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Spacerkiem 
po mieście...

Na stronach 6 i 7 zamiesz
czamy fotoreportaż rejest
rujący zmiany zachodzące 
wokół nas, a których w co
dziennym zabieganiu często 
nie zauważamy. Na rybnic
kich ulicach, skwerach, pla
cach, na Rynku i w wielu

innych punktach miasta 
trwa nieustanna krzątanina, 
której efekty widać dopiero 
po czasie.

Co się zmieniło w obliczu 
Rybnika próbujemy poka
zać na naszej rozkładówce.

Niebezpieczeństwo 
minęło, ale...

TOUR DE POLOGNE
przejazdem w Rybniku

Stan zaopatrzenia w wodę 
całego Rybnickiego Okręgu 
Węglowego był już krytycz
ny i ostatnie deszcze urato
wały nas przed suszą w kra
nach. Ujęcie w Strumieniu 
zamiast 100 tys. m3 na dobę 
dostarczało tylko 20 tys. 
Wisła była sucha. Groźba 
zupełnego załamania do
staw wody była więc całkiem 
realna, gdyby upały po
trwały jeszcze kilka dni.

Z ramienia Międzygmin
nego Związku Wodociągo
wego powołano specjalny 
sztab, który miał zająć się 
problemem zaopatrzenia 
w wodę miast i gmin ROW- 
u.

Wydano apel do miesz
kaców o oszczędne gospoda
rowanie wodą - niepodlewa
nie ogródków, powstrzyma
nie się od mycia samochodów 
itp.

Deszcz spowodował, że 
bardziej dramatyczne ogra
niczenia nie były konieczne. 
A było już bardzo źle. Do 
niektórych dzielnic naszego 
miasta dowożono już wodę 
beczkowozami. Tak było 
w Popielowie i Niedobczy
cach. Pewnego dnia zaszła 
potrzeba dowożenia wody 
dla mieszkaców ul. Chabro
wej i Dąbrówki na Nowi
nach. Zbiorniki na Chabro
wej były suche!!

Aby zaradzić brakom wo
dy, Rejonowe Przedsiębio
rstwo Wodociągów i Kana
lizacji wyłączyło hydrofory 
w godzinach od 23. 00 do 
4. 00, co pozwalało napełniać 
zbiorniki. Zgromadzona 
woda była puszczana do sie
ci w ciągu dnia.

W najgorszej sytuacji byli 
mieszkańcy Pszowa i Ry
dułtów. Tam występowały 
całkowite braki wody. Rejo
nowe Przedsiębiorstwo Wo
dociągów i Kanalizacji 
w Wodzisławiu jest zaopat
rywane w wodę głównie 
przez ujęcie w Strumieniu. 
Stąd też wyschnięcie Wisły 
w większym stopniu odbiło 
się na tamtym terenie.

Jak wyjaśnia dyrektor ry
bnickiego RPWiK Alojzy 
NIKIEL, cały ROW zasila
ny jest z dwóch podstawo
wych źródeł - ujęć w Strumieniu

mieniu i Goczałkowicach. 
Strumień daje na nasz teren 
100 tys. m3 na dobę, a Go
czałkowice 70 tys. Ta ilość 
wody wystarcza na bieżące 
potrzeby. W okresach szczy
towych /soboty, dni 
przedświąteczne/ brakuje 20 
tys. m3. Wody brakuje też 
latem, gdy jej zużycie rośnie. 
Problem ten może zostać 
rozwiązany dopiero po uru
chomieniu „Dziećkowic,,. 
Wówczas na terenie ROW-u 
otrzymamy wystarczającą 
ilość wody, by można było 
gromadzić ją w zbiornikach 
i zużywać w okresach szczy
towego czerpania.

Oddanie tej inwestycji 
przekładane jest jednak na 
kolejne terminy. Budowa 
stacji uzdatniania wody za
awansowana jest w 85 pro
centach. Wodociągi dla tere
nu ROW-u są już zmonto
wane. Budowane są ruro
ciągi od Rybnika do zbior
ników w Pszowie, które 
mogą pomieścić prawie 50 
tys. m3. Obecnie przewiduje 
się, że woda z „Dziećkowic,, 
popłynie do nas dopiero pod 
koniec przyszłego roku. Czy 
termin ten zostanie dotrzy
many? Wszystko zależy od 
pieniędzy, przeznaczonych 
na tę inwestycję z budżetu 
centralnego.

Na razie musimy zadowo
lić się tym, co mamy. Całe 
szczęście, że spadły deszcze, 
które spowodowały, że obe
cnie ujęcie w Strumieniu pra
cuje z pełną wydajnością; 
woda z Wisły przelewa się na 
razie do Goczałkowic. Desz
cze szybko napełniły rzekę, 
gorzej będzie ze zbiornikiem 
goczałkowickim. Tutaj od
budowanie stanu wody 
sprzed suszy możliwe będzie 
dopiero w czasie wiosennych 
roztopów, gdy woda ze śnie
gu spłynie z gór.

Tak więc mimo, iż bez
pośrednie niebezpieczeństwo
niebezpieczeństwo suchych kranów zo
stało oddalone, wodę nadal 
trzeba oszczędzać!! Dosta
wy z Goczałkowic mogą być 
mniejsze niż zwykle.

Szanujmy więc wodę, bo 
nadal nie mamy jej zbyt wie
le.  / ja k /

Przez dwa dni znów było 
głośno o naszym mieście 
w sportowych doniesie
niach. Wszystko za sprawą 
kolarzy, biorących udział 
w 49 edycji WYŚCIGU DO
OKOŁA POLSKI, którego 
trasa wiodła przez Rybnik. 
Tu bowiem usytuowano 
metę etapu VI i start do 
etapu VII. Początkowo na 
terenie Rybnika miała od
być się tylko jedna z lotnych 
premii, ale władze innego 
miasta, mającego pierwotnie 
być gospodarzem tej części 
wyścigu, zrzekły się tej roli 
i wszystko przeniesiono do 
nas. Władze miejskie Ryb-

Rozmowa z podsekreta
rzem stanu w min. Prze
mysłu i Handlu Andrzejem 
LIPKO.

Zgodnie z ustaleniami z li
pca br., związki zawodowe 
przystępują do rozmów na 
temat przyszłości polskiego 
górnictwa węglowego 
z przedstawicielami ministe
rstwa. Podstawą jest - przy
pomnijmy - materiał przygo
towany przez 63 kopalnie, 
a zestawiony przez 
Państwową Agencję Węgla

Rybnika zobowiązały się zorga
nizować trasę i zapewnić 
uczestnikom wyścigu nocle
gi oraz nagrody dla pierw
szych 12 kolarzy na mecie 
etapu.

Choć pogoda nie była 
zachęcająca, na miejsce fini
szu, usytuowanego na ulicy 
Budowlanych w okolicy pa
wilonu WANDA, wybrało 
się sporo rybniczan, którzy 
podziwiali walkę kolarzy
o kolejne punkty w klasyfi
kacji TOUR DE POLOG
NE. Rybnicka policja
i służby komunalne zabez
pieczyły trasę wyścigu tak, 
by w kolarskie szeregi nie

Kamiennego. Z danych tych 
wynika, że 41 kopalń wyma
ga dużych nakładów na re
strukturyzację i że samodzie
lnie nie podołają one tej pra
cy. Niezbędne więc będą kre
dyty. Najlepiej zagraniczne. 
A. LIPKO podkreśla, że nie 
projektuje się żadnych 
gwałtownych zwolnień, re
dukcji załóg itp. 7 kopalń - 
cztery wałbrzyskie i trzy na 
Górnym Śląsku - są dziś już 
likwidowane. Ale przypom
nieć też warto, że od wojny 

c. d. na str 4

wplątał się przypadkowo ja 
kiś czterokołowy wehikuł.

Pierwszy na mecie w Ryb
niku zameldował się młody 
Ukrainiec Witalij WEREW
KO, za nim przyjechali Kry
stian ZAJDEL z "Krupiń
skiego,, Suszec i Bogdan 
M A K U C H O W S K I  
z „Górnika,, Polkowice. 
W sumie fachowcy kolarst
wa stwierdzili zgodnie, iż 
zarówno etap kończący się 
w Rybniku, jak i w nim się 
rozpoczynający, nie były 
zbyt interesujące ze sporto
wego punktu widzenia, ale 
to już nie nasza sprawa.

c. d. na str. 5

W prenum eracie  -

„Gazeta Rybnicka„ 
tan iej !

Od października nasi czy
telnicy zapewnić sobie mogą 
regularne dostarczanie „Ga
zety Rybnickiej,, do domu, 
na dodatek taniej o 10 pro
cent.

Choć brzmi to niepraw
dopodobnie - jest prawdą!

Dzięki uprzejmości dyrek
cji rybnickiej poczty, już od 
poniedziałku, 14 września, 
przyjmowane będą przez 
doręczycieli przedpłaty na 
prenumeratę „Gazety Ryb
nickiej,,.

Kupując gazetę na cały 
miesiąc lub kwartał kupisz ją 
taniej i masz pewną dostawę 
do domu w każdy piątek!

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

Restrukturyzacja górnictwa

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5        1



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

RYBNICKIE SŁUŻBY K O M UN ALNE 
w Rybniku, ul. 3 M aja 12

ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów 
i maszyn:
Lp. Marka-typ I przetarg II przetarg
1.  Żuk A-11B 1985 KAF-

074P 850. 000 zł 500. 000 zł
2.  Kop. ładow. „Ostrówek,,

1987 KAG-245C 60. 000. 000 zł 36. 000. 000 zł
3.  Jelcz śmieciarka 1981

KAF-258E 68. 000. 000 zł 40. 800. 000 zł
4.  ZIŁ D-470 odśnieżacz

1980 KAF-195E 100. 000. 000 zł 60. 000. 000 zł
5.  Naczepa do bitumu 1981

KAF-298E 45. 000. 000 zł 27. 000. 000 zł
6.  Rozścielacz RAB-25e

1979 1. 900. 000 zł 1. 150. 000 zł
7.  Walec chodnikowy-wibracyjny

wibracyjny 1976 2. 000. 000 zł 1. 200. 000 zł
8.  Walec T8TGL 15 1983 90. 000. 000 zł 54. 000. 000 zł
9.  Zbiornik do lepiku 200. 000 zł 120. 000 zł
10.  Kocioł do lepiku 200. 000 zł 120. 000 zł
Przetarg odbędzie się w 14 dniu od daty ukazania się 
ogłoszenia o godz. 10. 00 w RSK.
II przetarg rozpocznie się w tym samym dniu 30 minut po 
zakończeniu I przetargu.
Pojazdy można oglądać w RSK w godz. 8. 00 - 14. 00. 
Wadium w wysokości 10 procent ceny wywołania należy 
wpłacić w kasie RSK najpóźniej w przeddzień przetargu. 
RSK zastrzegają sobie prawo wycofania pojazdów z przeta
rgu. _______________________________________________

U w a g a ! 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 czwartku w godzinach: od 7. 00 do 15, zaś 
w piątek od 7. 00 do 17. 00, a nie jak mylnie podaliśmy również 
do 15. 00.

Delegatura informuje
Absolwenci szkół wyższych i SN-ów, którzy 
nie znaleźli zatrudnienia w szkołach, pro
szeni są o kontakt z Delegaturą Zamiejscową 
Kuratorium  Oświaty w Rybniku, ul. 3 Maja
29.

KOMUNIKATY

We wtorek 15 września o godz. 18. 00 odbędzie się w Kawia
rence Domu Rzemiosła spotkanie z posłem, prezesem Unii 
Polityki Realnej Januszem KORWINEM-MIKKE.

O G Ł O S Z E N IA  D R O B N E

ZAMIENIĘ M-2 (40 m. kw., piece) na M-3 lub M-4. 
Telefon 25-408.

