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Oznakowanie dróg w Ry
bniku poprawia się sukcesy
wnie, a na tle niektórych 
sąsiadów zaczynamy wręcz 
błyszczeć...

Obywatelskie oko cieszy 
się na widok porządkowane
go i piękniejącego miasta, 
ale malkontenci zawsze znaj
dą powód aby rzucić prze
kleństwem. Choć piszemy 
regularnie o tym, jak gigan
tycznym przedsięwzięciem 
jest renowacja płyty Rynku 
i sąsiednich ulic, wielu mie
szkańców naszego miasta 
wyraża raczej zapotrzebo
wanie na cud niż na rzetelne 
/i  mozolne niestety/ docho
dzenie do normalności.

Na naszych zdjęciach po
kazujemy kilka przykładów 
potwierdzających opinię 
o tym, że Rybnik robi się 
ładniejszy i schludniejszy 
a drogi są coraz lepiej i sen
sownej oznakowane.

Choć i tutaj można po
narzekać: że farba jeszcze nie 
tej jakości /gdyż znika zbyt 
szybko/, że jezdnie maluje 
się wtedy, gdy nam to prze
szkadza /ale kiedy do licha, 
skoro biała emulsja potrze
buje do wyschnięcia słoń
ca! / .

Coś tam zawsze może je
szcze zatrzeszczeć w trybach, 
ale nikt nie może już twier
dzić, że nie idziemy do przo
du...

/R E D /, foto: W. Troszka

W dniach 1 1 - 1 2  lipca br. 
w TZR odbędzie się II Wystawa 
Lilii, zorganizowana przez Ryb
nicki Klub Miłośników Kwia
tów, działający od lutego 1991 
roku przy Rybnickim Ośrodku 
Kultury. Ubiegłoroczna wysta
wa odniosła ogromny sukces 
i wzbudziła duże zainteresowa
nie. Zwiedziło ją ponad 2500 
osób, a opinie wyrażane przez 
zwiedzających były bardzo po
chlebne.

Krótka, bo półtoraroczna 
działalność Klubu daje już duże 
efekty. Wysadzono w okolicy 
TZR i Szpitala przy ul. Gliwic
kiej około 250 sztuk sadzonek 
kwiatów i krzewów ozdobnych. 
Co prawda znaczna część tych 
nasadzeń została zniszczona 
przez nieuczciwych ludzi, ale 
klub w tym roku podejmie dal
sze próby nasadzeń, już wspól
nie z Zakładem Zieleni Miej
skiej. Na pewno zyska na tym 
wygląd naszego miasta.

Klub dąży do tego, aby Ryb-

Biznesmeni 
pojadą 

do Dorsten
Nasi stali czytelnicy są już 

dobrze zorientowani w kon
taktach Rybnika z niemiec
kim Dorsten. W ostatnich 
dniach zrobiono jeszcze je
den krok w tym kierunku. 
Do Rybnika z Dorsten przy
jechał na trzy dni /4-6 lipca 
br. /  dr Hans - Joachim 
THELEN, animator pogłę
biania kontaktów Rybnik - 
Dorsten. Dr Thelen przybył 
aby przygotować wyjazd ry
bnickich handlowców, prze
mysłowców i innych ludzi 
biznesu do Dorsten. Pro
blem zorganizowania takie
go kilkudniowego wyjazdu, 
to przede wszystkim ustalenie

Rybnik znów stał się zielonym 
i ukwieconym miastem. W tym 
celu organizowane są wystawy 
kwiatów i giełdy cebul kwiato
wych.

Pokazując wszytkim piękno 
kwiatów mamy nadzieję, że zdo
będziemy wielu zwolenników tej 
idei, a wtedy Rybnik może być 
rzeczywiście pięknym, zielonym 
miastem.

Na tegorocznej wystawie mo
żna będzie obejrzeć około 200 
najnowszych odmian i gatun
ków lilii holenderskich, amery
kańskich, niemieckich oraz cze
skich. Będą również nowe lilie 
ogrodowe wyhodowane przez ry
bnickich hodowców amatorów. 
Mają oni już spore sukcesy: np. 
wygrany konkurs lilii w OPA
WIE /w  Czechosłowacji/ oraz 
znaczące sukcesy na wy stawach 
ogólnopolskich w CHORZO
WIE i w CZĘSTOCHOWIE. 
Do czołowych hodowców amatorów 

c. dalszy na str. 4

nie, kto pojedzie i z kim się 
chce spotkać. I przykłado
wo, jeżeli pojechałby właś
ciciel jakiejś rybnickiej hur
towni - to dr Thelen zor
ganizuje mu w Dorsten spot
kanie z hurtownikami nie
mieckimi. Jak może to być 
pouczające, wiedzą ci, któ
rzy z zabawy w podwórkowe 
hurtownictwo próbują się 
przestawić na profesjonalne. 
A jest to potężna dziedzina 
handlu, do poznania której 
nie wystarczy nawet najlep
sza handlowa intuicja.

A teraz jak „załatwić„ so
bie taki wyjazd do Dorsten? 
Najlepiej zgłosić się do Ar
kadiusza SKOWRONA 
w Urzędzie Miasta przy ul. 
Chrobrego. Wstępnie szacu
je się, że jeżeli nic nie stanie 
na przeszkodzie i będą chę
tni do kilkudniowej „nauki,, 
w Dorsten - wyjazd nastąpi 
jesienią br., najprawdopo
dobniej w październiku.

/ s z o ł /

Sprostowanie

Pielgrzymka w sierpniu!
Wprowadzony w błąd in

formacją w kościelnej gab
lotce parafii św. Antoniego, 
autor notatki o corocznej 
pielgrzymce do Sanktua
rium Matki Boskiej Często
chowskiej, podał niezgodną 
z prawdą jej datę.

Prostujemy więc i infor
mujemy, że 47 Piesza Pielg
rzymka Rybnicka wyrusza do 
Częstochowy w środę 5 SIE
RPNIA br. po rannej mszy 
spod kościoła św. Antoniego.

Wszystkich szczegółowych 
informacji na ten temat 
udzielają oraz zapisy przyj
mują wszystkie probostwa na 
terenie naszego miasta.

/r ó ż /
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 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej 

w Rybniku przy ul. Raciborskiej 3, na działce o powierzchni 
344 m2, znajdującej się w sąsiedztwie Rynku. Kubatura 
budynków wynosi 2145 m3.

Wartość budynków: 533. 350. 000. - zł 
Wartość gruntowa: 36. 464. 000. - zł

Cena wywoławcza: 570. 000. 000. - zł 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydzału Geodezji 

i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364 - 
wizja nieruchomości w dniu 20 lipca 1992 r. godz. 10-12.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 1992 r. o godz. 10. 00 
w sali nr 3 7 , I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku, ul. 
B. Chrobrego 2.

Wadium wynosi 5 procent ceny wywoławczej, które 
należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej 
do dnia przetargu do godz. 9. 30.

Dodatkowo należy wpłacić opłatę na koszt organizacyjny 
przetargu w wysokości 50 tys. zł.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej 

w Rybniku przy ulicy Rynek 13, na działce o powierzchni 635 
m2. Budynek 3-kondygnacyjny o kubaturze 6220 m3 i po
wierzchni użytkowej 830 m2.

Wartość budynku: 4. 385. 000. 000. - zł 
Wartość gruntu: 67. 310. 000. - zł

Cena wywoławcza: 4. 453. 000. 000. - zł 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364. 
Wizja nieruchomości w dniu 3 sierpnia 1992 r. godz. 10-12.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 1992 r. o godz. 
10. 00 w sali nr 37, I pięto budynku Urzędu Miasta w Rybniku, 
ul. Chrobrego 2.

Wadium wynosi 5 procent ceny wywoławczej, które 
należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej 
do dnia przetargu do godz. 9. 30.

Dodatkowo należy wpłacić na koszt organizacyjny prze
targu 50 tys. złotych.

„Miejscy dzielnicowi,, już działają
Pracującym od niedawna 

dzielnicowym Straży Miej
skiej już udało się pomóc 
mieszkańcom w rozwiązaniu 
wielu problemów. Są spra
wy, które „zalegają,, od wie
lu lat i, jak dotychczas, nie 
było komu się nimi zająć. 
Jak mówi inspektor Janusz 
Sobik, który „ma pod sobą,, 
Boguszowice, Kłokocin 
i Gotartowice, nie nadąża się 
z załatwianiem problemów 
zgłaszanych przez mieszkań
ców podczas codziennych 
obchodów terenu. A są to 
dopiero początki działalno
ści „miejskich dzielnico
wych,, i stosunkowo niewie
le osób zgłasza się do inspek
torów Straży Miejskiej z in
terwencjami, bo mieszkańcy 
często jeszcze nie wiedzą 
o pełnionych przez nich dy
żurach.

Podczas obchodów dziel
nicowi zwracają uwagę mię
dzy innymi na prawidłowość 
przeprowadzanych prac na 
jezdni, sprawdzane jest po-

2

siadanie zezwoleń na tzw. 
zajęcie pasa drogowego, 
sprawdza się prawidłowe 
usunięcie skutków robót 
drogowych. W tej dziedzinie 
inspektorom Straży Miej
skiej udaje się wiele załatwić. 
Firmy zaczynają porządnie 
naprawiać skutki zniszcze
nia jezdni. Także interwen
cje w sprawach awarii wodo
ciągowych załatwiane są 
szybciej, gdy zgłaszają je in
spektorzy Straży Miejskiej. 
Janusz Sobik ostatnio zau
ważył 8 takich awarii z czego 
3 w samym Kłokocinie. Jed
na z nich była już od dłuż
szego czasu zgłaszana przez 
okolicznych mieszkańców. 
Niestety, nikt jej nie napra
wiał - bo „wodociągi,, miały 
zawsze pilniejsze prace. In
spektor Janusz Sobik mógł 
w związku z tym poznać siłę 
Straży Miejskiej. Dopiero je
go interwencja spowodowa
ła przyjazd ekipy remonto
wej i usunięcie awarii. Cóż - 
co urząd to urząd.

/ j a k /

Delegatura informuje
Przygotowanie i organiza

cja nowego roku szkolnego 
wymaga ze strony dyrektora 
szkoły podejmowania dzia
łań już w miesiącu maju 
i czerwcu.

Obecnie żyjemy w okresie 
reformowania oświaty 
i kształtowania się prawa 
oświatowego. Zarządzenie 
Ministra Edukacji Narodo
wej z dnia 28 maja 1992 r. 
w sprawie ramowych pla
nów nauczania w publicz
nych szkołach ogólnokształ
cących i zawodowych okreś
la nowe siatki godzin 
i w konsekwencji mniejszą 
ilość godzin z niektórych 
przedmiotów.

Oznacza to zmniejszenie 
ilości godzin dydaktycz
nych, a więc mniejsze ob
ciążenie uczniów w szkole, 
ale także redukcję zatrudnie
nia nauczycieli.

Minister Edukacji Naro
dowej w piśmie z dnia

13. 05. 1992 r. zwraca uwagę 
na to, że w aktualnym ruchu 
służbowym zmiany kadrowe 
powinny być prowadzone 
pod kątem zapewnienia 
kwalifikowanej kadry dla 
prawidłowej realizacji wpro
wadzonych planów naucza
nia.

Stąd też zadaniem podstaw
owym powinno być wyelimi

nowanie z zatrudnienia na 
stanowiskach nauczyciel
skich osób nie posiadających 
kwalifikacji do zajmowania 
tych stanowisk.

Każdorazowa decyzja o za
trudnieniu nauczyciela nie 
posiadającego kwalifikacji, 
określonych rozporządze
niem z dnia 10 października 
1991 r. w sprawie szczegóło
wych kwalifikacji wymaga
nych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, 
w których można zatrudnić 
nauczycieli nie mających wy
ższego wykształcenia

/D z . U. Nr 98, poz. 433/, 
może być podjęta za imienną 
zgodą kuratora oświaty 
w ostatnim tygodniu poprze
dzającym rozpoczęcie roku 
szkolnego.

Ważnym> aktem prawnym 
jest również Ustawa z dnia 
6 czerwca 1992 r. o zmianie 
Ustawy Karty Nauczyciela, 
uchwalona przez Sejm w dniu 
5. 06. 1992 r., do której Senat 
wniósł aktualnie poprawki.

Ustawa ta przewiduje 
zwiększenie obowiązkowego 
tygodniowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych i opiekuń
czych nauczycieli i wychowa
wców.

Te założenia polityki kad
rowej zostały przekazane dy
rektorom placówek oświato
wych przez pracowników De
legatury Zamiejscowej KO
iW na kolejnych konferenc
jach w miesiącu maju i czerw
cu 1992 r. Informacje przeka
zywane były w obecności 
przedstawicieli nauczyciel
skich związków zawodowych: 
ZNP i „Solidarność,,.

Wakacyjne dyżury przedszkoli
Lipiec
Przedszkole nr 9, Rybnik, ul. Wieniawskiego 9, czynne od 

godz. 6. 00 do 17. 00, przedszkole nr 11, Rybnik, ul. Wester
platte 10, czynne od godz. 6. 00 do 17. 00, przedszkole nr 13, 
Rybnik, ul. l Maja 29, czynne od godz. 6. 00 do 16. 00, 
przedszkole nr 20, Rybnik, ul. Czwartaków 1, czynne od 
godz. 6. 00 do 16. 30, przedszkole nr 22, Rybnik, ul. G otar
towicka 24, czynne od godz. 6. 00 do 16. 00, przedszkole nr 
35, Rybnik, ul. Łączna 7, czynne od godz. 5. 30 do 16. 30, 
przedszkole nr 36, Rybnik, ul. Winklera 8, czynne od godz.
6. 00 do 16. 30, przedszkole nr 45, Rybnik, ul. Wrębowa 21, 
czynne od godz. 5. 30 do 16: 30.

Sierpień
Przedszkole nr 2, Rybnik, ul. Wodzisławska 51, czynne od 

godz. 5. 30 do 17. 00, przedszkole nr 3, Rybnik, ul. Przemys
łowa 29, czynne od godz. 5. 30 do 16. 00, przedszkole nr 10, 
Rybnik, ul. św. Józefa 5, czynne od godz. 6. 00 do 16. 00, 
przedszkole nr 14, Rybnik, ul. Śląska la, czynne od godz.
6. 00 do 16. 00, przedszkole nr 19, Rybnik, ul. Żurawia 2, 
czynne od godz. 5. 30 do 16. 00, przedszkole nr 23, Rybnik ul. 
Górnośląska 21, czynne od godz. 5. 30 do 16. 00, przedszkole 
nr 34, Rybnik, ul. Powstańców 60, czynne od godz. 6. 00 do 
16. 00, przedszkole nr 37, Rybnik ul. św. Maksymiliana 24, 
czynne do godz. 5. 30 do 16. 30.

Książka telefoniczna 
we wrześniu

Od kilku miesięcy czeka
my na nową książkę telefo
niczną województwa kato
wickiego. Miała ukazać się 
w maju, nie ma jej do dzisiaj. 
Jedyne, co można uzyskać 
na poczcie, to spis tele-ad
resowy z r. 1989. Niestety, 
przez trzy lata wiele się zmie
niło - zwłaszcza jeśli chodzi 
o firmy i o nazwy ulic.

Jest jednak nadzieja, że 
wreszcie się doczekamy. Wy
dawnictwo katowiciego 
Urzędu Telekomunikacji
poinformowało nas, że no
wa książka telefoniczna bę
dzie dostępna w połowie 
września, zaś w grudniu uka
żą się „żółte kartki,, - spis 
firm, sklepów, zakładów 
usługowych, dzięki któremu 
łatwo i szybko można zna
leźć np. adres i telefon hyd
raulika czy specjalistycznego 
sklepu. Oczywiście, wszystkim

kim firmom zależy, by się 
w „żółtych kartkach,, zna
leźć.

