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Na letnisko
do Kamienia

Gdyby popytać rybniczan 
ilu z nich bywa w ośrodku 
w Kamieniu, okaże się, że 
miejsce którym kiedyś za
chwycano się przy okazji ka
żdego międzynarodowego 
meczu piłkarskiego, nie jest 
magnesem przyciągającym 
z równą siłą mieszkańców 
naszego miasta.

Nic to zresztą nowego, bo 
przecież dwa wieki temu, St. 
Staszic powiedział o Pola
kach: „Cudze chwalicie - 
swego nie znacie...,,

Aby zatem przypomnieć 
nam wszystkim, że mamy 
gdzie wyjechać „na letnis
ko,,, że za miedzą mamy 
miejsce naprawdę piękne, 
dobrze zagospodarowane 
i dbające o to, aby było nam 
wygodnie i przyjemnie, słowem

słowem, że mamy pod samym 
nosem ośrodek, w którym 
można spędzić nawet urlop - 
jeśli nie stć nas na wyjazd do 
miejscowości wczasowej za
mieszczamy kilka zdjęć zro
bionych ostatnio w Kamie
niu.

Bo - Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kamie
niu to przede wszystkim 
ogromny obszar zieleni, do 
tego bardzo urozmaicony,

gdzie obok lasów są stawy 
rybne, stawy do sportów wo
dnych i kąpielisko, a do tego 
trawa czysta i zielona, gdyż 
od kilku tygodni kotłownia 
węglowa została zastąpiona 
ogrzewaniem olejowym.

Dla tych, którzy mają 
sprzęt biwakowy jest pole, 
gdzie można zafundować so
bie kilkudniowy biwak w namiocie 

c. dalszy na str. 3

W czasie wakacji - za darmo
Zarząd Miasta Rybnika informuje, że w  ramach akcji letniej 

WAKACJE W  MIEŚCIE w okresie od 1. 07. 1992 do 
31. 08. 1992 umożliw ia się uczniom szkół podstawowych na 
podstawie ważnej legitymacji szkolnej korzystanie na koszt 
Urzędu Miasta z BEZPŁATNYCH przejazdów autobusami 
komunikacji miejskiej na trasie PI. Wolności - Kąpielisko 
Ruda - PI. Wolności.

Andrzej Jung znów w Rybniku

Trzecie spotkanie z bioterapeutą
Bioenergoterapia ma już 

za sobą czas hossy, a prze
cież spośród tak licznego 
kiedyś grona czas zweryfiko
wał jednak pewną grupę, do 
której zalicza się także AN
DRZEJ JUNG z Lublina. 
W czwartek, 30 czerwca bę
dzie gościł na Małej Scenie 
Rybnickiej już po raz trzeci.

Już po pierwszym przekonał 
do siebie grupę osób, które 
zdecydowanie potwierdziły 
leczniczy efekt seansu.

ANDRZEJ JUNG, za
nim został bioenergotera
peutą, był masażystą, które
go właściwie wylansowali 
pacjenci, którym wykony
wał masaże usprawniające

o długotrwałych chorob
ach i ciężkich urazach od 

tego czasu, czyli od 1980 
roku przetestował wielokro
tnie swoje właściwości, 
a przede wszystkim pomógł 
tysiącom ludzi.

Zawsze jednak podkreśla, 
że jego pomoc polega na 
wspomaganiu mechaniz
mów obronnych organizmu, 
a uczestnicy seansów lub in
dywidualnego leczenia nie 
mogą przerywać leczenia 

c. dalszy na stronie 4

Jarosław J. S z c z e p a ń s k i  /Radio Wolna Europa - 
Warszawa/ - specjalnie dla „ Gazety Rybnickiej,,

W ę g lo w y  p a t
rem współpracy z zagranicą

Sytuacja zaczyna być z lekka 
paranoiczna. Od kilku tygodni 
trwa protest działaczy z „S„80 
w budynku Państwowej Agencji 
Węgla Kamiennego w Katowi
cach. Hasłem głównym jest żą
danie pomocy i ratunku dla pol
skiego górnictwa węgla kamien
nego. Rząd - zdaniem protes
tujących - chce zniszczyć polskie 
górnictwo, chce doprowadzić 
do zamknięcia miejsc pracy 
i tym samym powiększyć rzeszę 
bezrobotnych... Brak jest jasno 
sprecyzowanej polityki wobec 
przemysłu paliwowo - energety
cznego, a zwłaszcza - jak twier
dzą górnicy - sytuacja finanso
wa kopalń jest zła, gdyż rząd 
przestał dawać pieniądze. 
A przecież zawsze dawał.

No i tu zaczyna się kłopot, 
bowiem większość postulatów, 
z którymi występują górnicy, jest 
bardzo zbliżona do tych, z który
mi występuje PAWK. Rozbież
ności jest jednak także wiele. 
Spójrzmy więc na niektóre postu
laty.

Nikt nie kupuje węgla. To 
prawda. Zawsze latem spada za
potrzebowanie. Ale w tym roku 
wielu odbiorców zostało z zapa
sami węgla jeszcze z poprze
dnich lat. Poza tym nie ma chęt
nych do robienia zapasów w sy
tuacji kiedy kredyt jest drogi.

Sprawa następna, to kwestia 

transportu. Przewóz węgla pol
skimi kolejami jest niezwykle 
kosztowny: tona przewożona ze 
Śląska do Świnoujścia kosztuje 
mniej więcej 10 razy drożej niż 
tona węgla przewożona na tra
sie 500 km w USA!!! Stąd też 
coraz częściej widzi się jadące 
szosami ciężarówki wiozące wę
giel na północ czy wschód ze 
Śląska. Ale to musi się opłacać, 
więc musi kosztować.

Bardzo poważny zarzut pod 
adresem rządu, to limity ekspor
towe: „gdyby rząd nie ograni
czał eksportu, sytuacja kopalń 
byłaby zdecydowanie lepsza...,,

Rzeczywiście - ograniczenia 
eksportowe węgla kamiennego 
zostały zlikwidowane kilka ty
godni temu. Taką decyzję podjął 
szef resortu przemysłu A N D 
RZEJ LIPKO wespół z ministrem

ADAMEM GL APIŃSKIM. 
Fakt, iż Andrzej Olechowski, ex 
minister finansów, specjalista 
od handlu zagranicznego, był 
dwa tygodnie temu bardzo zdzi
wiony istnieniem ograniczeń, 
jest znamienny. Był on bowiem 
przekonany, że ta sprawa zo
stała definitywnie załatwiona ja
kiś czas temu.

Ale ograniczenia eksportowe 
to jedna strona medalu. Druga - 
to sam potencjalny eksport. Fa
ktem jest - i to potwierdził And
rzej Lipko - że nie ma eksportu 
do byłego ZSRR, co ograniczy
ło zbyt od 8 do 10 mln ton. Jest 
to bardzo dużo, bo 1 /1 4 /  jedna 
czternasta/ całego wydobycia. 
Jest też faktem, iż eksport do 
krajów b. ZSRR można urucho
mić w każdej chwili. Tam węgiel 
wezmą, ale nikt nie ma żadnej 
gwarancji, że zostanie zapłaco
ny.

Natomiast eksport w drugim 
kierunku, czyli na Zachód, rów
nież nie jest prosty, ale z innego 
powodu. Tam bowiem można 
eksportować tylko węgiel okreś
lonego gatunku i jakości. Jak 
twierdzi A. Lipko, żeby móc 
polski węgiel sprzedawać zgod
nie z zachodnimi normami, trze
ba byłoby wybudować w Polsce 
kilkanaście wielkich zakładów 
uzdatniania węgla. A to są pie
niądze, których nie ma.

Zasoby strategiczne, których 
domagają się załogi, to nic in
nego, jak kupienie przez budżet 
państwa węgla, na co należało
by wydać ok. 3 bln złotych. 
Wydać i zamrozić. Czy zatem 
rozsądniej nie jest tak wielką 
sumę pieniędzy przeznaczyć na 
restrukturyzację polskiego gór
nictwa? Państwo przygoto
wuje projekt restukturyzacji ca
łego sektora paliwowo - ener
getycznego. To prawda, że trwa 
to stanowczo zbyt długo, choć 
jego pierwsza wersja gotowa by
ła już dwa lata temu. I wciąż 
zawirowania polityczne hamują 
działania konkretne. Ale wyni
kają one również z działań ludzi 
tworzących politykę gospodar
czą. Łąc. cznie z tym, którzy 
działają na szczeblu gminy

c. dalszy na stronie 3

U W A G A  -
W związku z wymianą ga

zociągu na ulicy Gliwickiej 
/na  odcinku między ul. Na 
Górze do ul. Sobieskiego/ 
wyłączono ten odcinek z ru
chu, kierując pojazdy nastę
pującym objazdem: ul. Na 
Górze, ul. Mikołowska, 
ul. Powstańców, ul. Kościusz
ki i ul. Chrobrego!

Natomiast ruch od Placu

O B J A Z D !
Wolności do ul. Gliwickiej 
skierowany został na objazd 
ulicami: Kraszewskiego, Wy
soką, Powstańców, B. Więź
niów Politycznych i Piasta!

Objazd potrwa do 31 lip- 
ca, bo taki termin ukończe
nia robót przewidział wyko
nawca.

/r e d /
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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. - 
Wartość gruntu: 67. 310. 000. - zł

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.

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, 
Oddział Wojewódzki w Katowicach, ul. Podgórna 4, or
ganizuje KURS BUKIECIARSKI I DEKORACJI ROŚ
LINNYCH w zakresie: układanie kompozycji kwiatowych, 
dekoracja pomieszczeń, wykonanie wieńców, wiązanek 
i stroików okolicznościowych oraz pielęgnacja i ochrona 
roślin doniczkowych.

Kurs trwać będzie od 14 do 19 września br. na terenie 
Szkoły Ogrodniczej przy Wojewódzkim Parku Kultury i Wy
poczynku w Chorzowie, ul. Siemianowicka 78.

Cena kursu 1. 200. 000. - zł.
Bliższych informacji na ten temat udziela Zarząd Zieleni 

Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, tel. 228-38 i 221-74.

Urząd Miasta Rybnika
zatrudni

1.  Informatyka
- wymagane wyższe wykształcenie informatyczne 
lub elektroniczne

2.  Rewidenta księgowego
- wymagane wyższe wykształcenie ekonomiczne, wskaza
na znajomość problematyki budżetowej.
Bliższych informacji udziela Wydział Organizacyjny 
/Kadry Urzędu Miasta/, ul. Chrobrego 2, pokój nr 58, II 
piętro, tel.: 22481.

LISTY DO 
REDAKCJI

, ,Pozdrawia Was
dawna rodzima ziemia,,
Grono rybnickich patriotów 
- katolików z wielką uwagą 
przeczytało recenzję praso
wą, zamieszczoną w Wa
szym Tygodniku pt. „Po
zdrawia Was dawna rodzi
ma ziemia,, i pragnie mniej
szym podziękować Panu Re
daktorowi Markowi Szołty
skowi za Jego rzetelną

i śmiałą relację z tego „I 
Zjazdu Ziomkostw Zachod
nioniemieckich,,, odbytego 
w III dekadzie czerwca na 
Ziemi Rybnickiej. Specjalne 
zaś i serdeczne podziękowa
nie kierujemy pod adresem 
wielebnego księdza probosz
cza Zbigniewa Kowalczyka 
z parafii Ewangelicko - 
Augsburskiej za to, że jako 
jedyny przedstawiciel tak 
zwanego czynnika oficjalne
go potrafił stanowczo i z go
dnością odeprzeć zakusy de
legacji zachodnioniemiec
kich ziomkostw na odpra
wienie nabożeństwa w zborze

Szanowna redakcjo!
... Jestem osobą niezbyt 

rozgarniętą w kontaktach 
z twardym prawem, a z ta
kim mają do czynienia bez
robotni rejestrujący się 
w Urzędzie Zatrudnienia,
o czym przekonałam się po 
utracie zasiłku. Bezwzględ
nie wykorzystano moje mało 
wnikliwe podejście do spra
wy. Mianowicie 16 maja 
miałam termin stawienia się 
w Urzędzie. Nie stawiłam 
się, bo dowiedziałam się, że 
w innych zakładach pracy 
jest to tzw. „wolna sobota,,. 
Rozumowałam więc po swo
jemu: skoro inne zakłady 
mają wolną sobotę - tym 
bardziej nie powinien praco
wać skomputeryzowany 
Urząd Zatrudnienia, który 
ma na załatwienie spraw 
w pozostałe dni tygodnia 
czasu dosyć; a już na pewno 
nie będzie w tym dniu wyda
wał skierowań do pracy, bo 
kadry nigdzie nie pracują. 
Następnym dniem była nie
dziela, zjawiłam się więc do
piero w poniedziałek rano.
I tutaj szok. Czekała już na 
mnie decyzja o zawieszeniu 
zasiłku /wypisana już pew
nie w ową sobotę/. Decyzję 
natychmiast mi wręczono. 
Nie przyjęto ode mnie żad
nych wyjaśnień, tłumacząc, 
że taki jest przepis, a jeżeli 
mam coś do powiedzenia, 
mogę napisać w odwołaniu 
do wojewody katowickiego. 
W odwołaniu przedstawi
łam moje naiwne tłumacze
nie, co oczywiście nie mogło 
przynieść pozytywnego zała
twienia sprawy. Pouczono 
mnie jedynie - już w formie 
zarzutów - jak postąpić należało

zborze w języku niemieckim. 
Postawa księdza Zbigniewa 
Kowalczyka jako patrioty 
godna jest naśladownictwa. 
Przy tej okazji nasuwa się 
refleksja, dlaczego zachod
nioniemieckie ziomkostwa, 
których cele i idee nie od dziś 
są znane polskiemu społe
czeństwu, wybrały sobie 
akurat Ziemię Rybnicką za 
teren swego „I Zjazdu,, i to 
w chwili, gdy obchodziliśmy 
70-lecie powrotu Górnego 
Śląska do Polskiej Macierzy. 
Komentarze chyba zbytecz
ne!

Grono czytelników „GR„

należało. Na tym koniec, bo jak 
mogę odwołać się do Naczel
nego Sądu Administracyjne
go, nie mając konkretnego 
dowodowego wsparcia? Po
pełniłam wiele błędów, ale 
Rejonowy Urząd Pracy nie 
jest też bez winy. Wykorzys
tał swoją znajomość prawa 
przeciw nieobeznanemu bez
robotnemu w sposób bez
względny.

Wydaje się, że naruszono 
prawo wręczając mi prawie 
na siłę decyzję I Instancji, nie 
informując przedtem, czy 
mam jakikolwiek wpływ na 
jej treść, przed przyjęciem, 
czy nawet po przyjęciu, poza 
odwołaniem do wojewody 
katowickiego. Urząd działał 
w swoim wyłącznie interesie, 
chcąc pozbyć się jeszcze jed
nego „klienta,,, nie przejmu
jąc się tym, że pozbawia go 
środków do życia.

Rozumiem, że Urząd ten 
nie jest instytucją charytaty
wną, ale artykuły 6-10 KPA 
inaczej jednak mówią o trak
towaniu stron.

Następny termin stawie
nia się wyznaczono mi na 16 
sierpnia. Tym razem przezo
rnie już spytałam, czy i w tym 
dniu pracują, bo to przecież 
niedziela. Odpowiedziano mi, 
że nie, tylko taki termin wy
znaczył komputer. Mogę bez 
obawy przyjść 17-go. Kiedy 
wspomniałam o poprzednich 
kłopotach, jedna z urzędniczek

Wyrazy współczucia 
naszemu redakcyjnemu koledze 

WACŁAWOWI TROSZCE i jego Rodzinie
z powodu śmierci 

DZIADKA
składa zespół „Gazety Rybnickiej,,

Szkoła Z arządzan ia  i M arketingu
ogłasza:

PAŃSTWOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W SZKOLE
ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OGŁASZA DODATKO
WY NABÓR NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMIC
KIM 1992/3. EGZAMINY WSTĘPNE ODBĘDĄ SIĘ W N A 
STĘPUJĄCYCH TERMINACH:

3 września 1992 r., godz. 9. 00 - MATEMATYKA 
godz. 14. 00 - GEOGRAFIA
4 września 1992 r., godz. 9. 00 - JĘZYK ZACHODNI /ang., 

franc., niem/ .
EGZAMINY O D B ĘD Ą  SIĘ  JAK POPRZEDNIO W SIEDZI

BIE SZKOŁY - BUDYNKU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
W RYBNIKU.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej 
/ - /  dr Halina Jondro
Podania przyjmowane będą od 1. VIII. do 1. IX. br. w Sek

retariacie Delegatury Kuratorium, ul. 3 Maja 29, w Rybniku.

