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Od pewnego czasu zdzi
wienie moje budził zauważa
lny ruch na moim osiedlu. 
I to wcale nie pozorowany. 
Watahy pracowników Ryb
nickiej Spółdzielni Mieszka
niowej administrującej tym

Jeszcze
 

  

trochę cierpliwości!    Przez rybnicki RYNEK 
przedeptuje codziennie ty
siące ludzi: gości i tubylców. 
Nikt chyba nie ma wątpli
wości, że miejsce to jest wy
kładnią pozycji naszego 
miasta i zaradności jego gos
podarzy.

Dziełu uporządkowania 
Rynku /choć brzmi to para
doksalnie/ służy właśnie pa
nujący tam od roku „bała
gan,,... Owe ciągnące się pra
wie bez końca wykopy mają 
na celu doprowadzanie do 
stanu cywilizowanej normal
ności całego podziemnego 
świata kabli i rur kanaliza
cyjnych, wodnych i gazo
wych. Przedsięwzięcie to po
winno być wykonane kilka
naście lat temu, a pochłonie 
9 razy więcej środków finan
sowych, niż uporządkowanie

i upiększenie nawierzchni 
Rynku.

Niestety, właśnie wokół 
nawierzchni krąży już tak 
potężny wir plotki, że nale
żałoby uporządkować tro
chę fakty „w tym temacie...,, 

Otóż: STARE PŁYTY 
w Rynku pochodzą jeszcze 
z czasów przedwojennych 
i najwyższy już czas, żeby po 
zakończeniu „rynkowych 
wykopów,, nałożyć nową 
nawierzchnię. Ale... Należa
łoby to zrobić w podobnie 
trwały sposób, jak uczynili to 
rybniczanie w drugiej ćwierci 
naszego stulecia. Proszę 
przyjrzeć się starym płytkom 
na Rynku!! Wiele z nich bę
dzie można wykorzystać jesz
cze w innych miejscach.

A zatem, czym będzie wy
łożony Rynek? Pytanie pro-

 proste i odpowiedź prosta, choć 
należy przedstawić złożo
ność problemu. Wiceprezy
dent MARIAN ADAM
CZYK, który udzielił nam 
na ten temat informacji 
stwierdził, że: musi on być 
zrobiony dobrze! A co to zna
czy? Przede wszystkim za
stosowanie możliwe naj
trwalszego materiału na na
wierzchnię, a następnie po
łożenienie go przez odpowie
dnio dobrą firmę...

SKĄD MATERIAŁ?
Początkowo gospodarze 

naszego miasta planowali 
nawierzchnię granitową. 
Niestety metr kwadratowy 
takiego budulca kosztuje 
1 milion złotych. Bardziej 
realna była kostka granito
wa, która kosztuje cztery ra
zy mniej, jest jednak nieco

wyboista, co źle przyjęłyby 
poruszające się np. w szpil
kach panie. Pozostało więc 
zastosowanie sztucznego ka
mienia, czyli tzw. kształtek - 
podobnie jak na Placu Wol
ności.

Niestety - żaden polski 
producent nie jest jeszcze 
w stanie wyprodukować od
powiednio trwałych kształ
tek, które przez dziesiątki lat 
oparłyby się milionom stóp 
i zmiennym warunkom at
mosferycznym. Ostrzegają
cym przykładem jest tutaj 
„kształtkowy,, chodnik 
w Kamieniu, gdzie po zimie 
trzeba wymienić 30 - 50 pro
cent kostek/będzie to wyko
nane w ramach gwarancji 
danych przez producenta/.

c. d. na str. 3

osiedlem przewalały się to 
tu, to tam, to kosząc trawę, 
to ją  grabiąc. Pewnego dnia 
dziesięć pan wyrywało trawę 
z osiedlowych alejek ale na 
zasadzie: jak popadnie... By
ło tak pięknie, że pomyśl
ałem sobie w pewnym mo
mencie o szansach na zalanie 
dziur w osiedlowej „auto
stradzie,,. I zalali, ale tylko tę 
największą.

Cały ten „rejwach,, zrozu
miałem po przeczytaniu 
ogłoszenia o ŻEBRANIU 
P R Z E D S T A WI CI E L I  
CZŁONKÓW RYBNIC
KIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWe, na 
które zaproszono na dzień 
25 czerwca o godz. 15. 30. 
Mnie nie zaprosili, ale po
myślałem sobie, że warto się 
na nie wybrać. I dobrze zro
biłem.

Już przed wejściem „na 
salony,, w sali klubu przy ul. 
Grunwaldzkiej 46 panowała 
atmosfera jak w kinie na 
najlepszym filmie sensacyj
nym. Przystojna blondynka 
zastawiła mi energicznie ca
łym ciałem/!! /d ro g ę  na salę, 
zapewniając, że bez manda
tu nie wpuści. Nie posiada
łem takowego, a tłumaczenie 
że skoro jestem z „gazety,,, 
to wejście na salę gwarantuje 
mi prawo prasowe, nic nie 
pomogło. Dopiero konsul
tacja z Zarządem /w czasie 
której kazano mi pilnować 
drzwi i nikogo nie wpuszczać 
na salę/ sprawiła, że przemi
ła pani usunęła się na bok 
i pozwoliła mi „usiąść gdzieś 
z boku,,. Usiadłem akurat 
w środku, wśród 35 szczęś
liwców naprzeciw Wody 
Grodziskiej Cytrynowej 
i ciastek, które to ze stra
chem konsumowałem w cza
sie zebrania.

c. d. na str. 3

Uroczysta sesja Rady Miasta

Ziemia trudna i doświadczona...
Dziś mija dokładnie 70 lat 

od momentu, kiedy „... przed 
rybnickim Ratuszem, w asyś
cie 29 kompanii batalionu 
strzelców francuskich i mie
szkańców miasta, podpisane 
zostały akty prawne, w tym 
akt kończący formalne przej
mowanie przyznanej Polsce 
części Górnego Śląska i pro
tokół dotyczący przekazania 
Rybnika i powiatu rybnickie
go władzom polskim / . .  /  Ry
bniczanie przeżywali wielkie 
święto, ulice i domy były ude
korowane sztandarami, fla 
gami i zielenią. 4 lipca 1922 
odbyło się oficjalne powitanie 
przedstawicieli władz pols
kich w osobach wojewody 
J. RYM ERA i ks. Kapicy 
oraz Wojska Polskiego / . .  /

Odbyło się ono na granicy 
powiatu rybnickiego i przy 
pierwszej przygotowanej bra
mie powitalnej na ul. Po
wstańców w Rybniku. Na 
czele wojska stal gen. Stanis
ław SZEPTYCKI.,, /G. Gra
bowska, Ze wstępu do katalo
gu wystawy „Pękajcie oko
wy...,, Powrót Rybnika do 
Macierzy - 1922 r. /

Z tej okazji, w środę 1 lip
ca br., odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miasta Rybnika, 
w której oprócz radnych, 
wzięli udział zaproszeni goś
cie: sędziwi już uczestnicy 
powstań śląskich, a także 
przedstawiciele kościoła, pa
rtii politycznych, stowarzy
szeń i związków. Po powita
niu wszystkich zebranych

przez przewodniczącą Rady 
Miasta Urszulę SZYNOL, 
zaintonowany został hymn 
państwowy. Następnie U. 
Szynol słowami nieżyjącego 
już historyka Wacława Wie
czorka przywołała tamte dni 
sprzed 70 lat. Przypomniała 
trud powstańczy i patrioty
cznego ducha społeczeńst
wa, zaprzeczające słowom 
„żelaznego kanclerza,, Otto 
von Bismarcka, który stwie
rdził, że... Śląsk jest dziec
kiem wydziedziczonym, gałę
zią odciętą i uschniętą...,, 

Połączenie się z Macierzą 
okupione zostało cierpienia
mi i „... wszystko działo się 
z mozołem, nic nie dokonało 
się cudem / . . . /  krwawo, od 
nowa, do końca...,, U. Szynol 
przytoczyła również wspom
nienia pierwszego absolwen
ta rybnickiego gimnazjum, 
arcybiskupa Bolesława KOMINKA

KOMINKA: „Rybnik wyglądał 
jak jakiś ogromny bukiet 
kwiatów... General Szeptycki 
dziękując za sztandar odpo
wiedział: wojsko polskie ma 
sobie za wielki zaszczyt, że 
przybywa na Ziemię Rybnic
ką, która dla wyzwolenia Ślą
ska tak się przyłożyła...,,

W dalszej części sesji wy
stąpił z krótkim koncertem 
chór im. Adama Mickiewi
cza z Niedobczyc.

Udział chóru w spotkaniu 
poświęconym rocznicy po
wrotu Śląska do Macierzy 
nie jest przypadkowy, jak 
podkreślił to jego dyrygent 
Wacław Mickiewicz. Wszak 
to chóry były często kuźnią 
patriotycznego ducha i jakże 
często z chórzystów rekruto
wali się przyszli powstańcy. 
Chór im. A. Mickiewicza, 
powstały w 1913 roku, za
prezentował wiązankę pieśni

śląskich, które są odzwier
ciedleniem ducha tej ziemi, 
zaś swój występ zakończył 
utworem, którego inspiracją 
muzyczną były słowa papie
ża Jana Pawła II, wypowie
dziane w czasie trzeciej pielg
rzymki do Ojczyzny w 1987 
roku - „O ziemio polska, zie
mio trudna i doświadczona, 
ziemio piękna, ziemio moja, 
bądź pozdrowiona”.

„Pokolenia mijają, naród 
trwa” - tymi słowy rozpoczął 
swoje krótkie wystąpienie 
prof. Innocenty LIBURA, 
postać powszechnie w Ryb
niku znana, podziwiana 
i otoczona szacunkiem. Po
ddał on myśl by na Rudzkiej 
Górze, jak nazwał to miejsce 
o. Emil Drobny, usypać 
KOPIEC ku czci wszystkich 
walczących o polskość tej 
ziemi.

Uroczystość zakończono 
odśpiewaniem ROTY.

W. R.
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 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

Zarząd Miasta Rybnika informuje, że w ramach akcji 
letniej WAKACJE W MIEŚCIE w okresie od 1. 07. 1992 do 
31. 08. 1992 umożliwia się uczniom szkół podstawowych na 
podstawie ważnej legitymacji szkolnej korzystanie na koszt 
Urzędu Miasta z BEZPŁATNYCH przejazdów autobusa
mi komunikacji miejskiej na trasie Pl. Wolności - Kąpielisko 
Ruda - Pl. Wolności.

K o n i e c
e r y

lodowcowej
W ostatnim czasie kościół 

św. Antoniego podłączony 
został do magistrali grzew
czej z Chwałowic. Od nowe-

Zabiła po
Okoliczności zabójstwa, 

które wydarzyło się 27 maja 
br. na ulicy Wrębowej /o  
którym pisaliśmy już w jed
nym z numerów „Gazety 
Rybnickiej,, / ,  były raczej 
nietypowe. Po przeprowa
dzeniu sekcji zwłok zamor
dowanego mężczyzny i ana
lizie krwi jego żony okazało 
się, że to kobieta była pijana. 
Mąż, ofiara zabójstwa, był 
trzeźwy. Śmierć mężczyzny 
nastąpiła w wyniku ciosu 
nożem, który przebił osier
dzie oraz koniuszek serca. 
Denat wykrwawił się i zmarł 
na miejscu. Podejrzana o do
konanie zabójstwa jego żona 
twierdzi, że nie może sobie 
przypomnieć jak doszło do 
zadania ciosu nożem. Przy-

go sezonu grzewczego w ko
ściele będzie wreszcie ciepło. 
Na ile nowe ogrzewanie się 
sprawdzi - pokaże czas. 
Skończyła się więc dla para
fian era lodowcowa, a i ryb
nicka służba zdrowia trochę 
odetchnie, nie tylko zresztą 
w sezonie zimowym.

pijanemu
Przyznaje, że znaleziony w ciele 
ofiary nóż trzymała przed
tem w swoim ręku. Do zabi
cia mężczyzny doszło pod
czas szarpaniny w trakcie 
jednej z kolejnych awantur 
domowych.

Prokurator prowadząca 
dochodzenie, mając wątpli
wości co do poczytalności 
sprawczyni zabójstwa pod
czas popełnienia tego czynu, 
zasięgnęła opinii biegłych 
psychiatrów. Zarządzono 
obserwację psychiatryczną, 
która rozpocznie się w lipcu 
i potrwa sześć tygodni. Po
dejrzana nie utrudnia śledzt
wa, a ze względu na to, że 
posiada 4-letnie dziecko nie 
została tymczasowo areszto
wana. Stawia się na wszystkie

I n k u b a t o r y
przedsiębiorczości

REJONOWE BIURO 
PRACY oraz KZ NSZZ 
„Solidarność,, Rybnickiej 
Fabryki Maszyn w Rybniku 
zorganizowały seminarium 
na temat: „Zarządzanie in
kubatorem przedsiębiorczości

Prowadził je John J. KE
RWIN z Minneapolis/Min
nesota, USA/z a  pośrednict
wem A. J. PALUMBO 
School of Business /Pitts- 
burg/, człowiek o bogatym 
doświadczeniu w rozwijaniu 
i prowadzeniu inkubatorów 
w swoim kraju.

Przedsięwzięcie to jest ko
lejnym krokiem, mającym 
na celu przygotowanie kad
ry do prowadzenia podob
nych inkubatorów w Ryb
niku, Żorach, Czerwionce - 
Leszczynach.

Spotkanie to otworzyło 
możliwość powstania spółki, 
która byłaby założycielem 
„inkubatora przedsiębior
czości,, w naszym mieście.

kie wezwania prokuratury. 
Z jej zeznań wynika, że po 
dokonaniu zabójstwa pró
bowała wzywać pomocy, 
wybiegając przed blok i wo
łając sąsiadów. Było już jed
nak za późno. Sąsiedzi oraz 
przybyły na miejsce lekarz 
pogotowia ratunkowego za
stali już tylko zwłoki jej mę
ża.

Z wyjaśnień rodziców za
mordowanego wynika, że je
go żona pod wpływem al
koholu stawała się agresyw
na. I to być może było przy
czyną tragicznego wydarze
nia. Małżeństwo nie było 
zgodne, lecz nie należało do 
tzw. marginesu społecznego. 
Była to przeciętna robotni
cza rodzina.

/ j a k /

/C . G. /

KRONlKA POLICYJNA

Otworzyli „patenty,,
19 czerwca przy ulicy 

Dworek między godziną 
10. 00 a 13. 00 nieznani 
sprawcy dokonali włamania 
poprzez otwarcie zamków 
patentowych dopasowanym 
kluczem. Skradziono sprzęt 
radiowo-telewizyjny i biżu
terię wartości 13 mln zł.

Przez dziurę po papierosy
Do kiosku Ruchu w Gole

jowie przy ul. Gliwickiej 
włamano się 19 czerwca. 
Złodzieje wybili dziurę 
w ścianie kiosku i skradli 
papierosy różnych gatun
ków.

Taśmowa robota
W nocy z 19 na 20 czerwca 

przy ulicy Zwycięstwa doko
nano włamań do trzech 
„maluchów,,. Z jednego 
skradziono radioodtwa
rzacz wartości 800 tys. zł, 
z drugiego 8 kaset magneto

magnetofonowych wartości 200 tys. 
zł, a w trzecim uszkodzono 
tylko radio i zamek, czyniąc 
szkody wartości 300 tys. zł.

Krewki gość
19 czerwca w Rybniku 

przy ulicy Książenickiej mie
szkaniec Szczygłowic pobił 
właściciela mieszkania i po
czynił szkody na kwotę 
1 mln zł.

Cenne kury
W nocy z 20 na 21 czerwca 

włamano się do kurnika kra
dnąc 18 kur wartości 1, 8 mln 
zł. Czyżby złodziej sądził, że 
znoszą złote jajka?

Niech się dzieci uczą
21 czerwca przy ulicy Ast

ronautów skradziono rower 
dziecięcy wartości 1, 5 mln zł. 
Niech się dzieci przyzwycza
jają do panujących w Polsce 
obyczajów.

Panisko w BMW
Na skrzyżowaniu ulic Gli

wickiej i Żużlowej kierowca 
samochodu BMW wymusił

pierwszeństwo w stosunku 
do 15-letniego rowerzysty. 
Chłopec w wyniku wypadku 
doznał obrażeń ciała.

