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Inauguracja 23 Rybnickich 
Dni Literatury już jutro. Od po
niedziałku zaproszeni literaci 
rozpoczynają tradycyjne spot
kania autorskie. A oto gdzie 
i kiedy będziemy mogli w kame
ralnej atmosferze porozmawiać 
z ulubionymi pisarzami na te-

Edukacja na przestrzeni 
wieków doczekała się wielu 
komisji, światłych minis
terstw i jeszcze światlejszych 
ministrów, świąt, własnych 
bohaterów i programów nau
czania nie mówiąc już
o dziennikowo-arkuszowej 
biurokracji, odbierającej wy
chowawcom resztki wolnego 
czasu w okresie semestral
nych podsumowań. Wśród 
edukacyjnego inwentarza 
brak tylko jednej rzeczy: re
cepty na dobrą szkołę . 
Można rzecz jasna natrafić 
na opracowania, podręczniki, 
dyrektywy czy wskazówki 
grzęznące w ogólnikowości. 
Szkoła to przecież fragment 
życia uczących i uczonych, 
w którym mnogość sytuacji, 
problemów, zdarzeń, postaw
i osobowości nie ma granic.

ciąg dalszy na str. 6

Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta

Problemów nie ubyło
Metropolita Górnośląski

Pierwsza, po wakacyjnej prze
rwie, sesja Rady Miasta, jaka 
odbyła się 16 września br. przy
niosła sporo różnorodnego ma
teriału informacyjnego, który 
stanie się niewątpliwie podstawą 
do przemyśleń radnych, a i do 
wyciągnięcia przez nich odpo
wiednich wniosków. Odbyła się 
ona pod nieobecność prezyden
ta Józefa MAKOSZA, który zo
stał zaproszony na posiedzenie 
Sejmowej Komisji Regulamino
wej i Spraw Poselskich, która 
rozpatrywała sprawę posłów 
KPN A. Andrzejczaka i J. War
taka.

W pierwszym punkcie pro
wadząca sesję przewodnicząca 
Rady Miasta Urszula SZY
NOL, po relacji z uroczystości 
rocznicowych w Proszowicach, 
gdzie w bitwie podczas kampa
nii wrześniowej w 1939 roku 
zginęło wielu rybniczan, poin
formowała o podpisaniu dekla
racji zacieśnienia kontaktów 
Rybnika z tą miejscowością, 
szczególnie jeśli chodzi o wy
mianę kulturalną. Elementem 
tej współpracy będzie udział na
szego miasta w budowie pomni
ka, jaki ma stanąć na proszowic
kim cmentarzu.

Z czasów sprzed lat pięćdzie
sięciu kilku do niełatwej 
współczesności przywołało rad
nych votum separatum Komisji 
Ekologicznej RM, które wnie
siono do protokołu z poprze
dniej sesji. Dotyczy ono jednego 
z punktów projektu założeń do 
planu zagospodarowania prze
strzennego miasta, w którym 
mowa jest o zapewnieniu miejsc 
składowania kamienia
powęglowego dla kop. 
„Chwałowice,,.

W ramach informacji
o bieżących sprawach miasta
i działaniach jego zarządu 
w okresie między sesjami, wice
prezydent Jerzy KOGUT pod
sumował akcję pomocy, do ja
kiej Rybnik i okoliczne gminy 
przystąpiły na wieść o pożarze 
lasów w okolicach Kuźni Raci
borskiej. Miasto poniosło kosz
ty w wysokości ponad 400 mln 
zł. Na czym ta pomoc polegała 
pisaliśmy w relacjach z posie
dzeń sztabu przeciwpożarowe
go, a czy była potrzebna - wy
starczy przytoczyć zdanie 
leśników, którzy twierdzą, że 
gdyby zmienił się wiatr, pożar

c. d. na stronie 3

w  Rybniku
W ramach wizytacji kano

nicznej dekanatu Rybnik - 
centrum, w czwartek 17 
września arcybiskup Da
mian ZIMOŃ odwiedził ry
bnickie szpitale. Swą wizytę 
rozpoczął od szpitala przy 
ul. Rudzkiej, gdzie na szpita
lnym dziedzińcu powitali go

dyrektor ZOZ-u Rybnik Ry
szard KUFEL, naczelny le
karz obwodu nr 1 i zarazem 
ordynator oddziału chirurgii 
ogólnej dr Jan
ORMAŃCZYK, jego 
zastępca Jerzy NOWAK  
oraz odwiedzający codzien
nie chorych wikary parafii 
p. w. Matki Boskiej Bolesnej 
ks. Adam ZEMŁA.

Arcybiskup odwiedził dorosłych 
c. d. na stronie 3

Arcybiskup Damian ZIM OŃ wśród małych pacjentów 
szpitala przy ul. Rudzkiej. Z  lewej ordynator Oddziału 
Laryngologii Dziecięcej dr Andrzej ŚCIBICH.

Foto: wack

mat ich twórczości:
STEFAN BRATKOWSKI -

28. 09.,  godz. 13. 30 - I Liceum 
Ogólnokształcące, godz. 16. 00 - 
Miejska Biblioteka Publiczna;

29. 09.,  godz. 9. 00 - II Liceum 
Ogólnokształcące, godz. 11. 00 - 
Zespół Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych

STANISŁAW GOLA -
30. 09.,  godz. 10. 00 - Szkoła Pod
stawowa nr 2, godz. 12. 00 - 
Szkoła Podstawowa nr 16 w Bo
guszowicach

RAJMUND HANKE -
30. 09.,  godz. 10. 00 - Szkoła Pod
stawowa nr 31, godz. 12. 00 - 
Liceum Urszulanek

JULIAN KAWALEC -
28. 09.,  godz. 10. 00 - Szkoła Pod
stawowa nr 4 w Leszczynach, 
godz. 12. 30 - Szkoła Podstawo
wa nr 9 w Rybniku;

29. 09.,  godz. 9. 00 - Szkoła 
Podstawowa nr 1, godz. 11. 00 - 
Szkoła Podstawowa w Lyskach, 
godz. 13. 00 - ZSE/Gastronomi
czne/ w Rybniku - godz. 14. 00 
Szkoła Podstawowa w Boguszo
wicach

TADEUSZ KIJONKA -
30. 09.,  godz. 10. 00 - Szkoła Pod
stawowa nr 5, godz. 12. 00 - 
Miejska Biblioteka Publiczna

ANDRZEJ NIEDOBA -
30. 09.,  godz. 10. 30 - Szkoła Pod
stawowa nr 22 w Niedobczy
cach, godz. 12. 00 - Szkoła Pod
stawowa nr 33 w Niedobczy
cach

JANUSZ KONIUSZ -
28. 09.,  godz. 10. 30 - Szkoła Pod
stawowa nr 18 w Boguszowi
cach, godz. 12. 00 - Mała Scena 
Rybnicka; godz. 14. 00 - Miejska 
Biblioteka Publiczna
w Jastrzębiu;

29. 09.,  godz. 9. 00 - Filia MBP 
w SP nr 34, godz. 10. 30 - ZSE-U 
/Gastronomiczne/, 17. 00 - DK 
w Boguszowicach

MARIA CZERNIK-MAR
JAŃSKA - 28. 09., godz. 9. 00 - 
Szkoła Podstawowa nr 13 
w Chwałowicach, godz. 10. 30 - 
Miejska Biblioteka Publiczna, 
godz. 12. 30 - Szkoła Podstawo
wa nr 19 w Kłokocinie,

- 29. 09., godz. 9. 00 - Szkoła 
Podstawowa nr 11, godz. 11. 00 - 
Szkoła Podstawowa nr 10, godz. 
12. 30 - Miejska Biblioteka Pub
liczna w Żorach.

BOLESŁAW ORŁOWSKI -
28. 09.,  godz. 9. 00 - Filia MBP 
w Ligocie, godz. 10. 30 - Tech
nikum Górnicze, godz. 12. 30 - 
Zespół Szkół Mechaniczno-Ele
ktrycznych;

29. 09.,  godz. 9. 00 - Szkoła 
Podstawowa nr 15 w Kuźni, 
godz. 11, 00 - Szkoła Podstawo
wa nr 29 w Golejowie, 
godz. 12. 30 - ZSG w Chwałowi
cach

Wypada nam sprostować 
również wiadomość z poprze
dniego numeru „GR„ podaną 
w artykule dotyczącym progra
mu tegorocznych RDL. 
W środę 30 września o godz. 
18. 00 na deskach TZR wystąpi 
z widowiskiem pantomimicz
nym „Popioły,, SCENA RU
CHU z Lublina, której nie po
winniśmy mylić ze SCENĄ 
PLASTYCZNĄ LESZKA 
MĄDZIKA, również z Lublina, 
co nam się zdarzyło.

Przepraszamy!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5       1



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE ZARZĄD MIASTA

Na sesji w dniu 16 września br. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie: 
regulaminu targowisk.

RADA MIASTA POSTANOWIŁA:
1.  Uchwalić regulamin targowisk położonych na obszarze Miasta Rybnika /treść 

regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały/.
2.  Przepisy Regulaminu umieścić przy wejściu na targowiska oraz w innych 

widocznych miejscach na ich obszarze.
3.  Nieprzestrzeganie regulaminu jest wykroczeniem określonym w art. 54 

Kodeksu wykroczeń i podlega odpowiedzialności karno-administracyjnej w postaci 
nałożenia mandatu lub skierowania wniosku do Kolegium.

