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Nowa szkoła na nowy rok

Z A R Z Ą D Z E N I E
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA RYBNIK

Z DNIA 29. 08. 1992 r. ZN. SPR. 72/1637/92 
Z dniem 31 sierpnia 1992 r. w p r o w a d z a m  

O K R E S O W Y
Z A K A Z  W S T Ę P U  D O  L A S U  

na terenach leśnych Nadleśnictwa Rybnik - do odwołania.
Wprowadzenie zakazu wstępu wynika 

z bardzo poważnego zagrożenia pożarowego.
Podstawa prawna: Ustawa o lasach z dnia 28. 09. 1991 r., 

Dz. U. Nr 101 poz. 444 Art. 26 pkt. 3
N i e p r z e s t r z e g a n i e  z a k a z u

stanowi wykroczenie z art. 151 S 1 i 2 
Kodeksu Wykroczeń i podlega karze grzywny.

Nadleśniczy 
/ - /  mgr inż. Andrzej Kuca

Nowy rok szkolny, który 
rozpoczął się w miniony 
wtorek, nie będzie z pewnoś
cią dla polskiej oświaty łat
wy. Jednak mimo wielu pro
blemów, na edukycyjnej ma
pie Rybnika pojawiła się no
wa szkoła podstawowa, któ
ra będzie nosiła numer 35. 
Dzięki pomocy władz miej
skich zaadaptowano na bu
dynek szkolny dawny inter
nat zasadniczej szkoły gór
niczej kop. „Chwałowice,,, 
ten sposób, tuż obok dużego 
chwałowickiego osiedla po
wstała jeszcze jedna, jakże tu 
potrzebna szkoła.

Jej uroczyste otwarcie na
stąpiło w pierwszym dniu 
września, a dokonali go 
wspólnie prezydent miasta 
Józef MAKOSZ oraz dyrek
tor Delegatury Zamiej-sco- 
wej Kuratorium Oświaty 
i Wychowania Eugenia 
WIATRAK. Po wystąpie
niu dyrektorki szkoły Mag
daleny SZCZEPAN, goście, 
a wśród nich wiceprezydent 
Jerzy KOGUT, kierownik 
Urzędu Rejonowego Jerzy 
FRELICH, proboszcz miej
scowej pa rafii ks. Teodor 
SUCHOŃ, a także przedsta
wiciele kierownictwa

Zakładu Budowlanego BU
DBET - wykonawcy prac 
modernizacyjnych, zwiedzili 
szkołę.

W bieżącym roku SP nr 35 
składać się będzie z 9 od
działów przejętych z sąsiadującej

dującej z nią, a przepełnionej 
SP nr 14. W sumie w ław
kach zasiądzie 260 uczniów 
w klasach od 1 do 8 oraz 
dodatkowej klasy 5. W szko
le mieści się obecnie 13 sal 
lekcyjnych oraz mała sala

gimnastyczna. Na razie ilość 
oddziałów jest mniejsza od 
ilości pomieszczeń, w któ
rych można prowadzić zaję
cia dydaktyczne. Tak będzie 
jednak tylko w ciągu bieżą
cego roku szkolnego, zaś 
w przyszłym planowane jest 
przejęcie kolejnych klas 
z przeciążonej SP 13. W ten 
sposób powstanie nowy ob
wód szkolny.

W nowej szkole pracować 
będzie dziesięciu etatowych 
nauczycieli i ośmiu 

c. d. na str. 3

To była Hiroszima... FF
Środa, 26 sierpnia 1992 
roku, godzina 14. 05, przez Kuźnię Racib

orską przejeżdżaprzejeżdża
pociąg z Raciborza do Kato
wic. W chwilę później miesz
kańcy sąsiadujących z tora
mi domostw spostrzegają 
płomienie wokół szyn kole
jowych i po kilku minutach 
własnymi siłami próbują ga
sić niewielki jeszcze pożar, 
rozprzestrzeniający się, nie
stety, w dwóch kierunkach. 
Tam gdzie na drodze ognia 
znalazło się zaorane pole, 
pożar udało się powstrzy
mać, ale z drugiej - sięgnął on 
pobliskiego lasu i choć już 
po kilkunastu minutach na 
miejscu były pierwsze jedno
stki straży pożarnej, ogień 
rozprzestrzeniał się w tak 
szalonym tempie, że już w go
dzinach wieczornych płonęło 
700 hekatrów lasu.

ciąg dalszy na str. 6

G AZETA RYBNICKA TEL. 2 8 8 2 5

P rze jśc ie  
w  C h a łu p k a ch  

- za m k n ię te
Od 7 do 25 września przez 

prawie trzy tygodnie za
mknięte będzie przejście 
drogowe między chałupka
mi a Bohuminem. W tym 
czasie Czesi podłączą do 
granicznego mostu nowo 
budowaną drogę. Zamknię
cie przejścia Polacy wyko
rzystają również do prac 
modernizacyjnych i konser
wacyjnych. Zostanie m. in. 
położny nowy dywanik as
faltowy pod wiatami odpra
wy celnej.

Jak mówi WILHELM 
WOLNIK wójt gminy 
KRZYŻANOWICE admi
nistrującej przejściem grani
cznym na zlecenie wojewody 
katowickiego kolejowe 
przejście będzie funkcjono
wało normalnie.

Udający się do Czecho - 
Słowacji pociągiem będą 
przekraczać granicę bez 
przeszkód.  / j a k /
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 ZA R ZĄ D  M IA STA  IN F O R M U JE  ZA R Z Ą D  M IA STA  IN F O R M U JE  

Zarząd Miasta ogłasza przetarg nieograniczony 
na miejsce pod pawilony handlowe usytuowane na targowisku 
miejskim przy ul. Hallera.

1.  Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu 
oraz zobowiązany jest zakupić na własność pawilon warto
ści ok. 100 mln złotych.

2.  Cena wywoławcza 1 m kw. miejsca pod pawilon wynosi
100. 000 zł /dotyczy jednorazowej opłaty za wylicytowanie 
miejsca/.

3.  Opłatę dzierżawną ustala się w wysokości opłaty 
targowej obowiązującej zgodnie z każdorazową Uchwałą 
Rady Miasta.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geo
dezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - 
tel. 22-364.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 1992 r. o godz.
10. 00 w sali nr 37 , I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika 
ul. B. Chrobrego 2.

Wadium wynosi 30 mln zł /dla wygrywającego przetarg 
zostaje zaliczone na poczet ceny pawilonu/. Wadium należy 
wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9. 30 w Kasie 
Urzędu Miasta Rybnika.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetar
gu w wysokości 50. 000 zł.

Zarząd Miasta ogłasza przetarg
ofertowy pisemny nieograniczony na sprzedaż budynku 
Rynek 13. stanowiący część nieruchomości opisanej w Kw 
113. 257. Powierzchnia działki pod budynkiem - 448 m kw. 
Budynek 3-kondygnacyjny o kubaturze 6220 m3 i powierz
chni użytkowej 830 m kw .

Wartość budynku: 4. 385. 000. 000 zł
Wartość gruntu: 67. 000. 000 zł
Cena wywoławcza: 4. 452. 000. 000 zł
Pisemne oferty należy składać na adres: Urząd Miasta 

Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 z dopiskiem „przetarg,, , w ter
minie do dnia 9. 09. 92 r

Przetarg odbędzie się dnia 10. 09. 1992 r. o godz. 12. 00 
w sali nr 37 Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. Chrobrego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wa
dium w wysokości 225. 000. 000 zł.

Wadium należy wpłacić gotówką do dnia 10. 09. 92 r. do 
godz. 11. 30 w kasie Urzędu Miasta w Rybniku lub na konto 
Urzędu Miasta Rybnika nr 372602-2017-139-1 PBK War
szawa I Oddział Rybnik.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami w Rybniku - tel. 22-364.

Urząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przy
czyn.

SPROSTOWANIE
W zamieszczonym w „GR„ nr 34 z 38 września przetargu 

na stawkę czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej na działalność 
handlową, wkradł się błąd. W pkt. 11 w budynku przy ul. 
Powstańców 34, powierzchnia wynosi oczywiście 50, 8 m kw., 
a nie jak podaliśmy błędnie 5, 8 m kw. PRZEPRASZAMY.

Z a r z ą d  Zieleni Miejskiej informuje:
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 

Rybnik - Dział Usług Pogrzebowych, 
ul. Rudzka 70b /cmentarz komunalny/ tel.: 28991 

oferuje następujące UGŁUGI POGRZEBOWE:
* wynajęcie karawanu * całodobowy przewóz zwłok * szeroki 
asortyment trumien * kosmetykę, ubranie i przechowanie zwłok
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu * usługi cmentarne, w tym 
wykopanie grobu

Ceny konkurencyjne.

ALLIANCE FRANÇAISE zawiadamia, 
że z dniem 1 września 1992 roku wznawia zapisy 

na kursy języka francuskiego:
- stopnia podstawowego /również dla dzieci/
- średniozaawansowanego
- zaawansowanego
- kurs intensywny /6  godzin tygodniowo/.

Opłata zaa wsYstkie kursy wynosi 1 mln 200 tys. zł
Wszelkich informacji udziela sekretariat AF 

codziennie w godzinach: od 10. 00 do 17. 00, tel. 240-97

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA OGŁASZA 
U S T N Y  P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y  

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Rybniku przy ul. Chrobrego 15 na 
działce o pow. 384m2, zapisane w KW T. IX-375 Rybnik Domy. Kubatura budynku wynosi 
1261 m2.

Wartość budynku: 947. 758. 385. - zł.
Wartość gruntu: 40. 704. 000. - zł

Cena wywoławcza: 990. 000. 000. - zł.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 

Miasta Rybnika - tel. 22364
Wizja nieruchomości w dniu 15. 09. 1992 r. o godz. 10 - 12.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 1992 r. o godz. 10. 00 w sali nr 371 piętro budynku 

Urzędu Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2.
Wadium wynosi 10 procent ceny wywoławczej, które należy wpłacić w kasie Urzędu 

Miasa Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 9. 30. Dodatkowo należy wpłacić koszt 
organizacyjny przetargu w wysokości 50. 000. -zł. W przypadku nie zawarcia umowy przez 
wygrywającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA OGŁASZA 
U S T N Y  P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y  

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Rybniku u zbiegu ulicy 3 - Maja 
z ulicą Szafranka na działce o pow. 2208 m2, zapisanej w KW T. III -148 Rybnik - Domy. 
W skład nieruchomości wchodzą obiekty budowlane bazy browaru.

Wartość budynków: 765. 285. 594. - zł
Wartość gruntu: 234. 048. 000. - zł
Cena wywoławcza: 1. 000. 000. 000. - zł
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 

Miasta Rybnika - tel. 22364.
Wizja nieruchomości w dniu 15. 09. 1992 r. godz. 12 - 14.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 1992 r. o godz. 11. 00 w sali nr 37  I piętro budynku 

Urzędu Miasta w Rybniku ul. B. Chrobrego 2.
Wadium wynosi 10 proc. ceny wywoławczej, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta 

Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 10. 30.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 50. 000. -zł.
W przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie podlega 

zwrotowi.

Rybnicka giełda cenowa
ceny ze środy 2 września 1992 r.

W a  r  zy  w  a
sk le p p o m id o r y o g ó r k i p a p ry k a k a p u sta m a r c h e w c e b u la
T A R G 4-8 2 -5 8 -1 8 7 -1 2 4 -6 4
H E R M E S 4 , 2 6 - 8 -8 ,3 4 4
R Y N E K  13 6 7 10-15 8-9 4 5
Ś W. J A N A  13 7 7 25 7 4 4
POWSTAŃCÓW 24 8 8 15 8-9 4 4

O w o c e
s k le p j a b łk a ś l i w k i w i n o g r o n a g r u s z k i b r z o s k w in ie b a n a n y
T A R G 2-5 4-7 2 0 -3 0 4-5 15-2 2 10-1 2
H E R M E S 5 25 5 2 4 13. 5
R Y N E K  13 5 5 2 8 - 2 7 12
ŚW. JA N A  13 5 , 5 - 28 - 2 4 12 , 5
POWSTAŃCÓW 24 6 5 2 6 5 2 6 12

W a lu t y  /ku p n o - s p r z e d a ż/
miejsce

w ym iany dolar U S A marka R F N korona
C -S

schilling
Austria

frank
Francja

HERMES 1 3 6 0 0 /1 3 6 8 0 9 4 0 0 /9 4 8 0 4 7 0 /4 8 5 1 3 0 0 /1 3 5 0 2 7 0 0 /2 7 5 0
PEWEX (duży) 1 3 6 0 /1 3 7 0 0 9 4 0 0 /9 4 8 0 4 7 0 /4 8 5 1 3 2 0 /1 3 5 0 2 7 0 0 /2 7 5 0
HOTEL RYNKOWY 1 3 6 0 0 /1 3 7 0 0 9 4 0 0 /9 5 0 0 4 7 0 /4 8 5 1 3 0 0 /1 3 5 0 2 7 1 0 /2 8 0 0
POWSTAŃCÓW 8 1 3 6 0 0 /1 3 7 0 0 9 4 0 0 /9 4 8 0 4 7 0 /4 8 5 1 3 0 0 /1 3 3 0 2 7 0 0 /2 7 5 0

A r t y k u ł y  s p o ż y w c z e
s k le p m a sło  

0 , 25  kg
m ąk a

p szen n a c u k ie r c h le b 1 k g  sera  
"żółtego" j a j k o

DELIKATESY 8,6-9 6,3 - 8 /duży) 42 1100
SOBIESKIEGO 1 1 

KWIECIŃSKI 8, 5 6,5 10 40 1000
JAN NOGA /'Kościuszki; 9 7 - 4 (mały) 45-52 1000
HERMES 8, 5 6, 8 - 8 (duży) 38-42 1000
H U RTO WNI K/Nowiny/ 8, 3 5, 5 1 0 W KOSTKACH 8 (duży) 34 950

UWAGA MATURZYŚCI!
GÓRNOŚLĄSKI PRYWATNY COLLEGE EKONOMICZNY 

Katowice-Piotrowice, ul. Harcerzy Września 1939 roku,
Nr 3 działający na podstawie dec. KO Nr ZNO-5090/35/91/GA  
ogłasza dodatkowy nabór na I rok kierunku 

- HANDEL I MARKETING

Zebrał i opracował: szoł.