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 37  I 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 

z w r o t o w i .  _______________________________________________________________

R y b n i c k a  g i e ł d a  c e n o w a
_________ ceny ze środy 9 września 1992 r. _________

W a r z y w a
sk le p p o m id o r y o g ó r k i p ap ryk a k a p u sta m a r c h e w c e b u la
HERMES 19, 5 5 18 6 . 8 -8. 3 3 4
RYNEK 13 10-12 10 6-8 7 5
ŚW. JANA 13 12 - 10-25 7-8. 5 7 4
POWSTAŃCÓW 24 12 12 12 7-9 5 4
TARG 6-18 5-14 10-20 8-12 5-6 4

O w o c e
sk lep jab łk a ś liw k i w in o g ro n a gru szk i b rzo sk w in ie b an an y
HERMES 6. 5 5 , 5 25-26 - 27 13
RYNEK 13 5 18 - 26 11
ŚW. JANA 13 5-7 6 23-26 - 26 11
POWSTAŃCÓW 24 6 6-8 - 6 26 11
TARG 3-6 5-8 24-25 7 20-24 10-12

W a l u  t y  /  k  u  p  n  o - s p r z e d a ż /
miejsce

w ym iany d o la r  U S A m a rk a  R F N konina
C -S

schilling
Austria

frank
Francja

BANK ŚLĄSKI 13580/13720 9380/9540 - 13200/1400 2720/2820
BANK KREDYT. 13400/- -/9650 470/- -/1400 -/2850
HERMES 13550/13600 9350/9450 470/480 1310/1360 2730/-
HOTEL RYNKOWY 13600/13700 9400/9480 470/485 1320/- 2730/-

A r t y k u ł y  s p o ż y w c z e
sk lep m a s ło  

0 .  2 5  k g
m ą k a

p s z e n n a cu k ier ch leb 1 k g  se ra
"ż ó łte g o " jajk o

SAM C H W A Ł O W IC E 9. 2 3 . 8-6. 9 9. 5 8 (duży) 38-41 900
HURTOWNIK 8. 3 5. 5 10. 5 8 (duży) 35 950
HERMES 8. 6 6. 8 10 8 (duży) 40-92 1000
SKLEP RYNKOWY 8. 5 6. 5-7 9. 5 - 40 1000
JAN NOGA 9 7 10 4 (mały) 43-60 1000

M  i ę s o  i  w ę d l i n y  / w  k g /
sk lep w o ło w e  

b e z  k o śc i
s c h a b

w ie p rz o w y
ło p a tk a

w ie p r z o w a kurczak szy n k a k ie łb a s a
ś lą sk a

S A M  CHW AŁOW ICE 61 54 - - - 44
3 M A JA  n r 25 61 56. 5 _ 27. 6 89 45
HALA M IĘSNA 52 49-52 38 25. 5 92 49
HERM ES 53 56 41 27 102 49. 5
PIOTROW SKI i spółka 60. 4 55. 5 40. 7 25 96. 7 44. 4

__________________________ Zebrał i opracował: szoł.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Kasa miejska i

29 maja ubiegłego roku 
RADA MIASTA podjęła 
uchwałę, na mocy której 
gmina przejęła administro
wanie rybnickimi szkołami 
podstawowymi od stycznia 
1992 roku, jako „zadanie 
własne,,. Tak mówiła 
uchwała; ale zadanie to 
wyjątkowo trudne, odpo
wiedzialne i... kosztowne. 
Jeszcze w roku ubiegłym 
z kasy miasta na potrzeby 
szkół podstawowych wyda
no 11 miliardów 658 mi
lionów złotych. Tyle kosz
towały  inwestycje oświato
we, nie licząc - bagatela - 7, 5 
miliarda złotych przezna
czonych na bieżące remonty 
szkół.

W 1992 roku na wydatki 
oświatowe przewidziano 121 
miliardów 296 milionów 
złotych, to jest 36 procent 
budżetu miasta. Po wydat
kach na gospodarkę komu
nalną, jest to drugie pod 
względem wysokości
nakładów finansowych za
danie realizowane przez 
Radę Miasta w roku

bieżącym.
Szkoły podstawowe są 

najpoważniejszym „udziało
wcem,, tej kwoty. Na ich 
potrzeby przewidziano 90 
miliardów 404 milionów 
złotych. Teoretycznie powin
ny być one w całości subwenc
jonowane z budżetu państwa, 
ale że ten świeci pustkami - 
miasto musi dołożyć ze swojej 
kasy.

Subwencja oświatowa sta
nowi ok. 80 procent środków 
na oświatę, czyli 72 miliardy 
431 milionów, reszta - czyli 
17 miliardów 973 miliony 
złotych - to wkład kasy mias
ta w wydatki na potrzeby 
szkół podstawowych przewi
dziane w tym roku.

Niedawny początek no
wego roku szkolnego jest 
dobrą okazją, by zapytać 
skarbnika miasta Bogusła
wa PASZENDĘ o to, jaka 
jest kondycja „oświatowej 
kasy,, w Rybniku. Okazuje 
się, że do końca sierpnia br. 
Rybnik wydał na szkoły 56 
miliardów 570 milionów zło
tych, w tym 10 miliardów na

inwestycje, 2 - na remonty 
bieżące, a pozostałą część 
kwoty ogólnej na płace, ich 
pochodne oraz utrzymanie 

placówek. Wydatki te byłyb
y większe, gdyby nie 

częściowy udział Kurato
rium Oświaty i Wychowania 
w finansowaniu niektórych 
inwestycji. Gdy chodzi 
o szkoły podstawowe, mias
to pokrywa dwie trzecie tych 
kosztów, a kuratorium część 
pozostałą. Przy inwestyc
jach dotyczących szkół śre
dnich, proporcje wydatków 
są odwrotne /  1/3 miasto, 
2/3 kuratorium/. Wśród naj
ważniejszych inwestycji trze
ba wymienić adaptację byłe
go internatu ZSG na Szkolę 
Podstawową nr 35 
w Chwałowicach, co koszto
wało około 3 miliardy zło
tych. Realizowane są także 
dwie rozbudowy: Szkoły Pod
stawowej nr 10 przy ulicy 
Grunwaldzkiej oraz Szkoły 
Podstawowej nr 25 w Radzie
jowie. Koszty pierwszej wy
niosły 7, 5 miliarda złotych, 
z czego 4, 5 wydano w tym 
roku, koszty drugiej - 4, 5 
miliarda złotych /3  miliardy 
wydano w roku bieżącym/. 
Miasto wzięło także na sie
bie prowadzenie inwestycji 
dużego kompleksu szkolne
go Zespołu Szkół Ekonomi- 
czno-Usługowych, której 
wartość kosztorysowa wy
nosi 50 miliardów złotych. 
Na potrzeby tej inwestycji

wydano 3, 3 miliarda złotych 
w roku ubiegłym oraz prze
widuje się wydanie 9 mi
liardów w roku bieżącym.

Do czasu wyjaśnienia spo
ru kompetencyjnego wokół 
zadłużonej budowy szkoły 
w osiedlu Boguszowice- 
Północ inwestycja ta nie 
będzie kontynuowana. Spór 
należy do tych ogólnopols
kich - kto „przejmie,, stare 
długi: budżet państwa czy 
gminy? Chodzi bowiem
o niemałą kwotę 20 mi
liardów złotych.

Remonty szkół w roku 
bieżącym miały skrom
niejszą skalę niż w roku 
ubiegłym, kiedy to dokona
no zasadniczego „uderze
nia,,. W tym roku zostały 
ograniczone /ze względu na 
szczupłość budżetu/ do na
praw instalacji elektrycz
nych, wodno-kanalizacyj
nych, dachów, malowania
i napraw bieżących. Wiele 
szkół przyjęło uczniów i nau
czycieli do odświeżonych sal 
lekcyjnych.

Na wydatki rzeczowe, 
bieżące utrzymanie szkół 
przewidziano 4 miliardy 750 
milionów złotych, z czego 
wydano już 3, 7 miliarda.

Udało się zrealizować ideę 
Zarządu Miasta, aby każda 
szkoła posiadała przynajm
niej jeden zestaw komputero
wy do obsługi administracji 
szkolnej. Zestaw ten /k om
puter + drukarka/ został

szkoły
wyposażony w program WU
LKAN, który wyręcza dyrek
torów w skomplikowanej 
czynności układania planów 
lekcji dla całej szkoły. Kosz
towało to około 800 mi
lionów złotych, program zo
stał kupiony i wdrożony hu
rtem dla wszystkich szkół, 
czyli o wiele taniej, niż gdyby 
zaopatrywała się w niego 
każda szkoła z osobna.
O pracownie komputerowe 
wzbogaciły się także otwarte 
w roku ubiegłym Szkoła 
Podstawowa nr 34 oraz IV 
Liceum Ogólnokształcące 
w Chwałowicach.

Niestety - wymowa liczb 
jest beznamiętna i „sucha,,. 
Trzeba pewnej dozy wyob
raźni, by za wypełnianymi 
cyframi rubrykami dojrzeć 
pomalowane ściany, wymie
nione rury, nowe lampy czy 
choćby węgiel w piwnicach. 
Nowo otwarta placówka 
szkolna czy pracownie kom
puterowe to sprawy duże
i efektowne. Tyle, że proza 
życia, także życia szkoły, jest 
o wiele bardziej kosztowna, 
niż najbardziej rzucające się 
w oczy osiągnięcia. To 
właśnie mówią liczby. 
Szkoła i oświata są kosztow
ne - a choć nie przynoszą 
dochodów wprost - to zysk 
z każdej włożonej w nie 
złotówki jest /w  
złotówkach/ niewymierny!

GRZEGORZ WALCZAK

Bombowa noc
Sensacyjny meldunek 

otrzymał oficer dyżurny Ko
mendy Rejonowej Policji 
w Rybniku 24 lipca br. przed 
północą. W kawiarni „Teat
ralna,, jest bomba! Policjan
ci, którzy udali się radiowo
zem na miejsce zdarzenia, 
byli początkowo sceptyczni. 
Mało było tego typu fałszy
wych meldunków? Ileż to 
razy głupie kawały uczniów 
obawiających się klasówki 
powodowały tylko kłopot, 
niepotrzebną pracę przy 
opróżnianiu szkoły i ogrom
ne koszty związane ze 
ściąganiem specjalistycz- 
nych jednostek/ I zawsze 
okazywało się w końcu, że 
żadnej bomby nie było. Tym 
razem było inaczej. Ku swo
jemu zdziwieniu policjand 
znaleźli w „Teatralnej,, pra
wdziwy ładunek wybucho
wy. Pracownicy lokalu za
prowadzili przybyłych funk
cjonariuszy na zaplecze, 
gdzie pokazali im niewielkie 
urządzenie wyglądające na 
bombę. Do kostki, na której 
był napis „Trotyl prasowa
ny,,, dołączone było elektro
niczne urządzenie - być może 
opóźniacz. Sytuacja stawała 
się bardzo groźna. Trudno 
było przewidzieć, kiedy bo
mba wybuchnie - a w lokalu 
znajdowało się pełno ludzi, 
którzy raczej nie przyszli do 
„Teatralnej,, na oranżadę, 
mieli więc już trochę „w czu

bie,,. Próby usunięria ich 
z lokalu nie dały rezultatów. 
Trudno było pijanej klienteli 
wytłumaczyć o co chodzi 
i skłonić do opuszczenia ka
wiarni. Bomba mogła wy
buchnąć w każdej chwili. 
Trzeba było szybko podjąć 
decyzję co zrobić z ładun
kiem wybuchowym, jak od
sunąć ogromne niebezpie
czeństwo. Dowódca akcji 
postanowił wystawić bombę 
za okna piwniczne. Kawiar
nia w razie wybuchu byłaby 
chroniona betonowymi ścia
nami. Na zewnątrz ustawio
no patrol policyjny pil
nujący ładunku. Teraz na
leżało doprowadzić jak naj
szybciej do neutralizacji 
bomby. Znajdujący się na 
miejscu policjanci stwierdzi
li, że mogą tę operację wyko
nać sami.

I być może tylko dzięki 
temu uniknięto wybuchu. 
Gdy później bombę podda
no oględzinom ekspertów, 
okazało się, że była ona bar
dzo niebezpieczna. Miała 
dużą siłę rażenia. Wybuch 
ładunku, w wyniku wytwa
rzania podciśnienia, stano
wił śmiertelne niebezpie
czeństwo dla osób znaj
dujących się w pobliżu, które 
zginęłyby z powodu roze
rwania płuc.

W tym czasie, gdy polic
janci zajmowali się uniesz
kodliwieniem niebezpiecznego

niebezpiecznego ładunku, do gości znaj
dujących się w lokalu do
tarła informacja o bombie. 
Wybuchła ogromna wrza
wa, zrobiło się zbiegowisko. 
Ta okoliczność w po
ważnym stopniu utrudniła 
policjantom zatrzymanie 
sprawców.

W kawiarni znajdowali się 
świadkowie zdarzenia. Poli
cja ustaliła, że sprawcami 
podłożenia bomby są dwaj 
Rosjanie i jeden Polak. 
Można ich było zatrzymać. 
Niestety aresztowano tylko 
jednego Rosjanina. Drugi 
zbiegł. Udało się uciec także 
Polakowi.

Gdy zebrany w pobliżu ka
kawiarni tłum dowiedział się, że 
policjanci chcą zatrzymać 
Polaka, doszło do ekscesów. 
Bawiące się dotychczas 
w „Teatralnej,, towarzystwo 
postanowiło stanąć w obronie 
rodaka; przecież wiadomo, że 
Polacy z istoty swojej są nie
winni. OMAL NIE 
DOSZŁO DO ZLINCZO
WANIA POLICJANTÓW.

Podnieceni alkoholem 
klienci kawiarni oblewali 
policjantów wódką oraz 
próbowali stoczyć radiowóz 
ze wzniesienia. Policjanci 
byli zmuszeni do użycia 
pałek gumowych, by zapa
nować nad niebezpieczną sy
tuacją.