4.  Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

REGULAMIN TARGOWISK W RYBNIKU

I.  Terminy i czas trwania targów:

Par. l. Targowiska w Rybniku czynne są codziennie.
Par. 2. Targi odbywają się: w okresie letnim tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 

września od godz. 5. 00 do godz. 18. 00, w okresie zimowym tj. od dnia 1 października 
do dnia 31 marca od godz. 7. 00 do godz. 16. 00.

Par. 3. W... /wymienić dni tygodnia/zobowiązuje się handlowców do zajmowania 
straganów /podać godzinę/

II.  Warunki uczestnictwa w targach.

Par. 4. Na targach mogą sprzedawać wszystkie osoby prawne i fizyczne mogące się 
wykazać zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innym 
dowodem uzasadniającym działalność handlową /produkcja własna itp/ .

Par. 5. Detaliczna sprzedaż mięsa i wędlin z uboju gospodarczego odbywać się 
może na targowisku na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Par. 6. Sprzedaż ryb i przetworów rybnych może odbywać się na targowisku pod 
warunkiem zapewnienia podstawowych wymogów sanitarnych/chłodnie, izotermy, 
itp /

Par. 7. Na targowisku nie wolno:
1/ sprzedawać i wnosić napojów alkoholowych,
2 / sprzedawać materiałów wybuchowych, żrących, cuchnących, trucizn, ar

tykułów szkodliwych dla zdrowia, sfałszowanych lub fałszywie oznaczonych,
3 / sprzedawać grzybów świeżych i przetworów grzybowych,
4 /  sprzedawać dietetycznych środków spożywczych.
5 / sprzedawać i wymieniać nagrań na kasetach wideo, kaset magnet. i oprog

ramowania komputerowego.
6 / prowadzić działalności niezgodnej z przepisami prawa lub zasadami 

współżycia społecznego /np. gry hazardowe/

III.  Przepisy porządkowe

przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
Par. 13. Sprzedający po zakończeniu handlowania są zobowiązani do zabierania 

ze sobą wszelkich opakowań /kartonów, skrzynek, liści i innych pozostałości/ ze 
swojego stanowiska.

Par. 14. Zabrania się ustawiania straganów w miejscach przeznaczonych dla ruchu 
pojazdów, przejściach dla pieszych oraz niezgodnie z branżą.

Par. 15. Zezwala się na sprzedaż towarów sprzedawcom nie posiadającym stałego 
miejsca handlu /z  samochodów, przyczep itp/  tylko w miejscu wskazanym przez 
kierownika targowiska, inkasenta lub placowego.

Par. l 6. Sprzedający zobowiązani są wywiesić na stoiskach bądź przy swoich 
miejscach targowych tabliczkę z wyraźnym napisem /  wielkość liter min. 5 cm / 
zawierającym: imię i nazwisko oraz numer wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej lub innej ewidencji, przez kogo wydany oraz wielkość zajętej 
powierzchni w m2.

Par. 17. Postój samochodów może odbywać się tylko w miejscu do tego 
przeznaczonym tj. na parkingu.

IV.  Opłaty za korzystanie z miejsca na targowisku.

Par. l 8. Od sprzedawców pobierane są opłaty jednorazowe lub okresowe za 
zajmowaną powierzchnię na targowisku. Za zajętą powierzchnię uważa się miejsce 
zajęte przez stragan, kiosk, samochód itp. i miejsce zajmowane przez sprzedawcę, 
zaplecze. Wysokość opłaty targowej określa każdorazowo Uchwała Rady Miasta 
Rybnika.

Aktualnie wynosi ona:...
Par. 19. Opłaty jednorazowe pobierane są za każdy dzień przez wyznaczonych 

inkasentów, którzy zobowiązani są do wydawania pokwitowań według ustalonego 
wzoru.

Sprzedawcy zobowiązani są do przechowywania kwitów opłat targowych dla 
kontroli. Brak kwitu stanowi podstawę do ponownego uiszczenia opłaty.

V.  Przepisy karne
Par. 20. Winnego naruszeń Regulaminu lub przepisów ogólnie obo wiązujących 

kierownik targowiska może usunąć z targowiska na okres jednego roku. O za
stosowaniu tej sankcji zawiadamia się winnego na piśmie.

Par. 21. Winni naruszeń niniejszego Regulaminu podlegają odpowiedzialności 
określonej w Kodeksie wykroczeń.

Podjęto również Uchwałę w sprawie regulaminu parków 
i zieleńców miejskich.

Na wniosek Zarządu Miasta

RADA MIASTA POSTANOWIŁA:
1.  Uchwalić regulamin parków i zieleńców miejskich stanowiący 

załącznik do niniejszej Uchwały.
2.  Przepisy Regulaminu umieścić przy wejściu do parków oraz 

w innych widocznych miejscach na ich obszarze.
3.  Nieprzestrzeganie Regulaminu jest wykroczeniem określonym 

w art. 54 Kodeksu wykroczeń i podlega odpowiedzialności karno
administracyjnej w postaci nałożenia mandatu lub skierowania 
wniosku do Kolegium.

4.  Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

REGULAMIN PARKU
I. Niniejszy park jest miejscem wypoczynku. Przebywanie na 

obszarze parku zobowiązuje do zachowania spokoju i porządku.
II. Na obszarze parku zabrania się:
- wydeptywania powierzchni traw, kwiatów i zarośli,
- mszczenia drzew i krzewów,
- wykopywania roślin,
- zaśmiecania trawników i ścieżek,
- rozkopywania gruntu,
- wyprowadzania psów bez smyczy i kagańca,
- mszczenia ławek, koszy, sprzętu zabawowego i innych 

urządzeń,
- jazdy rowerami i pojazdami mechanicznymi,
- spożywania napojów alkoholowych.

III. Osoby nie przestrzegające powyższego Regulaminu pod
legają odpowiedzialności według Kodeksu wykroczeń.

PRZETARG
termin składania ofert został przedłużony

W nawiązaniu do ogłoszonego w nr. 37 ”GR” PRZETAR
GU na sprzedaż budynku RYNEK 13, Zarząd Miasta 
przedłuża termin składania ofert do dnia 8 października br. 
Przetarg odbędzie się w dniu 9 października br. Inne 
warunki przetargu pozostają bez zmian.

Rozmawiamy krócej lub... płacimy drożej
ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI w Rybniku z dniem 

1 października wprowadza czasowe zaliczanie rozmów telefonicz
nych miejscowych i lokalnych realizowanych ze wszystkich central 
Rybnickiego Węzła Telekomunikacyjnego /Rybnik, Wodzisław, 
Jastrzębie, Żory, Racibórz, Leszczyny wraz z okolicznymi gmina
m i/.

Każde rozpoczęte 3 minuty rozmowy miejscowej lub lokalnej 
liczone będą jako 1 jednostka taryfowa - według aktualnej taryfy - 
600. - zł.

Trzeba będzie się więc zdecydować czy rozmawiamy dłużej, czy 
płacimy drożej.

R y b n i c k a  g i e ł da  c e n o w a
ceny ze środy 23 wrześn ia  1992 r.

W a r z y w a
sk le p p o m id o ry o g ó rk i k a p u s ta p a p ry k a m a rc h e w c e b u la

WIGA Chwałowice 10 17 7-9 20 - 4, 5
Hermes 14. 5-23 20 6. 5-9 20 3,5 4
Rynek 13 20-16 18 7-8 10-22 7 5
Powstańców 24 12-17 17 7-9 12-19 5 4
Targ 5-18 8-18 5-8 10-20 5 4

O w o c e
sk le p ja b łk a ś liw k i w in o g ro n a g ru s z k i b rz o s k w in ie b a n a n y

WIGA Chwałowice 6 - 22 - - 12
Hermes 6 - 21 7 22 -

Rynek 13 7 - 23 - 25 13
Powstańców 24 6 5 23 - 25 12
Targ 3-10 5-6 17-25 4-5 6-10 10-12

Waluty /kupno-sprzedaż/
m i e j s c e

w y m i a n y d o la r  U S A m a rk a  R F N k o r o n a
C - S

s c h i l l i n g
A u s t r i a

t r u n k
F r a n c j a

BANK REGION. 13600/14000 9200/9340 - 1300/- 2750/2800
BANK ŚLĄSKI 13700/14000 9250/9450 - 1300/1400 2700/2800
HERMES 13850/14000 9300/9350 465/480 1320/1350 2750/2780
HOTEL RYNKOWY 13900/14050 9250/- 465/475 1300/1350 2650/-

Artykuły spożywcze
sk le p m asło  

0 .  2 5  kg
m ąk a

pszenna c u k ie r c h le b 1 kg  sera
"żó łteg o " jajko

SAM Chwałowice 9. 2 6. 2-6. 9 u 8 (duży) 43 1000
Hermes 8. 5 6. 8 10 8. 5 (duży) 42-92 900
Delikatesy, ul. Miejska 9. 2 6. 3 11 8 (duży) - 1200
JAN NOGA 9 7 - 4 (mały) 45 1000
SKLEP R Y N K O W Y 8. 8 6. 5 9. 5 - 42-70 1100

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

b e z  k o ś c i
s c h a b

w i e p r z o w y
ł o p a t k a

w i e p r z o w a k u rc z a k g o t o w a n asz y n k a k i e ł b a s a
ś l ą s k a

SAM Chwałowie 61 56 - 26 97 45
HALA MIĘSNA 48 58 41. 5 - 93 48
Piotrowski 41. 8 57 . 1 - - 97. 8 45. 7
HERMES 54 58 41 28. 5 93 -

Delikatesy, ul. M iejska __52____ 57 46 105___ 55
Zebrał i opracował: szoł.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5        2



Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta

Problemów nie ubyło Metropolita Górnośląski
w  Rybnikuc. d. ze strony 1 

zatrzymałby się nie na Rybniku, 
a dopiero na Pszczynie. Za
grożenie było zatem bardzo rea
lne. Wiceprezydent J. KOGUT 
poinformował również o odda
niu do użytku nowoczesnej cent
rali telefonicznej w Urzędzie 
Miejskim oraz o finalizowaniu 
akcji otwarcia kont dla wszyst
kich pracowników pobierają
cych uposażenie z budżetu mias
ta. Akcja odbierana na dziś jako 
niedogodność, jest rozwiąza
niem przyszłościowym, a nadto 
eliminuje koszty rozwozu 
gotówki do około 80 placówek. 
Ważnym elementem tej decyzji 
były też względy bezpie
czeństwa.

