marzena GAWRON Halina PIEKORZ
Iwona ADAMSKA Beata GRABOWSKA Jacek SZULC
Rafał BOMBRYS Robert GRYCZEWSKI Miranda SZWARCBACH
Bogusław BRYŁA Piotr KACHEL Iwona ŚLĘZAK
Andrzej CHUCHERKO Romana KUŹNIK Roman ZIĘTEK
Kinga FRANKE Bogumiła MACHNIK Wych.:
Leszek GABRYSIAK Wojciech MARKITON mgr LECH SKALA

KI. IVd - specjalność: 
opiekunki dziecięce 
Joanna BRZEZINA 
Krystyna BRZOZOWSKA 
Barbara CHRAPEK 
Renata BUGIERA 
Beata CICHY 
Joanna CZAPEK 
Iliana DIMITROWA 
Grażyna DOLIŃSKA 
Bożena GILNER 
Barbara GŁAŻEWSKA

Aleksandra KOIK 
Katarzyna KORDUŁA 
Judyta KRZYKAŁA 
Marlena KURPIERZ 
Alina MEISNER 
Irnea NOSAL 
Danuta OLEJNIK 
Katarzyna OTAWA 
Iwona POMPA 
Renata POMPA 
Hanna PRUS 
Lilianna RYBARZ 
Marzena SOŁTYS 
Katarzyna SROKOL 
Grażyna TARABURA 
Agnieszka WRZOSOK 
Joanna NOGALSKA 
Wych.:

mgr CELINA KOTUSZ

KI. IVe - specjalność: 
opekunki dziecięce 
Barbara BLACHA 
Izabela DRAGA 
Karina DRAGA 
Elżbieta GOWOROWSKA 
Karina JANKOWSKA 
Dorota KAŁUS 
Jolanta KARWOT 
Aneta KOPYTO 
Joanna KOTELUK 
Marzena KUŻNIK.
Barbara MACIOŃCZYK 
Monika MAKOS 
Beata PASZENDA 
Edyta PODOLSKA

Agnieszka SERAFIN 
Małgorzata SIKORA 
Dorota SZYMAŃSKA 
Ewelina SWITAŁA 
Urszula TABAKA 
Marzenna TKOCZ 
Beatza WARZECHA 
Aleksandra WASIEWICZ 
Katarzyna WIŚNIEWSKA 
Aneta WOJCIECHOWSKA 
Katarzyna ZIMNY 
Agnieszka ZMOREK 
Wych.:

mgr ALICJA DEMEL

Zespół Szkół Budowlanych
TECHNIKUM BUDOWLANE

Kl. VB - specjalność: Arkadiusz MAZUREK
budownictwo ogólne Mariusz MAZUREK
Agnieszka BRZEZINKA Tomasz NOSIADEK
Marek CHOROWSKI Piotr SKRZYPCZYK
Marek DZIWOKI Mariusz SODZAWICZNY
Tomasz GLAWATY Dariusz TONASKO
Zenon CZARNIECKI Aleksander SKOCZEK
Lucjan CICHOŃ Anna RYSZKA
Janusz DEPTA Sylwester WALKIEWICZ
Jacek FRĄCKIEWICZ Beata ZALEJSKA
Iwona KMITA Wojciech ZIMNY
Szymon KAŁMUK Wych.:
Grzegorz KOPCZYŃSKI mgr ZYGMUNT KULA

NOTES DOMOWY

o
RYBNICKA
KSIĄŻKA

TELEFONICZNA

26304 Jenczmionka Dariusz Reymonta 22146 Jędrychowski Ignacy Korfantego
21529 Jenczmionka Małgorzata Jankowicka 23971 Jędrzejczyk Eryk Findera
26172 Jenczmionka Eugeniusz Jankowicka 22144 Jędrzejewski Kazimierz Kościuszki
26052 Jendrowiak Henryk Kosmonautów 28489 Jędraszkiewicz Aleksander Chabrowa
25485 Jendryca Kazimierz Findera 22702 Jeleń Bernard Żorska
22257 Jendryca Kazimierz Sobieskiego 28266 Jeleń Helena Wawelska
24092 Jendryczko Małgorzata Wodzisławska 27436 Jenek Zbigniew Wawelska
21365 Jendrysik Józef Sławików 24605 Jelitko Krystian Strzel. Bytomskich
21195 Jendrzyk Jerzy Studzienna 25487 Jeszka Henryk św. Antoniego
21866 Jendrzejczyk Wilhelm Rudzka 23287 Jeszka Joachim Raciborska
23148 Jendrzejek Eugenia Woj. Polskiego 23792 Jezusek Franciszek Dworek
28698 Jędraszczyk Zofia Dąbrówki 21275 Jezusek Henryk Kościuszki
24134 Jędruch Barbara Wyzwolenia 28404 Jeziorski Marek Wawelska
24423 Jędrejek Barbara Wyzwolenia c.
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„Wojna,, w  N iedobczycach

Sportowa uczciwość kosztuje
Trzecioligowy zespół 

„Rymeru,, Niedobczyce 
w ostatnim meczu sezonu 
podejmował u siebie druży
nę lidera - „Ruch,, Radzion
ków. Gospodarze grali o nic, 
właściwie tylko dla swoich 
sympatyków; gościom zwy
cięstwo, ewentualnie remis 
dawał awans do drugiej ligi. 
Znając obyczaje panujące 
w polskiej ligowej piłce by
łem przekonany, iż piłkarze 
„Ruchu,, swój drugoligowy 
cel w Niedobczycach osiąg
ną. Tymczasem na boisku 
gra toczyła się o każdą piłkę, 
w każdym punkcie boiska. 
Z olbrzymim animuszem 
walczyły oba zespoły przy 
głośnym dopingu przede 
wszystkim radzionkowskich 
kibiców, którzy zjechali na 
mecz liczną grupą. Nawet 
miejscowi sympatycy piłki 
nożnej chwalili ich za wspa
niały doping jeszcze na dłu
go przed rozpoczęciem me
czu. W 42 minucie Grzegorz 
PODESZWA po solowej 
akcji zdobył bramkę dla 
„Rymeru,,; stadion szalał, 
natomiast fani „Ruchu,, 
oniemieli ze zdumienia. 
W drugiej połowie z każdą 
chwilą na widowni robiło się

coraz bardziej nerwowo. Na 
murawę posypały się jakieś 
przedmioty. Spiker apelował 
o rozwagę, a sędziemu do
stało się za nieuznaną bram
kę, zdobytą przez gospoda
rzy ze spalonego. Z każdą 
kolejną minutą piłkarze 
z Radzionkowa oddalali się 
od wymarzonej drugiej ligi - 
wynik był wciąż niekorzyst
ny. Gdy na zegarze boisko
wym widniała już 47 minuta 
drugiej części spotkania, po 
akcji gości, piłka wylądowa
ła w bramce „Rymeru,,, wa
taha oszalałych ze szczęścia 
kibiców „Ruchu,, sforsowa
ła niewysoki płotek i wpadła 
na murawę, by świętować 
upragniony remis. Kiedy ar
biter główny spotkania, 
Krzysztof Środa z Katowic, 
nie uznał bramki ze względu 
na spalony, grupa wyrost
ków z wyciągniętymi pięś
ciami rzuciła się na sądziego, 
który pod eskortą uciekł do 
szatni, podobnie zresztą jak 
piłkarze z Niedobczyc. Po 
krótkiej szamotaninie przy
stąpiono do oczyszczania 
murawy z nieproszonych go
ści.