I jeszcze dobra wiado
mość: być może książka tele
foniczna będzie za darmo - 
do tego dąży Urząd Teleko
munikacji, a koszty mają 
być pokryte dzięki zamiesz
czonym reklamom. Jeżeli nie 
uda się w ten sposób opłacić 
wszystkich kosztów, to przy
najmniej reklamy sprawią, 
że będziemy płacić za spis 
telefonów znacznie mniej.

Nowa szkoła 
w Chwałowicach

Zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta z 6 maja br., miasto 
przejęło budynek byłego in
ternatu Przyzakładowej
Szkoły Zawodowej w Chwa
łowicach z przeznaczeniem 
go na utworzenie nowej 
szkoły podstawowej, która 
będzie nosiła numer 35.

Obecnie w budynku o po
wierzchni 2828 m kw. trwają 
roboty remontowo - adap
tacyjne. Pomieści on 13 sal 
lekcyjnych, 5 pracowni, bib
liotekę, czytelnię, sklepik 
oraz salę z przeznaczeniem 
do ćwiczeń korekcyjnych. 
Zagospodarowane zostaną 
również pomieszczenia piw
niczne, a w nich umieszczone 
zostaną magazyny, szatnie, 
jadalnia, kuchnia i świetlica. 
Szkoła korzystać będzie 
z ciepłociągu, nie ma więc 
potrzeby tworzenia kotłow
ni.

Od września w szkole 
uczyć się będą przede 
wszystkim dzieci uczęszcza
jące dotychczas do usytuo
wanej niedaleko, przełado
wanej SP nr 14. Stworzo
nych zostanie 9 oddziałów, 
co całkowicie wyeliminuje 
problem wielozmianowości 
w obu szkołach.

Od 1 lipca, w wyniku kon
kursu, dyrektorowanie 
w nowej szkole objęła Mag
dalena SZCZEPAN.

K. /r ó ż /

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE
za udział w pogrzebie naszego ukochanego męża, 
ojca, dziadka i teścia

śp. WINICJUSZA BEZEGA
duchowieństwu, licznym delegacjom, krewnym, 
sąsiadom oraz pozostałym uczestnikom pogrzebu 
składa pogrążona w smutku

RODZINA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Wakacyjna przechowalnia obuwia

Buty
w zastaw! 

Foto: H. K.

Pewnego dnia wieczorem, 
z młodszym o kilka lat bra
tem wybrałem się na basen 
„Elektrowni,,. Duży oszklo
ny budynek wyglądał impo
nująco... Tonem typowym 
dla Amerykanina, spędzają
cego urlop na Hawajach, po
prosiłem o dwa bilety, z któ
rych jeden miał być tym zniż
kowym, przeznaczonym dla 
młodzieży szkolnej. Sympa
tyczna pani z okienka poin
formowała, iż biletów szkol
nych już nie ma. Indagowa
na przez nas stwierdziła, ja
koby bilety młodzieżowe, 
zniżkowe czy jak je tam zwał 
były i obowiązywały tylko 
do godziny 18. 00, później są 
już pełnopłatne. Na pytanie 
o powody ograniczenia cza
sowego dystrybucji biletów 
ze zniżką padła odpowiedź, 
że długo trzeba byłoby to 
tłumaczyć. Jako że wysłu
chanie takowych z pewnoś
cią nie zmieniłoby mc a nic - 
dałem sprawie spokój. Wte
dy nie wiedziałem jeszcze, że 
to nie jest jedyna anomalia, 
bo w chwilę później okazało 
się, iż warunkiem wpuszczenia

nia do tzw. przebieralni, jest 
oddanie w zastaw, tej samej 
zresztą pani, własnego obu
wia. Cały proceder wygląda 
dość zabawnie: każdy z po
tencjalnych kąpielowiczów 
pozbywa się swych sanda
łów, welurów, trampek, 
z niepewnością kładąc swe 
rozczłapane buty na ladzie, 
skąd porywa je zdecydowa
nym ruchem wiadoma oso
ba. W konfrontacji z innymi 
rodzajami obuwia moje wy
służone trampki nie wypadły 
najlepiej, nie wspominając 
już o skarpetkach, których 
odsłonięcie było bardzo ry
zykowne, zważywszy na ele
ment zaskoczenia...

Gdy mieliśmy już za sobą 
wszystkie te pachnąco-stre
sujące formalności, otrzy
maliśmy od „naszej,, pani 
klapki sportowo-zdrowotne 
typu fakirki i poczłapaliśmy 
do szatni. To, co miało miej
sce później, było już w miarę 
normalne, a nawet podnie
cające - czysta woda, znu
dzony i tolerancyjny ratow
nik, przymykający oko na 
różnego rodzaju niedozwolone

niezadowolone chwyty typu: trzymanie 
brata przez kwadrans pod 
powierzchnią wody etc. Nie 
bez znaczenia jest również 
fakt, że w czasie basenowego 
czasu /45 m inut/ pływają
cym towarzyszy całkiem nie
zła muzyka, sącząca się 
przez umieszczone gdzieś 
w górze głośniki. Po wszyst
kim powtórka z rozrywki 
czyli odbieranie swoich trze
wików, małe zakupy w bufe
cie, obserwowanie przez szy
bę naszych basenowych na
stępców i do domu.

Człowiek zawsze jest za
dowolony z siebie, gdy udaje 
mu się ustalić pewne prawid
łowości rządzące naszym ży
ciem, czy też znajdujące 
w nim swoje potwierdzenie. 
Sam osobiście zawsze twier
dziłem, że nic nie jest w sta
nie skomplikować ludziom 
życia tak dalece, jak innowa
cyjno-abstrakcyjne pomysły 
innych ludzi. A może by tak 
połączyć basenową szatnię 
z warsztatem szewskim - po 
zakończonej kąpieli odbie
rałoby się z szatni zregenero
wane obuwie? Nie mowie już
o ekspresowej pralni skar
petek...

Dlaczego ucząca się mło
dzież ma mieć ulgi w korzys
taniu z basenu aż do tak 
późnej godziny jak 18. 00? 
Może obniżyć ten pułap do 
godziny np. 16. 00? Z pew
nością spowoduje to większą 
oglądalność wieczorynek
i oszczędzi skołatane nerwy 
wielu troskliwych rodziców.

Boże chroń wynalazców. 
Amen.

WACŁAW TROSZKA

Będą drogi dla rowerów
Już kilkakrotnie pisaliśmy 

na łamach naszego tygodni
ka o potrzebie zorganizowa
nia sieci specjalnych dróg dla 
rowerów. To nic, że rowery 
są jeszcze U NAS dosyć lek
ceważone, jako pojazdy 
tych, których nie stać na

samochód czy motorower. 
Przykład i doświadczenie 
krajów zamożniejszych od 
Polski świadczy o tym, że 
jest to pogląd całkowicie fał
szywy. Tam również były 
okresy lekceważenia rowe
rów. A dzisiaj? Popatrzmy

na ulice miast europejskich. 
Pod szkołami czy zakładami 
pracy stoi mnóstwo rowe
rów. Oczywiście, ta moda 
zrodziła się z przesycenia luk
susem samochodów, ale rów
nież jako działanie na rzecz 
ekologii i własnej kondycji 
zdrowotnej. Aspekt finanso
wy odgrywa również ważną 
rolę.

Wiele optymizmu wlała we 
mnie ostatnia rozmowa z wi
ceprezydentem Rybnika Ma
rianem ADAMCZYKIEM.
Stwierdził on, że poważnie 
myśli się już o takiej organi
zacji dróg w Rybniku, która 
przewidywałaby specjalnie 
wydzielone pasy dla ruchu 
rowerowego. Na początku 
w niektórych miejscach wy
maluje się tylko pasy na cho
dnikach /np. wzdłuż ul. Ko
ściuszki/, zaś następnie suk
cesywnie będą powstawały 
coraz to nowe drogi dla ro
werów. Gdzieś za rok - po
wiedział wiceprezydent - po
winny być widoczne pierw
sze ślady tej działalności. Bę
dzie chyba wtedy Rybnik 
pierwszym miastem w Pol
sce, które w organizowaniu 
ruchu ulicznego poważnie 
pomyślało o rowerach.

/s z o ł /

SPACERKIEM PO MIEŚCIE

PANOWIE! 
To trawa!
Chciałam uprzejmie poin

formować tych, którzy nie 
wiedzą, że to - na czym stoją

Rozumiem, że technokra
ci mają skrzywioną optykę, 
ale szanowni panowie stu
denci, nasza przyszłości, po
tencjalny potencjale twór
czy! Są jeszcze rzeczy tak 
prozaiczne jak przepisy po
rządkowe, które chronią tra
wniki przed takim właśnie 
traktowaniem.

Arogancję właścicieli tych

widoczne za zdjęciu auta - to 
trawnik!!!

Ten znajduje się akurat 
pod samym naszym nosem, 
czyli na dziedzińcu Politech
niki Śląskiej, zaś właściciela
mi tak zaparkowanych sa
mochodów są panowie stu
denci!!!

Foto: W. Troszka 
samochodów odsłania drugi 
plan naszego zdjęcia, na któ
rym dokładnie widać duży 
pusty plac ZA budynkiem 
Politechniki...

Szanowni Panowie! Dep
czecie nie tylko tę milczącą 
trawę, ale i dobre obyczaje, 
no i swoją reputację...

/e m /       Problemy z ,,trójkątem,,
Popielów

W Popielowie, nieopodal 
baru „Popielanka,,, jest bar
dzo niebezpieczne skrzyżo
wanie. Ulica Konarskiego łą
czy się z Wodzisławską pod 
bardzo ostrym kątem. Jadą
cy w kierunku Rybnika mają 
więc do pokonania wyjątko
wo trudny zakręt. Niebez
pieczeństwo powiększa nie
zbyt dobra widoczność, na 
zakręcie stoi bowiem kapli
czka zasłaniająca główną 
drogę.

Rada Dzielnicy w Popie
lowie wystąpiła więc z inic
jatywą modernizacji zakrętu 
i wykonania tzw. „trójkąta,,, 
w którego środku pozostała
by kapliczka. Dodatkowe 
połączenie Konarskiego 
z Wodzisławską spowodo
wałoby, że kierowcy wyjeż
dżający na główną drogę 
w kierunku Rybnika mieliby 
do pokonania zakręt o dużo 
mniejszym kącie, co zdecy
dowanie polepszyłoby bez
pieczeństwo ruchu w tym 
miejscu. Niestety, realizacja 
tego pomysłu okazała się

niełatwa. I to wcale nie 
z przyczyn finansowych, 
lecz... prawnych. Okazało 
się, że nieuregulowana jest 
sprawa własności terenu, na 
którym miałby znajdować 
się projektowany „trójkąt,,. 
Właściciel gruntu już nie ży
je, a spadkobiercy nie chcą 
go przejąć na własność, gdyż 
jest to nikomu niepotrzebny, 
od lat nie uprawiany nieuży
tek. Spadkobiercy chętnie 
więc zgodzą się na wykona
nie tam inwestycji drogowej, 
poprawiającej bezpieczeń
stwo na skrzyżowaniu. Nie 
bardzo jednak wiadomo, jak 
rozwiązać powstałe zawiło
ści prawne. Od dłuższego 
czasu trwają starania o wyja
śnienie problemu własności 
tej ziemi i pomyślne załat
wienie formalności. Jak mó
wi przewodniczący Rady 
Dzielnicy, Wincenty Adam
czyk, gdyby to się udało, to 
być może jeszcze w tym roku 
można by wykonać tę tak 
potrzebną inwestycję.

/ j a k /
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W ekipie szwajcarskiej 
znalazło się: 13 ekip z Berna, 
1 ekipa z Zurychu i my jako 
ekipa z Vande. Wyjechaliś
my w środę, 27 maja 1992 r. 
z Lozanny. Pierwszy postój - 
na wspaniałym campingu 
„Seebucht,, w Zurychu. 
Idylliczny pejzaż, ale nieste
ty co 2 minuty hałaśliwe po
ciągi zakłócały ten spokój.

Kolejny postój, trzydnio
wy, na campingu pięcio
gwiazdkowym „Natlerer 
Lee,,, usytuowanym 9 km od 
Insbruku w kierunku Bren
n e j Pełny komfort - woda - 
zieleń - las - place zabaw - 
restauracja - spokój. Żadnej 
krytyki.

I znowu 3 dni postoju - 
tym razem farma Neuleng
bach - 35 km od Wiednia. Ta 
sama ocena co poprzednio. 
Niestety, nie było restauracji 
ani wody, ale było rodzinne 
i ciepłe przyjęcie.

3 czerwca 1992 r. - wyjazd 
z Neulengbach, do Czecho
słowacji. Granica - bez pro
blemów - bez grzebania /w  
walizkach/. W 5 minut - 
wszystko było załatwione. 
W okolicach Ołomuńca, 
w Sternberk kolejny postój. 
Wspaniałe otoczenie - las, 
zieleń, spokój. Camping bar
dzo dobrze utrzymany. Sa
nitariaty duże i czyste.

4 czerwca wyjazd do Pol
ski. Granica bez problemu, 
identycznie jak w Czecho
słowacji. Po raz pierwszy 
czuliśmy się milionerami - 
870. 000. - zł za 100 F szwaj
carskich. Utrzymanie nie 
jest dla nas drogie. Aby do
trzeć do Kamienia trzymali
śmy się planu. Z Żor kieruje
my się do centrum Rybnika,

by następnie podążyć 3 km 
na północ. Na 12 kilometrze 
- dziesiątki karawan udaje 
się w przeciwnym kierunku. 
Jest to zastanawiące. Doje
chaliśmy w końcu do cent
rum Rybnika i tam 2 Po
laków widząc nas oglądają
cych plan - zaproponowało 
swoją pomoc w eskortowa
niu nas aż na camping. Zdziwienie

Zdziwienie. I kiedy zaczęliśmy 
podążać za nimi, policjant 
na motorze, niczego nie tłu
macząc, poprosił nas, by po
jechać za nim dokładnie 
w odwrotnym kierunku.

Polacy i my sami byliśmy 
zaskoczeni. Myśleliśmy, że 
popełniliśmy jakieś wykro
czenie. Kiedy wyjeżdżaliśmy 
z Rybnika, policjant kazał 
nam zatrzymać się i wskazał 
nam objazd. Około 30 km. 
Droga normalna była zablo
kowana. Udaliśmy się tym 
samym szlakiem co samo
chody wspomniane wcześ
niej. Teraz zrozumieliśmy...

Jeszcze trzy razy Polacy 
zatrzymywali nas i pokazy
wali drogę, tak jakby cała

okolica wiedziała, gdzie się 
udajemy. Kiedy dojechaliś
my na miejsce dowiedzieliś
my się, że trzy ekipy niemiec
kie, były eskortowane aż na 
miejsce przez samochód po
licyjny. Konkluzja: dosko
nała organizacja Polaków 
/jeśli chodzi o ten punkt/.

Na miejscu - wspaniały 
camping w kompleksie re

kreacyjnym. Basen, rzeczka, 
las, zieleń, spokój, hotel, kil
ka restauracji, stragany no 
i dużo miejsca.

Obóz strzeżony był dzień 
i noc, przez 24 godziny przez 
policjantów w mundurach, 
czasami z psami. Było tylko 
kilka cieni /n a  obozie/:

1.  Poprosiliśmy o zwrot 12 
$, które bank polski ściągnął 
z naszych przelewów, tytu
łem kosztów /manipulacyj
nych/.

Jak większość, kategory
cznie odmówiliśmy spełnie
nia tego wymogu /długa 
dyskusja z organizatorami/.

W rezultacie TCS Berno 
oddało symbolicznie po 
1 S za ekipę; YC - tyle samo

za nas.
2.  Jeśli chodzi o wyjazdy 

autokarowe do Częstocho
wy, Krakowa i Auschwitz, 
dni zostały zmienione, co 
sprawiło, że niektórzy z nas 
/my również/ nie mogliśmy 
uczestniczyć w otwarciu ofi
cjalnym rallye. To samo do
tyczyło zamknięcia.

3.  Sanitariaty /w liczbie

wystarczającej/ bez drzwi 
i zasłon /należy wiedzieć, że 
przewodnik po Europie opi
suje ten camping jako dla 
naturystów/.