W ten sposób udało się 
uspokoić tłum. Zatrzymano 
prowodyrów tych zajść. 
Wszystkich obywateli pols
kich wkrótce zwolniono. 
Aresztowano jedynie Rosja
nina podejrzanego o pod

łożenie bomby.
W wyniku przeprowadzo

nego śledztwa policja ustaliła 
jednak, że obaj Rosjanie zo
stali przypadkowo zamiesza
ni w tę sprawę. Głównym wi
nowajcą okazał się towa
rzyszący im Polak.

Dwaj Rosjanie, po przy
byciu do Rybnika, poszli 
z przygodnie poznanym Po
lakiem trochę się rozerwać. 
Wybrali „Teatralną,,, gdzie 
wspólnie raczyli się alkoho
lem, ale żaden z nich nie miał 
pieniędzy na zapłacenie ra
chunku. Spróbowali więc 
„ulotnić,, się z kawiarni, zo
stali jednak zatrzymani 
przez obsługę lokalu, która 
zażądała uregulowania ra
chunku.

Rosjanie chcieli sprawę 
załatwić polubownie: zapro
ponowali w zastaw swoje 
kurtki. Personel „Teatral
nej,,  zażądał jednak 
gotówki. Wówczas towa
rzyszący Rosjanom Polak 
wyciągnął paczkę, którą 
położył na stole i powiedział: 
TO BOMBA.

Pracownicy lokalu wzięli 
to za żart. Dopiero gdy spra
wcy całego zamieszania szy
bko wyszli z kawiarni, coś 
ich tknęło. Zanieśli pakunek 
na zaplecze. Tam zobaczyli 
na nim napis: „Trotyl praso
wany,, - wezwali więc po
licję.

Zatrzymanego tej nocy 
Rosjanina zwolniono po 48 
godzinach. Nie udowodnio
no mu podłożenia bomby.

Pochodzący spoza Rybni
ka i spoza Śląska Polak był

głównym sprawcą tego 
przestępstwa. Ustalono już 
jego personalia. Jest to bar
dzo groźny przestępca poszu
kiwany przez policję w całym 
kraju. Ze względu na dobro 
śledztwa, więcej szczegółów 
nie można ujawnić.

Na prośbę policji piszemy 
o całym zdarzeniu dopiero 
teraz. Wcześniejsza publika
cja mogłaby zaszkodzić pro
wadzonym poszukiwaniom 
przestępcy. Niedługo po tej 
sprawie zdarzyło się inne 
„bombowe,, zdarzenie. Jed
nemu z Rybniczan, który 
„ruszył w miasto,, na tańce, 
zabrakło alkoholu. Wów
czas zaoferował kierowniko
wi „Proximy„ sprzedaż gra
natu. Ten zagadał nieco
dziennego handlowca, zbliżył 
się do mego, obezwładnił i za
brał granat. Tamten zaczął 
się bronić i doszło do bójki. 
W jej wyniku kierownik lo
kalu doznał poważnych ob
rażeń - uszkodzenia oka i na
derwania ucha. Ucierpiał 
w walce także „sprzedawca,, 
granatu.

Na szczęście wszystko za
kończyło się szczęśliwie. Po
licja granat znalazła pod ka
napą. Okazało się, że był on 
własnością brata sprawcy 
całego zamieszania. Brat 
służył w siłach ONZ w Ju
gosławii i przywiózł sobie 
granat „na pamiątkę,,. Eks
perci stwierdzili, że jest to 
granat najnowocześniejszej 
generacji o dużej sile rażenia.

KLIENCI „PROXIMY„ 
UNIKNĘLI WIĘC OGRO
MNEGO NIEBEZPIE
CZEŃSTWA. / j a k /
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I\le i o b r z e ż a c h  p o ż a r u
Podsumowanie

akcji...
W poniedziałkowe popołu

dnie 7 września br., w Urzędzie 
Miejskim w Rybniku odbyło się 
kolejne posiedzenie sztabu prze
ciwpożarowego. Wzięli w nim 
udział m. in. burmistrz Kuźni 
Raciborskiej Witold CĘCEK 
i prezydent Rybnika Józef MA
KOSZ. Celem spotkania było 
zbilaznsowanie dotychczaso
wych poczynań, omówienie ak
tualnej sytuacji oraz podjęcie 
decyzji związanych z aktualnie 
prowadzoną akcją dogaszania 
pożaru, przy której zaangażo
wane są już znacznie mniejsze 
siły pożarnicze.

Burmistrz Kuźni pokrótce 
zrelacjonował aktualną sytu
ację:

... spłonęło 9060 ha lasu, obwód 
pożaru wynosił ok. 100 km. 
Straty z racji spalonego drzewo
stanu wynoszą 470 mld zł. 
Obecnie /dane z wtorku/ pożar 
jest opanowany. Płonie jeszcze 
ok. 40 ha w trzech miejscach. Są 
to, niestety, torfowiska przywa
lone stertami dopalających się 
drzew, które po wypaleniu się 
systemu korzeniowego przewra
cają się niczym zapałki. Szybkie 
ugaszenie tych ognisk jest 
praktycznie niemożliwe, toteż 
dogaszanie, zgodnie z przewidy
waniami fachowców, może 
potrwać jeszcze około dwóch 
tygodni. To pociągnie za sobą 
kolejne koszty, tymczasem nie 
bardzo wiadomo kto ma podjąć 
stosowne decyzje: gasić czy 
zaczekać aż się wszystko dopali? 
Na miejscu pracują już tylko 
strażacy zawodowi w liczbie ok. 
1000 osób.

Już w ciągu najbliższych 
dwóch, trzech dni, jeśli nic się nie 
zmieni, ich ilość zostanie zmniej
szona do 200 - 300 osób.

Nie wiadomo, kto obecnie 
powinien przyjąć na siebie 
obowiązek kierowania całością. 
Rozmiary prowadzonej akcji

przerosły możliwości jednej czy 
nawet kilku gmin. Jak się 
w praktyce okazało, nasza młoda 
postkomunistyczna państwowość 
nie jest na takie sytuacje 
przygotowana. Brakuje uregulo
wań prawnych dotyczących re
finansowania kosztów akcji rato
wniczej, a koszty są olbrzymie. 
Za samo paliwo lotnicze wypła
cić trzeba 5 mld zł. Wszystko to 
przekracza możliwości naszej 
gminy. Sfinansować całą opera
cję powinna Państwowa Straż 
Pożarna.

Bardzo chcemy, by nikt 
z powodu udziału w akcji nie 
poniósł strat. Chcemy po
oddawać to wszystko, co zostało 
nam przekazane w czasie trwania 
a k c j i :   termosy, pompy,
naczynia, środki łączności i wiele 
innych przedmiotów, ale i to nie 
zawsze jest możliwe. Wiele z nich 
po prostu zniszczył ogień. Toteż 
dziękując za pomoc prosimy 
o wyrozumiałość,,.

Burmistrz przybliżył również 
wszystkim okoliczności powsta
nia pożaru i sposób jego rozprze
strzeniania:

„Po dokładnych oględzinach 
miejsca, w którym rozpoczął się 
pożar, stwierdzono, te  jego przy
czyną był niesprawny układ ha
mulcowy przejeżdżającego przez 
Kuźnię Raciborską pociągu, 
który iskrząc zaprószył ogień.

Nikt nie był w stanie prze
widzieć jak rozwinie się pożar. 
Dowództwo akcji posiadało na
wet specjalny program kompute
rowy pt. „Rozprzestrzenianie się 
nieopanowanego pożaru lasu,,, 
ale szybkość rozwoju pożaru 
w okolicach Kuźni była pięcio
krotnie większa od tej, jaką 
uznali za maksymalną twórcy 
programu.

Sytuację pogorszyła degrada
cja środowiska naturalnego, brak 
naturalnego runa leśnego, w 
miejscu którego pełno było wy
suszonej trawy.

Zazwyczaj w nocy pożar się 
nie rozwija, w Kuźni z powodu

silnego wiatru pożar bez wię
kszych przeszkód się rozprze
strzenił. Jak? Jeszcze siedemset 
metrów od ściany ognia pełno 
było niebezpiecznych iskier, od 
których zajmowały się kolejne 
obszary. Jeden ze strażackich 
polonezów spłonął 40 metrów od 
ściany płonącego lasu, tak 
wysoka panowała tam tempera
tura.

Straty lasów państwowych 
wynoszą 470 mld zł, odbudowa 
zniszczonego drzewostanu ko
sztować będzie 4 krotnie więcej. 
Z  terenu pogorzeliska wywieźć 
trzeba ok. 1 mln metrów szeście
nnych spalonego drzewa.,,

W związku z prowadzoną 
akcją, burmistrz Kuźni zwrócił 
się do władz Rybnika z prośbą 
o utrzymanie dotychczasowej 
pomocy w zakresie odpowied
nim do rozmiarów obecnie pro
wadzonej akcji. Chodzi przede 
wszystkim o dostarczanie co
dziennie 300 mrożonych po
siłków, czym zajmuje się Elekt
rownia Rybnik, której dyrektor 
już pierwszego dnia pożaru zja
wił się na miejscu akcji.

WACŁAW TROSZKA

P o m o c . . .
W akcję pożarniczą w Kuźni 

Raciborskiej zaangażowanych 
było wiele instytucji i zakładów 
z terenu naszego miasta, a udział 
niektórych z nich był bardzo 
poważny.

- Rybnicka Fabryka Maszyn
: w sobotę 29 sierpnia wieczorem 
do akcji wyjechali pierwsi 
członkowie formacji OC, w nie
dzielę dołączyły do nich kolejne 
osoby - łącznie ok. 75 osób 
wyposażonych w sprzęt podsta
wowy. W poniedziałek i wtorek 
do akcji skierowane zostały ko
lejne 172 osoby z tzw. produkcji. 
Na miejsce akcji zakładowym 
autokarem dowożono również 
posiłki, zaś po zbiórce 
pieniężnej załoga RYFAMY 
przekazała na rzecz Urzędu 
Miasta Kuźnia Raciborska-

kwotę 3. 845. 000. -zł.

- RZWM „SILESIA,,: około 
150 ludzi z formacji OC wzięło 
udział w akcji. W pierwszym 
rzucie skierowano do niej 30 
wyposażonych w podstawowy 
sprzęt strażaków, później 
ściągnięto ludzi z kilku wy
działów produkcyjnych. Na 
miejsce akcji przekazano wiele 
potrzebnych na miejscu akcji 
naczyń, takich jak duże garnki, 
garnuszki i termosy do przewo
zu posiłków.

W akcji gaszenia pożaru 
udział wzięło łącznie 13 formacji 
OC z nastąpujących zakładów 
pracy:  KWK„Chwałowice„,
KWK,,Jankowice,, , KWK„Ry- 
mer„, „RYFAMA,, , PEBE
ROW, Huta „SILESIA,, , PRG, 
ZRB, ZTK i GK, PKP, RZN, 
ELROW, RPBinż. w sumie 
około 1000 osób. Akcję ratow
niczą prowadzoną przez forma
cje OC zawieszono w dniu 
1 września po drugiej zmianie.

/w a c k /

Rybnicka elektrownia była 
tym zakładem pracy, który na 
wiadomość o pożarze lasów 
w Kuźni Raciborskiej już 
w czwartek pośpieszył z po
mocą, a od piątku 28 sierpnia do 
czwartku 3 września, pracował 
tam specjalny sztab koordy
nujący działania Elektrowni 
Rybnik w akcji pożarowej.

W tym czasie dostarczono do 
lasów 15. 100 posiłków przygo
towanych w stołówkach elekt
rowni, przekazano do dyspozy
cji 18 pojazdów oraz 411 osób, 
które uczestniczyły bezpośre
dnio w działaniach w lasach. Do 
dyspozycji ludzi gaszących 
ogień i ochraniających las prze
kazano sporo sprzętu, ubrań 
i butów gumowych, a równo
cześnie w lasach w Stodołach 
przygotowano sprzęt do ochro
ny rejonu bezpośrednio sąsia
dującego z elektrownią. W och

ronie lasów uczestniczyła także 
młodzież z klubu jeździeckiego 
elektrowni, która od rana do 
wieczora, przez cały niemal ty
dzień, patrolowała okolice za
grożone przemieszczeniem się 
ognia i energicznie reagowała na 
wszystkie przypadki naruszenia 
przepisów obowiązujących w 
okolicach pożaru w Stodołach. 
Elektrownia przygotowała ta
kże specjalny punkt czerpania 
wody przez wozy strażackie, 
z którego jednak nie skorzys
tano w czasie akcji, bo zaopat
rywano się bliżej pożaru. Sztab 
akcji pożarowej w Elektrowni 
Rybnik tworzyło 30 osób, a kie
rowali nim: Ryszard Kowalik, 
Jerzy Szatoń i Leonard Trybuś.

/ e m /

K o s z t y . . .
Pożar w okolicach Kuźni Ra

ciborskiej dogasa, z pożarowis
ka wyprowadzani są ludzie 
i sprzęt. Ogrom akcji, jakiej wy
magało ugaszenie pożaru na 
nienotowaną u nas skalę, poka
zuje choćby zestawienie potrzeb 
dla 7 tys. ludzi na jeden dzień, 
jakie sporządził burmistrz Rud 
Raciborskich.