Wziął, co było
W nocy z 19 na 20 czerwca 

włamano się do fiata 126p 
przy ul. Kupieckiej. Niezna
ny sprawca uszkodził zamek 
w drzwiach i skradł radiood
twarzacz, koło zapasowe, 
karnister i trójkąt odblasko
wy. Łączna wartość skra
dzionych przedmiotów wy
nosi 1 mln 600 tys. zł.

Z trawki do aresztu
Do aresztu trafił nietrzeź

wy mieszkaniec Rybnika, 
który leżał na trawniku przy 
ulicy Sławików 19 czerwca. 
Trzeźwiał pod policyjnym 
nadzorem.

Przejechać się syrenką
W nocy z 21 na 22 czerwca 

z parkingu przy ulicy Budo
wlanych skradziono pojazd 
marki „syrena,, wartości 
3 mln zł. Ktoś jak widać 
zapragnął przejażdżki zabytkowym
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PKS na cenzurowanym
Nie mam talentu do pisa

nia listów. Jednak jak wszys
cy nabiorą wody w usta, to 
nadal nic się nie zmieni. Mu
szę i ja podzielić się kilkoma 
uwagami na temat działania 
monopolisy na naszym tere
nie, to jest rybickiego PKS- 
u.

W dniu 31 maja, jak do
wiedzieliśmy się na dworcu 
w Rybniku, zmieniono roz
kłady jazdy i chociaż wpro
wadzono różne zmiany, to 
u nas na dworcu w Żorach 
nowe tabliczki wieszano do
piero w sobotę 6 czerwca. 
Tak więc na rozkładach do 
tego dnia co innego, a auto
busy co innego.

Dzisiaj jednak, czyli 10 
czerwca, chciałem znaleźć 
autobus do Cieszyna i tu 
kolejna niespodzianka. 
W poczekalni nie ma zbioro
wego rozkładu jazdy, który 
do tej pory wisiał. Widać 
nikt o tym nie pomyślał.

Wreszcie szukając po sta
nowiskach na 3 znalazłem 
Cieszyn i tu też postarano się 
o nowość, gdyż pierwsze trzy 
odjazdy oznaczono literką 
„U„ pozostawiając ją jednak 
bez objaśnienia. Może to ma 
oznaczać - „uda się, albo też 
się nie uda pojechać,,. O po
lepionych na przystankach 
żółtych kartkach z rozkłada
mi, które już dziś są w opła
kanym stanie, lepiej nie 
wspominać.

Chyba nie bardzo temu 
monopoliście zależy na 
klientach. Mam jednak na
dzieję, że w niedługim czasie 
wyprą go prywatni przewoź
nicy, którzy mało że tansi, to 
jeszcze grzeczni i uśmiech
nięci. Wspominam o nich 
dlatego, ponieważ słyszałem

zabytkowym autem.
Włamanie po kwiatki

Jedna z mieszkanek Ryb
nika zawiadomiła policję, że 
do jej mieszkania przy ulicy 
Andersa dokonano włama
nia. Jako podejrzanego 
wskazała swego znajomego. 
Miał on ukraść, po wyważe
niu drzwi w mieszkam u, fira
ny, zasłony i kwiaty donicz
kowe wartości 2 mln zł.

Piechotą pod malucha
23 czerwca o godz. _4. 40

na skrzyżowaniu ulic Kotu
cza i Gliwickiej wtargnął na
gle na czerwonym świetle 
pieszy, powodując wypadek. 
Został potrącony przez fiata 
126p i doznał złamania kości 
ramieniowej prawej ręki.

Panisko w polskim fiacie
24 czerwca na ulicy Miko

łowskiej kierowca fiata 125p 
nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu i zajechał drogę 
motorowerowi marki Sim
son. W wyniku wypadku 
kierowca motoroweru do
znał stłuczenia głowy oraz

LISTY DO 
REDAKCJI

słyszałem, że PKS szuka sposobu, 
by ich wyeliminować. Czyż
byśmy znów musieli być je
dynie skazani na brak wybo
ru przewoźnika i na to czy 
„Uda się, czy też nie uda 
pojechać?,, .

Przepraszam za tak długi 
list, ale może on spowoduje, 
że więcej zdanych na tego 
monopolistę pasażerów na
pisze o swoich kłopotach 
z dojazdami do pracy i po
wrotami do domów.

Nazwisko i adres wyłącz
nie do wiadomości redakcji.

Gramy w Boguszowicach!
W „Gazecie Rybnickiej,, 

z 5 czerwca 1992 roku, do 
artykułu „W nagrodę do 
Francji,, wkradł się błąd do
tyczący zespołów „Kamila,, 
i „Trava Dub Band,,. Rzecz 
w tym, że „Kamila,, nie po
chodzi z Jastrzębia ani „Tra- 
va Dub Band,, nie jest ze
społem żorskim. Obie te gru
py działają przy Domu Kul
tury w Boguszowicach. Ko
muś wydawać by się mogła 
drobnostką taka pomyłka, 
my jednak myślimy, że przy
kro było osobom, które wło
żyły wiele pracy, serca i życz
liwości w to, aby te zespoły 
mogły ćwiczyć, grać tak jak 
grają, że przykro im było ich 
boguszowickie zespoły zo
baczyć przypisane innym 
miastom. Chcieliśmy przy 
okazji podziękować całemu 
personelowi Domu Kultury 
w Boguszowicach, a w szcze
gólności kierownikowi, któ
rym jest pan Bernard Kucz, 
za stworzenie bardzo dob
rych warunków do pracy, 
serdecznej atmosfery, za 
wsparcie nie tylko nazwijmy 
to „duchowe,,, ale i material
ne, o co tak trudno w tych 
szczególnie dla kultury cięż
kich czasach.

Członkowie zespołów: 
KAMILA, TRAVA 

DUB BAND

pęknięcia kręgu szyjnego 
i został przewieziony do 
szpitala.

Polonezem w malucha
24 czerwca na trasie Ryb

nik-Racibórz samochód po
lonez zjechał na przeciwny 
pas ruchu i zderzył się z fia
tem 126p. Trzy osoby jadące 
w maluchu zostały ranne 
w wyniku tego wypadku.

Po pijanemu... 
pod mercedesa

24 czerwca na ulicy Raci
borskiej w Rybniku-Beacie 
pod nadjeżdżającego merce
desa wtargnął nietrzeźwy 
pieszy. W wyniku potrące
nia doznał złamania golenia 
i przebywa w szpitalu na 
ulicy Rudzkiej.

... i pod malucha
Tego samego dnia na 

skrzyżowaniu ulic Kotucza 
i Findera pijany mężczyzna 
wtargnął na jezdnię wprost 
pod nadjeżdżającego fiata 
126p. Doznał złamania nogi 
i został przewieziony do 
szpitala przy ulicy Rudzkiej.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SPACERKIEM PO MIEŚCIE

K o l e j n y

p a r k i n g

W centrum Rybnika nie 
brakuje już parkingów, ale 
nawyki naszych kierowców 
ciągle jeszcze przypominają 
czasy, gdy nie było ich pra
wie wcale. Dlatego pokazuje

my dokładnie miejsce, gdzie 
powstała jeszcze jedna moż
liwość pozostawienia pojaz
du w miejscu do tego prze
znaczonym i to tuż pod skle
pami...

Oto była baza transpor
towa Browaru, która wy
kwaterowana została przez 
Zarząd Miasta w kwietniu 
br. /na  teren w obrębie 
POM-u w Wielopolu/ otwa
rła swoje podwoje jako par
king.

Plac ten pomieści kilka
dziesiąt samochodów i w ten 
sposób już obecnie funkcjo
nuje ku pożytkowi ogólne
mu, zanim przeobrazi się 
w nowoczesny kompleks 
handlowo-gastronomiczny 
/takie jest docelowe prze
znaczenie tego obiektu, któ
ry wystawiony zostanie na 
przetarg/.

/ e m /

Jeszcze trochę cierpliwości!
c. d. ze str. 1

Właśnie te okoliczności 
sprawiły, że Zarząd Miasta 
zdecydował, iż odpowiednio 
trwałe kształtki trzeba zaku
pić za granicą. Wybierano 
w ofertach wielu austriac
kich i niemieckich przedsię
biorstw, decydując się osta
tecznie na niemiecką firmę, 
która po negocjacjach sprze
da nam metr kwadratowy 
kształtek za 12 marek. Pol
skie kształtki kosztują od 80 
do 100 tysiący. Cena zatem 
przybliżona, jednak do nie
mieckiej ceny należy jeszcze 
doliczyć podatek, który mo
że podwoić cenę.

Jest prawie pewne, że wie
lu z nas krytycznie będzie 
oceniało tę decyzję Zarządu 
Miasta. Jednak po chwili za
stanowienia należy uznać 
sensowność zasady, iż jesteś
my za BIEDNI, by kupować 
TANIE kształtki, które za 
kilka lat, a może już za rok 
trzeba byłoby wymieniać...

WYKONAWCA
Kolejnym problemem jest 

sprawa wykonawcy nawie
rzchni. Miasto ogłosiło kon
kurs, który 30 maja br. wy
grało Wodzisławskie Przed
siębiorstwo Robót Inżynie
ryjnych. Dla zapewnie

zapewnienia terminu ukończenia ro
bót podnajmie ono jeszcze 
firmę NOMAR, której to 
dziełem jest „układanka,, na 
Pl. Wolności.

Również w drodze kon
kursu, projekt nawierzchni 
Rynku przygotowała rybni
cka firma „PROFIL,,.

Już za dwa miesiące Ry
nek będzie gotowy...

Zobaczymy nową fontan
nę z figurą świętego, stojące
go dzisiaj za „starym koś
ciołem,,. Zobaczymy stylo
we, żeliwne latarnie...

Poczekajmy zatem jeszcze 
trochę, by później po owo
cach ocenić pracę wszyst
kich, którzy pracowali nad 
kształtem tego fragmentu 
Rybnika.

 MAREK SZOŁTYSEK

Zebranie, na które nas nie zaproszono

c. d. ze str. 1
Sala, tak na oko, pomieścić 
może 150 osob i tyle chyba 
weszło, po rozluźnieniu szy
ków przez strażniczkę czci 
RSM

Zebranie 
dokładnie o
Zebranie rozpoczęło się dokładnie o 15.35, a dokonał tego nie kto inny, jak 
sam prezes Rady Nadzorczej 
tej szacownej instytucji 
w osobie pana Stanisława 
Olka. Wybrano odpowied
nie władze i komisje zebra
niowe oraz zdążono przywi
tać przybyłą na to zebranie 
połowę Zarządu Miasta 
w osobach prezydentów: J. 
Makosza, M. Śmigielskiego, 
M. Adamczyka i pana inż. J. 
Cyrana /zwykły członek - 
nie prezydent/.

No i zaczęło się. Przez cały 
czas mojego pobytu na ze
braniu nie mogłem się zo
rientować „co jest grane,, /a  
byłem tam 4, 5 godz. i była to 
dopiero pierwsza połowa ze
brania. Robiłem pilnie nota

notatki, by nic nie umknęło mojej 
uwadze i po przeczytaniu ich 
/jest tego 13 stron/ doszed
łem do wniosku, że mogą iść 
do kosza... A wyglądało to 
tak: prezes Rady Nadzorczej 
odczytał sprawozdanie, 
w którym to naopowiadał 
nam, co ta spółdzielnia nie 
narobiła i zagroził, że jeszcze 
narobi, kogoś tam poprze
zywał /jedni nawet twierdzi
li, że pozbawił ich czci... - 
jeśli ją mieli/ i usiadł. Na 
Krześle. Prezydent Makosz 
zdziwił się, ze na zebranie 
zaprosiła go pani Prezes Za
rządu RSM Magdalena Gli
wicka /wbrew pozorom mie
szkanka Rybnika/, a sama 
nie przyszła...

I wtedy dowiedzieliśmy 
się, że nie jest już ona preze
sem /prezeską/ i że zwol
niona została na własną pro
śbę /nie jest tak źle, skoro

wrażenie człowieka energicznego
energicznego i wszystkowiedzącego. 

 Wydaje się, że reprezentow
ał interesy Rady Nadzorczej.

zwalniają tylko na własną 
prośbę/. Ale, jak się okaza
ło, pani ta była na sali i cze
kała na „głos,,. Atmosfera 
robiła się coraz bardziej go
rąca. Dyskutowano nad 
sprawozdaniem prezesa Rad

y Nadzorczej. Zebranie 
prowadził elegancki pan. 
który od początku sprawiał 
wrażenie człowieka energi
cznego
g o .  
reprentował interesy Rady Nadzo
rczej.

W międzyczasie głos za
brał ks. H . Jośko z parafii na 
Nowinach, prosząc człon
ków o poparcie prośby Sto
warzyszenia Sportowo - Kul
turalnego „Przekorna Wy
spa,, w staraniach o przy
dzielenie temu stowarzysze
niu boiska sportowego przy 
ul. Budowlanych, kortów na 
Gruwaldzkiej i kilku jeszcze 
pomieszczeń dla prowadze
nia działalności statutowej. 
Inicjatywa ze wszech miar 
słuszna.

Z dyskusji nad sprawo
zdaniem dowiedzieliśmy się, 
że płacimy za tych, co nie 
płacą, że przepłacamy za 
wodę, wywóz nieczystości, 
za niesprawne ciągle windy. 
Na przykład na konserwację 
anteny zbiorczej na dachu 
uzbierała się kwota 2 mln zł 
/n a  jedną antenę/, co w sytuacji

SPACERKIEM PO MIEŚCIE 

Stare i nowe
Bez oglądania się na niko

go, właściciele prywatnych 
lokali przy ulicy Staszica sa
mi zadbali o wystrój swoich 
posesji. Wystarczyło trochę 
odmalować elewacje, usta
wić gustowne stoliczki na 
tarasie barku, zawiesić mod
ne teraz „markizy,,, a stojące 
jakby w tle drzewo dopełniło 
reszty. Wszystko to w znacz
nym stopniu poprawiło es
tetykę najstarszej dzielnicy 
miasta „Łony,,. Wrażenie to 
zaciera jednak widok po 
przeciwnej stronie Placu

Wolności. Usytuowana pa
rędziesiąt metrów dalej po
sesja żywcem przypomina 
widok jakby z powieści Kra
szewskiego „Chata za wsią,,. 
Zresztą też nie jest pozba
wiona uroku i przypomina 
ten dawny, zdający się od
chodzić w przeszłość Ryb
nik, którego trochę żal...

Tekst i foto: 
CZ. GOLIŃSKI

acji kiedy urządzeń tych nikt 
nie konserwuje, wydaje się 
dziwne. Jakiś aowcipny 
spółdzielniany „fachowiec,, 
pomalował ławkę bez desek. 
Jedni chcą parkingów na 
osiedlach /ci co mają auta/, 
... inni nie chcą /ci co nie 
mają/, ale ciągle odnosiło się 
wrażenie, że mówi się o mar-
finaliach. Atmosfera doszła 

o zenitu po wystąpieniu M. 
Gliwickiej.

Wtedy okazało sie, o co tu 
idzie, czy ktoś to jednak wie 
na pewno? Okazało się, że 
sala jest podzielona na trzy 
części. Sympatyków Rady 
Nadzorczej, sypatyków by
łego prezesa i... całą reszte. 
A wszystko wzięło się stąd, 
że w pewnym momencie Ra
da Nadzorcza dostrzegła 
nieprawidłowości w pracy 
Zarządu i postanowiła im 
zapobiec. Prostowanie krzy
wizn spowodowało, zdaje 
się, jeszcze większy zamęt. 
Dyskusja przerodziła się 
w coraz głośniejsze, wzajem
ne udowadnianie sobie t r a 
ku kompetencji. Brakowało 
tylko płotu... Nad salą co 
rusz przelatywały żądania 
o „dosłowne,, protokołowa
nie wypowiedzi, wzajemne 
groźby o skierowanie spra
wy ao sądu, podejrzenia 
o obrazę i coraz bardziej 
nerwowe tłumaczenia...