Po przerwie wznowiono 
mecz, którego wynik pozostał

nie zmieniony, ku rozpaczy 
kibiców z Radzionkowa, któ
rzy po końcowym gwizdku 
znów wtargnęli na płytę 
i z wściekłością zaatakowali 
wszystkich nie zameldowa
nych w Radzionkowie. 
Szturm próbowali odeprzeć 
sędziwi porządkowi, na któ
rych rzucili się rozwścieczeni 
gangsterzy, okładając pięś
ciami nawet starszego, poru
szającego się o kulach, in
walidę. Trzaskały kości, 
krew się lała, a nie było niko
go, kto mógłby zaprowadzić 
porządek. Mundurowych 
również... Dlaczego? Później 
gagatki z Radzionkowa 
przystąpiły do demolowania 
obiektu i wyżywania się na 
przedmiotach martwych 
i dopiero po dłuższym czasie 
na kameralnym stadionie 
zapanował spokój. W klu
bowych pomieszczeniach 
pełno było krwi, a ludzie od 
lat związani z piłką wciąż 
zadawali sobie dziesiątki py
tań, na które odpowiedź 
miała choć z grubsza wytłu
maczyć to, co się stało. Do 
czego może doprowadzić źle 
rozumiana idea bycia kibi
cem? A co z ludzką godnoś
cią, tak jednych, jak drugich? 
Czy liczy się tylko wynik 
i zwycięstwo, nawet za wszel
ką cenę? Czy to, że rywal grał 
uczciwie do końca, musi wy
woływać agresję?

WACŁAW TROSZKA

Jubileusz Mirosława Korbela
W Boże Ciało na rybnickim 

stadionie odbył się jubileuszowy 
turniej par z okazji X-lecia star
tów Mirosława KORBELA, bę
dącego najbardziej utytułowa
nym żużlowcem rybnickiego ze
społu. Wicemistrzostwo Polski, 
„Złoty Kask„ i srebro w Mist
rzostwach Polski Par to te suk
cesy, które zapisane zostaną 
w żużlowych annałach. Dla 
mnie jednak najdłużej pozosta
nie w pamięci start rybniczanina 
w rzeszowskim półfinale, wtedy 
jeszcze kontynentalnym, Indy
widualnych Mistrzostw Świata. 
W swoim ostatnim regulamino
wym wyścigu, przy wyjściu 
z ostatniego łuku oddał prowa
dzenie i jakże ważne trzy punkty 
„potrzebującemu,, Andrzejowi 
HUSZCZY, który przez cztery 
okrążenia jechał za jego pleca
mi. Ta iście pokerowa zagrywka 
dała zawodnikowi z Zielonej 
Góry prawo startu w wyścigu 
barażowym o awans do finału 
kontynentalnego w Lesznie. 
Musiał w nim również wystar
tować Korbel, który na rzecz 
kolegi z reprezentacji zrzekł się 
punktu dającego mu pewny 
awans. Szczęśliwie się stało, że 
ze względu na dużą ilość zawod
ników z tą samą ilością punktów 
Korbel i Huszcza wystąpili 
w dwóch różnych biegach bara
żowych; obaj awansowali. Mi-

Mirosław KORBEL odbiera 
pamiątkowy puchar z rąk Roma
na NIEMYJSKIEGO .

Foto: W. Troszka

Mirosław Korbel po nieco spóźnio
nym starcie stoczył dech w pier
siach zapierający pojedynek 
z rutyniarzem - Włochem Ar
Armando Castagną. Na jednym 
z ostatnich łuków Korbel przy 
stojącej owacji, chyba ogólno
polskiej wtedy publiczności, 
przedarł się przed Włocha i zdo
był upragniony awans. Dziś Mi
Mirosław Korbel jeździ już nieco 
inaczej, ale wciąż sympatycy żu
żla liczyć mogą na ciekawą wi
dowiskową jazdę w jego wyko
naniu. Mało kto wie, że w swoim 
jubileuszowym turnieju wystar
tował wbrew woli lekarza, który 
ze względu na rozpoznaną ospę 
/żużlowiec zapomniał ją przejść 
w dzieciństwie, marząc o karie
rze żużlowca/ wskazywał na do
mowe pielesze. Niestety, do 
Grudziądza już nie pojechał, 
a przecież tak stęsknił się za ligą.

Małym zgrzytem okazało sią 
zakończenie turnieju, w którym, 
za sprawą zapobiegliwości or
ganizatorów spotkały się dwa 
rybnickie duety - zwycięski: M. 
Korbel - A. Skupień i drugi, 
któremu w ciągu całego turnieju 
po prostu się nie wiodło. Paw
liczek zakończył swój udział 
w biegu już na pierwszym okrą
żeniu, a Krzysztof Fliegert, któ
ry chyba na wszelki wypadek 
zastąpił Eugeniusza Skupienia, 
ani myślał przeszkadzać kole
gom. t o  nie było rostrzygnięcie 
godne tego turnieju, można było 
przecież rozegrać bieg finałowy, 
w którym spotkałyby się dwie 
najlepsze po pierwszej części za
wodów pary.

Chyba że chodziło przede 
wszystkim o to, by ufundowana 
przez ROMANA NIEMYJ
SKIEGO dla zwycięzców „Jawa 
898„ pozostała w Rybniku? Nic 
więc dziwnego, że bardziej wy
magający widzowie skwitowali 
taki finał turnieju gwizdami.

WACŁAW TROSZKA
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Sukces młodych piłkarzy
Młodzi piłkarze KS ROW 

Rybnik w rozgrywanym 
w Lubece turnieju piłkarskim 
„Nuernberger CUP„, po ro
zegraniu dziewięciu spotkań 
/ 8  zwycięstw, 1 remis 0: 0 /  
zdobyli okazały puchar prze
znaczony dla zwycięskiego 
zespołu. Zostawiając w po
konanym polu zespoły gos
podarzy /w  turnieju wzięło 
udział 14 zespoów/, uzyskali 
wspaniały bilans bramkowy,

zdobywając 16 goli, nie tra
cąc przy tym ani jednego. 
Osobny puchar otrzymał ka
pitan drużyny MAREK SU
RA za zajęcie pierwszego 
miejsca w pokazie piłkar
skiej żonglerki.

Natomiast na krajowym 
podwórku młodzi piłkarze 
rybnickiego klubu wywal
czyli awans do śląskiej ligi 
juniorów. Gratulujemy.

Tekst i foto: /w a c k /

Koszykarki 
z SP nr 9

W połowie czerwca 1992 
roku w hali „Victorii„ Sos
nowiec odbył się turniej ko
szykówki dziewcząt klas szó
stych, z udziałem pięciu naj
lepszych zespołów na Śląs
ku.

Zespół Szkoły Podstawo
wej Nr 9 z Rybnika, zajął 
w nim pierwsze miejsce, wy
grywając wszystkie spotka
nia.

Rybniczanki K. Cybulin 
i M. Wyskiel zostały uznane 
za najlepsze rozgrywające. 
Ponadto K. Cybulin została 
królem strzelców i najwsze

najwszechstronniejszą zawodniczką 
turnieju.

A oto skład zespołu: K. 
Cybulin, M. Wyskiel, M. 
Szulik, M. Groborz, A. Szu
rek, A. Przybyszewska, B. 
Drabik, K. Schabińska, K. 
Krzyształowicz.