2   GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

- TURYSTYKA KRAJOWA I ZAGRANICZNA
Informacje i zapisy w Sekretariacie College’u 

w godz. 10. 00 - 13. 00. Telefony: College 528-253 
lu b  prywatne 526-943, 155-52-98, 155-34-15

M i ę s o  i w ę d l i n y  /w k g /
s k le p w o ło w e  

b e z  kość i
sch ab

w ie p r z o w y
łopatka

w ie p r z o w a k u r c z a k s z y n k a k ie łb a sa
śląska

U L . R E JA  l 55 5 0 - - - 4 0
H E R M E S 58 55 37 27 97
P I O T R O W S K I  i s p ó łk a 5 7 ,  1 55 3 5 . 7 25 9 1 , 7 4 4 . 4
H A L A  M IĘ SN A 5 4 53 37 2 5 , 5 9 2 4 6
P O W S T Ń C Ó W  16 5 7 , 5 5 4 3 2 2 6 91 4 6



S P A C E R K IE M  P O  M IE Ś C IE

Nowa szkoła 
na

nowy rok
c. d. ze str. 1
dochodzących z innych 
szkół, zaś z czasem sytuacja 
będzie się stabilizować. Do 
wykoń-czenia pozostały je
szcze tylko urządzenia tech- 
no-logiczne kuchni i już 
wkrótce uczniowie będą mo
gli korzy-stać ze szkolnej 
stołówki. Nato- miast na 
wiosnę planowane jest zago
spodarowanie nie- wielkie- 
go terenu wokół szkoły, na 
co liczy nauczyciel wycho
wania fizycznego. Wykona
wcy prac twierdzą, iż choć 
miejsca nie jest zbyt wiele, 
również dlatego, że przy bu
dynku szkolnym wkrótce 
powstać ma rozdzielnia ene
rgii elektrycznej dla

szkoły i sąsiadującego z nią 
osiedla, wystarczy miejsca 
na boisko do koszykówki 
i siatkówki oraz na lekkoat
letyczną bieżnię. Inne prace 
wykonywane będą w zależ
ności od po-trzeb, a to 
w dużym stopniu zależeć bę
dzie od inwencji samej dyre
kcji szkoły, jak i jej uczniów. 
Na już mniej oficjalnym spo
tkaniu zapro-szonych gości 
prezydent Makosz stwierdził 
krótko:

„Pani dyrektor jest jak ta 
szkoła - śliczno, bystro, szy
kowno„.

Jak ponformował. wszyst
kich ks. Teodor Suchoń, już 
w najbliższym czasie nastąpi 
uroczyste poświęcenie nowej 
szkoły.

Nauczycielom i uczniom 
debiutującym w nowej szko
le nr 35 życzymy wytrwało
ści i zapału w przekazywaniu 
i zdobywaniu wiedzy, rezyg
nując z przytoczenia stosow
nych, wiekowych przysłów.

WACŁAW TROSZKA

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

Obywatelski samouczek ekonomiczny:

W łaściciele fabryk
W Encyklopedii Ekono

micznej: „własność środków 
produkcji, to historycznie 
określony stosunek społeczny 
wyrażający różne formy 
przynależności środków pro
dukcji do pewnych jednostek, 
grup łub klas społecznych 
i dający możność określonego 
dysponowania dobrami wy
tworzonymi za pomocą tych 
środków„.

I jeszcze jeden fragment 
z tej samej encyklopedii: 
„własność państwowo-kapi
talistyczna środków produk
cji jest dowodem przeżywania 
się własności prywatnokapi
talistycznej i jej niezdolności 
do rozwiązywania różnych 
problemów społeczno-gospo
darczych

A dzisiejsza Polska? Na 
razie jest dowodem na ist
nienie konglomeratu włas
nościowego oraz dowodem 
na błędność tez stawianych 
przez twórców encyklopedii 
ekonomicznej sprzed paru 
lat.

W Polsce istnieje kilka ro
dzajów własności. W spadku 
po ostatnich latach czter
dziestu został mętlik wpro
wadzony tym, iż nacjonali
zacja pozbawiła wielu ludzi 
praw do tego, czego wcześ
niej byli właścicielami. Teraz 
natomiast nie jest łatwo się 
zdecydować na to, czy two
rzyć państwo absolutnie 
praworządne, przestrzegają
ce najświętszych zasad kode
ksów prawniczych, pań
stwo, które musiałoby od
dać, to co zostało zagrabio
ne, czy też np. uznać stan 
posiadania z roku 1990 za 
punkt wyjścia i przeprowa
dzać niezbędne zmiany. I tak

jest źle, i tak niedobrze. 
Sprzedawać domy, place 
i fabryki często jest bardzo 
trudno, gdyż nie zawsze jas
ne są prawa własności np. 
gruntu. Tak jest chociażby 
w Warszawie, gdzie wszyst
kie grunty znacjonalizowa
no jednym dekretem z po
czątkiem lat 50. Dziś ludzie 
pozbawieni do nich praw, 
właściciele z dziada pradzia
da chcą odzyskać przynaj
mniej część należnych im 
praw. Zupełnie nie wiado
mo, co robić z dworami, 
domami czy fabrykami, któ
re przez te lata zostały prze
budowane, rozbudowane 
itp.

Okazuje się zatem, że kło
poty płynące z racji niedo
kończenia przemian praw
nych w naszym państwie są 
ogromne. Brak nieprzygoto
wanej, acz nie przedyskuto
wanej przez sejm ustawy re
prywatyzacyjnej, czyli dają
cej byłym właścicielom pew
ne formy rekompensaty za 
szkody, powstałe w wyniku 
działań poprzednich rzą
dów. Brakuje ustawy 
o SKARBIE PAŃSTWA, 
która również jednoznacznie 
określi stan podległości.

Na razie jednak jest tak, 
że właścicielem przedsię
biorstw państwowych są po 
części minister przemysłu, 
a po części minister prze
kształceń własnościowych. 
Reprezentują oni interes te
go właśnie, bliżej nieokreś
lonego SKARBU PAŃST
WA, który jednak być musi. 
Bez niego nie będzie żadnych 
szans na kierowanie państ
wem, a zwłaszcza jego finan
sami.

 S P A C E R K IE M  P O  MIEŚCIE

Pierwszy dzwonek, pierwsza butelka
W miniony wtorek we 

wszystkich szkołach oficjal
nymi przemówieniami roz
poczęto nowy rok szkolny. 
Potem były zapewne krótkie 
spotkania z wychowawcami, 
na których to zaznajomiono

wysypują się grupki zataczają
cych się i agresywnych na
stolatków, to chyba coś tu 
jest nie tak.

Stary „Świerklaniec„ stał 
się we wtorek mekką ucznia
ków, z których wielu miało

na miejscu posiedzenia alko
holu. Nie bardzo mogła so
bie z tym poradzić obsługa 
lokalu, która najbardziej 
zdecydowanie zareagowała, 
gdy chciałem wykonać zdję
cie. Usłyszałem nawet słowa 
bardziej dosadne i tłumacze
nia, że też przecież byłem 
młody...

Na naszych oczach rodzi 
się nowa młodzieżowa tra
dycja upijania się w trupa 
przy byle okazji. Zdarzają 
się przypadki problemów 
e g z y s t e n c j a l n y c h ,  
w większości jednak domi
nuje chęć zgrywy, prymityw 
i najzwyklejsza głupota. 
Wszystko to jednak ma za
pewne swoje źródła. Nie 
chcę pokazywać palcem, ale 
spójrzmy na poziom pro
gramów telewizyjnych dla 
młodzieży, na teksty piose
nek młodego pokolenia, na 
ich pozerskich idoli. Czasem

Na schodach 
jednego z ryb
nickich lokali 
walaja sie pi
jane nastolat
ki

niepocieszonych końcem 
wakacji uczniów z nowym, 
zazwyczaj jeszcze prowizo
rycznym, planem zajęć na 
dzień następny i puszczono 
towarzystwo wolno...

Zdaję sobie doskonale 
sprawę, że gdy po wakacyj
nej przerwie klasowa czy 
szkolna paczka spotyka się 
znów w komplecie, po
wodów do świętowania jest 
aż nadto. A że ta najgłośniej
sza część młodzieży wyra
biająca opinię całej reszcie 
nie jest zbyt pomysłowa, ob
razki, które obserwujemy 
ostatnimi czasy w dniu szko
lnych świąt są przerażające. 
Nie mam nic przeciwko 
świętowaniu przez uczniów 
szkół średnich spotkania 
znajomych i przyjaciół. To 
rzecz zupełnie zrozumiała. 
Ale jeżeli na schodach jed
nego z rybnickich lokali wa
lają się pijane nastolatki, 
jeżeli ktoś spędza czas 
z głową w pisuarze, bo nie 
bardzo potrafi utrzymać się 
na własnych nogach, jeżeli 
w centrum miasta oparty 
o znak drogowy niechlujny 
małolat ordynarnie rzyga, 
a z restauracji wciąż wysypują

na celu jedynie w miarę szyb
ką utratę świadomości, 
w czym dopomóc miały al
koholowe procenty, choć re
pertuar środków nie ograni
czał się zapewne tylko do 
banalnego alkoholu. Ucz
niowska brać nie jest zbyt 
zamożna, toteż co jakiś czas 
restaurację opuszczali spec
jalnie wyszkoleni kurierzy, 
którzy po upływie zaledwie 
kilku minut wracali z pobli
skiego sklepu monopolowe
go, wnosząc na salę kolejne 
butelki nieco tańszego, niż

naprawdę trudno zoriento
wać się, o co w tym wszyst
kim chodzi.

A może to robota celowa, 
ot, taka długofalowa hodowla 
głupców, nad którymi gdzieś 
tam kiedyś łatwo będzie za
panować, oferując zaspokoje
nie zupełnie prymitywnych 
potrzeb?

Ale głupota i bezmyślność 
ma to do siebie, że dobrze jej 
z sobą, a zatem małolaty: 
wasze zdrowie...
Tekst i zdjęcia: WACŁAW 

TROSZKA

M iejsko - na Wiejskiej Ulica Wiejska, wbrew swojej 
nazwie, nabiera coraz bardziej 
miejskiego charakteru. Coraz 
więcej placówek handlowych 
i to o nienajgorszym wystroju - 
szczególnie od strony Racibor
skiej, pomaga właśnie ulicy 
Wiejskiej zmienić swój charak
ter. Ciekawostką jest fakt, że 
firma „TOTAL,,, której siedzi
ba znajduje się przy ulicy Miej
skiej, swój sklep usytuowała na 
rzeczonej ulicy... Wiejskiej.

Tekst i foto: / c g /
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O jc iec , rw ać!
Pacjent dentysty to 

najczęściej człowiek, który 
tu przyszedł, wybierając 
między większym, a mniej
szym bólem. Ten uporczy
wy, ćmiący ból, który za
truwa każdą sekundę po 
przebudzeniu, musiał być 
już tak nieznośny, że 
przygnał go tutaj. I nie po
może miły uśmiech lekarza 
ani pocieszanie najbliższych 
osób. Tam, za drzwiami, po
zostaniemy sami w obliczu 
świata niklowanych
i groźnych narzędzi, które 
mogą przywrócić nas 
normalnemu życiu. Sami ze 
swoim bólem.

Któż z nas nie zna tych 
przeżyć. Ale niekoniecznie - 
jak się okazuje - musimy ich 
doświadczać. Bowiem, od 
niedawna, w Rybniku MO
ŻEMY USUNĄĆ ZĘBY 
POD NARKOZĄ.
Spółdzielnia Pracy Lekarzy 
Specjalistów, mieszcząca się 
przy ulicy Kościuszki 59, 
niedaleko dworca PKP, 
obok wszystkich
tradycyjnych form leczenia 
i usuwania zębów, oferuje 
także tę usługę, która 
pozwala ominąć ból, 
kojarzący się tradycyjnie 
z pobytem u dentysty.

Jednakże pacjent, który 
się na tę formę zabiegu den
tystycznego zdecyduje, musi 
posiadać aktualne wyniki 
krzepnięcia i krwawienia, 
EKG serca, powinien przed 
zabiegiem przez 5 godzin być 
na czczo i przyjść z osobą 
towarzyszącą.

USUWANIE ZĘBÓW 
W NARKOZIE ODBYWA 
SIĘ WYŁĄCZNIE W ŚRO
DY. Zresztą nie tylko usu
wanie. Jest to jedyna pla
cówka na naszym terenie, 
która zapewnia po usunięciu 
zębów w narkozie natychmia
stowe wstawienie na ich miej
sce protez zębowych. Zatem 
przychodzimy tu z zębami 
zepsutymi, a wychodzimy

z dobrymi - i po bólu!
Cena zastosowania narko

zy wynosi 120 tysięcy 
złotych, zaś usunięcia 
jednego zęba w narkozie 
wynosi od 60 do 105 tysięcy 
złotych /w  zależności od 
stopnia komplikacji
rwania/. Używa się tutaj 
wyłącznie sprzętu
jednorazowego /igły, strzy
kawki, wiertła oraz kubki/.

Spośród innych usług 
d e n t y s t y c z n y c h  
oferowanych przez
spółdzielnię wymieńmy 
w y p e ł n i a n i e  
światłoutwardzalne zębów 
uszkodzonych oraz
wykonywanie protez
zębowych z materiałów 
zagranicznych. Cena protezy 
wynosi od 495 do 990 tysięcy 
złotych /ZA  CAŁOŚĆ 
GÓRNEJ LUB DOLNEJ 
SZCZĘKI/, a sklejenie 
pękniętej - 54 tysiące
złotych. Chętni do 
wykonania protez
przyjmowani są
w poniedziałki, a już 
w piątek rano można je 
gotowe odebrać. Czas 
pozostawania w krępującym 
stanie bezzębnym został 
więc skrócony do minimum.