Odpowiedzialna za sprawy 
opieki społecznej i sportu Maria 
KUFA-SKORUPOWA poin
formowała o zakończeniu prze
prowadzki Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Domu Dzien
nego Pobytu z ulicy Klasztornej 
do domu przy ul. Żużlowej. Na 
marginesie: obiekt ten czeka na 
swoją nazwę, która zawierałaby 
w sobie i nawiązanie do śląskie
go nazewnictwa, i do spełnianej 
funkcji. Warto dodać, że została 
uruchomiona nowa linia auto
busowa nr 444, która z Placu 
Wolności wiedzie na Żużlową.

Podsumowano wspieraną 
przez Urząd Miejski akcję letnią 
dla dzieci z rodzin znajdujących 
się w trudnym położeniu mate
rialnym, a więc półkolonie 
w Kamieniu, sfinansowanie po
bytu 200 dzieci na obozie zor
ganizowanym przez harcerzy 
w Wapienicy oraz kolonię eko
logiczną zorganizowaną
w Wiśle przy wsparciu finan
sowym Urzędu Wojewódzkie
go. Poruszoną przez M. Kufę- 
Skorupową sytuację KS ROW 
omawiamy szerzej na str. 5 
„GR„.

Informacji na temat realizacji 
inwestycji i remontów udzielił 
radnym inż. Józef CYRAN. Do 
najważniejszych inwestycji, ja
kie przekazano do użytku, na
leżą m. in.: kolektor w śródmie
ściu, przeciski pod torami PKP 
dla kanalizacji sanitarnej i desz
czowej w Kamieniu, kolektor 
dla budownictwa mieszkanio
wego, podłączenie do sieci ciepl
nej Technikum Mechanicznego, 
adaptacja internatu po ZSG 
w Chwałowicach na SP nr 35 czy 
stołówka i zaplecze kuchenne 
w Domu Pomocy Społecznej 
przy Żużlowej. Na ukończeniu 
jest opracowanie nowej edycji 
planu ogólnego zagospodaro
wania przestrzennego miasta, 
a w dyskusji nad nim wzięło 
udział ponad 700 osób z wielu 
instytucji w mieście.

Wiceprezydent Michał ŚMI
GIELSKI przedstawił aktualne 
działania Zespołu d/s Przed
siębiorczości, dotyczące opinio
wania miejsc w inkuba- torze 
Przedsiębiorczości, a także pra
ce Zespołu d /s Prywatyzacji. 
Poinformował również o zakre
sie robót remontowych bu
dynków komunalnych, z któ 
z których wiele jest w bardzo 
złym stanie, a prawie wszystkie 
o bardzo niskim standardzie. 
Ewentualne remonty, nie uw

uwzględniające modernizacji, 
pochłonęłyby sumę 20 mld zł! 
Wiceprezydent M. Śmigielski 
poinformował również o pra
cach prowadzonych na targowi
sku, a także o ożywieniu sprze
daży przetargowej mienia ko
munalnego. Poinformował 
również zebranych o zaprosze
niu, jaki organizatorzy wystawy 
przemysłowej w Alles/Francja/ 
wystosowali do przedstawicieli 
rybnickich kół przemysłowych. 
Wezmą w niej udział: Fabryka 
Urządzeń Sygnalizacyjnych 
i Teletechnicznych, „RYFA
MA,,, „ELROW,, i Rybnickie 
Zakłady Naprawcze.

Wiceprezydent Marian 
ADAMCZYK przedstawił 
m. in. względnie korzystną sytu
ację Rybnika, jeżeli chodzi o za
opatrzenie w wodę. Nasze mias
to jest jedynym na Śląsku, cze
rpiącym z własnych, nowo wybu
dowanych ujęć 10 tys. kubików 
wody na dobę. Poinformował 
również, że rybnickie zakłady 
pracy zalegają miastu sumę pra
wie 1 mld zł na wywóz śmieci! 
Przewodnicząca sesji M. Szynol 
wyraziła szczególne podzięko
wanie odpowiednim służbom za 
oddanie w terminie do użytku 
remontowanego wiaduktu 
w Kamieniu.

Z kolei radczyni prawna Łu
cja PIERCHAŁA poinformo
wała radnych o wejściu w życie 
ustawy o ograniczeniu działal
ności gospodarczej osób 
pełniących funkcje publiczne 
i obowiązkach jakie z tej ustawy 
wynikają dla członków Rady 
Miasta i i jego zarządu.

W ramach odpowiedzi na 
wnioski i zapylania zgłoszone 
na poprzedniej sesji, omówiono 
poczynania w kierunku zapew
nienia czystości wody w kąpieli
sku „Ruda,, oraz ustosunkowa
no się do sugestii nieprawidło
wości działania Wydziału Loka
lowego. Chodzi o rozpoczętą 
akcję wynajdywania mieszkań 
po osobach przebywających za 
granicą i podnajmowania ich 
nieprawnie innym osobom.

Szczególne zainteresowanie 
radnych wzbudziło sprawozda
nie szefa Komisji Finansów RM 
Krystyny STOKŁOSY z wyko
nania budżetu za 8 miesięcy tego 
roku. Sytuacja budżetowa mias
ta nie jest, niestety, tak dobra 
jak w roku ubiegłym. Ostrożna 
polityka budżetowa sprawiła, że 
przez 8 miesięcy nie było wpraw
dzie potrzeby zaciągnięcia kre
dytu, wszystko wskazuje jednak 
na to, że pod koniec roku trzeba 
będzie z niego skorzystać. Nie
pokój budzi nierzetelność poda
tników. Przeprowadzona kont
rola oświadczeń podatkowych 
ujawniła, że około 25 proc. 
wszystkich oświadczeń mija się 
z prawdą, co oczywiście działa 
na szkodę miejskiej kasy. Należy 
też wspomnieć o prawie 14 mld 
długu względem miasta, jaki 
ciąży na największych zakła
dach pracy z tytułu podatku od 
nieruchomości oraz opłaty eks
ploatacyjnej.

W dalszej części obrad radni 
przyjęli kilka uchwał, z których

najważniejsze zamieszczamy na 
str. 2 „GR„. Rada uchwaliła 
m. in. regulamin targowisk, z za
pisem o zakazie sprzedaży i wy
miany nagranych, niekoncesjo
nowanych kaset video, magne
tofonowych i oprogramowania 
komputerowego, włączyła się 
czynnie do chwalebnej walki 
z wideo- i komputero-piract- 
wem. Uchwalono także regula
min parków oraz obowiązki 
mieszkańców w zakresie usuwa
nia odpadów, a uchwała do
tycząca tej sprawy wejdzie w ży
cie 1 stycznia 1993 roku. Należy 
dodać, że miasto dysponuje 
każdą ilością kubłów - mały ko
sztuje 280 tys., a jego wywóz 
4 tys., duży kontener - odpowied
nio 2 mln 600 tys. zł, wywóz 44 
tys. Zainteresowanych odsyła
my do Rybnickich Służb Komu
nalnych.

Ustalono także opłaty za par
kowanie pojazdów na parkingu 
dla handlowców i wprowadzo
no opłatę nocną.

Uchwalono również wprowa
dzenie opłaty administracyjnej 
za przyjmowanie ustnych 
oświadczeń ostatniej woli spad
kobiercy czyli ustnego testa
mentu. Podjęto także kilka de
cyzji w sprawach majątkowych 
miasta, w zakresie nabycia i zby
cia nieruchomości. Ponadto 
przeznaczono do wydzierżawie
nia lub wynajęcia na okres po
wyżej trzech lat obiekty zwol
nione przez GS na terenie tar
gowiska. Zamiar zaadaptowa
nia tych obiektów na zakłady 
rzemieślnicze ogłosił Cech Rze
miosł Różnych i on też jest gwa
rantem, że rzeczywiście prowa
dzona tam będzie działalność 
usługowa w prawie 10 branżach.

Po uzupełnieniu jednego 
z punktów, ponownie przyjęto 
statut Międzygminnego
Związku Telekomunikacyjne
go.

W wolnych wnioskach jeden 
z radnych przedstawił przygoto
waną przez Zarząd Miejski 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
informację o stanie wyposażenia 
i uzbrojenia swoich jednostek. 
OSP borykają się z ogromnymi 
trudnościami i pomoc miasta 
jest, jak się wydaje, niezbędna. 
W sytuacji, kiedy bużet jest bar
dzo napięty i trzeba będzie decy
dować się na „zdejmowanie,, 
z planu niektórych inwestycji - 
nie będzie to łatwe.