Zaś w ubiegły weekend 
w tej samej hali odbył się 
wojewódzki turniej miniko
szykówki dziewcząt.

Tym razem Zespół Szkoły 
Podstawowej nr 9 z Rybnika 
zajął w trzecie miejsce. Ze
spół wystąpił w składzie: A. 
Surówka, V. Grabowska, D. 
Wołowiec, M. Brachaczek, 
A. Grzelka, M. Zabiegała, B. 
Lyp, K. Filipiak, J. Strzałka, 
a królem strzelców została 
AGATA SURÓWKA.

Oba zespoły trenuje ZBI
GNIEW SZAFRANIEC.

W  ośrodku w  Kamieniu

Nadciągają młodzi baseballiści
W dniach od 28 czerwca do 

2 lipca w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Kamie
niu odbędą się pierwsze Mist
rzostwa Polski dzieci /o d  9 - 
12 l a t / i  kadetów/od 13-15 
la t /  w baseballu. Organiza
torem imprezy jest Polski 
Związek Baseballu w Ryb
niku. Uroczyste rozpoczęcie

mistrzostw nastąpi w nie
dzielę 28 czerwca o godz. 
15. 30, po czym rozpocznie 
się inauguracyjny mecz.

Pojedynki rozgrywane bę
dą codzienne od godz. 9. 30 
do 19. 00. W całej imprezie 
udział weźmie około trzystu 
młodych baseballistów.

Zapraszamy.
/w a c k /
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SZTUKA • TWÓRCY • WYSTAWY
pod redakcją MARIAN  RAKA

23 czerwca - „Dzień ojca„
„Czcij ojca swego...,,

Nadzwyczaj głęboko 
w przeżycia jednego z naj
większych mistrzów pędzla 
Rembrandta van Rijn /1606 
- 1669/ pozwala nam spoj
rzeć słynny „SYN MAR
NOTRAWNY,, z roku 
1665. Jak w większości dzieł 
późnego okresu, ciepły kolo
ryt, tak charakterystyczny 
dla poprzednich obrazów 
Rembrandta, utrzymuje się 
w ogólnej tonacji obrazu, ale 
wciskają sią tutaj również 
tony szare, jak w późnych 
dziełach Tycjana.

Mrocznieją ciepłe dawniej 
cienie, szarzeje zarost posta
ci oraz biel szat.

Światłocień, który stano
wi podstawę tego płótna, jest 
zagadkowy i tajemniczy. 
Gwałtowna dawniej gestyka 
postaci zmienia się w spokój 
delikatnych ruchów rąk, je
szcze wymowniejszych przez

swą milczącą dyskrecję.
Oto grzeszny syn ufnie po

wraca na łono swego ojca. 
Niemożliwa do opisania 
subtelność wymowy jego rąk 
tulących syna składa się na 
niebywałą ekspresję tego ar
cydzieła.

Jest to jedno z najbardziej 
ludzkich dziel, jakie stworzył 
geniusz człowieka i epos mi
łości ojcowskiej, pozbawionej 
namiętności, ale jakże głębo
kiej i ufności synowskiej 
w wieczne przebaczenie.

Tym akcentem - jakby tes
tamentem - zamknął swą 
twórczość największy może 
malarz, nie tylko swej epoki.

Jak każdy wielki twórca 
od obserwacji świata zewnę
trznego przeszedł do proble
mów moralnych, do zadumy 
nad życiem człowieka, nad 
samym sobą.

Rembrandt van Rijn - fragment „POWROTU SYNA  
MARNOTRAWNEGO„ w rysunku Mariana Raka

Szkoła ma głos
Chociaż oficjalnym za

kończeniem muzycznego se
zonu Filharmonii Ziemi Ry
bnickiej był koncert z udzia
łem Adama Makowicza we 
wtorek 9 czerwca br., to jed
nak ostatnim koncertem 
przed wakacyjną przerwą 
był drugi już w tym roku 
koncert szkolny z udziałem 
uczniów rybnickiej Szkoły 
Muzycznej, zorganizowany 
wspólnie przez szkołę i fil
harmonię.

Orkiestrę prowadził Sła
womir Chrzanowski, zaś 
pierwsze skrzypce grał Euge
niusz Stawarski, dyrektor 
Szkoły Muzycznej w Ryb
niku. Na scenie wystąpiło 
ośmioro uczniów szkoły: 
ARTUR HES z klasy for
tepianu prof. Marii Warchoł,

ELŻBIETA STAWARSKA 
z klasy skrzypiec prof. Euge
niusza Stawarskiego, SO
NIA KOPKA z klasy for
tepianu prof. Ireny Krzysz
kowskiej, ANNA TOM
CZYSZYN z klasy skrzy
piec prof. Renaty Mielimąki, 
KATARZYNA PŁACZEK 
z klasy fortepianu prof. Krys
tyny Kurzei, GRZEGORZ 
PAKURA z klasy klarnetu 
prof. Marka Leszczaka, 
IWONA MISIUREK z kla
sy skrzypiec prof. Eugeniusza 
Stawarskiego oraz KSENIA 
MENCEL z klasy fortepianu 
prof. Ireny Krzyszkowskiej.

Wszyscy wykonawcy byli 
bardzo gorąco oklaskiwani 
przez widownię, w tym pro
fesorów, kolegów i rodzi
ców, którzy nie zawsze po

trafili ukryć zdenerwowanie.
Tego typu koncerty są dla 

młodych wykonawców nie
zapomnianym wspomnie
niem niezależnie od tego, czy 
w przyszłości zostaną świa
towej sławy muzykami, czy 
będą grać tylko dla własnej 
przyjemności. Przysłuchując 
się interpretacjom niektó
rych utworów, postanowi
łem jednak nie wyrzucać ne
gatywów zdjęć, jakie zrobi
łem podczas koncertu. Może 
w przyszłości przydadzą się 
do zilustrowania biografii 
jakiegoś sławnego muzyka?

Na koniec dodajmy tylko, 
iż tradycja koncertów szkol
nych w następnym sezonie 
będzie kontynuowana, zwła
szcza że przypadnie on w ro
ku obchodów 60-lecia zało
żenia RYBNICKIEJ
SZKOŁY MUZYCZNEJ.

Tekst i foto: /s z o ł/

Jazzm ani z D orsten
W poniedziałek 22 czerw

ca br. w I LO w Rybniku 
odbył się koncert jazzowy 
Big Bandu z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących z Dors
ten /Niemcy/. Konkretnie 
szkoła ta leży w jednej z dzie
lnic Dorsten, w Wulfen. 17- 
osoba grupa młodych muzy
ków grająca pod batutą 
THOMASA KLEMME by
ła gorąco witana przez na
szych licealistów.

Wspomnieć należy, iż do 
koncertu niemieckich muzy
ków w Rybniku przyczyniły 
się: Janina WYSTUB, dyre
ktor I LO i Danuta ADAM
CZYK, negocjując ich przy
jazd podczas pobytu delega
cji rybniczan w Dorsten na 
początku czerwca br.

/ s z o ł /

Najmłodsi
Swój „sezon muzyczny,, 

zakończyło też Społeczne 
Ognisko Muzyczne w Ryb
niku. Przypomnijmy, iż 
w tym roku obchodziło 40- 
lecie swego założenia.