Podziękowanie

w

czek nie znająca sprawy, wi
docznie inaczej traktująca in
teresantów zauważyła, że 
mogłam przecież wtedy 
przyjść także w poniedziałek. 
Tak właśnie wtedy postąpi
łam - odpowiedziałam i zaleg
ło milczenie.

Szanowna redakcjo - jak 
to jest z tymi urzędowymi 
terminami zgłaszania się 
bezrobotnych? Czy przy ta 
kich oczywistych pomył
kach nie można im pójść na 
rękę i termin przywrócić? 
Czy też może chodzi o to, 
żeby ich na tym „łapać,, 
i w ten sposób sztucznie „lik
widować,, bezrobocie?

Powiedziano mi na od
chodnym, że okres zawiesze
nia zasiłku zalicza się do 
ogólnego okresu jego pobie
rania / 1 rok/. Moje pytanie 
więc, czy jest to reguła nie
podważalna, czy nie ma tu 
jakichś możliwości odwoła
wczych?

Życzę redakcji dalszych 
sukcesów w redagowaniu 
najbardziej rybnickiej Gaze
ty.

H. K.
/Nazwisko i adres do wia

domości redakcji/
Od redakcji: drukując fra

gmenty listu naszej czytelni
czki liczymy na odpowiedź 
ludzi najbardziej kompetent
nych, a więc Kierownictwa 
Rejonowego Urzędu Pracy 
w Rybniku.

Podziękowanie za pomoc 
materialną i pieniężną 
dr Marii Kufa-Skorupowej 
z Urzędu Miasta Rybnika, 
spółce z o. o. „Marel,, z Ryb
nika, pani Janinie Kandefer, 
spółce „ULEX„ oraz M ar
cinkowi Annelies 
- składa Michał DUSZA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



N a letnisko do Kamienia

c. dalszy ze str. 1 
miocie. Jest to propozycja 
zwłaszcza dla młodzieży 
szkolnej, której potrzeba 
wyrwania się z betonowego 
„M„ jest tak spontaniczna, 
że namioty wyrastają nawet 
na osiedlowych trawnikach.

Zatem - zamiast denerwo
wać sąsiadów „koczowis
kiem„ na podwórku - zabierzcie

zabierzcie namioty i zakotwiczcie 
je na polu biwakowym 
w Kamieniu; a kto nie ma, 
lub nie lubi namiotu - może 
wynająć camping.

Natomiast dla tych, któ
rzy chcą przeżyć coś więcej, 
jest jeszcze jedna atrakcja - 
stadnina pana Eugeniusza 
Biskupka. Organizowane są 
tutaj kursy jeździeckie

w dwu wersjach - z zakwate
rowaniem, czyli „biwak na 
rancho w wersji polskiej,,, 
lub na indywidualne zamó
wienie bez zakwaterowania, 
także przejażdżki konne. 
Właściciel 7 koni, które „za
kwaterowano,, na okres lata 
w Kamieniu, gwarantuje 
wraz z trenerem bezpieczne

prosić dzieci, zwłaszcza z ro
dzin wielodzietnych na 5 tur
nusów półkolonijnych. Pier
wszy rozpocznie się w po
niedziałek 27 lipca i trwać 
będzie do piątku 31 lipca.

Terminy następnych są na
stępujące: 3. 08. - 7. 08., 10. 08. 
- 14. 08., 17. 08. - 21. 08. 
i 24. 08. - 28. 08. Zgłoszenia

pobieranie nauki jazdy kon
nej, a emocjonalny stosunek 
tych młodych ludzi, którzy 
są na obecnym turnusie po
twierdza słowa pana E. Bis
kupka, że „koni nie można 
lubić, trzeba je kochać,,!

I na koniec - sprawa, 
którą przyniosło życie, czyli 
PÓŁKOLONIE CHARY
TATYWNE dla dzieci nie 
mających gdzie spędzić tego
rocznych wakacji. Jest to ini
cjatywa dyrekcji MOSiR, 
która przy współudziale licz
nych sponsorów /lista ciągle 
jeszcze otwarta/ pragnie za-

dzieci przyjmuje kierownik 
hotelu „Olimpia,, w Kamie
niu, tel. 22-140 lub 21-047.

Półkolonie organizowane 
są dla dzieci w wieku od 7-13 
lat, a w ich programie przewi
dziano imprezy sportowe, 
naukę pływania, jazdy konne, 
gry i zabawy oraz jeden po
siłek dziennie.

Zważywszy wszystkie wy
mienione atrakcje ośrodka 
i dodatkową, którą są wspa
niale karuzele z Brna - można 
z czystym sumieniem zapro
sić na LETNISKO - DO KA
MIENIA.

EUGENIA PLUCIK 
Foto: W. T roszka

Jarosław J. Szczepański

Węglowy
pat

Walki między liberałami, cent
rystami czy ludźmi lewicy, bro
niącymi praw załóg, często unie
możliwiają konkretne działania. 
To jest podstawowy błąd. 
W świetle projektu przygotowa
nego i już właściwie przez rząd 
przyjętego, trzeba doprowadzić 
do jakiejś sensownej ceny ener
gii elektrycznej. Bowiem zarzut, 
że energetyka płaci kopalniom 
za mało, jest z punktu widzenia 
kopalń słuszny. Ale, jeśli pod
skoczy cena energii /a  tak by 
było, gdyby płacono kopalniom 
więcej/, to podwyższą się rów
nież koszty energii i tym samym 
koszty wyrobów łącznie z wyro
bami hutniczymi dla kopalń nie
zbędnymi... Koło się zamyka.

Niezbędne jest jasne powie
dzenie, które kopalnie trzeba 
zamknąć w ciągu najbliższych 
pięciu lat i jaki będzie los ich 
załóg, do jakich kopalń przejdą 
i czy coś na tym stracą. Najpew
niej nie. Ale to trzeba powie
dzieć wyraźnie, bo takich ko
palń jest kilkanaście.

Na razie jest tak, że wydoby
cia węgla spada, bo nie ma go 
gdzie sprzedać. Jeśli strajkuje 
ktoś, kto produkuje towar nie
zbywalny, to właściwie pomaga 
właścicielowi, bo nie produkuje. 
Strajk jest więc na rękę rządowi.

Cennik współczesny

Na plażę - w czym i za ile?

Niestety, nie mamy na ra
razie tak tanich sklepów, ka
wiarenek czy parkingów, by 
wypełnić nimi książkę podo
bną do „PARIS PAS 
CHER„. Ale sklepów jest na 
tyle dużo, żeby czuć się zagu
bionym i nie wiedzieć, gdzie 
warto kupować. Stąd nasz 
pomysł „Cennika współczes
nego,, - aktualnego przewod
nika po rybnickim handlu. 
Na początek - stroje na pla
żę.

Jeżeli jeszcze nie masz no
wego kostiumu, to najwyż
szy czas go kupić. Wybór 
jest bardzo duży. Niestety, 
wśród całej tej obfitości nie 
jest łatwo o ciuszek napraw
dę oryginalny. Nie ma na 
przykład kostiumów z ręka
wami, które zakrywają ra
miona - świetnych dla pań

o wrażliwej skórze, które co 
roku chodzą spieczone jak 
rak.

A oto co jest i za ile:
Kostiumy dwuczęściowe
Najtańsze kostiumy dwu

częściowe można kupić 
w sklepie „Domator,, przy 
ul. św. Jana/60-125 tys. / i na 
targu za 80 tys. - welurowe, 
ozdobione brylancikami 
/stanik bez ramiączek/ i za 
90 tys. zł - typowe, koloro
we. W „Intrado,, /zbieg Kor
fantego i Chrobrego/ kos
tiumy są po 120 tys., obok - 
w sklepie „Sport,, - po 115, 
lub po 165 z oryginalną gó
rą. „Hermes,, oferuje tylko 
czarno-białe komplety po 
126. 500. U „Gorola,, , 
w Rynku, można dostać ró
żowe, białe i zielone elastycz
ne kostiumy za 140 tys. zł. 
Tyle samo kosztują w „Spi- 
no„/ul. Gliwicka/ kostiumy, 
które nadają się też do aero
biku. 195 tys. trzeba zapłacić

zapłacić za 2 kawałki turkusowej, 
lśniącej tkaniny u „Denisa,, 
w pasażu handlowym przy 
3 Maja. A kto zapomni spa
kować kostium do wakacyj
nej walizki, ma szansę kupić 
go w drodze na dworzec - 
w sklepie „Antoine Fashion,, 
na Wieniawskiego 1, za jedy
ne 207 tys. zł.

Kostiumy jednoczęściowe
Najtaniej - za 82 tys. - 

w „Antaresie,, przy ul. So
bieskiego /90 tys. zł na tar
gu/. Za 100 tys. zaopatrzy
my się w strój o nieco „foto- 
tapetowym,, wzorze w „Wil
mie„ na Gliwickiej. „Gallux,, 
w Rynku oferuje duży wy
bór /od 100 do 195 tys. / ,  
w tym kostiumy bez ramią
czek - za to wiązane na szyi. 
W „Sporcie,, /ul. Zamkowa, 
wejście od Chrobrego/ ofe
ruje się /czarne i kolorowe/ 
kostiumy od 125 do 220 tys. 
140 tys. kosztują u „Gorola,, 
w Rynku kostiumy czarne

i żółte bez ramiączek, tyle 
samo - typowe kostiumy we 
wzory. W sklepie „Shop,, , 
w pasażu handlowym na ul. 
3 Maja, za 160 tys. można 
sobie zafundować kostium 
z dwoma bardzo dużymi de
koltami /  z przodu w kształ
cie „oślego grzbietu, / .  175 
tys. kosztuje w „Acie„ na 
Korfantego granatowy strój 
ze stanikiem w stylu lat 50 
/prosi się o słomkowy kape
lusz/. Sklep „Spino„ na Gli
wickiej proponuje kostiumy 
jednokolorowe /róż, biel, 
czerń, granat - od 170 do 220 
tys. /  i z napisami /  za 240 
tys. / .

Kostiumy złote, za 180 
tys., sprzedaje „Tospman 2„ 
/Kościelna 8. W sklepie 
„Varia„ na Powstańców jest 
jeszcze jeden kostium czarno 
- różowy, bardzo wysoko wy
cięty, z otworami na bokach. 
Kostiumy bez ramiączek 
/czarne 178 tys., błękitny 
„welwet,, - 225 tys. /  oferuje 
sklepik „Niewiem„ przy ul. 
Sobieskiego. Wreszcie 
w „bp„ - ul. M. Reja - można 
nabyć kostium w cenie od

198 do ponad 400 tys. /za 
410 tys. - dekolt do pępka/.

Kostiumy dla dzieci
Oczywiście, każda dziew

czynka chce wyglądać doro
śle i marzy o czymś bardziej 
eleganckim niż majteczki - 
albo goła pupa. Już dwulatki 
mogą dostać jednoczęścio
wy strój plażowy z prawdzi
wego zdarzenia/za 100 tys. /  
ze sklepu „Domino,, /ul. Po
wstańców/. Kostiumik na 
3 lata /52 tys./ i więcej /87 
tys./  oferuje „Antares,, przy 
ul. Sobieskiego. 85 tys. kosz
tuje plażowa elegancja /3-4 
la ta / w „bp„ na M. Reja. 
„Spino„ sprzedaje dziecięce 
kostiumiki /ze słoniem! /  po 
130 tys.

Dla starszych dziewczynek 
stroje proponuje „Domator,,
/ul. św. Jana - od 125 do 135 
tys. zł/. Naturalnie, jeśli cho
dzi o małe dzieci, to lepiej 
ubrać je na plażę w strój 
jednoczęściowy, z zakrytymi 
plecami, co chroni przed po
parzeniami słonecznymi, 
zwłaszcza podczas zabawy 
w piasku.

K. M.
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Uzasadnioną jest konsta
tacja, iż nasze miasto pięk
nieje z dnia na dzień. Z rado
ścią śledzimy postępy prac 
na Placu Wolności, z przyje
mnością przemierzamy co
raz bardziej zadbane parki 
i skwery, bezpieczniej jeździ
my coraz lepiej oznakowa
nymi ulicami. Jednak z utęs
knieniem tysiące rybniczan, 
oczekuje zakończenia prac 
nad nową płytą. Zdając so
bie sprawę z konieczności 
tych prac, cierpliwie znoszą 
niedogodności komunika
cyjne w centrum miasta. N a
dzieję mieszkańców na rych
łe zakończenie robót budzi 
artykuł „Jeszcze t rochę cier
pliwości!,, Marka Szołtyska, 
zapowiadający ostateczny 
termin ukończenia ich we 
wrześniu.

Uważna lektura artykułu 
nasuwa jednak pytanie, na 
które należy znaleźć odpo
wiedź przed zakończeniem 
prac.

CZY ZASADNYM JEST 
PRZEWIDYWANY PO
WRÓT FIGURY ŚW. JA
NA NEPOMUCENA NA 
RYBNICKI RYNEK?

Wspomniana późnobaro
kowa rzeźba św. Jana Nepo
mucena z 1736 r. pojawiła się 
na rybnickim rynku w 1823 r. 
Rozebrano wówczas razem 
z dawnym ratuszem, stoją
cym na środku rynku, małą 
kapliczką z drewnianą statu
etką tego świętego. W M IEJ
SCU KAPLICZKI USTA
WIONO KAMIENNY PO
SĄG ŚWIĘTEGO PODA
ROWANY MIASTU 
PRZEZ HRABIEGO 
ST R ACHW ITZA, w aści
ciela pobliskiego Jastrzębia. 
W zamian otrzymał on od 
rybniczan ową statuetkę, 
którą następnie umieszczo
no w drewnianej kaplicy 
przy zamku w Jastrzębiu. 
Św. JAN NEPOMUCEN, 
patron wód, strzegł jednej 
z rybnickich studni miejskich.

Na Rynku figura stała do 
1940 r., kiedy to przeniesiono 
ją na placyk za kościołem 
parafialnym M atki Boskiej 
Bolesnej.

Od 52 lat, czyli 1/3 swego 
istnienia w Rybniku /figura 
świętego ma 169 lat/sto i ona 
sobie w zacisznej „zielonej 
kaplicy,,, utworzonej przez 
starodrzew otaczający z tyłu 
kościół. Figura nie jest tak 
efektowna jak dzieło J . M. 
Osterreicha sprzed kościoła, 
ma jednak własny niezaprze
czalny urok i piękno oraz 
patynę nadaną przez upływ 
czasu.

Czy powinien wrócić?

Rybnicki Rynek w początkach X X  w...