Klamrą spinającą sesję może 
być oświadczenie złożone przez 
radnego z Chwałowic, w którym 
naświetla się spór o miejsce skła
dowania tzw. skały płonej. 
W czerwcu odbyła się rozprawa 
w Urzędzie Rejonowym, której 
celem było orzeczenie zasad
ności zażalenia mieszkańców tej 
dzielnicy, którzy obawiają się, 
że nazwa Chwałowice może 
przeistoczyć się w Hałdowice.

Dobrze byłoby, gdyby poczy
naniami takimi jak votum 
separatum założone na 
początku sesji przez Komisję 
Ekologiczną, jak i oświadcze
niem, które ją  zakończyło, kie
rowała prawdziwa ekologiczna 
świadomość.

Na zakończenie sesji wszyscy 
radni zostali zaproszeni na so
botnie, oficjalne otwarcie nowej 
płyty Rynku, które odbędzie się 
wraz z inauguracją Międzyna
rodowego Konkursu Orkiestr 
Dętych o „Złotą Lirę,,.

c. d. ze strony 1 
rosłych pacjentów szpitala 
i jego personel, ale szcze
gólnie wzruszająca była wi
zyta na oddziałach dzie
cięcych: jedynym w ROW-ie 
oddziale chirurgii dziecięcej, 
unikalnym oddziale intensy
wnej terapii i opieki medycz
nej /najbliższa placówka te
go typu w Zabrzu/ oraz ob
chodzącym jubileusz XV-le- 
cia istnienia oddziale laryn
gologii dziecięcej, prowa
dzonym od samego 
początku przez uwielbiane
go przez dzieci ordynatora 
Andrzeja ŚCIBICHA. Z tej 
szczególnej okazji arcybis
kup ZIMOŃ złożył swój 
podpis na specjalnym obraz
ku, który umieszczony zo
stanie na drzwiach małego, 
ale przytulnego oddziału, na 
którym wyleczono już wielu 
młodych rybniczan i nie tyl
ko, gdyż jest to jedyny tego 
typu oddział na terenie Ryb
nickiego Okręgu Węglowe
go.

Następnie Damian ZI
MOŃ odwiedził szpital psy
chiatryczny, szpital przy ul. 
Żorskiej oraz szpital przy ul. 
3-Maja, nazywany popular
nie „Juliuszem,,, w którego 
kaplicy odprawił mszę św.

Wizytacja kanoniczna ar
cybiskupa w Rybniku po
trwa jeszcze około trzech 
miesięcy.

/W A C K /

Arcybiskup
Damian ZIM O Ń  wśród
członków chóru SP nr 9

W niedzielę 20 września 
w czasie uroczystej mszy św. 
proboszcz chwałowickiej pa
rafii ks. Teodor SUCHOŃ  
dokonał poświęcenia sztan
daru dzielnicowego koła 
Związku Kombatantów Rze
czypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycz
nych. W skromnych uroczy
stościach udział wzięli wice
prezydent Rybnika Jerzy

Arcybiskup Damian ZI
MOŃ 19 września odwiedził 
także Szkołę Podstawową nr

9. Pieśnią Gaude Mater 
Poloniae powitał Jego Eks
celencję chór szkolny pod 
znakomitym kierownictwem 
Heleny ZAIK. Metropolita 
katowicki spotkał się z gro
nem pedagogicznym oraz 
pracownikami administracji 
i obsługi szkoły.

- Uczymy te same dzieci, 
dlatego tak ważna jest 
wspólna troska o wartości 
przekazywane im w procesie 
wychowania. Cieszę się, że 
nadeszła tak ważna chwila - 
powiedział arcybiskup. 
Wszyscy obecni urzeczeni 
byli serdecznością dostojne
go gościa i umiejętnością 
stworzenia ciepłej atmosfe
ry. Ksiądz arcybiskup zwie
dził szkołę, a szczególnie za
interesowany był biblioteką, 
salą gimnastyczną i praco
wnią komputerową. Konie
cznie chciał się dowiedzieć, 
jak można dziś, w dobie wi
deo i anten satelitarnych, 
zachęcić młodego człowieka 
do czytania książek. Wizyta
cja zakończyła się wpisem do 
Księgi Chóru i Kroniki 
Szkolnej. Serdecznie żegna
ny przez dyrekcję szkoły 
i nauczycieli abp Damian 
ZIMOŃ opuścił mury jednej 
z najstarszych szkół rybnic
kich, udając się na uroczystą 
mszę św. z bierzmowaniem 
do kościoła M . B. Bolesnej.

/log/

KOGUT, kierownik Urzędu 
Rejonowego Jerzy FRE
LICH, Prezes Zarządu Miej
skiego ZKRPiBWP Konrad 
POTEMPA oraz przewod
niczący Rady Dzielnicy 
Chwałowice Ryszard SZY
MAŃSKI. Wszystko od
było się przy wtórze kopal
nianej orkiestry dętej w ro
dzinnej wręcz atmosferze.

/W A C K //W R /
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W Chwałowicach
Poświęcenie sztandaru

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Nie dano mi w yb o ru ...
- mówi laureat Honorowej

Złotej Lampki Górniczej 
Czesław GAWLIK

CZESŁAW  GAWLIK urodził się 12 
października 1930 r. w Rybniku. Ukończył 
Studium Muzyczne w Katowicach 
i Państwowe Zaoczne Studium Oświaty 
i Kultury w Warszawie.

Od początku lat 50- tych związał się 
z działalnością muzyczną. Zafascynowany

jazzem poświęcił się mu na wiele lat 
całkowicie. W roku 1954 założył jeden 
z  pierwszych nr Śląsku zespół jazzowy 
w Domu Kultury Rybnickiej Fabryki Maszyn 
„Ryfama,,. Skupił wokół siebie wielu 
muzyków: Mandfreda Niezgodę, Adama M a
kowicza, Lotara Dziwokiego, Tadeusza Pet
rowa,  Witolda Andersa, Eugeniusza Poloka, 
Wiesława Pieregorólkę i wielu innych. 
Wszyscy oni byli związani także z  rybnickim 
Jazz Klubem, którego założycielem był 
Czesław Gawlik. Przez blisko 30 lat pracował 
w Domu Kultury „Ryfamy,,. Był instruktorem 
artystycznym, potem kierownikiem tejże 
placówki, w której przez 13 lat pełnił 
kierownictwo muzyczne w Teatrze Poezji 
i kabarecie „Osesek,,. Prowadził zespoły 
jazzowe i estradowe m. in. w kop. „l-Maja, „ 
kop. „Dębieńsko,,, PKS, Cechu Rzemiosł 
w Rybniku, w Domu Kultury 
kop. „Chwałowice,, /zespół jazzu  
tradycyjnego „South Silesian Brass Band,, / .  
W  kop. „Borynia,, założył i prowadził 
orkiestrę rozrywkową, a w Z D K  
w Czerwionce był kierownikiem muzycznym 
kabaretu „Stara Piwnica,,.

Jest również popularyzatorem 
i animatorem kultury. Przez wiele lat 
współorganizował Rybnickie Dni Literatury, 
był inicjatorem i organizatorem rybnickich 
festiwali jazzowych, w tym od 1985 roku 
Silesian Jazz M eeting'u. Był członkiem 
Zarządu Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„Ekran,, oraz Towarzystwa Kultury 
Teatralnej, zasiadał w jury wielu znaczących 

festiwali muzycznych, teatralnych, wokalnych 
czy poezji śpiewanej.

Jest tegorocznym laureatem
HONOROWEJ ZŁOTEJ LAM PKI 
GÓRNICZEJ Rybnickich Dni Literatury.

- Dr Innocenty LIBURA. 
prof. Karol SZAFRANEK  
Lidia GRYCHTOŁ Ó WNA, 
dr Józef M USIOŁ, Helena 
SAKOW SKA, Janina POD
LO D O W SKA, prof. Henryk 
Mikołaj GÓRECKI! To do
tychczasowi laureaci Hono
rowej Złotej Lampki Górni
czej. Jak pan się czuje w tym  
towarzystwie?

- Nieswojo. Uważam, że 
jest wiele osób związanych 
z Rybnikiem, bardziej dla 
niego zasłużonych i godnych 
tego wyróżnienia. Nie dano 
mi jednak wyboru, a propo
zycja była „nie do 
odrzucenia„.

warszawską grupę „The Wrec
kers,,. Na tle ich muzyki poezje

 recytował również zapro
szony Wojciech Siemion. 

,, Dni... „ się udały i zdecydow
ano się na ich cykliczną organizację oraz rozszerzenie formuły o prozę. I tak już zostało...

- Jak pan widzi sytuację 
placówek kulturalnych,
w których pan przez tyle lat 
pracował, a na tym tle szanse 
pracy dla muzyków?

organizację oraz rozszerze
nie formuły o prozę. I tak już

- Od blisko 40 lat pracuje 
pan w tzw. zakładowych 
placówkach kultury.  Zajmuje 
się pan tam animacja rożnych 
dziedzin kultury. Jakie miejs
ce zajmuje w tym wszystkim 
muzyka?

- Granie jest dla mnie 
przede wszystkim przyjem
nością, zabawą, relaksem. 