W poniedziałek 22 czerw
ca br. odbyło się wręczenie 
dyplomów dla uczniów koń
czących w tym roku naukę 
w Ognisku, zaś w dniu na
stępnym odbyło się zakoń
czenie roku i rozdanie świa
dectw dla pozostałych adep
tów muzyki. W obu przypa
dkach uczniowie dali krótkie 
koncerty dla rodziców, kole
gów i nauczycieli, które 
w „ogniskowym,, języku na
zywa się popisami.

/ s z o ł /

Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Wszechstronna komercja 
nie ominęła i Twojej działal
ności. Poświęcenie wszystkie
go jednemu celowi - zyskowi, 
może w końcu zaprowadzić 
Cię do... złotej klatki.

BYK
21. 04.  - 20. 05.

Konkurowanie ze sobą dla 
zasady, dążenie do wytyczo
nych celów z największą ener
gią, bez oszczędzania się -oto 
życiowa cnota, której na 
szczęście jesteś wyznawcą.

BLIŹNIĘTA
21. 05.  - 21. 06.

Twoja przynależność do
różnych zorganizowanych  
grup nigdy nie miało podłoża 
ideowego - węszyłeś raczej 
dobrą zabawę. Teraz nad
szedł czas poważnego wybo
ru.

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Cieszysz się cudzymi suk
cesami, smucisz porażkami, 
nie pozwól jednak, by Twoje 
życie zdominowały cudze 
problemy.

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Po powrocie z urlopu za
staniesz czarne chmury nad 
„zawodowym„ horyzontem. 
Masz czas na przemyślenie, 
jak je rozgonić.

PANNA
24. 08.  - 23. 09.

Jesteś jak Galatea kształ
towana przez swojego Pigma
liona. Dajesz sobą kierować, 
nie patrząc dalej niż... na ko
niec nosa swojego patrona.

WAGA
24. 09.  - 23. 10.

Do serca ludzi trafia się 
różnymi drogami, Ty pozna
łaś wiele z nich, co nie będzie 
obojętne dla Twojej przyszło
ści

SKORPION
24. 10.  - 21. 11.

Wygrana bitwa nie ozna
cza jeszcze wygranej wojny, 
przygotuj się na dłuższe ob
lężenie. Tylko spokój może 
Cię uratować...

STRZELEC
22. 11.  -  21. 12.

Nawal obowiązków wytrą
cił Cię z równowagi; aby im 
podołać, będziesz musiał za
stanowić się nad ich hierar
chią...

KOZIOROŻEC
22. 12. -  20. 01.

Wytaczanie ciężkich ar
mat w sytuacji, kiedy sprawę 
załatwiłaby zwykła dyskusja, 
przynosi krótkotrwały skutek 
i wojna zaczyna się na nowo...

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Zdarza się, że kiedy coś 
mówisz i robisz, jest to od
bierane dwuznacznie. Czyż
byś chciał być postrzegany 
jako bardziej interesujący niż 
jesteś?

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

Masz spore możliwości 
przystosowawcze, co powin
no załatwić Ci znalezienie się 
w zupełnie nowej dla Ciebie 
sytuacji.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5  11



Fatałachy z naszej szafy 

U ff ,  ja k  g o rą c o ...

Pierwszy dzień lata powi
tał wszystkich wysoką tem
peraturą i dziewczyny robią 
wszystko, by na ich widok 
płci przeciwnej również tem
peratura podskoczyła o parę 
kresek. Moda była w rękach 
kobiet zawsze groźnym orę
żem i nie zmieniło się to 
przez całe wieki. Szczególnie 
teraz, bo to nie te czasy, 
kiedy pokazanie centymetra 
nóżki wzbudzało dreszcze 
emocji...

Dziś dziewczyny pokazu
ją wiele i jeszcze więcej, 
a moda bardzo temu sprzy
ja. Modne są trendy bieliź
niane, a więc gorsety i gor
seciki, do złudzenia przypo
minające staniki, że nie 
wspomnę o paskach do po
ńczoch noszonych na 
wierzch. Modna jest golizna 
i to w najróżniejszych, dziw
nych miejscach, ogromne 
dekolty na plecach, króciut
kie, ledwo zakrywające biust 
koszulki itp. Szczególnie se
xy są wszelkie przezroczys
tości, które niby coś zakry
wają, ale tylko po to, by tym 
bardziej wzbudzić ciekawość

ciekawość... Długie spódnice 
z szyfonu, muślinu lub baty
stu, które nie ukrywają 
kształtu nóg, przeźroczyste 
bluzki z dużymi podwójny
mi kieszeniami z przodu... 
lub bez, bo przecież są od
ważne dziewczyny na świe
cie... Ostatnim hitem w tym 
stylu są długie spódnice 
z wysokimi pęknięciami i to 
w kilku miejscach.

Sposobów podnoszenia 
temperatury jest sporo, 
niech każda z nas zastosuje 
swój własny, byle z efek
tem...

Wróżka

Lekarz dom ow y radzi

Zapobieganie wadom  
postaw y

Wadą postawy nazywamy 
zmiany wyprostnej, swobo
dnej pozycji ciała, które zde
cydowanie różnią się od 
ukształtowań typowych dla 
danej płci, wieku i budowy 
konstytucjonalnej.

Pierwszy okres krytyczny 
 przypada na wiek 6-7 lat 
i związany jest ze zmianą

Warto zobaczyć

Minnesota State Band 

raz jeszcze
Po wspaniałym występie 

Adama Makowicza, koncer
cie muzyki celtyckiej, cieka
wej wystawie samochodów 
francuskich firmy RE
NAULT - odbędzie się w Te
atrze Ziemi Rybnickiej ko
lejna impreza międzynaro
dowa, która warta jest po
wtórnego zaanonsowania.

W niedzielę 28 czerwca br. 
o godz. 19. 30 wystąpi 50-oso- 
bowa reprezentacyjna orkies
tra dęta STANÓW ZJED
NOCZONYCH - MINNE-

trybu życia dzieci. Istota tej 
zmiany tkwi w przejściu ze 
swobodnego w dużej mierze, 
indywidualnie regulowane
go przez dziecko reżimu ru
chu - wysiłku, odpoczynku, 
w narzucony kilkugodzinny 
system przebywania w po
zycji siedzącej, często w nie
właściwych ławkach szkol
nych. Dlatego w tym okresie 
szczególnie ważna jest dba
łość o zapewnienie dziecku 
właściwych warunków ży
cia, pracy i wypoczynku, za
równo w szkole jak i w do-

MINESOTA STATE BAND. Ten
zasłużony dla Ameryki ze
spół koncertuje od 1898 ro
ku. Bierze udział każdego 
roku w wielu znaczących im
prezach w poszczególnych 
stanach USA, a także od
bywa tournee zagraniczne. 
W ostatnich kilku latach 
koncertowali min. w Niem
czech, Austrii, Szwajcarii, 
Francji, zdobywali także 
laury na Festiwalu Muzycz
nym w Castellou w Hiszpa
nii. Podczas tegorocznej wi
zyty w Europie występują 
w Austrii, Niemczech, Cze
cho-Słowacji oraz na jed
nym jedynym koncercie 
w Polsce - właśnie w Ryb
niku.

W najbliższych planach 
orkiestry są przygotowania

mu. Wypływa z tego konie
czność uczulenia również ro
dziców na te sprawy, a także 
zaznajomienia ich z podsta
wowymi zasadami organiza
cji życia dziecka w tym wie
ku pod kątem dbałości 
o prawidłową postawę ciała.