Czytamy w nim więc m. in., że 
na gorące posiłki potrzeba było 
ok. 500 kg masy mięsnej dzien
nie, 2800 kg konserw mięsnych, 
rybnych lub podrobowych, 30 kg 
cukru, 5 kg herbaty, 10 kg kawy 
zbożowej i 5 kg kawy prawdzi
wej. Dziennie wypijano 500 l mle
ka, ponad 200 1 napojów
chłodzących, zużywano 50 kos
tek mydła, wypalano 2 tys. pa
czek papierosów dziennie...

Wymierne koszty akcji były 
ogromne, koszty niewymierne, 
a więc ofiary ludzkie i zachwia
na równowaga ekologiczna - 
spłacać będziemy latami.

/ r ó ż /

Jarosław J. Szczepański Wolna Europa/

Restrukturyzacja górnictwa
c. d. ze str. 1
zlikwidowanych było w Polsce 
ponad 20 kopalń. Mówiło się 
o tym jednak mało, gdyż lik
widacja przebiegała spokojnie. 
Tzn. w momencie wyczerpywa
nia się złoża, przyłączano je do 
kopalni sąsiadującej, której za
daniem było likwidowanie nie
efektywnych pól; np.: kopalnia 
„ZMP„ jest likwidowana jako 
przedsiębiorstwo i przyłączana 
do kopalni „Borynia,,. Mimo iż 
kopalnia „ZMP„ jest jedną 
z najmłodszych, nie ma ona 
węgla w złożach. Nie ma też 
własnego zakładu przeróbcze
go, a produkuje przeważającą 
ilość kamienia i produkt ten 
trafia do zakładów wzbogaca
nia w „Boryni,, i „Zofiówce,, 
/„Manifest Lipcowy, / .

Niezwykle trudnym proble
mem jest kwestia cen, od 
których zależeć będzie możli
wość samofinansowania się. 
Obraz 41 kopalń nie mogących 
się samodzielnie utrzymać wyni
ka, zdaniem A. LIPKI, z pew
nych założeń finansowych, do

tyczących wzrostu kosztów, 
płac i cen. Obraz jest bardzo 
czarny. Należy więc przyjąć 
plan restrukturyzacji i politykę 
taką, by umożliwić im samofi
nansowanie. W przygotowanym 
materiale zawarto założenie, że 
górnik w Polsce zarabiał będzie 
tyle samo, co górnik w Nie
mczech czy Wielkiej Brytanii, 
przy pewnej korekcie wydaj
nościowej. Trudno jednak orzec, 
czy okres dochodzenia do płac 
europejskich będzie trwał trzy, 
pięć czy więcej lat. To nie będzie 
zależało od polityki rządu, tylko 
od polityki dostosowawczej 
całego przemysłu do parametrów 
zachodnich. Jeśli górnictwo pol
skie - podkreśla A. LIPKO - 
będzie w stanie osiągnąć para
metry takie, jakie ma górnictwo 
niemieckie czy brytyjskie, 
wówczas nic nie będzie stało na 
przeszkodzie, żeby osiągnąć pe
wien poziom płac.

W przypadku kopalń czy hut, 
podniesienie efektywności nie 
wiąże się, tak twierdzi A. LIP
KO, z gwałtownym zmniejsza

zmniejszaniem zatrudnienia. Kopalnie są 
obrośnięte wieloma dziedzinami 
życia pozawydobywczego. Pa
rametry podziemne nie odbie
gają tak znacząco, jedynie cała 
sfera funkcjonująca wokół
przodka wydobywczego wyma
ga usamodzielnienia odcięć
i zredukowania kosztów. Górni
ctwo niedoinwestowywane 
przez ostatnich 10, 12 lat, jest 
w tej chwili na krawędzi dekapi
talizacji majątku produkcyjne
go. Należy więc włożyć 
w górnictwo ogromne kredyty, 
najlepiej zewnętrzne, by wypo
sażyć górnictwo w nowoczesne 
maszyny i urządzenia.

Na pytanie czy prawdą jest, że 
siedem kopalń likwidowanych 
obecnie daje mniej węgla, niż 
budowany „Budryk,, da za pięć 
lat, min. LIPKO odpowiedział, 
że rzeczywiście będzie to duża 
kopalnia. Przez kilka lat na pew
no kilkanaście kopalń będzie 
powoli zmniejszało swoje wydo
bycie z uwagi na wyczerpywanie 
złoża. Obowiązkiem ministerst
wa jest więc zracjonalizowanie 
procesu zmniejszania wydoby
cia i rozpatrywania go także 
w kategoriach ekonomicznych 
oraz społecznych. Istnieje jed
nak przekonanie, że zamykanie 
kopalń odbywa się z dnia na

dzień. JEST TO NIE
PRAWDĄ! Choć często byłoby 
taniej dokonać takiego właśnie 
zabiegu, niż płacić za wieloletnią 
likwidację. Podkreślić jednak 
trzeba, że w założeniach pro
gramu przewiduje się, iż ludzie 
zatrudnieni w zamykanych ko
palniach przejdą do pracy w in
nych. Stąd założenie, że w grupy 
nie będzie się łączyć jedynie ko
palń efektywnych, gdyż trzeba 
skojarzyć kopalnie o zani
kającym złożu z tymi, które 
będą w sposób racjonalny, efek
tywny prowadziły proces zamy
kania pól czy całych kopalń. 
Procesy społeczne, których oba
wiają się wszyscy, będą w ra
mach tych grup amortyzowane 
w sposób naturalny. Wprowa
dzane też będą odpowiednie 
osłony - wcześniejsze emerytury, 
ustawy o osłonach socjalnych 
itp. Pozwolą one górnikowi za
trudnionemu w kopalni likwido
wanej, odejść na emeryturę po 
dwudziestu latach pracy.

Na pytanie o to, czy można 
powiedzieć, że docelowo Polska 
zaprzestanie wydobywania wę
gla, min. A. LIPKO odpowie
dział, że absolutnie nie. 
W założeniach bilansu paliwo
wo-energetycznego do 2010 ro
ku wielkość wydobycia nie jest

niższa. Zdolności wydobywcze 
posiadane przez kopalnie mają 
zapewnić utrzymanie wielkości 
na zbliżonym poziomie. Pod
kreślić zaś trzeba, że np. w USA 
zużycie energii wzrosło niezna
cznie w ciągu 10 lat, zaś produk
cja prawie dwukrotnie. A jest to 
efekt ogromnej kampanii na
wołującej do oszczędności ener
gii i produkcji towarów energo
oszczędnych. Takie zmiany cze
kają również Polskę. Min. 
A. LIPKO uważa jednak, że są 
pewne rezerwy do znalezienia. 
Zwłaszcza w określeniu reguł 
finansowych dla grup kopalń 
w momencie ustanowienia kom
petentnych zarządów, które 
będą w sposób ekonomiczny 
podchodziły do zarządzania 
grupami kopalń. Jeśli te prawdy 
zostaną zrozumiane, to zdaniem 
A. LIPKI w programie można 
pokładać duże nadzieje. 
W górnictwo trzeba włożyć ok. 
60 bilionów złotych w naj
bliższych ośmiu latach. Budżet 
tego nie da. Pieniądze potrzebne 
są na inwestycje. Aby więc 
podjąć ten proces trzeba szukać 
środków finansowych. Nie ma 
ich w kraju, więc szuka się ich na 
zewnątrz, czyli w Banku Świato
wym. Negocjacje trwają i być 
może doprowadzą do pozytyw
nego finału.
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S P O R T TURYSTYKA S P O R T TU RY STYK A

T O U R  DE  P O L O G N E  przej azdem w R y b n i k u
c. d. ze str. 1 

Ważne, że rybniccy organi
zatorzy pokazali się od dob
rej strony władzom polskie
go kolarstwa i kto wie, czy 
od tej pory nie będziemy 
częściej gościć cyklistów 
w Rybniku. Bo choć za
brakło szaleńczego finiszu, 
końcówka etapu wypadła 
dość okazale: była górnicza 
orkiestra, uroczysta runda 
honorowa zwycięzców eta
pu bryczką i węglowe pła
skorzeźby z herbem miasta, 
które zwycięzcy etapu otrzy
mali z rąk prezydenta Józefa 
MAKOSZA. Następnego 
dnia o godz. 15. 00 na Placu 
Wolności odbył się honoro
wy start do etapu VII na 
trasie Rybnik - Nysa.

Ostatecznie zwycięzcą 
TOUR DE POLOGNE zo
stał kolarz „Górnika,, 
Wałbrzych DARIUSZ BA
RANOWSKI, który w gene
ralnej klasyfikacji wyprze
dził Litwina Rumszasa 
i Białorusina Pastuchowicza. 
W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężyła LITWA przed 
BIAŁORUSIĄ i UKRA
INĄ. Krystian ZAJDEL 
z „Krupińskiego,, wygrał 
klasyfikację na najaktyw
niejszego kolarza wyścigu.

Tekst i foto: /W . T. /
Podpisy pod zdjęcia:
1.  Zwycięzcy VI etapu, od

lewej:  Krystian Zajdel,
Witalij Werewko, Bogdan 
Makuchowski

2.  Na zakrętach 
w kolarstwie dzieją się często 
rzeczy najciekawsze...

3.  Po ceremonii dekoracji 
kolarze zmienili rowery na 
stylową bryczkę

4 i 5. Najstarszy 
i najmłodszy kibic

6. Czekając na peleton
7.... i znów trzeba kręcić od 

nowa... Start do VII etapu

Na Indywidualnych Mistrzostwach Polski na żużlu

Wojaczek dyrygował finalistami
Superman
też tak zaczynał

Wrzesień to jeszcze kalen
darzowe lato, ale już spor
towa wiosna. Po wakacyjnej 
przerwie budzą się do życia 
różne kluby i klubiki, 
w których sport uprawia 
szkolna młodzież. Jest to za
tem najlepszy moment, by 
rozpocząć sportową karierę.

A jeśli tak, to podpowia
damy, iż Klub Sportowy PO
LONIA Rybnik prowadzi 
nabór do sekcji judo chłopców 
urodzonych w latach 1978 - 
81. Zapisy prowadzone są 
w pawilonie judo przy ul. Po
wstańców Śląskich 42A /o -  
bok pływalni/ od ponie
działku do piątku w godzi

godzinach od 15. 30 do 18. 00 oraz 
w sekretariacie szkoły pod
stawowej nr 34 przy ul. Rey
monta 69, od 9. 00 do 15. 00. 
Nabór prowadzony będzie do 
28 września. Kierownictwo 
sekcji zaprasza wszystkich 
chętnych, zapewniając przy 
okazji, że w pierwszym okre
sie treningów prowadzone 
są przede wszystkim zajęcia 
o g ó l n o r o z w o j o w e ,  
w których brać może udział 
każdy, kto po prostu lubi się 
ruszać i spędzać aktywnie 
czas wolny.

W Rybniku judo ma już 
spore tradycje, być może do
czekamy się więc następców 
Waldemara Legienia. Miło 
byłoby mieć swych przedsta
wicieli na wielkich sporto
wych imprezach...

/w a c k /

Żadnemu z rybnickich 
żużlowców nie udało się za
kwalifikować do finału In
dywidualnych Mistrzostw 
Polski na żużlu! Niemniej 
mieliśmy swego przedstawi
ciela w zielonogórskim fina
le, a był nim sędziujący ryb
nicki arbiter Marek WOJA
CZEK. Dla wielu było to 
sporą niespodzianką - ryb
niczanin ma przecież jeszcze 
niewielki staż sędziowski 
i skromne doświadczenie. 
Niemniej zbiera w żużlowym 
światku bardzo pochlebne 
opinie i kto wie, czy już 
wkrótce nie wypłynie na sze
rsze wody. O prowadzeniu

finału Mistrzostw Polski do
wiedział się M. Wojaczek na 
dwa tygodnie przed finałem. 
Z pewnością nasz sędzia 
sporo zawdzięcza rybnickim 
żużlowcom. Ich brak na 
liście startowej turnieju fi
nałowego to już jakiś argu
ment, choć jak wiemy z dob
rze poinformowanych 
źródeł, wcale nie najważnie
jszy. Wojaczek ceniony jest 
po prostu jako dobry żużlo
wy arbiter i tę opinię po
twierdził w Zielonej Górze.

Choć niektórzy rutyniarze 
próbowali różnych żużlo
wych sztuczek, Wojaczek 
poradził sobie z nimi znakomicie

micie; praktycznie nie wi
działem ani jednego oszuka
nego startu, nie było też ani 
jednej wątpliwej decyzji. 
Prowadził on finał spokoj
nie, pewnie i rozważnie.