-C zy pamięta pan pierwsze     A ponieważ nie lubię grać 
Rybnickie Dni Literatury?     sam, zawsze próbowałem

montować jakieś zespoły, 
które składały się zazwyczaj 
z przyjaciół. Zdarzało się 
również, że zaspokajałem 
cudze, a nie swoje ambicje. 
Może gdyby było odwrotnie, moja przygoda z muzyką potoczyłaby się 

inaczej

- Prawie wszystkie okoli
czne większe zakłady pracy 
pozbyły się domów kultury. 
Zostały tylko trzy: mój ma
cierzysty przy kop. „Bory
nia,,, przy kop. „Marcel,, 
i „Jastrzębie,,. Resztę 
przejęły odpowiednie jedno
stki administracyjne. Mam 
sporo do zaoferowania - wy
najem sal, studio nagrań, 
nagłaśnianie różnego typu imprez. Na razie wychodzimy ,,na swoje,,. wszystko zależy od inwencji i zaangażowania

- Oczywiście, pamiętam, 
choć nazywały się wtedy inaczej. Wszystko zaczęło się w 1962 roku, kiedy grupa

rybniczan mających  ciągoty 
literackie, a wśród nich Zbi
gniew Jankowski, Stanisław 
Pielec i Roman Szenk, 
związani z Klubem Literac
kim „Kontakt,,, a także kie
rujący Teatrem Poezji w DK  
„RYFAMY,, Wojciech Bro
nowski , wpadli na pomysł 
organizacji Rybnickich Dni 
Poezji. Tak sie akurat 
złożyło, że siedziałem wtedy 
biurko w biurko z Wojtkiem 
Bronowskim, a ponieważ 
byłem muzykiem, właśnie 
mnie poproszono o przygo
towanie oprawy muzycznej 
imprezy. Zgodziłem się, po
nieważ mogło to być nowe 
doświadczenie. Akurat wte
dy zespół jazzowy, którym 
kierowałem, obchodził 5 ro
cznicę powstania i zapro
siłem na ten, bądź co bądź, 
jubileusz, znaną wtedy war-

muzyką potoczyłaby się 

inaczej? Nadal szukam nowych 
doświadczeń i form muzycz
nych, ostatnio pracowałem 
z dziećmi i dla dzieci, co 
okazało sią bardzo intere
sujące.

- Najbliższy jest panu 
ja zz ...

- Tak, to prawda. Jest to 
gatunek muzyczny wyma
gający specyficznego typu 
wrażliwości muzycznej. Ani 
lepszej, ani gorszej - innej. 
Wykonywanie tej  muzyki 
w gronie przyjaciół niesie 
wiele radości i satysfakcji. 
Wymaga indywidualizmu, 
a równocześnie daje poczu
cie zespolenia. I to w nim jest 
najlepsze.

zależy od inwencji i zaan
gażowania. Okres amatorst- 
wa się skończył, dobrzy mu
zycy, by zapewnić sobie byt, 
zajmują się czymś innym. 
Grają, kiedy tylko jest oka
zja... Ale tak jest na całym 
świecie i musimy się z tym 
pogodzić.

- Jednym z najważniejszych
jszych wydarzeń muzycznych 
ostatnich miesięcy w Rybniku 
był koncert Adama Makowi
cza. Był pan jego współor
ganizatorem.  Sala była
pełna, owacjom nie było 
końca. Czy czuł pan satys
fakcję?

Przede wszystkim 
czułem radość z tego 
występu. I że mogłem choć 
w części przyczynić się do 
tego, że cieszyli się również 
inni.

- Dziękujemy za rozmowę 
i gratulujemy wyróżnienia.

W. Różańska

Gaudeamus Igitur 
p o  raz  t r z y d z ie s t y
Rybnik, za sprawą Ośrod

ka Szkoleniowego Politech
niki Śląskiej, od 30 już lat ma 
status siedziby wyższej ucze
lni. A wszystko zaczęło się 
w 1962 roku, kiedy to po
wołany został, ze względu na 
zapotrzebowanie kopalń na 
wykształconą kadrę
górniczą, Ośrodek Stacjona
rno-Zaoczny Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Ośro
dek ten uzyskał następnie 
status Punktu Konsultacyj
nego, z kolei w 1968 roku - 
Filii, zaś obecnie Ośrodka 
Szkoleniowego.

W roku akademickim 
1992/93 w specjalności Inży
nieria Miejska studia dzien
ne rozpocznie 107 stu
dentów. Na studiach wie

czorowych, w ramach Wy
działu Budownictwa - 50 
studentów, na Wydziale 
Górnictwa i Geologii - po
nad setka. Na latach 
wyższych studia kontynuo
wać będzie ponad 350 stu
dentów, w tym prawie 20 - 
na studiach magisterskich. 
Łącznie nowy rok akademi
cki rozpocznie w gmachu 
przy Kościuszki ponad 630 
studentów.

Dodać do nich należałoby 
słuchaczy Szkoły Zarządza
nia i Marketingu, która swój 
pierwszy rok akademicki za
inauguruje oficjalnie pod 
koniec października. Wtedy 
też napiszemy szerzej o tej 
interesującej inicjatywie.

/ r ó ż /

Dożynki
w  Orzepowicach...

W ubiegłą niedzielę na 
pożegnanie lata w Orzepo
wicach odbyły się tradycyjne 
już dla tej dzielnicy dożynki. 
Udział w nich wzięło kilka 
tys. mieszkańców i goście 
/dokładnie trudno to było 
zliczyć/. Przybyły władze 
miasta: prezydent J. MA
KOSZ oraz przewodnicząca 
Rady Urszula SZYNOL i v- 
ce prezydent M. ADAM 
CZYK.

Rozpoczęcie samych uro
czystości poprzedził barwny 
korowód przebierańców i to 
zarówno pieszych jak i zmo
toryzowanych. Po dotarciu 
na boisko rozpoczęły się gry 
i zabawy. Jedną 
z największych atrakcji była 
loteria fantowa, w której

można było wygrać uroczą, 
dobrze utuczoną „blon
dynkę,,, ufundowaną przez 
prezesa RSP w Wielopolu 
Piotra Plucika oraz całą 
żywą „gawiedź,, przydatną 
w gospodarstwie lub też na... 
talerzu. Fundatorem innych 
nagród były Zakłady Mięsne 
z Rybnika.

„Gwoździem,, programu 
były pokazy lotnicze w wy
konaniu skoczków i pilotów 
Aeroklubu ROW. Dech 
w piersiach zapierały akro
bacje byłego mistrza świata 
w akrobacji samolotowej - 
rybniczanina T adeusza 
MENŻYKA.

Całość zakończyła się, 
późną nocą, zabawą ta
neczną przy ognisku. Gos
podarze dożynek już dziś za
praszają na przyszły rok 
w trzecią niedzielę września.

C. G.

Korowód zmotoryzowanych przebierańców 
dożynkach

... i w Stodołach
W nadchodzącą niedzielę 27 
września dożynki odbędą się 
również w Stodołach.

I to tu wystąpią „Kondy

na orzepowickich 
Foto: c. g.

Gotartowickie,, ze swoim 
programem „Gromy, śpie- 
womy, beromy,,, a nie jak 
podaliśmy mylnie w ostat
nim numerze „GR„ - 
w Orzepowicach.

Gra „M E D IU M ,,i i
W czwartek 1 październi

ka, o godz. 18. 00 wystąpi na 
Małej Scenie Rybnickiej wo
dzisławski zespół rockowy 
„Medium,,. Zwolennicy 
romantic rock'u będą mieli

ii
okazję spędzić dwie godziny 
w kameralnej atmosferze. 
Miejmy nadzieję, że zespół 
okaże się dobrym ME
DIUM dla własnej muzyki.

/róż/
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N a przełaj...
W niedzielne południe na te

renie kąpieliska „RUDA,, 
i przyległego lasu odbyły się 
biegi przełajowe zorganizowane 
przez MTKKF Rybnik i TKKF 
Jankowice, będące swoistym za
kończeniem tegorocznego cyklu 
Wojewódzkich Biegów Przełajo
wych. W ściganiu się na łonie 
natury udział wzięli zawodnicy 
takich klubów jak „Olimpia,, 
Katowice, „Saturn,, Czeladź, 
„Górnik,, Brzeszcze czy człon
kowie katowickiego Prywatne
go Klubu Biegacza. Pierwsi na 
trasę o długości 2, 5 km ruszyli 
chłopcy w wieku nie przekra
czającym 15 lat. Gdy zgroma
dzona w okolicach mety wszyst
kich wyścigów skromna publi
czność brawami nagrodziła fini
szujących małych biegaczy, 
sędziowie ogłosili oficjalnie, że 
jest to grupa, która skróciła so
bie trasę i nie będzie się liczyć 
w końcowej klasyfikacji. Sytua
cja powtórzyła się także w gru
pie rówieśniczek, z których 
część również rzekomo nieucz
ciwie skróciła sobie trasę. 
Zaczęły się problemy, narzeka
nia i utyskiwania. Mało tego, 
niektóre zawodniczki zdyszane 
relacjonowały po
przybiegnięciu na metę, jak to 
na ich oczach jakieś uczestniczki 
biegu wyskakiwały z krzaków 
znajdujących się w sąsiedztwie 
trasy biegu.