Woda ledwo co ciekła, ale 
była bardzo gorąca. Podłoga 
była oczywiście brudna 
i mokra /normalne przy ta
kiej ilości osób/.

Oczywiście, wielu, między 
innymi niektórzy Francuzi, 
widzieli w tym wielkie braki 
organizacyjne. Jeśli przypo
mnimy sobie Rallye Europe 
Chalain w 1989 r., nie należy 
zapominać, że organizacja 
posiłków tam właśnie była 
totalną katastrofą; a nie by
liśmy na wschodzie.

Polacy zorganizowali po

Line i Pierre-Andre Giacometti - Lozanna

31 RALLY EUROPE w Rybniku - Kamieniu
Niedawny międzynarodowy zlot karavaningowy „Europa Rally„, który odbył się w Kamie

niu, otrzymał już „cenzurkę„ i to na międzynarodowym forum, w specjalistycznym piśmie 
„REVUE CAMPING CARA VANNING„.

Ocena wysiłku organizacyjnego polskich gospodarzy imprezy, której tłumaczenie zamiesz
czamy poniżej, jest ze wszech miar pouczająca i to z wielu względów. Warto częściej spoglądać 
na siebie oczami innych i to zarówno po to, aby ujrzeć swoje BŁĘDY jak i SUKCESY.

/R E D /

Jarosław J. Szczepański /Radio Wolna Europa - W arszawa/ 
specjalnie dla „  GR„

O rządzie, teczkach i  kpt. Winkielu
Wierzyć się nie chce, że tempo 

„dogadywania,, się polityków 
tworzących gabinet pani Hanny 
Suchockiej, jest tak szybkie 
i przebiega prawie bezkolizyj
nie. Czyżby rozum wstąpił w pa
rlamentarzystów i natchnął ich 
dobrą wolą oraz świadomością 
konieczności stworzenia rządu 
przed przerwą wakacyjną? Złoś
liwi twierdzą, że jest całkiem 
odwrotnie! To obawa przed nie
rozpisaniem sejmowych waka
cji, jakie mają zazwyczaj miejsce 
w sierpniu, skłoniła do stworze
nia postsolidarnościowej koali
cji, próbującej zrobić ten rząd!

Wydaje się jednak, że z przy
czyn, które są niezwykle dwu
znaczne, do koalicji tej nie wej
dzie jednak Porozumienie Cent
rum. Dlaczego? Jak oceniają to 
komentatorzy polityczni dziw
nym jest, iż postawiony waru
nek pozostawienia Adama Gla
pińskiego na stanowisku minist
ra współpracy gospodarczej 
z zagranicą jest tak konsekwent
nie broniony. Czyżby istniały 
obawy przed tym, by „obcy,, nie 
dojrzeli w archiwach ministerst
wa czegoś, czego dojrzeć nie

powinni? A może Porozumienie 
Centrum z Jarosławem Kaczyń
skim zakłada, iż żaden rząd nie 
ma obecnie szans na przetrwa
nie, co da w efekcie przyśpieszo
ne wybory, w których zwycięz
cami zostaną ci, którzy najgłoś
niej negują wszystko, co jest 
obecnie? I do tych zwycięzców 
należeć by mogli obok KPN, 
Samoobrony, również działacze 
PC? Ale na razie do wyborów 
daleko. A ku dużej radości wielu 
ludzi jest wreszcie nadzieja na 
ujrzenie w bliskiej przyszłości 
rządu. I wszyscy marzą o jeszcze 
jednym - by rząd zaczął być 
rządem sprawnym, efektyw
nym, nie uprawiającym działań 
pozornych.

Zdaniem wielu obserwatorów 
sceny politycznej, takimi działa
niami pozornymi było urucho
mienie afery z teczkami. Pozor
nymi - na scenie wielkiej po
lityki. Bowiem to, czy doszłoby 
do zamachu stanu w wykonaniu 
ZChN, czy by nie doszło, to 
całkiem inna historia. Ludzie, 
którzy zostali obrzuceni błotem 
przez min. Antoniego Maciere
wicza, przeżywają to bardzo, bo

każdy by cierpiał na ich miejscu. 
Zwłaszcza, że istnieje wiele da
nych ku temu, że dane Maciere
wicza poddać można poważnej 
krytyce i podważyć ich wiarygo
dność. Jednak istnieje całkiem 
realne niebezpieczeństwo prze
niesienia tej wojny o archiwalia 
w dół. Posłowie i politycy mogą 
opuścić scenę polityczną i udać 
się na odpoczynek do miast ro
dzinnych, zaś ludzie w małych 
miasteczkach, w których ktoś 
wyciągnąłby personalne teczki 
i ich zawartość na światło dzien
ne, nie mają już gdzie pójść 
odpocząć od siebie. Żyją w tym 
samym miejscu i grozi im to, że 
żyć tam będą... Działacze no
wych partii, zaczynają stosować 
świadomie, czy nie, praktyki 
przeniesione żywcem z epoki 
komunizmu łupanego. Ważne 
jest to, żeby wszyscy wiedzieli, 
że my mamy władzę. Prawdą 
jest jednak i to, że takie błędy 
muszą być wliczone w koszty 
poszukiwania nowego stylu ży
cia, rządzenia i bycia.

P. S. Żeby była jasność „w 
temacie teczek,,: nie mam obaw 
o to, by ktoś się dobrał do mojej.

Winien w niej być protokół 
z czasu, gdy pracowałem w „Ty
godniku Solidarność,, w 1981 r., 
kiedy to kpt. Winkiel propono
wał mi, obiecywał, groził 
i ostrzegał. Winna być kopia 
mego listu do gen. Kiszczaka 
/otrzymał ją też naczelny „Ty
godnika...,, Tadeusz Mazowie
cki i szef KKW NSZZ Solidar
ność Lech Wałęsa/, w którym to 
liście skarżyłem sią na niecne 
uczynki podwładnych generała. 
Jest też pewnie protokół z prze
słuchania ze stycznia 1982 r., 
kiedy to ten sam pan kapitan 
miał duże pretensje, iż nie utrzy
małem w tajemnicy rozmowy 
z połowy 81 roku, tylko ją „upu
bliczniłem,,. Nie wiem, czy jest 
notatka z telefonicznej rozmo
wy, która miała miejsce w czasie 
mistrzostw świata latem 82, gdy 
tenże kapitan skarżył się, że zno
wu naskarżyłem Kiszczakowi 
w liście na niego. Rozmawiał 
krótko. Bo mu uczciwie powie
działem, że oglądam mecz 
z przyjaciółmi, a telefon mam 
głośno mówiący... „Mojego,, 
kapitana spotkałem jeszcze kie
dyś w stacji naprawy samocho
dów i odruchowo mu się ukłoni
łem. Ale nie wiem, czy potrak
tował to jako kontakt ze mną 
zaplanowany, czy przypadko
wy...

4

posiłki w hotelu. Żadnego pro
blemu z czekaniem. Posiłek 
skromny, ale dobry. Np. po 
powrocie z Krakowa, obsłu
żono nas o godz. 22. 30, a by
ło nas zaleciwie 6 osób, co 
znaczy, że posiłki poprze
dnie wydawane były spraw
nie /od  18 godz. / .  Co więcej, 
hotel obsługiwał równolegle 
wesele i prywatną imprezę.

MIEJMY NADZIEJĘ, 
ŻE NA PRZYSZŁE RAL
LYE EUROPE W CAEN, 
W 1993 R., FRANCUZI 
BĘDĄ MOGLI WZIĄĆ 
PRZYKŁAD Z ORGANI
ZACJI POLSKIEJ.

Reasumując: miło nam 
przyznać, że organizacja 
Rallye w Polsce była ogólnie 
dobra. Prezydent miasta Ry
bnik, który bardzo dobrze 
mówi po francusku, osobiś
cie upewnił się, na miejscu, 
czy uczestnicy są zadowole
ni.

Jeśli chodzi o punkt 1 i 2 - 
są to małe problemy, bez 
większych konsekwencji. Je
śli chodzi o punkt 3, wystar
czy pojechać na Lazurowe 
Wybrzeże lub gdziekolwiek 
do Szwajcarii, by znaleźć 
tam mokre, zalane sanitaria
ty. Brak drzwi i zasłon 
w prysznicach - nie jest po
ważnym zastrzeżeniem.

Wielkie podziękowanie po
lskim organizatorom. Jest 
rzeczą godną pożałowania, 
że przedstawiciel FICC, któ
ry był tam obecny, nie przy
szedł powitać i życzyć 
wszystkiego dobrego eki
pom szwajcarskim.

Zachowamy miłe wspom
nienia z tego rallye.

P. S.
Drogi czeskie i polskie są 

bardzo dobre, włącznie z dru
gorzędnymi.

Tłumaczenie: 
Elżbieta Paniczek

Najpiękniejsze w teatrze...
c. dalszy ze str. 1 
torów w Rybniku należą pano
wie: Bronisław KONDROT, Je
rzy WOŹNIAK, Kazimierz 
DUDEK, Franciszek STANIA. 
To inicjatywa tych ludzi pozwo
liła na zorganizowanie giełd 
i wystaw.

W czasie trwania II Wystawy 
Lilii, 11 lipca br. o godz. 11. 00 
odbędzie się ogólnodostępna 
prelekcja, z wyświetlaniem prze
źroczy pt. „Co robić, aby lilie 
zdrowo rosły i obficie kwitły„. 
Czynna będzie również loteria 
fantowa, w której można wygrać 
ciekawe kwiaty. Zwiedzający 
wezmą udział w konkursie na 
najpiękniejszą lilię wystawy, 
a wśród typujących rozlosowa
ne zostaną 3 nagrody w postaci 
zestawu cebul lilii, których od
biór gwarantowany jest jesienią, 
w czasie giełdy cebul kwiato
wych.

Nagrody otrzymają również 
wystawcy najładniejszych lilii na 
wystawie. Po zakończeniu wy
stawy prowadzona będzie sprze
daż wystawionych kwiatów. Za
praszamy wszystkich do wzięcia 
udziału w wystawie i pokazania 
swoich osiągnięć w hodowli lilii. 
A może będzie to lilia, która 
wygra konkurs?

Zapraszamy wszytkich do 
zwiedzenia wystawy. Wstęp bez
płatny.

RYBNICKI KLUB
MIŁOŚNIKÓW KWIATÓW

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



 Janina P odlodowska 

Sobótka w Pszowie - odc. XVII
Na Rynku kłębiło się ro

jowisko ludzi. Ten sprzeda
wał, ten kupował, inni oglą
dali, co było do oglądania.

Przekupnie i przeróżni ku
glarze głośno chwalili swoje 
usługi. Kramy rozłożono je
dne przy drugich na całej 
powierzchni placu targowe
go. Dokoła stały kamienicz
ki ze spadzistemi dachami. 
Uliczki wybiegały z Rynku, 
jedne w górę, inne w dół za 
miasto.

W podcieniach domów 
mieściły się piwniczki z pi
wem i innemi napojami. Ku 
kościołowi wspinała się stro
ma uliczka, tam stały wozy 
z towarem.

Tomkowi sprzedaż poszła 
szybko, ludzie bili się wprost 
o prosiaki, takie były poda
rzone. Pokupił, co miał ku
pić i był gotów do powrotu, 
a ponieważ nikt nie przy
szedł z zamówionych, po
szedł szukać między straga
nami. Najpierw napatoczył 
się Mojżyszek. Tomek zatru
dnił go do pilnowania wozu, 
sam poszedł szukać Agnie
szki. Znalazł ją  oglądającą

kolorowe paciorki. Gdy go 
zobaczyła zmieszała się, od
dała koraliki sprzedawcy 
i przeprosiła, że ojciec po
szedł napić się piwa, ale nie
bawem wróci.

Tomkowi tego było po
trzeba, mógł pochodzić 
z dziewczyną. Przystanęli 
przy kataryniarzu. Tomek 
zapłacił, a papuga wyciąg
nęła kartę z wróżbą: Komuś 
miła, on ci miły, miłujże go 
z całej siły.

Agnieszka stanęła cała 
w pąsach i tłumaczyła się, że 
jej okrutnie gorąco. Radość 
bycia z sobą i zakłopotanie 
pokrywali oboje nieustan
nym, żywiołowym, wzajem
nym rozśmieszaniem się. 
Agnieszka nagliła jednak do 
powrotu, bo ojciec pewnie 
już czeka. Tak było w rze
czywistości. Tomek podpro
wdził Agnieszkę do wozu 
i przeprosił jeszcze na chwi
lę. Szybko odnalazł kram, 
gdzie Agnes oglądała pacio
rki i pośpiesznie kupił te, 
które widział w jej rękach, 
oglądane z lubością.

c. d. n.

Mała kronika 
Zamysłowa

-z a k o ń c z e n ie
Powołanie i utworzenie 

w Zamysłowie własnej para
fii katolickiej „Niepokalane
go Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny,, nastąpiło 
w maju 1983 roku. Rozpo
częcie budowy /przy wydat
nej pomocy mieszkańców

Inicjatorem i niestrudzonym 
organizatorem tego przed
sięwzięcia był rodowity ryb
niczanin /z  dzielnicy Smol
na/, ksiądz o. Pacyfik Gaw
lik, który był pierwszym 
proboszczem w tej parafii.

W pierwszej połowie lat

W poprzedniej części,,Małej kroniki Zamysłowa,, ze względów 
technicznych nie zmieściło się zdjęcie chóru „Kościuszko,,. Zamiesz
czamy je teraz...

Zamysłowa/ kościoła pod 
wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia NMP - odbyło się 
w czerwcu 1983 roku, a po
święcenie - 6 grudnia 1989 
roku /patrz zdjęcie / .

80 /staraniem władz samo
rządowych/ wybudowano 
nowoczesne przedszkole 
przy ulicy Nacyńskiej /patrz 
zdjęcie obok/, w którym 
ostatnio, tj. w lutym 1992 r.,

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Filozofia
pomijania

Rosjanie - kacapy, Czesi - 
potulne „pepiki„. Włosi - to 
tylko śpiewać i jeść maka
ron, Francuzi - wyuzdane 
żabojady, Niemcy - ein,
zwei, drei..... Rumuni -
smród, głód i ubóstwo, itd. 
Tylko my Polacy - super 
nacja, fantastyczni ludzie. 
Niestety, ale takie opinie, 
tchące najprawdziwszym 
polskim pseudomesjaniz
mem, można jeszcze nadal 
usłyszeć pod polską strze
chą. A wizje takie, o dziwo, 
nie kłócą się wcale z infor
macjami „telewizyjnymi,,, że 
Czecho-Słowacja i Węgry 
już dawno odsadziły Polskę 
w demokratycznych i eko
nomicznych reformach. Tyl
ko czekać, jak zrobi to Ru
munia czy Bułgaria.

Ta wizja „wspaniałej Pol
ski mimo wszystko,, była do
bra w czasach niewoli, dzi
siaj jednak wydaje się być nie 
tylko niepotrzebna, ale na
wet zawadzająca. Skutkiem 
jej jest postrzeganie Polski 
jako całości /wczuj się 
w mentalność patriotów cza
sów rozbiorów czy komunis
tycznego „dziel i rządź,, / ,  
w której nie ma już miejsca 
na regiony. I sądzę, że jeżeli 
czy to dzisiaj, czy kiedykol
wiek lekceważyło się Śląsk, 
to tylko dlatego, że dla jego 
odrębności kulturowej nie 
było miejsca w tej „całopol
skiej filozofii narodu,,. Przez

swą tragiczną historię Polsce 
udało się samoocalić, ale na 
ołtarzu zwycięstwa niechcą
cy złożyła ofiarę. Był to /i na

zasadzie rozpędu jest nadal/ 
szacunek dla odrębności re
gionalnych. Ta „filozofia 
narodu,, tkwi w całej pol
skiej historii i literaturze. Po
cząwszy od XIII-wiecznego 
„Gaudę Muter Polonia „,
przez literaturę Wieszczów, 
po współczesne polskie prze
myślenia.