Kilka prostych ćwiczeń 
z łatwością można wykonać 
w domu.

Ćwiczenia te nie tylko po
winny korygować wady po
stawy, ale także zapewnić 
dzieciom w pewnym stopniu 
czynny wypoczynek.

/  J .  B. /

do Festiwalu EUROFAN
FARES we Francji w przy
szłym roku oraz wielkie tou
rnee po Australii i udział 
w wielce znaczącym festiwa
lu muzycznym Pacyfiku 
w Sydney.

MINNESOTA STATE 
BAND to zespół gwarantu
jący najwyższy poziom ar
tystyczny w tym, jakże po
pularnym na Śląsku, gatun
ku muzycznym. Radzimy się 
o tym przekonać.

Dodać należy, że wspólnie 
z Amerykanami wystąpi na 
zakończenie koncertu OR
KIESTRA DĘTA KWK 
„KRUPIŃSKI,,, na której 
zaproszenie MINNESOTA 
STATE BAND przyjeżdża 
do Rybnika.

/W . B. /

KRZYŻÓWKA NR 5 3

Poziomo:
5. brutalna dyscyplina 

sportowa, 6. klocek, 7. gra 
na 64 polach, 8. dawniej bar
dzo popularna gazeta mło
dzieżowa, 11. czerwone na 
Monte Cassino, 13. bezuży
teczny rupieć, 16. postać

z „Balladyny,,, 17. pracuje 
na roli, 18. dłuższa wypo
wiedź w podniosłym stylu,
20.  osłania przed zimnem,
21.  potężne zęby, 22. wydzie
lina gruczołów potowych,
23.  represja wobec winnego,
24.  śląska gra w karty, 27.

wiosną na rzece, 28. opraw
ca, 30. to, co się doradza, 32. 
stan w USA, 35. drzewo lub 
krzew z rodziny motylkowa
tych, 36. nakazanie wykona
nia czegoś, 37. np. „Michali
kowa,,, albo smocza, 39. 
czwarta planeta w Układzie

Słonecznym, 41. przedcelty
cka nazwa Anglii, 43. na
cisk, 44.... del Salado - wyga
sły wulkan w Andach Środ
kowych, 45. drużyna z M ad
rytu

Pionowo:
1. jednorazowa dawka, 2.

1 2 3 4 5 7    8 9 10   1112    13
141516

17
18    1920 21 22 23 24 25 2 6 28    29 30 32

rząd drobnych ow adów , pasożytów człowie
ka, 3. daszek nad piecem, 4. aura, 7. drapież
nik z rodziny psów żywiący się padliną, 9. ssak 
znany z płodności, 10. bat, rózga, 11. ciem
ność, 12. w starożytnym Rzymie 13 lub 15 
dzień miesiąca, 13. zmiennocieplny kręgo
wiec, 14. izotop wodoru, 15. kolor w kartach, 
18. Tiziano Vecelli - malarz wenecki, 19. 
miejsce, gdzie kupujesz leki, 25. węgiel po 
suchej destylacji, 26. czarna Tymińskiego, 27. 
kraina, 29. tułów, 30. wielkie okrągłe okno, 
31. zbir, 33. niejedna w dziejach ziemi, 34. 
z komina, 38. dziewczynka z krainy czarów, 
40. roślina oleista, 42. John /1752-1835/ ar
chitekt angielski - przebudował Royal Pavi
lion w Brighton w 1815 roku, 43. ich dwoje.

Litery z pól ponumerowanch w prawym 
dolnym rogu od 1 do 33, dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, którym jest hasło.

Wśród czytelników, którzy nadeślą prawid
łowe rozwiązanie krzyżówki do dnia 1 lipca 
br., wylosowana zostanie nagroda w postaci 

kasety video
ufundowana przez PUH „ULEX„

Rozwiązanie prosimy przesłać na kartkach 
pocztowych na nasz adres: „Gazeta Rybnic
ka,, , Rybnik, ul. Kościuszki 54.

1 2

NASZE 
PROPOZYCJE

Duża Scena ROK

28 czerwca, godz. 19. 30, 
koncert REPREZENTA
CYJNEJ ORKIESTRY 
STANOWEJ - MINNESO
TA STATE BAND /U S A / 
- wstęp wolny

Mała Scena Rybnicka
26 czerwca, godz. 18. 00 - 

23. 00, WIDEODYSKOTE- 
KA, cena biletu 15. 000. -zł

27 czerwca, godz. 19. 00 - 
1. 0 0 ,  WIDEODYSKOTE
KA, cena biletu 25. 000. - zł

Klub Filmowy EKRAN
29 czerwca, godz. 19. 00, 

z cyklu „Kino muzyczne 
tamtych lat,, BLUES BRO
THERS, film prod. USA, 
grają D. Aykroyd i J. Belu
shi, reż. John Landis, wstęp 
za okazaniem karnetu

Kino Premierowe
1 i 2 lipca, godz. 17. 00 

i 19. 00, film prod. USA pt. 
„KEVIN SAM W DOMU,,, 
cena biletu 15. 000. - 
i 12. 000. - zł

Kino WRZOS, DK w Ryb
niku - Niedobczycach

28 czerwca, godz. 17. 00, 
LOVERBOY, film prod. 
U SA /od  lat 15-tu/

/g w /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY
P ią tek  - 26. 06 . 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poran
ny magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszko
le,,
9. 40 Program dnia
9. 45 „Szkoła dla rodziców,,
/1/
10. 00 „Syn wyspy,, / 1/  - ser
ial prod. USA
10. 45 „Szkoła dla rodziców,,
/ 2 /
11. 00 „Sto lat,, - Magazyn 
Ubezpieczeń Społecznych
11. 10 Publicystyka kultural
na
11. 40 Moja modlitwa: „De
kalog,, - film dok. Katarzy
ny Kętrzyńskiej
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 „Lumen,, /8 /

12. 45 „Dar wolności,, - film 
dokum. Anny Pietraszak
13. 15 „Niezłomni,, - repor
taż z Londynu
13. 35 „Świat jest jeden,, - 
„Ziarna obfitości, ziarna 
smutku,, - film dokum. 
o skutkach zielonej rewolu
cji w Indiach
14. 25 „Kielce 1946,, - film 
dokum. Krzysztofa Bielec
kiego
14. 55 „Narodziny firmy,, - 
elementarz przedsiębiorczo
ści
15. 10 „Krakowskie parady,, 
- relacja z międzynarodowe
go przeglądu orkiestr wojs
kowych
15. 40 „Lumen,, /9 /
16. 10 Program dnia
16. 15 Kino Teleferii: „Rum- 
burak,,, cz. 2 - film prod. cze
chosłowackiej
17. 15 Teleekspress