W ogóle Rybnik jest miastem     chemiczne, fizyczne i mechaniczne. 
miastem stosunkowo ubogim     CZYNNIKI CHEMICZNE: 
w zabytki. Późna zabudowa     zanieczyszczenia znajdujące się 
murowana, choć urokliwa,     w atmosferze, szczególnie miasta 
nie dorównuje dawnością     przemysłowego, występują w postaci 
obu rzeźbom św. Jana Nepomucena     postaci gazowej, stałej i ciekłej. 
Nepomucena sprzed i zza Starego     Sadza, pyły i spaliny, osiadając 
Kościoła.      na powierzchni kamienia, powodują

STANOWIĄ ONE ELEMENTY     dują przede wszystkim zabrudzenie 
ELEMENTY NIEROZERWALNIE     zabrudzenie. Nawet obojętne chemicznie

Wśród czynników fizycznych ni
szczących kamień istotną rolę 
odgrywa woda, działająca rów
nież w pozostałych procesach ni
szczących. Atakuje kamień w po
staci deszczu, śniegu lub wody 
gruntowej. Nasącza powierzch
nię kamienia, wnikając do wnęt
rza. Spływając po powierzchni 
oczyszcza wprawdzie rzeźbę me
chanicznie z zewnątrz, jednak 
wnikając wraz z rozpuszczonymi 
w niej szkodliwymi składnikami, 
niszczy strukturę rzeźby . Pod 
wpływem wody kamień ulega 
rozpuszczaniu i rozmywaniu.

CZYNNIKI M ECHANICZ
NE: Wiatr, mróz, wahania tem
peratury i sole wywołują korozję 
mechaniczną rzeźby. Ich działa
nie wzmacniane jest przez współ
udział deszczu, śniegu, twardych 
okruchów pyłu i piasku, działają
cych jak  dmuchawa piaskowa. 
Mróz, ścinając wodę w porach 
kamienia, rozsadza jego struk
turę. Gwałtownie i często zmie
niająca się temperatura również 
działa szkodliwie na kamień.

... i około 30 lat później

LNIE ZWIĄZANE Z MIA
STEM, STĄD NALEŻY 
SIĘ IM OCHRONA.

Przysłowie uczy, że sta
rych drzew się nie przesadza. 
Ta sama uwaga dotyczy rów
nież zabytków.

Na każdy obiekt zabytkowy - 
nas interesuje rzeźba w kamieniu 
- oddziaływuje szereg czynników 
niszczących. Dzieli się je  na che-

pyły działają szkodliwie na ka
mień, bo pochłaniają z powietrza 
agresywne składniki gazowe. 
Natomiast zanieczyszczenia ta
kie, jak  dwutlenek siarki i dwu
tlenek węgla rozpuszczają się 
w wodzie /deszcz, rosa, /  mgła 
i tworzą kwasy. Przenikając do 
wnętrza rzeźby  działają rozkła
dająco na składniki kamienia. 

CZYNNIKI FIZYCZNE:

Wahania pomiędzy nagrzaniem 
pomnika w dzień, i jego ochłodze
niem w nocy mogą dochodzić do 
50 stopni C. Powstające wówczas 
naprężenia prowadzą do spęka
nia powierzchni.

W tej krótkiej charaktery
styce trudno pominąć rów
nież istotny element, jakim 
jest nieumiejętne postępowa-

Andrzej Jung w Rybniku

Trzecie spotkanie z bioterapeutą
u lekarza - specjalisty. A oto 
lista chorób, w których po
moc Andrzeja Junga jest 
najbardziej skuteczna i udo
kumentowana.

Poza przypadkami przy
wracania przytomności 
/funkcjonowanie mózgu, re
gulacja ciśnienia krwi, przy
wracanie własnego oddechu, 
częściowe lub całkowite usuwanie

usuwanie skutków wylewów/ 
zanotował bardzo wiele wy
leczeń chorób /uznawanych 
często za nieuleczalne/i usu
nięcia niektórych dolegliwo
ści. Według prowadzonej 
statystyki najskuteczniej od
działywuje w przypadkach:

- chorób ginekologicz
nych /mięśniaki, nadżerki 
torbiele/

- guzów piersi
- zmian zwyrodnienio

wych stawów /znaczna po
prawa ruchliwości i usunię
cie bólu po jednym lub kilku 
spotkaniach,

- w zależności od stopnia 
zaawansowania choroby,

- guzów tarczycy
- kamieni nerkowych i wo

reczka żółciowego

- wad wzroku lub ślepoty 
/pojedyńcze przypadki po
prawy lub przywrócenia 
wzroku/;

- ostry /znaczna poprawa 
oddychania/;

- owrzodzeń wewnętrz
nych /poprawa po jednym 
do kilku spotkań/;

- nie gojących sią ran /jed
no do kilku spotkań/

Działanie Andrzeja Junga 
jest bardzo pomocne w le
czeniu bezpłodności zarów
no kobiet jak i mężczyzn. 
Powoduje często prawidło-
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nie człowieka z zabytkami.
Działając w dobrej wierze, 
lecz bez konsultacji i udziału 
fachowców, można dopro
wadzić do zagrożenia zabyt
ku.

W świetle przedstawio
nych wyżej podstawowych 
informacji, dotyczących roz
poznania czynników zagra
żających kamiennym rzeź
bom, należy ponowić pyta
nie.

CZY RZEŹBA MA 
WRÓCIĆ NA RYNEK? 
Pomnik stoi od pół wieku na 
skwerku za kościołem, osło
nięty przed działaniem czyn
ników atmosferycznych 
/wiatru, deszczu, tempera
tury / przez wysokie drzewa 
i prezbiterium, rzucające 
cień, filtrujące światło i za
nieczyszczenia, stwarzające poprzez nagromadzenie ziel
eni swoisty mikroklimat. 

Rzeźba zdążyła się do niego 
przyzwyczaić. Gwałtowne 
przeniesienie jej w zupełnie 
odmienne warunki: zupełnie 
odsłonięty teren, sąsiedztwo 
wody z fontanny, mogą do
prowadzić do całkowitego 
zniszczenia zabytku w krót
kim czasie. Wystarczy spoj
rzeć na drugą rzeźbę tego 
świętego, stojącą przed koś
ciołem. Pomimo wykona
nych przed kilku laty zabie
gów konserwatorskich, dzie
ło J. M. Osterreicha ulega 
destrukcyjnym działaniom 
wszystkich wyżej wymienio
nych czynników. Rzeźba zza 
kościoła jest zachowana 
znacznie lepiej. Są na niej 
jeszcze widoczne ślady zdo
biącej ją niegdyś polichro
mii.

Jakież jest wyjście z tej 
sytuacji? W TROSCE 
O DOBRO JEDNEGO 
Z DWÓCH XVIII-WIECZ- 
NYCH RYBNICKICH 
POMNIKÓW NALEŻY 
POZOSTAWIĆ ORYGI
NAŁ WŚRÓD ZIELENI, 
W DOTYCHCZASOWYM 
MIEJSCU. Dyskretne pod
świetlenie pomnika i upięk
szenie skweru podniesie pię
kno tego cichego zakątka 
w centrum miasta. Fontan
nie na rynku można NAD
AĆ PIĘKNY KSZTAŁT 
WSPÓŁCZESNY, wkom
ponowany w zieleń - lub też, 
nawiązując do tradycji - 
wprowadzić kopię rzeźby.

W ten sposób zostałyby 
zaspokojone potrzeby zaby
tku oraz chęci tej grupy ryb
niczan, która dbając o pięk
no swojego miasta, pragnie 
nawiązać do tradycji.

ELŻBIETA BIMLER - 
MACKIEWICZ 

Zdjęcia ze zbiorów Muzeum 
w Rybnickiego

weprawidłowe funkcjonowanie jajni
ków, poprawę regularności 
cyklu miesiączkowego, przy
wrócenie wytwarzania plem
ników.

Informacje powyższe po
dano wg danych potwier
dzonych przez badania lekarskie
karskie osób kor: 
z seansów 
JUNGA.

osób korzystających 
z seansów ANDRZEJA JUNGA.

Bilety do nabycia - od dziś 
na Małej Scenie Rybnickiej 
od godz. 9. 00 - 21. 00 w cenie 
50. 000. - zł/telefony: 23-195 
i 288-25/

/r e d /
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Janina Podlodowska

Sobótka w Pszowie - odc. XVIII
Wrócił do wozu. Dobrał jesz

cze ciotecznego Stefka Dornę 
i już sadowili się na wozie. On 
z Agnieszką na przedzie, reszta 
plecami do nich na szerokim 
przednim siedzeniu i Stefek na 
kojcu po świnkach. Agnieszka 
spoważniała. Siedziała milczą
ca. Zapatrzona w mijaną drogę. 
Tomek oglądnął się na wiezio
nych z tyłu i kiedy zobaczył, że 
Burda drzemie a Mojżyszek roz
prawia ze Stefkiem, powiedział 
Agnieszce żeby otworzyła rękę, 
szybko wyjął z kieszeni paciorki, 
położył na jej otwartej dłoni, 
potem zacisnął jej palce i po
trzymał mocno, żeby nie mogła 
upuścić koralików. - To na pa
miątkę - szepnął i cofnął swoją 
rękę. Ona nie śmiała od razu 
otworzyć pięści, po chwili uchy
liła tylko palców i z zachwytem 
spoglądała na dar. Z trudem 
wyszeptała podziękowanie.

Tomek pytał, czy by nie 
chciała, żeby tak zostało, jak 
jest. Nie rozumiała. Przelękła się 
i zdziwiła. On wyjaśnił, że przy
szła mu na myśl taka jednak 
gadka Szymonowa przy Sobót
ce, że stało się raz tak, iż wszystko

ko zostało zaczarowane w jednej 
chwili, tak jak było i dalej już nic 
się nie działo, tylko to, co 
w chwili czaru zastygło w ruchu 
i każdy został na zawsze tak, jak 
był w tej ostatniej sekundzie.

Na ten przykład ktoś kto jadł 
i niósł łyżkę do ust, już nie trafił, 
ten, co uciekał, jedną nogą byłby 
na ziemi a drugą w powietrzu, 
a ten co gonił tak samo i tak by 
się gonili bez końca nie goniąc. 
A oni by razem jechali choćby 
nie jechali, konie też biegłyby 
i nie biegły, bo czas nagle urwał 
się i zastygł /jak na obrazie/.

Agnieszka patrzyła przerażo
na tymi swoimi świetlistymi 
oczami, a Tomek się śmiał: Ja 
bym tak chciał, nie żałował
bym... dlaczego Agnieszka nie 
chciałaby?... Spuściła tylko oczy 
i rzekła: Nie wiem... nie wiem... - 
To mogłoby być szczęście - roz
myślał Tomek głośno. - Szczęś
cie...? - Ja myślę - podjęła Agnes 
- szczęście to jest wtedy, kiedy 
się nie cierpi i kiedy można cie
szyć się chwilą, ale wiedzieć, że 
ta chwila jest dobra i mocno 
czuć, tak trzeba czuć, że dzieje 
się coś dobrego, coś pięknego...

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

nie
zrezygnujemy 

nigdy! „
14 listopada 1990 roku 

podpisany został w Warsza
wie „TRAKTAT MIĘDZY 
RZECZPOSPOLITĄ POL
SKĄ A REPUBLIKĄ FE
DERALNĄ NIEMIEC
O POTWIERDZENIU IS
TNIEJĄCEJ MIĘDZY N I
MI GRANICY,,.

Czytamy tam: „Umawia
jące się Strony oświadczają, 
że istniejąca między nimi 
granica jest nienaruszalna 
teraz i w przyszłości oraz 
zobowiązują się wzajemnie 
do bezwzględnego poszano
wania ich suwerenności i in
tegralności terytorialnej,, /a - 
rtykuł 2/, zaś dalej w ar
tykule 3: „Umawiające się 
Strony oświadczają, że nie 
mają wobec siebie żadnych 
roszczeń terytorialnych i że 
roszczeń takich nie będą wy
suwać również w przyszło
ści,,.

Polska i zjednoczone Nie
mcy w sposób stanowczy
i wyraźny zaakceptowały 
granice pomiędzy swymi

państwami. I oczywiście 
w tym aspekcie formalno
prawnym nastąpił zdecydo
wany przełom. Jednak 
w mentalności Niemców za
mieszkujących dawniej zie
mie, które dzisiaj należą do 
Polski - Śląsk, Prusy Wscho
dnie - pozostanie nostalgia 
za miejscem urodzenia swe
go dziadka, ojca czy samego 
siebie. Tej sytuacji nie zmieni 
nawet najlepszy traktat. Te 
rany musi zagoić czas. Jak 
długi, trudno powiedzieć.

Analogiczną sytuację 
przeżywają Polacy przesied
leni po 1945 roku z kresów 
wschodnich Rzeczypospoli
tej „międzywojennej,,. Za
stanówmy się zatem czasa
mi, jak mogą reagować oby
watele państwa Litewskiego 
czy Ukraińskiego na wyda
waną w Polsce „Gazetę Wi
leńską,, czy imprezy kultura
lne organizowane przez pol
skich lwowiaków?

W tych przypadkach trud
no mówić chyba o rewizjoniźmie

Życie jest krótkie, 
sztuka długotrwała

Jubilat Piotr Skrzynecki w otoczeniu 
wielbicieli Chorągiew K rólestw a Polskiego

Sezon turystyczny w pe
łni. A choć w Rybniku przez 
cały rok nie brakuje imprez 
kulturalnych, także i tych 
najwyższej rangi, w czasie 
wakacji jest ich mało. Mimo, 
że właśnie teraz w naszym 
mieście i jego okolicach go
ści najwięcej przybyszów 
z zagranicy, którzy chętnie 
skorzystaliby z różnych at
rakcji.

A jak to robią inni? Na 
przykład w Krakowie przez 
cały czerwiec odbywały się 
wernisaże, koncerty, przed
stawienia, festiwale filmowe 
i kulturalne składające się na 
EUROPEJSKI MIESIĄC 
KULTURY. Od połowy lat 
80-tych jedno z miast Wspól
not Europejskich staje się 
STOLICĄ EUROPEJ
SKIEJ KULTURY. Kra
ków stał się gospodarzem tej 
imprezy jako pierwsze 
z miast na wschód od obalo
nego berlińskiego muru. 
Podjął ideę wymiany kultu
ralnej, jednoczącej nową Eu
ropę, wygrywając rywaliza
cję z Grazem i Budapesztem.

Moją uwagę zwróciła 
w Krakowie impreza, w któ
rej umiejętnie połączono 
prywatność, lokalny koloryt 
miasta, jego dorobek histo
ryczny i kulturalny z zaspo
kojeniem potrzeb międzyna
rodowej społeczności turys
tów, która ściąga tu z roż
nych stron świata co roku. 
27 czerwca na krakowskim 
Rynku uczczono 60-lecie ży
cia Piotra Skrzyneckiego po
chodem historyczno-karna-

wałowym i wystawieniem 
żywego obrazu - repliki 
„Hołdu pruskiego,, Jana 
Matejki.

Śmietanka krakowskich 
artystów z „Teatru Starego,, 
i „Piwnicy pod Baranami,, - 
wśród nich sam Jubilat jako 
konferansjer, Jerzy Binczy
cki w roli króla Zygmunta 
Starego, Anna Dymna jako 
królowa Bona oraz Jan No
wicki jako Albrecht Hohen
zollern - złożyła hołd lenny, 
dokładnie tak, jak wyobraził 
go sobie w 1882 roku /k olej
ny jubileusz! / J a n  Matejko. 
Barwny korowód w strojach 
historycznych przyciągnął

tysiące turystów, którzy, jak 
zapewne przed setkami lat, 
wdrapywali się na wszystkie 
bardziej wyniosłe miejsca, 
włącznie z podestami kamer 
telewizyjnych, by chłonąć 
o zmroku to, co wydobywa
ły światła jupiterów.

I tym razem hołd niesiono 
nie tyle idei ceremonialnego 
sławienia państwa polskiego, 
co uosobionej przez Matejkę 
w postaci królewskiego błaz
na Stańczyka trosce o przy
szłość Polski. „Twoje powoł
anie panować przez cierpie

nie wśród uciechy,,. Zgodnie 
z formułą Seneki: „ars lon
ga, vita brevis,, niesiono po-

słanie - nasze, swojskie - całej 
jednoczącej się Europie - po
słanie troski o jej przyszły 
kształt. W ten sposób uczy
niono zadość tradycji pols
kiej, równocześnie promując 
ją dalej - w Europę i świat.