Problem sportowej uczciwości 
jest tak stary jak sam sport, 
szkoda tylko, ze już tak młodzi 
ludzie próbują oszustw 
i krętactw. Inna sprawa to 
problem samej organizacji 
imprez o charakterze raczej 
rekreacyjnym. Wiadomo, że 
fundusze jakimi zwykle 
dysponują organizatorzy są 
raczej skromne, tak więc skazani 
są oni na oszczędzanie i tu 
zaczyna się problem. Niewielka 
ilość sędziów na trasie biegu daje 
okazję do szwindli tym, dla 
których liczy się tylko wygrana. 
Młodzi sportowcy na ogół bardzo 
przeżywają swoje pierwsze 
poważne starty i łatwo mogą się 
zrazić, gdy spotka ich jakaś 
niesprawiedliwość, nawet ta 
niezawiniona przez sędziów.

Ostatnia na trasę wyruszyła 
grupa najstarsza, a zarazem naj
bardziej pojemna, czyli zawodnicy

zawodnicy i zawodniczki w wieku od 
szesnastu do stu lat. Do przebie
gnięcia mieli dwie pętle po 4, 5 
km każda. Choć biegli razem, 
sklasyfikowani zostali według 
kategorii wiekowych, a więc 
miejsce na mecie nie oznaczało 
wcale miejsca zajętego w swojej 
kategorii. Gdy już wszyscy 
ochłonęli, a jury uporało się

Dariusz STARZYŃSKI /P ry 
watny Klub Biegacza Katowi
ce/, 2 / Krzysztof BERNAŚ /O
limpia/, 3 / Łukasz LUBELSKI 
/Olimpia/.

Kobiety powyżej 19 lat: 1 / 
Teresa STALMACH /Saturn 
Czeladź/, 2 /  Anna KUREK 
/PKB Katowice/, 3 / Katarzyna 
ŚLEDZIONA /Olimpia/.

Mężczyźni od 20 do 45 lat: 1/ 
Grzegorz KUSIAK /MOSiR 
Jastrzębie/ 2 / Maciej CIEP
LA K/TKKF Szczygłowice/, 3 /

B M H f f i1

z obliczeniami, zwycięzcom po
szczególnych kategorii wręczo
no symboliczne nagrody ufun
dowane przez TKKF Jankowi
ce.

WYNIKI:
Dziewczęta do lat 15: 1/Ilona 

SZUŁA /Maratończyk Żory/, 
2 / Anita RDUCH 
/Wodzisław/, 3 / Aneta ŻU
BR O WSKA /Tarnowskie 
Góry/.

Chłopcy do lat 15: 1 / Robert 
KOBIAŁKA /Maratończyk 
Żory/, 2 / Tomasz GAWLIK 
/Łubowice/, 3 / Robert 
MRÓZEK /Maratończyk/.

Dziewczęta od 16 do 19 lat: 1/ 
Dorota TKOCZ /RM KS Ryb
nik/, 2 / Wioletta BER US/M a
ratończyk Żory/, 3/Edyta ZIE
LONKA /RM KS Rybnik/.

Chłopcy od 16 do 19 lat: 1/

Foto: Wacław Troszka

Henryk GOŁDYN /MOSiR 
Jastrzębie/

Mężczyźni powyżej 45 lat: 1 / 
Mieczysław KORZEC /rocznik 
1944, były mistrz Polski w bie
gach przełajowych, Górnik 
Brzeszcze/, 2 / Wacław MAJ- 
CHERCZYK /rocznik 1943, 
Saturn Czeladź/, 3 / Wafcław 
DZIUK/rocznik 1946, MOSIR' 
Jastrzębie/

/w a c k /

Drużynowe Mistrzostwa Polski w  Szachach

Dopiero szóste miejsce
Drużyna RMUS Rybnik 

w dniach od 17 do 25 sierpnia 
br. wzięła udział w Drużyno
wych Mistrzostwach Polski Ju
niorów w Szachach, które roze
grano w Słupsku. Rybniccy ju
niorzy zdobyli dopiero szóste 
miejsce. Piszę „dopiero,,, gdyż 
ich wcześniejsze sukcesy 
w różnych turniejach pozwalały 
oczekiwać lepszych rezultatów.

Naszych zawodników wy
przedziły drużyny „Gedanii,, 
Gdańsk /  34 punkty - mistrz Pol
ski/, „Włókniarza,, Bielsko- 
Biała /33, 5 punktu/, „Politech
niki,, Wrocław /33 punkty/,

„Polonii,, Warszawa /32, 5 pun
k tu / oraz „Kolejarza,, Katowi
c e /3 1, 5 punktu/. Rybniczanie 
zdobyli w sumie 31 punktów - 
po 6, 5 punktu Monika Bobrows
ka i Marcin Wałach, po 
6 punktów Adrian Juzek i Prze
mysław Grądalski, 3 punkty 
Waldemar Staszczyk oraz po 1, 5 
punktu Hanna Dzieńkowska 
i Małgorzata Kupczak.

Miejsce to z pewnością nie 
zadowoli rybnickich kibiców 
„królewskiej gry,,, ale uprawnia 
ono naszą drużynę do występów 
w I lidze szachowej także 
w przyszłym roku.

/g w /

Żużlowy finisz
Żużlowcy powrócili do eks

traklasy, po ostatnim remiso
wym meczu wyjazdowym z be- 
niaminkiem POLONIĄ Piła, 
drużyna JEANETTE ROW 
wciąż zajmuje pierwsze miejsce 
w drugoligowej tabeli, wyprze
dzając UNIĘ Leszno o jeden 
duży punkt. Już w najbliższą 
niedzielę na rybnickim stadionie 
odbędzie się ostatni w tym sezo
nie mecz ligowy, w którym ryb- 
niczanie zmierzą się z innym 
beniaminkiem VICTORIĄ 
z Machowej, później już tylko 
wyjazdowy mecz z ISKRĄ 
i ostatnia kolejka wolna.

Za rok znów pierwsza liga. 
Drużyna sukces osiągnęła, teraz 
przydałyby się jakieś osiągnięcia 
indywidualne. Eugeniusz SKU
PIEŃ ma szanse powalczyć 
o ZŁOTY KASK, niestety, za
czyna się sypać wysłużony 
sprzęt. Jak powiedział nam Ro
man NIEMYJSKI, w Anglii 
czeka na niego nowy silnik God- 
dena Magnum, ale trzeba za 
niego zapłacić 1100 funtów...?

/w a c k /
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Impas przezwyciężony
W piątek, 18 września, w bu

dynku Urzędu Miasta odbyło 
się spotkanie prezydenta Józefa 
MAKOSZA, radnych z komisji 
Kultury Fizycznej i Sportu: M a
rii KUFA-SKORUPY, Lecha 
KOWALSKIEGO i Arkadiu
sza SKOWRONA z członkami 
zarządu Klubu Sportowego 
ROW Rybnik Henrykiem TO
MASZEWSKIM i Andrzejem 
SKULSKIM oraz Romanem 
NIEMYJSKIM, dzierżawcą se
kcji żużlowej, i jego pełnomo
cnikiem Piotrem ŁUKOSZ- 
KIEM. Anonsowane na na
szych łamach spotkanie było 
kolejnym z rzędu, na wcześnie
jszych strona klubowo-sekcyjna 
była niezbyt zgodna. Na 
szczęście doszło do porozumie
nia między zarządem klubu 
a dzierżawcą sekcji żużlowej 
Romanem Niemyjskim.
Sporządzono aneks do umowy 
o dzierżawie, regulujący od no
wa wiele wzajemnych zobo
wiązań, które w pierwszej wersji 
umowy, podpisanej ongiś przez 
prezesa klubu i zaaprobowanej 
pośpiesznie przez członków 
ówczesnego zarządu, nie do 
końfca były jasne. Pozwala to 
bardziej optymistycznie widzieć 
przyszłość sportu żużlowego 
w Rybniku.

Prezydent MAKOSZ wyraził 
swoje zadowolenie z przezwy
ciężenia swoistego wewnątrz- 
klubowego impasu i podkreślił, 
że stanowisko jego i władz miej
skich zawsze było przychylne 
wobec klubu. Stwierdził 
również, iż zadaniem władz 
miejskich jest umożliwienie mie
szkańcom miasta zaspokajanie 
potrzeb, dlatego chcą by rybni

cki sport się rozwijał i cieszyć się 
będą, jeśli rybniccy zawodnicy 
odnosić będą sukcesy, a na sta
dion przychodzić będzie 10000 
widzów. „Nasze stanowisko - 
powiedział również prezydent - 
nigdy nie było inne niż dzisiaj, 
choć czasem było to może trudne 
do wyrażenia i na skutek braku 
informacji opacznie
przedstawiane w prasowych 
artykułach,,.

Prezydent poprosił o złożenie 
całościowej dokumentacji aktu
alnych „klubowych
porządków,,, co umożliwi poru
szenie sprawy finansowej pomo
cy dla klubu na najbliższej sesji 
rady miasta. Prezes klubu Hen
ryk TOMASZEWSKI zwrócił 
się do prezydenta o pomoc 
w załatwieniu spraw najpilniej
szych. Na stadionie wciąż nie 
ma energii elektrycznej, 
w związku z czym nocny stróż 
niewiele może począć w przypa
dku nocnych kradzieży i drob
nych włamań. Prezydent obiecał 
pomoc. Poruszono również 
sprawę powołanego swego cza
su /przez współpracowników 
Niemyjskiego/prawnego istnie
nia Rybnickiego Klubu Motoro
wego. Postanowiono zespolić 
wysiłki tych wszystkich, którym 
istotnie na sercu leży rozwój 
żużla w Rybniku.