Jeżeli sobie ten smutny, 
niestety, fakt jasno uzmys
łowimy, to nie powinno nas 
dziwić, że przemilczano „w 
Polsce,, 70 rocznicę powrotu 
części Górnego Śląska do 
Macierzy. Bo jeżeli ktoś ma 
się cieszyć z połączenia, to

tylko Ślązacy. I było to ich 
nie tyle zasługą, co świętym 
obowiązkiem - który spełni
li.

Tę „całopolską filozofię 
n a r o d u ,, , którą można też 
nazwać filozofią pomijania 
czy nawet lekceważenia grup 
regionalnych, poirytowani 
są nie tylko Ślązacy, ale Wie
lkopolanie /Poznaniacy/, 
Małopolanie /„Krakusy, / ,  
nie mówiąc już w ogóle o ku

kultywujących odrębność zie
mi wieluńskiej, lubelskiej czy 
zamojskiej.

Wielu z nas wydaje się 
czasem, że w Warszawie 
uknuto spisek przeciwko 
Śląskowi, że dokonano ja
kiejś wielkiej zmowy prze
ciwko nam. Nie wierzę w to 
ani trochę! To tylko zwykła 
„filozofia pomijania,, - za
korzeniona w polskiej kul
turze, w polskim sposobie 
pojmowania ojczyzny i pań
stwa. A zresztą muszę w to 
wierzyć - bo w przeciwnym 
razie pragnąłbym SECESJI.

MAREK SZOŁTYSEK

znalazła swoją nową siedzi
bę zamysłowska filia Biblio
teki Miejskiej w Rybniku. 

Na tym prowadzenie

„Małej kroniki dziejów Za
mysłowa,, zakończono. 
Przyszłość pokaże czy będzie 
ona kontynuowana...

ALFRED DYRBUŚ

60 LAT TEMU „GAZETA  
RYBNICKA,, PISAŁA...

„Pojedynek
dobroczynności,,

Przyjmując wyzwanie p. 
dyr. Frosa, p. Ratajczak 
składa na rzecz biednych 
10. - zł, a równocześnie prosi 
o przyłączenie się do tej ak
cji: pp. Gościniaka Czesława 
/u  fmy Malinowski/, Sro
czyńskiego Jerzego /fa  Dzie
rżoń i Ska/, Kopecia Mie
czysława /fa Bluszcz i Ko
peć/, Czaję Konrada /„M a- 
kocza,, / .

Wyzwany na „pojedynek 
dobroczynności,, p. T. Pła
czek złożył w naszej Redak
cji na rzecz biednych 5. -zł.

Od redakcji: być może na
deszły czasy, by wznowić ta
kie pojedynki? Biednych co
raz więcej, a nie brakuje tak
że zamożnych firm. Tyle, że 
sumy trzeba by pomnożyć 
przez 100. 000.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5        5
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TYDZIEŃ POLSKI w MAZAMET   

Perły departamentu          College et Lycee Jeanne d’Arc de Mazamet
Nie byłoby z pewnością naszych dzisiejszych opowieści o M A ZA M E T , gdyby nie rok 1984

i starania p. dyrektora szkoły JACQUES'A BEAULIEU o kontakt z polską szkołą katolicką. Wtedy było 
wybrał Rybnik,takich szkół niewiele, zaledwie 10, w tym trzy ,,urszulańskie,,. Pan JACQUES BEAULIEU wybrał Rybnik,  

Liceum Sióstr Urszulanek i wybrał dobrze.
Szkoła w Mazamet jest dużo większa od naszego liceum. Mieści college - czyli końcowe klasy naszej 

podstawówki, liceum i BTS - policealną szkolę marketingu. Jest szkołą prywatną, katolicką, jedną 
z najbardziej renomowanych w departamencie TARN.

Po pierwszej „lustracji,, strony francuskiej zapadła decyzja o wymianie młodzieży i dokument 
legalizujący tę współprace podpisali: Siostra Dyrektor Liceum Urszulanek w Rybniku Wanda Kwas 
i dyrektor Jacques Beaulieu. W zamyśle J. Beaulieu i pani Bernadette Mouisse /bezpośrednio od-

powiedzialnej za wymianę/ 
było ukazanie młodzieży
francuskiej czym żyje mło
dzież polska, jakie są jej war
tości.

Odtąd, co roku 25-osobo- 
wa grupa młodzieży uczest
niczy w wymianie, która 
przybiera różne formy. 
W 1988 r. była nią pielg
rzymka do Rzymu, rendez
vous we Florencji i dalej 
wspólne pielgrzymowanie 
do Ojca Świętego. Ku nasze
mu wielkiemu zaskoczeniu, 
otrzymujemy specjalne za
proszenie Papieża na wspól
ne śpiewanie - 1 sierpnia 
1988

Radość przepełnia
wszystkich: Ojca Świętego, 
bo widzi dwie zaprzyjaźnio
ne szkoły w niecodziennym 
pielgrzymowaniu i nas, bo 
czujemy bliskość Naszego 
Papieża. Kolejne lata i kolej
ne wymiany uczniów aż wre
szcie wymiana pomiędzy 
nauczycielami.

Od paru lat szkoła fran
cuska podejmuje również 
u siebie jedną z maturzystek 
naszej szkoły na roczny staż 
językowy.

Współpraca między szko
łami:  JEANNE d’ARC
z Mazamet i LICEUM 
SIÓSTR URSZULANEK 
zostaje wreszcie oficjalnie 
zalegalizowana i odnotowa
na w Ambasadzie Francji, 
jak również w międzynaro
dowej organizacji ECHAN
GES INTERNATIO
NAUX w czasie ostatniej 
sesji w BORDEAUX, po
święconej problemom szkół 
bliźniaczych.

I kto by przypuszczał, że 
ta wymiana doprowadzi do 
tak licznych kontaktów? Nie 
ograniczają się one bowiem 
tylko do wymiany młodzie
ży, kontaktów chóru „La 
Musarelle„ i chóru im. A. 
Mickiewicza, ale zostały po
szerzone o współpracę mię
dzy merostwami miast: Ma
zamet i Rybnika.

Rodzi się jedno pytanie: 
skąd tyle zapału, chęci i ener
gii? Odpowiedź jest prosta. 
Z jednej i drugiej strony są 
ludzie, którym zależy na bu
dowaniu przyjaźni i spotka
niu z drugim człowiekiem. 
Przestają się liczyć kontrak
ty, liczy sią człowiek i to, co 
z sobą niesie.

ELŻBIETA PANICZEK

A l b i  i
Będąc w Mazamet nie 

sposób nie odwiedzić znaj
dujących się w pobliżu 
dwóch niezwykłych miast 
średniowiecznych:  ALBI
i CARCASSONNE.

Ich historia sięga głęboko 
w przeszłość, w czasy rzym
skie. Strategiczne położenie  

 * Tuż za płotem szkoły widać porosłe gęstwiną drzew zbocza gór...  obu miast /Albi na brzegu
rzeki Tam, Carcassonne na

*  ... które zewsząd otaczają całe Mazamet, tak jak, widoczne tutaj z lotu wysokim wzgórzu/, predysponowało
ptaka, Liceum Joanny d’Arc ponowało je do roli centrów
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RYBN IC K A

departam e n t u  T A R N

Średniowieczny kompleks miejski w Carcassonne. Bazylika św. Cecylii w Albi

przez 200 lat /od 1282 r. / ,  
była symbolem zwycięstwa 
kościoła nad herezją. Głosiła 
potęgę władzy Boga, stałość 
wiary i nieugiętości katoli
ków wobec katarów. Kryje 
w swych monumentalnych 
murach, pomiędzy wieżami 
o wysokości 78 m dzieła nie
zwykłe: wstrząsający fresk 
Sądu Ostatecznego z końca 
XV w., włoskie freski po
krywające sklepienie i nawy 
boczne, wreszcie cudownie 
lekkie, koronkowe kamien
ne przepierzenie dzielące ko
ściół na dwie części - dawne 
prezbiterium oraz nawę. 
Wchodzącego w dawne pre
zbiterium otacza tłum postaci

ci ze Starego i Nowego Testamentu, przy
branych przez rzeźbiarzy w szaty z epok, 
w których je tworzono, silnie zindywidua
lizowanych i żyjących własnym kamien
nym życiem. Ciche dźwięki muzyki or
ganowej i chorałów gregoriańskich wzma
cniają doznania.

O krok od bazyliki, w równie imponu
jącej, gotyckiej dawnej kurii biskupiej 
z przepięknym ogrodem w wirydażu, mie
ści się największe we Francji muzeum 
malarstwa HENRI de TOULOUSE - 
LAUTRECA. Ten krótko żyjący francu
ski malarz i grafik /1864 - 1901/, urodzo
ny w Albi, wywarł szczególnie silny wpływ 
na rozwój nowoczesnego plakatu.

Szkoda tylko, że nie było czasu, po 
nasyceniu się wspaniałością gotyku, na 
kolejną ucztę duchową w muzeum. Cóż, 
sjesta, to święte prawo południa. 
ELŻBIETA BIMLER - MACKIEWICZ

Carcassonne
gospodarczych,  wojsko-
wojskowych i religijnych. Tu, obok 
Tuluzy, w wiekach XII 
i XIII koncentrowali się 
uznani przez kościół katoli
cki za heretyków aibigensi 
i katarzy. Odrzucali oni nie 
tylko zewnętrzne symbole 
katolicyzmu /sakramenty, 
hierarchią kościelną, część 
świętych i obrazów/, ale takż
e chrześcijański stosunek 

Boga do człowieka. Ich po
glądy, stanowiące zagroże
nie dla kościoła, zostały ost
ro potępione przez papieży 
i stały się przedmiotem kruc
jaty przeprowadzonej z nie
zwykłym okrucieństwem 
przez Simona de Monfort 
wiatach 1209 -1213. Ostate
cznej rozprawy z katarami 
dokonała inkwizycja.

Spacerując wąskimi ulicz
kami twierdzy CARCAS
SONNE, dominującej na 
wzgórzu, spogląda się na 
malowniczo położone poni
żej nad rzeką nowe miasto. 
Twierdza, odgrodzona od 
niego podwójnym pasem 
obwarowań, najeżonych ba
sztami, wieżami i bramami, 
stanowi najbardziej znany 
w Europie przykład dobrze 
zachowanego zespołu 
obronnego.

Wędrując zaułkami mimo 
woli przenosi się myślą

w przeszłość. Wydaje sią, że 
lada moment ukaże się bar
wny poczet rycerzy, zjawią 
się piękne damy w towarzys
twie trubadurów śpiewają
cych pieśni o miłości. Jed
nakże trudno zapomnieć 
o rozgrywających się tu 
krwawych scenach z 1213 r., 
czy o rzezi hugenotów 
w 1566 r.

Nieco inne wrażenie spra
wia położone raczej na rów
ninie ALBI z dominującą 
ponad wszystkim przepotęż
ną wspaniałą gotycką bazy
liką św. Cecylii. Budowla - 
forteca, wznoszona z cegieł

Grupa rybni
czan w Car
cassonne

Foto: 
E. PLUCIK
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SPRZEDAŻ PROMOCYJNA Z NAGRODAMI  
a także RATALNA bez poręczycieli 

i bez pierwszej wpłaty

SPRZĘTU
FIRMY

w punkcie 
handlowym

Przyjmujemy również zapłatę kartami 
kredytowymi oraz udzielamy zniżki od 1, 5 
do 3 procent po okazaniu karty BUSI
NESSMAN CLUB.

Sprzedajemy oraz dostarczamy i mon
tujemy nowoczesne centrale telefoniczne 
dla małych i dużych przedsiębiorstw. 

Osiedle Południe 37 
44-253 Rybnik 8 

tel. 392134, 23031 w. 5134

PORADY PRAWNIKA - w środy
Dyżury prawnika, udzielającego bezpłatnie 

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

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,,

CENNIK OGŁOSZEŃ 
W GAZECIE RYBNICKIEJ
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.  Z a 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

Śm iertelne odw iedziny
Pierwszego dnia lipca 33- 

letni mężczyzna zamordo
wał po pijanemu jednego 
z mieszkańców domu przy 
ul. Wodzisławskiej. Do za
bójstwa doszło przypadko
wo. Zabójca nie znał swojej 
ofiary, mimo że przed doko
naniem tego czynu razem 
pili alkohol. Po raz pierwszy 
znalazł się też w mieszkaniu 
zamordowanego. Tego dnia 
podejrzany wraz z kolegami 
popijał po pracy alkohol. 
Razem z jednym z kumpli 
poszli pod budynek przy ul. 
Wodzisławskiej, gdzie mie
szkała przyszła ofiara zabój
stwa wraz z rodziną - znajo
mymi kolegi podejrzanego.

Kilku członków tej rodziny 
siedziało pod domem pijąc 
alkohol. Podejrzany wraz 
z kolegą przyłączyli sią do 
nich. Po pewnym czasie po
dejrzany doszedł do wnios
ku, że został okradziony 
przez jednego z mieszkań
ców tego domu. Postanowił 
więc sam sobie wymierzyć 
sprawiedliwość. Urwał nogę 
od stojącego w mieszkaniu 
stołu i zaczął nią bić swoją 
ofiarę po całym ciele. Potur
bował przy okazji także dwie 
osoby, które usiłowały inter
weniować. Okazało się, że 
doznane obrażenia były tak 
poważne, że doprowadziły 
do śmierci bitego mężczyzny

 KRONIKA POLICYJN A  

Deską go!
26 czerwca mieszkaniec ulicy 
Środkowej w Rybniku po
wiadomił policję, że został 
uderzony deską przez inne
go mężczyznę, w wyniku cze
go doznał złamania przed
ramienia prawej ręki. Po
szkodowany podał policji 
personalia sprawcy pobicia.

Autem w płot
Na ulicy Kościelnej w Świer
klanach 27 czerwca kierow
ca samochodu „renault,, nie 
zachował należytej ostro
żności, zjechał z jezdni i ude
rzył w przydrożny betonowy 
płot. 14-letni chłopiec, pasa
żer auta, doznał wielokrot
nego złamania czaszki i zo
stał umieszczony w szpitalu 
przy ulicy Rudzkiej. Kieru
jący samochodem był trzeź
wy.

Włamanie po króliki
W nocy z 25 czerwca na 26 
czerwca przy ulicy Strażac
kiej nieznany sprawca wła
mał się do kojca i wyrywając 
skobel skradł 8 sztuk króli
ków wartości 720 tys. zł.
Lis - chytrusek w areszcie 

29 czerwca przy ulicy Klasz
tornej włamano się do kur
nika przez wypchnięcie 
okienka. Skradziono 11 kur 
wartości 600 tys. zł. Sprawca 
został ujęty na gorącym 
uczynku i osadzony w aresz
cie. Jak widać złodzieje nie 
gardzą ostatnio żywym in
wentarzem, lecz nie zawsze

kradzież się opłaca. Za drób 
można trafić za kratki.

Zemsta proletariusza?
W nocy z 27 na 28 czerwca
przy ulicy Podmiejskiej nie
znany sprawca zniszczył na
miot foliowy, powyłamywał, 
podeptał i połamał kwiaty 
i drzewka wartości ok. 6 mln 
zł. Czyżby znowu wezbrała 
w kimś nienawiść do „bady
larzy,,?

„Kabel„ okradziony 
29 czerwca ok. godz. 15. 00 ze 
Studia Telewizji Kablowej 
w budynku Teatru Ziemi 
Rybnickiej przy ulicy Saint 
Vallier nieznany sprawca 
skradł kamerę video marki 
„Blaupunkt,, wartości 17, 5 
mln.

Potrącenie staruszka 
na pasach

Na skrzyżowaniu ulic Kotu
cza i Cmentarnej samochód 
marki „polonez,, potrącił na 
przejściu dla pieszych 73-let- 
niego mężczyznę, który wta
rgnął pod nadjeżdżający po
jazd. Poszkodowany doznał 
potłuczeń ciała i przebywa 
na obserwacji w szpitalu.