17. 35 „Warto  wiedzieć,, - 
magazyn popularnonauko
wy
17. 55 „Za kierownicą,,
18. 00 „Syn wyspy,, / l / -  ser
ial obyczajowy prod. USA 
/1 3 odc., rok prod. 1989/, 
reż. Dick Lowny
18. 50 „Loża,, - magazyn tea
tralny
19. 15 Dobranoc „Psi żywot,,
19. 30 Wiadomości
20. 10 Studio sport - Mist
rzostwa Europy w Piłce No
żnej - transmisja meczu fina
łowego i ceremonii zakoń
czenia
22. 25 „Listy o gospodarce,,
22. 50 Wiadomości wieczor
ne
23. 05 Wieczór konesera: 
„Kolano Klary,, - film prod. 
francuskiej, reż. Eric Roh
mer, wyk. Jean-Claude Brialy

ly, Beatrice Rolland, Aurora 
Cornu, Laurence Monag
han
0. 55 „Noc z gwiazdami,, - 
program rozrywkowy
2. 00 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 10 „Przygody Supermena,, 
- serial anim. prod. USA
8. 35 „Leśna rodzinka,, - film 
anim. prod. angielskiej
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial 
prod. USA
10. 00 CNN
10. 15 „Gospodarka USA,, - 
serial dokum. prod. USA
10. 45 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15. 50 „Przygody Superma
na,, - serial anim. prod. USA

16. 15 „Z kart krakowskiego 
archiwum,, - Jan Matejko 
i jego modele
16. 30 Panorama
16. 40 „Benny Hill„ - angiel
ski program rozrywkowy
17. 05 „Świat lat trzydzies
tych,, / 4 /  - „Tragedia Dale
kiego Wschodu,,, serial do
kum. prod. niemieckiej
18. 00 - 21. 00 Program regio
nalny
21. 00 Panorama
21. 30 „Łowca nagród,, - we
stern prod. USA, reż. John 
L. Moxey, wyk. Clint Wal
ker, Richard Basehart, John 
Ericson, Margot Kidder
22. 40 „Benny Hill„ - angiel
ski program rozrywkowy
23. 10 „Rocknoc,,, cz. l, wyk. 
Zgoda, Houk, Los Dress, 
Human
24. 00 Panorama 
0. 10 „Rocknoc,,, cz. 2 
0. 50 Zakończenie programu

S o b o ta - 27. 06 . 1992 r.

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,, - program re
dakcji rolnej
7. 55 „Wszystko o działce,,
8. 20 „Z Polski...,,
8. 30 „Rynek - AGRO,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,, - program re
dakcji katolickiej dla dzieci 
i rodziców
9. 35 Walt Disney przedsta
wia: „Kacze opowieści,, - 
„Nieprawdziwy człowiek,,, 
cz. 2
11. 00 „Rock - express,,
11. 30 Telewizyjny koncert 
życzeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 „Podróże na celuloi
dzie Szymona Wdowiaka - 
„Jasna Góra Annapurna,,
12. 40 „Turniej morski,, - wi
dowisko publicystyczne
13. 30 „Eko-echo„
13. 40 „My i świat,,
14. 10 „Rodzina rodzinie,, - 
opieka socjalna czy polityka 
prorodzinna
14. 40 Bydgoskie impresje 
muzyczne - międzynarodowe

Niedziela - 28. 06. 1992 r.

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,,
8. 15 „Przystanki codzienno
ści,,
8. 35 „Notowania,,
9. 00 „Biała niedźwiedzica,, - 
film przygodowy prod. U SA
10. 30 „Kartki z podróży,, - 
„Paryż,, - serial dokum. 
prod. angielskiej
11. 20 Telewizyjny Koncert 
Życzeń
11. 50 „Szkoła pod żaglami,,
12. 20 „Tydzień,, - magazyn 
rolniczy
13. 00 „Teatr dla dzieci:

we spotkania muzykującej 
młodzieży szkolnej - frag
menty koncertu laureatów
14. 55 „Butik,, - magazyn 
Grażyny Szcześniak
15. 20 Tetelwizyjny Teatr 
Rozmaitości - James Barrie: 
„Nieporównany Crichton,,, 
reż. Andrzej Maj
17. 15 Teleexpress
17. 35 „PUB,, - magazyn kul
turalny
18. 00 „Hrabina Cosel,, /3, 
ost. /  - „Upadek,,, serial 
prod. polskiej
18. 45 Z kamerą wśród zwie
rząt - „Marzenia,,
19. 00 Małe Wiadomości DD 
- program informacyjny dla
dzieci
19. 10 Dobranoc: „Przygód 
kilka wróbla Ćwirka,,
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 20 „Karawany,, - film 
sensac. prod. amerykańsko - 
irańskiej, reż. James Fargo
22. 25 Wiadmości wieczorne
22. 40 „Tableau,, - Franci
szek Starowieyski
23. 55 Sportowa sobota 
0. 15 „Czarny cień Wezuwiu
sza,, / 3 / -  serial sensac. prod. 
włoskiej

„Władca czasu,,, reż. Wło
dzimierz Pawlak
13. 45 W starym kinie: „Ka
zimierz,, - film fab. prod. 
francuskiej
15. 15 „Raport,,
15. 35 „100 pytań do... „
16. 15 „Biznessa,, - Telewi
zyjny Klub Kobiet Interesu
16. 30 „Rhytmick,, - pro
gram rozrywkowy
17. 15 Teleexpress
17. 35 „7 dni świat,,
18. 05 „Domek na prerii,, / 3 /  
- serial prod. USA
19. 00 Wieczorynka: Walt 
Disney przedstawia - „Nowe 
przygody Kubusia Puchat
ka,,
19. 30 Wiadomości

1. 00 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Kaliber 92„ - magazyn 
wojskowy
8. 00 Goście Telewizji Pekin 
na antenie „Dwójki,,
8. 20 „Mała księżniczka,, - 
„Przgoda Lotty,, - serial 
anim. prod. japońskiej
8. 45 „Dom,, - magazyn
9. 10 „Tacy sami,, - magazyn 
w języku migowym
9. 30 „Magazyn przechod
nia,,
9. 40 Telewizja Pekin na an
tenie „Dwójki,, - filmy doku
mentalne - „Pekin współcze
sny - stolica Chin,, - „Zaby
tki Pekinu,,
10. 30 Zadyma, czyli historia 
Romea i Julii w 4 aktach 
z prologiem
11. 00 Polska Kronika Fil
mowa
11. 10 Akademia Polskiego 
Filmu: „Ludzie z pociągu,,, 
reż. Kazimierz Kutz
13. 00 Zwierzęta świata: 
„Antarktyczne lato,, - film 
dokum. prod. fińsko-amery
kańskiej
13. 30 Seans filmowy - pro-

20. 00 „Dire Straits Live,, - 
transmisja koncertu z Bazy
lei w Szwajcarii
22. 00 „Jerzy Waszyngton,, 
/ 4 /  - serial prod. USA
23. 00 Sportowa niedziela
23. 30 Europejski Miesiąc 
Kultury
24. 00 Zakończenie progra
mu

Program 2
7. 30 „Przegląd tygodnia,, 
/d la niesłyszących/
8. 00 Film dla niesłyszących: 
„Jerzy Waszyngton,, / 4 /  - 
serial prod. USA
9. 00 „Słowo na niedzielę,, 
/d la niesłyszących/
9. 05 Powitanie

gram Ewy Banaszkiewicz
14. 00 „Wzrockowa lista 
przebojów Marka Niedźwie
ckiego,,
14. 30 „Bolesław Wieniawa - 
Długoszowski - Żołnierz 
i polityk,, - film dokum. Zbi
gniewa Wawra
15. 10 Dzień Telewizji Pekin 
na antenie „Dwójki,, - Wiel
ki Mur Chiński
15. 30 „Misz - masz,,
15. 55 Program dnia
16. 05 „Szczęśliwy rzut,, - te
leturniej
16. 25 Losowanie Gier Licz
bowych Totalizatora Spor
towego
16. 30 Panorama
16. 40 „Za chwilę dalszy ciąg 
programu,, - program Krzy
sztofa Materny i Wojciecha 
Manna
17. 10 „Port lotniczy Dues
seldorf,, /1 3 - ost. /  „Wezwa
nie na pomoc,, - serial prod. 
niemieckiej
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Wielka gra,, - teletur
niej
19. 35 Galeria „Dwójki,, - 
Tomasz Ciecierski
20. 00 Światowe Dni Muzyki 
- Warszawa 1992 - Koncert