Porozumienie osiągnięte po 
wielu perypetiach to z pewnością 
spory kapitał. Nie wybawi on od 
razu klubu i sekcji od finanso
wych kłopotów, ale może być 
pierwszym poważnym krokiem 
wiodącym do poprawy kondycji 
klubu i sekcji żużlowej. Miejmy 
nadzieję, że tak właśnie się sta
nie.

WACŁAW TROSZKA

Pan Kazimierz WAWREJKO z Dębieńsko we wtorkowe 
popołudnie wyłowił z  wód Rybnickiego Zalewu tę dorodną 
tołpygę. Wędkuje od 15 lat i jest to największy okaz w jego 
wędkarskim dorobku. Znawcy twierdzą, że w wodach Zalewu 
kryją się prawdziwe ryby-olbrzymy

Foto: W . Troszka
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 Międzynarodowy 
Konkurs Orkiestr Dętych  

o „Złotą Lirę„

Podwójna
inauguracja

Inauguracja MIĘDZY
NARODOWEGO FESTI
WALU ORKIESTR
DĘTYCH O „ZŁOTĄ 
LIRĘ,, zbiegnie się w sobotę 
26 września z oficjalnym od
daniem do użytku nowej płyty 
rybnickiego Rynku. Tu bo
wiem odbędzie się pierwszy, 
wspólny koncert orkiestr 
biorących udział w konkur
sie.

Tradycja „dętego,, grania 
jest na Śląsku bardzo długa 
i bogata. Nierozerwalnie 
wiąże się też z pióropuszami 
na górniczych czakach, 
z dniem św. Barbary i ludo
wymi festynami.

Nic więc dziwnego, że 
właśnie tu, w Rybniku, 
podjęto inicjatywę zorganizo
wania Międzynarodowego 
Festiwalu Orkiestr Dętych 
o „Złotą Lirę„. Jego inicjato
rem i dyrektorem jest Ma
rian WOLNY, szef Komisji 
Kultury Rady Miasta, a jed
nocześnie dyrygent orkiestry 
dętej Rybnickich Zakładów 
Naprawczych w Niedobczy
cach. Do konkursu staną: 
przybyła z Czecho-Słowacji 
orkiestra VITKOVAK, 
która przez trzy lata z rzędu 
zwyciężała na Światowym 
Festiwalu Orkiestr Dętych 
w Kerkrade w Holandii, or
kiestra ta była również laureatem

laureatem festiwali we Francji, 
Belgii, Węgrzech i na Sycylii. 
Równie bogate tradycje fes
tiwalowe prezentują orkiest
ry z Włoch - CORPO M U
SICALE z Lenese i PUL- 
DEBROS z Antwerpii w Be
lgii. Na pewno nie będą od 
nich gorsze orkiestry 
Zakładów Naprawczych 
PW, kop. „Krupiński,, i kop. 
„Jankowice,, , również 
będące laureatami wielu 
przeglądów i festiwali.

Po prezentacji na Rynku 
nastąpi przemarsz ulicami 
Sobieskiego, Powstańców 
i Wysoką do Teatru Ziemi 
Rybnickiej, gdzie o godz.
10. 00 rozpoczną się konkur
sowe przesłuchania.
Międzynarodowemu Jury 
przewodniczyć będzie śląski 
kompozytor i profesor Aka
demii Muzycznej w Katowi
cach Tadeusz SZWED.

Orkiestry uczestniczące 
w festiwalu wezmą również 
udział w kilku imprezach to
warzyszących,  m. in.
w Międzynarodowym Dniu 
Pieśni i Muzyki w parku 
przy kopalni „Rymer,,. 
Oprócz nich wystąpią tam 
inne orkiestry i chóry zrze
szone w Polskim Związku 
Chórów i Orkiestr okręgu 
rybnickiego.

Festiwal zakończy się 
w niedzielę 27 września Kon
certem Galowym o godz.
18. 00 w TZR. Wręczona zo
stanie „Złota Lira,,, a ze spe
cjalnym programem wystąpi 
Orkiestra Zakładów Napra
wczych PW, obchodząca ju
bileusz 45-lecia pracy artys
tycznej.

/ r ó ż /

Spacerując uliczkami ryb
nickiej starówki trudno nie 
dostrzec zachodzących 
zmian. Rzadko jednak po
budzeniu pozytywnych od
czuć estetycznych przechod
nia towarzyszy refleksja his
toryczna. Niewielu przemie
rzających Rynek rybniczan 
zastanawia się nad 
przeszłością sięgającą 
przełomu XIII i XIV wieku. 
Wówczas wytyczono jego 
prostokątny kształt
/60x95m /, działki przy ryn
ku oraz przebieg ulic. Choć

nie zachował się akt lokacyj
ny miasta, można przyjąć, iż 
przy kształtowaniu rybnic
kiej przestrzeni miejskiej 
posłużono się
obowiązującym w średnio
wieczu, modyfikowanym 
w miarę potrzeby wzorcem 
urbanistycznym. Zakładał 
on istnienie w mieście 
głównego placu - rynku, sta
nowiącego ośrodek życia go
spodarczego i społecznego, 
otoczonego siecią regularnie 
rozplanowanych ulic.

Przyglądając się

 GAZETA RYBNICKA
współczesnej zabudowie 
Rynku, bez trudu można do
strzec średniowieczny układ 
z wyraźnie zaznaczonymi 
ulicami wyjazdowymi. Bu
rzy go nieco wychodzący 
z centrum zachodniej strony 
Rynku trakt w stronę Raci
borza /u l. Raciborska/. To 
zachwianie proporcji w mo
delu zabudowy świadczyć 
może, iż twórcy nowego 
porządku w osadzie zacho
wali przedlokacyjną zabu
dowę, wytyczając nowy plac 
z wychodzącą zeń drogą ra
ciborską na zachód od ist
niejącego staromieścia /o -  
kolice obecnego Placu Wol
ności/. W centrum rynku 
niegdyś stał ratusz - siedziba 
władz miejskich. Otaczały 
go tętniące życiem kramy,

 

Widok rybnickiego Rynku z początku wieku. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum w Rybniku

Jubileusz I  LO im. Powstańców Śląskich

70 lat klasówek
ciąg dalszy ze str. 1

Mimo tych braków zdarzają się prawdziwe fenomeny - szkoły 
wielkie, nie ze względu na swą długowieczność, lecz na to 
wszystko, co wypełniało upływające miesiące i lata. Nie ma 
człowieka, mogącego zinwentaryzować bogactwo, którego nie 
oddadzą naukowe tytuły i  pedagogiczne sukcesy mierzone 
w procentach i kilogramach studenckich indeksów. To bogact
wo pokolenia absolwentów i profesorów noszą gdzieś w sobie, 
bo tak naprawdę, to oni sami są tym bogactwem .

Historia obchodzącego w tym 
roku jubileusz siedemdziesięcio
lecia LICEUM IM. PO
WSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 
rozpoczęła się we wrześniu 1922 
roku, kiedy to otwarto Gimnaz
jum Państwowe w Rybniku. 
Sam gmach przy ulicy Kościu
szki wzniesiono w latach 1910- 
1911. Pierwszym dyrektorem 
szkoły był ks. dr Stefan SI
WIEC, były profesor gimnaz
jum w Raciborzu. Gimnazjalny 
dobytek powiększał się z roku 
na rok, a naukę pobierała coraz 
większa grupa młodzieży, nawet 
z dalekich miejscowości, 
leżących nad Olzą i Odrą. Wiele 
trudu kosztowała pierwszych 
polonistów nauka języka litera
ckiego młodzieży, która posługiwała

posługiwała się przede wszystkim 
gwarą, ale przy pomocy szkol
nych przedstawień, z którymi 
odwiedzano i inne szkoły, skute
cznie szerzono umiłowanie języ
ka ojczystego.

Pierwsze egzaminy maturalne 
odbywały się w iście kameralnej 
atmosferze. Do pierwszego, 
w 1923 roku, przystąpiło dwóch 
abiturientów: Bolesław KOMI
NEK - przyszły biskup i Emil 
OTAWA. W nastęnym roku 
było ich ośmiu, w kolejnym 
dziesięciu. Dopiero od 1930 ro
ku liczba maturzystów zaczęła 
znacząco wzrastać i w roku 
1938, kiedy to odbywała się 
ostatnia matura ośmioletniego 
gimnazjum, szkolne annały od
notowały liczbę 94 matu

maturzystów. W 1925 roku dobudo
wano nowe północno-wschod
nie skrzydło. Szkolną drużynę 
harcerską założył wszystkim 
dziś znany prof. LIBURA, a zo
rganizowaniem uczniowskiej 
spółdzielczości zajął się prof. 
ARCIKIEWICZ. W gimnaz
jum istniał zespół teatralny i re
dakcja międzyszkolnego pisem
ka pt. „Zew Młodzieży,,.

Po reformie szkolnictwa we 
wrześniu 1933 roku otwarto pie
rwsze klasy Państwowego Gim
nazjum i Liceum w Rybniku. 
Ośmioletnią dotąd szkołę śre
dnią zastąpiło 4-letnie gimnaz
jum z „małą maturą,, i dwuletnie 
liceum, dające „dużą maturę,,, 
umożliwiającą rozpoczęcie stu
diów. Liczba uczniów wciąż 
wzrastała i w 1937 roku wolno 
do tej pory stojącą salę gimnas
tyczną połączono z budynkiem 
szkoły, zyskując kolejne pomie
szczenia lekcyjne.