Ludzie znający kulisy 
żużlowego światka wiedzą 
doskonale, iż w gronie 
sędziów jest wiele animozji 
i różnych układów niefor
malnych, rostrzygających 
sprawy obsad ważnych im
prez. Być może więc fakt, iż 
najważniejszą krajową im
prezę sędziował w tym roku 
arbiter młodego pokolenia, 
jest znakiem sędziowskiej 
odnowy. Naszemu arbitrowi 
zaś życzymy nieomylności 
i uznania, z czasem również 
na arenie międzynarodowej.

WACŁAW TROSZKA
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SPA C ER K IEM  P O  M IE Ś C IE SPA C ER K IEM  P O  M IE Ś C IE

▲ Jeśli ktoś był na dłuższym urlopie, to informujemy go uprzejmie, że tak właśnie wygląda 
Rynek obecnie. Droga, która wiodła nas do tego zbliżającego się już finału, była wyboista i pełna 
przeszkód... /zdjęcia powyżej/

A W Rybniku także „runął mur„ i odsłonił nie tyle „nowy świat,, 
całkiem malownicze i schludnie już uporządkowane. A kiedy 
przestanie dymić zniknie ostatni powód do narzekań na brudasa
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SPACERKIEM PO MIEŚCIE     SPACERKIEM PO MIEŚCIE        Kto
gdzie zbu
d o w a n o  
ten
dom? ►

świat„ co stare budynki browaru, 
 w październiku komin browaru 

brudasa w sercu miasta.

miejskich: elegancki i pracowity

targowiska może przekona tych, którzy

Sądzę, że każdy, kogo stać 
na chwilę refleksji przeżył co 
najmniej raz w życiu mo
ment zaskoczenia widokiem 
czegoś, co ogląda każdego 
dnia, a jednak jakby nie wi
dział...

Minęły tylko dwa lata od 
chwili, gdy Rybnik poddany 
został intensywnej operacji 
porządkowania całej infra
struktury miejskiej. Nowe 
/dwa lata tem u/ władze mia
sta, mogąc samodzielnie 
dysponować swoim budże
tem, opracowały precyzyjny 
program rugowania niewy
gody i brzydoty z miasta. 
Rozpoczął się proces, który 
potrwa jeszcze wiele lat, ale 
już gołym okiem /i  to nawet 
malkontenckim/ widać, że 
Rybnik się zmienia, że kolej
ne jego ulice i place, skwery 
i posesje nabierają innego 
charakteru, zaczynają żyć 
i otwierają dla mieszkańców 
różne oferty, począwszy od 
szeregu eleganckich
sklepów, które ożywiły ślepe 
do niedawna i szpetne ściany 
budynków, poprzez skwery 
i zieleńce cieszące oko, a na 
usprawnieniu ruchu drogo
wego w obrębie miasta, 
oznakowań ulic, naprawie 
jezdni i chodników, zakłada
niu wodociągów oraz kana
lizacji i „udrażnianiu gulików

▼ Do ładnego kosza śmieci 
wpadają chętniej...

lików,, - kończąc. Oblicze 
Rybnika zmienia się, a naj
bardziej radykalnie widać to 
na Rynku i w jego okolicach, 
gdzie od roku trwa praw
dziwa „gorączka moderni
zacyjna,,. Rynek i sąsiednie 
ulice przekopywano perma
nentnie, zakładając od nowa 
/tym  razem z pełnym udo
kumentowaniem/ wszystko, 
co pod ziemią jest instalowan

e, a więc: kolektor /czyli 
kanalizację/, wodociągi, 
gaz, energię elektryczną 
i łącza telekomunikacyjne, 
a wszystko z założeniem, że 
awarie nie powinny tutaj 
zdarzyć się wcześniej niż za 
lat 10, a jeśli już - to ich 
usuwanie nie powinno ruj
nować płyty Rynku.

I wreszcie sam wystrój 
Rynku. W miarę wyłaniania 
się nowego kształtu tego 
centralnego placu miasta, 
uwidacznia się to właśnie,
o czym wspomniałam na 
początku - nasze przystoso
wanie się do niewygody
i brzydoty otoczenia po
przez niewidzenie ich! To ze
stawienie nowego ze starym 
daje nam szansę zobaczenia 
jak zmienia się miasto. Nasz 
fotoreportaż też próbuje to 
pokazać.

EUGENIA PLUCIK 
Foto: W. TROSZKA, A. Wi
śniewski i Cz. Goliński

T Te stylowe kosze zostały 
niestety ”upacykowane jar
jarmarcznymi kolorkami
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CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"    GAZETA RYBNICKA

•  1 cm 2 - 8 . 000  zł
* 1/4 Kolumny - 9 0 0 . 000 zł
•  1/2 Kolumny - 1. 6 0 0 . 000 zł
•  3 /4  Kolumny - 2 . 4 0 0 . 000 zł
•  1 Kolumna - 3 . 0 0 0 . 000  zł
•  l słowo - 5 . 000  zł
•  1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2 . 000  zł

UWAGI DODATKOWE
*  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie   •  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent, 

krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety -
dolicza się 50 procent •  Bonifikaty:

-10 procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
•  Za umieszczenie ogłoszenia na pierwszej - 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści

i ostatniej stronie dolicza się 100 procent - 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.

Szkoła Podstawowa nr 34 
zatrudni nauczyciela na etat 
pedagoga szkolnego. 
Telefon 28957.

F U J I C O L O R
E K S P R E S  

R y b n ik  

R eja  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
U L E X

tel. 3 9 2 1 3 4 , 
te l/fax  20 -278

O s. P o łu d n ie  37
4 4 -2 5 3  R y b n ik -B o g u sz o w ice

S p r z e d a ż  r a t a l n a  R T V  
b e z  p o rę c z y c ie l i  

i p ie rw s z e j  w p ła ty
o raz  p ro m o c y jn a  sp rzed aż  
sp rzę tu
F irm y  S O N Y

z n a g ro d a m i.
S p rz ed a ż  an ten  sa te lita rn y ch  

A M S T R A D  3 0 0  S R X  z tu n e rem  
i k o n w e n te re m  n o w ej g en erac ji 

i c z a szą  90  cm
w a k a c y jn a  c e n a  4 . 9 5 0 . 0 0 0  zł.

Wezwanie do zapłaty
Z końcem sierpnia mieszkańcy 
bloków spółdzielczych w Ryb
niku otrzymali „pisma,,, 
w których Rybnicka Spółdziel
nia Mieszkaniowa wzywa do 
zapłacenia zaległych należności 
czynszowych. W moim przypa
dku były to zaległości na sumę 
... 19. 500 zł /!!! / ,  na którą to 
składały się zaległości: 12. 700 zł, 
odsetki 800 zł i najbardziej in
teresujący - koszt wezwania - aż 
6000 zł /słownie: sześć tysięcy 
złotych/.

Rozumiem, że na skutek 
ciągłych podwyżek czynszu 
i nadpłat za poprzednie miesiące 
można się było pogubić i zrobić 
„poważne nadużycia,, na sumę 
tych 12. 700 zł. Ale dlaczego 
mam płacić 6. 000 zł za doręcze
nie świstka papieru? Wystar
czyło wysłać list z adnotacją 
„płatne przy odbiorze,, i wtedy 
zapłaciłbym na poczcie tylko 
1. 500 zł. Policzyłem sobie, że 
skoro wysłano np. pięć tysięcy 
„owych pism,, to spółdzielnia 
zarobiła /po  odtrąceniu 
kosztów papieru i roznoszenia 
do lokatorów/ ok. 25 mln zł.!

C. G.

L IS T Y  D O
REDAKCJI

„Dzieci na muszce,,
- Komendant odpowiada

W nawiązaniu do arty
kułu zamieszczonego w dniu 
7 sierpnia br. pt. „Dzieci na 
muszce,, uprzejmie infor
muję, co następuje: sam ar
tykuł Pana Redaktora wska
zuje raczej na poszukiwanie 
taniej sensacji niż chęci rze
telnego informowania swo
ich czytelników o ważnie
jszych wydarzeniach z tere
nu miasta Rybnika. Uzasad
nienie to potwierdza stwier
dzenie „Nie konfrontowałem 
tego z  rybnicką policją„. 
A szkoda. Tym bardziej, że 
Panie Redaktorze znamy się 
osobiście i niejednokrotnie 
udzielałem Panu wyczer
pujących informacji o zda
rzeniach przestępczych. 
W tej sprawie, jak i wszyst
kich innych, jesteśmy dla Pa

na i wszystkich innych ocze
kujących na rzetelne infor
macje otwarci.

Co do istoty wydarzenia 
to uprzejmie informuję, iż od 
dnia uzyskania informacji 
w tej sprawie, policja prowa
dziła i nadal prowadzi czyn
ności operacyjno - docho
dzeniowe pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej 
w Rybniku.

Jest faktem, że nieletnia 
doznała lekkiego otarcia 
naskórka głowy oraz lewego 
barku. Wydaje mi się, iż trze
ba dużo wyobraźni lub być 
naprawdę „fachowcem,,, by 
użyć sformułowania „ten 
szaleniec mógł zabić 
dziecko„.

O sposobie zakończenia 
postępowania poszkodowa
na zostanie powiadomiona. 
Gdyby Pan Redaktor 
również był zainteresowany 
- serdecznie zapraszam.

Z wyrazami szacunku:
KOMENDANT 

REJONOWY POLICJI 
w Rybniku 

nadkom. H. Hanak

Śm ierdziel?
W związku z artykułem pt. 

„Śmierdziel,,, zamieszczonym 
w „Gazecie Rybnickiej,, z dnia 
21 sierpnia 1992 r., pragnę wy
jaśnić co następuje: już w pierw
szym zdaniu w/w artykułu jego 
autor pisze jakoby „mieszkańcy 
ulic sąsiadujących z Teatrem 
z niepokojem oczekiwali nocy,,.

Większość klientów mojej ka
wiarni pochodzi z ulic Saint Val
lier, Wysokiej i Szafranka i duża 
część z nich twierdzi, że „lokal 
w godzinach otwarcia na pewno 
nie przeszkadza mieszkańcom,,. 
Poza tym twierdzenie, że dla 
ludzi noc rozpoczyna się np.
o godz. 19. 00 czy 20. 00 jest 
nieporozumieniem z którym 
trudno polemizować.

Trochę niżej autor sugeruje, 
że kawiarnia potocznie nazywa
na jest „śmierdzielem,,, a spo
wodowane jest to tym, że „zmo
toryzowani bywalcy śmierdzie
la, ustawiają swoje wehikuły 
rurą wydechową w stronę drzwi
i gazują tak długo, aż stan po
wietrza we wnętrzu jest adek
watny do jego potocznej na
zwy,,.

Dzieje się tak mimo ustwione
go obok zakazu wjazdu.

Po pierwsze: lokal nazwany 
został „śmierdzielem,, przez 
młodzież przed bodajże dwu
dziestu laty. Wie to każdy stały 
klient kawiarni, nie wie tego 
autor. Po drugie: podjechać pod 
drzwi lokalu samochodem nie 
można ze względu na barierki 
i schody/ . .  /

Następny zarzut to lekce
ważenie Wiceprezydenta.

Nie mogłem tłumaczyć 
każdemu klientowi z osobna, że 
lokal zamykamy o 21. 00 zgod
nie z zarządzeniem Wiceprezy
denta, więc powiesiłem jego pis
mo na drzwiach.

Nie mam też „gdzieś,, /jak 
autor pisze/ lokatorów, którzy 
są stałymi klientami taksówka
rzy, którzy często mój lokal od
wiedzają, czy policji.

Na sam koniec artykułu auto
ra „C. G. „ poniosły emocje do 
tego stopnia, iż zaczął klientów 
i moją osobę obrażać tak bar
dzo, że jeśli w Polsce jest prawo 
i sprawiedliwość to powinien za 
to stanąć przed sądem. To co 
napisał nie jest niczym innym, 
jak wzywaniem do samo
sąd u /... /

Pozostaję z szacunkiem
Caffe Bar „Teatralna,, 

Marian Chowaniec 
Rybnik, ul. Saint Vallier 1

Kro n ik a  p o lic y jn a

Utonięcie
w Zalewie Rybnickim

11 -letni chłopiec utonął 31 
sierpnia podczas kąpieli 
w Zalewie Elektrowni Ryb
nik. Prokuratura Rejonowa 
zarządziła sekcję zwłok.

Znieważenie policjantów
Dwoje mieszkańców Ryb

nika, będących małżeńst
wem, dopuściło się 31 sierp
nia znieważenia policjantów 
komisariatu kolejowego. 
Oboje byli kompletnie pijani 
- mąż miał 2, 36 promila al
koholu we krwi, żona zaś 
nawet 2, 98 promila. Zostali 
zatrzymani w areszcie. Cze
ka ich sprawa sądowa.

Pożar lasu
31 sierpnia ok. 13. 30 przy 

ul. Kolejowej w Czerwionce 
od tlącego się ognia na wysypisku  wysypisku śmieci powstał pożar 
lasu. Spłonęło 0, 5 ha lasu 

zanim ogień ugasiły 4 jedno
stki Straży Pożarnej.