9. 10 „Alfabecik Andrzeja Si
korowskiego,,
9. 30 Program lokalny
10. 30 Dla dzieci: „Ulica Se
zamkowa,,
11. 30 „Róbta co chceta,, - 
Listy do zespołu
11. 50 Zwierzęta wokół nas - 
„Podaj łapę,, - program 
Adama Kochanowskiego
12. 20 „Przecież to znamy,, - 
progrfam Waldemara Mali
ckiego
12. 40 Podróże w czasie 
i przestrzeni: „Żyjąca plane
ta,, / 2 /  - „Zamarznięty 
świat,, - serial dokum. prod. 
angielskiej
13. 35 „Auto,, - magazyn mo
toryzacyjny

w kościele św. Jacka w War
szawie, wyk. Chór Polskiego 
Radia z Krakowa, chór i Or
kiestra Symfoniczna Filhar
monii Śląskiej z Katowic 
pod dyrekcją Wojciecha Mi
chniewskiego, soliści: Beat
riz Blanco - mezzosopran, 
Patryk Lahman - sopran 
chłopięcy, Krzysztof Szmyd 
- tenor, Jerzy Artysz - bary
ton
20. 50 Dzień Telewizji Pekin 
na antenie „Dwójki,, - „Ar
mia z terakoty,,
21. 00 Panorama
21. 25 „Słowo na niedzielę,,
21. 30 „Camerata 2„ - maga
zyn muzyczny
22. 10 Dzień Telewizji Pekin 
na antenie „Dwójki,, - „Ku
chnia chińska,,
22. 30 „Dziwny przypadek 
końca cywilizacji,, - komedia 
prod. angielskiej, reż. Joseph 
Mc Grath
23. 20 Dzień Chiński 
w „Dwójce,,
23. 35 „Paul Simon,, - bio
graficzny film prod. angiel
skiej, cz. 1
24. 00 Panorama
0. 10 „Paul Simon,, - biografi
czny film prod. ang., cz. 2 
0. 50 Zakończenie programu

14. 05 Studio Sport
14. 50 „Wydarzenia tygod
nia,,
15. 15 Kino familijne: „Drib
ling„ - film obyczajowy 
prod. czecho-słowackiej, 
reż. Zoro Laurinc 
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Do trzech razy sztu
ka,, - program z udziałem 
Jerzego Skoczylasa, Leszka 
Niedzielskiego, Włodzimie
rza Płaskota oraz Andrzeja 
Zaorskiego
17. 10 „Bezludna wyspa,, - 
program z udziałem Krys
tyny Kofty, Anety Kręglic
kiej i Xymeny Zaniewskiej 

c. d. na s tr . 14
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Niedziela - 28. 06. 1992 r.
c. d. ze str. 13
18. 10 „Bliżej świata” - ,prze
gląd telewizji satelitarnych

19. 00 „Śmierć Don Juana,, - 
opera Romana Palestra wg 
poematu Oskara W. Miło
sza.
20. 00 „Australijczycy”: „Lo

la Montez,, - film prod. aust
ral. /46 min. - rok prod. 
1987/, reż. Jan Filmour, 
wyk. Linda Cropper, Nicolas

Nicolas Eadie, Peter Whitford
21. 00 Panorama
21. 30 „Godzina szczerości,,
22. 30 Comeback Macieja 
Zembatego

Poniedziałek 29. 06. 1992 r.

Program 1
16. 00 Program dnia
16. 05 Teleferie z luzem
17. 00 Teleexpres
17. 20 „ALF,, - serial prod. 
USA
18. 10 „Antena,,
18. 25 „Podróże na kresy,, - 
„Nad Prutem,,, film dokum. 
St. Auguścika
19. 00 Dobranoc

W torek  30. 06 . 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poran
ny magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie - „Kolorowe 
lato,, oraz serial „Ramona,,
10. 05 „Family album,, - 
amerykański kurs języka an
gielskiego
10. 30 „Dynastia,, - serial 
produkcji USA
11. 20 „Świat roślin,, - „Dzie
ci jednej rodziny,,, film do
kum. prod. czecho-słowac
kiej
11. 45 „Zielona kraina,, - film

19. 30 Wiadomości
20. 10 Teatr Telewizji na 
świecie - Rudolf Raz: „Nie
życiowy Max,,, reż. Dusan 
Klein, wyk.: Viktor Preise, 
Nada Konfalinkowa, Vero
nika Freimanova /spektakl 
TV Czechosłowackiej/
21. 25 Antonina Gordon - 
Górecka - Portret aktorki
21. 45 „Good News Festival,,
22. 45 Wiadomości wieczor
ne

23. 00 Kino europejskie: 
„Mefisto,, - film fabularny 
prod. węgiersko - niemiec
kiej/r. prod. 1981, 150 min/, 
reż. Istvan Szabo, wyk.: 
Klaus Maria Brandauer, I l
diko Bansagi, Krystyna Jan
da
1. 30 Zakończenie programu

Program 2
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama

16. 40 „Ojczyzna - Polszczyz
na,, - Trzemcha - Czeremcha 
- Trześnia - Czereśnia
17. 00 „Ulica Sezamkowa,, - 
program dla dzieci
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Spotkanie z magią,, - 
program rozrywkowy pro
dukcji angielskiej
19. 00 „Pokolenia,, - serial 
prod. USA
19. 20 Aktualności - fotel 
„Dwójki,,

dokumentalny Jana Walen
cika
12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii: „Part
nerzy,, - serial prod. USA
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Cyrk Humberto,, / l /  
- „Powrót,, - serial prod. 
czecho-słowackiej /r . prod. 
1988/, reż. Frantisek Filip
18. 10 „Mr Nobody,, - film 
dokum. Krzysztofa Nowaka
19. 00 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Dynastia,, - serial 
prod. USA
21. 00 Tylko w „Jedynce,,
22. 00 Bubuja - muzyka ze

spektakli Witkacego / l /
22. 45 Wiadomości wieczor
ne
22. 55 Bubuja - muzyka ze 
spektakli Witkacego /2 /
23. 45 „Siódemka,, w „Je
dynce,, - „Trzeci wymiar,,, 
cz. l - film dokum. prod. 
francuskiej
0. 40 Zakończenie programu

Program 2
7.30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Diplodorianie,, /12 - 
ost. /  - „Zamiana głosów,, 
serial animowany produkcji 
francusko - amerykańsko -

japońskiej
8. 55 „Pokolenia,, - serial 
prod. USA
9. 15 Teleklinika dra Anato
lija Kaszpirowskiego - Stres
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Moja modlitwa
17. 00 „Ulica Sezamkowa,, - 
program dla dzieci
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Cudowne lata,, /5 4 / - 
„Szósty zawodnik,, - serial 
prod. USA
18. 55 „Europuzzle,,
19. 00 „Pokolenia,, - serial 
prod. USA
19. 20 „Rozmowy o rzeczy- 
niepospolitej,, - program