W drzewo po śmierć 
29 czerwca o godz. 21. 45 
jadać po prostym odcinku 
drogi w Kobyli „opel-vect- 
ra„ zjechał do rowu i uderzył 
w drzewo. Kierowca, miesz
kaniec Niemiec, poniósł 
śmierć na miejscu. Samo
chód został kompletnie roz
bity. Prokuratura Rejonowa 
w Rybniku zarządziła sekcję 
zwłok.
Uwaga na kieszonkowców 

27 czerwca na przystanku

SZKŁO, PORCELIT, 
PORCELANA

Tel. 234 21, wew. 330 
ul. Sosnowa 5   R Y B N I K  
ul. Mikołowska 
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

mężczyznyny. Zmarł po przyjeździe ka
retki, ale jeszcze na miejscu 
zabójstwa.

Wstępnie ustaloną przy
czyną zgonu są odniesione 
obrażenia wewnętrzne. 
Sprawca zabójstwa nie ucie
kał z miejsca zdarzenia, cze
kał w mieszkaniu na przyby
cie policji. Podejrzany był 
osobą w przeszłości kilkak
rotnie karaną za przestępst
wa przeciwko zdrowiu i mie
niu. W tym roku opuścił 
zakład kamy po kolejnym 
wyroku.

Ofiara morderstwa rów
nież była dobrze znana po
licji i miała często kontakty 
z organami ścigania.

Należał do tzw. margine
su społecznego. Był w wieku 
51 lat i miał dorosłe dzieci.

/ j a k /
  

WPK koło Zakładów Mięs
nych nieznany sprawca do
konał kradzieży 600 tys. zł 
w gotówce i zegarka marki 
„regent,,. Łączne straty po
szkodowanego mieszkańca 
Rybnika wyniosły 1, 7 mln 
zł.

Śmierć na rybach
30 czerwca w godzinach ran
nych 73-letm mieszkaniec 
Rybnika podczas łowienia 
ryb nad zalewem Elektrowni 
Rybnik zmarł nagle na za
wał serca.

Złodziej na „jawie„ 
Jeden z mieszkańców Ryb
nika zgłosił policji, że 25 cze
rwca spod baru „Zodiak,, na 
osiedlu Nowiny skradziono 
mu motocykl marki,,jaw a, „ 
koloru czerwonego, wartoś
ci 1, 5 mln zł. Złodziej na 
,,jawie,, jedzie po trawie...

Przez otwarte okno 
W nocy z 30 czerwca na 
1 lipca miało miejsce włama
nie do restauracji „Tęczo
wa,,. Co prawda włamywacz 
nie musiał się wiele napraco
wać. Wszedł do środka przez 
niedomknięte okno i skradł 
13 mln w gotówce oraz al
kohol i papierosy o łącznej 
wartości 13, 5 mln zł.

Panisko w „kamazie„
Na skrzyżowaniu ulic Jast
rzębskiej i Nowej 1 lipca sa
mochód ciężarowy „kamaz,, 
potrącił 36-letniego rowe
rzystę, który doznał złama
nia uda lewej nogi. Kierowca 
„kamaza,, był trzeźwy.

Zasnęła za kierownicą 
3 lipca o godz. 1. 40 w nocy 
na ulicy Boguszowickiej ko
bieta kierująca „fiatem 
126p„ zasnęła za kierowni
cą, zjechała ze swojego pasa 
ruchu, uderzając w pryzmę 
ziemi. W wyniku wypadku 
doznała obrażeń ciała.

Do aresztu - za napaść 
na policjanta

Dwóch pijanych mężczyzn 
/2 , 84 promila i 2, 78 promila 
alkoholu/, którzy napadli 
na funkcjonariusza policji 
lokalnej /posterunek - Cent
rum / osadzono w areszcie 26 
czerwca. Napadanie na po
licjantów nie popłaca.

OGŁOSZENIA DROBNE

Jamniki długowłose mi
niatury, tel. 553293

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5       8



Na Wrębowej coś się dzieje!
Powiedzenie, że „w czasie deszczu dzieci się nudzą,, nie ma 

prawa bytu w Osiedlu „Wrębowa,, w Rybniku-Niedo
bczycach. Wyjątkowo aktywnie działa tam Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej przy SP nr 23. Prowadzi ono aż dwadzieścia 
dwa koła zainteresowań, a przez zaadaptowane dla potrzeb 
ogniska pomieszczenie piwniczne szkoły przewijało się 
przed wakacjami około 600 dzieci tygodniowo! W sytuacji, 
kiedy wciąż brzmią narzekania, że wielkie osiedla miesz
kaniowe to pustynie kulturalne, a życie społeczne kompletnie 
zanikło, ognisko w „dwudziestce trójce,, napawa optymiz
mem.

Informacji o działalności ogniska udziela nam jedna 
z pracujących tu instruktorek Mirosława MARTINUS, 
której entuzjazm jest godny pozazdroszczenia...

„Koła zręcznych rąk„, 
sprzedawane będą własne 
wyroby cukiernicze, a w pla
nach również dyskoteka.

Ognisko Pracy Pozaszkol
nej z Wrębowej może po
chwalić się znaczącymi suk
cesami, szczególnie zaś kół
ka teatralne i sportowe.

Miesiące zimowe groma
dzą więcej chętnych, a ponie
waż wiele z nich to tzw. 
„trudna,, młodzież, jakiej 
w wielkich osiedlach nie bra
kuje, niejednokrotnie z ro
dzin na granicy marginesu

Instruktorzy, choć zatru
dnieni przez władze oświato
we, wykonują najczęściej in
ny niż nauczycielski zawód. 
Górnik uczy dzieci grać 
w szachy, pielęgniarki - dzie
rgać szydełkiem, gospodyni 
domowa prowadzi zajęcia 
kroju i szycia, a przedszko
lanka - aerobicu. Nasza in
formatorka, choć sama na 
rencie inwalidzkiej, z racji 
wykształcenia prowadzi kół
ko radiotechniczne, a z racji 
osobistych upodobań - pro
paguje sztukę makromy czy
li wykonywanie różnych 
ozdób ze sznurka. Oprócz 
tego, na własnoręcznie zro
bionych krosnach, młodzież 
tka metodą węzełkową go
beliny, wykonuje aplikacje, 
a w 38 osobowej grupie 
członków koła jest... 10 chło
pców. Kółko radiotechnicz
ne może egzystować dzięki 
pomocy zakładów przemys
łowych, które pożyczają og
nisku różnego typu mierniki: 
Kopalniany Ośrodek Po
miarów i Automatyki oraz 
ZEG w Pszowie. Oczywiście 
ośrodek korzysta również 
z dobrodziejstwa innych 
sponsorów:  T owarzystwa
Przyjaciół Dzieci, Rady 
Dzielnicy Niedobczyce, „So
lidarności,, kop. Rymer, 
„Inco„ w Radlinie, zakładu 
obuwniczego. Gdyby tak 
pozyskać wodzisławskie 
„Koncentraty...,,

Zgodnie ze starą, dobrą

Szachowe 
Mistrzostwa 
Polski
Przedszkola
ków.

Może
wśród człon
ków kółka 
szachowego 
w Ośrodku 
Pracy Poza
szkolnej na 
Wrębowej 
znajduje się 
przyszły 
arcymistrz?

Foto:
G. Walczak

zasadą „pomóż sobie sam,,, 
ognisko próbuje wychodzić 
na zewnątrz z wykonanymi 
w ramach zajęć wyrobami. 
Mimo symbolicznych cen 
serwetek, dzierganych opa
sek, czapek, koronkowych 
kołnierzyków, zarobek na 
kiermaszu był niebagatelny - 
około 1, 5 mln zł. Pieniądze 
przeznaczone będą na zakup 
materiałów potrzebnych do 
działalności poszczególnych 
kółek. Na osiedlowym fes
tynie popisywali się recyta
torzy, tancerze i wokaliści 
rodem z ogniska, a swoje 
prace wystawiali członkowie 
kółka plastycznego. We 
wrześniu rusza „ogniskowa,, 
kawiarenka. Tu, we wnętrzu 
urządzonym sprzętami zro
bionymi przez członków

społecznego, magnesem jest 
nawet... szklanka gorącej 
herbaty z cukrem. Najmłod
szy uczestnik zajęć ma lat 4, 
najstarszy - 17, wszystkich 
zaś łączy atmosfera, którą 
próbują stworzyć organiza
torzy.

Szefuje ognisku Mariola 
KARWOT-PYSZ, „dyrek
tor z konkursu,,, która pro
wadzi kółko plastyczne dla 
dzieci młodszych oraz tenisa 
stołowego.

Placówka będzie czynna 
w lipcu 2 razy w tygodniu od 
10. 30 do 13. 00. Wszyscy chę
tni - mile widziani. Od wrześ
nia ognisko ruszy pełną pa
rą... Placówka ta jest przy
kładem, że kiedy się bardzo 
chce, można zdziałać wiele...

Ekologiczna wyprawa
Już po raz drugi Poradnia 

Wychowawczo - Zawodowa 
w Rybniku organizuje obóz 
ekologiczno-terapeutyczny, 
tym razem w Długopolu na 
ziemi kłodzkiej, dla dzieci 
wybitnie uzdolnionych.

Założenia programowe 
tego wyjazdu to: tworzenie 
możliwości twórczego roz
woju i kszałtowanie osobo
wości dzieci uzdolnionych, 
poszerzanie wiedzy z zakre
su ochrony środowiska, wy
posażenie dzieci w praktyczne

ne umiejętności, które po
zwolą im popularyzować 
zdobytą wiedzę ekologiczną, 
a także, a może przede 
wszystkim wypoczynek 
w nieskażonym środowisku.

W ramach zajęć terapeu
tycznych prowadzone będą 
ćwiczenia podnoszące umie
jętności dobrej komunikacji 
w kontaktach z innymi lu
dźmi oraz elementy progra
mu profilaktycznego „Zdro
we Życie,,, który uczy mło
dych ludzi identyfikacji tego,

co wpływa pozytywnie i ne
gatywnie na ich samopoczu
cie.

Kształtowanie wrażliwoś
ci ekologicznej, tak bardzo 
przecież potrzebnej współ
czesnemu człowiekowi, od
bywać się będzie przy pomo
cy technik plastycznych, 
muzycznych i filmowych.

Atrakcyjność dwutygod
niowego obozu gwarantuje 
fachowa kadra oraz bogaty 
program zajęć. Jak będzie 
naprawdę? Zobaczymy. 
Szczegółowe relacje z poby
tu na łamach gazety zdadzą 
sami uczestnicy obozu.

M . L.

Gościmy dzieci 
z Czarnobyla

W niedzielę, 5 lipca o 4. 00 
nad ranem przybyła do Ryb
nickiego Ośrodka Szkole
niowego PCK na ul. Chrob
rego grupa dzieci z Czarno
byla.

Rozmawiam z mgrem To
maszem Polokiem, który 
z ramienia PCK organizuje 
pobyt dzieci w Rybniku.

- Kim są dzieci, które przy
jechały do naszego miasta?

- To dzieci pracowników 
elektrowni, które w czasie 
katastrofy były w Czarno
bylu. W tej chwili mieszkają 
w Kijowie.

- Kto zaproponował im po
byt na koloniach w Polsce?

- Dzieci wybrał Ukraiński 
Czerwony Krzyż, który 
zwrócił się do katowickiego 
oddziału PCK o zorganizo
wanie takich kolonii. Będą 
one w Rybniku od 5 do 25 
lipca. Przyjechało ich czter
dzieścioro -18 dziewcząt i 12 
chłopców, w wieku od 10 do 
14 lat.

- To już właściwie mło
dzież. Czy nie obawia się pan 
kłopotów wychowawczych? 
Wiadomo, że na niektórych 
koloniach młodzi Ukraińcy 
nie byli zainteresowani przy
gotowanymi atrakcjami,

- Z Ukrainy przyjechały 
dwie wychowawczynie, jest 
też jedna opiekunka z pol
skiej strony. Jeżeli chodzi 
o opiekę medyczną, siostry 
PCK będą stale dyżurowały 
w ośrodku, zmieniając się co 
24 godziny. Ja sam mam też 
przygotowanie pedagogicz
ne.

- Czy dzieci są zdrowe?
- W poniedziałek rano 

wszystkie dzieci zostały 
przebadane przez lekarkę, 
która nie stwierdziła niczego 
groźnego oprócz jednej an
giny. Oczywiście, skutki pro
mieniowania mogą ujawnić 
się nagle, ale w tej chwili 
dzieci są w dobrej kondycji, 
mają apetyt, choć nie sma
kował im twaróg ze śmieta
ną i szczypiorkiem - w domu 
jadają twarożek na słodko.

- Ile będzie kosztował po
byt dzieci w Polsce?

- Wszystko razem będzie 
kosztowało 50 mln zł. Udało 
się utrzymać niskie koszty, 
bo śniadania i kolacje bę
dziemy przygotowywać sa
mi, a na tanie obiady będzie
my chodzić do stołówki Po
litechniki Śląskiej.

- Rzeczywiście, koszt za 
pobyt 40-osobowej grupy nie 
jest duży, ale skąd wzięliście

Rybnicki Oddział PCK, który był organizatorem dziecięce
go festynu z okazji Dnia Dziecka /na zdjęciu/, dziś gości 
dzieci z okolic Czarnobyla.

Foto: W. Troszka
chcieli raczej handlować.

- Myślę, że nie będzie pro
blemu. Dzieciaki są sympa
tyczne, zachowują się tak jak 
polscy rówieśnicy. Rybnik 
im się podoba. Przygotowa
liśmy zresztą bogaty plan za
jęć: wyprawy do Kamienia, 
Rudy, Szymocic, zwiedzanie 
miasta, 3 wycieczki autoka
rowe - do Krakowa, Wisły 
w Beskidach, do planeta
rium i Lunaparku lub ZOO 
w Chorzowie; będą tańce, 
zabawy, kabaret.

- Kto będzie opiekował się 
kolonistami?

pieniądze?
- Całość kosztów pokrywa 

Fundusz Solidarnościowy 
PCK, pochodzący ze skła
dek społeczeństwa. Fundusz 
ten przeznaczony jest na po
moc międzynarodową
z niego finansuje się na przy
kład konwoje z pomocą hu
manitarną dla Jugosławii; 
również z tych pieniędzy sfi
nansujemy pobyt w naszym 
Ośrodku matek z dziećmi 
z Jugosławii - przyjadą po 
wyjeździe grupy ukraińskiej.

- Życzę udanego turnusu.
Rozmawiała:

KLAUDIA MICHALAK

389GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SPORT TURYSTYKA SPORT TURYSTYKA

Mistrzostwa Polski Kadetów i Młodzików w Baseballu_______

„ K O L E J A R Z , ,  M I S T R Z E M !
W miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Kamieniu odbyły 
się pod patronatem Polskiego 
Związku Baseballu i Softballu
pierwsze oficjalne MISTRZOS
TWA POLSKI KADETÓW 
I MŁODZIKÓW W BASEB

ALLU. Drużyny, startujące 
do tej pory tylko w ramach tzw. 
Małej Ligi Baseballu, wspiera
nej przez amerykańską fundację 
zaangażowaną w rozwój base
ballu w krajach Europy wschod
niej, walczyły już o pełnowartoś
ciowe tytuły mistrzów krajo
wych. W całej imprezie wzięło 
udział 7 drużyn młodzików 
i 9 kadetów, zakwaterowanych 
na czas pięciodniowego turnieju 
w specjalnie przygotowanych 40 
dużych namiotach. Dla mło
dych pałkarzy mistrzostwa były 
więc swoistym połączeniem spo
rtowej rywalizacji z wakacyj
nym odpoczynkiem. Pogoda 
dopisała, toteż na ogół po za
kończeniu meczów i zrzuceniu 
z siebie zakurzonych basebalo
wych uniformów młodzi spor
towcy wskakiwali do pobliskie
go basenu.