A u nas, w Rybniku? Czy 
doprawdy nie mamy się 
czym chwalić? Czy tutejsze 
tradycje oraz indywidualne 
sukcesy muszą tkwić pod 
korcem właśnie wtedy, gdy 
jest najlepszy moment, by 
nimi zając uwagę nie tylko 
mieszkańców miasta, ale i li
cznych turystów z zagrani
cy?

Tekst i foto: /g w /

rewizjoniźmie czy próbach burzenia 
porządku europejskiego, 
chociaż w niejednym przy
padku taka zorganizowana 
nostalgia balansuje na grani
cy prawa, przyzwoitości 
i poczucia rzeczywistości. 
I jest tak na pewno w przy
padku pewnego Związku 
Studentów Śląskich z Ge
tyngi /Gottingen/ w Niem
czech, który propaguje kon
trowersyjne hasła. Jedno 
z nich zauważyłem w czerw
cu br. w wielu miejscach: na 
parkingach, dworcach auto
busowych i kolejowych...

Były to małe naklejki, kle
jone grupami, jedna obok 
drugiej. Jest tam napis: „Z 
węgla zrezygnujemy chętnie 
- ze Śląska nigdy!,, Brzmi to 
w oryginale: „Auf Kohl ve
rzichten wir gern - aut Schle
sien nie!,,.

MAREK SZOŁTYSEK

Zaprosili nas...

... na Ogólnopolską Tury
styczną Giełdę Piosenki Stu
denckiej w Szklarskiej Porę
bie, która odbędzie się 
w dniach od 30 lipca do 
2 sierpnia w bazie „Pod Po
nurą Małpą,,. W programie 
próby, koncerty konkurso
we i Koncert Laureatów.

W giełdzie może wziąć 
udział każdy, kto chce śpie
wać, a organizatorzy zapew
niają wykonawcom: bezpła
tne miejsce na polu namioto
wym, profesjonalne nagłoś
nienie i atracyjne nagrody. 
Każdy może zaśpiewać
w konkursie cztery piosenki 
/nie więcej niż dwie na jed
nym koncercie/

Również publiczność 
znajdzie miejsce na polu na
miotowym i bezpłatny
udział we wszystkich konce
rtach.

Koncerty będą się odby
wać w czwartek od 20. 00, 
w piątek od 16. 00, w sobotę 
od 20. 00 /koncert jubileu
szowy/i w niedzielę o 11. 00 
/k oncert laureatów/.

... na Wakacyjny Festiwal 
Piosenki Podwórkowej, któ
ry odbędzie się w niedzielę 19 
lipca w samo południe 
w BASZCIE NA GRODZI
SKU w Wodzisławiu.

Lubisz grać, śpiewać i do
brze się bawić? Przyjedź do 
Wodzisławia.

Za zaproszenia dziękuje
my.

/r ó ż /
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TYDZIEŃ POLSKI W M AZAM ET

POŻEGNANIE... 

Stoisko Mazamet na wystawie w Tuluzie. Przedstawić się, pokazać swoją ofertę i możliwości -

PIĄTEK, 19 CZERWCA 
1992 r.

Dokształcamy się... Część 
delegacji, tak zwana oficjal
na, jedzie do Tuluzy, reszta 
do Albi...

W Tuluzie na godz. 11. 00 
zapowiedziano otwarcie Re
gionalnej Wystawy Gospo
darczej. Jedziemy samocho
dem jednego z wicemerów 
Mazamet, który jest człon
kiem delegacji miasta na ot
warcie tej wystawy. Przed 
halą wystawową spotykamy 
się z merem Mazamet, pa
nem Michelem Bourguignon 
i resztą delegacji miasta. Ma
my pół godziny przed otwar
ciem na obejrzenie poszcze
gólnych ekspozycji, ale
o godz. 11. 00 grająca raźnie 
orkiestra dęta marynarki 
wojennej nie cichnie, a za 
chwilę słyszymy komunikat, 
że otwarcie wystawy opóź
nione będzie o pół godziny, 
gdyż pan wiceminister - głó
wny gość uroczystości - 
przybędzie o tyle później... 
W ten sposób zyskaliśmy 
kolejne pół godziny na do
kładniejsze obejrzenie po
szczególnych stanowisk
i mówiąc szczerze, nie do 
końca rozumiałam cały ten 
zamęt. Czyżby bowiem 
w kraju od dawna prowa
dzącym gospodarkę wolno
rynkową, wystawa promocyjna

promocyjna była aż tak niecodzien
nym wydarzeniem?

Wszyscy wokół nas biega
li dość mocno przejęci, a mo
im zdaniem, w świecie gos
podarki wolnorynkowej ta
kie pokazywanie swoich wi
zytówek to chyba normalka.

to początek każdej współpracy.

Przedstawić się, pokazać 
swoją ofertę i możliwości - to 
początek każdej współpra
cy, czy to między miastami 
jednego regionu, czy tak od
ległymi od siebie jak Rybnik 
i Mazamet. Zapomniałam 
jednak o tym, że zgromadze
ni tutaj wystawcy reprezentują

zorganizowanie czegoś w ro
dzaju witryny dla nich mu
siało trochę kosztować... 
i pieniędzy i wysiłku organi
zacyjnego władz regional
nych.

Pan Michel Bourguignon
zaprasza nas po obiedzie do

siedziby Parlamentu Regio
nalnego, który zwiedzamy 
z niekłamanym uczuciem za
wiści. Zaprasza nas do swo
jego biura deputowanego do 
Rady Regionu i na salę ob
rad plenarnych. Znów zadzi
wia prostota, a zarazem ele
gancja i wygoda wyposaże
nia budynku i rozwiązań ar

chi tektonicznych.
Żegnamy się z merem Mi

chelem Bourguignon, który 
pędzi na kolejne spotkanie 
czy naradę - tym razem 
w Radzie Regionu, a my 
odjeżdżamy do Mazamet... 
Nie ma czasu na obejrzenie

Tuluzy, bo czeka nas kolejna 
uroczystość Tygodnia Pols
kiego - msza ekumeniczna 
w katedrze w Mazamet, na 
której śpiewa chór Urszula
nek.

Dla drugiej części naszej 
grupy, piątkowe przedpołu
dnie było bogate w przeżycia 
turystyczne, gdyż autokar 
wyjechał do Albi; co tam 
warto było zobaczyć opisali
śmy w poprzednim numerze 
„GR„.

Piątek jest początkiem 
weekendu, ale jeszcze nie dla 
wszystkich. Dlatego kolacja, 
którą jemy tego wieczoru, 
jest już na większym luzie.

Z rodzinami, u których 
mieszkamy, większość z nas 
ma już przyjacielskie i ser
deczne kontakty, ja osobiś
cie zaprzyjaźniłam się także 
z psem państwa Desarnaud 
panną Gribuj /tak  wyma
wiało się imię tej 6-miesięcz- 
nej damy/. Zwierzęta są pra
wie w każdym domu francu
skim, a ich status jest chyba 
jednak lepszy niż u nas.

Następnego ranka, w so
botę, w szkole odbędzie się 
ważna uroczystość - rozda
nie świadectw. Dlatego 
„moja,, pani domu, Myrtille 
/Jagoda/ Desarnaud, która 
jest przewodniczącą Komi
tetu Rodzicielskiego w Li
ceum Joanny d’Arc była 
przez cały tydzień ciągle 
czymś zajęta i zabiegana. 
Nasz pobyt także przyspo
rzył jej sporo problemów, bo 
przecież szkoła była jednym 
z organizatorów tej wizyty, 
a więc musiała zatroszczyć 
się i o sponsorów.

SOBOTA - 20 CZERW-

tują mały biznes, a więc zorganizowanie

Zwiedzamy siedzibę Parlamentu Regionalnego z niekłamanym uczuciem zawiści...

CZERWCA 
Międzynarodowy 

zauważyć 
wieczorem 
przed 
w centrum 
ne melodie

Główna 
w PARKU 
przypomina 
krakowskich  

Nasze 
dopiero 
spotkanie 
Mazamet 
d’Arc.

Na  
niespodzianka 
której gra 
i okoliczne 
straganikami.

Można 
tak jak 
są trochę 
około godz. 
się sprzedawców 
dniu znów 
spacerowym  

W  MEROSTWIE 
Spotkanie 

naszej 
nazwę: aperitif 
z sokiem 
kanapkami.

Natomiast 
przemówieniami
rekto r a  
Koguta 
oraz siostry 
Urszulanek” 
upominków /  
przedstawiająca Ratusz 
gigantyczne 
Urszulanek”
Mer całkiem 
orkiestra 
zaczął  
partnerkę - 
nastrój
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R Y B N ICKA

Międzynarodowy Dzień Muzyki, co 
zauważyć można było już wczoraj wieczorem 
,  g d y  nasz zespół rockowy grał 
m e r o stwem, a z różnych lokali 
centrum Mazamet słychać było podobne 
melodie...
Główna impreza tego dnia to fiesta
u;  MIEJSKIM Mazamet, który
przypomina trochę fragment krakowskich

PLANT...
zespoły wejdą jednak na estradę 

wieczorem, a wcześniej czeka nas 
spotkanie pożegnalne w merostwie Mazamet 
i  w s p ó lny obiad w Liceum Joanny

ślicznymym placu przed merostwem - 
niespodzianka: zarówno estrada, na której
z n ó w nasz zespół rockowy, jak
okoliczne uliczki są szczelnie oklejone

ni.
Można na nich kupić prawie wszystko, 
tak jak w Rybniku, tyle że rozmiary placu 
trochę inne... Wszystko to niknie około 
1 3 . 00, a za plecami pakujących
sprzedawców stoi sprzątacz i po południu 
znów plac i cała okolica są spacerowym 
deptakiem.
MEROSTWIE
Spotkanie z francuskimi gospodarzami 
w izyty miało swoją fachową nazwę 
aperitif, czyli spotkanie na stojąco, 

sokiem lub winem i malutkimi kanapkami. 

Natomiast poza oficjalną częścią, czyli 
przemówieniami Jacquesa Beaulieu - dyrektora 
l i ceum, wiceprezydenta Jerzego 
 i mera Michela Bourguignon 
siostry Ilony - przełożonej” Urszulanek 

połączonymi z wymianą upominków 
od nas płaskorzeźba przedstawiająca
Ratusz w Rybniku, a od mera gigantyczne
,,b onbon,, dla uczennic” Urszula- 
ważny jest nastrój tego spotkania.

całkiem niespodziewanie zarządził:
orkiestra grać i przy dźwiękach „dętej,, 
tańczyć /! /  wybierając sobie partnerkę 
o c z ywiście spośród Polek! Jednak 
t e g o luzu nie udzielił się wszystkim,

kim, gdyż ze ścian sali spog
lądały portrety dawnych do
stojników Mazamet,
a wszyscy wzrok mieli suro
wy!

Zwiedziliśmy jeszcze gabinet

gabinet mera, gdzie na honoro
wych miejscach stoją upo
minki z Polski /jest ich coraz 
więcej/ i Australii /są dwa/.

Robimy pamiątkowe zdjęcia 
/telewizja filmuje całe spotka
n ie /i zabieramy się na obiad do

Wśród straganów przed merostwem także polski akcent: 
stoisko wyrobów Cepelii.

liceum. O kuchni francuskiej nie będę pisać, bo 
nie mam zamiaru ścigać się z fachowcami; chcę 
jedynie poświęcić kilka słów stosunkowi Fran
cuzów do jedzenia. Jest on po prostu bardzo 
poważny. Jedzenie to ważna sprawa, dlatego 
kucharz to osobistość, a nie „człowiek w far
tuchu,,. Gdy pan Patrick Carmagnole /był 
w „Olimpii,, szefem „Kuchni Francuskiej,, /  
postawił na stole w stołówce liceum deser - 
powitały go brawa /zasłużone/ i trzasnęły 
migawki aparatów fotograficznych.

Nie przeżyłam takiej sytuacji w Polsce i by
łam lekko zdziwiona, choć klimat towarzyszą
cy wszystkim francuskim posiłkom wyraźnie 
akcentuje powagę sprawy, jaką jest dobra 
kuchnia. Chyba od stołu bierze początek dob
re samopoczucie przypisywane wszystkim 
Francuzom - choć nie ma przecież takiej 
reguły. Dobrze skomponowany posiłek, zje
dzony w miłej atmosferze - to ważny czynnik 
naszej kondycji fizycznej i psychicznej.

Pożegnalny obiad w liceum był prawdziwie 
francuski, czyli smaczny i przyprawiający
o dobry nastrój.

Po obiedzie - zajęcia własne, czyli czas 
zakupów. Jedziemy do Supermarketu, ale kto 
potrafi liczyć, ten kupuje tylko drobne upo
minki dla rodziny i znajomych oraz prowiant 
na dwa dni powrotnej podróży. Obydwa ze
społy i chór Liceum Urszulanek muszą przygo
tować się do występów, które trwać będą 
prawie do północy... Prywatny program po
bytu poszczególnych osób był oczywiście bar
dzo zróżnicowany w zależności od inwencji
i możliwości rodzin, u których było się goś
ciem. Oficjalna część delegacji miała prywatny 
punkt programu dopiero na zakończenie wizy
ty, kiedy to córka
pana Jaquesa Beaulieu zaprosiła nas na szam
pana z okazji zdania egzaminów na uczelnię. 
Spotkanie trwało do późnej nocy przy szam
panie, dziwnych rozmowach w pomieszanych 
językach i wspólnym śpiewaniu. Jest już nie
dziela, gdy żegnamy gospodarzy, za kilka 
godzin wyjeżdżamy!

NIEDZIELA 21 CZERWCA
Jest 8. 30. Luki bagażowe autobusu pochła

niają nasze torby, instrumenty obu zespołów 
muzycznych i prowiant ofiarowany nam przez 
gospodarzy na pierwszy dzień podróży. Słońce 
świeci ostrymi promieniami, powietrze jest 
rześkie - jak to w górach, wszyscy są trochę 
podenerwowani. I my i gospodarze... Żeg
namy się i nie są to już uśmiechy i grzeczności 
kurtuazyjne...

c. dalszy na s tr. 9

Fragment Rynku Mazamet

Mer Mazamet Michel Bourguignon wręcza 
oryginalny upominek dla uczennic Liceum Urszu
lanek - cukierek olbrzym -
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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

Krzyżowa, 
bo przy krzyżu

Pochodzenia nazw większości ulic nie trze
ba tłumaczyć. Po prostu w miarę ich po
wstawania nadawano im, w zależności od 
okresu historycznego, odpowiednie, zdaniem 
ówczesnych rajców miejskich, nazwy. Wiele 
jest w naszym mieście ulic, których nazwy są 
związane z obiektami na nich się znajdujący
mi.

Jedną z nich wydaje się być nazwa ul. 
Krzyżowej, która ciągnie się od skrzyżowania 
ulic Raciborskiej i Poprzecznej, dalej przecina 
ulicę Reymonta i biegnie za nową szkołą nr 34 
wzdłuż osiedla przy tej ulicy. Pochodzi ona 
prawdopodobnie od krzyża, który stoi obec
nie na skrzyżowaniu z ulicą Szkolną. Według 
informacji Maksymiliana Olesia krzyż ten stał 
pierwotnie na skrzyżowaniu ul. Wodzisław
skiej ze Szkolna a w 1918 roku został przenie
siony na ulicę Krzyżową, by następnie trafić 
na obecne miejsce.

Fundatorem krzyża był niejaki Liszka po
chodzący z Zebrzydowic. Krzyż z rzeźbioną 
figurą Jezusa Chrystusa wykonany jest z pias
kowca. Data umieszczona na nim wydaje się 
wskazywać, że pochodzi on z roku 1846. Na 
krzyżu widnieje napis: Anton Liszka 1846,

upraszam za tego fundatora coto sfondował 
pacioreczek rzykać jeśli wola tego.