Spółdzielnia Pracy Leka
rzy Specjalistów w Rybniku, 
oprócz stomatologów, 
zatrudnia także internistę, 
laryngologa, psychologa, 
psychiatrę i seksuologa. Jej 
usługi nie ograniczają się 
wyłącznie do zabiegów stom

a t o l o g i c z n y c h .
O wszystkich formach jej
pracy można uzyskać 
szczegółowe informacje pod 
numerem telefonu 22-642 
w Rybniku lub osobiście 
w przychodni, która istnieje 
od lat sześćdziesiątych i ma 
swoich licznych
zwolenników wśród
mieszkańców Rybnika
i okolic. Jej dewizą jet dbanie 
o to, by pacjent wyszedł stąd 
zadowolony, a gdyby wrócił 
- to z następnym klientem.

„Ojciec, rwać?! - Rwać!! „ 
/g w /

Dachy tez 
pięknieją. Jak 
dotąd nie wy
myślono nic 
piękniejszego 
od tradycyjnej 
c z e r w o n e j  
dachówki. Re
mont owana  
k a m i e n i c  a 
przy ulicy 
Chrobrego

Foto:
/  wack/ 

Uwaga! Zbiórka opakowań szklanych
Urząd Miasta Rybnika informuje, że na terenie Punktu 

Skupu Surowców Wtórnych w Rybniku-Chwałowicach przy 
ul. 1 Maja 57, prowadzona jest nieodpłatna zbiórka wszel
kich bezużytecznych opakowań szklanych /również stłu
czki/.

Szkło odpadowe można dostarczać do w/w punktu od 
poniedziałku do piątku w godzinach: od 7. 00 do 15.
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ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

R eg ion a lizacja  
w  E u rop ie

W łochy
Dzisiejsza Republika 

Włoska /Repubblica Italia
na/, to państwo podzielone 
na 91 prowincji, zgrupowa
nych w 20 REGIONACH. 
Wyliczmy te regiony: „a„ - 
VALLE D’AOSTA /stolica 
Aosta,  region
autonomiczny/, „b„ - LOM
BARDIA /stolica
Mediolan/, „c,, 
T R Y D E N T - G Ó R N A  
ADYGA /stolica Trydent,

„r„ - BASILICATA /stolica 
Potenza/, „s„ - KALABRIA 
/stolica Catanzaro/, „t„ - 
SYCYLIA /stolica Palermo, 
region autonomiczny/, „u„ - 
SARDYNIA /stolica 
Cagliari,  region
autonomiczny/.  Na
terytorium Republiki
Włoskiej istnieją dwa samo
dzielne państwa połączone 
z Włochami m. in. unią celną 
i monetarną. Są to Republika

Republika San Marino i Watykan.
Dzisiejsze Włochy są rzec 

by można, spadkobiercami 
trzech tysięcy lat dziejów. 
Widać to nie tylko po zabyt
kach, ale i nazwach regio
nów np. „Lacjum,,. To prze
cież nic innego jak starożyt
ne Latium, u ujścia Tybru, 
kolebka rzymskiego
imperium.

Dla zobrazowania
wewnętrznego podziału wło
skiego regionu posłużmy się 
przykładem SYCYLII. Ten 
autonomiczny region
podzielony jest na 8 prowin
cji: Palermo, Marsala, Agri
gento, Caltanissetta, Enna, 
Ragusa, Katania i Messyna. 
Każda prowincja ma rów
nież swoistą autonomię, 
zwłaszcza jeżeli chodzi 
o sprawy finansowe, bez 
których o samorządności, 
czy regionalizacji nie może 
być mowy. Regionalizację, 
a nawet prowincjonalizację 
Włoch widać w wielu dzie
dzinach życia, np. w ofer
tach biur turystgycznych. 
Reklamują one uroki włas
nej prowincji, gdyż pozosta
wione tam przez turystę pie
niądze pozostają w olbrzy
mim procencie w danej pro
wincji, a nie wędrują do sto
licy, do „wspólnego wora,, 
jak to jest w Polsce. Sycylia 
jest u nas znana głównie 
z mafii cossa nostra /nasza 
sprawa/. Wydaje się jednak, 
iż rząd włoski prędzej po
radzi sobie z tym 
problemem, niż my w Polsce 
zbudujemy funkcjonalną re
gionalizację.

Przy omawianiu regiona
lizacji Włoch nie sposób za

region autonomiczny/, ,,d„ - 
WENCJA EUGANEJSKA 
/stolica Wenecja/, „e„ - 
F R I U L I - W E N E C J A  
JULIJSKA /stolica Triest, 
region autonomiczny/, „f„ - 
EMILIA /stolica Bolonia/, 
,, i„ - TOSKANIA /stolica 
Florencja/,, j „  - LACJUM 
/stolicą regionu i państwa 
zarazem jest Rzym/, „m„ - 
ABRUZJA /stolica
L’Auila/, „n„ - APULIA 
/stolica Bari/, „o„ - MOLI
SE /stolica Campobasso/, 
„p„ - KAMPANIA /stolica 
Neapol/,

F r a g m e n t  
rek la m ó w k i  
turystycznej, 
zachęcającej 
do zwiedzania 
nie tyle całego 
regionu czyli 
S Y C Y L I I ,  
a jednej z jej 
prowincji 
- M E SSY N Y

LA P R O V I N C I A  DI

1 - M E S S I N A

pomnieć o jeszcze jednej za
sadzie podziału tego kraju. 
Jest to podział na diecezje 
kościelne. Pozostając przy 
regionie sycylijskim, dodaj
my, że istnieje tu aż 19 diece
zji, a prowincja Messyna ma 
aż dwie diecezje: Patii i Mes
syna.

I jak oni mogą żyć w ta
kim rozdrobnieniu? Po pier
wsze „małe jest piękne,,, a po 
drugie człowiek łatwiej iden
tyfikuje się ze swą małą spo
łecznością lokalną, niż z olb
rzymim i bezdusznym two
rem administracyjnym.

MAREK SZOŁTYSEK
Na widokówce wyraźnie zaznaczono przynależność obiektów 
turystycznych do regionu. Na odwrocie wyrysowano jego 
kontury - w tym przypadku TOSKANII.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Kolarze znów w  Rybniku
Zgodnie z informacjami 

zamieszczonymi na rozwie
szonych w mieście plaka
tach, przez Rybnik przebie
ga trasa 49 WYŚCIGU KO
LARSKIEGO DOOKOŁA 
POLSKI, odbywającego się 
pod protektoratem Prezesa 
Polskiego Stronnictwa Lu
dowego, eks-premiera WA
LDEMARA PAWLAKA. 
W początkowych planach 
trasa szóstego etapu, które
go metę usytuowano w Ryb
niku na ul. Budowlanych, 
przebiegać miała przez Raci
borskie Rudy jednak 
w związku z pożarem lasu, 
kolarze prosto ze Stanowic 
przyjadą przez Przegędzę do 
Rybnika. Uczestnicy wyści
gu przejadą ulicami Mikołowską

Mikołowską, Wyzwolenia, Kotucza 
i z ulicy św. Józefa wjadą na 
okrążenie wiodące przez ulicę 
Budowlanych, Orzepowicką 
i Zebrzydowicką. Ilości 
okrążeń w dniu pisania teks
tu jeszcze nie znano, gdyż 
zmian w trasie wyścigu do
konano właściwie w ostat
niej chwili. W piątek 4 wrześ
nia na ulicach miasta kolarze 
powinny się pojawić około 
godz. 15. 30 i mniej więcej od 
tej pory wspomniane ulice zo
staną wyłączone z ruchu, 
choć zważywszy na to, iż 
etap rozpoczyna się w Biels
ku i wiedzie przez Szczyrk, 
Salmopol, Wisłę i Ustroń 
można przypuszczać, że mo
gą zdarzyć się liczne niespo
dzianki i trudno dokładnie

wyznaczyć godzinę pojawie
nia się kolarzy na przedmieś
ciach Rybnika. Następnego 
dnia tj. w sobotę 5 września 
o godz. 15. 00 na Placu Wol
ności odbędzie się tzw. hono
rowy start do etapu 7 z Ryb
nika do Nysy, liczącego 126 
km. Ostry start lotny nastąpi 
dopiero po przejechaniu przez 
kolarzy ponad trzech kilome
trów na ulicy Raciborskiej.

Dawno już nie gościliśmy 
w Rybniku dużego wyścigu 
kolarskiego, chyba więc wa
rto wybrać się czy to na 
trasę, czy na samą metę 
z dzieciakami, by dopingo
wać kolarzy. Pamiętam jak 
dawno temu przez nasze 
miasto przejeżdżał legendar
ny już dziś „ Wyścig Pokoju,,. 
Było to wielkie święto przede 
wszystkim dla nas dzieci.

Czy piątkowy wyścig 
wzbudzi również takie emo
cje? Dzieciaki, spędzające 
dziś pół dnia przed monito
rem komputera są oczywiś
cie wygodniejsze od zwario
wanych małolatów biegają
cych po wertepach i ugania
jących się za piłką. Tyle tyl
ko, że przed szklanym ek
ranem nie tworzą się tak 
trwałe przyjaźnie.

Kto więc przyjdzie podzi
wiać kolarzy? Starzy? Mło
dzi? A może i ci, i ci?

WACŁAW TROSZKA

P rzed sta w ia m y

Pod Dębemii
Jeżeli chcecie wyjechać na 

letnią wycieczkę połączoną 
z obiadem, to można wybrać 
się do Rud. Jadąc od 
ul. Rogera w Rudach, trafi
cie do „Karczmy Pod Dę
bem,,, która jest własnością 
kopalni „Szczygłowice,, 
/prowadzi ją ajent/. Za 
67. 370 zł można tam kupić 
„sandwicza ekstra,,, który 
wcale nie jest kanapką - jest 
to przekładaniec z wołowi
ny, sera, szynki i białego 
mięsa, z dodatkiem frytek, 
pieczarek i kilku sałatek. Je
żeli nie jesteście bardzo gło
dni, to lepiej weźcie jedną 
porcję dla dwojga, bo jest 
olbrzymia. Można też np. 
zjeść „filet z kurczaka po 
generalsku,, /42 . 160 - z fryt

kam i i pomidorami/. Z przy
stawek zachęcają:  „płyta
królewska,, /42 . 170/, „zim
na płyta,, /czyli wszystkiego 
po trochu - za 47. 790/i,, jaja 
z kawiorem,, /10. 110/. Sma
czne są lody. Odważni mogą 
spróbować drinka „Nocny 
wampir,, /52. 740 zł/.

W restauracji /również 
w ubikacji/jest czysto, nie

Mi
ma kuchennego zapachu. 
Stoły ozdabiają kwiaty /nie
stety sztuczne i dość przypa
dkow e/i świece. Szkoda, że 
do posiłku przygrywa MTV 
- muzyka jest zbyt głośna, 
nie pasuje też do wnętrza, 
trudno się przy niej odprę
żyć. Zaś wnętrze to jest 
w stylu iberyjskim, chociaż 
niektóre elementy wystroju 
/np. stiuki na ścianach/ kłócą

kłócą się z całością. Kelnerzy 
zachowują się uprzejmie. 
Goście mogą być, na życze
nie, obsłużeni na tarasie. Ka
rczma organizuje też tańce - 
i wewnątrz i na specjalnym, 
zewnętrznym podeście. Jeśli 
będziecie tańczyć zbyt dłu
go, to możecie przenocować 
w pokojach hotelowych. 
Karczma jest otwarta co
dziennie od 12. 00 do 22. 00, 
w sobotę dansing trwa do 
godz. 1. 00 w nocy, a w nie
dzielę można się bawić na 
dyskotece do północy.

KLAUDIA MICHALAK

„Karczma pod Debem'' Foto: R. Palarz

Finał
już

za nami
Najważniejsze pytanie se

zonu doczekało się swojej 
odpowiedzi. Po dwunastu 
latach przerwy Mistrzem 
Świata znów został żużlo
wiec rodem z Anglii.

muzykę reage. Sam finał 
był ciekawy jedynie ze 
względu na losy poszcze
gólnych zawodników,
którzy w trudny do przewi
dzenia sposób tracili i zdo
bywali punkty, takich nie
spodzianek było bardzo 
dużo. We Wrocławiu właś
ciwie każdy z każdym mógł 
wygrać. Zabrakło cieka
wych pojedynków na torze 
bo wszystko skończyło

Gary HAVE
LOCK ze 
swoim trofeum 

Foto: wack

Juz dawno mówiło się o tym, 
że na Wyspach Speedway 
przeżywa swoisty kryzys 
i jak nigdy dotąd, Anglikom 
potrzebny jest spektakular
ny sukces. Dokonał tego 24 
letni Gary HAVELOCK, 
który we wrocławskim finale 
przegrał tylko jeden wyścig 
ze Sławomirem Drabikiem, 
przepomnijmy, iż był to pier
wszy wyścig po długiej prze
rwie spowodowanej potwor
ną ulewą. W pozostałych 
wyścigach rywale właściwie 
niewiele mieli to powiedze
nia. Stąd może wrażenie ja 
kiego nie mogę się pozbyć, że 
Gary dość łatwo i spokojnie 
zdobył to najcenniejsze dla 
każdego żużlowca trofeum - 
puchar Mistrza Świata. Miał 
swój dzień, a to się zdarza. 
Nie przeszkodziła mu nawet 
kontuzja, której doznał 
w czasie karambolu w wy
ścigu ósmym. To chyba pier
wszy mistrz z tak ekstrawa
gancką fryzurą przypomina
jącą Eddy Granta, grającego

się zazwyczaj na pierwszym 
łuku.

Polak nie wypadł najgo
rzej, a nawet dobrze. Od 
samego początku prześlado
wał go pech. Najpierw szkla
ny dach boksu zerwał się 
pod jego mechanikiem Jac
kiem Filipem, próbującym 
nakryć go kocem, by uchro
nić boks od ostrego słońca. 
Później będąc na drugiej po
zycji, w pierwszym swoim 
starcie miał defekt. W dru
gim brał udział w karam
bolu, zaś w ostatnim swoim 
starcie moim zdaniem nie
przepisowo zajechał mu dro
gę Kelvin Tatum, powodu
jąc upadek Polaka. Ale i tak 
było nieźle, lepiej od Doło
misiewicza w ’86 roku na 
chorzowskim gigancie. Za
wiodło wielu faworytów, 
którzy nie mogli się jakoś 
odnaleźć: Ermolenko, Cor
rey, i kilku innych, ale tak to 
już w finałowych turniejach 
bywa.