Same mecze trwały od dwóch 
do trzech godzin, a że rozgrywa
ne były przy trzydziestostopnio
wym upale, oglądała je jedynie 
garstka widzów, złożona zazwy
czaj z obserwujących swych ry
wali członków innych zespołów. 
Drużyny, w każdej kategorii 
wiekowej, podzielone zostały na 
grupy eliminacyjne. Zwycięstwo 
w grupie poprzez późniejsze pół
finały wiodło do meczów finało
wych.

W finale kategorii młodzików 
/od 9 do 12 la t/ basebaliści 
w Brzegu pokonali swych rywali 
z Warszawy. Później rozpoczął 
się trwający blisko trzy i pół 
godziny finał w kategorii kade
tów, w którym KOLEJARZ 
RYBNIK zawzięcie walczył

z prowadzącą od początku dru
żyną z Jasła. Szczęśliwie w /o- 
statniej regulaminowej/ dzie
wiątej zmianie rybniczanie do

w Polsce, JADWIGA FUR
MAN wręczyła zwycięzcom te
gorocznej małej ligi oryginalne 
amerykańskie statuetki. Już

wkrótce najmłodsi basebaliści 
wyjadą na Mistrzostwa Europy 
do Pragi, później kadeci na te 
same mistrzostwa do Francji. 
Tak więc turniej w Kamieniu był 
ostatnią eliminacją do kadry na
rodowej w tych dwóch katego
riach wiekowych. Nic więc dzi
wnego, że turniejowi przygląda
ła się cała baseballowa centrala 
z Prezesem Związku JANEM 
LISZKĄ na czele. Do Kamienia 
zawitali też trzej trenerzy drużyn 
uniwersyteckich z Kalifornii,

którzy pomagać będą polskim 
szkoleniowcom w czasie kilku
dniowego zgrupowania poprze
dzającego wyjazd dwóch repre
zentacji na mistrzostwa starego 
kontynentu.

Sami zawodnicy prezentowali 
się w czasie turnieju wyśmieni
cie, gdyż paradowali w oryginal
nych basebolowych strojach 
znanych zespołów, jako że na co 
dzień polskie kluby korzystają 
z pomocy innych federacji - ta
kich jak amerykańska, holenderska

Basebalowe 
„bikini,, chronić 
ma zawodnika 
przed uderze
niem piłką

 

prowadzili do remisu i o wszyst
kim zadecydowała dogrywka 
czyli dodatkowa dziesiąta zmia
na, w której lepsi okazali się 
piłkarze KOLEJARZA. Przy 
owacji grupki głośno dopingu
jących przy pomocy plastiko
wych butelek po napojach kibi
ców, świętujących zdobycie ty
tułu mistrza kraju, młodzi base
baliści zadziwiająco szybko, jak 
na tę kategorię wiekową, upora
li się z przygotowanymi na tę 
okazję dwiema butelkami szam
pana. Później nastąpiło oficjal
ne zakończenie turnieju i wrę
czenie pamiątkowych dyplo
mów i nagród dla zwycięskich 
zespołów. Przedstawicielka 
amerykańskiej fundacji, będąca 
szefem Małych Lig Baseballu

Basebalowa młodzież grała z olbrzymią determinacją, nie 
zważając na tumany kurzu i twarde podłoże

rska, a nawet japońska.
Szkoda tylko, że dwa mecze 

finałowe nie odbyły się na głów
nej, zarastającej trawą płycie 
stadionu przy ulicy Gliwickiej. 
Przy odpowiedniej reklamie 
mogła to być niezła zabawa, 
choćby dla kilkusetosobowej 
grupy rybniczan - tym bardziej, 
gdyby komuś zechciało się przy 
użyciu stadionowego nagłośnie
nia wyjaśnić widzom dość zawi
łe zasady według których roz
grywane są basebalowe mecze. 
Być może jednak za rok do
czekamy się na rybnickim sta
dionie basebalowego meczu na 
szczycie.

Oby...! Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

Mistrz Polski w kategorii kadetów - KOLEJARZ Rybnik

Lekkoatleci zaniepokojeniS p o d  k im ona
Na rozgrywanych od 27 

do 28 czerwca w Berlinie 
Międzynarodowych Mistrzo
stwach Niemiec Juniorów 
w Judo w kategorii do 86 kg 
piąte miejsce /najlepszy wy
nik Polaka na tym turnieju/ 
zajął zawodnik POLONII 
Rybnik Artur KEJZA, bę
dący jeszcze juniorem młod
szym.

W rozgrywanych w tym 
samym terminie Międzyna
rodowych Zawodach Judo 
we Włoszech w kategorii do 
65 kg Grzegorz RĘKAWEK 
z POLONII zajął miejsce 
trzecie, zaś w kategorii do 86 
kg Grzegorz PAJĄK uplaso
wał się na miejscu siódmym. 
Gratulujemy!

/w a ck /

Dorobek lekkoatletycznej 
sekcji KS ROW jest imponu
jący. W ciągu ostatnich dzie
sięciu lat jej zawodnicy zdo
byli 47 medali na Indywidu
alnych Mistrzostwach Pols
ki Seniorów /1 8 złotych, 18 
srebrnych, 11 brązowych/. 
Podobnie rybniccy juniorzy, 
którzy zdobyli łącznie 43 
medale na krajowych mist
rzostwach. Z sekcją tą zwią
zani są tacy zawodnicy jak 
Jacek Bednarek, Mirosław 
Żerkowski, Mirosław Gołe
mbiowski czy juniorzy Grze
gorz Pustułka i Daniel Kania, 
którzy objęci są przygoto
waniami do Mistrzostw 
Świata Juniorów w Tokio. 
Nic więc dziwnego, że w sy
tuacji, gdy wali się rybnicki 
klub, działacze i trenerzy se
kcji zaniepokojeni są o dal

dalsze losy swych podopiecz
nych, jak i o przyszłość lek
kiej atletyki w naszym mieś
cie. Sekcja wciąż liczy na 
sponsorów, którzy mogliby 
uchronić ją od sportowej we
getacji.

A oto aktualne wyniki 
uzyskane przez młodych lek
koatletów KS ROW:

Liga młodzików po dwóch 
rundach:

ROW Rybnik /2323  
pkt/, POGOŃ Ruda Śl. 
/2246 pkt/, AKS Chorzów 
/2216 pkt/.

Indywidualne Mistrzost
wa Śląska Młodzików: łącz
nie 17 medali: 7 złotych, 
4 srebrne, 6 brązowwych, 
zaś w klasyfikacji zespoło
wej: ROW Rybnik /174  
pkt/, MKS Katowice /99 
pkt/, AZS Katowice /96

pkt/, Victoria Racibórz /76 
pkt/.

Indywidualne Mistrzost
wa Śląska Juniorów:

Agnieszka GOLIMOWS
KA - oszczep /25, 90 m /Im , 
Grzegorz PUSTUŁKA - 
1500 m /3 : 54, 5 7 /I m, Woj
ciech LISOWSKI - oszczep 
/40, 48 m / II m, Krzysztof 
BIENIEK - młot /4 3, o4 / II 
m, Krzysztof BIENIEK - 
dysk /32, 70/ III m, Leszek 
KAPUŚCIŃSKI - młot 
/38, 94/ III m, Krzysztof 
MĄCZKA - oszczep /36, 70/ 
III m, Arkadiusz POWIER
ŻA - 800 m /1 : 59, 03/ II m.

Juniorzy młodsi: 
Katarzyna CIAŁOŃ - 

oszczep /37, 64/ I m, Mał
gorzata KACZYŃSKA - 
dysk /35, 32/ I m, Jarosław 
MAREK - młot /32, 56/I m, 
Krzysztof WOLNY - 400 
m /52, 36/ I m, Łukasz 
SKRZYŃSKI - 400
m /52 , 56/II m, Tomasz PO
DRYGAŁA - młot /28, 44/ 
II m, Tomasz WACHOW
SKI - skok w dal /5 , 68/ III 
m, Aleksandra KONKOL - 
dysk /28, 12/ III m, oszczep 
/26, 54/ III m, Marek CIES- 
LINSKI-młot/27, 24/III m.

Oprac.: /w a ck /

Zarząd Klubu Sportowego POLONIA Rybnik DZIĘKU
JE władzom miejskim za pokrycie kosztów startu zawod
ników klubu na Mistrzostwach Polski Juniorów we Wroc
ławiu i za dofinansowanie pobytu zawodników na zgrupo
waniu kadry narodowej w Zakopanem.

/w a ck /

1 0 GAZETA RYBN ICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
  pod redakcją MARIANA RAKA

Akwaforty 
Tadeusza Siary w TZR

wykonany rysunek. Tak 
więc kreska w rycinie akwa
fort owej jest swobodna 
i kręta, a odpryski werniksu, 
przez które przenika działa
nie kwasu azotowego, nad
ają akwaforcie charakterys
tyczny ton tła i malarskość 
rysunku. Wiele takich rycin 
akwafortowych wykonali A.

 Akwaforta, czyli kwaso
ryt, jest techniką graficzną

 należącą do druku wklęsłe-
 go. Rycinę wykonuje się za
 pomocą wytrawienia rysunku
 ku kwasem azotowym na
 płycie miedzianej, którą po-
 pokrywa się kolejno woskiem,

werniksem odpornym na 
| działanie kwasu oraz sadzą.

Rysunek wykonuje artysta
grafik stalową igłą, usuwa
usuwając werniks/żywica rozpusz
czona w terpentynie/ i od
słaniając w ten sposób po
wierzchnię metalu. Przez za
nurzenie płyty w kwasie azo
towym następuje wytrawie
nie rysunku na płycie. Dla 
osiągnięcia różnego natęże
nia kresek proces trawienia 
powtarza się kilkakrotnie, 
powlekając ponownie wer
niksem miejsca dostatecznie 
już wytrawione. Po ostatnim 
trawieniu i usunięciu werni
ksu, wcierana jest w płytę 
farba drukarska, która za
trzymuje się tylko w wytra
wionych zagłębieniach. 
Z tak przygotowanej płyty, 
grafik otrzymuje pod prasą 
odbitkę na wilgotnym papie
rze, bowiem farba z różnej 
głębokości i szerokości za
głębień w płycie odbija na 
arkuszu papieru uprzednio

Jedna z akwafort Tadeusza Siary.
Foto: W. Troszka

Kąpiel na własne ryzyko

W upalne, wakacyjne dni     Grabownia jest również wzbroniona 
zaludniają się brzegi Zalewu     wzbroniona, tyle tylko, że z innych 
Rybnickiego. Największy     powodów. Brak jest wyrównanego 
akwen w regionie przyciąga      wyrównanego dna, wytyczonego 
żeglarzy i plażowiczów.     obszaru do kąpieli, ratowników 

I wszystko byłoby dobrze,     ratowników itp. A szkoda, bo woda 
gdyby nie fakt że... ze względu     woda w zalewie Grabownia odpowiada 
względu na silne skażenie bakteriologiczne    odpowiada pierwszej klasie 
bakteriologiczne Wojewódzka Stacja     czystości wód.
Sanitarno - Epidemiologiczna     Spróbujmy zatem zastanowić 
Epidemiologiczna w Rybniku wydała oficjalny     zastanowić się, z jakich przyczyn 
oficjalny i bezwzględny zakaz kąpieli     doszło do tak silnego zanieczyszczenia 
kąpieli. Kąpiel w mniejszych,     zanieczyszczenia zalewu. Utworzony 
pobocznych zalewach-zatokach     Utworzony w latach siedemdziesiątych 
zatokach: Gzel, Pniowiec, Grabownia     siedemdziesiątych, na 21 km biegu rzeki

Rudy zalew, został zaproje
ktowany jako źródło zasila
nia dla układu chłodzenia 
elektrowni „Rybnik,,. Jego 
powierzchnia całkowita wy
nosi około 540 ha /bez zatok 
465 ha/. A pojemność ok. 
22, 5 mln m3 wody /21, 4/. 
Poza Rudą, poprzez zatoki 
do zbiornika wpadają poto
ki: Pniowiec, Gzel, Grabow
nia. Główny dopływ Rudy - 
Nacyna - dla uniknięcia do
datkowego zanieczyszczenia 
jest w całości przepompowy
wana poza zalew. Tylko 
w awaryjnych przypadkach, 
przy zbyt wysokim poziomie 
wody, jej część przedostaje 
się do zalewu. Bezpośrednio 
przed zbiornikiem do Rudy 
są odprowadzone ścieki 
oczyszczone w mechanicz
no-biologicznej oczyszczalni 
dla miasta Rybnika. Tak 
więc w zalewie akumulują się 
zanieczyszczenia z całego 
Rybnika. Porównując ładu
nek zanieczyszczeń w Ru
dzie powyżej i poniżej spustu 
ścieków z oczyszczalni, nieu
nikniony jest wniosek, że

Durer i Rembrandt van 
Rijn, a w grafice I. P. Norblin 
i L. Wyczółkowski.

W czerwcu, lipcu i sierpniu 
br. eksponuje swoje akwafor
ty w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej TADEUSZ SIARA, 
członek katowickiego od
działu Związku Polskich Ar
tystów Plastyków. Jego gra
fiki opowiadają o sprawach 
bardzo intymnych. Są to nad
zwyczaj osobiste notatki efe
merycznych wrażeń i impre
sji, które, jak dźwięki, gdzieś 
się rozchodzą i gubią. Wydaje 
się, iż artysta ten, nie mogąc 
zawrzeć w jednym rysunku 
całej prawdy o swoim stanie 
ducha, o swoich odczuciach, 
tworzy cykle, które nabierają 
owej wewnętrznej spójności. 
Żyjemy w czasoprzestrzeni 
dobrze nam znanej z potocz
nego, wspólnego wszystkim 
ludziom doświadczenia.

Tadeusz SIARA wyraża 
problem czasoprzestrzeni 
w sobie tylko właściwy spo
sób, budując kompozycję 
swoich /akwarelami podma- 
lowanych/ akwafort nieocze
kiwanymi zestawieniami pe
dantycznie wypracowanych 
detali architektonicznych, 
fragmentów pejzaży i rzeźb, 
bogato profilowanych fasad 
budowli, a nawet fragmentów 
listów. Taki zestaw przenika
jących się metafor daje wypa
dkową, stanowiącą specyficz
ne p r z e s ł a n i e ,  jakim 
twórca pragnie podzielić się 
z odbiorcą tłumacząc mu, aby 
odtąd rozumiał przestrzeń, 
czas i wydarzenia jako ele
menty, w których realizuje się 
cała nasza ludzka złożoność 
egzystencjalna.

o jakości wody w zbiorniku 
decydują przede wszystkim 
ścieki miejskie.

Z powodu dużego stopnia 
przeciążenia tej oczyszczal
ni, ścieki oczyszone bardzo 
często przekraczają normy 
dla zawartości azotynów, fo
sforanów żelaza. Często też 
występuje niedobór tlenu 
rozpuszczonego. Ponadto 
we wszystkich pomiarach 
zanotowano ponadnorma
tywne zanieczyszczenia bak
teriologiczne. Te właśnie 
substancje przy podwyższo
nej temperatrze, wynikającej 
z zagrożeni owego charakte
ru zbiornika, powodują tak 
silną jego degradację.

Perspektywy na przy
szłość to budowa nowej, no
woczesnej oczyszczalni, mo
dernizacja starej oraz zlik
widowanie źródeł najniebez
pieczniejszych zanieczysz
czeń Rudy z zakładów mięs
nych i mleczami poprzez bu
dowę własnych zakłado
wych oczyszczalni. A na ra
zie? Na razie lepiej chyba 
uniknąć kłopotów zdrowot
nych, jakie mogą powstać po 
nierozważnej kąpieli w zale
wie.

SKA

Pod znakam i 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Możesz myśleć o przyszłości 
bez trwogi, upór i konsekwen
cja sprawiły, że sukces zbliża 
się milowymi krokami.

BYK
21. 04.  - 20. 05.

Zmagasz się na różne sposo
by z oporną materią proble
mów zawodowych. Spróbuj 
wybrać wariant najbardziej 
optymalny, uzgodniony z naj
bliższymi współpracownika
mi.