23. 20 „Legendy filmu,, - Ka-
Katherine Hepburn
24. 00 Panorama 
0. 10 Zakończenie programu

19. 30 „Muzyczny festiwal 
w Łańcucie,, - reportaż
20. 00 Benefis Jacka Wójcic
kiego
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Punkt widzenia,,,
/wyk.: Grupa „Babsztyl,,, 
Tadeusz Drozda/  
22. 05 „Opowieści z 
dreszczykiem,, /1 0 / - 
hobby,, - serial prod. angiel
skiej
23. 00 Kronika kryminalna
24. 00 Panorama

Aleksandra Małachowskie-

 

ii

go 
19. 30 „Neptun TV„ - Oczi 
cziorne 
20. 00 Wielki Sport
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 Perły z lamusa: „Ju
liette albo klub do snów,, - 
film fabularny produkcji 
francuskiej /r . prod. 1951,
90 m in /, reż. Marcel Carne, 
wyk.: Gerard Philipe, Su
zanne Clontier i inni
23. 35 Teleklinika dra Ana- 
Anatolija Kaszpirowskiego - 
Stres /powtórzenie/
24. 00 Panorama

Środa 1. 07 . 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poran
ny magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie: „Rycerze i pi
raci,, oraz serial prod. pol
skiej „Przygody psa Cywila,, 
/ l /  - „Trudne dzieciństwo,,, 
reż. Krzysztof Szmagier, 
wyk. Krzysztof Litwin, Woj
ciech Pokora, Henryk Rak
10. 05 „Family album,, - 
amerykański kurs języka an
gielskiego
10. 30 „Pod jednym dachem,, 
/4 /  - „Rywale,,, serial prod. 
czecho-słowackiej
11. 30 Chochlikowe psoty,

czyli zmagania z ortografią - 
Ó czy U
11. 45 Swego nie znacie - ka
talog zabytków - Lubiąż
12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino Teleferii: „Part
nerzy,, - serial produkcji 
USA
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Bill Cosby,, - serial 
prod. USA
17. 45 „Prawa miłości,, / l /  - 
„Młodzieńcza miłość,, - ser
ial dokum. prod. angielskiej, 
reż. William Nicholson
19. 00 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Wszystko, czego za
pragnie twe serce,, - tokijski

recital duetu Hall i Oates
21. 05 „Artysta z głową 
w płomieniach,, - film do
kum.
22. 00 Program publicystycz
ny
22. 15 „Haich life„
22. 45 Wiadomości wieczor
ne
23. 00 „ D o m „ /l/-  „Jedenas
te - nie wychylaj się,,, serial 
TP
0. 30 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Piłkarze,, / 3 /  - „Am
bitny tata,,, serial animowany

ny prod. japońskiej
8. 55 „Pokolenia,, - serial 
prod. USA
9. 15 „Gospodarka USA,, - 
serial dokum. prod. USA
16. 15 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport - Olimpijczycy
16. 55 Losowanie gier liczbo
wych Totatlizatora Sporto
wego
17. 00 „Ulica Sezamkowa,, - 
program dla dzieci
18. 00 Progrma lokalny
18. 30 „Historia cyrku,, / l /  - 
„Wyższa szkoła jazdy,, - ser
ial dokumentalny produkcji 
francuskiej
19. 00 „Pokolenia,, - serial 
prod. USA

19. 30 Wielka piłka
20. 00 „Odlecieć stąd,, / 2 /  - 
serial prod. USA
20. 55 „Miniatury,, - encyk
lopedia impresjonizmu
21. 00 Panorama
21. 30 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Studio teatralne 
„Dwójki,,: Bogusław Scha
effer „Kaczo,,, reż. Wojciech 
Ziemiański, wyk.: Teresa 
Sawicka, Henryk Niebudek 
oraz Wojciech Ziemiański
23. 05 Przegląd Kronik Fil
mowych /film z pobytu gen. 
Ketlinga - Prugara w Szwaj
carii/
23. 35 „Teatry nad Olzą,, - 
film dokum. Staniasława 
Ryszarda Kubiaka
24. 00 Panorama

C zw artek 2 . 07. 1992

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poran
ny magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Kino teleferii: „W piątą 
stronę świata,, / 1 /  - „Nie
spodziewana wizyta,,, serial 
prod. polskiej /r . prod. 
1990/, reż. Julian Dziedzina, 
wyk.: Rafał Zwierz, Tomasz 
Grochoczyński, Roch Sie
mianowski
10. 05 „Family Album,, - 
amerykański kurs języka an
gielskiego
10. 30 „400 pomysłów Wir
ginii,, /2 / -  serial prod. franc.
12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia

14 

16. 25 Kino teleferii: „Part
nerzy,, - serial prod. USA
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Sława,, / l /  - serial 
muzyczny prod. USA /r. 
prod. 1987 - 48 m in /, wyk.: 
Debbie Allen, Lee Curreri, 
Erica Gimpel
18. 20 Magazyn katolicki
18. 45 Program publicystycz
ny
19. 00 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Zawód - policjant,, 
/ l /  - „Symbol wolności,, - 
serial kryminalny prod. 
U SA /r. prod. 1989, 13 odc. 
45 min. / ,  reż. William Gra
ham, wyk.: Timothy Van 
Patten, Eddie Valez, John 
Bolger
21. 00 „Pegaz,,

21. 30 Paka 92 - przegląd 
kabaretów
22. 10 „Sprawa dla reporte
ra,, - program Elżbiety Ja
worowicz
22. 45 Wiadomości wieczor
ne
23. 00 „Proszę pań,, - felieton 
satyryczny T. Drozdy
23. 05 „Mój styl,, - Ewa Kuk
lińska
23. 30 „Numer popisowy - 
kaskader,, - film fabul. prod. 
czecho-słowackiej /r . prod. 
1976, 56 m in /, reż. Jiri Krej
cik
0. 25 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny

8. 30 „Nowe przygody HE - 
MANA,, - serial animowany 
produkcji USA
8. 55 „Pokolenia,, - serial 
prod. USA
9. 15 „Gospodarka USA,, - 
serial dokum. prod. USA
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Program publicystycz
ny
17. 00 „Ulica Sezamkowa,, - 
program dla dzieci
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pełna chata,, / 3 /  - 
serial komediowy prod. USA
18. 55 „Europuzzle,, /powtó
rzenie/
19. 00 „Pokolenia,, - serial 
produkcji USA
19. 20 Aktualności „Dwójki,,
19. 30 Koncert na rzecz wolności

ności w RPA / l /  z udziałem 
Nelsona Mandeli
20. 35 Teatr Janusza Wiś
niewskiego
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Bez znieczulenia,, - 
program Wiesława Walen
dziaka
22. 00 „TAXI GIRL,, - ko
media obyczajowa prod. 
francuskiej /r . prod. 1992,
83 min. / ,  reż. Jean -Domini- 
que de la Rochefoucault, 
wykonawcy: Louis Veile, 
Michel Modo, Sophie de la 
Rochefoucault, Michalina 
Max 
23. 25 „Camerata 2„ - Kra
kowski Czerwiec Muzyczny.
- magazyn muzyczny
24. 00 Panorama
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