WACŁAW TROSZKA
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WEZWANI E  
BISKUPÓW

METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ
do miłości i sprawiedliwości społecznej

W  związku z ogromnym pożarem lasów w naszym 
regionie jeszcze bardziej uświadamiamy sobie potrzebę 
szacunku wobec przyrody, która jest darem Boga. Gdyby 
ktoś przyczynił się do tej katastrofy przez czynne 
działanie lub zaniedbanie swoich obowiązków, dopuścił
by się ciężkiego grzechu wobec Bożego dzieła stworzenia 
- grzechu ekologicznego.

Obowiązkiem każdego człowieka jest spieszyć z po
mocą w likwidowaniu katastrofy pożaru lasów. Wyraża
my najwyższe uznanie strażakom, wojsku i służbom 
pomocniczym biorącym udział w akcji. Módlmy się za 
tych, którzy stracili życie przy gaszeniu pożaru. 
DZIĘKUJEM Y DU SZPASTERZOM  I  W IERNYM  
organizującym żywność i napoje dla gaszących pożar. 
W obliczu zagrożenia, wielu zdobywa się na wielką 
ofiarność i nawet heroizm, wykazując niezwykłą 
czujność. Tyle dobra w ludziach ujawnia się na naszych
oczach.

Jednocześnie z niepokojem 
obserwujemy falę strajków na 
Śląsku. Obecnie w gorące dni 
sierpnia 1992 r. słyszy się 
pytania, czy strajk jest właś
ciwą i jedyną drogą budowa
nia lepszej przyszłości. Na to 
pytanie nie otrzymuje się, jak 
to było kiedyś w przeszłości, 
jednoznacznej odpowiedzi. 
Istnieje zasadnicza różnica 
między obecnymi strajkami, 
a protestami z lat 1980 i  1988. 
Tamte doprowadziły do po
wszechnie oczekiwanych 
zmian ustrojowych w państ
wie. Dziś protesty robotnicze, 
choć rodzą się z poczucia od
czuwalnej krzywdy, bywają 
wykorzystywane przez 
niektóre siły polityczne dla 
ich partykularnych intere
sów, nie mających na celu 
dobra przedsiębiorstwa ani 
dobra wspólnego całego na
rodu. Przy rozwiązywaniu 
powstałych konfliktów, 
wszystkie strony biorące 
w nich udział, zobowiązane są 
do okazania dobrej woli 
i gotowości do kompromisu, 
który wynika z wzajemnego 
szacunku i dążenia do 
zachowania spokoju społe
cznego.

Celem przekształceń go
spodarczych jest społeczna 
gospodarka rynkowa. Jest to 
taki program, który uwzględ
nia mechanizmy rynkowe, ale 
i sprawiedliwość społeczną. 
Program ten rodzi się w bó
lach. Z  jednej strony pojawia
ją się skrajne postawy rosz
czeniowe, z drugiej strony in
ni ulegają niepohamowanej 
chęci bogacenia się.

Kościół opowiada się za 
prywatną własnością środ
ków produkcji i za powszech
nym przeznaczeniem dóbr 
materialnych. Proces reali
zacji obu tych uprawnień 
winien się odbywać w ramach 
tworzonego mozolnie po-

rządku państwowego. Na to 
zaś potrzeba czasu 
i cierpliwości.

Wzywamy wszystkich do 
odbudowy dawnego śląskiego 
etosu pracy. Fundamentem 
odnowy całego naszego życia 
jest zachowanie zasad moral
nych przez rządzących i rzą
dzonych. W tym sensie mówi
my za Janem Pawłem II, że 
nie ma rozwiązania kwestii 
społecznej poza Ewangelią. 
W niej bowiem znajdujemy 
przestrzeń prawdy i odpowie
dni fundament moralny, 
w oparciu o nie można wyeli
minować zjawiska niespra
wiedliwości względem ludzi 
ekonomicznie najsłabszych 
czy żyjących na marginesie 
społecznym.

Nauka społeczna Kościoła 
podkreśla potrzebę wyzwole
nia człowieka pracy poprzez 
uwzględnianie jego słusznych 
praw oraz dopuszczenie go do 
udziału we własności przed
siębiorstwa. Płynie stąd zde
cydowany postulat przyśpie
szenia procesów prywaty
zacyjnych. Bo jak czytamy 
w encyklice Jana Pawła II 
O PRAC Y LUDZKIEJ 
człowiek wtedy pracuje 
dobrze, gdy ma poczucie, iż 
pracując nawet na wspólnym, 
pracuje zarazem na „swoim,, 
/L E  nr 15/

W  naszym społeczeństwie 
tkwi ogromny potencjał dob
ra i solidarności społecznej. 
Pozwólmy tym cnotom jesz
cze bardziej zaowocować 
w życiu społecznym.

Arcybiskup Damian Zi
mon -Metropolita Gornosla
ski

Biskup Gliwicki Jan Wie
czorek

Biskup Opolski - Alfons 
Nossol

Katowice, dnia 31 sierpnia 
1992 r.

c. d. ze str. 1
Taki był początek blisko ty
dzień trwającego pożaru la
sów w okolicach Kuźni Ra
ciborskiej, największego 
w naszej powojennej historii 
i w Europie. Gdy dziesiątki 
strażackich wozów zmierza
ły na miejsce akcji, na dro
gach obok swych domostw 
stali mieszkańcy ze sporym 
zdziwieniem spoglądający 
na rozświetlającą wieczorne 
niebo łunę. Ciekawska mło
dzież próbowała podejść jak 
najbliżej, ale strażacy od ra
zu zaprowadzili względny 
porządek, nie pozwalając 
osobom postronnym zbliżyć 
się do skraju lasu, w którym 
spustoszenie siał żywioł.

Na miejscowym stadionie 
zorganizowano szybko pro
wizoryczny punkt dowodze
nia z samochodem łączno
ściowym, koordynującym 
wysiłki coraz większej grupy 
łudzi, która w końcu osiąg
nęła liczbę 7 tysięcy osób. 
Z czasem stało się wiado
mym, iż w nocy, walka z ży
wiołem, który pochłonął już 
dwoje ludzi, jest bardzo nie
bezpieczna. Kolejne dni 
przyniosły kolejne porażki 
na pożarniczym froncie, pa
dały kolejne linie obrony.

Już w pierwszym dniu 
w akcji udział brało 18 sekcji 
OSP z terenu naszego mias
ta, wszystkie te, które dys
ponowały sprawnymi samo
chodami. Z zawodowych je
dnostek dwie pojechały na 
miejsce akcji, trzecia, naj
większa, obsługiwała odby
wające dziesiątki lotów sa
moloty typu „dromader,,, 
startujące i tankujące wodę 
wzbogaconą środkiem pia
notwórczym z lotniska 
w Gotartowicach. Z rozmo
wy z dowódcą Jednostki Ra
towniczo-Gaśniczej Komen
dy Rejonowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Rybniku, 
kpt. Jackiem GOROLEM 
wynika, że dla zawodowych 
strażaków był to po prostu 
kolejny pożar po wcześnie
jszych w Bukownie, Olkuszu 
czy Imielinie; praktycznie od 
połowy lipca, z kilkudnio
wymi przerwami, wciąż gasi
li płonące lasy!!

Warunki pracy były trud
ne, wszyscy skoszarowani zo
stali na miejscu w rybnickiej 
komendzie i gdy przychodziła 
i ch kolej - wyjeżdżali na miej
sce akcji. Czasem na dwanaś
cie godzin, a czasem na trzy 
doby - w zależności od po
trzeb, rosnących w zastrasza
jącym tempie. Na sen niewie
le było czasu, czasem pozwa
lała nań krótka dwugodzinna 
przepustka, w czasie której 
można było wpaść do domu, 
uspokoić bliskich i nieco się 
zdrzemnąć we własnym łóż
ku.

Początki były trudne, do
piero z czasem, z coraz więk
szą pomocą przychodzić za
częli poszczególni ludzie, instytucje
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"To była

instytucje, zakłady i firmy pry
watne. Ktoś przyniósł siatkę 
pomidorów, inny papierosy 
czy kalafior. To nie tylko 
pomagało, ale i dodawało 
otuchy. W pomoc włączyły 
się władze miejskie, a Stowa
rzyszenie Użytkowników 
CB-Radia przeprowdziło 
szeroką akcję zbiorki żyw
ności, napojów i tego wszys
tkiego, co mogło się przydać 
osobom biorącym udział 
w tym gigantycznym przed
sięwzięciu. Pomoc płynęła 
z każdej strony; na specjalny 
apel błyskawicznie odpowie
dział jeden z właścicieli ryb
nickich sklepów, przynosząc 
potrzebną do jednego z wo
zów strażackich pompę 
wtryskową. Wysłużony 
sprzęt miał prawo zawodzić; 
na miejscu, w Kuźni napra
wiano drobne awarie, sporo 
sprzętu, takiego jak pompy

i węże pochłonął ogień, bo 
trzeba było w wielu przypad
kach ratować przede wszyst
kim własne życie. Sytuacja 
zmieniała się przecież błys
kawicznie i trudno było 
przewidzieć, jak potoczą się 
dalsze losy tej, czy innej ak
cji, bo obwód pożaru Uczył 
około 100 km. „To była pra
wdziwa Hiroszima...,, powie
działa jedna z pracownic 
nadleśnictwa.

Choć pożar miał miejsce 
poza. terenem rybnickiego 
nadleśnictwa, jego pracow
nicy aktywnie od pierwszego 
dnia włączyli się w całą akcję 
gaszenia czy też powstrzy
mywania pożaru. Już w nocy 
z środy na czwartek poczy
niono pierwsze niezbędne 
przygotowania i już następ
nego dnia rano na miejscu 
było pięćdziesiąt osób goto
wych do pracy przy gaszeniu

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



RYBNICKA

Hiroszima... ”
Na obrzezach 

POŻARU

pożaru. Dyrektor Regional
nej Dyrekcji Lasów Państwo
wych przygotował specjalny 
harmonogram pracy w dwu
nastogodzinnych zmianach 
dla wszystkich tego typu jed
nostek z terenu czterech wo
jewództw. Byli i tacy, którzy 
na miejscu akcji spędzili po 

 dwie doby bez przerwy.
W pewnym momencie, 

gdy płonęły lasy nadleśnict
wa Leboszowice pod miej
scowością Trachy, ogień był
o dwa kilometry od granicy 
nadleśnictwa Rybnik. Na 
szczęście przy sprzyjających 
warunkach atmosferycz
nych pożar w tym akurat 
miejscu udało się zatrzymać. 
Gdyby wtedy powiał zacho
dni wiatr, pożoga sięgnęłaby
i naszego nadleśnictwa.

Skutki pożaru zinwenta
ryzowane zostaną juz

wkrótce, ale już teraz można 
powiedzieć, że dają się one 
najbardziej we znaki miesz
kańcom Gliwic, którzy przy 
niesprzyjających wiatrach 
odczuwać mogą brak tlenu. 
Nie jest natomiast prawdą, 
że lasy pod Kuźnią były dla 
mieszkańców Rybnika pa
sem naturalnej ochrony 
przed zanieczyszczeniami 
wędrującymi górą z Czecho
słowacji. Lasy te po prostu 
leżą a, raczej leżały po prze
ciwnej stronie. Taką opinię 
przedstawił nam Nadleśni
czy Andrzej KUCA, od 
którego uzyskaliśmy po
wyższe informacje.

Szalejący żywioł zjednał 
wysiłki wielu ludzi, dzięki 
którym akcja gaszenia mog
ła przebiegać właściwie bez 
przerwy. Nieba nad Rybni
kiem od rana do nocy przecinały

przecinały przecież klucze „Dro
maderów,,, wspomagają
cych strażaków z powietrza. 
Pilotom z Poznania, Kato
wic, Wrocławia z pomocą 
przyszli pracownicy Aero
klubu ROW, którzy poma
gali w zdobywaniu oleju, 
tankowaniu samolotów i ko
ordynacji powietrznego ru
chu. Nie było mowy o po
bieraniu lotniskowych o
płat, najzwyczajniej trwała 
nieustanna praca.

Trudno dokładnie dziś 
powiedzieć, co i ile zawdzię
czają tym i wielu innym lu
dziom mieszkańcy Kuźni, 
Twarogu Małego i wielu in
nych miejscowości. Oni sami 
na rozwijającą się sytuację 
reagowali bardzo różnie. Je
dyni byli prawdziwie zatros
kani o swój dobytek, los

Pożar lasów w rejonie 
Nadleśnictwa Rudy Racibo
rskie przestał być wiado
mością z pierwszych stron 
gazet. Zbawienny deszcz 
sprawił, że służby pożarnicze 
zdołały żywioł opanować. 
Ziemia jest jednak nadal 
rozgrzana i istnieje wiele og
nisk zapalnych, z których 
w każdej chwili mogą wy
strzelić płomienie. Deszczu 
spadło - według uczestników 
akcji - zdecydowanie za 
mało. Wstępne obliczenia 
wykazują, że straty material
ne wyniosą blisko 500 mld 
zł. Straty ekologiczne, które 
nas dotkną, są niewymier
ne...

Mimo polepszenia sytua
cji, na miejscu pożarowiska 
pracuje jeszcze kilka tysięcy 
ludzi i masa sprzętu tech
nicznego. Akcja dogaszania, 
wymagająca działań koor
dynacyjnych, trwa nadal. 
Nadal więc pracuje sztab 
przeciwpożarowy w Rybni
ku, który został powołany 
niemalże zaraz po otrzyma
niu wiadomości o pożarze 
w ub. tygodniu. W ponie
działek 31 sierpnia spotkali 
się w Rybniku przedstawi
ciele sztabów przeciwpoża
rowych, w którym uczestni
czyli przedstawiciele Nad
leśnictwa Rudy Raciborskie, 
prezydenci miast Rybnika, 
Wodzisławia, Żor, burmist
rzowie: Kuźni Raciborskiej, 
Czerwionki - Leszczyn, Ry
dułtów, zastępcy wójtów 
gmin: Gaszowice, Świerkla
ny, a także szef Miejskiego 
Inspektoratu Obrony Cywil
nej w Rybniku. Celem spot
kania było koordynowanie 
działań sztabów przeciw
pożarowych w poszcze
gólnych gminach na rzecz 
nadleśnictwa, straży pożar
nej oraz ochrony bieżęcej 
własnych terenów gmin

i przyszłość, innych uspaka
jał widok oddanych swej słu
żbie bez reszty strażaków 
i dziesiątek czerwonych wo
zów. Byli i tacy, którzy spog
lądając na odległą ognistą 
łunę nie zdawali sobie spra
wy z grożącego im niebez
pieczestwa i stać ich było 
tylko na głupie dowcipko
wanie, ci rozsądni, nie ba
cząc na swe zmęczenie, po 
prostu pomagali.