Maluchem w motorower
1 września o godz. 10. 10 

na ul. Mikołowskiej fiat 
126p zajechał drogę motoro
wi marki „Simson,,. Kie
rujący motorowerem 16-le- 
tni chłopiec doznał stłucze
nia lewego podudzia.

Czego to ludzie nie ukradną?
2 września jeden z miesz

kańców Gaszowic zgłosił 
policji, że skradziono mu że
liwny kocioł centralnego 
ogrzewania wartości 4, 6 mln 
zł. Poszkodowany wskazał 
sprawcę kradzieży, którym

8

jest mieszkaniec Rybnika.

Kradzież mercedesa
W nocy z 1 na 2 września 

spod bloku na osiedlu 
Dąbrówki nieznani sprawcy 
skradli samochód mercedes 
200 D koloru beżowego war
tości 140 mln zł.

Gwałt w Zebrzydowicach
5 września o godz. 22. 45 

w Zebrzydowicach 100 
metrów od baru „Przysta
nek,, nieznany mężczyzna 
dokonał gwałtu na 19-letniej 
dziewczynie, po czym zbiegł 
w nieznanym kierunku.

Uwaga! Bija!
5 września o godz. 21. 00 

na dyskotece w Klubie Do
mu Kultury Elektrowni Ry
bnik został pobity i okra
dziony przez nieznanych

sprawców mieszkaniec wo
jewództwa zielonogórskie
go. Napastnicy zabrali mu 

portfel z gotówką w wysok
ości 300 tys. zł i 50 marek 

niemieckich oraz część od
zieży łącznej wartości 1, 7 
mln zł.

Papierosy w cenie
W ostatnim czasie doko

nano kilku włamań do 
kiosków „Ruchu,,. Ginęły 
przeważnie papierosy, bilety 
WPK i artykuły drogeryjne.

Między 29 a 31 sierpnia 
obrabowano kiosk przy uli
cy Wodzisławskiej kradnąc 
papierosy i bilety WPK war
tości 3 mln zł. W nocy z 2 na 
3 września nieznani sprawcy 
włamali się do kiosku przy 
ul. Patriotów. Tu straty wy
niosły 8 mln zł.

W nocy z 3 na 4 września 
przy ul. Poloczka w Grabo
wni dokonano włamania 
przez urwanie kłódek 
i wyłamanie zamków
w drzwiach.  Efektem
działalności złodziei była 
kradzież papierosów i arty
kułów drogeryjnych war
tości 2 mln zł.

Aż 7 mln zł były warte 
papierosy i inne artykuły 
skradzione z kiosku przy ul. 
Szewczyka w Kamieniu
w nocy z 5 na 6 września.

Włamanie do forda
W nocy z 5 na 6 września 

na parkingu niestrzeżonym 
przy ulicy Wandy włamano 
się do forda-scorpio poprzez 
wybicie szyby w drzwiach. 
Skradziono pieniądze i do
kumenty wartości 5 mln zł.

/ j a k /
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PROGRAM TELEWIZYJNYf t

od 11 do 17 września 1992 r.
P ią tek , 11. 0 9 . 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. 00 „Przeklęta miłość Leise- 
norga,, - melodramat
1135 Kwadrans na kawę 
11.50 Sto lat - magazyn ubez
pieczeń społecznych
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - Tra
wa za wodę

Sobota 12. 0 9 . 1992 r.
Program 1
7. 25 Program dnia 
730 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 Kolumb, / 2 /
10.50 Język angielski dla dzieci
11. 00 Rock-Express
1130 Sobotnie randez-vous
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 Odyseja zwierzęca /l/-se - 
rial przyrodniczy prod. USA
13. 00 Walt Disney przedstawia: 
„Czarna pantera z Cejlonu,,
14. 20 J. W. Goethe „Ifigenia 
w Taurydzie,,

12. 45 Tylko u nas
12.55 Temat dnia - Dogonić
świat
13. 00 „Jak to jest w Anglii? „ / 1/  
- serial dok. prod. ang.
13. 30 Temat dnia - Dogonić 
świat
13. 35 O poezji z... Magdą Teresą 
Wójcik
13. 50 Teleplastikon
14. 05 Temat dnia - Dogonić 
świat
14. 10 Kozetka PSKA /psycho
analiza/
14. 25 Kultura i my - Dookoła 
książki
1440 Odpowiem na każde pyta
nie
1455 Euroturystyka
15. 10 Być tutaj - Nie i tak

15. 50 Sobotnie randez-vous
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Domek na prerii,, 
/ll/„M am a uczy w szkole,, 
ser. USA
18. 10 „Wiecznie zielone,, teletu
rniej muzyczny
18. 30 „Pegaz„
19. 00 „Małe wiadomości- DD,,
19. 10 Wieczorynka: „Przygód 
kilka wróbla Ćwirka,,
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 30 „Klucze do wolności,, film 
prod. USA, reż. Steve Feke
22. 05 Lewiatan: Miłosierdzie? 
Tolerancja? Ideologia? - pro
gram publicystyczny
22.50 Wiadomości wieczorne 
22.55 Sportowa sobota
23. 15 „Słodka Alicja,,, film

15.25 Temat dnia - Dogonić 
świat
1530 Jeśli nie Oxford, to co? 
15.50 Jaka szkoła - Dlaczego nie 
będzie „zerówki,,
16. 00 Program dnia
16. 05 „Ciuchcia,, program dla 
dzieci
1630 Język angielski dla dzieci
17. 00 Teleexpres
17.20 „Triumf zachodniej cywi
lizacji, / 2/  ser. dok.
18. 05 Prawo i bezprawie - Rze
cznik Praw Obywatelskich 
1835 Śpiewajmy poezję - Olsz
tyn 92
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Przeklęta miłość Leisen- 
borga,, - melodramat

krym. prod. USA, reż. A. Sole 
0. 50 Noc z gwiazdami - program 
rozrywkowy
2. 10 Zakończenie programu 

Program 2
7. 30 Peryskop - magazyn mor
ski
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
9. 50 Magazyn przechodnia
10. 00 Z Ziemi Polskiej „Na Aus
tralijskim Zachodzie,,
1035 „Artysta i jego świat,, - 
„Velasquez - malarz nad mala
rze,,, film dokum. prod. francus
ko-angielskiej /2  ost /

21. 45 Reportaż
22. 05 Sprawa dla reportera
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Kroniki amerykańskie,,
/8 /
23. 30 Fat Domino i przyjaciele - 
program rozrywkowy
030 „Siódemka,, w „Jedynce,, 
130 Zakończenie programu

Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, serial anim. USA
9. 10 Pokolenia - ser. prod. USA 
930 „Świat kobiet,,
10. 00 „Rock steady,, film muzy
czny prod. ang.
11. 00 Na życzenie
16. 25 Powitanie

11. 00 Seans filmowy - program 
Ewy Banaszkiewicz
11. 30 Truskawkowe studio - 
magazyn dla młodzieży
12. 00 „La La Mi Do„ - czyli 
porykiwania szarpidrutów
12. 30 Auto - magazyn
13. 00 Studio sport
13. 50 Za chwilę dalszy ciąg pro
gramu - program Wojciecha 
Manna i Krzysztofa Materny 
14. 20 Róbta co chceta - pro
gram Jerzego Owsiaka
14. 40 IMAGE
15. 00 Zwierzęta świata - „Taje
mnicza przyroda,, / 2 /  „Glinian- 
ki-zagrożone dziedzictwo,, - 
film dok. prod. ang.
15. 30 Lekarz domowy
15. 50 Powitanie

1630 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 
2130 Sport
21. 45 „Benny Hill„ ang. pro
gram rozrywkowy
22. 15 Klub Filmowy Dwójki 
„Zakład,, - film prod. polskiej 
2335 Noc cykad / l /
24. 00 Panorama 
0. 10 Noc cykad / 2 /
1. 00 Zakończenie programu

1535 Klasztory polskie
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
1630 Panorama
16. 40 „Pełna chata,, /11/  serial 
prod. USA
17. 10 Wielka Gra - teleturniej
18. 00 Program lokalny
1830 Halo dzieci-„Lobo, po
mysłowy pies,, - film anim.
1835 Akademia polskiego filmu 
„Samson,,, reż. A. Wajda 
2030 Wielki sport
21. 00 Panorama
2130 Słowo na niedzielę 
2135 Camerata 2 - magazyn 
muzyczny
22. 15 „Mąż pani ambasador,, 
/ 6 /  - serial prod. francuskiej
23. 10 Alex Band w Złotowie - 
Kabaretowe powitanie
24. 00 Panorama
0. 10 „Kult,, - 10-lecie zespołu
1. 10 Zakończenie programu

Niedziela, 13. 09. 1992 r.
Program 1
6. 55 Program dnia
7. 00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau„-„Tragedia 
różowych łososi„ film dokum.
7. 45 „Rolnictwo na świecie,, - 
żniwa
8. 00 „Dylematy,,
8. 20 „Notowania,,
8. 45 „Polskie ZOO,, /powtórze
nie/
9. 00 „Teleranek,,
10. 15 Język angielski dla dzieci 
1035 „W 80 dni dookoła świa
ta,, / 3 /  „Jak starożytni maryna
rze,, serial dokum. prod. angiel
skiej
11. 15 Morze - magazyn

Poniedziałek, 14. 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 życia 
dziecka / 3 /  - noworodek
11. 30 Po oczach - historia video-

11. 35 „Tydzień„ - magazyn rol
niczy
12. 20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 45 „Wieża Babel,, spotkanie 
dzieci polskich i niemieckich
13. 15 Jan Bo... w Opolu - pro
gram rozrywkowy
13. 50 „Z kamerą wśród
zwierząt,,
14. 05 W Starym Kinie:
„Taksówka nr 3886,, - komedia
15. 30 100 pytań do...
16. 15 Rhytmick
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dynastia,,
18. 20 „7 dni świat„
18. 50 Śpiewnik domowy Jana 
Kaczmarka

clipów
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Język francuski / 2 /
12. 45 „Palety - Claude Monet,, - 
film w wersji franc.
13. 15 Język niemiecki /2 /
13. 45 Kompozytor i jego mias- 
to-„Haendel i Hanover„-film 
w wersji niemieckiej

19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Mozart,, / 2 /  
ser. prod. austriacko-niem. -włos
kiej
21. 05 Piosenki z Kabaretu Olgi 
Lipińskiej
21.50 Sportowa niedziela oraz 
transmisja z Finału US Open 92
1. 00 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Przegląd tygodnia -/dla 
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, serial 
anim. prod. japońskiej
8. 25 ,, Mozart„ / 2 /  - film dla
niesłyszących
9. 15 Słowo na niedzielę

14. 15 Język włoski /2 /
1430 Język angielski/ 2 /
15. 00 Alf - ser. komediowy 
w wersji angielskiej
1530 Prezentacja - szkoła
16. 00 Program dnia
16. 05 LUZ - program nasto
latków
17. 00 Teleexpress
17. 20 „ALF,, - ser. komed. prod. 
USA
1730 Fotogram - magazyn foto

930 Powitanie 
930 Programy lokalne
10. 30 Mini lista przebojów
11. 00 Symfonia dla katedry - 
wielki koncert na rzecz Katedry 
Salisbury pod patronatem 
księcia Walii
12. 00 „Rodzinny bumerang,,
/2 /
13. 00 Podróże w czasie i prze- 
strzeni„Żyjąca planeta,,
13. 50 Szczęśliwy rzut - teletur
niej
1410 Animals - program Ewy 
Banaszkiewicz
15. 00 Wydarzenie tygodnia
15. 30 „Godzina z Hanna - Bar
bera „ - filmy animowane
16. 25 Program dnia

graficzny
18. 10 „Magazynio,, - program 
satyryczny
18. 20 Nasi obok nas - magazyn
18. 45 Polska z oddali - Jan No
wak Jeziorański
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 Antena
20. 30 Teatr telewizji „Przyszedł 
mężczyzna do kobiety,,
22. 00 Człowiek NIKT - reporaż

1630 Panorama
16. 40 „Cudowne lata,, /6 2 /
17. 10 L. Ronconi i Schaubuhne - 
relacja z Krakowa
1735 Pejzaż wewnętrzny - Pa
weł Huelle
18. 00 Szczudła, ogień i skrzydła 
- reportaż z Festiwalu Teatrów 
Ulicznych
18. 25 Halo dzieci
1835 „Bill,, - film fab. prod.
USA, reż. A. Page
20. 10 Telekonferencja dwójki
21. 00 Panorama
2130 Dobrana para - teleturniej 
2135 „Miasto anioła,, -film 
fab. USA reż. Philip Leacock 
2330 Kraków nocą
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

2230 Reportaż
22. 25 Standardy Jazzowe śpie
wa M. Szcześniak z triem Joa
chim Menc
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Pogranicze w ogniu,, /3 /  
- serial TP
24. 00 Wykłady Stanisława Brej- 
dyganta
0. 10 Zakończenie programu
8. 00 Panorama

c: d. na str. 10
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PROGRAM TELEWIZYJNY
Poniedziałek 14. 09. 1992 r.