Czas na wnioski. Myślę, 
że wysnuć tu można tylko 
jeden. Tak Zarządowi jak 
Radzie Nadzwyczajnej najmniej

mniej chodzi o dobro człon
ków spółdzielni. A o co?. Nie 
wiedzą tego członkowie 
spółdzielni, Którzy, co tu du
żo mówić, sami są winni te
mu całemu bałaganowi. To 
przecież ci członkowie 
w 1990 roku unikali uczest
nicwa w zebraniach, na któ
rych wybierano delegatów 
na zebrania na wyższym 
szczeblu. Ci zaś delegaci wy
bierali tych przedstawicieli, 
którzy wybrali Rade Nad
zorczą, która wybrała taki, 
a nie inny Zarząd, z którym 
teraz nie potrafi, czy też nie 
chce się dogadać itd. itp. 
Zaczęło się od nas, na dole. 
Pozostaje jednak pytanie - 
co dalej z tym fantem? Za
dłużenie RSM rośnie, my po 
raz czwarty w tym roku za
płacimy wyższy czynsz. Czy 
istnienie tego potwornego 
molocha, jakim jest ta spół
dzielnia, jest celowe? Czy nie 
lepiej podzielić ją na parę 
mniejszych - sprawniejszych, 
wydolniejszych? Może trze
ba powołać coś na kształt 
spółek akcyjnych z udziałem 
lokatorów, a kierowanie ni
mi powierzyć ludziom kom
petentnym. Bo ci, którzy 
obecnie włodarzą w spół
dzielni, tych kompetencji nie 
mają. To, że wykształceni 
przecież ludzie nie potrafią 
dogadać się w prostych nie
raz sprawach... o tym właś
nie świadczy. Tylko, na Bo
ga, dlaczego za to musimy 
płacić my?

CZESŁAW GOLIŃSKI
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UWAGA, SUCHO! Stodoły

Piloci strażakami
Z niepokojem obserwują 

niebo rolnicy i leśnicy. Nie
wielkie opady, a w niektó
rych częściach kraju ich cał
kowity brak, powodują, że 
ziemia jest przesuszona na 
głębokość kilkudziesięciu 
centymetrów, a lasom zagra
żają pożary.

Tylko jednego dnia na po
czątku czerwca na północ od 
Rybnika zauważono 6 ognisk

ognisk zapalnych lasów. W ta
kim wypadku jednym z naj
bardziej radykalnych, ale 
i kosztownych środków jest 
użycie samolotu...

Samolot typu „Droma
der,, zabiera do zbiorników 
1000 litrów wody i zrzuca 
ten ładunek jak bombę wod
ną w rejon palącego się lasu.

Z gotartowickiego lotnis
ka takie samoloty startują

raz za razem, a pilotują je 
lotnicy z Zakładu Usług Ag
rotechnicznych w Mielcu 
z bazą w Katowicach. Nie 
przysparzajmy „powietrz
nym strażakom,, dodatko
wej pracy swoim nieodpo
wiedzialnym zachowaniem 
w lesie w czasie pikników, 
biwaków i spacerów!

/ r ó ż /

„Dromader,, napełnia swoje zbiorniki bezpośrednio z wozu strażackiego
Foto: A. Porermbski

Do kościoła daleko
Stodoły to jedna z bar

dziej peryferyjnych dzielnic 
Rybnika. Przez długi czas 
należały do gminy Chwałęci
ce. Podczas reformy admini
stracyjnej w latach siedem
dziesiątych włączono je do 
Rybnika. Jednak wielowie
kowa tradycja łączy Stodoły 
z Rudami i istniejącym tam 
kiedyś klasztorem cyster
sów. Wieś należała do cys
terskich majątków, przeję
tych przez księcia racibor
skiego po kasacie zakonu, 
ciągnących się od Stodół aż 
po Racibórz. Do dziś Stodo
ły „ciążą,, ku Rudom i nale
żą do tamtejszej parafii.

Mieszkańcy Stodół mają 
więc do swojego kościoła pa
rafialnego kilka kilometrów. 
Nie jest to tak wiele, nie ma 
jednak dogodnego połącze
nia komunikacyjnego z Ru
dami, rybnickie autobusy 
miejskie dojeżdżają tylko do 
Stodół, zaś kursy PKS-u zo
stały ograniczone. Pozostały 
tylko te, które jadą do Kuźni 
Raciborskiej i Kędzierzyna - 
Koźla, a jest ich kilka dzien
nie. O ile w dni powszednie 
mieszkańcy Stodół mogą ja 
koś dojechać do Rud, to 
w soboty i niedziele staje się 
to problemem.

Dojazd PKS-em do koś
cioła parafialnego na nie
dzielną mszę świętą stał się 
niemożliwy. Pierwszy auto
bus w dni świąteczne jedzie 
zbyt późno - dopiero po go
dzinie 13. 00 i ludzie muszą 
radzić sobie sami. Kto ma 
własny samochód, może nim

dojechać na mszę. Inni jadą 
„czerwonym,, autobusem do 
Rybnika, tracąc w ten spo
sób kontakt z własną para
fią.

Problemem staje się także 
dojazd z dziećmi na rekolek
cje. Mieszkańcy Stodół bar
dzo sobie chwalą wprowa
dzenie lekcji religii do szkoły 
- ksiądz z Rud przyjeżdża 
uczyć dzieci na miejscu. Jed
nak dzieci przygotowujące 
się do pierwszej komunii 
muszą nadal dojeżdżać do 
Rud, gdyż katecheza prowa
dzona jest wspólnie dla 
wszystkich wsi należących 
do parafii. Trudności komu
nikacyjne są więc dla miesz
kańców Stodół bardzo kło
potliwe. Istniejąca w Chału
pkach - dzielnicy Stodół 
znajdującej się za rzeką Ru
dą - kaplica jest zbyt mała, 
by odprawiać w niej msze. 
Odbywają się one tam tylko 
raz w roku, na świętego Flo
riana, patrona gminy.

Problem, zdaniem człon
ków Rady Dzielnicy, można 
by rozwiązać przez wprowa
dzenie rannego kursu PKS- 
u, w niedzielę i święta do
stosowanego do odprawia
nych w kościele parafialnym 
mszy. Chętnych na przejazd 
byłoby wielu i nie groziłyby 
puste kursy. Być może sko
rzystaliby i mieszkańcy Ryb
nika, bo odnawiana właśnie 
kaplica z obrazem Matki 
Boskiej Rudzkiej zyskuje co
raz większą sławę i staje się 
miejscem wielu pielgrzymek.

/ j a k /

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

B e z  p r z y s z ł ości ?
NO I WŁAŚNIE SIĘ ZA

CZĘŁO. We wtorek, jak po
dała PAP, grupa działaczy 
śląsko-dąbrowskiej „Solida
rności 80„ rozpoczęła oku
pację budynku PAŃSTWO
WEJ AGENCJI WĘGLA 
KAMIENNEGO w Kato
wicach. Akcję rozpoczęto 
twierdząc, że katastrofalna 
sytuacja polskiego górnict
wa węglowego jest konsek
wencją celowych działań 
rządu. Działań, jak sformu
łował to Daniel Podorzycki, 
zmierzających do trwałego 
zmniejszenia możliwości wy
dobywczych polskiego górni
ctwa. Protestujący domaga
ją się zniesienia wszelkich 
form limitowania, ograni
czania i licencjonowania 
eksportu węgla, zniesienia 
dywidendy i popiwku dla 
wszystkich zakładów prze
mysłu wydobywczego, na
tychmiastowej podwyżki 
płac oraz stworzenia pań
stwowych rezerw strategicz
nych.

Od dłuższego już czasu

należało się spodziewać wy
buchu niezadowolenia gór
ników. Uprzedzali o tym od 
dawna zarówno ludzie w gó
rnictwie pracujący, jak i zbli
żeni do rządu. O złej sytuacji 
polskiego górnictwa pisało 
również wielu komentato
rów ekonomicznych. Ich 
zdaniem brak jasno sprecy
zowanej polityki przemysło
wej, polityki energetycznej 
państwa daje już o sobie 
znać. Trudno jest bowiem 
zdecydować o tym, co zrobić 
z kopalniami, z zatrudnio
nymi w nich ludźmi, jeśli nie 
ma jasnej i przejrzystej wizji, 
jak ma wyglądać polski 
przemysł za lat dziesięć czy 
dwadzieścia.

Potrzeba bowiem naj
pierw zdecydować się na ja 
kiś konkretny wariant, aby 
mieć pełną świadomość tego 
ile energii elektrycznej do je
go realizacji będzie potrzeba 
i by móc planować - a tak 
trzeba robić - przyszłość kra
jowej energetyki. Dopiero 
wówczas można bowiem

przyszło ś c i ?

mniej więcej trafnie przewi
dzieć, ile np. w roku 2000 
polska energetyka będzie 
musiała dać prądu. Od tego 
zaś trzeba uzależnić następ
ne decyzje. Decyzje o tym, co 
się ma dziać z polskimi ko
palniami i polskim węglem. 
Pisałem już bowiem w „Ga
zecie,, o tym, że np. w USA 
w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat ogromny wzrost produk
cji osiągnięty został bez 
wzrostu produkcji energii 
elektrycznej. Tam zdecydo
wano się bowiem na wymu
szenie produkcji i konsump
cji energooszczędnej. Dało 
to widoczne efekty. Taka 
polityka energetyczna przy
dałaby się również w Polsce. 
Wówczas możliwe byłoby 
zaplanowanie z niewielkim 
błędem tego, ILE będziemy 
w kraju POTRZEBOWALI 
WĘGLA KAMIENNEGO 
do wytworzenia NIEZBĘD
NEJ ILOŚCI PRĄDU.

Nie można bowiem pro
wadzić polityki związanej 
z planowaniem wydobycia

i przyszłością kopalń jedynie 
w oparciu o chęci i potrzeby 
- nawet mogłoby się zdawać, 
że skądinąd najbardziej słu
szne - górników czy też pra
cowników związanych 
z czymś, co się określa lobby 
węglowym. Zrozumiałe jest 
bowiem /i nikogo to nie dzi
wi/, że ta właśnie grupa stara 
się jak najwięcej uzyskać dla 
siebie - tak jak każda grupa 
zawodowa czy grupa nacis
ku. Jednak przyszłość tak 
potężnego przemysłu rozpa
trywać trzeba ze wszystkich 
punktów widzenia, także 
z tego, czy dla całości gos
podarki opłacalne jest utrzy
mywanie nierentownych ko
palń.

Konieczna jest, rzecz jas
na, rezerwa strategiczna. Ta
ką rezerwą dysponują Nie
mcy czy An glicy. Wcześniej 
jednak musi zostać dokona
ne czytelne wyliczenie, które 
z kopalń należy utrzymy
wać, a które zamknąć w cią
gu najbliższych lat. I musi 
być jasno wytyczony kalen
darz przemian. I jasno też 
musi być powiedziane, ile lat 
przed sobą ma która kopal
nia, kiedy zatrudnieni 
w przeznaczonej do likwida
cji kopalni górnicy będą 
przenoszeni do pracy w in
nych kopalniach, a którzy

pójdą na emerytury czy na 
szkolenia zmieniające kwali
fikacje lub czy sami muszą 
zacząć szukać pracy.

Na razie jest jednak źle, 
bowiem po pierwsze: nie ma 
żadnej jasno wytyczonej wi
zji przyszłości polskiego 
przemysłu, a po drugie ko
palnie nie mają pieniędzy, 
niektóre są potwornie zadłu
żone, zaś z wydobywanym 
węglem nie ma co robić... 
I niczego nie zmieni dalsze 
trzymanie cen w ryzach. Ce
ny są bowiem praktycznie 
wolne, ale i tak mało która 
kopalnia jest w stanie otrzy
mać tyle, ile by chciała. Jest 
to klasyczny przypadek gry 
rynkowej.

Z drugiej zaś strony warto 
zastanowić się nad tym, czy 
obecna nadprodukcja nie 
spowoduje za chwilę gwał
townego zmniejszenia się 
podaży i tym samym nie wy
musi podwyższenia cen węg
la w momencie, gdy stanie 
się on niezbędny, czyli tuż 
przed zimą bądź w jej trak
cie...

Węgiel jest towarem stra
tegicznym i jako taki musi 
być również chroniony przez 
agendy rządowe. I tu nasu
wa się pytanie - czy nie dzia
łają one zbyt opieszale?
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ABECADŁO 
RZECZY

ŚLĄSKICH

„Pozdrawia Was 
d a w n a

rodzima ziemia...,,
Rybnickie Kolo Towarzys

twa Społeczno - Kulturalnego 
Ludności Pochodzenia Nie
mieckiego zwane potocznie 
w Polsce „mniejszością nie
miecką,, zorganizowało 
w dniach 26 - 28 czerwca 
PIERWSZE SPOTKANIE

KOŁA RYBNICZAN po
chodzenia niemieckiego.

W myśl założeń organiza
torów spotkać się mieli 
wszyscy Niemcy: z Polski, 
Niemiec, a nawet Austrii, 
dla których Rybnik jest mia
stem rodzimym, MIASTEM 
POCHODZENIA /  HEI- 
M A T S T A D T /. Gości witał 
transparent z napisem: „Da
wna rodzima ziemia serdecz
nie Was pozdrawia! /Die alte 
Heimat grusst Euch aufs he-

herzlichste! /
Rybniczan, którzy po ro

ku 1945 chcieli /czy musieli/ 
uchodzić ze swojego miasta 
/zagadnienie to do końca 
historycznie nie jest dopra
cowane/ i do dnia dzisiej
szego uważających Rybnik 
za swój „Heimatstadt,,, -

żyje jeszcze na świecie kilka 
tysięcy /tylko tak nieprecy
zyjną liczbę udało mi się 
ustalić/. W rybnickim kole 
„mniejszości niemieckiej,, 
jest zarejestrowanych ok. 
1300 członków. W sumie do
syć spora liczba.
Jak zatem wytłumaczyć 
fakt, że na spotkanie do Ry
bnika przyjechało tylko 15 
osób z Niemiec i niewiele 
ponad 100 mieszkających na 
stałe w Rybniku i okolicach?

Być może ktoś bliżej zainte
resowany zagadnieniem ze
chce się na ten temat wypo
wiedzieć na łamach naszego 
tygodnika.

W programie Pierwszego 
Spotkania Koła Rybniczan
była m. in. niemieckojęzycz
na msza św. odprawiona 
w kościele św. Antoniego 
w sobotę 27 czerwca o godz. 
10. 00 przez ks. Franciszka 
Pisulę z Połomii. Potem 
uczestnicy wysłuchali półgo
dzinnego koncertu organo
wego w wykonaniu Brygidy

Tomali z Babic, studentki 
Akademii Muzycznej w Ka
towicach z klasy organów 
Zygmunta Antonika. Zagra
ła utwory Vincenta Lubec
ka, hiszpańskiego Anonima, 
Jana Sebastiana Bacha i Ce
zara Francka. Po mszy na
stąpiło krótkie spotkanie 
w Domu Katechetycznym 
św. Antoniego. Tego same
go dnia o godz. 16. 00 uczest
nicy SPOTKANIA zebrali 
się w Domu Rzemiosła przy

ul. Wysokiej. Głos zabrali 
m. in. Erwin Karwoth, pełnią
cy obowiązki szefa Rybnic
kiego Koła „mniejszości nie
mieckiej,, oraz Horst Kret
zel, który jest szefem grupy 
dawnych rybniczan miesz
kających dzisiaj w Niem
czech. Na spotkanie przybył 
także zaproszony przez or
ganizatorów prezydent Ryb
nika Józef MAKOSZ. 
W Rybniku przebywał także 
Gerard Kubatz wydający 
w Niemczech czasopismo 
„Der Rybniker,, /Rybnicza
nin/.

W niedzielę, w ostatnim 
dniu SPOTKANIA, „rybni
kanerzy,, uczestniczyli 
w polskojęzycznym nabo
żeństwie w rybnickim koś
ciele ewangelickim, po któ
rym nastąpiła krótka roz
mowa z pastorem, ks. Zbig
niewem Kowalczykiem. Nie 
obyło się oczywiście bez dys
kusji nad politycznym aspe
ktami akcji przesiedleńczej 
po 1945 r.. Wypowiedź pas
tora, który zakwestionował 
zasadność używania słowa 
„wypędzeni„była długo jesz
cze komentowana po zakoń
czeniu spotkania. Ks. Ko
walczyk oparł się również 
sugestii organizatorów PIE
RWSZEGO SPOTKANIA 
KOŁA RYBNICZAN, któ
rzy prosili go o odprawienie 
nabożeństwa w języku nie
mieckim.