Żywioł pochłonął ok.
10. 000 ha lasów, w czasie 
akcji zginęło dwóch straża
ków, zniszczeniu uległo wiele 
sprzętu, my Ślązacy, stracili
śmy naturalną „wytwórnię,, 
tlenu. I pomyśleć, iż być może 
wszystko dlatego, iż ktoś nie
opatrznie wyrzucił przez ok
no pociągu niedopałek.

WACŁAW TROSZKA

zagrożonych pożarami.
Ustalono, że centralnym 

punktem kontaktowym po
między gminami, a nadleśnic
twem będzie Rybnik, w któ
rym sztab przeciwpożarowy 
działał całą dobę. W miarę 
opanowywania sytuacji, 
w miarę potrzeb ograniczano 
dyżury. Telefony sztabowe 
działały również w po
szczególnych gminach.

Na spotkaniu sztabów 
przedstawiciele nadleśnict
wa zobrazowali zebranym 
sytuację oraz potrzeby 
w sprzęcie i ludziach. Już 
wcześniej postawiono do 
dyspozycji około 5 0 0  osób 
z grup OC, którzy obecnie, 
w związku z polepszającą się 
sytuacją, zostali odwołani. 
Nadal obowiązują jednak 
inne ustalenia poniedziałko
wego posiedzeniu sztabu ak
cji gmin, usytuowanego 
w Urzędzie Miasta Rybnika.

Jak nas poinformował 
dyżurujący w sztabie wczo
raj rano pracownik Miejs
kiego Inspektoratu Obrony 
Cywilnej Janusz Abracha
mowicz, aktualnie sztab 
w Rybniku koordynuje po
moc techniczną, a także zao
patrzenie na rzecz oddziałów 
dogaszających ogniska za
palne. Do dyspozycji nad
leśnictwa Rudy Raciborskie 
oddano dwie „nyski,, z kie
rowcami. Nadal dostarcza 
się kilkaset gorących po
siłków dziennie oraz napoje. 
Do akcji włączyły się, oprócz 
Rybnika, również pozostałe 
gminy i miasta, a także 
zakłady pracy. Szczególnie 
szeroki był zakres działań 
Elektrowni Rybnik, która 
od czwartku włączyła się do 
akcji pożarowej, przygoto
wując m. in. 15 tyś. posiłków 
dla ludzi pracujących w la
sach. O działaniach specjal
nie powołanego w elektro
wni sztabu napiszemy 
w następnym numerze 
„GR„. Koordynuje się także 
spontaniczną akcję zbiórki 
produktów żywnościowych 
przez społeczność rybnicką. 
Służby komunalne Rybnika 
wysłały kilkanaście wywro
tek tłucznia, który potrzeb
ny jest do naprawy roz
jeżdżonych przez ciężki 
sprzęt dróg. Od czwartku 
zadanie to przejęła ma bry
gada Rejonu Dróg Publicz
nych w Rybniku. Wysyła się 
również, w miarę możliwości 
sprzęt techniczny i narzę
dzia.

Kolejne posiedzenie szta
bu przewidziano na ponie
działek 7 września. Miejmy 
nadzieją, że będzie ono 
poświęcone podsumowaniu 
akcji, a nie jej kontynuacji.

W. R.
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CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

•  1 cm 2 - 8 . 000  zł
1/4 kolumny - 9 0 0 . 000  zł

•  1/2 kolumny - 1. 6 0 0 . 000  z ł
•  3 /4  kolumny - 2 . 4 0 0 . 000  zl
•  1 kolumna - 3 . 0 0 0 . 000  zł
•  1 słowo - 5 . 0 0 0  zł
•  1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2 . 000  zł

UWAGI DODATKOWE
•  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie 

krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - 
dolicza się 50 procent.

•  Z a  um ieszczen ie  og łoszen ia  n a  p ierw szej
i o s ta tn ie j s tro n ie  do licza  się 100 p ro cen t.

•  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

•  Bonifikaty:
-10  procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treśc i
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

PORADY PRAWNIKA - w środy
Dyżury prawnika, udzielającego bezpłatnie 

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

F U J IC O L O R
EKSPRES 

Rybnik 
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,,

PUH ULEX
tel. 3 9 2 1 3 4 , 
te l/fax  20-27S

O s. P o łu d n ie  37
4 4 -253  R y b n ik -B o g u sz o w ice

S p r z e d a ż  r a ta ln a  R T V  
b ez  p o r ę cz y c ie li  

i p ierw sze j w p ła ty
o raz  p ro m o c y jn a  sp rzedaż

S O N Y
z n a g ro d a m i.

S p rzed aż  an ten  sa te lita rn y ch  
A M S T R A D  3 0 0  S R X  z tu n erem  
i k o n w e n te rem  now ej g en erac ji 

i c z a szą  90  cm
w a k a cy jn a  cen a  4 . 9 5 0 . 0 0 0  zł.

OGŁOSZENIA DROBNE

Język angielski - lekcje dla dzie
ci, tel. 25028, w godz. 12. 00-
15. 00
Za 1. 5 mln zł. odstąpię meble. 
Tel. 23494, w godz. 6. 00-11. 00.

Fiatem w słup - i w nogi!
 23 sierpnia o godz. 21. 00 

na skrzyżowaniu w Lyskach 
kierowca fiata 125p z po
wodu nadmiernej prędkości 
nie opanował pojazdu i ude
rzył w slup elektryczny. Po
zostawiając pojazd zbiegł 
z miejsca zdarzenia.

Na fałszywym 
- nie pojeździsz

23 sierpnia patrol policyj
ny podczas kontroli samo
chodu opel-kadet, kierowa
nego przez jednego z miesz
kańców Rybnika, zatrzymał 
mu prawo jazdy jako sfał
szowane przez podrobienie.

PKS-em na 
kradzionych biletach

Na terenie dworca PKS 
w pomieszczeniu biletowym 
nieznany sprawca w dniach 
22-24 sierpnia skradł ze 
skrytki bilety autobusowe 
wartości 10 mln 205 tys. zł. 
Widać uwielbia jazdę auto
busami.

Maluchem w płot
24 sierpnia na ulicy Plebis

cytowej fiat 126p wskutek 
nadmiernej prędkości 
zjechał na lewe pobocze 
jezdni i uderzył w ogrodzenie 
posesji, 23-letni pasa

C ennik  w s p ó łc z e s n y

Najważniejsze jest to, 
czego nie w idać
Wróżka nas niedawno 
zachęciła, by zaszaleć i kupić 
sobie uroczy bieliźniany dro- 
biarg. Wasza niestrudzona 
reporterka wybrała się więc 
do kilku sklepów i już wia
domo, ile kosztuje staniczek.

Są 2 rodzaje biustonoszy - 
drogie i tanie.

Tanie są w „Hermesie„ 
/od 18. 200 do 47 tys. zł/ 
i w domu towarowym „Lux„ 
przy Rynku „ok. 35 tys. zł/. 
Dom Handlowy Jana Gorola 
/w  Rynku/m a staniczki cza-

czarne, białe i beżowe - od 35 do 
300 tys.

Też na Rynku, w „Galluk
sie„ są polskie staniki za ok. 
30 tys. i wyroby „Triumpha„ 
10 razy droższe. W bieliźnie 
drogiej specjalizuje sią sklep 
„U Kopca„ przy ul. Sobie
skiego - oferują tam również 
produkty „Triumpha„ białe 
i czarne o d l l 5 d o 3 1 0  tys. zł, 
na przykład biustonosz do 
karmienia niemowląt /220 
tys. /  czarna „bardotka,, bez 
ramiączek /267 ty s /  czarna

przezroczysta „koszulka,, za 
267 tys. Można tam doko
nać zakupu /duży wybór, 
szczególnie większych 
rozmiarów/ również za 40 
tysięcy. Takich okazji nie ma 
w „bp„ przy ul. Reja, gdzie 
najtańszy stanik kosztuje 78 
tysięcy. Specjalnością zakła
du są „Triumphy,, /200 - 400 
tys., np. 280 za biustonosz 
dla karmiących m am /i „Fe
liny„ w tych samych cenach 
za 270 - 380 tys. modele bez 
ramiączek/.

Drogo? Ale jaka satysfak
cja, kiedy trzeba się roze
brać!

/K . M. /

8

K o le ja rsk a
życzliw ość

Nasze koleje bardzo czę
sto spotykają się z krytyką. 
I naprawdę czasem trudno 
się od niej powstrzymać, 
gdyż funkcjonowanie kolej
nictwa i traktowanie pasaże
rów pozostawiają wiele do 
życzenia. Dlatego też tym 
bardziej warto kolejarzy po
chwalić, gdy jest za co. Nie
dawno zdarzyło mi się, jadąc 
pociągiem z Raciborza do 
Niedobczyc, zapomnieć ba
gażu. Zaczytałem się i po
zostawiłem na półce dopiero 
co zakupiony na 
raciborskim targu
wiklinowy koszyk do prze
wożenia dzieci na rowerze. 
Gdy uprzytomniłem sobie 
stratę zadzwoniłem na stację 
w Rybniku. Okazało się, że 
pociąg jechał do Pszczyny 
i pracownik ko-

żer doznał obrażeń ciała.
Syreną do lasu

25 sierpnia około godz.
20. 00 niedaleko szybu IV
KWK „Chwałowice,, w lesie 
przy ulicy Dygasińskiego 
dwaj nieletni sprawcy porzu
cili syrenę 105L bez nume
rów rejestracyjnych. Samo
chód był uszkodzony, został 
podanny oględzinom
i zabezpieczony na parkingu 
strzeżonym.  Trwają
poszukiwania właściciela 
pojazdu. Z pięściami na

klienta
26 sierpnia jeden z miesz

kańców Żor powiadomił po
licję, że wsiadając do auto
busu na przystanku PKM 
przy ulicy Piłsudskiego zo
stał pobity przez kierowcę 
i wypchnięty z pojazdu. Au
tobus należy do prywatnej 
firmy świadczącej usługi 
przewozowe. Klient został 
pobity za to, że zażądał bile
tu za przejazd. Poszkodowa
ny doznał zwichnięcia stawu 
łokciowego i ogólnych po
tłuczeń ciała.

Kamazem na golfa
26 sierpnia około godz.

9. 00 na ulicy Raciborskiej, 
kierowca samochodu cięża
rowego kamaz nie zachował 
należytej ostrożności i naje
chał na samochód osobowy 
Volkswagen golf. Pasażer 
golfa doznał rany ciętej gło
wy i ogólnych potłuczeń cia
ła.

Potrącenie pieszej
26 sierpnia o godz. 15. 20 

na ulicy Hallera samochód 
fiat 126p potrącił 51-letnią 
kobietę, która doznała ogól
nych potłuczeń ciała. Po 
udzieleniu pomocy ambula
toryjnej została zwolniona 
do domu. Kierowca malu
cha był trzeźwy.

Słodkie włamanie
W nocy z 25 na 26 sierpnia 

na ulicy Rybnickiej w Świer
klanach nieznani sprawcy 
włamali się do sklepu spoży
wczego poprzez wyrwanie 
krat w oknie. Skradli arty
kuły cukiernicze, wyroby 
czekoladowe i gumy do żu
cia wartości 4, 5 mln zł.

Włamywacze - turyści
Między 25 a 27 sierpnia 

miało miejsce włamanie do

lei poradził mi, by pójść na 
najbliższą stację i zadzwonić 
tam kolejową linią telefoni
czną.

Nie miałem właściwie na
dziei na odzyskanie zguby, 
ale postanowiłem
spróbować.  Dzięki
uprzejmości kolejarzy dodz
woniłem się do Pszczyny 
i okazało się, że mój koszyk 
się odnalazł. Kierownik 
pociągu wracając do 
Rybnika przywiózł mi go 
z powrotem. Cóż, koszyk nie 
kosztował majątek, ale te 
kilkadziesiąt tysięcy piecho
tą nie chodzi.

Okazało się też, że nie jes
teśmy aż tacy pazerni na 
cudzą własność - nikt z po
dróżnych nie zabrał mojej 
zguby z półki. A potrafimy 
być uczynni i pomóc innym. 
To dzięki kolejarzom udało 
mi się odzyskać pozostawio
ny w pociągu bagaż.

/ j a k /

piwnicy przy ulicy Floriań
skiej. Po urwaniu skobla nie
znani sprawcy skradli 
ponton gumowy, dwie butle 
gazowe i sprzęt turystyczny 
wartości 3 mln 650 tys. zł.

Fiatem w forda 
29 sierpnia o godz. 9. 40 na 

ulicy Konarskiego
samochód fiat 125p uderzył 
w stojącego na poboczu 
forda sierrę. Sprawca 
wypadku był pod wpływem 
alkoholu.

Autosanem w fiata 
Także 29 sierpnia o godz.

17. 00 na skrzyżowaniu Pla
cu Armii Krajowej i ulicy 
3 Maja autobus marki auto- 
san nie ustąpił pierwszeńst
wa przejazdu i doprowadził 
do kolizji drogowej z samo
chodem fiat 126p.

Sąsiedzka sprzeczka 
29 sierpnia dwie sąsiadki 

z jednego bloku przy ulicy 
Chabrowej posprzeczały się 
przy drzwiach wejściowych. 
Efektem sprzeczki jest znie
ważenie i naruszenie niety
kalności cielesnej jednej 
z nich. Policja przyjęła skar
gę ściganą z oskarżenia pry
watnego.

Z przepustki do aresztu
29 sierpnia przy ulicy Da

szyńskiego w Leszczynach, 
policja zatrzymała na gorą
cym uczynku sprawcę wła
mania do trzech garaży. 
Okazał się nim jeden z miesz
kańców Leszczyn przebywa
jący na przepustce z Zakładu 
Karnego w Jastrzębiu.