BLIŹNIĘTA
21. 05.  - 21. 06.

Nie ma sprawiedliwości na 
świecie... Urlop się skończył, 
następny dopiero za rok. 
Lecz nowa energia pozwoli Ci 
do niego dotrwać.

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Nie naruszaj ustalonego 
przez naturę porządku rze
czy, bo może to właśnie spra
wiło, że ostatnie zabiegi się 
nie powiodły...

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Twoja kondycja fizyczna zo
stała wzmocniona morskim 
powietrzem, za tym powinno 
przyjść uspokojenie psychicz
ne, tak bardzo Ci potrzebne. 

PANNA
24. 08.  - 23. 09.

Zadbaj o zabezpieczenie swe
go majątku, bo przypadki lo
sowe nie wybierają. Tego 
oczekuje od Ciebie rodzina...

WAGA
24. 09.  - 23. 10.

Musisz rozpracować plan do
mowych robót koncepcyjnie 
i przedstawić go do akcep
tacji rodzinie. Znając Twój 
rozsądek i dobry gust, nie 
będą protestować... 

SKORPION
24. 10.  - 21. 11. 

Poczujesz nagle przypływ 
energii, co sprawi, że wszelkie 
bariery staną się łatwe do 
pokonania.

STRZELEC
22.  11.  -  21. 12. 

Człowiek lękliwy boi się za
wsze, kiedy tylko na horyzon
cie pokażą się jakieś trudno
ści, odważny stawia im czoło. 
Weź tę zasadę do serca teraz, 
kiedy problemy zaczynają się 
piętrzyć...

KOZIOROŻEC 
22. 12. - 20. 01.

Cóż, tylko niektórzy potrafią 
odczytywać myśli na odleg
łość. Nie wymagaj, by takie 
umiejętności mieli Twoi blis
cy...

WODNIK 
21. 01. - 18. 02.

Sięganie po zakazany owoc 
ma swój urok, trzeba jednak 
liczyć się z konsekwencjami. 
W tym celu trzeba będzie 
zejść na ziemię...

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Zanosi się na intelektualny 
pojedynek, z którego nie tyl
ko wyjdziesz z tarczą, ale 
i odczujesz wielką satysfak
cję.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5        11



Fatałachy z naszej szafy 

C h r o ń  o c z y
Noszenie ciemnych okula

rów, i to również w mniej 
słoneczne dni, wcale nie mu
si być oznaką szpanerstwa, 
ale po prostu dbałością
o własny wzrok. „Dziura 
ozonowa,, wywołała panikę
i zaowocowała, np. na pla
żach, całym lasem parasoli, 
czego jeszcze parę lat temu 
nie było. Nie było ich zresztą 
w sklepach, ale tez nikt AŻ 
TAK przed słońcem się nie 
chronił. Dziś robią zawrotną 
karierę wszystkie wyroby 
opatrzone etykietą, infor
mującą o zawartości filtrów 
pochłaniających niewidzial
ne promienie ultrafioletowe. 
Są w nie zaopatrzone przede 
wszystkim kosmetyki, ale 
również okulary przeciwsło
neczne. Promienie ultrafio
letowe są bardzo niebezpie
czne dla oczu, mogą wywo
łać zapalenie spojówek. Jas
krawe światło jest również 
przyczyną mrużenia oczu, co 
z kolei wywołuje zmarszczki.

Prawdą jest, że dobre oku
lary słoneczne nie są tanie.

Mogą się o tym przekonać 
rybniczanie w firmowym 
sklepie KODAKA przy ul. 
Sobieskiego. Okulary ame
rykańskiej firmy FAY - 
BAN kosztują ponad milion 
złotych /! / ,  kto jednak po
traktuje tę sumę jako inwes
tycję we własne zdrowie -

będzie zadowolony, tym bar
dziej, że modele są nowo
czesne i estetyczne.

Wszystkim jednak, któ
rzy lubią gubić okulary ra
dzimy poszukać czegoś tań
szego, żeby nie wpędzać się 
w stresy...

Wróżka

Pozdrowienia z wakacji...
przesłali nam:

... z miejscowości Przysu
cha dzieci i młodzież ze SP nr 
33 wraz z opiekunami, pro

prosząc o podziękowanie na na
szych łamach wszystkim, 
którzy przyczynili się do 
urzeczywistnienia tej eska
pady, a więc dyrekcji SP nr

Warto zobaczyć 

Nowości 
VIDEO - HITU

Wypożyczalnia kaset vi
deo w Teatrze Ziemi Ryb-

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 5 4

Poziomo:
1. przybrzeżna wyspa na 

M. Bałtyckim, 3. w więzien
nym oknie, 6. np. Marszał
kowska, 7. odejście od głów
nego tematu lub zasadnicze
go wątku, 8. zezwolenie na 
wykorzystanie opatentowa
nego wynalazku, 9. Joachim 
/1 767-1815/- marszałek na
poleoński, 11. w mit. gr. ro
dzaj osłony lub tarczy, 13. 
sukulent amerykański, 14. 
bardzo jadowity wąż - oku
larnik, 16. ratunek, 18. jedna

1

z dwóch na wadze, 19. ład, 
20. niemowlęce ubranko, 21. 
wąska grupa ludzi wyróżnia
jąca się lub uprzywilejowa
na, 22. naród, 23. stolica 
Grecji

Pionowo:
1. od 25 czerwca, 2. za

przeczenie, 3. środek odwo
ławczy w systemie trójins
tancyjnym od wyroku sądu 
II instancji do sądu najwyż
szego, 4. stan w USA, 5. 
struna chirurgiczna, 10. 
Ernst / 1887-1934/ działacz

1 2 3 4 5 6 t 8 9 10 11 l i 13

15 16 17 18 19 20 22

hitler., szef sztabu SA, 12. 
np. adwokacka, lordów lub 
gmin, 14. kolczasty owoc 
z parkowego drzewa, 15. ro
dzaj zapinki, 16. pisma kie
rowane do instytucji z pro
śbą lub żądaniem, 17. pośre
dni stopień w wojsku między 
oficerem a podoficerem, 18. 
mała grupa etniczna.

Do diagramu należy wpi
sać litery z pól ponumerowa
nych w prawym dolnym rogu. 
Utworzą one rozwiązanie 
krzyżówki - hasło.

Wśród czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie łamigłówki do 
22. 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. Koś
ciuszki 54.

Za rozwiązanie krzyżó
wki z „GR„ nr 25 z 26 czerw
ca. br żelazko ufundowane 
przez PUH „ULEX„ otrzy
muje Krystyna Kowalska, 
44-200, Rybnik, ul. Dworco
wa 3/41. Nagrodę prosimy 
odebrać w redakcji.

Rybnickiej wzbogaciła się ostat
nio o kilka nowości, wśród 
których do najciekawszych 
należy głośny film science- 
fiction Davida Lyncha, 
twórcy telewizyjnego super- 
hitu „Miasteczko Twin Pe
aks,,, „DIUNE,,. Był on na 
Zachodzie reklamowany ja 
ko... obraz przekraczający 
własne doświadczenia i włas
ną wyobraźnię...,, Film opar
ty jest na bestselerze Franka 
Herberta, z którego wypre
parowano główny wątek, 
czyli walkę o przejęcie wła
dzy, niewiele natomiast zo
stało z filozofii książki. 
Lynch stworzył wielkie wi
dowisko z imponującą sce
nografią, w którym zadebiu
tował u boku Maxa von Sy
dowa Kyle Mac Lachlan, 
znany nam z roli agenta Co
opera z nieodłącznym dyk
tafonem... w „Miasteczku 
Twin Peaks,,.

Drugi film wart obejrze
nia to wstrząsająca biografia

NASZE 
PROPOZYCJE

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

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

11 lipca, godz. 19 00 -
1. 00,  WIDEODYSKOTE
KA , cena biletu 25. 000. - zł

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

Estrada przed TZR 
12 lipca, godz. 16. 00, kon

cert Orkiestry Dętej „Wit
kowak,, z Czecho-Słowacji - 
w programie słynne „decho
wki„

Teatr Ziemi Rybnickiej 
11 lipca, godz. 9. 00 -18. 00 

oraz

33, Delegaturze Zamiejsco
wej KOiW w Rybniku, kop. 
„Rymer„, RZN oraz MOPS 
w Rybniku,

... z nadmorskiego Włady
sławowa uczestnicy zgrupo
wania kadry narodowej ju 
niorów judo - zawodnicy KS 
„POLONIA RYBNIK„,

... nasz stały czytelnik 
i wielbiciel P. B. /nazwisko 
do wiadomości redakcji! /

... nasza współpracownica 
Ewa Podolska, która wyjazd 
do Francji potraktowała nie 
tylko wypoczynkowo, przesy
łając ciekawe korespondencje 
z Paryża i okolic oraz szlifu
jąc język.

DZIĘKUJEMY!
 /red. /

Frances FARMER, gwiaz
dy Hollywodu lat 30. Na 
skutek burzliwego trybu ży
cia wpadła ona w głęboką 
depresję. Sceny w szpitalu 
psychiatrycznym szokują 
naturalistycznym ukaza
niem terapii. W rolach głów
nych występują Jessica Lan
ge i jej życiowy partner Sam 
Shepard. Jest on bardzo cie
kawą osobowością - aktor 
i pisarz, o którym mówi się, 
że posiada umysłowość 
F ranza Kafki w ciele Jamesa 
Deana. Film reżyseruje Gra
enne Clifford, zaś ciekawost
ką jest malutki epizod zupeł
nie w 1982 roku nieznanego 
Kevina Costnera.

Zapraszamy do wypoży
czalni VIDEO-HIT, przypo
minając jednocześnie, że 
w okresie letnim wypożycza
lnia w soboty jest NIE
CZYNNA.

/r ó ż /

12 lipca, godz. 10. 00 - 17. 00, 
Wystawa Lilii zorganizowa
na przez Rybnicki Klub Mi
łośników Kwiatów oraz 
TZR, w programie: loteria 
fantowa, konkurs z nagro
dami, stoiska tematyczne, 
wyprzedaż eksponatów, 
wstęp bezpłatny,

Kino Premierowe 
15 i 16 lipca, godz. 11. 00, 

GREMLINY II, komedia - 
horror prod. USA - z cyklu 
wakacyjnych projekcji filmo
wych dla dzieci, wstęp bez
płatny.

15 i 16 lipca, godz. 17. 00 
i 19. 00, FRANKIE I JOH
NY, historia miłosna prod. 
USA, w rolach głównych 
Melanie Griffith i Al Pacino, 
reż. Garry Marshall, cena 
biletów 15. 000. - i 12. 000. - zł 

/g w /
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P R O G R A M  T E L E W I Z Y J N Y

Piątek - 10. 07. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie - „Eko-gra, „ „Zo
om,, - film dok.
10. 05 Family Album - ameryk. 
kurs języka ang.
10.30 „Syn wyspy„ /3/  serial 
prod. USA
11. 15 Wakacyjna szkoła dla ro
dziców

12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii: „Partne
rzy,,, serial prod. USA
17. 00 Teleexpress
17. 25 „Syn wyspy,, / 3 /
18. 05 „Za kierownicą,,
18. 20 „Tele-audio-video,,
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Tajemnice,, - film fab. 
prod. włoskiej, reż. Giuseppe 
Bertolucci, wyk.: G. Boschi, L.

Massari
21. 50 „Listy o gospodarce,, 
22. 10„Kroniki amerykańskie„ 
/ 2 /  - „Okiem sędziego,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Program rozrywkowy 
23.35„Mroczny anioł,, / 2 /  serial 
prod. ang.
0. 35 „Europejska noc jazzu,,

Program 2
7. 30 Panorama

7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8.30 „Przygody Supermena,, - 
serial anim. prod. USA 
8.55 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9. 15 „Gospodarka USA,, - ser
ial dokum. prod. USA
16. 25 Powitanie 
16.30 Panorama
16. 40 „Benny Hill„
17. 10 Festiwal Piosenki Dziecię
cej - Konin 92

17.50 „Ad vocem„ - program 
Jerzego Bralczyka
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
21.30  Sport
21. 40 „Wieczór z Tracym,, - 
„Tess Harding,, - komedia prod. 
ameryk., reż. G. Stevens, wyk. 
S. Tracy, K. Hepburn 
23.35 „Benny Hill„
24. 00 Panorama
0. 10 „Noc cykad,, - magazyn 
kulturalny

Sobota - 11. 07. 92

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,,
7. 50 „Wszystko o działce,,
8. 20 „Z Polski...,,
8. 30 „Rynek-Agro„
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,,
9. 35 Walt Disney przedstawia: 
„Uczniowska wymiana,, cz. l 
10. 55 „Armie świata,, - Armia 
Holandii
11.30 „Dla ciebie i dla domu,,
12. 00 Wiadomości
12. 10 „Podróże na Celuloidzie 
Sz. Wdowiaka,, - „Himalaje,, 
12.55 „Odlot,, - subkultury mło
dzieżowe
13. 05 „Powrót bardów,, - Miro
sław Czyżykiewicz
13. 40 „Pałace, których nie zna-

znacie„- Słubice
14. 05 „Eko-echo„
14. 20 Zagadka kryminalna
14. 40 Z arch. Teatru Telewizji - 
A. Fredro „Dożywocie,,
16. 05 „Ja w sprawie ogłoszenia,,
16. 10 Aktorzy opowiadają - 
Krystyna Janda
16. 20 „Cytaty na życzenie,,
16. 40 Teleturniej muzyczny
17. 00 Teleexpress
17.20 „Mac Gyver„ / 2 /  serial 
prod. USA
18. 20 „Butik,, - magazyn Graży
ny Szcześniak
18. 45 „Z kamerą wśród zwie
rząt,, - „Kto zawinił,,
19. 00 Małe wiadomości DD
19. 10 Dobranoc „Przygód kilka 
wróbla Ćwirka,,
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Papież w Greenwich Vil
lage,, - film USA /122 m in/
22. 15 „Kocha, lubi, szanuje,, -

Tęsknota
2230 Śpiewnik domowy Jana 
Kaczmarka
22. 45 Wiedomości wieczorne 
22.50 Sportowa Sobota
23. 10 „Baxter,, - Film fab. prod. 
franc., reż. J. Boivin

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Peryskop,, - wojskowy 
program publicystyczny
8. 00 Halo, lato
8. 10 „Mała księżniczka,, - 
„Święto majowej rosy,,
8. 35 Lalamido czyli porykiwa
nia szarpidrutów
9. 05 „Auto,, - magazyn
9. 35 Halo, lato
9. 40 „Tacy sami,, - magazyn 
w języku migowym
10. 00 Etienne Brunnel - pokaz 
mody w Sali Kongresowej
10. 20 „Magazyn przechodnia,,

10.30 „Seans Filmowy,, - pro
gram Ewy Banaszkiewicz
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Walka z piractwem - pro
gram publicystyczny
11. 40 Halo, lato
11.55 „Tosca,, - transm. z koś
cioła św. Andrzeja della Valle
13. 00 Zwierzęta świata: „Po wo
dach południowej Florydy,, Film 
dokum. prod. fińsko-ameryk.
13. 25 Halo, lato
1335 Studio sport: Koszyków
ka zawodowa NBA
14. 25 „Gang Olsena w potrzas
ku,, -duński film fab.
16. 15 Halo, lato
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
1630 Panorama
16. 40 „Rodzinny bumerang,, - 
serial prod. austr. -ang.
17. 10 Halo, lato
17. 20 „Za chwilę dalszy ciąg

programu,, - program Wojcie
cha Manna i Krzysztofa Mater
ny
17. 40 Halo, lato
18. 00 Program lokalny
18.30  „Edward i jego córki,,/ 2 /  - 
serial prod. franc.
19. 20 Halo, lato
19.30 Galeria „Dwójki,, - Alicja
Wahl
20. 00 Halo, lato
20. 10 „Tosca,, - akt III - transm. 
z Pałacu Farnese
21. 10 Panorama
21.35 „Słowo na niedzielę,,
21. 40 Halo, lato
21. 45 „Stan rzeczy,,
22. 05 „Złote skrzypce,, / 2 /  film 
fab. prod. austral. - kanad.
23. 05 „Koncert antypiracki,,
24. 00 Panorama
0. 10 „Koncert antypiracki,, cz. 
2