/c. g/
44-253 Rybnik 8 

tel. 392134, 23031 w. 5134 J
PO R A DY  PRAW NIKA - w środy

Dyżury prawnika, udzielającego bezpłatnie 
porad prawnych w środy, w godz. od 15. 00 do 17. 00 

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

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

UWAGI DODATKOWE

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

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

3.  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

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

KRONIKA POLICYJNA

Gospodarz na wczasy 
- włamywacz do mieszkania
3 lipca jeden z mieszkańców 

bloku przy ul. Patriotów powia
domił, że włamano się do miesz
kania jego sąsiada przebywają
cego na wczasach. Złodziej 
wszedł do znajdującego się na 
parterze mieszkania po wybiciu 
szyby w oknie. Straty zostaną 
ustalone po powrocie właścicie
la z urlopu.

Z piwnicy do aresztu 
W budynku przy ul. Patrio

tów 4 lipca o godzinie 1: 30 
miało miejsce włamanie do piw
nicy. Złodziej skradł znajdujące 
się tam akcesoria motocyklowe 
oraz uszkodził drzwi i kłódki. 
Nie miał jednak szczęścia. Zo
stał ujęty i osadzony w areszcie - 
do wytrzeźwienia. Podczas „ro
boty,, był bowiem pijany - al
komat wykazał 2, 55 promila al
koholu.

Nieletnia dziewczynka 
pod autem

Na ul. Wodzisławskiej 3 lipca 
9-letnia dziewczynka wtargnęła 
pod nadjeżdżający samochód 
Volkswagen Golf. Odniosła ob
rażenia w postaci wstrząśnienia 
mózgu, rany podbrzusza i ogól
nych potłuczeń ciała. Została 
przewieziona do Szpitala Miej
skiego nr 1. Kierujący pojazdem 
był trzeźwy.

Włamywacz ujęty
4 lipca o godz. 22. 55 w Bogu-

Boguszowicach przy ul. Żurawiej pat
rol pieszy z przystanku policji 
lokalnej ujął na gorącym uczyn
ku włamania 41-letniego męż
czyznę. Usiłował on okraść 
przedszkole nr 19. Wszedł do 
środka po wybiciu szyby w ok
nie. Nie udało mu się nic ukraść. 
Spowodował jedynie straty 
w wysokości 500 tys. zł.

Podpalenie auta
4 lipca o godz. 2. 30 przy ul. 

Rogozina nieznany sprawca 
podpalił samochód marki 
Volkswagen. Spowodował zni
szczenia wartości 10 mln zł. 
Pijani włamywacze w areszcie

3 lipca zostali zatrzymani na 
gorącym uczynku włamania 
dwaj pijani mieszkańcy Rybni
ka. Próbowali wejść do kiosku 
„Ruchu,, na skrzyżowaniu ul. 
Chrobrego i Kościuszki. Znale
źli się jednak w policyjnym are
szcie.

Do malucha po wycieraczki
W nocy z 4 na 5 lipca nieznani 

sprawcy włamali się do fiata 
126p zaparkowanego pod blo
kiem przy ul. Hetmańskiej. Od
gięli klapę bagażnika kradnąc 
koło zapasowe, pojemnik z ole
jem i wycieraczki wartości 1 mln 
zł.
Kradzież podczas „balowania,,

W nocy z 4 na 5 lipca między 
godz. 15. 00 a 5. 30 podczas im
prezy alkoholowej dokonano 
kradzieży w pomieszczeniach 
biurowych hurtowni nabiału 
„Urmak,,. Z pozostawionego 
w jednym z pokojów nesesera

Nowy sklep FANTOS,
Rybnik, ul. Jankowicka 2, proponuje 
farby, lakiery, drewnochrony, tapety 

Duży wybór, niskie ceny 
Czynny codziennie od 9. 30 - 17. 30, 

w soboty od 9. 00 - 14. 00 
ZAPRASZAMY

UWAGA! OKAZJA!
SPRZEDAM pawilon usługowo - handlowy

Rybnik, ul. Kościuszki 11. Informacje pod tel. 580-233 
w dniu 20. 07. 1992 r. w godz. 11. 00 - 14. 00.

zginęła gotówka w wysokości 
135 mln zł - własność jednej 
z mieszkanek Rybnika.

Śmierć na drodze
5 lipca o godz. 17. 30 na ulicy 

Niepodległości w Popielowie 
fiat 126p najechał na idącą po
boczem 68-letnią kobietę, która 
poniosła śmierć na miejscu. 
Sprawca wypadku uciekając 
z miejsca zdarzenia najechał na 
wysepkę uszkadzając znak dro
gowy.  Został osadzony w aresz
cie. 37-letni kierowca fiata był 
pijany. Alkomat wykazał 1, 61 
promila alkoholu.

Potrącenie kobiety
Na ul. Boguszowickiej 6 lipca

o godz. 14. 00 samochód mazda 
potrącił stojącą po prawej stro
nie jezdni kobietę. Doznała ona 
pęknięcia kręgosłupa. Kierujący 
autem był trzeźwy.

„Prywatyzacja,, telefonów
W nocy z 6 na 7 lipca na ul. 

Larysza nieznany sprawca 
skradł 30 metrów kabla telefoni
cznego prowadzącego do Spół
dzielni Introligatorskiej.

7 lipca o godz. 22. 50 skradzio
no zaś 100 metrów drutu z krze
mo-brązu na szkodę Rejonowe
go Urzędu Telekomunikacji 
w Rybniku. Tym razem sprawcy 
zostali ujęci na gorącym uczyn
ku.

Kwasem na samochody
Na parkingu koło bloku przy 

ul. Pukowca w nocy z 7 na 
8 lipca nieznany sprawca oblał 
żrącym płynem karoserie trzech 
samochodów:  fiata 125p
i dwóch „maluchów,,. Czyżby 
zemsta wroga motoryzacji?

Międzynarodowa awantura 
w „Łapaczu,,

8 lipca policja zatrzymała 
uczestników awantury w restau
racji „Łapacz,, w Rzuchowie. 
Jednym z nich był zamieszkały 
czasowo w Raciborzu obywatel 
Rosji - trzej pozostali to „nasi,, - 
mieszkańcy Raciborza i Kuźni 
Raciborskiej.

Włamanie po serek
Przy ul. Dworek 10 lipca 

o godz. 3. 45 dwóch nieznanych 
sprawców włamało się do kios
ku nabiałowego. Wybili szybę 
zbrojoną w okienku handlo
wym i skradli artykuły nabiało
we na szkodę Okręgowej Spół
dzielni Mleczarskiej w Rybniku.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5       8



Dyrektor rybnickiego 
ZOZ-u, inż. RYSZARD 
KUFEL, za problem numer 
jeden podległej mu instytucji 
uważa - co z pewnością niko
go nie zdziwi - trudności 
finansowe. Są one pochodną 
aktualnej sytuacji gospodar
czej Polski. Oto główne spra
wy, jakie zdołaliśmy poru
szyć:

- Reforma ochrony zdrow
ia jest niezbędna. Czekamy 

na nią wszyscy... Ale społe
czeństwo nie wie, ile ochrona 
zdrowia kosztuje i jaki ma 
być system, który zabezpie
czy jego potrzeby! W aktual
nej, przejściowej sytuacji mu
simy sobie jakoś radzić, by 
podołać problemom bieżą
cym. Nikt nas z opieki zdro
wotnej nie zwolni. Wszystko 
zależy od finansów i od ludzi. 
Finanse mamy ograniczone - 
obserwujemy bezrobocie 
wśród pielęgniarek i lekarzy, 
płace służb medycznych są 
odległe od średniej krajowej... 
T ylko drakońskie cięcia 
w w ydatkach pozw ala ją  nam 
egzystow ać. A tymczasem 
brak nam środków na inwes
tycje, modernizację posiada
nej już bazy, naprawy infra
struktury / woda, energia, ku
chnie, pralnie/. Jeśli chodzi 
o ludzi, to gdyby nie brak 
środków /  średnia płaca w ca
łym Z O Z -ie  wynosi 1470 ty
sięcy/, mógłbym zatrudnić 
około 120 pielęgniarek. Ma
my wystarczającą ilość leka
rzy. Odczuwamy tylko brak 
takich specjalistów, jak ra
diolodzy czy neurolodzy. Jest 
duże zapotrzebowanie na sto
matologów, ortodontów /m a
my tylko jednego specjalistę/, 
usługi protetyczne. Około 
dwudziestu absolwentów 
akademii medycznych odbę
dzie u nas staże, lecz nie 
wiadomo, czy znajdą się śro
dki na ich zatrudnienie.

- Czy trudna sytuacja fi
nansowa opieki zdrowotnej 
może spowodować, że np. 
pacjenci w rybnickich szpita
lach nie otrzymają posiłku?

- Rzeczywiście, stawki ży
wieniowe są u nas bardzo 
niskie, jak w całym kraju. 
Wystarczy powiedzieć, że na 
„wsad do kotła,, przez jeden 
dzień pobytu pacjenta w szpitalu

talu możemy przeznaczyć je
denaście i pół tysiąca złotych! 
Trudno, żeby ktokolwiek był 
z tego zadowolony. Wydawa
nie w tych warunkach trzech 
posiłków dziennie graniczy 
z cudem.

- We wszystkich podleg
łych panu placówkach został 
umieszczony apel do pacjen
tów o pomoc finansową. Od 
jak dawna trzeba prosić 
o pomoc i jakie są efekty 
tego apelu?

- O głosiliśm y go kilka mie
sięcy temu. A by nasze usługi 
utrzym ać przynajm niej na 
poziom ie  roku ubiegłego, 
brakuje nam w tym  roku od  
8 do 10 m iliardów złotych!! 
R atow ałaby nas kw ota  około  
20 tys ięcy  zło tych  od  pacjenta  
za  dzień p o b y tu  w szpita lu , 
ale  e fek ty  finansow e tego  
apelu są praw ie żadne.

- Więc skąd zamierza pan 
wziąć te pieniądze?

- G dyby środków  brakow a
ło nadal, rozw ażam y m ożliwość

możliwość dobrow olnej deklaracji 
odpłatności za  p o b y t w s zp italu. 

 Ale nie poprzez zastoso
wanie indywidualnej deklara
cji przed leczeniem /jak to 
zrobiono gdzie indziej/, gdyż 
społeczeństwo mogłoby to

odebrać jako próbę wymusze
nia dodatkowych opłat. O ile 
pacjent zadeklarowałby chęć 
wniesienia opłaty, to byłaby 
ona uiszczana dopiero p o  za
kończeniu leczenia, p o  wy
jściu ze szpitala. Jeżeli sytua
cja materialna ZOZ-u nie po
prawi się, rozw ażam y takie  
rozw iązan ie od  sierpnia br., 
ale pragniemy, by sposób jego 
wprowadzenia uchronił nas 
przed posądzeniami o „wy
muszaniu opłaty,,. Podkreś
lam: będzie to ostateczność 
podyktowana dramatycznym 
brakiem środków. D eklara
cja będzie całkow icie dobro
wolna, a wpłata zostanie wpi
sana na druk ścisłego zara
chowania. Decyzja jeszcze 
jednak nie zapadła...

- Czy podjął pan inne pró
by zdobycia funduszy na 
utrzymanie odpowiedniego 
poziomu opieki zdrowotnej?

- Zwróciliśmy się o pomoc 
do gmin - o kwotę proporcjonalną

proporcjonalną do liczby przypadków 
hospitalizowania ich miesz
kańców. Spotkaliśmy się ze 
zrozumieniem naszych po
trzeb, choć część gmin nie jest 
w stanie nam pomóc. Na 
przykład pomoc zadeklaro
wała gmina Leszczyny, a inne 
organy samorządowe obieca
ły dokonać przeglądu swoich 
możliwości. Konsumentem 
osiemdziesięciu procent na
szych usług są mieszkańcy 
Rybnika, nic więc dziwnego 
że jesteśmy w stałym kontak
cie z Zarządem Miasta i Ko
misją Zdrowia Rady Miasta 
Rybnika, u których zawsze 
znajdujemy życzliwą pomoc. 
Nasze potrzeby rozumieją 
także zakłady pracy /szcze
gólnie intensywnie wspomaga 
nas Elektrownia Rybnik/, 
a nawet prywatne osoby. Jes
teśmy wspomagani w postaci 
podarunków rzeczowych /np. 
Dom Małych Dzieci jest zao
patrywany w zabawki/, dota
cji na węgiel czy konkretnego 
sprzętu. Ograniczamy swoje 
wydatki, aby możliwie naj
mniej boleśnie dla społeczeńs
twa przetrwać ten trudny 
okres...

W pierwszym półroczu 
bieżącego roku w placów
kach rybnickiego ZOZ-u ho
spitalizowano ogółem 8. 806 
osób, udzielono 407. 108 po
rad lekarskich - w tym 
96. 809 porad specjalistycz
nych. Te liczby świadczą, 
nawet przy minimalnej dozie 
wyobraźni, o skali proble
mów, z którymi musi bory
kać się nasza służba zdro
wia. Oby nikt z nas nie mu
siał ich poznać dokładniej, 
dosłownie - na własnej skó
rze.

Zanim więc przejdziemy 
kolejny raz obojętnie obok 
apelu ZOZ-u o pomoc, po
winniśmy przynajmniej wie
dzieć, że nie jest to tylko apel 
do wyobraźni czy do kiesze
ni. To apel do ZDROWO - 
tak jest - ZDROWO POJĘ
TEGO EGOIZMU. Wszak 
każdy z nas jest potencjal
nym pacjentem... 
GRZEGORZ WALCZAK

Baza lecznicza, którą dys
ponuje Z O Z  do „obsługi,, 
zdrowia i życia mieszkańców 
swojego rejonu, składa się 
Z trzech rybnickich szpitali, 
dysponujących łącznie 701 łó
żkami w 16 oddziałach. Szpi
tal przy ul. Rudzkiej posiada 
238 łóżek w ramach pięciu 
oddziałów:  chirurgicznego,
pediatrycznego, urazowo-or
topedycznego, chirurugii i la
ryngologii dziecięcej. Szpital 
„Juliusz„ / ul. 3-go Maja 1 8 /  
ma 236 łóżek na oddziałach 
wewnętrznym,  okulistycznym
nym, laryngologicznym, on
kologicznym, skórno-wene
rologicznym i przewlekle 
chorych. Szpital przy ul. Po
wstańców z oddziałami we
wnętrznymi męskim i żeń
skim oraz ginekologiczno - 
położniczym liczy 180 łóżek. 
Dodatkowych 60 łóżeczek 
posiada tutaj oddział noworo
dków. Wreszcie mieszczący 
się w Bełku Szpital Obser
wacyjno - Zakaźny ma dla 
swoich pacjentów 47 łóżek.

Oprócz bazy szpitalnej 
Z O Z -owi podlega 14 przy
chodni rejonowych / a  w nich 
18 poradni stomatologicz
nych /, 5 przychodni przemy
słowych, 4 wiejskie ośrodki 
zdrowia i 2 punkty lekarskie, 
jeden Dom Małych Dzieci, 
jeden oddział pomocy doraź
nej /  Pogotowie Ratunko
w e /, Zakład Anatomo-Pato
logii /p r z y  szpitalu w budo
wie - w Orzepowicach/ oraz 
dwie przychodnie specjalisty
czne z 35 poradniami.

We wszystkich tych punk
tach rybnicki Z O Z  zatrudnia 
około 2000 ludzi - w tym 
posiada 201 etatów lekar
skich, 39 stomatologów, 6 fa 
rmaceutów, 24 pracowników 
opieki medycznej z wyższym  
wykształceniem /m .  in. psy
cholodzy, logopedzi, specjali
ści rehabilitacji/ . Średni per
sonel medyczny to najlicz
niejsza grupa, składająca się 
Z 917 osób.
/Dane te pochodzą z kwietnia 
br.

Czy za pobyt w szpitalu będziemy płacić?

S O S  d la  Z O Z -u
Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rybniku jest 

jednostką organizacyjną ochrony zdrowia - dokładnie zdrowia 
mieszkańców Rybnika, gmin Leszczyny i Świerklany oraz wsi 
Jejkowice. Obszar ten zamieszkuje 166. 670 osób, z których 
23. 600 osób mieszka na wsi.