Tego samego dnia uczest
nicy „zjazdu„odbyli krótką 
wycieczkę autokarem po 
okolicy i byli w gościnie 
u „mniejszości„ z Wodzisła
wia Śląskiego. Spotkanie 
odbyło się w wodzisławskim 
Domu Kultury. W późnych 
godzinach wieczornych 
wszyscy wrócili do Rybnika. 
I tak zakończono PIERW
SZE SPOTKANIE KOŁA 
RYBNICZAN /D as Erste 
kreis Rybniker Treffen in der 
Heimatstadt Rybnik/.

Tekst i foto: 
MAREK SZOŁTYSEK

| Jan ina  P o d lo d o w ska  |

Sobótka 
w Pszowie

- odc. XVI
Zostawili sobie w domu na 

ładniejszą parkę, a resztę wiózł 
Tomek na sprzedaż i miał kupić 
potrzebne do gospodarstwa to
wary.

Dzień był jasny, niebo bez 
jednej chmurki, chciało się żyć 
i śpiewać. Droga wysadzana 
z obu stron drzewami czereśni 
mieniła się dojrzewającym owo
cem. Kusiło, żeby wyciągnąć rę
ce i rwać, ale nie było wolno. 
Drzewa dzierżawił od gminy 
handlarz z Raciborza, Żyd, 
Mojżesz Opolski.

Właśnie szedł drogą, dźwiga
jąc toboły. Tomek zaprosił go, 
żeby siadł na wóz. Przystał 
z chęcią. Był to bardzo zaradny 
kupiec, wdowiec z czówrką dzie
ci. Najstarsze z nich, Ida miała 
trzynaśnie lat i już ojcu pomaga
ła czasem w handlu. Mojżyszka 
/b o  tak go nazywano wokolicy/ 
lubiano, a podobno nawet kar
czmarka pszowska, też wdowa, 
miała go na oku. On handlował 
wszystkim, co się dało, byle żyć 
i zarobić na życie.

Szczęście Tomka było dziś pe
łne, gdy wypatrzył na drodze 
Burdę z Agnieszką. Nieśli też 
ciężary, w płachtach, buciki 
i przeróżne rzemienie do sprze
dania.

Tomek zaprosił ich grzecznie, 
by wsiedli, a jeszcze dwie kobie
ty z nimi idące. Osiągali się 
chwilę, ale trudno było nie sko
rzystać z takiej wygody. Tomek 
przemyślnie porozmieszczał 
wiezionych na tyle wozu, dla 
siebie zachował Agnes na przed
nie siedzenie. Mógł teraz do woli 
rozmawiać z dziewczyną. Ona 
też się ośmieliła i było im weso
ło. Śmiali się z Tomkiem, jak się 
śmieją szczęśliwi młodzi ludzie 
ze wszystkiego i do siebie. Ani 
się spostrzegli, a byli na miejscu. 
Tomek zaofiarował Burdzie 
i Mojżyszkowi powrót wozem, 
na co z ochotą przystali. Umó
wili się, że przyjdą, gdzie Tomek 
miał stać z końmi.

c. d. n.

Na niemieckojęzycznej mszy św., odprawionej w kościele św. Antoniego przez ks. 
Franciszka Pisulę z Połomii zebrało się ok. 120 wiernych Foto: szoł

M a ł a

kronika
Zamysłowa

Życie społeczno-kultural
ne w przedwojennym Zamy
słowie postawione było na 
znaczącym poziomie. Dzia
łało tu kilka organizacji spo
łeczno-kulturalnych, jak np. 
Ochotnicza Straż Pożarna, 
Związki Strzelców, Orląt, 
Harcerstwa, Młodych Polek, 
młodzieżowe i szkolne kółka 
teatralne oraz chór mieszany 
„Kościuszko,, , którego dyry
gentem był druh Kuchcik 
/patrz zdjęcie / .  Istniało

Powojenne dzieje Zamys
łowa nie obfitują już w tak 
znaczne wydarzenia jak 
przedtem, niemniej jednak 
szereg bardzo ważnych fak
tów, które się tutaj w tym 
okresie /1 945-92/ dokonały, 
zasługuje na szczególne pod
kreślenie i uwagę. W 1948 
roku odbudowano szkołę 
zniszczoną w czasie działań 
wojennych, którą powięk
szono o jedną kondygnację

/do  6 pomieszczeń klaso
wych/. W późniejszych la
tach nastąpiła jej dalsza roz
budowa, którą zakończono 
w 1973 roku /patrz zdjęcie /. 
W powojennej historii tej 
szkoły jej kierownikami byli: 
Rogalski, Repelewicz, Pode
szwa, Kaszuba, Pielorz, Mi
liński. Obecnie jej dyrekto
rem jest pan Woźnica.

ALFRED DYRBUŚ

Istniało również Górnicze Towa
rzystwo św. Barbary, a jego 
ostatnim skarbnikiem 
w 1939 roku był Jan Wałach.
Prężnymi organizatorami 
życia kulturalnego było gro
no nauczycielskie szkoły za
mysłowskiej, gdzie szczegól
nie wyróżniała się Agnieszka

Brzęczek - znana działaczka 
harcerstwa. Miejscem pra
wie wszystkich imprez kul
tu ra ln o -ro z ry w k o w y c h  
w Zamysłowie była sala ze 
scenką teatralną w nieistnie
jącej już dzisiaj gospodzie 
pana Żaczka przy ulicy Wo
dzisławskiej.

Zdjęcia z pry
watnego ar
chiwum auto
ra
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 GAZETA 
TYDZIEŃ POLSKI W MAZAMET

DROGA
Do każdego celu prowadzi dłuższa lub 

krótsza DROGA. Nasza zaczynała się 
w niedzielę, 14 czerwca o godz. 18. 00 
w strugach ulewy, która zamieniła 
wszystkie fryzury damskie i męskie na 
„mokre włoszki,,, a sam wyjazd opóźniła
o godzinę, gdyż ładowanie bagażu do 
luków autobusu było „z przyczyn atmo
sferycznych,, niemożliwe... A bagaż na
szej ekipy był solidny, bo oprócz „drobni
cy,, czyli osobistych tobołków jechały 
z nami wielkie skrzynie wystawy foto
graficznej z Muzeum i instrumenty muzy
czne dwu zespołów: orkiestry dętej i ze
społu rockowego.

Pierwszy etap podróży przez Czecho
słowację, Niemcy i Francję, zakończył się 
w BESANC ON, około godz. 16. 00; z wy
godnego autokaru wysiadaliśmy z ogro
mną ulgą... Miejscem naszego postoju był 
DOM PIELGRZYMKOWY ŚW. AN
NY w Besançon, piękny nowoczesny 
obiekt położony w dość idyllicznym, siel
sko -wiejskim krajobrazie.

Nastrój tego wieczoru, pełnego słońca
i smakowitych czereśni, wiszących w za
sięgu ręki na ogromnych drzewach był 
wspaniałą rekompensatą za trudy 22 go
dzinnej podróży, a próba orkiestry dętej 
w ogrodzie Domu św. Anny zwabiła do 
niego mieszkańców okolicznych domów, 
wraz z dziećmi i... psami. Zespół zyskał 
oklaski - i przyjaźń czarnego psa, który 
na własną łapę nawiązał przyjacielskie 
kontakty francusko-polskie.

Wtorek - 16. 06. godz. 9, 00 - wyjazd 
z Besançon, po serdecznym pożegnaniu 
z siostrą przełożoną. Chór zaśpiewał 
wzruszającą pieśń, trzasnęły migawki 
aparatów fotograficznch i w drogę! Do 
Mazamet jeszcze około 300 km, ale droga 
w Czarnych Górach /tak  nazwano tę 
część południowych Pirenejów/ to nie to 
samo, co jazda Autostradą Słońca!

Będę wzrastać
MAZAMET

Jeszcze świeci słońce, ale 
wąziutka ulica, w którą wje
chał nasz autokar - przed 
budynek Katolickiego Li
ceum im. Joanny d’Arc - po 
kilkunastu minutach utonę
ła w cieniu. Słońce zachodzi 
tutaj tak, jak w każdych gó
rach: gaśnie szybko, bo zni
ka za jakimś grzbietem gó
ry... A tych jest wokół nas 
pełno, otaczają całe Maza
met szczelnym kręgiem... Na 
chodniku, przy szkole stoi 
grupa osób. Jak później oka
zało się byli to gospodarze 
domów, w których ofiaro
wano nam gościnę. Serdecz
ność powitań tych, którzy 
się już znali, a więc Elżbiety 
Paniczek /k ierowniczki Al
liance Francaise w Rybniku 
i tłumaczki rozrywanej przez 
całą ekipę/ z całym dyrek
torsko-nauczycielskim gro
nem liceum Joanny d’Arc, 
kontrastowała odrobinę 
z początkiem wzajemnego 
oglądania się przez gości /z  
Polski/ i gospodarzy /z  
Francji/. Nowe sytuacje za-

Taką dewizę przyjęło MAZAMET - miasto na skrzyżowaniu 
otoczone jeziorami, grotami, miasto gdzie malowniczość wymieszana 

Mazamet liczy 12. 000 mieszkańców, jest uprzywilejowane pod 
pasma Pirenejów.

Było sobie HAUTPOUL...
Hautpoul - forteca z 413 r., a zarazem prawdziwe „ORLE 

Powstanie fortecy przypisuje się Alaulphowi - królowi Wizygotów, 
wieków panowie z Hautploul byli królami Czarnej Góry, dając 
z nich, brał udział w wyprawie krzyżowej w 1395 r. Twierdza 
zdobyta w 1212 r. przez krzyżowców, prowadzonych przez Simona 
stopniowo osiedlać się w dolinie, gdzie panowały dogoniejsze  

Nowa miejscowość na brzegach Arnette, została nazwana 
w MAZAMET.

zawsze budzą niepokój, 
a wszyscy na tym skrawku 
ulicy stawali do próby nie 
tylko językowej /a  było 
z tym bardzo różnie/ ale 
i kulturowej oraz cywiliza
cyjnej. Operacją rozdziela
nia całej grupy do domów 
zapraszających nas na pra
wie tygodniowy pobyt, dyry
gował dyrektor Liceum Jo
anny d ’Arc i jego żona - 
państwo Beaulieu. Uliczka 
pustoszała, odjeżdżały kolej
ne samochody z dziewczyna
mi z chóru, niektóre odcho
dziły na piechotę, zaś auto
kar z obu zespołami miał 
jeszcze 20 minut „wspinacz
ki,, przed sobą - do domu 
noclegowego.

▲ ,, Przedsionek Pirene
jów  - CZARNE GÓRY. 
Tędy jechaliśmy!!

LOURDES

◄ Nowoczesne centrum 
miejskie Mazamet

Środa-17. 06. -godz. 8. 00, 
zbiórka pod liceum, wyjazd 
do Lourdes. „Tylko,, 4 go
dziny drogi w jedną stronę, 
ale być tak blisko i nie do
trzeć do tego miejsca? Znów 
oglądamy kraj zadziwiająco 
piękny, do tego uporządko
wany, choć nie tak jak Nie
mcy, które są wymuskane 
w sposób deprymujący dla 
obywatela byłego bloku soc
jalistycznego bałaganu. 
Francja, którą oglądamy, 
jest piękna, ogromna, boga
ta, ale nie przyprawia 
o kompleksy. Fascynacja za
czyna się wtedy, gdy zna się 
już historię tego kraju i oto 
nagle uświadamiamy sobie, 
że nasza stopa trafia na ście
żki, którymi stąpała ta Wiel
ka Historia... Gdyby jeszcze 
znać ten język!! Uff!!

A Lourdes? Napisano
o tym zakątku Francji tak 
wiele i tyle banału, że nie 
zamierzam powiększyć oce
anu ignorancji. To miejsce 
nie poddaje się opisowi. Ka
żdy spotyka się tam z czym 
innym, każdy przeżywa co 
innego.

Wracamy w potokach de
szczu, którego pierwsze kro
ple spadły o 16. 30, gdy wsie
dliśmy do autokaru... Ulewa 
robi się coraz bardziej agre
sywna w miarę zbliżania się 
do Mazamet; gdy wieczorem 
wysiadamy przed budyn
kiem liceum, wygląda już na 
groźny żywioł... Woda spa
da zewsząd, z ogromnym 
impetem, a moja wyobraź
nia biegnie do stromych ser
pentyn, którymi jechaliśmy 
przez Czarne Góry... Skóra 
cierpnie mi na plecach, 
a włosy stoją dęba. Wszyscy, 
z którymi rozmawiamy tego 
wieczoru, są zaniepokojeni, 
bo od 7 lat, nie było tutaj 
takich deszczów... Telefony 
działają jednak bez zakłó
ceń, rozmawiamy z Polską
i to po trzech próbach po
łączenia się.
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RYBNICKA

wzrastać i błyszczeć
dróg pomiędzy Tuluzą, Bieziers, Albi i Carcassonne... miasto 

wymieszana jest ze spokojem, odprężeniem i kulturą, 
pod względem geograficznym - 100 km do morza i 150 km do

ORLE GNIAZDO,, , które strzegło ważnego skrzyżowania dróg. 
Wizygotów, który uczestniczył w zdobyciu Rzymu. W ciągu kilku 
dając początek potężnej dynastii. Pierre Raymond, najsławniejszy 
 Hautpoul, która służyła jako schronienie „heretykom,, została 
Simona de Montforta. Od XII w mieszkańcy Hautpoul zaczęli 

 warunki dla rozwoju przemysłu tekstylnego. 
nazwana „Mas Arnette,,, która to nazwa później przeksztaciła się

E l. Pa.

Cudowna grota w Lourdes

PRACOWITY CZWARTEK
Czwartek - 18. 06. - godz. 

10. 00 - Grupa rozdziela się 
na „zajęcia własne,,. Kiero
wnik naszej ekipy - wicepre
zydent Jerzy Kogut i tłuma
czka - Elżbieta Paniczek są 
„na naradzie organizacyj
nej,, - ja - w redakcji „naj
mniejszego dziennika we 
Francji,, - LA MONTAG
NE NOIRE. Elżbieta Mac
kiewicz wraz ze Zbigniewem 
Solarskim wieszają fotogra
my wystawowe w muzeum, 
obydwie kapele grają w róż
nych miejscach Mazamet, 
chór śpiewa tam, gdzie prze
widuje program pobytu 
i tam, gdzie go o to proszą 
/m. in. w czasie przerwy na 
placu w szkolnym liceum/, 
w merostwie najpierw spoty
ka się z francuskimi fachow
cami grupa, która przyje
chała osobno na konsultacje 
w dziedzinie ochrony środo
wiska, a później wiceprezy
dent Je r z y  k o g u t  z wicemerami
wicemerami Mazamet, którzy 
dokładnie przedstawiają 
strukturę organizacyjną 
francuskich władz i agend 
komunalnych. Zwiedzamy 
merostwo 12 tysięcznego 
miasta, z komentarzami, 
których na szczęście nikt 
z francuskiej strony nie ro
zumie i nie zrozumie, bo to 
„nieprzetłumaczalne,, na ich 
mentalność... Z odległości

2000 km od Rybnika zatana
wiamy się m. in. nad tym, 
jaką lawinę złości, jadu, 
a nawet furii wyzwoliłoby 
w naszych rodakach tak ele
ganckie wnętrze na przy
kład... Ratusza? Przechodzi
my kolejno przez wszytkie 
referaty czy wydziały /nie 
znam dokładnego nazewnictwa

tw a/ i zadziwia mnie jedno: 
w 12 tysięcznym mieście 300 
osób zatrudnionych jest ja 
ko pracownicy komunalni 
/merostwo i służby komuna
lne/; ich płace pochłaniają 
40 procent budżetu miasta, 
a równocześnie przedsta
wiony nam zakres obowiąz
ków każdego z pracowni
ków jest tak szeroki, różno
rodny i wymagający wszech
stronnych kwalifikacji, że

odpowiednik polski składał
by się zapewne z 5 urzęd
ników, kompetentnych tyl
ko na swych małych dział
kach... A równocześnie mer, 
i jego 9 zastępców, są przez 
cały czas sprawowania funk
cji we władzach komunal
nych - szefami i pracownika
mi swych prywatnych firm.

Dlatego ich definicja de
mokracji lokalnej jest nastę
pująca: rządzi /i to bez kom
promisów z opozycją /  ta 
ekipa, która wygrała wybory! 
Następna kadencja będzie 
należała do tych którym 
zaufają obywatele!

Nabliższy cel, o którym 
mówił wicemer, Dominique 
Senes to integracja sąsied
nich gmin. Nie ma innej dro
gi do załatwienia pewnych 
nabrzmiałych problemów, 
jak tylko zjednoczenie swych 
sił...