Niedziela - 12. 07. 92

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,, - 
Finladia w EWG
8. 15 „Przystanki codzienności,,
8. 35 „Notowania,,
9. 00 „Kino Teleferii,, - „Mino,, 
/ 2 /
10.30  „Kartki z podróży,, - Rio - 
film dok. prod. ang.
11. 20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
11.50 „Szkoła pod żaglami,,
12. 20 „Tydzień,, - magazyn rolniczy

rolniczy
13. 00 Wakacyjny koncert ży
czeń - zespoły dziecięce
13.30  „Raport,, - publicystyka
międzynarodowa
1330 W starym kinie: Gwiazdy
starego kina: Buster Keaton
15. 05 „Biznessa,, - telewizyjny
klub kobiet interesu
15. 25 „Sto pytań do... „
16. 10 „Rhytmick,, - program 
muzyczny
16. 40 „Biznessa,, - telewizyjny 
klub kobiet interesu
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Domek na prerii,, - ser. 
prod. USA

18. 10 Schulz w Krakowie - repo
rtaż K. Miklaszewskiego 
18.30 „7 Dni Świat,,
19. 00 Wieczorynka 
19.30  Wiadomości
20. 10 „Jerzy Waszyngton, / 6 /  - 
serial prod. USA
21. 10 Kabaret Olgi Lipińskiej
22. 10 Sportowa Niedziela
22. 40 „Teatr czyli świat,, - roz
mowa z Zofią Kucówną
23. 10 Świat Filmu animowanego

Program 2
5.55 „Tosca,, - akt IV - transm. 
z Zamku św. Anioła w Rzymie

6.50 „Podróże na celuloidzie,, - 
Rzym - film dok.
7.30 „Przegląd Tygodnia,, /dla 
niesłyszących/
8. 00 Film dla niesłyszących -„Je
rzy Waszyngton,, / 6 /
8.55 „Słowo na niedzielę,, /dla 
niesłyszących/
9. 00 Halo, lato
9. 05 „Klasztory polskie,, - kapu
cyni z Nowego Miasta 
9.30 Program lokalny 
10.30  „Róbta, co chceta,, - pro
gram Jerzego Owsiaka 
10.55 Halo, lato
11. 00 „Zwierzęta wokół nas,, 
11.30  Podróż w nieznane: Ca-

Capella Gedanensis w Szanghaju
12. 05 „Truskawkowe studio,, 
program dla dzieci i młodzieży
12. 25 Halo, lato
12.30  Podróże w czasie i prze
strzeni: „Żyjąca planeta,, /4 /
13. 25 Halo, lato
13.30  „Wzrockowa Lista Prze
bojów Marka Niedźwieckiego,,
14. 00 Halo, lato
14. 05 „Świat lat trzydziestych,,
/6  - ost. /
1435 Wydarzenie Tygodnia
15. 20 Godzina z Hanna Barbera

c. dalszy na str. 14

id N O T E S  D O M O W Y

o
24155
23542
25245
22150
28299
28303
21904
23102
25253
26826
28544
25060
24460
28944
22506
28689
24694
28796
22137
24775
24470
25458
24955
24057
28510

Kabut Józef
Kaczmarczyk-Zionek Róża 
Kaczmarczyk Rita 
Kaczmarczyk Jolanta 
Kaczmarczyk Halina 
Kaczmarczyk Alfred 
Kaczmarczyk Henryk 
Kaczmarczyk Andrzej 
Kaczmarczyk Marian 
Kaczmarczyk Stanisław 
Kaczmarczyk Edmund 
Kaczmarek Andrzej 
Kaczmarski Adam 
Kaczmarski Edmund 
Kaczor Andrzej 
Kaczorek Grażyna 
Kaczorowski Kazimierz 
Kadłubek Adam 
Kadłubek Hubert 
Kadłubek Jerzy 
Kadłubek Małgorzata 
Kadlec Andrzej 
Kafka Zbigniew 
Kajor Marian 
Kajzer Jerzy

Kościuszki 21659 Kajzerek Marian św. Antoniego
Sobieskiego 21050 Kajzerek Natalia Zgrzebnioka
PI. Wolności 21741 Kalisz Włodzimierz Zajezdna
Nacyńska 25705 Kalica Krystyna Dworek
Raciborska 26359 Kalmuk Marek Wyzwolenia
Krzyżowa 27955 Kalwar Stefan Jankowicka
Słoneczna 21295 Kała Henryk Findera
Krzyżowa 22781 Kałka Anna KościuszkiKarłowicza 21900 Kałuża Jan DworekZaw. Czarnego 21341 Kałuża Eugeniusz HutniczaWrębowa 22025 Kałuża Józef RaciborskaRaciborska
Gliwicka
Chrobrego
Kasprowicza
Wawelska

21651 Kałuża Leon Krasickiego
27428 Kałuża Wanda Dąbrówki

Dąbrówki27584 Kamiński Bogdan
24807 Kamiński Zygmunt Kunickiego
22963 Kamiński Stanisław KrasickiegoDworek

Wawelska 22249 Kamińska Jadwiga Chrobrego
Westerplatte 
S Vallier

24689 Kamiński Józef Findera
26038 Kamiński Bronisław DworekS. Vallier

Wysoka
Raciborska

28130 Kamiński Kazimierz Chabrowa
26030 Kamiński Michał Zwycięstwa

Olszowa 23251 Kamler Bernard Wyzwolenia
Findera
Tęczowa

28681 Kania Antoni Dąbrówki
c. dalszy na
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Niedziela 12. 07. 92

c. dalszy ze str. 13 
16. 15 Halo, lato 
16.30 Panorama

16. 40 „Rodzinny bumerang,,
/4 /
17. 05 „Wielka gra,, - teleturniej 
18. 00 „Szczęśliwy rzut,, - teletu
rniej

18. 20 „Alternatywy 4, /2 / - 
„Przeprowadzka,, - ser. TP 
19. 10 Halo, lato
19. 20 Europejski Miesiąc Kul
tury - „Le Grande Ensamble,,

20. 10 Godzina szczerości z Ro
landem Dumas - ministrem 
spraw zagranicznych Francji 
21. 00 Panorama 
2130 Halo, lato

21. 40 „Strażnik,, - Film fab. 
prod. USA, reż. David Green
23. 20 „Raz, dwa, trzy„ - recital 
zespołu
23. 50 Halo, lato
24. 00 Panorama

Poniedziałek - 13. 07. 92

Program 1
16. 00 Program dnia 
16. 05 Teleferie z „Luzem,,
17. 00 Teleexpres 
17. 20 „Alf,,
17. 45 „Antena,,

18. 05 „Bajki i legendy Luwru,, 
18. 20 „Uwaga, fałszerstwa,, 
18.30 „Podróże na kresy,, - Żół
kiew
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości 
20. 10 Teatr Telewizji - Gud
mundur Steinsson: „Obcy blis
cy,.
21.35 „Good News Festival,,

22. 45 Wiadomości wieczorne 
23. 00 Kino europejskie „Ta
sio„- film fab. prod. hiszp.
0. 30 Zakończenie programu

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

17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny 
18.30  „Spotkanie z magią,,
19. 00 „Pokolenia,,
19. 20 Aktualności „Dwójki,, 
19.30  Łódzkie Muzeum Sztuki 
w Lyonie
20. 00 Benefis Haliny Wyrodek
21. 00 Panorama

21.30  Sport
21. 40 Reporterzy „Dwójki,, 
przedstawiają - AIDS
22. 10 „Opowieści z dreszczy
kiem,, /12 - ost. /
23. 00 Zapowiedź Dnia Francu
skiego na antenie „Dwójki,,
23. 10 „Ushuia,, - Film dok. prod. 
franc.
24. 00 Panorama

Wtorek - 14. 07. 92 12. 00 Wiadomości 
16. 20 Program dnia

22. 15 „Telemuzak,,
22. 45 Wiadomości wieczorne

Planetarianie,,
8.55 „Pokolenia,,

19. 00 „Pokolenia,,
19. 20 Dzień Francuski na antenie

Program 1 16. 25 Kino teleferii 22.55 „Kołobrzeg '92„ 9. 15 Życie codzienne Francji antenie „Dwójki,,

8. 00 „Dzień dobry,, 17. 00 Teleexpres 23. 25 „Siódemka,, w „Jedynce,, 16. 25 Powitanie 20. 00 „Najważniejsze słowa De

9. 00 Wiadomości poranne 
9. 10 Teleferie

17. 15 „Cyrk Humberto,,
18. 05 „Barcelona wczoraj i dziś,,

0. 20 Zakończenie programu 16.30 Panorama 
16. 40 Moja modlitwa

Gaulle’a,, - film dok. 
21. 00 Panorama

cz 1 - Film dokument. Program 2 17. 00 Film dla dzieci 21.30  Sport
10. 05 „Family Album,, / 9 / 19. 00 Wieczorynka 7. 30 Panorama 17. 20 Krajobraz Francji 21. 40 Film produkcji francuskiej
10.30 „Dynastia,, 1930 Wiadomości 7. 40 Francuskie przeboje MTV 18. 00 Program lokalny francuskiej
11. 20 „Świat roślin,, 20. 10 „Dynastia,, 8. 00 Program lokalny 18.30  „Cudowne lata,, 23. 20 Kulisy Crazy Horse
11. 45 „Zwierzęta chronione,, 21. 00 Tylko w „Jedynce,, 8. 30 „Kapitan Planeta i Planeta- 18.55 „Europuzzle,, 24. 00 Panorama

Środa -  15. 07. 92 16. 20 Program dnia
16. 25 Kino te leferii: „Partnerzy,,

21.30 „Człowiek, który zginął 
pod Ankarą,, - film dok.

8.30 „Piłkarze,, 
8.55 „Pokolenia,,

1930 Wielka piłka
20. 00 „Odlecieć stąd,,/ 3 9 / -  ser

Program 1 ,,Partnerzy„ 22. 20 „Moje miejsce,, - program 9. 15 „Gospodarka USA,, serial USA

8. 00 „Dzień dobry,, 17. 00 Teleexpres publicystyczny 16. 25 Powitanie 20. 45 „Zwiedzisz w jednym

9. 00 Wiadomości poranne 17. 20 „Bill Cosby Show,, 22. 45 Wiadomości wieczorne 1630 Panorama dniu,,
21. 00 Panorama

9. 10 Teleferie 17. 45 „Prawa miłości,, /3 / 23. 00 „Życie Kamila Kuranta,, 16. 40 Sport
10. 05 „Family Album,, /1 0 / 18. 45 „Giełda pracy - giełda / 1 /  - serial TP 1635 Losowanie gier liczbo 21.30 „Ekspres reporterów,, 

22. 00 Studio teatralne „Dwój
10.30 „Pod jednym dachem,,
11.30 „Chochlikowe psoty, czyli

szans,,
19. 00 Wieczorynka

24. 00 Zakończenie programu liczbowych Totalizatora Sportowego 
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,

ki,, - Pavel Kohout: „Safari,, 
23. 00 Przegląd kronik filmowych

zmagania z ortografią,, 19.30 Wiadomości P rogram  2 18. 00 Program lokalny filmowych
11. 45 Swego nie znacie... - Trze 20. 10 „Tears for fears,, - koncert 7. 30 Panorama 18.30  „Historia cyrku,, 23.30 „Grupa,, - Film dokumentalny
Trzebnica 21. 10 Antonina Gordon-Górecka 7. 40 Przeboje MTV 19. 00 „Pokolenia,, dokumentalny
12. 00 Wiadomości Górecka - portret artystki 8. 00 Program lokalny 19. 20 Aktualności „Dwójki,, 24. 00 Panorama

Czwartek - 16. 07. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Kino teleferii
10. 05 „Family Album,, / l l /  
10.30 „400 pomysłów Wirgi
nii, / 4 /  - serial 
11.30 „Kwadrans na kawę,,
12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii

17. 00 Teleexpres
17. 20 „Sława, / 3 /  - serial muzy
czny prod. USA
18. 15 Magazy Katolicki
18. 40 Operacja „Żagiel,,
19. 00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości
20. 10 „Zawód - policjant, / 3 /  - 
film prod. USA
21. 00 „Zawsze po 21-szej„ - ma
gazyn reporterów
21. 45 „Pegaz,,
22. 15 Muzyczny Klub Haliny 
Frąckowiak

22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Proszę pań,, - felieton 
satyr. T. Drozdy
23. 05 „Stein i Świderski,, - film 
dokumentalny
23. 40 „Marność nad marnościa
mi,, - radz. film obycz.
1. 05 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Przeboje MTV 
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Nowe przygody He-ma

na,,
8.55 „Pokolenia,,
9. 15 „Gopodarka USA,,
16. 25 Powitanie
1630 Panorama
16. 40 „Gra na giełdzie,, - weksle
i czeki
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny
18.30  „Pełna chata, / 5 /  -
ser. USA
18.55 „Europuzzle„
19. 00 „Pokolenia,,
19. 20 Aktualności „Dwójki,, - 
Gliniarze

19.30  „Z  ziemi polskiej,, - „Nowi 
australijczycy,,
20. 00 Koncert na rzecz wolności 
w RPA
21. 00 Panorama 
21.30 Sport
21. 45 „Bez znieczulenia,, - 
progr. W. Walendziaka
22. 05 „Łzy deszczu,, - Film prod. 
ang.
2335 „Camerata 2„ - muzyka 
w Łodzi
24. 00 Panorama

N O T E S  D O M O W Y      RYBNICKA KSIĄŻKA TELEFONICZNA

o
c. dalszy ze str. 13
27172 Kania Antoni Wysoka
24489 Kania Jadwiga Findera
26252 Kania Jan Mglista
22763 Kania Klara Żorska
26836 Kania Leokadia Kościuszki
23448 Kania Zdzisław Hibnera
27790 Kania Zofia Chabrowa
21979 Kantor Bogdana R. Luksemburg
24939 Kapica Mieczysław Kunickiego
21204 Kapias Ewa Długosza
22275 Kapias Józef Długosza
22376 Kapias Alojzy Widok
25504 Kapusta Alojzy Rudzka
21040 Kapuściński Franciszek Kusocińska
23773 Karpiak Antoni Hibnera
28396 Karpecki Bernard Reymonta
24536 Karaś Antoni Wyzwolenia
25733 Karbowiak Jan Dąbrówki
28591 Karbowiński Józef Reymonta
27647 Karasek Alfred Górnicza
25401 Kardas Barbara Kościuszki
22919 Kardasz Bolesław Kościuszki
24492 Karska Krystyna Wyzwolenia

23261
21643
27312
28227
28391
26678
28614
27774
25538
27898
28262
22579
21568
22319
22847
28364
23983
28573
28931
25413
27925
26353
28011
25477
27106

Karolewicz Jerzy
Karon Krystyna 
Karon Dorota 
Karcz Stefan 
Karczewski Andrzej 
Karczewski Zenon  
Karczewska Bogumiła 
Karkoszka-Paszek Joanna 
Karkoszka Józef 
Karpiński Czesław 
Karpińska - Mierzejewska 
Karwot Leon 
Karwot Marta 
Karwot Hilary 
Karwot Leon 
Karwot Małgorzata 
Karwot Rudolf 
Karwot Maksymilian 
Karwot Waldemar 
Karwot Jan 
Karwot Erwin 
Karwot Aniela 
Kasperska Justyna 
Kasperski Czesław 
Kasperska Anna

Golejów
Rudzka
Chabrowa
Wandy
Floriańska
Wawelska
Wandy
Reymonta
Dworcowa
Mglista
Chalotta
Chwałowicka
Gliwicka
Niedobczyce
Tęczowa
Orzepowicka
Mickiewicza
Poprzeczna
Dworek
Żużlowa
Floriańska
Górnośląska
Floriańska
Hutnicza
Wysoka

c. d. n.
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