Symbolem finansowych trudności służby zdrowia jest szpital 
w budowie w Orzepowicach.

POŻEGNANIE...
c. dalszy ze str. 7

Serdeczność jest prawdziwa; 
wszyscy zostawiamy w Maza
met cząstkę ciepłych uczuć, 
a niektóre rodziny żegnają się 
z uczennicami wśród łez!

Autokar rusza powoli i wspi
na się w stronę Carcassone.

Być w Rzymie i nie spotkać się 
z papieżem, to tak samo jak być 
w Mazamet i nie zobaczyć Car
cassone. I być tak blisko Morza 
Śródziemnego, a nie zamoczyć 
w nim nóg - to też rzecz niewyo
brażalna. Udało się nam zreali
zować i jedno i drugie, choć 
w obu przypadkach mieliśmy 
tylko po półtorej godziny. „Nic 
to Baśka,,... Morze Śródziemne

w Valras zmoczyło jednak nasze 
stopy, które wcześniej dość śpie
sznie przemierzały zadziwiające 
uliczki średniowiecznego Car
cassone.

Od tej chwili trasa naszej po
dróży robi zwrot o 180 stopni 
i jedziemy już tylko na północ - 
do Rybnika, w którym „ląduje
my,, szczęśliwie/dzięki zawodo
wej klasie obu kierowców auto
karu „Transgóru,, panów: Wi
tolda Małachowskiego i Helmu
ta Wawocznego/ dnia 22 czerw
ca o godz. 23. 45, czyli po 36 
godzinach drogi. Ale warto by
ło...

EUGENIA PLUCIK Morze Śródziemne w Valras... Nasz autokar podjechał prawie nad samo morze
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 SP O R T  * TURYSTYKA

W  o czek iw an iu  
na em ocje ...

Rybniccy kibice doczekali 
się wreszcie meczu, który 
może im dostarczyć emocji. 
W najbliższą niedziele dru
żyna JEANETTE - ROW 
podejmować będzie na włas
nym torze zespół zajmujący 
trzecie miejsce w drugoligo 
wej tabeli - START Gniez
no, mający cztery punkty 
straty do prowadzącego du
etu leszczyńsko-rybnickie- 
go. Żużlowcy z eks-stolicy 
nie zrezygnowali, miejmy 
nadzieję, z walki o awans do 
pierwszej ligi i przyjadą do 
Rybnika z najsilniejszym 
składem z Simonem Crossem 
i Czecho-Słowakiem Kas 
perem. Mecz w Gnieźnie był 
bardzo zacięty i kto wie, jak 
potoczyłyby się jego losy, gdyby zabrakło w drużynie 

bezkonkurencyjnego Ame
rykanina Billy Hamilla.

Do niedzielnego meczu 
rybniczanie przystąpią jed
nak w krajowym składzie. 
Nastroje w sekcji żużlowej 
już od dłuższego czasu są 
dalekie od euforii. Nikła fre
kwencja widzów na impre
zach żużlowych musiała 
wcześniej czy później ściąg
nąć na sekcję kłopoty finan
sowe. Inwestycje czynione

razem najmniejszych żużlo
wców. Jest wśród nich kilku, 
którzy palą się do jazdy, 
choć mają jeszcze problemy 
z sięgnięciem nogami do zie
mi, kiedy już siedzą na moto
cykl u. Szkoda tylko, że cały 
trening, ze względu na braki 
sprzętowe, mające rzecz jas
na swoje źródło w proble
mach finansowych, przebie
ga bardzo ślamazarnie, 
a najwięcej czasu pochłania 
adeptom żużla nie szlifowa
nie własnego talentu po
przez jazdę, lecz zabiegi ma
jące na celu uruchomienie 
wrakowatych motocykli. 
Dobrze byłoby, gdyby zna
lazł się jakiś miłosierny 
sponsor, chcący zainwesto
wać w cały ten interes funkc
jonujący pod szyldem szkół
ki. To przecież tam zaczyna
ją się wielkie żużlowe karie
ry. Jak dobrze byłoby po
wrócić do idei mini-toru, na 
którym maluchy z pierw
szych klas szkół  podstawo
wych mogłyby uprawiać mi
nispeedway.

Taką drogę obrali Duń
czycy i dziś są światową po
tęgą. Może doczekalibyśmy 
się takiego, dajmy na to, 
Bajerskiego, który w wieku

przód, jeśli nie w Polsce, to 
na świecie. Kiedyś liczyliśmy 
się na światowej i żużlowej 
arenie, teraz liczy się na niej 
może jeszcze tylko nasz 
wspaniały rybnicki stadion, 
ale jeśli dalej będzie pozos
tawiony sam sobie, i to się 
wkrótce zmieni. Świat idzie 
naprzód, my stoimy w miej
scu, stosując metody szkole
nia z czasów żużlowego śre
dniowiecza.

Ale wróćmy do niedziel
nego meczu. Na zaangażo
wanie kogoś z Wysp Brytyj
skich /Staechmann, Thorp/ 
najzwyczajniej nie ma pie
niędzy. Z drugiej strony ryb
niczanie w meczach ligo
wych spisują się bardzo dob
rze i pomimo zaległości fi
nansowych zawodnicy po 
prostu dają z siebie wszyst
ko, tworząc mocny zespół, 
przynajmniej na drugą ligę. 
Gratulować sportowej po
stawy! Korbel, Pawliczek, 
Eugeniusz Skupień czy jego 
starszy brat Antoni, a nawet 
szalony Musiolik to zawod
nicy, których na własnym 
torze stać obecnie na wiele 
i pewnie nie straszni im dzi
siaj Cross czy Kasper. Jak 
będzie naprawdę, przekona
my się już w niedzielę.

A tak swoją drogą szykuje 
się kolejna restrukturyzacja: 
już 21 lipca odbędzie się ko
lejne, prawdopodobnie osta
tnie, walne zebranie członków

Jeden z wyścigów rybnickiego ćwierćfinału Mistrzostw Polski: od lewej Jacek Rempała,
Piotr Leśniowski i Andrzej Musiolik.

jeszcze przed sezonem się nie 
zwróciły, a kosztowne trans
fery pochłonęły lwią część 
sekcyjnego kapitału. Umo
wy opiewały na konkretną 
ilość startów i nikogo nie 
obchodziło, czy jest to wyja
zdowy mecz z „Unią,, Lesz
no, czy pojedynek na włas
nym torze z lichutkim Śląs
kiem Świętochłowice, a ho
noraria trzeba było wypła
cać niezależnie od ilości wi
dzów na trybunach. Jedy
nym optymistycznym ak
centem jest zajmowane przez 
rybniczan miejsce w tabeli 
i dobra postawa całego ze
społu, może nie licząc mło
dzieżowców, którzy wciąż 
zawodzą. A tak, swoją dro
gą, odwiedziłem ostatnio 
trening najmłodszych, a za
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17 lat wystąpi w Finale Mist
rzostw Świata Juniorów. 
O kimś takim można powie
dzieć, że jest talentem czystej 
wody. Skąd brać na to pie
niądze? Możliwości rodzi
ców młodocianych żużlow
ców są ograniczone, oszczę
dności ich samych też nie
wiele tu zmienią. Marzy się 
w Rybniku żużlowa szkółka 
z prawdziwego zdarzenia, 
znana i ceniona w całym 
kraju i nie tylko. Powie ktoś, 
że to zwyczajne mrzonki... 
Nie sądzę... Być może nie 
nadeszły jeszcze odpowied
nie czasy, w których podob
ny zamysł byłby do zrealizo
wania, choć z drugiej strony 
czekać nie ma na co. Każdy 
mijający miesiąc oddala nas 
o d  wszystkich idących na

członków K. S. ROW, na którym 
według wszelkich znaków na 
ziemi i nad Urzędem Miasta 
podjęta zostanie decyzja
o upadłości klubu. Wśród 
wielu pytań, pojawia się ró
wnież i to o przyszłość sekcji
i drużyny żużlowej. Rzeko
mo ma powstać nowa struk
tura: towarzystwo, zrzesze
nie itp. Na razie wszystko 
jest w sferze poczynań zało
życielskich i organizacyj
nych, o których do chwili, 
gdy zaowocują faktami, nie 
chciałbym pisać. Wszystko 
musi się odbyć zgodnie 
z prawem, tak, by w życiu 
drużyny żużlowej nie po
wstała luka, gra idzie prze
cież o pierwszą ligę, szyld to 
sprawa drugorzędna.

WACŁAW TROSZKA

S P O R T  *  TURYSTYKA

JACEK
BEDNAREK

zostaje
przed

telewizorem
Rybnicki chodziarz JA

CEK BEDNAREK nie 
otrzymał jednak olimpijskie
go paszportu. Nici z planów, 
nici ze sportowych marzeń...

Zawsze patrzę na człowie
ka - sportowca, nigdy na 
sportowca - numer. Ludzie 
z warszawskiej centrali od 
strony formalnej z pewnoś
cią mają rację. BEDNA
REK nie spełnił oficjalnego 
olimpijskiego minimum; miał 
na swym koncie dobry wy
nik, ale uzyskany na bieżni. 
/W  krajach skandynawskich 
minima olimpijskie nie są 
tak wyśrubowane, np. 
w chodzie na 50 km są o oko
ło 3 minuty słabsze od tych 
ustalonych przez Polski 
Związek Lekkiej Atletyki/. 
Miał również swego wielkie
go rywala ROBERTA KO
RZENIOWSKIEGO, poza 
którym w PZLA nie dostrze
gają już wielu chodziarzy. 
To właśnie on wyjdzie na 
olimpijską trasę 50 km.

Olimpiada to wielkie spo
rtowe święto dla nas wszyst
kich, którzy oglądamy ją za
siadając przed ekranami do
mowych telewizorów. Moż
na sobie tylko wyobrażać, 
mniej lub bardziej trafnie, 
czym jest dla biorącego 
w niej udział sportowca; Ja
cek wie doskonale, był prze
cież przed czterema laty 
w SEULU. Może dlatego, że 
doświadczył tego niesamo
witego uczucia jedności całe
go sportowego świata, tej 
nieuchwytnej do końca, spo
rtowej radości związanej 
z ideą olimpijską, z samym 
faktem uczestnictwa, może 
właśnie dlatego tak bardzo 
chciał pojechać do BARCE
LONY. Ten cel przyświecał 
mu przez ostatnie lata żmud
nych, przechodzonych tre
ningów, w czasie których, 
bez względu na pogodę, 
przemierzał kolejne kilomet
ry zbliżające go, jak wierzył, 
do olimpijskiego startu. Te
raz wszystko legło w gru
zach.

Najgorsze jest jednak to, 
że on sam nie jest do końca 
przekonany, że to, co się 
stało, jest jeszcze jedną w je
go sportowej karierze poraż
ką, porażką sportową. Wąt
pliwości jest wiele; a może 
raz jeszcze o czymś tam zde
cydowały jakieś tam układy, 
preferencje... Może gdyby 
chodziarz mieszkał w stoli
cy, byłoby inaczej?

Sam sportowiec jest z pe
wnością rozgoryczony, choć

do końca walczył o swoje. 
Olimpiada to przecież coś 
zupełnie innego od wszyst
kich mistrzostw świata na 
różnych kontynentach. Ty
mczasem, by tam się dostać 
trzeba, jak się okazuje, prze
brnąć przez tysiące biuro
kratycznych kłopotów i kło
pocików, formalności i lust
racji. Chęć wzięcia w niej 
udziału już nie wystarcza; 
ktoś w garniturze za biur
kiem mówi: „ t y  n i e , , .  
Wiadomo - wszystko idzie 
do przodu, także sport. Ale 
jak się czuje ten, komu przy
chodzi po wielu treningach, 
chorobach, kontuzjach usły
szeć takie właśnie słowa? 
Może żałuje, że pozwolił so
bie gdzieś w przeszłości na 
sportowe marzenia, które 
okazały się tylko zbędnymi 
złudzeniami, ale które prze
cież napędzały przez długi 
czas jego żywot?

Może gdyby był Norwe
giem, Finem czy kimkolwiek 
innym, w jego życiu więcej 
byłoby sportowej radości, 
więcej sportu, a nie formal
nych roszad i przepychanek?

Tam byłby może gwiazdą, 
tu jest wielkim przegranym. 
Czy jest również sportow
cem pokonanym, zniechęco
nym - czas pokaże. Porażki 
są wkalkulowane w sportowe 
losy i żywoty, nie ma w nich 
natomiast miejsca na gesty 
poddania się czyimś nie za
wsze do końca słusznym wy
rokom.

Wielcy sportowcy zawsze 
odchodzą jako zwycięzcy, 
może nie ci dekorowani me
dalami i ubóstwiani przez tłu
my, ale zwycięzcy życiowi, 
nie poranieni przez okrutną 
„normalność,, , nie ustępujący 
pola absurdom rzeczywistoś
ci, w której sport stał się dla 
wielu ludzi biznesem i nauką 
ścisłą, w której liczą się tylko 
wyniki, równości i zyski.

A przecież sportowiec to 
ktoś spośród nas, po prostu 
człowiek.

WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

Na turystycznym szlaku

Kapliczki przydrożne
W liturgii chrześcijańskiej 

kapliczki przydrożne są nie
wielkimi budowlami kulto
wymi, wznoszonymi przez 
artystów  ludow ych przy 
drogach lub rozdrożach 
w celach dziękczynnych i ob
rzędowych - pełnią również 
wszystkie lub część funkcji 
liturgicznych kościoła.

Najczęściej mają formę 
wolnostojącego domku mu

murowanego lub drewnianego, 
wieżyczki z wnękami, figury 
na słupie lub kolumnie, 
a nierzadko ozdobnej 
skrzynki zawieszonej na 
drzewie. Wykazują wiele 
przejawów twórczości sa
morodnej i tym samym cha
rakteryzuje je swobodna in
terpretacja elementów sty
lów historycznych.

MARIAN RAK Kapliczka przydrożna rys. Marian Rak

Dyskotekowa gorączka na Malej Scenie Rybnickiej
Sam JOHN TRAVOLTA nie 

miałby  nic przeciwko temu, by 
potańczyć na parkiecie M ALEJ  
SCEN Y RYBNICKIEJ przy ul. 
Kościuszki!

Doskonale warunki do zaba
wy: najnowsze nagrania i video- 
hity na dużym ekranie, bar z na
pojami chłodzącymi na galeryjce 
i przede wszystkim... atmosfera, 
którą współtworzyć możesze 
i Ty, przychodząc w soboty już 
o godz. 19. 00 bawiąc się do 1 po  
północy za marne 25 tys. zł. 
W niedzielę rozpoczynamy go
dzinę wcześniej i tańczymy do 
północy za jeszcze mniejsze pie
niądze, bo za 20 tys. zł.

W niedalekiej przyszłości no-

Eleganckie wnętrze sprawia, 
że wsayscy czują się tutaj dob
rze.  ►

Przebój sezonu - salsa ►

▲ Chcesz poznać milą, 
atrakcyjną, dobrze tańczącą 
dziewczynę - przyjdź na M SR

nowa atrakcja w postaci stołu bilar
dowego. Nie będziesz miał ocho
ty tańczyć - pograsz w bilard.

W czasie lipcowych dyskotek 
w specjalnym losowaniu wygrać 
można darmową, dwuosobową 
wejściówkę na dyskoteki sierp
niowe.

Zapraszamy!

Kto nie chce tańczyć może 
pokibicować patrząc z gale
ryjki na tańczące pary... ►

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Nie przypisuj zbyt wielkie
go znaczenia snom, nadprzy
rodzone siły nie mają szans 
w zetknięciu z prawdziwym 
życiem...

BYK
21. 04.  -  20. 05.

By intensywnie odczuwać 
życie, trzeba się wsłuchiwać 
przede wszystkim w innych 
ludzi, a nie tylko samego sie
bie.

BLIŹNIĘTA
21. 05.  -  21. 06.