Pojechać się nie udało 
Nie udało się uruchomić 

pojazdu dwom
włamywaczom, którzy 
w nocy z 29 na 30 sierpnia 
usiłowali skraść samochód 
łada. Zniszczyli tylko bagaż
nik i obudowę kierownicy, 
powodując straty
w wysokości 2 mln zł.

Nieletni samobójca
30 sierpnia o godz. 19. 00

w lasku przy ulicy Niedo
bczyckiej niedaleko drogi 
znaleziono zwłoki młodego 
samobójcy. 16-letni chłopiec 
popełnił samobójstwo przez 
powieszenie. Policja nie 
stwierdziła działania osób 
trzecich.  Prokurator
Rejonowy zarządził sekcję 
zwłok.

/ ja k /
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PROGRAM TELEWIZYJNY
Piątek, 4. 09. 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Program dnia
9. 15 „Mama i ja„
9. 30 „Domowe przedszkole,,
10. 05 „Kronika wypadków mi
łosnych,, film A. Wajdy
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - 
Agencja własności rolnej

12. 45 Tylko u nas
12. 55 Temat dnia
13. 00 Niepełnosprawni
13. 30 Temat dnia
13. 35 Warszawa zaprasza
13. 50 Teleplastikon
14. 05 Temat dnia
14. 10 Dokument trochę inny
14. 40 Odpowiem na każde pyta
nie
14. 55 Euroturystyka
15. 10 Być tutaj - wysłuchaj mnie
15. 25 Temat dnia
15. 30 Jeśli nie Oxford, to co?
15. 50 Jaka szkoła - reforma czy 
transformacja
16. 00 Program dnia

16. 05 „Ciuchcia,, program dla 
dzieci
16. 50 Język angielski dla dzieci
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Triumf zachodniej cywi
lizacji, / 1/  ser. dok.
18. 15 „Każdy ma prawo,,
1830 „Parawizje,,
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Kronika wypadków mi
łosnych,,, film fab. prod. pol. 
w reż. Andrzeja Wajdy
22. 15 „O co chodzi? „ - program 
publicystyczny
22. 45 Wiadomości
2330 Program rozrywkowy

„Challenge,, / 1 /
030  „Siódemka,, w „Jedynce,, 
130 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Nowe przygody Superme
na„ / o s t /
9. 10 Pokolenia - ser. prod. USA  
930  „Świat kobiet,,
10. 00 „Rock steady,, film muzy
czny prod. ang.
10. 50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport

16.55 „Pokolenia,, serial prod. 
USA
17. 20 „Benny Hill„ - ang. pro
gram rozrywkowy
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
21.3 0  Sport
21. 45 „Benny Hill„ ang. pro
gram rozrywkowy
22. 15 „Eleni,, film fab. prod. 
USA, reż. Peter Yates
23. 45 „Rolling Stones,, / 1 / kon
cert
24. 00 Panorama
0. 10 „Rolling Stones,, /2 /  kon
cert
1. 25 Zakończenie programu

Sobota, 5. 09. 1992 r.
Program 1
7. 25 Program dnia
7. 30 Wieści
7. 45 „Z Polski - reportaż,,
8. 05 Rynek AGRO
8. 35 Wszystko o działce
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,, - program red. 
katolickiej
9. 35 „5-10-15,, oraz film z serii 
Krzysztof K olum b/1/
1030 Język angielski dla dzieci
11. 00 Magazyn 60 /90
1130 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 EKO-ECHO - program 
ekologiczny
1230 „Podróże na celuloidzie

dzie„Sz. Wdowiaka, Ognie połu
dnia
13. 00 Walt Disney przedstawia
14. 20 Telewizyjny Teatr
Rozmaitości: Stanisław Lem 
„Wyprawa profesora
Tarantoga, reż. Maciej 
Wojtyszko
16. 05 Sobotnie rendez-vous
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Domek na prerii,, /1 0 /
18. 05 „Wiecznie zielone,, teletu
rniej muzyczny
18. 30 „Pegaz,,
19. 00 „Małe wiadomości- D D,,
19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 30 „Czarne i białe w kolorze,, 
- komediodramat prod. francu
skiej, reż. Jean-Jacques Annaud
22. 00 „Ci wspaniali mężczyźni 
przy kawiarnianych stolikach,

czyli kłótnie literatów,,, widowi
sko rozrywkowe
22. 45 Wiadomości wieczorne 
2230 Sportowa sobota
23. 10 „Supergang,, film sens. 
prod. USA,
1. 00 „Kanał 5„
1. 45 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 „Katowicki Pawiak,, his
toria prawie nieznana - film do
kum. Jerzego Małachowskiego
8. 00 Panorama
8. 05 „Ulica Sezamkowa,, pro
gram dla dzieci
9. 05 „ONA,, magazyn dla ko
biet
9. 25 Powitanie
9. 30 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
10. 00 „Wspólnota w kulturze,,

10. 30 ,,Artysta i jego świat,, - 
„Velasquez - malarz nad mala
rze,, film dokum.
11. 00 Studio Sport - Mistrzost
wa Europy Młodych Jeźdźców
11. 30 „Klub Yuppies? „
12. 00 „Wzrockowa lista przebo
jów,, Marka Niedźwieckiego
12. 30 „Auto,, - magazyn
13. 00 Studio Sport - Finał 
Grand Prix w Lekkiej Atletyce 
13.55 Powtórka z „Misz M a
szu„
14. 20 Zwierzęta świata 
14.50 „Tanger i rajskie pióra,, 
film dok. N. Radziwiłł
15. 30 Ad Vocem - program J. 
Bralczyka
15. 40 Lekarz domowy
16. 00 Powitanie
16. 05 „Róbta, co chceta,,, pro
gram Jerzego Owsiaka

16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
1630 Panorama
16. 40 „Pełna chata,, /1 0 /  serial 
prod. USA
17. 10 „Rozgrzewka Rawa Blu
es,,
18. 00 Program lokalny 
1830 Halo dzieci
1835 Akademia polskiego filmu 
„Świadectwo urodzenia,,, film 
St. Różewicza
2030 Wielki sport - Moto-max
21. 00 Panorama
2130 Słowo na niedzielę 
2135 Neptun TV przedstawia
22. 15 „Mąż pani ambasador,, 
/ 5 /  - serial prod. francuskiej
23. 10 Dzwony rurowe 11 - kon
cert Mike Oldfielda
0. 10 Panorama
0. 20 Koncert Buddy Gaya
1. 00 Zakończenie programu

Niedziela, 6. 09. 1992 r.
Program 1
6. 55 Program dnia
7. 00 „Podwodna Odysea ekipy 
kapitana Cousteau,, / l /  serial 
dokum. prod. francuskiej
7. 45 „Rolnictwo na świecie,, - 
żniwa
8. 00 „Dylematy,,
8. 20 „Notowania,,
8. 45 „Polskie ZOO,, /powtórze
n ie/
9. 00 „Teleranek,,
10. 15 Język angielski dla dzieci
10. 25 „W 80 dni dookoła świa
ta,, / 2 /  „Arabskie niepokoje,, 
serial dokum. prod. angielskiej
11. 15 „Szkoła pod żaglami,, 
1135 „Tydzień,, - magazyn rol
niczy
12.20  Telewizyjny Koncert Życzeń

Poniedzialek, 7. 09. 1992 r.

Program 1
6. 00 „Kawa czy herbata?,,
9. 00 Wiadomości
9. 10 Program dnia
9. 15 Program dla dzieci
10. 00 „Dynastia,, - serial prod. 
USA /powtórzenie/
11. 00 Pierwsze 365 dni żyda 
dziecka / 1 /  - noworodek 
1130 Magda, Krzysztof i gitara 
- program muzyczny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Język francuski / 1/

Życzeń
12. 45 „Tęczowy music-box„
13. 30 „Z kamerą wśród zwie
rząt,,
13. 45 W Starym Kinie: „Głos 
pustyni,, - film fab. prod. pol
skiej, reż. Michał Waszyński
15. 10 Jubileuszowy koncert 
Maryli Rodowicz w Opolu
15. 40 „Pieprz i wanilia,,
16. 25 „Country Ameryka,, / l /
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dynastia,,
18. 20 „7 dni świat,,
18. 50 Śpiewnik domowy Jana 
Kaczmarka
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Mozart,, / l /  serial prod. 
austriacko-niemiecko-włoskiej, 
reż. Juraj Herz
21. 00„Kabaretowa Lista Prze-

12. 45 Palety - Edouard Vuillard
- film w wersji francuskiej
13. 15 Język niemiecki / l /
13. 45 Kompozytor i jego miasto
- „Beethoven i Bonn,, - film 
w wersji niemieckiej
14. 15 Język włoski / 1/  
14. 30 Język angielski / 1/
15. 00 Alf - w wersji angielskiej
15. 30 Prezentacje - nauczyciele
15. 55 Program dnia
16. 00 LUZ - program nastolat
ków
17. 00 Teleexpress
17. 20 „ALF,, - serial prod. USA
17. 50 Tele audio video
18. 10 „Magazynio,, - program 
satyryczny

bojów,,
2130 Sportowa niedziela
23. 05 Wieczór konesera: „Celes
ta„ film fab. prod. niemiec. opar
ty na pamiętnikach gospodyni 
Marcela Prousta 
0. 55 „Gdybym był królem,, - 
interpretacja Aleksandra Bardi
niego
0. 40 Zakończenie programu 
Program 2
7. 30 Przegląd tygodnia -/dla 
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, serial
anim. prod. japońskiej
8. 25 „Mozart,, / 1/  - film dla
niesłyszących
9. 15 Słowo na niedzielę
9. 20 Powitanie
9. 30 Programy lokalny
1030 Do trzech razy sztuka - 
program Bożeny Walter

18. 20 Z Polski rodem - magazyn 
polonijny
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 05 Antena
2030 Teatr TV J. B. Molier 
„Skąpiec,,, reż. A. Bratkowski 
2130 Ostatni Mohikanin bluesa
- Louisiana Red
22. 20 Reportaż
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Pogranicze w ogniu,, / 2 /
- serial TP
0. 05 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 Tajemnicze złote miasta -

10.55 Studio sport
11. 10 Suita symfoniczna z Ope
ry „Carmen,, w wyk. Ork. Ka
meralnej pod dyr. Agnieszki 
Duczmal
12. 00 „Rodzinny bumerang,,
/19/
12. 50 Podróże w czasie i prze
strzeni, „Żyjąca planeta,,
13. 40 Studio Sport - Mistrzost
wa Świata w kolarstwie szoso
wym
14. 00 „Zwierzęta wokół nas,, - 
„Podaj łapę,,
14. 30 Studio sport - Mistrzost
wa świata w kolarstwie szoso
wym
15. 00 Wydarzenie tygodnia
15. 30 „Godzina z Hanna - Bar
bera,, - filmy animowane
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama

prod. franc. -japońskiej
9. 10 Pokolenia 
930  Kolekcjoner
10. 00 Rock Steady/3/ - ser. 
muz. prod. an g /m . in. fragmen
ty koncertu Johna M ayalla/
11. 00 Na życzenie-powtórka
najciekawszych progr.
„Dwójki,,
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport - „Z wiatrem pod 
wiatr,, - magazyn żeglarski
16. 55 Pokolenia - serial prod. 
USA
17. 20 Przegląd kronik 
filmowych - pierwsze kroniki 
radzieckie z 1944 roku

16. 40 „Cudowne lata,, /6 1 /
17. 05 Studio Sport - Mistrzost
wa Świata w kolarstwie szoso
wym
17. 20 „Literatura niepokorna,, - 
Marek Hłasko
18. 05 Halo dzieci
18. 15 „Stolik na pięć osób,, - 
dramat obyczajowy prod. USA, 
reż. Robert Lieberman, wyk. 
John Voight i in.
20. 10 Godzina szczerości z Han
ną Gronkiewicz - Waltz preze
sem NBP
21. 00 Panorama
21. 40 XXVII Międzynarodowy 
Festiwal Oratoryjno- Kantato
wy „Wratislavia Cantans,, - 
koncert inauguracyjny
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

1730 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
1830 „Tajemnicze złote miasta,,
/ l /
19. 00 Spóźnione premiery: 
„Noc myśliwego,, - thriller prod. 
USA,  reż. Charles Laughton, 
wyk. Robert Mitchum i in. 
2030 Rock Steady - koncert 
Suzanne Vega
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21.50 „Dzieciaki, kłopoty i my„- 
pilot ser. komediowego
22. 15 Muzyka na Trakcie Kró
lewskim - progr. dok. muz.
23. 10 Maraton trzeźwości
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu
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Wtorek, 8. 09. 1992 r.
Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Program dnia
9. 15 „Mama i ja„
9. 30 Domowe przedszkole
9. 55 Porozmawiajmy
o dzieciach
10. 00 „Pogranicze w ogniu„-/1/  
ser. TP /powtórzenie/
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 20 Przyjemne z pożytecznym
11. 40 Gotowanie na ekranie
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - Po
lecamy odmiany zbóż

12. 45 Świat chemii / 2 /  - „Ko
lor,, serial popularno-naukowy 
prod. USA
13. 15 Kuchnia - pranie
13. 30 Fizyka pół żartem - szybo
wanie w powietrzu
14. 00 Surowce - sól
14. 20 Klub domowego kompu
tera
14. 40 Spotkanie z cywilizacją
14. 55 Przybysze z Matplanety
15. 25 My w kosmosie
15. 40 Nasz Bałtyk / l /  - Życie 
Bałtyku - łańcuch troficzny
16. 00 Program dnia
16. 05 „Tik-tak„-progr. dla dzie
ci oraz „Dennis-Zawadiaka,,
16. 50 Język angielski dla dzieci
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Tom i Jerry,, 
ser. anim. prod. USA

17. 50 Bill Cosby Show - ser. 
prod. USA
18. 15 Encyklopedia II wojny 
światowej - Eben Emael, cz. 1
18. 45 „Maestro H. J. Rzepus,, - 
film dok.
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości 
19.55 10 minut dla ministra pra
cy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej „Złodzieje rowerów,, -film 
fab. prod. włoskiej z 1948 r., reż. 
Vittorio De Sica
21. 40 Magazyn
22.20 Telemuzak - magazyn mu
zyki rozrywkowej
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 05 Publicystyka kulturalna
23. 45 Powrót bardów - Andrzej 
Sikorowski