Czyż nie brzmi to jak me
mento dla naszej raczkującej 
demokracji? Równocześnie 
wszyscy podkreślają ogrom
ną rangę regionu i jego rolę 
w regulacji spraw na pozio
mie państwowym.

Z merostwa wychodzimy 
o 17. 00, czyli tuż przed urzę
dnikami, którzy pracują od
8. 00 do 13. 00 i od 15. 00 do
17. 00 /od 15. 00 do 17. 00 - 
przerwa obiadowa! / .

Za godzinę przewidziane 
jest otwarcie wystawy w Mu
zeum, więc robimy „windo
wshoping,, na centralnych 
uliczkach Mazamet /k to ku
puje tutaj, skoro wszystko 
można dostać taniej w su
permarketach? / ,  odwiedza
my punkt sprzedaży pols
kich wyrobów /obrusy, ser
wetki, kasetki i kryształy/, 
no i wreszcie chwila wy
tchnienia na skwerze przed 
Muzeum. Ale zaraz potem 
szumne i ceremonialne ot
warcie wystawy, przemówie
nie mera MICHELA BOURGUINGON

BOURGUINGON i wceprezy
denta JERZEGO KOGU
TA, podziękowania, i wy
miana fachowych uwag
o wystawie, gdyż pan mer 
jest właścicielem zakładu fo
tograficznego. Zrobiło się 
ciepło i serdecznie, bo wy
stawa została dobrze przyję
ta
C. d. - w następnym numerze 

EUGENIA PLUCIK 
(Foto: archiwum, autorka
i Elżbieta Paniczek.

Uczniowie Liceum Joanny d ’Arc słuchają improwizowanego występu 
dziewcząt z Urszulanek

Rybnik ■ dawniej i dziś

Mer Mazamet wita gości przybyłych na 
otwarcie wystawy

Rację miał mer Mazamet MICHEL 
BOURGUIGNON, wznosząc toast pod
czas wernisażu towarzyszącego otwarciu 
wystawy „RYBNIK NA DAWNEJ 
I WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII,, , iż 
sztuka ludzi zbliża, pozwala poprzez ar
tystyczne przetworzenie rzeczywistości, 
przemawiać do ludzi uniwersalnymi war
tościami zawartymi w obrazie, słowie, 
muzyce, niezależnie od kręgu kultural
nego i położenia geograficznego” . Jedna 
z ważniejszych imprez Tygodnia Polskie
go w Mazamet dała jego mieszkańcom 
obraz naszej rybnickiej rzeczywistości. 
Pozwoliła także obejrzeć przemysłowy 
pejzaż ziemi śląskiej, różnorodność prze
jawów życia codziennego rybniczan w cy
klu fotogramów autorstwa art. fot. Jerze
go Mąkowskiego. Pokazaliśmy także za
bytkową i współczesną zabudowę miasta, 
tętniące ruchem ulice, spracowanych gór
ników kończących szychtę. Zadumę 
wzbudzały dymiące kominy rybnickich 
zakładów przemysłowych - symbole za
grożenia ekologicznego. Obrazy współ
czesne przeplatały się z nostalgicznymi 
wspomnieniami z przeszłości. Składały się 
na nie zdjęcia z przełomu XIX i począt
ków XX w., kiedy to Rybnik był miastem 
niewiele mniejszym od współczesnego 
Mazamet.

Zwiedzający ciepło przyjęli ekspozycję, 
zgodnie potwierdzając artystyczną war
tość fotogramów, staranność przygoto
wania wystawy, harmonijnie łączącej da
wne i nowe fotografie. Odbiór ułatwiały 
podpisy pod zdjęciami i folder w j. francu
skim oraz plakaty projektowane przez art. 
piast. Mariana Raka. Należy również 
wspomnieć o płaskorzeźbie w drewnie 
i węglu z wyobrażeniem Starego Ratusza 
i herbem miasta, wykonanej przez Zbig
niewa Solarskiego, a zaprezentowanej 
zwiedzającym w muzeum, a następnie 
ofiarowanej merowi Mazamet.

Wystawę przygotowali w ścisłej współ
pracy z Urzędem Miasta pracownicy Mu
zeum w Rybniku.

E. B. M.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 7



 SPRZEDAŻ PROMOCYJNA Z NAGRODAMI, 
a także RATALNA bez poręczycieli 

i bez pierwszej wpłaty
SPR Z ĘTU  

FIRM Y „SO NY,,

ULEX w punkcie handlowym 
PUH „ULEX„

Przyjmujemy również zapłatę kar
tami kredytowymi oraz udzielamy zni
żki od 1, 5 do 3 procent po okazaniu 
karty BUSSINESSMAN CLUB.

Sprzedajemy także, dostarczamy 
i montujemy nowoczesne centrale tele
foniczne dla małych i dużych przed
siębiorstw.

Osiedle Południe 37 
44-253 Rybnik 8 

tel. 392134, 23031 w. 5134

PO R A DY  PRAW NIKA - w środy
Dyżury prawnika, udzielającego bezpłatnie 

porad prawnych w środy, w godz. od 15. 00 do 17. 00 
w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

FU JIC O LO R
EKSPRES 

Rybnika 
Reja 2

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

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

C E N N IK  O G Ł O S Z E Ń  
W  G A Z E C IE  R Y B N IC K IE J
1 cm 2 - 8. 000, - zł 
1/4 kolum ny - 900. 000, - zł 
1/2 kolum ny - 1. 600. 000, - zł 
3 /4  kolum ny - 2. 400. 000, - zł 
1 kolum na - 3. 000. 000, - zł 
1 słowo - 5. 000, - zł
1 słowo w ogłosz. tow arzyskich 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 opracow anie 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

L A T E M  N A  M A Ł E J S C E N IE
Wideodyskoteki w piątki, 

soboty i niedziele
Przypominamy, że w okresie letnim Mała Scena zaprasza 

tańczącą młodzież na wideodyskoteki w piątki, od godz. 
18. 00 - 23. 00 /cena wstępu 15. 000, -/, soboty 19. 00 - 1. 00 
/cena biletu 25. 000, - / i niedziele od 19. 00 do północy/cena 

 biletu 20. 000. - /

S Z K Ł O , P O R C E L IT , 
P O R C E L A N A

Tel. 234 21, wew. 330
ul. Sosnowa 5  R Y B N IK
ul. Mikołowska 138 R Y B N IK 
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

Sami sobie 
robią drogę

Jedna z odnóg ulicy Oku
lickiego w Radziejowie zo
stanie w tym roku utwar
dzona w czynie społecznym. 
Wybudują ją głównie miesz
kańcy. Materiału oraz ma
szyn dostarczy Urząd Miej
ski, który opłaci także fa
chowców potrzebnych do 
wykonania specjalistycz
nych robót wykończenio
wych. Położenie krawężni
ków, sypanie piasku oraz 
układanie trylinki wykonają 
sami mieszkańcy ulicy.

Dla przeprowadzenia 
prac powołano Społeczny 
Komitet Budowy Drogi. Jak 
mówi przewodniczący Rady 
Dzielnicy Zygmunt Gajca, 
jest to pierwsza droga wyko
nywana w Radziejowie w ten 
sposób. Samorząd chciałby 
w tym roku utwardzić 2 - 
3 drogi. Niestety, finanse 
miejskie nie pozwalają na 
robienie 2 dróg równocześ
nie. W Radziejowie jest bar
dzo wiele starych, nie utwar
dzonych ulic i dróg grun
towych. Sukces pierwszej 
inicjatywy pomoże przy na
stępnych.

/ j a k /

EKSPRESOWE
W YKO NYW ANIE N A P IS Ó W

NR KROJU

ABCD
ABCD
ABCD
ABCDE
ABCDEFG
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCD

ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
ABC
ABCDE

abcdef
abcdef
abcde
abcdef
abcdefghij
abcdef
abcde
abcdef
abcde

abcdefg
abcde
abcdef
abcdef
a b cd
abcdef
a b cdefg
a b c d e fg

a d c d e fg

12345 251 
12345 252
12345  254
123456 112 
12345678 196 
123456 212 
1 2 3 4 5  214
1 2 3 4 5  363 
1 2 3 4 5  234
123456 322 
123456 442 
12345  102 
123456 562 
123456 334 
1 2 3 4 5  374 
12345  217 
12345  204 
123456 142 
12345 162

•  WYSOKOŚĆ LITER OD 8 
DO 920 mm

•  POCHYLENIE W LEWO 
LUB W PRAWO DO 45°

•  WYCINANIE W ODBICIU 
ZWIERCIADLANYM

•  WYCINANIE PO LUKU
•  KILKADZIESIĄT KOLORÓW

PLAST0GRAF
PIASTA 7, RYBNIK 

TEL/FAX 25167, TLX 036503

•  GOTOWE TABLICE 
INFORMACYJNE

-  KASETONY
•  NAPISY NA SAMOCHODY 
t  WIZYTÓWKI
•  PAPIER FIRMOWY
•  NAKLEJKI I ETYKIETY
•  PROSPEKTY RELAM0WE
•  SKŁAD GAZET 

I BIULETYNÓW
•  PLAKATY

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



S to d o ły

Dzieci nie będą dojeżdżać!
Szkoła w Stodołach, obec

nie sześcioklasowa, od no
wego roku szkolnego miała 
mieć tylko trzy klasy. Zapo
wiedziano, że jedynie naj
młodsze dzieci będą uczyły 
się na miejscu, a reszta bę
dzie dojeżdżać do Chwałę
cic. Kiedyś w Stodołach była 
pełna szkoła ośmioklasowa. 
Po wprowadzeniu tzw. 
Zbiorczych Szkół Gminnych 
uczniowie z dwóch najstar
szych klas dojeżdżają do 
Chwałęcic. W Stodołach po
zostało tylko sześć oddzia
łów.

Gdy więc rodzice usłyszeli 
zapowiedź likwidacji kolej
nych klas postanowili wal
czyć o pozostawienie 
uczniów w swojej dzielnicy. 
Dojazdy do Chwałęcic były
by dla dzieci kłopotliwe, 
szczególnie w zimie. Do Sto
dół nie jeździ zbyt wiele au
tobusów. Rodzice obawiali 
się o bezpieczeństwo swoich 
pociech. Obie dzielnice leżą 
przy dość ruchliwej trasie, 
o wypadek więc nietrudno. 
Poza tym dzieci mają 
w szkole dość dobre warun
ki.

Budynek szkoły, bardzo 
stary, bo liczący sobie ponoć 
około 180 lat, został 2 lata 
temu wyremontowany. Wy
mieniono stropy, przebudo
wano klatkę schodową, po
łożono nowe posadzki i wy
kładzinę. Ciekawostką jest, 
że podczas remontu znale
ziono pod podłogą 2 wiadra 
naboi jeszcze z okresu I woj
ny światowej.

Po remoncie budynek 
szkoły i klasy stały się bar
dzo przytulne. A że szkoła 
w Stodołach jest mała, panu
je w niej cisza i spokój. Dzie
ci ze starszych klas uczęsz
czające do Chwałęcic nie są 
zadowolone z tej zmiany. 
Trudno im się przyzwyczaić 
do hałasu i innych stosun
ków między uczniami i nau
czycielami w większej szko
le.

W Stodołach od wielu lat 
prowadzony jest zespół ma
łych form artystycznych. 
Dzieci chętnie w nim wystę
puj ą. Tańczyły nawet w Tea
trze Ziemi Rybnickiej. Lik
widacja klas IV-VI byłaby 
zagrożeniem dla tej ważnej 
i pożytecznej działalności 
szkoły. Odejść musiałaby 
nauczycielka wychowania 
muzycznego, gdyż nie było
by dla niej pracy. Powodów 
było więc wiele, aby rodzice 
nie zgodzili się na okrojenie 
zakresu nauczania w starej 
szkole. I udało się. Po roz
mowach z władzami miejski
mi, przychylono się do ich 
postulatów. W Stodołach 
pozostanie szkoła sześcio
klasowa. Zajdzie jednak ko
nieczność łączenia dwóch 
oddziałów - w sumie będzie 
więc ich cztery. Wymaga te
go Kuratorium Oświaty 
i Wychowania. Ważne jest 
jednak, że dzieci nie będą 
musiały dojeżdżać do szkoły 
w Chwałęcicach. Być może 
w przyszłości, gdy dzieci 
przybędzie, zniknie również 
konieczność łączenia klas.

/ j a k /

Nie ma szlachetniejszego zawodu...
„Nie ma szlachetniejszego 

zawodu nad nauczycielski,, - 
tymi słowy ksiądz proboszcz 
Longin SKROBOL żegnał 
odchodzącego na emeryturę 
dyrektora Szkoły Podstawo
wej w Jankowicach Stanisława

Stanisława WAJDĘ. Wytrwał on 
44 lata w zawodzie - trud
nym, odpowiedzialnym, ale 
dającym również wiele saty
sfakcji.

W 1949 roku St. Wajda 
rozpoczynał pracę jako nauczyciel

nauczyciel w szkole w Jankowi
cach. W 1963 roku został 
dyrektorem tej szkoły, inic
jując budowę nowego bu
dynku szkolnego. We wrześ
niu 1966 roku dzieci prze
niosły się do nowej szkoły. 
Z budynkiem tym są zresztą 
ciągłe kłopoty z powodu 
szkód górniczych.

- Gdyby nie pomoc i zro
zumienie pracowników działu 
szkód z kopalni „Jankowice,, 
- Józefa Sojki i nieżyjącego 
już Pawia Kubicy - wszystkie 
te trudności byłyby nie do 
pokonania - mówi dyrektor 
Wajda. O jankowickiej spo
łeczności wyraża się w sa
mych superlatywach, bo jak 
inaczej mówić o ludziach, 
którzy są zawsze, gdy jest 
potrzeba, nie szczędząc sił 
i środków. W środę 24 czer
wca br. Stanisława Wajdę 
żegnała liczna rzesza przy
byłych gości: ksiądz pro
boszcz, Komitet Rodziciel
ski, przedstawiciele Samo
rządu i Delegatury KO, 
spółdzielcy RSP, sołtys, nau
czyciele i młodzież.

- Zawsze wysoko ceniłem 
godność nauczyciela, byłem 
ich sojusznikiem. Nie zmie
niałem nigdy marynarki, do
czekałem czasów, że wolność 
słowa jest sprawą powszech
ną - powiedział w pożegnal
nym wystąpieniu dyrektor 
Wajda.

Dużo zdrowia i długich lat 
życia!

/ lo g /
Dyrektor St. Wajda /w  środku/ wręcza uczniowi świadect

wo ukończenia kl. VIII

Szkoła „specjalnej troski,, dziękuje
Rok szkolny zakończył się 

również w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej Specjal
nej, w Rybniku - Ligocie.

Ponad 200 uczniów opuś
ciło na dwa wakacyjne mie
siące kilkuizbowy, stary bu
dynek zaadaptowany przed 
paroma laty do nauki zawo
du młodzieży szczególnie 
doświadczonej przez los. We 
wrześniu wrócą tu ponow
nie, a nie, jak wymarzył to 
sobie dyrektor EMIL MAT
LOCH, do nowej siedziby 
w Niewiadomiu. Pozyskany 
tam dla potrzeb szkoły bu
dynek wymagał przebudo
wy. I choć zrobiono już wie
le, bo nowe lokum jest już 
pod dachem, końca nie wi
dać. Drzwi, okna, centralne 
ogrzewanie i inne instalacje, 
prace wykończeniowe... To 
wszystko jeszcze trzeba zro
bić, tak więc nowy rok szkol
ny rozpocznie się prawdopo
dobnie w starych, ciasnych 
murach. Wstyd przyznać, 
ale jest to chyba jedyna 
w Rybniku szkoła, która nie 
ma własnego W C ! Zarówno 
młodzież, jak i grono peda
gogiczne wytrzymuje te spartańskie

spartańskie warunki chyba tyl
ko dzięki wizji nowej szko
ły... Wszyscy zaangażowani 
w jej powstanie przekonali 
się, co znaczy w dzisiejszych, 
trudnych czasach rozpoczę
cie inwestycji budowlanej.