Nie brakuje Ci pewności 
siebie, potrafisz w walce 
o słowa rozbić w drzazgi każ
dego przeciwnika. Szkoda, że 
niekiedy jest to tylko sztuka 
dla sztuki...

RAK
22. 06.  -  22. 07.

Potrafisz utrzymać w ry
zach organizacyjnych siebie, 
cóż, kiedy nie możesz liczyć 
na łańcuch ludzi dobrej woli.

LE W
23. 07.  -  23. 08.

Możesz stać się świadkiem 
wydarzenia, które wprawdzie 
bezpośrednio Ciebie nie doty
czy, może jednak mieć wpływ 
na kierunek Twoich poczy
nań.

PANNA
24. 08.  -  23. 09.

Odpowiedzi na dręczące 
Cię pytania - dotyczące sfery 
służbowej - szukaj śledząc pil
nie poczynania swojego bez
pośredniego przełożonego.

WAGA
24. 09.  -  23. 10.

Stabilizacja w domu postę
puje dość powolnie, ale ciąg
le. Jeszcze trochę cierpliwo
ści...

SKORPION
24. 10.  -  21. 11.

Rezygnacja z nierealnego 
planu pomoże Ci odzyskać 
wewnętrzną równowagę. Nie
kiedy warto zrezygnować 
z niepewnego celu, mając 
przed sobą ważniejszy. 

STRZELEC
22.  11.  -  21.  12.

Zmęczenie fizyczne łatwiej
mija niż wyczerpanie psychi
czne. Twój organizm szybko 
wróci do normy.

KOZIOROŻEC
22. 12. -  20. 01.

Niech Cię nie niepokoi nie
oczekiwana zmiana planów 
Twojego partnera. W ostate
cznym rozrachunku wyjdzie 
Wam to na dobre.

WODNIK
21. 01. -  18. 02.

Nieopanowana wyobraź
nia, ale i chimeryczność spra
wiają, że swoje plany nie za
wsze doprowadzasz do końca. 
A szkoda, bo niekiedy są in
teresujące.

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

Podróż w głąb siebie po
winna być pomocna w roz
wiązaniu ostatnich proble
mów, co nie zwalnia Cię od 
obserwacji świata zewętrznego



Fatałachy z naszej szafy

A biel trwa...
Gdy tylko robi się ciepło, 

niezależnie od nakazów ak
tualnej mody, instynktownie 
sięgamy do szafy po co jaś
niejsze fatałachy. Wiele ko
lorów przeleciało przez letnie 

sezony jak komety,
a biel... trwa. Pamiętam se
zon żółty, potem różowy, 
kiedy to przyjęło się w na
szym języku angielskie okre
ślenie PINK, sezon w gro

groszki, sezon blue marine i wie
le, wiele innych. A biel 
trwa...

Biały ciuch, szczególnie 
u nas, na Śląsku, zobowiązu
je i w zasadzie można w nim 
wyjść raz, bo nie ma nic 
mniej estetycznego niż przy
brudzona biel. Tak więc ko
lor ten wymusza niejako 
schludność. Biel podkreśla 
letnią opaleniznę, rozjaśnia 
brunetki i dodaje „anielsko
ści„ blondynkom. Dobrze 
wygląda białe, obcisłe body, 
jak i powłóczyste spódnice. 
Niezwykle ceniony w tym 
sezonie jest biały dżins, choć 
w powodzi niebieskiego, coś 
się nie może przebić na nasz 
rynek. Wracają tak modne 
przed niewielu laty „babci
ne,, hafty angielskie i riche
lieu na białym, cieniutkim 
batyście. Biel, wspólnie z ec
ri, beżami, wszystkimi odcie
niami zieleni i barwami zie
mi, należy do tak modnego 
dziś trendu ekologicznego, 
jest niezbędna w lansowa
nych tego lata ubiorach 
w stylu marynarskim 
i w ogóle jest w lecie NIE
ZBĘDNA.

Wróżka

Lekarz domowy radzi

Otyłość
Rozpoznanie otyłości 

ustalić można już na pod
stawie wyglądu badanego. 
Do oceny jej stopnia posłu
gujemy się pomiarem masy 
ciała oraz pomiarem grubo
ści fałdu skórnego. Masę 
ciała większą od masy należ
nej o mniej niż 20 procent 
określa się jako nadwagę. 
O otyłości mówi się wów
czas, gdy aktualna masa cia
ła jest większa o co najmniej

20 procent od masy należnej. 
Prawidłową masę ciała 
u człowieka dorosłego, tzw. 
masę należną, oblicza się 
najczęściej na podstawie 
wzoru Broca: masa należna 
/ k g /  = wysokość /cm / - 
100.

Masa należna ciała zależy 
jednak nie tylko od wzrostu, 
ale również od płci, typu 
konstytucjonalnego oraz 
wieku, których wzór Broca 
nie uwzględnia. Dlatego 
uzyskane za jego pomocą 
wartości obciążane są spo
rym błędem i mogą być trak
towane tylko jako orienta
cyjne. Dokładniejszy, bo 
uwzględniający typ konsty
tucjonalny jest wzór Bern

harda:
masa należna / k g /  = wy

sokość /cm / x obwód kl. 
piersiowej /cm /: 240.

Przyczyna otyłości jest 
złożona i niezupełnie pozna
na. Pogląd, że jest ona pro
stym następstwem przejada
nia się i małej aktywności 
fizycznej jest uproszczony, 
choć czynniki te mają decy
dujące znaczenie u wielu oty
łych.

Bardzo duże znaczenie 
w powstawaniu otyłości 
przypisuje się przekarmianiu 
we wczesnym dzieciństwie. 
Stwierdzono, że aż 80 pro
cent otyłych dzieci staje się 
otyłymi w późniejszym ży
ciu.

J . B.

Wakacje w  bibliotece
Jak każdego roku, Wypo

życzalnia i Czytelnia dla 
Dzieci i Młodzieży mieszczą
ca się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej przy ul. Szafranka 
7 w Rybniku, zaprasza 
wszystkie dzieci, spędzające 
wakacje w mieście, do wzięcia

cia udziału w różnego rodza
ju imprezach organizowa
nych w czasie wakacyjnych 
miesięcy.

W poniedziałki o godz. 
11. 00 zapraszamy na konku
rsy literackie i rebusowe zgadywanki

zgadywanki, we wtorki o godz. 
15. 00 na filmy video, w środy 
o godz. 14. 00 do wzięcia 
udziału w grach i zabawach 
na wolnym powietrzu, w pią
tki o godz. 15. 00 na konkursy 
rysunkowe.

Życzymy wszystkim dzie
ciom miłych i udanych waka
cji.

/re d . /

NASZE
PROPOZYCJE

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

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

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

19 lipca, godz. 19. 00 -
24. 00,  WIDEODYSKOTE
K A, cena biletu 20. 000. -zł

Estrada przed TZR 
19 lipca, godz. 16. 00, wy

stęp Orkiestry Dętej KWK

5 minut łamania głowy

„Chwałowice,,, uczestnictwo 
bezpłatne

Kino Premierowe TZR
22 i 23 lipca, godz. 11. 00, 

z cyklu wakacyjnych projek
cji filmowych dla dzieci 
i młodzieży KACZE OPO
WIEŚCI:  W POSZUKIWANIU
POSZUKIWANIU ZAGINIONEJ 
LAMPY, fabularny film ry
sunkowy wytwórni Walta 
Disneya, reż. Bob Hathcoc, 
wstęp bezpłatny

22 i 23 lipca, godz. 17. 00 
i 19. 00, DZIECKO SZCZĘ
ŚCIA, film fabularny prod. 
polskiej, reż. St. Kryński, ce
na bieltów 12. 000. - i 8. 000. -
zł

Ilustracje różnią się 5 szczegółami. Znajdź je!

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

Boguszowic, tel. 392134, 
23031, w. 5134.

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

Za rozwiązanie łamigłó
wki z „GR„ nr 26 z dnia 
3 lipca br. nagrodę otrzymu
je Józef Urbanek, ul. Dąbró
wki 17 c /2 6 , 44-200 Rybnik. 
Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

Warto zobaczyć

Niedzielne koncerty

6 razy Kowol
W niedzielę 19 lipca br. 

odbędzie się kolejny trady
cyjny już koncert plenerowy. 
Od 16. 00 do 18. 00 muzyko
wać będą na zmianę orkiest
ra dęta kop. „Chwałowice„
i zespół wokalno - instru
mentalny „Kowole„ z Czerwionki
Czerwionki. „Kowole„ to rodzin
na kapela sześciu braci Ko
wolów: Pawła /klarnet/, Fe
liksa /akordeon/, Jorga tj. 
Jerzego /trąbka/, Jana 
/banjo/, Wiktora /baryton/

i Roberta /bęben/. Cała szó
stka samodzielnie aranżuje 
utwory. Prawie wszyscy są 
m u ltiin stru m en talistam i, 
tzn. nic, na czym można za
grać, nie jest im obce. Wyko
nują też własne utwory takie 
jak: „Chopcy z familoków„ 
czy „Hymn rodzinny„.
W słowach piosenek poru
szają problemy ochrony śro
dowiska i sprawy regional
ne.

Zespołu tego naprawdę 
warto posłuchać, by zoba
czyć jak można zrobić coś po 
amatorsku, na ludowo, po 
staremu i nowocześnie zara
zem, a także - co ważne - nie 
infantylnie!

ZAPRASZAMY!
/s z o ł /

Chochlik nie ma wakacji
Pohulał, oj, pohulał cho

chlik drukarski w naszym 
ostatnim numerze! W kąciku 
mody „Fatałachy z naszej 
szafy„ zmienił nazwę amery
kańskiej firmy „RAY
BAN„ na „Faj-Ban„. Niby 
tylko jedna laseczka, ale...

W „Naszych propozyc
jach„ w anonsowanym fil
mie „Frankie i Johny„ part
nerką Ala Pacino uczyniono 
Melanie Griffith, choć w rze
czywistości była nią MI
CHELLE PFEIFFER.

Tu jednak czujemy się

usprawiedliwieni, gdyż źród
łem błędu był wydrukowany 
przez Teatr Ziemi Rybnic
kiej repertuar.

W artykule „Na Wrębowej 
coś się dzieje! „ naszą rozmó
wczynią była nie Mirosława, 
ale MIŁOSŁAWA MAR
TINUS, której rzadkie, 
a piękne i ze słowiańskim 
rodowodem imię warte by
łoby spopularyzowania.

Wszystkich zainteresowa
nych oraz czytelników 
PRZEPRASZAMY!

/ r e d /
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PROGRAM TELEWIZYJNY
Piątek 17. 07. 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Teleferie: „Interpodwórko 
5-10-15,,
10. 05 Family Album /1 2 /
10. 3 0  „Syn wyspy,, /4 /  
ser. USA
11. 3 0  Wakacyjna szkoła dla ro
dziców

12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii: „Partne
rzy,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Syn wyspy„ / 4 /  - ser. 
USA
18. 05 „Texis mafiosis,, - repor
taż Anny Pietraszek
18. 25 „Za kierownicą,,
18. 35 „W kinie i na kasecie,,
19. 00 Wieczorynka 
19. 3 0  Wiadomości
20. 10 „Jeniec Europy,, - film 
prod. polsko-franc. /r. prod.

1989- 124 miny, reż. J. Kawale
rowicz, wyk.: Roland Blanche, 
Vernon Dobtcheff, Francois 
Berleand
22. 20 „Kroniki amerykańskie,, 
/ 3 / -  „Manhattan po zmroku,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Program rozrywkowy
24. 00 „Mroczny anioł,, /3  - ost. / 
- serial prod. ang.
1. 00 „Noc z gwiazdami,, - pro
gram rozrywkowy ze Szczecina
2. 00 Zakończenie programu

Program 2
730  Panorama
7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8. 30 „Przygody Supermena,,
8. 55 „Pokolenia” - ser. USA
9. 15 „Gospodarka USA,, - ser. 
USA
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 „Benny Hill„
17. 10 Festiwal Piosenki Dziecię
cej - Konin ’92
17. 50 „Ad vocem„ - program J.

Bralczyka
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
21. 3 0  Sport
21. 40 „Benny Hill„
22. 20 Wieczór z Tracy’m - „Żeb
ro Adama,, - kom. USA, reż. 
George Cukor, wyk.: Spencer 
Tracy, Katherine Hepburn i in.
24. 00 Panorama 
0. 10 „Noc cykad,,
1. 00 Zakończenie programu

Sobota 18. 07. 1992 r.

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,,
7. 55 „Wszystko o działce,,
8 . 15 „Rynek - Agro„
8. 35 „Ściśle jawne,, - wojskowy 
program publicystyczny
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,, - progr. red. kato
lickiej
9. 35 Walt Disney przedstawia - 
„Kacze opowieści,,
10. 55 „Rokendroler,, - magazyn 
muzyki rockowej 
11. 3 0  „Rodzina rodzinie,, - „Ty 
i ja„
12. 00 Wiadomości
12. 10 Wędrówki dalekie i bli
skie: „Uratować sokoła,,
12. 55 „Szkoła dobrych obycza
jów,,
13. 05 „Powrót bardów,, - Miro-

sław Czyżykiewicz
13. 45 „Pałace, których nie zna
cie,,
14. 10 „Eko - Echo,,
14. 3 0  „My i świat,, - magazyn
14. 45 Z archiwum Teatru Tele
wizji - A. Fredro „Pierwsza lep
sza,,
15. 35  „Smak życia,, - progr. Ma
łgorzaty Snakowskiej
16. 05 „Ja w sprawie ogłoszenia,,
16. 20 „Aktorzy opowiadają,, 
16. 3 5  „Cytaty na życzenie,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Mac Gyver,, / 3 /
18. 05 Śpiewnik domowy Jana 
Kaczmarka
18. 20 „Pub,, - program satyrycz
ny
18. 45 „Z kamerą wśród zwie
rząt,,
19. 00 Małe wiadomości D D
19. 10 Dobranoc 
1930 Wiadomości
20. 10 „Zniknięcie,, - film fab.

prod. holend. -franc.
22. 05 „Kocha, lubi, szanuje,, - 
Litość
22. 35 „Magazynio,, - program 
satyryczny
22. 45 Wiadomości wieczorne 
2235 Sportowa sobota
23. 10 „Człowiek przeciw czło
wiekowi,, film fab. prod. wło
skiej/cz. 1 /
0. 35 „Kanał 5„ - magazyn saty
ryczny
1. 40 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Dlaczego biegłem,, - film 
dok.
8. 00 Hallo lato
8. 10 „Mała księżniczka,, - „Lis
ty z Indii,,
8. 35 „Lalamido, czyli porykiwa
nia szarpidrutów,,
9. 05 „Auto,, - magazyn
9. 35 Hallo lato

9. 40 „Tacy sami,, - magazyn 
w języku migowym
10. 00 „Zabawa, jakiej nie było,, 
- Kręglicka Fundation
10. 20 Magazyn przechodnia 
10. 30  Jak powstał film „K-2„ - 
film dokum.
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia Filmu Polskie
go: „Ogniomistrz Kaleń,,
13. 00 Zwierzęta świata - „Opo
wieść o szopie,, - film dok.
13. 20 Hallo lato
13. 40 Studio sport - koszyków
ka zawodowa NBA
1430 Notowania mini listy 
przebojów
14. 45 „Gang Olsena na Jutlan
dii„ - kom. prod. duńskiej
16. 20 Hallo lato
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
16. 3 0  Panorama
16. 40 „Rodzinny bumerang,, 
/5 / -  ser. prod. austral. -ang.

17. 10 Hallo lato
17. 20 Za chwilę dalszy ciąg pro
gramu - progr. W. Manna i K. 
Materny
17. 40 Hallo lato
18. 00 Program lokalny
18. 3 0  „Edward i jego córki,, / 3 /  
- ser. franc.
19. 20 Hallo lato
1930 Portretowana i portretu
jąca
20. 00 Ludwig van Koechel, twó
rca „Katalogu dzieł Mozarta,,
21. 00 Panorama
21. 25 „Słowo na niedzielę,, 
21. 3 0  Hallo lato
21. 40 „Stan rzeczy,,
22. 00 Hallo lato
22. 10 „Złote skrzypce,, / 3 /  - ser. 
prod. austral.
23. 00 „Wybory Miss Univer
sum,, - Bangkok 1992
23. 45 Hallo lato
24. 00 Panorama

Niedziela 19. 07. 1992 r.