0. 15 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta- 
rianie/9/
9. 10 „Pokolenia,,
930  Świat kobiet
10. 00 „Rock Steady,, - film mu
zyczny prod. ang. - fr. koncertu J. 
Clegga i zespołu „Wet, wet, wet,,
11. 15 Na życzenie-powtórki 
n a j c i e k a w s z y c h  
progr. „Dwójki,,
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum
16. 55 „Pokolenia,,
17. 20 „Ojczyzna - Polszczyzna,,

17. 40 Moja wiara
18. 00 Program lokalny
1830 „Kapitan Planeta i Plane
tarianie
18.55 „Europuzzle,,
19. 00 „Operacja Tygrys czyli 
bohaterowie,, - ser. prod. ang. - 
austral.
20. 00 Reporterzy 
„ D w ó j k i „ p r z e d s t a w i a j ą 
: „Uriah Heep„ rep. pobytu 
w Polsce
2030 Kobiety w jazzie / l /
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 „Kate i Allie,, / 2 /  ser. 
prod. USA
22. 15 Okolice wyobraźni - 
Ogrody
23. 00 „Tak było - normalne ży
cie,, - film dok.
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Środa, 9. 09. 1992 r.
Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Program dnia
9. 15 Mama i ja
9. 30 Domowe przedszkole
9. 55 Porozmawiajmy
o dzieciach
10. 00 „Złodzieje rowerów,, - film 
fab. prod. włoskiej
1135 Magazyn konsumenta
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Formiści polscy - film

Grzegorza Durowskiego
13. 10 Swego nie znacie - katalog 
zabytków - Radzyn Podlaski
13. 20 Wokół Laokona
13. 40 Wielka historia małych 
miast - Łęczyca
13. 50 Poczet nauki polskiej - 
Julian Krzyżanowski
14. 10 W kręgu Rybczyńskiego 
/ 2 /
14. 40 Sensacje XX wieku „Spali 
pan Europę,,
15. 10 Pan Adam / l /  Dlaczego 
o przyszłości teatru recytują 
młodzi, a nie starzy?
15. 30 Szkoły w Europie
16. 00 Program dnia
16. 05 Sami o sobie - magazyn 
nastolatków

17. 00 Teleexpress
17. 20 „Syn wyspy,, / 9 /  - ser. 
prod. USA
18. 10 Klinika zdrowego 
człowieka - tylko dla mężczyzn 
czyli andropauza
18. 40 Laboratorium - podsłu
chiwanie wszechświata / l /  - 
„Wielkie ucho,,
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 Studio Sport
22. 00 Rodzina rodzinie 
2230 Kwadrans z zespołem 
„Big Country,,
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Z biegiem lat, z biegiem
dni, / l / ,  „Kraków 1874,,
0. 30 Zakończenie programu

Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, /1 3 /  - serial 
anim. prod. japoń.
9. 10 „Pokolenia,,
93 0  Świat kobiet
10. 00 „Rock Steady,, - serial 
muz. prod. ang. m. in. koncert 
irlandzkiego wokalisty i kom
pozytora Vana Morrisona
11. 00 Na życzenie - powtórka 
n a j c i e k a w s z y c h  
progr amów„Dwójki„
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport
16. 50 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego

1635 Pokolenia - ser. prod. 
USA
1730 Meandry architektury - 
bilżej natury
17. 40 Giełda - magayn kupców 
i przemysłowców
18. 00 Program lokalny
1830 Piłkarze /1 3 /  - ser. anim. 
prod. jap.
19. 00 Filmy Juzo Itamiego „Po
grzeb,, - film prod. jap.
21. 00 Panorama
2130 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Studio Teatralne Dwójki 
„ZUN„ - spektakl Teatru Eks
presji W. Misiury
2235 Skazany na nieistnienie - 
film dokum.
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Czwartek, 10. 09. 1992r.
Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Program dnia
9. 15 Mama i ja
9. 30 Domowe przedszkole
9. 55 Porozmawiajmy
o dzieciach
10. 00 „Zawód policjant,, /11 
o st./prod. USA
10.50 Z całego świata - rep. 
z Międzynarodowego Forum 
Młodzieży
1130 AZYMUT - wojskowy 
magazyn filmowy
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna

12. 15 Magazyn notowań - po
suszy
12. 50 „Pokochać drzewa,, - film 
ekologiczny
13. 25 Jak dożyć 100 lat - Szkoła 
zdrowia
13. 50 Nie tylko dinozaury
14. 05 EKO - LEGO
14. 20 Trzydzieści na pięćdziesiąt
14. 25 Zwierzęta świata
15. 10 Rzeźba Polski
15. 15 My dorośli
16. 00 Program dnia
16. 05 Kwant - program dla mło
dzieży
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Sława,, / 9 /  - serial pro
dukcji USA
18. 20 „I jeszcze raz,, - program 
kabaretowy

1835 Magazyn katolicki - zda
rzenia
19. 00 Tęczowy mini-box
19. 10 Wieczorynka „Wesoła 
siódemka,,
1930 Wiadomości
20. 10 „Zawód policjant,,/ 1 1/- 
serial produkcji USA
21. 10 Tylko w Jedynce
22. 05 „Na krawdzi nocy i dnia,, 
- śpiewa Danuta Błażejczyk
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 05 „Wezwanie,,
23. 40 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,, - serial prod.

USA
930  Świat kobiet
10. 00 „Rock Steady,, serial muz. 
prod. ang.
11. 00 Na życzenie - powtórki
najciekawszych programów
„Dwójki,,
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Aktualności „Dwójki,,
16. 55 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
17.20 Multihobby
17. 50 Rozmowy o rzeczyniepos
politej Aleksandra
Małachowskiego
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Nowe przygody He-ma- 
na - serial anim. prod. USA

18.55 „Europuzzle,, /powtórz ./
19. 00 „Odlecieć stąd,, / 1 1 / - ser. 
prod. USA
19. 45 Międzynarodowy
20. 00 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka 
2030 Wielka piłka
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 „Powtórka z przeszłości,, - 
program rozrywkowy
22. 00 Teatr Sensacji - Jerzy Jani
cki wg Michała Wojewódzkiego 
„Akcja V„ / l /  - „W kręgu ta
jemnicy,,
23. 00 „Chińska rewolucja,, / 1 /  - 
„Walka o przetrwanie,, 1911- 
1936, film dok. prod. ang.
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

NOTES DOMOWY

RYBNICKA
KSIĄŻKa
TELEFO
TELEFONICZNA

24933 Kufka Zygfryd Hibnera 24440 Kuligowski Maria
22040 Kufka Krzysztof Reymonta 28961 Kuligowski Tadeusz
26541 Kufel Ryszard Zwycięstwa 27088 Kuligowska Teresa
23076 Kujawski Romuald Dąbrówki 27971 Kulawik Józefa
28207 Kujawski Dariusz Floriańska 24646 Kulawik Łucja
28787 Kulok Piotr Kar. Komin. 24115 Kulawik Kazimierz
24337 Kukla Franciszek Stawowa 27565 Kulawik Maria
23650 Kulka Teresa Wyzwolenia 23246 Kulesza Anna
24040 Kulka Czesław Kościuszki 27846 Kulesza Władysław
28370 Kukuczka Piotr Dąbrówki 27038 Kałuch Irena
28951 Kukulski Jerzy Orzepowicka 23302 Kuna Antoni
22841 Kula Walenty Kościuszki 25684 Kuna Mirosław
21846 Kula Jerzy Chwałowice 25465 Kunka Zdzisław
21664 Kula Edward Kunickiego 27120 Kunicki Wiesław
24327 Kula Bronisława Wyzwolenia 28449 Kunikiewicz Zofia
22833 Kula Jerzy Groborza 27302 Kupczak Bogdan
21695 Kula Norbert Reymonta 25603 Kupczak Jan
24004 Kula Bolesław Olszowa 23857 Kupczak Andrzej
25553 Kula Ruta Kościuszki 26432 Kupczak Jerzy
26059 Kula Walerian Zakątek 26693 Kupczak Maria
23047 Kula Maria Chwałowice 27062 Kupka Henryk
26449 Kulik Kazimierz Wawelska 22250 Kupka Piotr
28155 Kulik Barbara Wandy 53 22270 Kupka Gabriela
26484 Kuligowski Karol Piasta 25662 Kupiec Stefan

1 0

Cmentarna
Jankowicka
Wyzwolenia
Dąbrówki
Fredry
Karłowicza
Orzepowicka
Obywatelska
Mglista 6b
Sobika
Hibnera
Myśliwska
Majątkowa
Wrębowa
Wawelska
Reymonta
Wyzwolenia
Generała Hallera
Chabrowa
Szczęść Boże
Kilińskiego
Gliwicka
Wolna 85
C. Skłodowskiej c. d. n.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

Na turystycznym szlaku

Pomnik Zygmunta III
W 1644 roku król Włady

sław IV działając na polu 
sztuki, wzniósł w Warszawie 
swojemu ojcu, Zygmuntowi 
III, pomnik należący do gru
py figur nasłupnych.

Monument ten, zaprojek
towany został przez włoskie
go architekta KONS- 
STANTEGO TENCALLA. 
Jego rola twórcza 
ograniczała się jednak do ry
sunkowego szkicu i wyzna
czenia miejsca dla pomnika 
na tle Bramy Krakowskiej 
u wylotu Krakowskiego 
Przedmieścia.

Samą postać króla Zygmunta

Zygmunta III modelował włoch 
Clemente Molli, a odlał ją 
w brązie norymberski odle
wnik Daniel Tym. Pochyle
nie postaci, moment ruchu 
ręki trzymającej szablę, skło
nienie głowy oraz zgięcie 
prawej nogi składaję sią na 
charaktestyczną całość 
postaci.

Ponieważ pierwotna kolu
mna były wykonyna z czer
wonego marmuru, a odlany 
w brązie pomnik był złocony, 
utwór spełniał barokową za
sadę wielobarwności i bogact
wa.

P o m n i k  
K r ó l a  
Zygmunta III 
w Warszawie 
w rysunku Ma
riana Raka

Warto zobaczyć

F ilmowe 
atrakcje

W poniedziałek, 7 wrześ
nia o godz. 18. 00 wznawia 
działalność Dyskusyjny 
Klub Filmowy „EKRAN,,. 
Wrześniowy repertuar zapo
wiada się nader interesująco. 
Przypomniane zostaną dwa 
wielkie arcydzieła: „LOT 
NAD KUKUŁCZYM 
GNIAZDEM,, Milosa For
mana i „STOWARZYSZE
NIE UMARŁYCH
POETÓW,, z Robinem Wil
liamsem w roli głównej. 
Będzie można obejrzeć 
nieznany w Polsce kontro
wersyjny obraz Ingmara 
Bergmana „GOŚCIE
W I E C Z E R Z Y  
PAŃSKIEJ,, oraz sensacyj
ny film współczesny z Kathl
een Turner w roli głównej 

pt. „V. I. WARSHAWSKI„
U z u p e ł n i e n i e m  

repertuaru będzie spotkanie 
z reżyserem Piotrem Łazar
kiewiczem i prezentacja jego 
najnowszego filmu pt. „W 
ŚRODKU EUROPY„. W 
karnety można się zaopat
rywać w każdy poniedziałek 
przed seansami klubowymi.

Również KINO
PREMIEROWE dysponuje 
satrakcyjną propozycją na 
wrzesień. Można będzie 
obejrzeć znakomity film ak
cji, pt. „NA FALI,, z Patric
kiem Swayze / 9  i 10 /, dra
mat miłości, nienawiści i za
zdrości „SYPIAJĄC
Z WROGIEM,, /1 6  i 1 7 / 
z niezrównaną Julią Roberts 
oraz zwariowaną komedię, 
hit miesiąca pt. „HOT 
SHOTS,, /2 3  i 2 4 / z Charlie 
Sheen’n w roli głównej. Uzu
pełnieniem tej oferty będzie 
jedno z najbardziej fascynu
jących widowisk ostatnich 
lat, opowieść o pojedynku 
CZŁOWIEKA Z NATURĄ

NATURĄ w reżyserii Franca 
Roddama pt. „K-2„ /1 .  1 0 /  

Dodać należy, że seanse 
w Kinie Premierowym odby
wają się w każdą środę 
i czwartek o godz. 17. 00 
i 19. 00.

No i wiadomość z ostat
niej chwili. Na październik 
zarezerwowano już sstak 
głośne tytuły jak „NAGI 
INSTYNKT,,, „BUGSY,,, 
oraz  .... „KRÓLEWNĘ 
ŚNIEŻKĘ,,. Będzie co oglą
dać!

W. B.

Annette Bening w filmie „BUGSY,,

22 sierpnia 1992 r. jury 
w składzie: Zbigniew Sawicz 
- prezes Okręgu Śląskiego 
ZPAF, członkowie: Henryk 
Tkocz - fotograf, Marian L. 
Bednarek - plstyk oraz Hil
degarda Mandrysz - sekre
tarz, dokonało oceny 92 
prac fotograficznych, które 
napłynęły na I Ogólnopolski 
Konkurs Fotograficzny, zo
rganizowany przez
niedobczycki Dom Kultury.

Jury postanowiło zakwalifikować

N ie d o b c z y c k ie
g r a f f i t i

Nie ma płotu, którego nie 
można by pomalować. Kon
tynuując lipcową akcję „La- 
to’92 w Niedobczycach, 
w sierpniu artystyczna dzie
ciarnia z Domu Kultury rzu
ciła się z pędzlami na beto
nowy, straszny płot pokryty 
do tej pory „płytkimi,, has
łami o miłości. Właściciel 
płotu - Miejski Klub Spor
towy „Rymer,,, od razu na
brał ochoty do gry a„sprayo- 
we, „ koszmarne wybryki 
przynajmniej na razie znik
nęły. Powstały kompozycje 
nie z tej, a jednak z tej ziemi, 
tylko nieco inaczej przetran
sponowane, bo wyobraźnią 
dziecka. Tutejsi mieszkańcy 
przyjęli to z entuzjazmem, 
mają teraz gdzie chodzić na 
randki. Do naprędce skleco
nej skarbonki rzucali z ocho
tą młodym artystom na coca 
- colę, bo słońce grzało nie
miłosiernie w te dni, w któ
rych dziecięca sztuka, mimo 
upału, chciała zaistnieć.

zakwalifikować na wystawę 47 
prac i przyznać następujące 
nagrody:

I nagroda - Dariusz Murł
owski z Knurowa, za cały 

zestaw nadesłanych prac.
II nagroda - Marian Hołda 

Z Krakowa za prace p t. „ Wy
poczynek,, i „Bez tytułu„

III nagroda- Zbigniew 
Osmańczyk z Wodzisławia 
za zestaw pt.: „Akty„

Ponadto jury postanowiło 
wyróżnić:

Niedobczyckie graffiti to 
składanka najrozmaitszych 
stylów i konwencji. Mimo 
baśniowego, luźnego potra
ktowania obrazu, typowego 
dla dzieci, można tam zna
leźć elementy z całej historii 
sztuki, co w tym przypadku 
nie jest wcale najważniejsze, 
gdyż tak szufladkują tylko 
dorośli. Całość jednak łączy 
szczerość wypowiedzi i eks
presja, która zatrzymuje na
wet przejeżdżające
samochody.