c. d. ze str. 9 
Program 2
8. 10 Programy lokalne
8. 40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
ser. anim. prod. franc. -jap.
9. 10 Pokolenia

930 Hobby
10. 00 Rock Steady/8/ - ser. 
muz. prod. ang.
10. 50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych progr. dwójki
12. 00 - 16. 25 Przerwa

16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport
16.55 Pokolenia - serial prod. 
USA
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych - /filmy o M ajdanku/

17. 50 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Tajemnicze złote miasta,, 
/powtórzenie/
19. 00 „Historia z żółwiem w tle,, 
- film fab. prod. ang.
2035 Rock Steady - koncert

Fleetwood Mac
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/ 3 /  -ser. kom. prod. USA
22. 10 Rewelacja miesiąca - Ros
sini „Semiramida„
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

W torek , 15. 0 9 . 1992 r.
Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Program dnia
9. 15 „Mama i ja„
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Pogranicze w ogniu„-/3/ 
ser. TP /powtórzenie/
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 15 Przyjemne z pożytecznym 
1130 Gotowanie na ekranie
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Świat chemii /3 /-„Pomia
ry to podstawa chemii,,

13. 15 Kuchnia - herbata
13. 30 Fizyka półżartem - nie
bezpieczne drgania
13. 45 Co, jak, dlaczego - siła 
odśrodkowa
14. 00 Surowce - herbata - ser. 
prod. niem.
14. 20 Telekomputer
14. 40 Co jest grane?
14. 55 Przybysze z Matplanety
15. 25 My w kosmosie
15. 40 Laboratorium - scalak
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Tik - Tak oraz 
film z serii „Denis-Zawadiaka,,
16. 50 Język angielski dla dzieci 
/9 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Tom i Jerry,, - ser. anim. 
prod. USA
17. 50 Bill Cosby Show - ser.

prod. USA
18. 15 Rewizja nadzwyczajna - 
katastrofa gibraltarska
18. 45 „Ostatni świadek,, - wojs
kowy program dokum.
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości 
1935 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej: „Błękitny anioł,,
2135 Listy o gospodarce 
22. 20Telemuzak - magazyn mu
zyki rozrywkowej
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 05 Inne kino - program Jerze
go Kapuścińskiego
23. 45 Powrót Bardów - Leszek 
Wojtowicz
0. 15 Wykłady Stanisława Brej
dyganta
0. 25 Zakończenie programu

Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta- 
rianie„ser. anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,,
930 Świat kobiet
10. 00 „Rock Steady,, / 9 /  - serial 
muzyczny prod. ang.
10. 50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie-powtórka 
najciekawszych progr.
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum - Ogrody Krakowa
16. 55 „Pokolenia,, ser. prod. U
SA
17. 20 „Ojczyzna-Polszczyzna,,
17. 40 Moja wiara /k atecheza na

Białorusi/
18. 00 Program lokalny
1830 „Kapitan Planeta i Plane
tarianie,,
18.55 „Europuzzle,,
19. 00 „Utopcy z ulicy Panispe
ra, / l / - s e r .  prod. włoskiej 
1930 Ad vocem - program Je
rzego Bralczyka
20. 00 Reporterzy „Dwójki,, 
przedstawiają
2030 Marek Okopiński - syl
wetka reżysera
21. 00 Panorama 
2130 Sport
2135 „Kate i Allie,, / 2 /  ser. 
prod. USA
22. 20 Chimera - magazyn litera
cki
23. 05 Ava Gardner - film do
kum. prod. ang.
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Ś ro d a , 16 . 0 9 . 1992 r .
Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 Arcydzieła sztuki filmo
wej - „Błękitny anioł,, - film 
prod. niem. /powt. z w torku/
11. 40 Magazyn konsumenta
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewiga eduka
cyjna

12. 15 Magazyn notowań - wa
rzywa na zimę
12. 45 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią
13. 00 Witkacy - dzieło malarskie 
- film dokum.
13. 30 Autoportret Witkacego
13. 35 Podstawy-„Otrzymałem 
rozkaz„-progr. o L. Maciągu
14. 00 Fotografia - wydarzenie
14. 30 Teatr telewizji: A. Mickie
wicz „Pan Tadeusz,, - „Księga 
II„ - Zamek reż. Adam Hanusz
kiewicz,
15. 30 Dzieło, arcydzieło, kicz - 
Jan Stanisławski
15. 35 Szkoły w Europie
16. 00 Program dnia

16. 05 Dla młodych widzów: La
tający Holender
17. 00 Teleexpress
17. 20 Program ekologiczny
17. 45 „Syn wyspy,, / 9 /  - ser. 
prod. USA
18. 40 My i świat - magazyn
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 00 Studio Sport
22. 00 Polska w parlamencie - 
magazyn sejmowy
2230 Leksykon polskiej muzyki 
rozrywkowej
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Z biegiem lat, z biegiem 
dni, / l / ,  „Kraków 1874,,
0. 25 Wykłady Stanisława Brej-

dyganta
030 Zakończenie programu

Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, /1 4 / - serial 
anim. prod. japoń.
9. 10 „Pokolenia,,
930 Świat kobiet
10. 00 „Rock Steady,, - serial 
muzyczny prod. ang.
10. 50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów
12. 00 - 16. 20 Przerwa
16. 20 Powitanie
16. 25 Studio Sport - transmisja 
meczu piłki nożnej: Widzew

Łódź - Eintracht Frankfurt 
ok. 16. 15 w przerwie meczu - 
Panorama
17. 20 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 25 Pokolenia - ser. prod. 
USA
17. 45 Sposób na starość - pro
gram Haliny Miroszowej
18. 00 Program lokalny
1830 Piłkarze /1 4 / - ser. anim. 
p rod . jap.
18.50 Filmy Juzo Itamiego: „Ry
oko w akcji„kom. prod. jap.
21. 00 Panorama
2130 „Ekspres reporterów,,
22. 05 Rewelacja miesiąca: Ros
sini „Sermiramida,, akt. II
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Czwartek, 17. 09. 1992r.
Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Fynga,, - film fab. prod. 
polskiej
11. 40 Okno na szafot - wojs
kowy film dok.
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - 
przetwórstwo warzyw i owo
ców, prod. suszu

12. 30 Maszyny i urządzenia dla 
małych przetwórni
12. 50 Rok 2048: alarm ozonowy 
- film dok.
13. 40 Jak dożyć stu lat - szkoła 
zdrowia M. Sierdzkiego
14. 00 Mieszkamy w Polsce - 
Pieniński Park Narodowy
14. 25 Trzydzieści na pięćdzie
siąt, czyli zatrzymywanie lata
14. 40 Zwierzęta świata - „Taje
mnicza przyroda,, / 3 /  - „Życie 
na torach,, - serial dok. prod. 
ang.
15. 10 Przez lądy i morza - Kaja
kiem w Himalaje
15. 35 My dorośli
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów: 
KWANT - Ptakiem być

17. 00 Teleexpress
17. 20 „Sława,, /1 0 / - serial pro
dukcji USA
18. 20 Polska Kronika Filmowa 
/36 /90 /
1835 Magazyn katolicki
19. 00 Tęczowy Mini - box
19. 10 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Cynga„-film fab. prod. 
polskiej /1991 r. min/
2130 Tylko w Jedynce
22. 45 Wiadomości gospodarcze
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 mu
zyczny prod. ang.
10. 50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie-powtórka 
najciekawszychprog. ”Dwójki”
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Aktualności „Dwójki,, 
16.55 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
17. 20 Wspólna Europa - Unia 
Europejska / l /
17. 50 Rozmowy o rzeczyniepos
politej A. Małachowskiego
18. 00 Program lokalny

1830 „Nowe przygody He-ma- 
na - serial anim. prod. USA 
1835 Europuzzle
19. 00 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
19. 15 „Odlecieć stąd,, /1 2 /  -se
rial prod. USA
20. 00 Wielka piłka
20. 45 Cienie życia
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 XXVII Międzynarodowy 
Festiwal Oratoryjno-Kantato
wy „Wratislavia Cantans,, - Stu
dio Festiwalowe
22. 00 Teatr Sensacji: Jerzy Jani
cki „AkcjaV„ /3 /
23. 05 „Chińska rewolucja,, / 2/ - 
„Walka o przyszłość,,
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Ze względu na wydłużony program TV,
NOTES DOMOWY wróci na nasze łamy po zmianie formatu „GR„. o
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

Na tu ry s ty c z n y m  sz lak u

Kaplica Zygmuntowska
Niedoścignionym wzorem 

renesansowej architektury 
sakralnej z przełomu XVI 
i XVII wieku jest KAPLICA 
ZYGMUNTOWSKA na 
Wawelu, pierwsze dzieło re
nesansowego budownictwa 
sakralnego w Polsce.

Plany Kaplicy sporządzo
ne zostały już w 1516 roku, 
a budowa trwała od 1519 
roku do 1533 roku. Nad 
stroną artystyczną czuwał 
osobiście król Zygmunt, 
który ufając bardziej sobie 
niż spadkobiercom, wolał 
sam zająć się postawieniem 
sobie nagrobka i w ten 
sposób przejść do wieczności 
w całym blasku potęgi i ma
jestatu.

Kaplicę przylegającą od 
strony południowej do Ka
tedry Wawelskiej zbudowa
no z piaskowca myślenickie
go, wiązanego klamrami 
i ołowiem. Fasady zachod
nią i południową podzielono 
żłobkowanymi pilastrami na 
trzy pola równej szerokości, 
wypełnione w trzech stre
fach na przemian tablicami 
rombowymi i prostokątny
mi, przy czym na fasadzie 
południowej umieszczono 
na wysmukłej, typowo flo
renckiej tarczy ORŁA ZY
G M U N T  O W S K I  E G  O.

W przeciwieństwie do masy
wnej części dolnej, spoczy
wający na niej ośmioboczny 
bęben jest lżejszy, bo ściany 
jego ujęte na krawędziach 
w jońskie pilastry, przeprute 
są bogato zdobionymi 
okrągłymi oknami.

Na bębnie wznosi się 
smukła, półeliptyczna /a nie 
półokrągła/ czasza kopuły; 
lekkości dodaje jej złoto po
krycia wykuwanego w karpią 
łuskę.

Na kopule osadzona jest 
bardzo wysoka okrągła lata
rnia, której płaski dach po
krywa jakby korona królew
ska; z niej wysuwa się wysoki 
trzon z kulą, na której klęczy 
aniołek z wieńczącym całość 
krzyżem.

Z architekturą wnętrza 
Kaplicy, w której zastoso
wano motyw łuku triumfal
nego, harmonizuje bogata 
dekoracja plastyczna, nie za
cierająca linii, lecz pod
kreślająca funkcję po
szczególnych członów. Przez 
otwór przykryty latarnią 
spływa światło w głąb ko
puły, kładąc sią na sklepie
niu gamą rozproszonych 
światłocieni.

Bogactwo kompozycji 
elementów architektonicz
nych /k asetony z rozetami,

W rocznicę września

23, 1
Wrzesień to, nie tylko dla 

Polski, miesiąc upa
miętniający haniebny dla 
społeczności XX wieku 
dzień rozpoczęcia najokrut
niejszej wojny w dziejach 
świata. W tym roku, w 53 
rocznicę rozpoczęcia II woj
ny światowej, 1 WRZE
ŚNIA telewizja wyświetliła 
wybitny i oryginalny film 
Charliego Chaplina „Dykta
tor,,. Było to świetne wido
wisko, choć dosyć nietypo
we, jak na uczczenie takiej 
rocznicy - byliśmy wszak 
przyzwyczajeni do oglądania

i 17
dania w tym dniu czegoś 
poważnego. Polski widz, po 
poprzednich latach cenzury, 
nie ma także wyczulenia na 
dwie pozostałe daty, bez 
których 1 września 1939 ni
gdy prawdopodobnie by się 
nie zdarzył. Myślę tu o 23 
SIERPNIA 1939, kiedy III 
Rzesza i ZSRR poprzez pakt 
R i b b e n t r o p - M o ł o t o w  
doszła do porozumienia co 
do wspólnego podziału 
łupów w przyszłej wojnie. 
Druga zaś data o której by
wa, że się nie pamięta, to 
dzień 17 WRZEŚNIA 1939,

Karykatura tzw.  „hitlerowskiej polityki pokoju,,,
opublikowana w Anglii jeszcze przed 1 września 1939 roku.

Południowy bok Katedry Wawelskiej z KAPLICĄ  
ZYGMUNTOWSKĄ na pierwszym planie

rys. Marian Rak
nisze, ołtarz, nagrobki, pila
stry, kolumny, medaliony, 
rzeźby, płaskorzeźby, sztu
katerie/ uzyskuje dodatko
wy walor w postaci barw 
pastelowych szarozielonego 
piaskowca w połączeniu 
z brunatnoczerwonym kolo
rem marmurowych
posągów.