Spotkanie w szkole, jakie 
zdobyło się w ostatni ponie
działek 29 czerwca, miało na 
celu podziękowanie wszyst
kim, który w jakikolwiek 
sposób wsparli budowę lub 
przyczynili się do polepsze
nia warunków bytowych 
uczniów. Obecni byli m. in. 
prezydent Rybnika Józef 
MAKOSZ oraz poseł Ta
deusz JEDYNAK, dzięki 
któremu nawiązano kontakt 
z Julie HYCKEL z Londy
nu, działaczką stowarzysze
nia katolickiego, zajmujące
go się od lat działalnością 
charytatywną. Dzięki niej 
szkoła otrzymała m. in. 
sprzęt medyczny i lekarstwa, 
a także odzież i żywność.

Wśród miejscowych spon
sorów największe podzięko
wanie dyrektor E. Matloch 
złożył Elektrowni „Rybnik,, , 
Hucie „Silesia,, , Rybnickim 
Zakładom Mięsnym, a także

spółce „UTEX„ i „SOLEX„, 
PRB w Rybniku, FUTiS 
w Gotartowicach, Przeds. 
Trasportu Kamienia, Zakła
dom Drobiarskim w Leszczy
nach, Spółdzielni Rzemieślni
czej i Rolniczej w Wielopolu, 
Spółdzielni Inwalidów, Okrę
gowej Spółdzielni Mleczar
skiej, Bankowi Regionalne
mu, PSS w Rybniku i Żo
rach, a także Miejskim Służ
bom Komunalnym.

Pomoc napływała zarów
no w gotówce jak i w darach 
rzeczowych. W sytuacji, kie
dy prawie 80 procent uczęsz
czającej do szkoły młodzieży 
pochodzi z bardzo biednych 
rodzin, szczególnie ta pomoc 
rzeczowa była bardzo po
trzebna. Kiedy okazało się, 
że często uczniowie przycho
dzą do szkoły głodni, zor
ganizowano bezpłatne doży
wianie. Akcja ta mogła się 
powieść tylko dzięki darom 
„w naturze,, z Zakładów 
Mięsnych w Rybniku, Okrę
gowej Spółdzielni Mleczar
skiej i Spółdzielni Rolniczej 
z Wielopola oraz dzięki 
wpłatom na konto szkoły 
innych ofiarodawców.

Dyrektor Emil Matloch 
wymieniając wszystkich 
„dobrodziejów,, i składając 
podziękowanie, wręczył im 
pamiątkowe dyplomy z wy
drukowanym mottem w po
staci słów Janusza KOR
CZAKA: „Kto ma w dobroci 
silną wolę i silną chęć służby 
ludziom, temu życie pięknym 
snem będzie...,,

Podziękowanie wszyst
kim obecnym złożył również 
ksiądz katecheta Eugeniusz 
DURCZOK, przytaczając 
słowa anonimowej opinii
o Wielkim Polaku, którgo 
prochy właśnie wróciły do 
Ojczyzny, Ignacym PADE
REWSKIM - „... kiedy ot
wierał usta, żeby mówić o Oj
czyźnie, otwierał również ser
ce...,, Ksiądz podziękował 
wszystkim ofiarodawcom, 
którzy również otwierali ser
ca.

Skończyła się wzruszająca 
uroczystość, nie skończyły 
się oczywiście problemy. 
Dyrekcję szkoły czeka ich 
jeszcze wiele - zarówno jeżeli 
chodzi o dalsze prace budo
wlane w nowej siedzibie, jak
i te, które przysparzać będzie 
jeszcze stara...
WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Tajni strzelcy?
Na pytanie, gdzie znajdu

je się ulica Strzelców Bytom
skich, duża część mieszkań
ców Rybnika odpowiedzia
łaby prawdopodobnie bez 
problemów. Znalezienie jej 
jednak przez przybyszów 
spoza miasta jest kłopotem. 
Okazuje się bowiem, że ulica 
ta jest bardzo źle oznakowa
na. Na całej długości są tyl
ko dwie tabliczki z nazwą. 
Jedna, bardzo stara, wisi na 
domu znajdującym się mniej 
więcej w połowie ulicy. Dru
ga powieszona na płocie 
w pobliżu skrzyżowania 
z ulicą Powstańców jest cał
kowicie zasłonięta przez 
krzaki, zaś przy skrzyżowa
niu z ulicą Mikołowską nie 
ma żadnej.

Może więc warto byłoby 
„odtajnić,, ulicę Strzelców 
Bytomskich i powiesić odpo
wiednie tabliczki z jej nazwą, 
tak, aby były dobrze widocz
ne dla każdego...

/ j a k /
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SPORT TURYSTYKA

Od pewnego czasu działa 
w Rybniku nowy, jednosek
cyjny klub judo KS POLO
NIA Rybnik. Początek dało 
mu trzech oddanych tej dys
cyplinie sportu szkoleniow
ców: Marek Florczyk, Rafał 
Kowalczyk i Jan Mańka, 
którzy przez ostatnie lata 
prowadzili sekcję judo klubu 
POLONIA Niewiadom. Już 
tam na zajęcia uczęszczała 
spora grupa młodzieży z Rybnika

Rybnika, nic więc dziwnego, że 
gdy klub ten zaczęły nękać 
trudności finansowe i tam
tejsi decydenci poczęli się za
stanawiać, z której sekcji 
zrezygnować - z piłkarskiej, 
mającej duże tradycje, czy 
judo, mającej na swym kon
cie znaczące osiągnięcia spo
rtowe, zrodził się pomysł
o usamodzielnieniu się
i utworzeniu samodzielnego 
klubu. Pomysł ten sfinalizo
wano w październiku ub. ro
ku, kiedy to Klub Sportowy 
POLONIA Rybnik uzyskał 
osobowość prawną, w czym

duży udział ma wspierający 
od samego początku działal
ność klubu Juliusz Kowal
czyk, piastujący funkcję jego 
prezesa.

Swą siedzibę młody klub 
ma w SP nr 34, w czym duża 
zasługa jej dyrektora, byłego

wa w 90 procentach prowa
dzona jest właśnie z młodzie
żą rybnickich podstawówek.
Szkoła jest samorządowa, 
natomiast działalność klubu 
finansowana jest w całości

przez prywatnych sponso
rów, których możliwości też 
są ograniczone i tworzą ma
terialną barierę dla rozwoju 
klubu, którego potencjał 
znacznie wykracza poza ak
tualną skalę szkoleniowych 
poczynań.

Klub liczy w chwili obec
nej 86 zawodników /dzieci 
i młodzików/. Pierwsza gru
pa to ośmiu bardzo dobrych 
pod względem sportowym

ławiu wywalczył tytuł Mist
rza Polski w kategorii junio
rów i dodatkowo został wy
brany najlepszym zawodni
kiem turnieju w swojej kate
gorii wiekowej, a klasyfikowany

wany jest na pierwszym miej
scu w kraju. Czterej kolejni: 
Grzegorz RĘKAWEK i Mi
chał RZESZUTEK oraz 
Krzysztof i Grzegorz PAJĄ
KOWIE również prezentują 
wysoką klasę sportową i ob
jęci zostali tzw. szkoleniem 
centralnym.

Sytuacja klubu jest o tyle 
niezwyczajna, że wyniki za
czynają przerastać możliwo
ści finansowe klubu. Trene
rzy liczą na choćby skromną 
pomoc władz miejskich, któ
re jak dotąd nie reagują na 
prośby o pokrycie przynaj
mniej kosztów startów za
wodników klubu na Mist
rzostwach Polski, jak i na 
indywidualnych sponsorów, 
mogących wesprzeć rozwój 
judo w naszym mieście, ma
jącym już w tej dyscyplinie 
niemałe tradycje. Wpłaty 
dokonać można na specjalne 
konto: Bank Regionalny SA 
w Rybniku nr 640990-1661- 
271-11, z zaznaczeniem 

przeznaczenia wpłaconej 
kwoty.
Takie nieco nachalne woła

nie o wsparcie wydaje się być 
głosem wołającego na pusz
czy, ale może właśnie pomoc 
zamożniejszych obywateli 
naszego miasta ułatwi mło
dym wojownikom w kimo
nach, trenującym w POLO
NII Rybnik, rozwijać swoje 
talenty, a w konsekwencji 
przysporzy chwały naszemu 
miastu. Ot, taka sportowa 
długofalowa inwestycja...

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

Po krótkiej rozgrzewce i wstępnych ćwiczeniach rozpoczy
nają się męskie zajęcia...
zawodnika, Marka Florczy-     judoków: Artur KEJZA, 
ka. Zresztą praca szkolenio-     który 6 czerwca we Wroc-

Skrzydła im nie opadły
Wbrew pesymistycznym 

przewidywaniom mass-me
diów Aeroklub ROW pręż
nie prowadzi działalność lot
niczą, przy życzliwej uwadze 
władz miejskich Rybnika, 
Żor, Elektrowni Rybnik 
i KWK„Jankowice„.

Jednym z wyrazów takie
go działania jest przeprowa
dzenie w dniach od 26. 06. 92 
do 27. 06. 92 r. XXI Szybow
cowych Mistrzostw Śląska. 
W zawodach w randze III 
ligi / I  liga to Mistrzostwa 
Polski/ wzięło udział 15 mło
dych pilotów z aeroklubów: 
częstochowskiego, gliwic
kiego, katowickiego i rybni
ckiego. Zadaniem pilotów 
było pokonanie w najkrót
szym czasie pięciu tras za
mkniętych o kształtach trój
kąta ze startem i lądowa
niem na lotnisku w Gotar
towicach. Wierzchołkami 
trójkątów były miejscowości 
w różnych odległościach od 
siebie, a dowodem przelotu 
nad nimi były zdjęcia wyko
nane przez pilotów. Pięć tras 
o długościach 112 km, 102 
km, 112 km, 220 km, 165 km 
piloci pokonywali ze średnią 
maksymalną prędkością 65 
km/godz. Nie wszystkim pi
lotom było dane wykonać

wszystkie pełne przeloty. 
W trzecim przelocie o długo
ści 112 km tylko 4 pilotów 
doleciało na lotnisko w Go
tartowicach, dziewięciu mu
siało uznać wyższość sił na
tury i lądować na trasie. 
Piętnastu pilotów na pięciu 
trasach pokonywało nie tyl
ko odległości, warunki at
mosferyczne, swoje słabości, 
ale i wykazywało się hartem

Janusz Golinkiewicz /O po
le/ 2474 p., 4. Mirosław 
Przeliosz /Gliwice/ 2461 p., 
5. Ireneusz Kopeć /R O W / 
2417 p., 6. Ireneusz Wilgucki 
/R O W / 2216 p., 7. Krzysz
tof Brząkalik /R O W / 2207 
p., 8. Piotr Wróbel /Katowi
ce/ 1998 p., 9. Lucjan Fizia 
/R O W / 1945 p., 10. Ire
neusz Majda /Katowice/ 
1758 p.,

Przed oficjalnym za
mknięciem zawodów w dniu 
27. 06. 92 r. piloci Aeroklubu 
ROW Ireneusz Kopeć, Lucjan

jak też wiedzą.
Komisja sędziowska pun

ktując wykonane odległości 
i prędkości przelotów tak 
sklasyfikowała pierwszą 
dziesiątkę pilotów: 1. Zbig
niew Kunas /O pole/ 2923 
punktów, 2. Sławomir Ada
mczyk /Gliwice/ 2707 p., 3.

jan Fizia wykonali przeloty 
300 km i 500 km dające 
diamenty do złotych odznak 
szybowcowych wieńczących 
pracę zespołu szefa wyszko
lenia KRZYSZTOFA KU
RCZABA.

JÓZEF STACHURA

10

W najbliższą niedzielę rybniccy żużlowcy zmierzą się we 
Wrocławiu z najdziwniejszym zespołem tegorocznej drugiej 
ligii, czyli drugą drużyną Sparty - ASPRO Wrocław. W ryb
nickiej drużynie wystąpi kapitan zespołu Mirosław KOR
BEL, który po „spóźnionej,, ospie powraca do zespołu.

Foto: W. Troszka

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
 pod redakcją MARIANA RAKA

„NIEW IERNY TO
M A S Z  „jest dziełem włoskie
go artysty z Bolonii GIO- 
VANNIEGO FRANCESCO

„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli,,

BARBIRIEGO /1591  -
1666/, zwanego również GU
ERCINO.

Z  chwilą powołania go do 
Rzymu, rozwinął się w pełni 
jego talent - w okresie baroku 
został jednym z największych 
mistrzów koloru.

Przyszedł Jezus 
drzwiami zamkniętymi i sta
nął pośrodku i rzekł: „PO- 
KÓJ WAM! Potem rzekł do 
T om asza,; WŁÓŻ TU PA
LEC TWÓJ I OGLĄDAJ 
RĘCE MOJE I WYCIĄG
NIJ RĘKĘ TWOJĄ 
I WŁÓŻ W BOK MÓJ; 
A NIE BĄDŹ NIEWIER
NY, ALE WIERNY,,. OD
POWIEDZIAŁ TOMASZ 
I RZEKŁ MU: „PAN MÓJ 
I BÓG MÓJ! Powiedział mu 
Jezus: „DLATEGO ŻEŚ 
MNIE UJRZAŁ, TOMA
SZU, UWIERZYŁEŚ. 
BŁOGOSŁAWIENI KTÓ
RZY NIE WIDZIELI 
A UWIERZYLI, , /św . Jan 
26 - 29 /.

GUERCINO: „Niewierny 
Tomasz,, w interpretacji ry
sunkowej Mariana Raka

„Jest w  orkiestrach dętych jakaś siła,,

Koncert „Minnesota State Band,,

W niedzielne popołudnie 
plac i droga w pobliżu Teat
ru Ziemi Rybnickiej zatara
sowane zostały dwoma olb
rzymimi autokarami, z któ
rych jeden zaopatrzony był 
w dodatkową przyczepę. Po
wód tego drogowego zamie
szania, dla obdarzonych 
choć przeciętnym słuchem 

przechodniów, bardzo szybk
o stawał się oczywisty, gdy 

tylko choć trochę zbliżyli się 
do gmachu teatru. Z wnętrza 
wydobywały się dźwięki nie 
do końca swojsko brzmiące. 
Dla sporej grupy słuchaczy, 
choć na sali  były jeszcze wol
ne miejsca, reprezentacyjna 
orkiestra dęta stanu Minne
sota - MINNESOTA STA
TE BAND dawała koncert, 
jaki zdarzyć się może raz na 
kilka lat.

P ięćdziesięcioosobow a 
grupa muzyków odzianych 
w idealnie skrojone kostiu
my i garnitury szczelnie wy
pełniła rybnicką scenę, ob
stawiając się całym mnóst
wem różnego rodzaju 
i kształtów instrumentów: 
od małych gwizdków 
i dzwoneczków począwszy 
poprzez trąby, puzony i kla
rnety do bębnów, ksylofonu 
i tuby zbliżonej rozmiarami 
do Statuy Wolności. Tę mu
zyczną scenografię uzupeł
niały umieszczone na ozdob
nym drzewcach flagi Stanów 
Zjednoczonych, Rzeczypos
politej i stanu reprezentowa
nego przez grająco-blaszaną 
zbiorowość.

Wykonania utworów ta
kich kompozytorów jak Cli
fton Williams, Julius Fucik

czy Jay Bocook tchnęły roz
machem i wielką muzyczną 
przestrzenią. To co działo się 
na scenie echem odbijało się 
natychmiast na widowni, 
w czym duża zasługa dyry
genta i szefa orkiestry GOR
DONA BACKLUNDA, 
który podobnie jak ze swoją 
orkiestrą, równie dobrze ra
dził sobie z rybnicką publicz
nością, zgrabnymi ruchami 
i nieodzownym amerykań
skim uśmiechem zmuszając 
ją do aktywnego udziału 
w koncercie poprzez rytmi
czne klaskanie, co wszyst
kim przychodziło zresztą bez 
większego trudu. Byli i tacy, 
którzy żałowali, że nikt nie 
zadbał o miejsce do tańcze
nia i z konieczności przebie
rali nogami w miejscu. Nie 
jest tajemnicą, iż Ameryka

nie przyjechali do Rybnika 
na zaproszenie swych muzy
cznych przyjaciół z Orkiest
ry Dętej KWK „Krupiński,, , 
nic więc dziwnego, że w od
powiednim momencie ame
rykańskiego dyrygenta za
stąpił przy pulpicie szef or
kiestry Krupińskiego AR
KADIUSZ CZYŻ, by po
prowadzić tę olbrzymią or
kiestrę w czasie wykonywa
nia kolejnego utworu. W ku
lminacyjnym punkcie koncer
tu na scenie na specjalnym 
stojaku rozwinięta została je
szcze jedna, dużo większa 
„biało-czerwona„ i przy dro
bnym szmerze wstającej pub
liczności popłynęły dźwięki 
Mazurka Dąbrowskiego.