Płot jest długi, może na
wet za długi, jak na dzisiejsze 
możliwości finansowe
Domu Kultury, gdyż farby 
są drogie. Może wkrótce 
przyłączą się ogniska plas
tyczne z okolicznych szkół 
lub znajdą się jacyś 
sponsorzy?

Na razie, w imieniu śmie
jącego się na płocie konia, 
zapraszamy do oglądania 26 
betonowych obrazów, 
wykonanych przez ledwo 
odrastających od ziemi ar
tystów z Niedobczyc. Wstęp 
wolny.

Zerkający zza płotu
Marian L. Bednarek

I. Zenona Głowalę z Ryb
nika za prace barwne pt.: 
„Plac zabaw „, „Łabędzia 
wyspa„, „Spieniona rzeka„, 

II. Jarosława Rosowskiego 
Z Karlina za pracę „Cisza„.

Jury oceniło poziom
zakwalifikowanych prac na 
wystawę jako dobry,
postulując jednocześnie
kontynuację tego konkursu 
w następnych łatach.
Otwarcie wystawy nastąpi 
19. 09. 1992 r. godz. 15. 00 
w Domu Kultury w Niedo
bczycach.

Zapraszamy!

Konkurs fotograficzny rozwiązany

Pod znakam i 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Przepływ energii pozwoli 
Ci dokończyć wiele rozpoczę
tych wcześniej prac. Wyko
rzystaj do maksimum psychi
czny i fizyczny boom.

BYK
21. 04.  - 20. 05.

Na horyzoncie nowa znajo
mość, która spowoduje, że 
spojrzysz na wszystko z innej 
perspektywy.  Szerzej
i głębiej...

BLIŹNIĘTA
21. 05.  - 21. 06.

Niekontrolowane emocje 
sprawią, że poczujesz się mło
dszy. zdrowszy i... komuś 
bardzo potrzebny. I  choć 
uniesienie potrwa krótko, wa
rto było!

RAK
22. 06.  - 22. 0 .

Staniesz przed ważnym eg
zaminem - tym razem „komi
sja,, składająca się z człon
ków własnej rodziny, będzie 
bardzo surowa...

LE W
23. 07. - 23. 08.

LE W  jest zwierzęciem to
warzyskim, co udowodnisz 
w tym tygodniu. Jak zawsze, 
sukces u płci przeciwnej zape
wniony!

PANNA 
24. 08. - 23. 09.

D o t y c h c z a s o w e  
powodzenie wyciszyło nieco 
Twój instynkt samozachowa
wczy, uważaj by ktoś tego nie 
wykorzystał!

WAGA
24. 09. - 23. 10.

Przesuń załatwianie
służbowej sprawy na początek następnego

tygodnia, będzie większa 
szansa, że wszystko pójdzie 
po Twojej myśli.

SKORPION
24. 10.  - 21. 11.

Pomyślne zbiegi
okoliczności sprawią, że 
wyjdziesz z trudnej sytuacji 
obronną ręką. Trzeba jeszcze 
to zwycięstwo umieć 
wykorzystać.

STRZELEC
22. 11.  - 21. 12.

Dobry czas na uspakajają
cy wyjazd - zbieranie grzy
bów i inne ulubione zajęcia, 
sprawia, że wrócisz, ja k  no
wy,, -

KOZIOROŻEC
22. 12. -  20. 01.

Trzymanie nerwów na wo
dzy i zważanie na słowa - to 
jedyne co w napiętej sytuacji 
możesz zrobić.

WODNIK 
21. 01. - 18. 02.

Kłopoty materialne nie po
winny przysłaniać Ci, mimo 
wszystko„ optymistycznego 
spojrzenia na rzeczywistość. 
Pieniądze to nie wszystko...

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Drobne problemy ze zdro
wiem i zamieszanie wokół 
spraw zawodowych sprawiły, 
ze ogarnęło Cię zniechęcenie.

Zły nastrój nie powinien 
jednak trwać długo!

---------- i iGAZETA RYBHICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Fatałachy z naszej szafy 
— ----------------------

Na Marlenę...
Niedawna wiadomość

o śmierci sędziwej już M ar
leny Dietrich sprawiła, że 
w ilustrowanych pismach 
pojawiło się dziesiątki jej fo
tografii z różnych okresów 
kariery. Na wielu z nich „bo
ska,, Marlena występowała 
w męskim stroju, który, pa
radoksalnie dodawał jej tyl
ko kobiecości.

Męski garnitur, krawat, 
zsunięty na bakier kapelusz, 
noszone z nonszalancją
i szykiem - to jest to!

Na fali nostalgii, cofającej 
nas tym razem aż do lat 30 
i 40, wraca moda na „chłop
czycę,,. Nie będę ukrywać, że 
ten styl bardzo mi odpowia
da i w naszym kąciku chętnie

n a s z e
PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka 
5 września, godz. 19. 00 - 

1. 00 WIDEODYSKOTE
KA  połączona z losowaniem 
wejściówek na wrzesień, ce
na biletu 25. 000. - zł.

6 września, godz. 19. 00 - 
24. 00, WIDEODYSKOTE
K I ,  cena biletu 20. 000. - zł

Dyskusyjny Klub Filmowy 
EKRAN przy TZR

7 września, godz. 18. 00,

go anonsuję. Nazwano go 
ładnie borsalino, od pewne
go męskiego kapelusza, ta
kiego, jaki z upodobaniem 
nosili amerykańscy gangste
rzy w latach prohibicji. Po
dobnie jak swój pierwowzór, 
styl ten opiera się na gamie 
szarości, a także odcieniach 
szaro-niebieskiego czy sza
ro-zielonego. Sporo jest kla
sycznych połączeń czerni 
z bielą, a także wzorków, 
które z daleka dają efekt  
szarości: kratki, kurze stopki 
itp.

Spodnie mają 2 fasony - 
zwążające się do dołu lub 
szerokie od góry. Modne są 
kamizelki, co podkreślam, 
bo nosi się je nie tylko ubie
rając się z męska, ale w ogó
le.

Oczywiście, uzupełnie
niem marynarki mogą być 
nie tylko spodnie, ale rów
nież długie spódnice, a także

LOT NAD KUKUŁCZYM 
GNIAZDEM, wielki film

Nic dodać, nic ująć...
płaszcze typu trencz, redin
got, czy dyplomatka i suknie 
płaszczowe.

A ponieważ świetnym do
pełnieniem szarości jest sreb
ro, zaopatrzmy się w stylizo
waną, robioną na staro, bi
żuterię.  Wróżka

prod. USA, reż. M. Forman, 
gra Jack Nicholson oraz 
S T O W A R Z Y S Z E N I E  
UMARŁYCH POETÓW, 
film Petera Weira z Robinem 
Williamsem w roli głównej, 
wstęp za okazaniem karne
tów /do  nabycia przed pro
jekcją/

Kino Premierowe 
9 i 10 września, godz. 

17. 00 i 19. 00, film sensacyjny 
pt. NA FALI prod. USA, 
w roli głównej Patrick Sway
ze, cena biletów 15. 000. -zł 
i 12. 000. - zł /g w /

5  m i n u t  ł a m a n i a  g ł o w y  

Ilustracja różni się w 5 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie łamigłówki do 
7. 09. br., wylosowana zosta
nie nagroda w postaci na
granej kasety video ufundo
wana przez PUH »ULEX»

z Rybnika-Boguszowic, tel. 
392-134.

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

Nagrodę za rozwiązanie 
łamigłówki z „GR„ nr 33 
z dnia 21 sierpnia br. otrzy
muje Szymon KRZYŻA
NIAK, ul. Orzepowicka 
6ą/12, 44-217 Rybnik. 
Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

P o m y śl o  s o b ie

Aby wiecznie młodym być
Wybór kosmetyków jest 

duży. Wabią nas estetyczny
mi opakowaniami, zapacha
mi, mniej cenami. Jednak 
dla poprawienia urody i jej 
zatrzymania, a co za tym 
idzie dobrego sampoczucia, 
warto zrezygnować np. z ob
fitego, bogatego w kalorie 
posiłku. Wybór właściwego 
kosmetyku nie jest prosty 
i zależy od indywidualnych 
potrzeb pielęgnacyjnych ce
ry twarzy i ciała. Dlatego 
należy korzystać z porady 
dobrej kosmetyczki. Od 
1 września zaprasza do Stu
dia Kosmetycznego „Barb- 
ra„, jego właścicielka Barba
ra STACHAK. Gabinet kos
metyczny, mieszczący się 
w hotelu „Rynkowym,, , pro
ponuje szereg usług pielęgna
cyjnych, poprawiających uro
dę. Preferuje kosmetyki fir
my GERNETIC INTERNA
TIONAL, które odpowiednio 
stosowane, opóźniają proces 
starzenia się. Czyżby to 
oznaczało dla mieszkanek 
Rybnika wieczną młodość?

Założycielem firmy GER- 
NETIC International jest 
Albert Laporte, który poda
je w swoim informatorze, że 
jego firma zajmuje się pro
dukcją kosmetyków prze
znaczonych dla klienteli in
stytutów kosmetycznych, 
salonów piękności i klinik. 
Surowce, z których produ
kuje się kosmetyki są klinicz
nie testowane i zawierają tyl
ko te składniki, które zostały 
dopuszczone przez francu
skie i międzynarodowe in
stytuty kontroli leków. Pro
dukty tej firmy są zarejest
rowane w ministerstwach 
zdrowia tych państw, w któ
rych są produkowane. GE
RNETIC International
składa się z 3 serii, które 
stosuje się we wszystkich 
możliwych przypadkach
i grupach wiekowych: '

- seria do pielęgnacji twa
rzy, rąk, biustu i ciała,

- seria do twarzy i domo
wej pielęgnacji /d la młodzie-
ży/>

- seria do celów specjal
nych.

Oprócz tego są 3 metody 
gabinetowego świadczenia 
usług, które przeprowadza 
się w zależności od potrzeb 
klientów:

- seria do pielęgnacji twa
rzy, biustu, rąk i ciała zo
stała orpacowana w 1977 r. 
i zawiera 24 produkty,

- seria do twrzy i domowej 
pielęgnacji dla młodzieży zo
stała orpacowana w 1980 ro
ku,

- seria dla celów specjal
nych została opracowana 
w 1982 r. i stosowana jest 
w cięższych przypadkach.

Wspomniane serie zostały

opracowane przez A. Lapor
te, który nie zaleca stosowa
nia produktów swojej firmy 
z produktami, których skład 
jest nieznany, a także takimi, 
które zawierają składniki 
syntetyczne.

Wybraliśmy dla czytelni
czek „Gazety Rybnickiej,, 
produkty do pielęgnacji twa
rzy w warunkach domo
wych, z zastrzeżeniem, że
o ich dokładnym stosowaniu
i łączeniu, można uzyskać 
informacje we wspomnia
nym Stuaiu Kosmetycznym.

Glyco - odżywcze mleczko 
oczyszczające, zawiera olejki 
i tłuszcze glikopropyleny/o- 
czyszczające/, glicerynę /ła 
godzącą/ oraz mleczną gli
koproteinę i znaczące skład
niki substancji jądrowych 
tkanki łącznej.

Fibro - loton do twarzy 
zawiera takie ekstrakty roś
linne jak: kwiat lipy - oczysz
cza, nawilża, łagodzi; rumia
nek - uspokaja, zapobiega 
podrażnieniu skóry, antya
lergiczny; wyciąg z jałowca - 
wzmacnia, ożywia, regene
ruje tkankę organiczną skó
ry; hamamelis - łagodzi, od
świeża

Mito - ampułki biologicz
ne zawierające różnorodne 
odżywcze, regenerujące 
i biologiczne składniki, któ
re wyrównują zmiany skóry powstałe na skutek upływu 
lat.

Vasco - specjalny krem 
odświeżający - pielęgnacyj
ny, zawiera ester kwasu tłu
szczowego, fitostymulinę na 
bazie wyciągów roślinnych 
i ekstraktu zwierzęcego. Od
świeża skórę i rozluźnia na
czyńka.

Octo - krem dla cery za
nieczyszczonej, zawiera 
kwasy tłuszczowe i wyciągi 
roślinne. Krem ten reguluje 
funkcje gruczołów łojowych, 
usuwa wągry i wpływa łago
dząco na rozszerzone pory.

Myo/Myoso- specjalny 
krem przeciw zmarszczkom 
i zwiotczałej cerze, głównie 
w okolicach oczu, szyi, owa
lu twarzy. Zawiera m. in. 
chmiel, kiełki pszenicy, wita
miny A, B, C, H, silnie wita
minizowany olej avocado, 
silnie skoncentrowaną wita
minę E i F oraz inne. Krem 
ten ma natychmiastowe 
i długotrwałe działanie napi
nające i wygładzające.

W następnym numerze 
„Gazety Rybnickiej,, przed
stawimy dalsze kosmetyki fi
rmy GERNETIC Interna
tional. O niektórych z nich 
mówi się, że są kosmetykami 
roku 2000.

Opracowała na podstawie 
INFORMATORA A. LA

PORTE
KRYSTYNA PIASECKA

Nasz adres:
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, 
pokój 16 

tel/fax 28-825 
Biuro czynne 

\od 9. 00 do 17. 00
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