Całość artystycznego wy
posażenia wnętrza oraz wy
kute w kamieniu wersety 
psalmów zgodnie głoszą 
chwałę monarchy - fundatora 
i reprezentowanej przez niego 
dynastii.

Unieśmiertelniają również 
imię wielkiego rzeźbiarza 
i architekta, twórcy Kaplicy - 
florentczyka BARTOLOM
MEA BERRECCPEGO.

POLEN

Powitalne ukłony Hitlera 
i Stalina nad trupem pokonanej 
Polski. Karykatura angielska 
z września 1939 roku.

kiedy to ZSRR, w konsek
wencji „dwóch poprzednich 
dat,, napadł na Polskę.

Nasz tygodnik w rocznicę 
tragicznego września propo
nuje swoim Czytelnikom re
fleksję nad karykaturami 
związanymi z wybuchem II 
wojny światowej, a druko
wanymi w tamtych latach 
w prasie brytyjskiej.

/s z o ł /

Ta
karykatura
była
opublikowana 
w angielskich 
gazetach już 
w czerwcu 
1933 roku, tuż 
po dojściu 
Hitlera do 
władzy 
w Niemczech. 
Była ona 
podpisana 
następująco: 
„Dokąd z tym 
dojdziesz 
Germanio?,,

Pod znakam i 
 ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Impulsy serca należałoby 
częściej łączyć ze zdrowym 
rozsądkiem, co uchroni Cię 
przed większymi rozcza
rowaniami życiowymi.

BYK
21. 04.  - 20. 05.

Sytuacja, w której się 
znajdujesz, ma wyjątkowo 
dobre szanse rozwoju. I  to 
w kierunku, który bardzo Ci 
odpowiada.

BLIŹNIĘTA
21. 05.  - 21. 06.

W  Twoim życiu zaistniało 
coś, co uznać można za 
początek istotnych zmian 
i wydarzeń. Obserwuj bacznie 
wszystko dookoła...

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Masz skłonność do 
zahamowań i kompleksów, 
jest jednak ktoś, kto chętnie 
przerwałby ten krąg 
niemożności.

LE W
23. 07.  - 23. 08.

Witalność, a jednocześnie 
skłonność do złych nastrojów 
i poczucie krzywdy nie 
bardzo chcą iść w parze. 
Zajrzyj w głąb siebie... 

PANNA
24. 08.  - 23. 09.

Gwałtowne konflikty
z ludźmi działającymi 
z pozycji autorytetu nie 
ułatwią Ci powakacyjnego 
powrotu do obowiązków. 
Radzimy przeczekać.

WAGA
24. 09.  - 23. 10.

Ważne obowiązki, choć 
tylko czasowe, skłoniły Cię 
do pewnych przemyśleń. 
Niekiedy warto ustąpić, dla 
dobra ogółu...

SKORPION
24. 1 0 .  -2 1 . 11.

To będzie udany okres, 
szczególnie dla tych, którzy 
wybierają się w podróż czy 
planują jakieś zmiany, np. 
przeprowadzkę. Trzeba to 
należycie wykorzystać. 

STRZELEC
22. 11.  -  21. 12.

Pośpieszyłeś się trochę
z wyjazdem i może on 
przynieść kiepskie rezultaty. 
Spodziewałeś się lepszych 
plonów...

KOZIOROŻEC
22. 12. - 20. 01.

Pewna sztywność przy
zwyczajeń może rzutować 
niekorzystnie na Twoje 
kontakty z ludźmi, szcze
gólnie od Ciebie uza
leżnionymi. Weryfikacja 
wskazana.

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Dar trafnego przewi
dywania wydarzeń jest 
jednym z najcenniejszych, 
jakimi obdarzyła Cię natura. 
Teraz też masz rację... 

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

Traktuj z pewną dozą 
nieufności obietnice ze strony 
innych ludzi. Wykorzystaj 
swoją niezawodną intuicję...

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5         11



Fatałachy z naszej szafy

Wszystko
już było...

... rzeki Ben Akiba - śpiewały 
przed laty „Alibabki,,. Dziś 
te słowa jak ulał pasują do 
tego, co dzieje się w pracow
niach wielkich krawców i na 
wybiegach w czasie po
kazów. Moda zjada własny 
ogon, nie da się bowiem bez 
przerwy wymyślać czegoś 
całkowicie oryginalnego. 
Super - pomysły typu kos
miczne kombinezony, kape
lusze sięgające piętra, meta
lowe czy plastikowe stelaże 
są może malownicze, ale na 
scenie.

Ulica wybiera z tych po
mysłów co bardziej użyteczne

W a r t o  z o b a c z y ć

W ub. wtorek w kościele p. w. 
św. Antoniego recitalem organo
wym prof. Juliana GEMBALS
KIEGO Filharmonia Rybnicka 
zainaugurowała VII edycję 
wrześniowych „Dni Muzyki Or
ganowej i Kameralnej,,.

W następny natomiast wto
rek, również w „nowym,, 
kościele, wystąpi organistka 
z Krakowa Anna DZIOBY.

W niedzielę 20 września ryb
niccy melomani będą mieli 
okazję wysłuchać w Kościele 
p. w. Królowej Apostołów Kon
certu Śląskiej Orkiestry Kame
ralnej pod dyr. J. W. HAWELA.

ne elementy i sprowadza je 
na ziemię. Stąd powtórki, 
stylizacje i sięganie w głąb... 
samej siebie, czyli mody. Ak
tualnie bardzo wyraźne jest 
nawiązanie do lat 70. M. in. 
„nadchodzą,,  platformy,
czyli buty na grubych pode
szwach, które wypychają 
z wystaw wydłużone z przo
du, z odkrytą piętą, na śmie
sznym obcasie buty w stylu 
lat 60. Lansuje się również 
szerokie od góry do dołu 
spodnie, a platformy świet
nie spełniają rolę 
„wydłużacza,, nogi i „wy
szczuplacza,, sylwetki. 
Wprawdzie wiele było w la
tach 7 0  wypadków 
wykręcenia lub nawet zła
mania nogi z powodu upad
ku z wysokości platformy, 
ale... moda zawsze wyma
gała ofiar.

Wróżka Szerokie spodnie - czemu nie!

Będzie ona towarzyszyć solis
tom: gitarzyście Andrzejowi 
MOKREMU z Wuppertalu 
i klarneciście Krzysztofowi ZBI
JEWSKIEMU.

Sala Biblioteki Miejskiej przy 
ul. Szafranka gościć będzie zna
komitego tenora Andrzeja HIO- 
LSKIEGO. Na scenie Teatru 
Ziemi Rybnickiej nie mniej zna
ne nazwisko polskiej wokalisty
ki operowej - Urszula TRA- 
WIŃSKA-MOROZ. Solistce 
towarzyszyć będzie Filharmo
nia Rybnicka pod dyr. Sławo
mira CHRZANOWSKIEGO.

Również ościenne miasta: 
Wodzisław, Żory i Racibórz 
gościć będą artystów 
występujących w Rybniku.

/r ó ż /

Kolumb 
w Bibliotece 

Miejskiej
Do końca października 
czynna będzie w holu Miejs
kiej Biblioteki Publicznej 
okolicznościowa wystawa 
z okazji pięćsetnej rocznicy 
najsłynniejszego w dziejach 
ludzkości osiągnięcia nawi
gacyjnego, czyli odkrycia 
Ameryki. Ciekawy pomysł, 
wiele interesujących infor
macji. Idealne miejsce na 
lekcję historii.

/Wadę/

miihut łamania głowy

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
14. 09. br., wylosowana zo
stanie 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. 
Kościuszki 54.

Nagrodę za rozwiązanie 
łamigłówki z „GR„ nr 34 
z dnia 28 sierpnia br. otrzy
muje Grzegorz Wawrzynek, 
ul. Mikołowska 91 m. 11, 
44-203 Rybnik. Nagrodę 
prosimy odebrać w redakcji.

Pomyśl o sobie

Aby wiecznie młodym być - cz. II
W poprzednim numerze 

„GR„ przedstawiliśmy część 
kosmetyków firmy Gernetic 
International, dostępnych 
tylko we wskazanym Studiu 
Kosmetycznym.

Zgodnie z zapowiedzią 
omawiamy dalsze kosmety
ki wymienionej firmy.

IMMUNO - maseczka re
generacyjna, może być sto
sowana w przypadkach wy
magających regeneracji 
skóry twarzy oraz przy 
trądziku. Podobnie w pew
nych  przypadkach 
rozstępów oraz zwiotczałej 
skóry w okolicach brzucha.

SYNCHRO - krem rege
neracyjny i odżywczy, stosu
je się do regeneracji skóry 
twarzy, rąk, biustu i ciała. 
Jest kremem szczególnie ak
tywnym i zawiera różne olej
ki, m. in. olejek z migdałów, 
wosk pszczeli a także olejek 
nagietkowy oraz estry 
kwasów tłuszczowych,
różne witaminy.

NUCLEA - krem super- 
regeneracyjny. Nadaje się 
szczególnie do nadwrażli
wych typów skóry, ze skłon
nościami do alergii. Ma 
działanie przeciwzapalne 
i uspokajające, jest śroakiem 
aseptycznym, a także uspra
wnia granulację śluzówki. 
Zawiera m. in. witaminy 
z grupy B, witaminy A, C, E 
i H, otręby pszenne, allan- 
toinę, ziele dziurawca, olejki 
z dziurawca, wyciąg 
z kwiatów dziurawca, olejek 
z nagietka oraz wiele innych 
wyciągów i ekstraktów 
zwierzęcych. Dzięki swym 
aktywnym składnikom Nuc- 
lea jest wartościowym pro
duktem najwyższej jakości, 
przynoszącym nadzwyczaj
ne efekty.

CELLS LIVE - serum re
wii ali żujące z proteoglika- 
nem. To zawierające 11 sub
stancji aktywnych serum

umożliwia odbudowę
komórek. Chodzi o wspa
niałe serum przeciw zmarsz
czkom, które łączy wygła
dzanie skóry z rewitalizacją 
i odżywieniem każdej sta
rzejącej się, niedostatecznie 
nawilżonej, odmineralizo
wanej, suchej albo przetłu
szczonej skóry. Głębokość 
fałd zmniejsza się, tkanki na
pinają się a owal twarzy od
zyskuje stopniowo swoją na
turalną formę. Rezultaty są 
widoczne natychmiast. 
Skóra napina się, pory za
mykają, rysy twarzy stają się 
wyraźniejsze. Skóra odzys
kuje swą witalność i na
pięcie. Cells live może być 
stosowane także do 
przyśpieszenia odbudowy 
kolagenu i elastyny przy 
rozstępach na brzuchu 
i biuście.

TROPO - krem na dzień 
i podkład pod makijaż. Ła
godzi alergie i chroni przed 
ewen tualn ymi pod rażnie-
niami wywołanymi przez 
kosmetyki. Zawiera fitosty- 
mulinę z wyciągów roślin
nych: rumianek, allantoinę, 
kiełki pszenicy oraz estry 
kwasów tłuszczowych, oleje 
i inne.

Krem - maseczka pod oczy
- usuwa opuchliznę, odpręża 
i przynosi ulgę oczom. Wy
twarzana jest z ekstraktów 
roślin jak karczoch, rumia
nek i inne oraz z bardzo 
skutecznego ekstraktu z em
briona zwierzęcego.

Tak przedstawia się kom
plet kosmetyków do 
pielęgnacji twarzy. Nato
miast jakie kosmetyki pro
ponuje firma Gernetic Inter
national do pielęgnacji biustu
tu i ciała podamy 
w następnych numerach
„GR„.

Na podstawie
INFORMATORA A. LA- 
PORTE

opracowała: K. Piasecka

N A S Z E
P R O P O ZYC JE

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

1. 00,  WIDEODYSKOTE
KA połączona z losowaniem 
wejściówek na wrzesień, ce
na biletu 30. 000 zł

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

Teatr Ziemi Rybnickiej 
11 września, godz. 17. 00, 

występ Państwowego Ze
społu Pieśni i Tańca „Śląsk„, 
impreza zamknięta

14 września, od godz. 8. 00 
- audycje muzyczne dla 
młodzieży

codziennie, od godz. 9. 00 
do 20. 00, wystawa malarst
wa i rysunku Marii Malcze
wskiej oraz ceramiki artys
tycznej Zbigniewa Mury 
Klub Filmowy EKRAN przy 

TZR
14 września, godz. 19. 00, 

film sensacyjny prod. USA 
pt. V. I. WARSHAWSKI, 
w roli gł. Kathleen Turner, 
wstęp za okazaniem kar
netów /do  nabycia przed 
projekcją/

Kino Premierowe 
16 i 17 września, godz. 

17. 00 i 19. 15, SYPIAJĄC 
Z WROGIEM, dramat 
miłości, nienawiści i za
zdrości prod. USA z Julią 
Roberts w roli głównej, cena 
biletów 20. 000 zł i 15. 000 zł.

/g w /

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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