W finale tego niecodzien
nego koncertu na i tak za
tłoczoną scenę weszli człon
kowie orkiestry z K ru p iń 
skiego,., by wspólnie z ame
rykańskimi muzykami wy
konać jeszcze dwie kompo
zycje. Najpierw zjednoczo
nymi siłami muzycznymi dy
rygował ponownie Arkadi

usz Czyż, później znów 
uroczy starszy pan - Gordon 
Backlund.

Jak zwykle wszystko za
kończyło się podziękowa
niami, pozdrowieniami i „te
atralnym,, bukietem kwia
tów. Amerykanie wręczyli 
jeszcze pamiątkowe medale 
prezydentowi miasta Józefo
wi MAKOSZOWI dyry
gentowi Arkadiuszowi 
CZYŻOWI oraz pomysło
dawcy i inspiratorowi kon
certu MARIANOWI WY
STUBOWI  swej opiekuń
czej tłumaczce AGACIE 
CIENCIALE i po ostatnich 
zdjęciach i ukłonach rozpo
częło się wielkie sprzątanie.

WACŁAW TROSZKA
P. S. Organizatorzy kon

certu składają gorące po
dziękowania za pomoc wła
dzom miejskim, dyrekcji 
KWK „Krupiński,, oraz pa
nu Januszowi Gładyszowi 
z firmy „NORD„.
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Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  -  20. 04.

Wiele czynów nie zostało
by popełnionych, gdybyś znal 
naprzód ich rezultat. Nieste
ty, jest to niemożliwe, zasta
nawiaj się więc dłużej przed 
każdą nową decyzją.

BYK
21. 04.  -  20. 05.

Podziwianie silnego, a ży
cie pod jego mocną ręką, to 
dwie różne sprawy. Nie po
zwól, aby Twoja dominacja 
nad otoczeniem dawała po
wody do konflików.

BLIŹNIĘTA
21. 05.  -  21. 06.

Oby Twoja ostatnia decy
zja nie okazała się zbyt wiel
kim kąskiem do strawienia. 
Małym kosztem nie osiąga 
się nigdy zbyt wiele.

RAK
22. 06.  -  22. 07.

Lato jest dla Raków nie
bezpieczną porą - nie rób ni
czego, za co mógłbyś się po
tem rumienić.

L E W
23. 07.  -  23. 08.

Po urlopowych wrażeniach 
docenisz wreszcie spokój do
mowego ogniska, bo wbrew 
pozorom, zawsze lubisz wra
cać do domowych pieleszy...

PANNA
24. 08.  -  23. 09.

Talent i silę można wyko
rzystać tak do dobrych jak  
i złych celów, najgorszy jest 
jednak ich całkowity brak... 
Trzeba się na coś zdecydo
wać.

WAGA
24. 09.  -  23. 10.

Otwarcie na drugą stronę 
jest związane z tolerancją wo
bec innych ludzi i poglądów, 
a Twoi bliscy mają szczęście 
mieć w Twojej osobie kogoś 
takiego pod bokiem...

SKORPION
24. 10.  -  21. 11.

Inny niż Twój punkt widze
nia wcale nie musi być po
wodem konfliktu, a może ot
wierać nową perspektywę, 
zamiast się kłócić, można ne
gocjować...

STRZELEC
22. 11.  -  21. 12.

Zasada ograniczonego
zaufania przydaje się nie tyl
ko kierowcom. Można ją za
stosować również w „koliz
jach,, z ludźmi.

KOZIOROŻEC
22. 12. -  20. 01.

Za wiedzę trzeba płacić, 
ale doświadczenie jakiego na
będziesz,  zaprocentuje
w przyszłości...

WODNIK
21. 01. -  18. 02.

Warto wykazać inicjaty
wę, bo zostanie to zauważone, 
zaś wysiłek włożony w reali
zację nie okaże się zbyt wy
czerpujący.

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

Dobre rady jakie dają Ci 
znajomi biorą się z niepewno
ści w Twoim zachowaniu. 
Niektóre należałoby przemy
śleć...
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Fatałachy z naszej szafy      spódnic czyli praktycznie do
WSZYSTKIEGO. Można 
ją wkładać na gołe ciało - 
zapiętą lub na podkoszulek -

Koszula jest dobra       rozpiętą. Może być z bawełny  ny, lnu lub jedwabiu, choc...na wszystko      szczerze mówiąc, jedwab nie 
              przepuszcza powietrza i bar

          dziej nadaje się na odzież 
Mimo upału w południe,      zimową. Z koszuli można 

letnie ranki i wieczory bywa-        mieć pożytek w mieście, na 
ją chłodne. Wtedy chętnie      wiejskich wakacjach, a nieo- 
narzuciłybyśmy coś na ra-      ceniona jest przede wszyst- 
miona. Idealnym wyjściem 
jest duża, luźna koszula!
Ten banalny, wydawałoby 
się, szczegół garderoby, wie
lokrotnie już stawał się jed
nym z najważniejszych w na-   
naszej szafie. Kiedyś, w latach    \
70, nosiło się ją z paskiem 
nisko na biodrach, potem  
modne były „koszule dziad- 
ka„ i wiele innych jeszcze
wariacji „na temat,,...  

I  jak za dawnych, dobrych  
lat KOSZULA wraca ! Możn a
na ją nosić do modnych leg- :::
ginsów, szerokich i wąskich 
dżinsów, szerokich, długich,
a także krótkich i wąskich Koszula w wersji sexy

kim na plaży, gdzie skutecz 
nie ochroni nasze ramiona 
przed palącymi promieniami 
słońca, przedzierającymi się 
przez OZONOWĄ DZIU
RĘ.

Wykorzystajmy zatem 
dobrą passę dużej koszuli, 
nie zawsze bowiem to co jest 
modne, jest również tak pra
ktyczne jak w tym przypad
ku.

Wróżka

Przedstawiamy...

Praktyczny
pomysł

Od ubiegłego lata funkc
jonuje w naszym mieście, je
dna z pierwszych tego typu, 
kawiarenka na wolnym po
wietrzu - usytuowana 
w Rynku przy sklepie spożywczym

wczym J. NOGI. Gustownie 
i pomysłowo urządzony lo
kalik dodatnio wpłynął na 
estetykę tego miejsca. W cie
płe dni można się tu ochło
dzić lodami czy napojami, 
zaś jedynym mankamentem 
są wznoszone przy każdym 
podmuchu wiatru tumany 
kurzu, które potrafią zmie
nić smak spożywanych aku
rat dań. Zmieni się to dopie
ro po wymianie nawierzchni 
Rynku i sąsiednich uliczek. 
Prace te mają rozpocząć się 
lada dzień, by zdążyć przed 
końcem sierpnia, kiedy to 
zjechać mają do Rybnika za
graniczne orkiestry dęte. 
Czy „dechowka,, rozbrzmie
wać będzie już na „nowym,, 
starym Rynku?

/c .  g. /
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Znajdź osiem detali, którymi różnią się umieszczone poniżej ilustracje.

Wśród czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie łamigłówki do 
15. 07. br., wylosowana zo
stanie nagroda w postaci ka
sety video ufundowana przez 
PUH „ULEX„.

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

Za rozwiązanie łamigłó
wki z „GR„ nr 24 z 19. 06. br

żelazko ufundowane przez 
PUH „ULEX„ otrzymuje 
Wiesława Polak, zam. 44- 
217 Rybnik, ul. M. Buhla 
39a. Nagrodę prosimy ode
brać w redakcji.

W Niedobczycach 
na ludowo!

To był naprawdę dobry 
pomysł! W ostatni weekend 
mieszkańcy Niedobczyc 
i okolic mieli okazję do „spo
tkania trzeciego stopnia,, ze 
śląskim folklorem. Festyn 
trwający od rana do zmierz
chu w niedobczyckim parku 
zorganizowali wspólnie kop. 
„Rymer,,, Telewizja Kablo
wa „Polaris,, z Żor oraz 
członkowie Rady Dzielnicy 
Niedobczyce, a wśród nich 
przewodniczący Henryk Ry
szka, a także Zygmunt Rysz
ka i Longin Bednorz.

FAJ„ z Siemianowic, zespół 
ludowy „SZMALEC PA
KA,, z Rudy Śląskiej oraz 
„KONDY GOTARTOW
SKIE„ z Gotartowic. W po
południowej części kabare
towej publiczność rozśmie
szali: „TOLUŚ PARTY,, 
z Chorzowa, Lucjan Czerny, 
„JORGUSIE„, Józek Swo
boda z ,,Klubu Masztalskich „ 
i kabaret „DERKACZ,,. 
Zaś całość prowadził Józef 
Polok znany ze śląskiego 
koncertu życzeń w TV Re
gionalnej.

Na festynie można się by
ło nie tylko dobrze zabawić, 
ale i zjeść, a to za sprawą 
firmy ROMANA PRZE
LIORZA z Żor, która przy
gotowała gastronomiczną 
część imprezy.

Tego typu festyny, które

Instrumentaliści z zespołu „DRUGA MŁODOŚĆ „z Jast
rzębia: Helmut Greger - gitara oraz Marek Nowicki - „cyja„ 
/tj. akordeon/.

Siemianowickie artystki z kabaretu „Fajduli Faj„. Od 
prawej: Kazimiera Nowicka - wicemiss babć 1990, Renata 
Kubac - prezenterka TV  Katowice, Walentyna Lenda-Soba
nek - Miss Katowic 1957 r. Na scenie występowała w towarzy
stwie Ireneusza Leśniowskiego.

Pierwszych gości powitała 
orkiestra dęta kop. „Ry
mer,,, a następnie wystąpiły: 
Zespół Taneczno - Folklorys
tyczny „DRUGA MŁO
DOŚ,  z  Jastrzębia - Szero
kiej, kabaret „FAJDULI

przybliżają nam coraz bar
dziej ginący folklor trzeba 
organizować częściej, aby 
młode pokolenie nie zapom
niało, jak wygląda śląski 
strój regionalny, a także jak 
brzmi śląsko godka,,.

Tekst i foto: /s z o ł/

NASZE
PRNASZE PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka
3 lipca, godz. 18. 00 - 

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

4 lipca, godz. 19. 00 - 1. 00, 
WIDEODYSKOTEKA , ce
na biletu 25. 000 zł

5 lipca, godz. 19. 00-24. 00, 
W IDEODYSKOTEKI, ce
na biletu 20. 000 zł.

Kino Premierowe
8 i 9 lipca, godz. 11. 00, 

BIAŁY KIEŁ, film prod.

USA na podstawie książki J. 
Londona, w roli gł. K. M. 
Brandauer - seans dla dzieci 
i młodzieży - wstęp bezpłatny 

8 i 9 lipca, godz. 17. 00 
i 19. 00, ŚCIEŻKA STRA
CHU, film sensacyjny prod. 
USA /od lat 18-tu/, reż. 
John Coen, cena biletu 
15. 000 zł

Kino APOLLO 
3 - 7  lipca, godz. 15. 30, 

film prod. USA pt. KRÓL 
KICKSBOKSERÓW, cena 
biletów 20. 000 i 15. 000 zł 

godz. 17. 30, OSTATNI 
SKAUT, film prod. USA, 
cena biletu 15. 000 zł

/g w /

12 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY ks
Piątek - 3. 07. 1992
Program 1
8. 00 „Dzień dobry„
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie: „Interpodwórko 
5-10-15,,, „ZOOM,, - „Julia 
w gościach u Barbarów,,
10. 05 „Family Album,,
10.30  „Syn wyspy,, / 2 /  - serial 
prod. USA
11.30  Wakacyjna szkoła dla ro
dziców

12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino Teleferii/- „Partne
rzy,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Syn wyspy,, / 2 /  - serial 
prod. USA
18. 05 „Wolontariusze,, - film 
dokum, o ochotnikach Amery
kańskiego Korpusu pokoju, 
którzy przebywają w Polsce od 
1990 roku
18. 20 „Za kierownicą„
18.35 „Klub dobrej książki,,

19. 00 Dobranoc 
19.30  Wiadomości
20. 10 „Woman’s love,, - film 
fab. prod. włoskiej 
21.50 „I. J. Paderewski w Po
znaniu,, - film dok.
22. 20 „Kroniki amerykańskie,, 
/ l / -  „Zapusty nowoorleańskie,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Mroczny anioł,, /1 / - 
serial filmowy prod. ang.
24. 00 XXIX Krajowy Festiwal 
Polskiej Piosenki - Opole 92 - 
„Nie tylko rock,, /7 /

2. 00 Zakończenie programu

Program 2
730 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8.30 „Przygody Supermena,, 
8.55 „Pokolenia,,, ser. prod. 
USA
9. 15 „Gospodarka USA,, - 
ser. dokum. prod. USA
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 „Benny Hill Show

17. 10 Publicystyka kulturalna 
17.50 Ad vocem - program prof. 
Jerzego Bralczyka
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 „Policjanci,, / l /  - ser. 
prod. USA
22.55 „Benny Hill Show,,
23. 25 „Noc cykad,, cz. l
24. 00 Panorama
0. 10 „Noc cykad,, cz. 2
1. 00 Zakończenie programu

Sobota - 4. 07. 1992

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,,
7.55 „Wszystko o działce,,
8. 20 „Z Polski...,,
8. 30 „Rynek AGRO,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,,
9. 35 Walt Disney przedstawia - 
„Kacze opowieści,,
10.55 „Żołnierz nieznany,, - 
wojskowy program dokumenta
lny
11.30 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 Wędrówki dalekie i bliskie 
- „Droga czarnej perły,, - film 
dokum. prod. franc.
12.50 „Aktorzy opowiadają,, - 
Krystyna Janda
13. 00 „Powrót Bardów,, - Piotr 
Bukartyk
13.35 „Pałace, których nie zna
cie,, - Guzów
13.55 „Ja w sprawie ogłoszenia,,

14. 00 Eko-Echo
14. 20 Z archiwum Teatru Tele
wizji - Aleksander Fredro 
„Świeczka zgasła,,, reż. A. Łapi
cki, wykon. Ewa Błaszczyk, D a
niel Olbrychski
15. 00Studio Sport-Wimbledon 
92 - finał gry pojedyńczej kobiet
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Mac Gyver,, / l /  - ser. 
prod. USA
18. 05 „Cień Gibraltaru,, - pro
gram Dariusza Baliszewskiego
18. 45 „Z kamerą wśród zwie
rząt,, - Poczta ZOO 
19. 00 Małe wiadomości DD
19. 10 Dobranoc
1930 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 20 „Przekątna gońca,, - film 
fab. prod. szwajc. reż. Richard 
Dembo, wyk.: Michel Piccoli, 
Alexandra Arbatt, Liv Ulman 
i in.
22. 05 „Kocha, lubi, szanuje,, 
22.35 Śpiewnik domowy Jana 
Kaczmarka
2230 Wiadomości wieczorne

23. 00 Sportowa sobota
23. 15 Międzynarodowy Festi
wal Muzyki Country - Sopot 92 
- recital Emmylou Harris 
0. 05 Czarny cień Wezuwiusza,, 
/4  ost./  - serial prod. włoskiej
1. 35 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Poezja i muzyka malowa
ne,, - reportaż
8. 00 Halo, lato
8. 10 „Mała księżniczka,, - „Mój 
mały przyjaciel Mel„ - serial 
anim. prod. jap.
8. 35 Młodzieżowe studio lato - 
Lelamido, czyli porykiwania 
szarpidrutów
9. 05 „Auto,, - magazyn
9. 35 Halo, lato
9. 40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
10. 00 Sonia Rykiel czyli pokaz 
mody w Sali Kongresowej
10. 20 Magazyn przechodnia 
1030 Młodzieżowa akademia 
filmowa - K-2