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,, - 
Uprawy w Grecji
8 . 15 „Dylematy,,
8. 35 „Notowania,,
9. 00 Kino teleferii: „Mino,, /3 /  
10. 3 0  „Kartki z podróży,, - 
„Rio,,
11. 20 Telewizyjny koncert ży
czeń
11. 50 Magazyn „Morze,,
12. 20 „Tydzień,, - magazyn rol
niczy
13. 00 Wakacyjny koncert ży
czeń Tęczowego Music-boxu

13. 3 0  „Raport,,
13. 50 W starym kinie: Clark 
Gable - „Ludzie w bieli,,
15. 25 „Pieprz i wanilia,,
16. 05 „Rhytmick,,
16. 40 „Klub samotnych serc,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Domek na prerii,, / 7 /
18. 10 „Ostatni przytułek paro
wych piękności,, - rep.
18. 3 0  „7 dni świat,,
19. 00 Wieczorynka 
19. 3 0  Wiadomości
20. 10 „Jerzy Waszyngton,, / 7/
21. 20 „Jednorazowa rzecz,, - 
program rozrywkowy
2130 Sportowa niedziela
22. 20 „Szumy, zlepy, ciągi,,

22. 45 „Wokół wielkiej sceny,,
23. 25 „Ja gorę,, - film TP 
23. 50 Świat filmu animowanego 
0. 20 „Gdybym był królem,, - 
O honorze
0. 30 Zakończenie programu 

Program 2
7. 30 „Przegląd tygodnia,,
8. 00 Film dla niesłyszących: „Je
rzy Waszyngton,, / 7 /
8. 55 „Słowo na niedzielę,,
9. 00 „Świat jest jeden,, - film 
dok.
9. 30 Program lokalny 
10. 3 0  Hallo lato
10. 35 „Róbta co chceta,, - pro
gram Jerzego Owsiaka

10. 55 Hallo lato
11. 00 „Animals,,
11. 40 „Animals show,,
11. 50 Hallo la to -S zok , cz. 2
12. 05 „Truskawkowe studio,, - 
program dla dzieci i młodzieży 
12. 3 0  Podróże w czasie i prze
strzeni: „Żyjąca planeta,,
13. 20 Hallo lato
13. 3 0  „Wzrokowa lista przebo
jów Marka Niedźwieckiego,,
14. 00 Hallo lato
14. 05 „Droga ku wojnie,, / 1 /
„Wielka Brytania,, - ser. dok. 
14. 55 Wydarzenie tygodnia
15. 20 Godzina z Hanna Barbera
16. 15 Hallo lato
1630 Panorama

16. 40 „Rodzinny bumerang,,
/6 /
17. 05 Hallo lato
17. 10 „Spotkanie z balladą,,
17. 50 Hallo lato
18. 00 „Szczęśliwy rzut,, - teletu
rniej
18. 25 „Alternatywy 4„
19. 25 „Moniuszko bliżej świa
ta,,
20. 15 Telekonferencja „Dwój
ki,,
21. 00 Panorama 
21. 3 0  Hallo lato
21. 40 „Nie budź gliny, który 
śpi,, - film fab. prod. franc.
23. 15 „De Press,, cz. 1 - koncert
24. 00 Panorama 
0. 10 „De Press,, cz. 2
0. 25 Zakończenie programu

t e
NOTES DOMOWY

28899
25115
22854
27269
27900
22869
27931
23733
22429
23403
26888
21277
24979
26130
26110
27682
24244
25484
26785
21688
25088
28406
24419
23402
22545
21137

Kasperski Marek 
Kasperczyk Marian 
Kasperzec Jolanta 
Kasprzyk Andrzej 
Kasprzyk Jerzy 
Kasprzyk Henryk 
Kasprzak Wiesław 
Kasjarz Andrzej 
Kaszuba Andrzej 
Kaszuba Kazimierz 
Kaszuba Marek 
Kasza Edward 
Kasza Lidia 
Kasza Henryk 
Kaszyńska Krystyna 
Kauch Piotr 
Kawa Jan 
Kawka Zbyszko 
Kawula Maria 
Kazikowski Gerard 
Kazimierski Marian 
Kaznowski Roman 
Kaznocha Jan 
Kciuk Marian 
Kica Wiesław 
Kielach Aniela

Sławików 25098 Keller Zenon
Kościuszki 25771 Keller Radosław
Nowotki
Raciborska

22740 Kempińska Aniela lek.

Mglista 28616 Kempiński Stanisław
Zielona 28525 Kempska Aleksandra
Gliwicka 24595 Kempny Janusz
Zebrzydowicka 24906 Kensany Kunegunda
Chwałowice 24322 Kermel Dorota
Floriańska 23970 Kermel Roman
Dąbrowskiego 26577 Kęcik Janina
Astrów 24846 Kęsik Andrzej
Dworek 24735 Kędra Anna
Kosmonautów 26062 Kędzior Eryk
Wandy 25313 Kęsek - Grzybek Anna
Chabrowa 25758 Kicińska Pelagia
Floriańska
Poprzeczna

23582 Kiermaszek Bolesław

Kościuszki 28795 Kiec Maria
PCK 22545 Kieca Wiesław
Raciborska 23373 Kiecka Rudolf
Wawelska 28565 Kielan Tadeusz
Wyględy
Kasprowicza
Karłowicza

26264 Kieler Jarosław

Kościuszki

Zaw. Czarnego 
Raciborska 
Byłych Więźniów Po
litycznych 
Wandy 
Dąbrówki 
Nacyńska 
Kościuszki 
Findera 
Wielopole 
Hibnera 
Floriańska 
Wyzwolenia 
K. Miarki 
Kościuszki 
Dworek
Strzelców Bytom
skich
Jankowicka
Żużlowa
Raciborska
Floriańska
Mglista

c. d. na str. 14
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id PROGRAM TELEWIZYJNY
Poniedziałek 20. 07. 1992 r.

Program 1
16. 00 Program dnia
16. 05 Teleferie z „Luzem,, - pro
gram nastolatków
17. 00 Teleexpress

18. 05 „Bajki i legendy Luwru,, 
18. 30 „Podróże na Kresy,,
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 Teatr TV na bis - H. Boell 
„Zwierzenia klowna,,
21. 25 Renata Przemyk - wido
wisko muzyczne

22. 10 Leksykon polskiej muzyki 
rozrywkowej
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Kino europ. - „W poran
nej mgle,,, film prod. czech. 
0. 22 Zakończenie programu

Program 2

16. 40 „Ojczyzna - polszczyzna,,
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny
18. 3 0  „Spotkanie z magią,, - 
angielski program rozr.
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Aktualności

widowisko muz.
21. 00 Panorama 
21. 3 0  Sport
21. 40 Reporterzy „Dwójki,, - 
„Jak zostać kapitalistą,,
22. 10 Bohaterowie / l /
23. 00 „Reduta,, - film G. Króli-

17. 20 „Alf,, 
17. 45 Antena

21.55 „Czy po drodze nam 
z EWG,,

16. 25 Powitanie 
1630 Panorama

19.3 0  „Artyści - galerie,,
20. 00 „Pan Twardowski,, - wi-

królikiewicza 
24. 00 Panorama

Wtorek 21. 07. 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry
9. 00 Wiadomości poranne

12. 00 Wiadomości 22. 00 Elton John - transm. kon 9. 15 Teleklinika doktora Anatolija pospolitej,,
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii: „Partnerzy„
- ser. USA

koncertu z Paryża
24. 00 Zakończenie programu

Anatolija Kaszpirowskiego 
16. 25 Powitanie 
16.3 0  Panorama

19.3 0  „Neptun TV przedst.,, - 
koncert zesp. „Golden life„ 
20. 00 Wielki sport - Moto-max

17. 00 Teleexpress Program 2 16. 40 Moja wiara 20.3 0  Gustaw Klimt w Krakowie

9. 10 Teleferie: „Ramona,, 17. 20 „Cyrk Humberto,, / 4 / 7. 30 Panorama 17. 00 „Ulica Sezamkowa,, wie - reportaż

10. 05 Family Album 18. 10 „Barcelona wczoraj i dziś,, 7. 40 Przeboje MTV 18. 00 Program lokalny 21. 00 Panorama
10.3 0  „Dynastia,, cz. 2 8. 00 Program lokalny 18.3 0  „Cudowne lata,, - ser. 21.3 0  Sport
11. 20 „Świat roślin„-„Rośliny 19. 00 Wieczorynka 8. 30 „Kapitan planeta i planeta- prod. USA 21. 40 „Kamikadze 1989,, - film
lecznicze,, 1930 Wiadomości planetarianie,, / 3 / 18. 55 „Europuzzle,, fab. prod. niem.
11.50 „Żubr,, - film Jana Walencika 20. 10 Dynastia 8. 55 „Pokolenia,, - serial prod. 19. 00 „Pokolenia,, 23.3 5  Teleklinika
Walencika 21. 00 Tylko w „Jedynce,, USA 19. 20 „Rozmowy o Rzeczynie- 24. 00 Panorama

Środa 22. 07 . 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9 . 10 Teleferie z J. Verne i „Przy 
gody psa Cywila,,
10. 05 Family Album 
10.3 0  „ Pod jednym dachem „ / 7 /
11. 15 „W gminie Gostycyn,, 
11.3 0  „Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią,,
11. 45 Katalog zabytków - Szyd
łowiec

12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia
16. 25 Kino teleferii - „Partne
rzy,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Bill Cosby Show,,
17. 45 „Prawa miłości,, / 4 /  - 
„Rodzice i dzieci,,
18.3 5  „Polska z oddali,, - Jan 
Nowak Jeziorański
19. 00 Wieczorynka 
19.3 0  Wiadomości
20. 00 Piosenki z „Polskiego 
ZOO,,

20.3 0  „The Shadows,, - koncert 
21.3 0  „Fotogram,, - magazyn 
fotografii
22. 00 Moje miejsce - program 
publicystyczny
22. 15 „Czerwony pałac„-rep. 
o losach P. K. i N. w Warszawie
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Życie Kamila Kuranta,, 
/2 3 /  - ser. TP
24. 00 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama

7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny 
8.3 0  „Piłkarze,, / 6 /
8.55 „Pokolenia,,
9. 15 „Gospodarka USA,, - ser. 
dok. prod. USA
16. 25 Powitanie 
16.3 0  Panorama
16. 40 Sport
16.55 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny 
18.3 0  „Historia cyrku,,

19. 00 „Pokolenia,,
19. 20 Aktualności „Dwójki,, 
19.3 0  Wielka piłka
20. 00 „Odlecieć stąd,,
20.50 Zwiedzisz w jednym dniu- 
samoch. przewodnik znawcy 
sztuki
21. 00 Panorama
2130 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Teatr „Dwójki,, - inscen. 
wg J. Matejki
23. 00 Przegląd kronik filmo
wych
2330 Dział form dokumental
nych
24. 00 Panorama

Czwartek 23. 07. 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Kino teleferii - „W piątą 
stronę świata,, / 3 /
10. 05 Family Album 
1030 „400 pomysłów Wirgi
nii,, 5 , ost. /  - ser. prod. franc.
11. 25 „Kwadrans na kawę,, 
11.50 „Sto lat,, - magazyn 
ubezp. społecznych
12. 00 Wiadomości
16. 20 Program dnia

16. 25 Kino Teleferii „Partne
rzy,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Sława,, / 4 /  - ser. prod. 
USA
18. 05 Reportaż z XVI Festiw. 
Kapel i Śpiewaków Ludowych
18. 20 Magazyn katolicki „Bar
dziej być,,
18. 40 „Żagle ’92„
19. 00 Wieczorynka 
19.3 0  Wiadomości
20. 10 „Zawód policjant,, / 4 /  - 
„Bestia,,, ser. prod. USA
21. 00 „O co chodzi,, - program

publicystyczny
21. 45 „Pegaz,,
22. 15 Taneczna gala Polski - 
Radom 92
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Proszę pań...,, - felieton 
satyr. T. Drozdy
23. 05 „Wędrówka uczonych jest 
konieczna,, - film dok.
23. 00 „Babcia chyba oszalała,, - 
film fab. prod. czech.
1. 00 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama

7. 40 Przeboje MTV
8. 00 Program lokalny
8.3 0  „Nowe przygody He-ma- 
na,, - ser. anim.
835  „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 15 „Gospodarka USA,, - ser. 
dok. prod. USA
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 „Sposób na starość,, - pr. 
H. Miroszowej
17. 00 „Ulica Sezamkowa,,
18. 00 Program lokalny
18.3 0  „Pełna chata,, / 6 /  - ser.

prod. USA
18.55 „Europuzzle,, /powtórze
n ie/
19. 00 „Pokolenia,, - ser. USA
19. 20 Aktualności „Dwójki,, - 
Gliniarze / 3 /
19.3 0  „Tunezja,, - reportaż
20. 00 Koncert na rzecz wolności 
w RPA cz. 4
21. 00 Panorama 
21.3 0  Sport
21. 45 „Bez znieczulenia,, - pr. 
W. Walendziaka
22. 05 „Mąż idealny,, - film fab. 
prod. ang. /r. prod. 1933/
23. 40 „Wspólna Europa,, - „No
rmy i standardy,, film dok.
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c. d. ze str. 13
28774 Kieś Henryk
27377 Kieś Jerzy
25137 Kieś Ryszard
27958 Kieś Barbara
28241 Kieś Adelajda
26880 Kieś Adam
27480 Kiełkowska Adelheida
21191 Kiełkowski Eugeniusz
26590 Kiełkowski Rajmund
24915 Kiełkowski Ryszard
27985 Kiełkowski Jan
26645 Kiliszowski Paweł
21581 Kiionka Róża
28595 Kilko Stefan
27990 Kijek Ryszard
22123 Kirsek Gerard
26176 Kirsek Henryk
24709 Kisielewski Henryk
21407 Kiszka Tadeusz
23793 Kiszka Małgorzata
21502 Klag Kazimierz
27517 Klama Anna
26591 Klamel Henryk
21953 Klassek Alojzy

Hutnicza
Kupiecka
Wielopole
Dąbrówki
Wielopole
Zwonowice
Krupińskiego
PPR
Wawelska
Wielopole
Mglista
Wyzwolenia
Kasprowicza
Orzepowicka
Wawelska
Stawowa
Pod Wałem
Dworek
Saint Vallier
Zebrzydowicka
Westerplatte
Chwałowice
Niemodlińska
Powstańców

26820 Klenot Gabriela Zakątek
22348 Klenot Paweł Partyzantów
25675 Klein Ilona Wawelska
28181 Klein - Styperek Ewa Wandy
28142 Kleszczewska Maria Wawelska
24827 Kleszczewski Tadeusz Dworek
28177 Klęczar Marian Górnicza
25113 Klich Jerzy Reymonta
26552 Kliche Henryk Koralowa
28722 Kling Józef Floriańska
21878 Klimek Ryszard Raciborska
28197 Klimek Jan Mglista
26715
22212

Klimek Jerzy 
Klimek Norbert

Orzepowicka
Krótka

27258 Klimek Tadeusz Wodzisławska
28491 Klimek Józef Jaskółcza
27320 Klimek Eryk Sławików
21885 Klimek Henryk Powstańców
25765 Klimek Szczepan R. Luksemburg
22719 Klima Andrzej Piastów
22019 Klima Bernadeta Mickiewicza
23165 Klimczak Jan K. Miarki
24135 Klimczak Stefania Kasprowicza
27619
25555

Klimczyński Adam 
Klimska Irena

Zawiszy Czarnego 
Dworek
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