11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia Filmu Polskie
go: „Dziś w nocy umrze mias
to,,, reż. Jan Rybkowski, wy
kon. Andrzej Łapicki, Beata Ty
szkiewicz
12. 45 „Teatr Wielki na Rynku,, 
- reportaż
13. 00 Zwierzęt a świata: „Na ot
wartej przestr zeni,, - film do
kum. prod. fińsko-ameryk.
13. 25 Halo, lato
13. 40 Studio sport - koszyków
ka zawodowa NBA
1430 Halo, lato
14. 40 „Gang Olsena,, - komedia 
kryminalna prod. duńskiej
16. 00 Halo, lato
16. 10 Notowanie Mini Listy 
Przebojów
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
1630 Panorama
16. 40 „Rodzinny bumerang,, 
91/ - serial prod. australijsko- 
ang.
17. 10 Halo, lato
17. 20 „Za chwilę dalszy ciąg

programu,, - program Wojcie
cha Manna i Krzysztofa Mater
ny
17. 40 „Szczęśliwy rzut,, - teletu
rniej
18. 00 Program lokalny
1830 „Edward i jego córki,, / l /  
- serial prod. francuskiej, reż. 
Michel Lang
19. 20 Halo, lato 
19.30 „Krakowiacy i górale,, - 
reportaż ze spektaklu „Zabo
bon, czyli Krakowiacy i górale”
20. 00 Koncert w Biały m Domu - 
odtworzanie koncertu z okazji 
święta Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych
21. 00 Panorama
21. 25 „Słowo na niedzielę,, 
21.30  „Generał Władysław Si
korski,, - film dokum. Zbignie
wa Wawra
22. 10 Halo, lato
22. 15 „Złote skrzypce,, / l /  - 
serial prod. australijsko-kanad.
23. 10 Kabaret „Frisco,, - kon
cert zarejestrowany w „Teatrze 
Stu,, w Krakowie
24. 00 Panorama 
0. 10 Halo, lato

Niedziela - 5. 07. 1992

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,, 
Grecja
8.35 „Notowania,,
9. 00 Kino Teleferii „Mino,, / l /  
10.35 „Kartki z podróży,, - Los 
Angeles
11 . 25 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
11.55 Magazyn „Morze,,
12. 20 „Tydzień,, - magazyn rol
niczy
13. 00 Wakacyjny Koncert Ży
czeń

13.30  „Raport,,
13.50 W Starym Kinie „Mary
narz słodkich wód,, - film fab.
15. 05 Kolekcja Ewy i Wojciecha 
Fibaków
15. 20 „Pieprz i wanilia,,
16. 00 „Rhytmick,, - program 
rozrykowy
16. 40 „Klub samotnych serc,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Domek na prerii,, / 4 /  - 
serial prod. USA
18.10 „Nowy styl„
18.30 „7 Dni Świat,,
19. 00 Wieczorynka - Walt Dis
ney przedstawia „Nowe przygo
dy Kubusia Puchatka,,
1930 Wiadomości

20. 10 „Jerzy Waszyngton,, / 5 /  - 
ser. biograf. prod. USA 
20.55 Sportowa Niedziela oraz 
Wimbledon 92 - finał gry męż
czyzn
22.55 „Wokół Wielkiej Sceny,, - 
magazyn operowy 
23.35 „Świat filmu animowane
go
0. 15 Zakończenie programu 

Program  2
7. 30 „Przegląd Tygodnia,, /dla 
niesłyszących/
8. 00 Film dla niesłyszących - 
„Jerzy Waszyngton,, / 5 /
8. 45 Słowo na niedzielę,, /dla 
niesłyszących/

830 Halo, lato
8.55 „Świat jest jeden,, - „Ta
jemnicze dziedzictwo,, film do
kumentalny Stanisława Szwarc 
- Bronikowskiego 
9.30 Program lokalny 
10.30 „Róbta co chceta,, - pro
gram Jerzego Owsiaka 
10.55 Halo, lato
11. 00 „Animals,,
11. 40 „Animals show,,
11.50 Halo, lato 
12. 05 „Truskawkowe studio,, - 
program dla dzieci i młodzieży 
12.30  Podróże w czasie i prze
strzeni „Żyjąca planeta,, / 3/ - 
„Lasy północy,, serial dokum. 
prod. ang.

13.30  „Video - junior,,
14. 00 Halo, lato
14. 05 „Świat lat trzydziestych,, 
/ 5 /  - serial dokum. prod. nie
mieckiej
14.55 „Wydarzenia tygodnia,,
15. 20 Godzina z Hanna - Bar
bera
16. 15 Halo, lato
1630 Panorama
16. 40 „Rodzinny bumerang,,
/2 / ,  serial prod. australijsko-
ang.
17. 05 Halo, lato
17. 10 Spotkanie z balladą
17. 45 Halo, lato

c. d. na str. 14

t e
NOTES DOMOWY

o
28894
28034
28294
21938
24985
21303
23536
25656
21593
27402
25650
26004
27774
24506
23113
21980
24884
27738
27294
25141
25257
21999
25548
27303

Jezierski Jerzy 
Joanski Bogusław lek. 
Job Ryszard 
Job Tadeusz 
Johuz Hamelore 
Jojko Eugeniusz 
Jojko Eugeniusz 
Jojko Ireneusz 
Jokel Bernard 
Jokiel Lucja 
Jona Dorota 
Jordan Ginter 
Jonderko Andrzej 
Jonderko Antoni 
Jonderko Helena 
Jonderko Eryk 
Jonderko Henryk 
Jonderko Ernest 
Jonderko Krystyna 
Jonderko Franciszek 
Jonderko Stanisław 
Jończyk Danuta 
Jośko Ferdynand 
Juraszek Tadeusz

Wandy
Dąbrówki
Budowlana
Kościuszki
Sławików
Rudzka
sklep Sobieskiego
Pełczyńskiego
Szulika
św. Antoniego
Dworek
Raciborska
Golejowska
Hibnera
Wyzwolenia
Mikołowska
Mikołowska
Sławików
Gwoździa
Stara
Pod Wałem 
Krasickiego 
PPR
Dworcowa

23864 Judek Leszek PPR
24673 Jurca Halina Karłowicza
22924 Jureczek Andrzej Za Torem
27966 Jureczek Helena Przemysłowa
27392 Jureczka Franciszek Raciborska
23976 Jurczyński Zygmunt Raciborska
26250 Jurek Józef Mglista
26849 Juraszczyk-Puka Halina Górnicza
25367 Juraszczyk Andrzej Wielopole
25445 Juraszczyk Krystian Grunwaldzka
22713 Juraszczyk Cecylia Chalotta
27531 Jurkiewicz Urszula Dąbrówki
25214 Juszczak Agata Słowackiego
26041 Juszczyk Danuta Wawelska
26268 Juszczyk Ewa Budowlana
24862 Juszczyk Jan Wyzwolenia
22923 Juzek Zygmunt Zgrzebnioka
28196 Juzków Andrzej Mglista
22444 Juzków Stanisław Dąbrówki
21663 Kabiesz Jan Poniatowskiego
27282 Kabik Marian Boguszowice
23898 Kabut Aniela Powstańców
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Niedziela 5. 07. 92

c. d. ze str. 13

17. 50 Studio sport - derby
18. 20 „Alternatywy 4„ / 1 /  - ser
ial TP
19. 20 Ignacy Jan Paderewski -

sprowadzenie prochów wielkie
go Polaka
20. 05 Telekonferencja „Dwój
ki,,

21. 00 Panorama
21. 30 Halo, lato
21. 40 „Policjanci„/cz. 2 - o s t / -  
film fab. prod. USA

23. 00 „Jack Bruce Trio,, - kon
cert
24. 00 Panorama

Poniedziałek - 6. 07. 1992

Program 1
16. 00 Program dnia
16. 05 Teleferie z „Luzem,,
17. 00 Teleexpres
17. 20 „ALF,, - serial prod. USA
17. 45 Bajki i legendy Luwru
18. 10 Antena
18.30  „Podróże na kresy,, - „Po

lesia czar,, - Film dok. St. Auguś
cika
19. 00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości
20. 10 Teatr Telewizji - Spektakl 
na bis - August Strindberg: „Oj
ciec,, reż. Jan Maciejewski, 
wyk.: Tadeusz Łomnicki, Tere
sa Budzisz - Krzyżanowska, 
Ewa Wiśniewska, Marek Bar
giełowski, muzyka Zygmunt 
Konieczny

22. 20 „Co roku w Bogatyni,, - 
reportaż z turnieju łgarzy
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Kino europejskie: „Wol
ność to raj,, - Film fab. prod. 
radz.

Program 2
16. 25 Powitanie 
16.3 0 Panorama
16. 40 „Ojczyzna - polszczyzna,,

17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Spotkanie z magią,, /2 /  - 
angielski progr. rozrywk.
19. 00 „Pokolenia,,
19. 20 Aktualności „Dwójki,, 
19.30 Grupa Costa w Filhar
monii Szczecińskiej /muzyka 
andyjska/
20. 00 Recital Kazimierza Grześ
kowiaka /zarejestrowany w Te

teatrze Stu w Krakowie/
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 Reporterzy „Dwójki,, 
przedstawiają
22. 00 Opowieści z dreszczykiem 
/11/Film  fab. prod. ang.
23. 00 „Maraton trzeźwości,,, 
„Problemy kobiet,,
23. 40 „Witold Gombrowicz 
w Vence,, - reportaż
24. 00 Panorama

Wtorek - 7. 07. 1992

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie
10. 05 Family Album 
10.30 „Dynastia,,
11. 20 „Świat roślin,,
11. 45 „Bagna biebrzańskie,, - 
Film przyrod.
12. 00 Wiadomości

Środa - 8. 07. 1992

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie: „Rycerze i pira
ci,,, „Przygody psa Cywila,,
10. 05 Family Album
10.30 „Pod jednym dachem,, / 5 /  
- ser. prod. czechosł.
11. 20 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią
11. 45 Swego nie znacie... - kata
log zabytków - Legnickie Pole
12. 00 Wiadomości

16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii: „Partne
rzy,, - serial prod. USA
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Cyrk Huberte,, / 2 / - „O
świadczyny,,, ser. prod. czecho
słow.
18.50 „Inteligentna broń,, - film 
dokum. prod. ang.
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Dynastia,,
21. 00 Tylko w „Jedynce,,
22. 15 „Telemuzak,,

16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii: „Partne
rzy,,
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
17. 45 „Prawa miłości,, / 2 /  
„Właściwy wyrok,,, ser. dok. 
prod. ang.
18. 45 „10 minut dla ministra
pracy,,
19. 00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości
20. 10 „Bros na Wembley,, - kon
cert zespołu
21. 15 Na ziemi nie obiecanej -

22. 45 Wiadomości wieczorne 
22.55 „Wezwanie,, - pr. publi
cyst.
23. 25 „Siódemka,, w „Jedynce,, 
- „Trzeci wymiar,,, cz. 2 - film 
dokum. prod. franc.

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Kapitan Planeta i Planet
tarianie,,
8. 55 „Pokolenia,,

film dokum. Wł. Gołaszewskie
go
22. 15 „Rozmowy z Nikode
mem,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Dom,, /12-ost. / - ser. TP 
0. 45 Giełda pracy, giełda szans

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Piłkarze,, - ser. anim.
8. 55 „Pokolenia,,
9. 15 „Gospodarka USA,, - ser. 
dokum. prod. USA

9. 15 Teleklinika dra A. Kasz
pirowskiego
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Moja modlitwa
17. 00 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
18. 00 Program lokalny
18.30  „Cudowne lata,,, ser.
prod. USA
18. 55 „Europuzzle,,
19. 00 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 20 „Rozmowy o rzeczyniepospolitej

16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport
1635 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny
18.30 „Historia cyrku,, / 2 /  - 
„Tresura koni,, ser. dokum. 
prod. franc.
19. 00 „Pokolenia,, ser. prod. 
USA
19. 20 Aktualności „Dwójki,, 
19.30 Wielka piłka
20. 00 „Odlecieć stąd,, /2 /  - 
ser. prod. USA

pospolitej,, - pr. A. Małachow
skiego
19. 30 „Neptun TV przedstawia,, 
- „No limits,,, koncert zespołu
20. 00 Wielki sport
21. 00 Panorama 
21.30  Sport
21. 40 „Śmierć albo wolność,, - 
film fab. prod. niemieckiej
23. 10 „Kult,, - program o ze
spole w 10-tą rocznicę powsta
nia
23. 40 Teleklinika dra A. Kasz
pirowskiego
24. 00 Panorama

20.55 Miniatury: „Oliwa - mu
zyka wieków,, - Maria i Andrzej 
Szczypowscy
21. 00 Panorama
21.30  „Ekspres reporterów,,
22. 00 Teatr „Dwójki,, - „Smut
ku wesołek - istnienie Leśmia
nem,,
22. 40 Przegląd kronik filmo
wych „Pogrzeb gen. Wł. Sikor
skiego” film dokum, z 1943 ro
ku.
23. 10 „Kwiaty polskie,, - repor
taż R. Romanowskiego z Litwy 
23. 50 „Miasto otwarte,, - repor
taż R. Romanowskiego z Łotwy
24. 00 Panorama

Czwartek - 9. 07. 1992

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Kino teleferii: W piątą stro
nę świata,,
10. 05 Family Album
10.30  „400 pomysłów Wirginii,,
/ 3 /  - serial prod. franc.
11.30  „Sto lat,, - magazyn ubez
pieczeń społecznych
11. 40 „Kwadrans na kawę,,
12. 00 Wiadomości

16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii: „Partne
rzy,,.
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Sława,, /2 /  serial muz. 
prod. USA
18. 20 Magazyn katolicki
18. 40 Operacja „Żagiel 92„ / l /
19. 00 Wieczorynka 
19.30  Wiadomości
20. 10 „Zawód - policjant,, / 2 /  
ser. prod. USA
21. 00 „O co chodzi,, - program 
publicystyczny
21. 45 „Pegaz,,
22. 15 Mistrzostwa Polski w tańcach

cach disco
22. 45 Wiadomości wieczorne
22. 55 „Proszę pań,, - felieton 
satyryczny Tadusza Drozdy
23. 05 „Ziemia najbliższa,, - film 
dok. E. Ziegler i Hanny Krama
rczuk o cmentarzu ewangelicko 
- augsburskim
23.35 „Kojak w Budapeszcie,, 
kom. satyryczna prod. węgier
skiej

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV

8. 00 Program lokalny
8.30 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial animow. prod. USA 
8.55 „Pokolenia,,
9. 15 „Gospodarka USA,, - se
rial dokum. prod. USA
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Gra na giełdzie,, - obli
gacje
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny
18.30  „Pełna chata,, / 4 /  - ser.
prod. USA
18.55 „Europuzzle,,

19. 00 „Pokolenia,,, ser. prod. 
USA
19. 20 Aktualności „Dwójki,, 
19.30 Klejnoty w koronie /2 /  
-reportaż A. Kochanowskiego
20. 00 Koncert na rzecz wolności 
w RPA /2 /
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 „Bez znieczulenia,,
22. 00 „Lulu i jego Wenus,, - film 
fabularny prod. franc. /1 991 r. - 
87 min/
23.30 „Wspólna Europa,, /7 /  - 
„Etapy integracji,,, cz. 2
24. 00 Panorama

NOTES DOMOWY
042 22 5 cyfr 095 00 5 cyfr 081 0 6 cyfr
Kujbyszew Nowosybirsk 081 00 5 cyfr
846 2 6 cyfr 383 2 6 cyfr Soczi
846 22 5 cyfr 383 22 5 cyfr 862 0 6 cyfr
Kursk Odessa 862 00 5 cyfr

MIĘDZYNARODOWE
071 0 6 cyfr 048 0 6 cyfr Świerdłowsk
071 00 5 cyfr 048 00 5 cyfr 343 2 6 cyfr
Leningrad Rostów 343 22 5 cyfr

RODOWE 812 0 6 cyfr n. Donem Tallin
812 00 5 cyfr 863 0 6 cyfr 014 2 6 cyfr
Mińsk 863 00 5 cyfr 014 22 5 cyfr

NUMERY 017 2 6 cyfr Ryga Taszkient
017 22 5 cyfr 013 0 6 cyfr 371 2 6 cyfr

K E M I E Moskwa
095 0 6 cyfr

013
Smoleńsk

00 5 cyfr 371
Tbilisi

22 5 cyfr

883 2 6 cyfr
883 22 5 cyfr
Wilno
012 0 6 cyfr
012 00 5 cyfr
Władysławostok
423 0 6 cyfr
423 00 5 cyfr
Wołgograd
844 2 6 cyfr
844 22 5 cyfr

* ) Uzupełnienie numeru abo
nenta do 7 cyfr będzie aktual
ne do czasu przejścia na 7- 
cyfrową numerację abonen
tów.
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