W latach drugiej wojny świa
towej budynek szkoły był kolej
no siedzibą policji, niemiecką 
szkołą i szpitalem. Już w marcu 
1945 roku profesorowie 
i uczniowie, nie szczędząc wy
siłku, przystąpili z zapałem do 
niezbędnych prac mających do

prowadzić szkołę do stanu 
używalności. Na początku czer
wca tego roku zabrzmiał pierw
szy powojenny dzwonek, a pod 
koniec września odbył się nieco 
spóźniony egzamin dojrzałości, 
który zdało 53 abiturientów. Je
sienią roku 1947 świętowano ju
bileusz XXV-lecia, z tej okazji 
w szkolną ścianę wmurowano 
pamiątkową marmurową tab
licę, zawierającą nazwiska pro
fesorów i uczniów gimnazjum 
poległych w czasie wojny. Wy
dano również w nakładzie 1300 
egzemplarzy „Księgę Pamią
tkową,,, zaś sama szkoła otrzy
mała sztandar.

W 1948 roku wprowadzono 
system kształcenia jedenastolet
niego o profilu ogólno
kształcącym, który później 
ustąpił miejsca czteroletniemu 
liceum, poprzedzonemu ośmio
letnią szkołą podstawową. 
W roku szkolnym 1971/72, 
tworząc klasę humanistyczną 
z poszerzonym programem języ
ka polskiego i historii, nadano 
szkole profil humanistyczny, 
a w kolejnych latach liczbę klas 
humanistycznych zwiększono 
do czterech.

W 1958 roku szkole oficjalnie 
nadano imię POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH, zaś w roku 1972 
szumnie obchodzono jubileusz 
pięćdziesięciolecia szkoły. Wte
dy to wydano kolejną „Księgę 
Pamiątkową,,. Są w niej fragmenty

fragmenty, świadczące o ideologicz
nej uległości w okresie egzeku
tyw i komitetów centralnych, ale 
nie mnie oceniać to zjawisko 
i jego zakres, bo tak naprawdę 
młodzież zawsze pozostawała 
młodzieżą, bez względu na to, co 
było mile widziane przez szkol
nych aktywistów. Teraz wszyscy 
zagospodarowują nową demo
krację, również w szkole, która 
oby uniknęła tego wszystkiego 
co z polityką związane, a propa
gowała wartości prawdziwie 
uniwersalne, unikając narodo
wej czy obcej megalomani. Nie 
jest to zadanie łatwe, ale nigdy 
takim nie było.

Obecnie w I L. O. prowadzo
nym kobiecą ręką Janiny WY
STUB uczy się ok. 880 uczniów, 
pracuje 63 nauczycieli, w tym, 
wraz z księdzem, 40 etatowych. 
Tylko w pierwszej i drugiej kla
sie uczniowie biorą udział 
w zajęciach w zespołach klaso
wych. W dwóch ostatnich kla
sach tylko niektóre zajęcia, takie 
jak polski, religia czy języki obce 
odbywają się w składach klaso
wych, pozostałe odbywają się 
już w grupach profilowych w za
leżności od decyzji podjętej 
przez samego zainteresowane
go, który do wyboru ma grupę 
o profilu humanistycznym, ma
tematyczno-fizycznym, przyro
dniczym i ekonomiczno-społe
cznym. Jest z tym wszystkim 
sporo zamieszania, ale przecież
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RYBNICKA 
budy i stragany. Działki 
z domami przy rynku zamie
szkiwali znaczniejsi obywa
tele miasta - kupcy i rze
mieślnicy. Śmiało można 
przyjąć, że do początków 
XIX w. prawie cała zabudo
wa miasta, z wyjątkiem 
kościoła, zamku i ratusza, 
była drewniana.

Korzystne zmiany
w wyglądzie miasta przy
niosła dopiero I połowa XIX  
w. Podniesienie rangi mias
ta, rozwój przemysłu, 
napływ ludności spowodo
wały przemiany w zabudo
wie miejskiej. Powoli znikały 
drewniane domostwa 
zastępowane murowanymi 
kamieniczkami. Pomyślano 
o utwardzeniu rynku i ulic. 
Franciszek Idzikowski 
wspomina, że jeszcze w la
tach trzydziestych ubiegłego 
wieku podczas deszczu Ry
nek zamieniał się w nieprze
byte błoto, zaś z ulic do
chodzących od wschodu 
płynął „miękki muł jak  
czarny potok przez rynek ku 
ulicy Raciborskiej. Wielkie 
do tego koryta rzucone 
kamienie umożliwiły jedynie 
połączenie dwóch różnych 
boków ulic. Wozy często 
utkwiły w takim błocie. Na 
Rynku znajdował się po 
stronie wschodniej trochę 
wyższy chodnik, z którego 
prowadziły schodki z  drzewa 
do niżej leżącej zachodniej 
części jego„. Z polecenia 
burmistrza Antoniego Żela
sko nawieziono kilkaset fur 
żwiru i utwardzono nawierz
chnię Rynku. Równocześnie 
wybrukowano ulice
Kościelną i Zamkową. 
W tym czasie zniknął 
również ze środka Rynku 
ratusz i kapliczka z św. Ja
nem Nepomucenem. Nowy

specjalizacja jest dziś w modzie.
W tym roku szkolnym wpro

wadzono zupełne novum w po
staci klasy zerowej, do której po 
egzaminach przyjęto 25 uczniów 
ostatnich klas szkoły podstawo
wej. Będąc przypisani do swoich 
szkół, na niektóre zajęcia 
uczęszczają do liceum /j. polski, 
historia, religia i wf oraz 12 
godzin angielskiego tygodnio
wo/, pozostałe natomiast przed
mioty kontynuują w swych pod
stawówkach indywidualnym to
kiem.

Samo wyposażenie szkoły 
również jest, jak na stan polskiej 
oświaty, imponujące. Dwie pra
cownie komputerowe, z których 
jedna jest wyposażona w nowo
czesne komputery marki IBM. 
Za kadencji dyrektor Edyty 
KOREPTOWEJ, mającej sze
szerokie koneksje, szkoła docze
kała się własnej sieci telewizyj
nej, dzięki której można jedno
cześnie emitować programy na 
trzech różnych kanałach, dzięki 
czemu staje się ona wielce przy
datną i praktyczną pomocą dy
daktyczną. Oczywiście w przy
pływie żywiołów twórczych, sa
mi uczniowie stają się filmowy
mi producentami. Dzięki 
uprzejmości dyrekcji rybnickiej 
elektrowni, liceum posiada an
tenę satelitarną, a nikomu chy
ba nie trzeba tłumaczyć, czym 
dla młodego pokolenia są pro
gramy „MTV„. Podobnie

ratusz wzniesiono w l. 1822- 
1823 z prawej strony traktu 
raciborskiego, w miejscu ka
pliczki ustawiono kamienną, 
polichromowaną figurę te
goż świętego darowaną mia
stu przez hrabiego Strach
witza z Jastrzębia. Opodal 
niej usytuowano nieco 
później studnię miejską.

Początek wieku XX przy
niósł nieznaczne zmiany 
w wyglądzie Rynku. Przebu
dowano niektóre kamienicz
ki, zmieniając, nie zawsze 
korzystnie, fasady /n p . ka
mienica nr 17/. Widocznie 
miał jednak rybnicki Rynek 
wiele uroku, skoro profesor 
Aleksander Brueckner uznał 
godnym zamieścić jego 
zdjęcie, obok zdjęć rynków 
w Krakowie, Warszawie, 
Sandomierzu i Lublinie, 
w swej znakomitej 
Encyklopedii Staropolskiej 
wydanej w Warszawie 
w 1939 roku.

Po 1945 roku, przez pe
wien czas Rynek pełnił, jak 
w ubiegłych wiekach, 
funkcję targowiska. Równo
cześnie koncentrowało się tu 
życie społeczno-kulturalne 
miasta. W niewielkim stop
niu zmienił się wygląd - 
zniknął św. Jan Nepomucen, 
wyburzono jedną z kamieni
czek, budując w jej miejscu 
współczesną „plombę,,. Ele
wacje kamieniczek zsza
rzały, tynki zaczęły się kru
szyć. Ząb czasu skruszył gzy
msy i secesyjne sztukaterie.

Dziś nowy wystrój Rynku 
nadaje centrum miasta no
wy, nie tylko handlowy cha
rakter. Po całkowitym za
kończeniu prac będzie zape
wne pełnił również funkcję 
spacerowej promenady.

ELŻBIETA
BIMLER-MACKIEWICZ

jak dawniej, tak i teraz, profeso
rowie i uczniowie dają wyraz 
swym artystycznym zamiłowa
niom. W szkole istnieje zespół 
pieśni i tańca, dwa chóry: muzy
ki dawnej - prowadzony przez 
obecną dyrektorkę Janinę WY
STUB oraz żeński, którym za
jmuje się Lidia MARSZOLIK.

Pod kierunkiem szkolnego 
plastyka Macieja KOZAKIE
WICZA funkcjonuje teatr alter
natywny, zaś prof. Tadeusz 
KUCHARCZAK ze swym ze
społem redakcyjnym co semestr 
wydaje „JUTRZENKĘ,, - szko
lny periodyk, który z racji jubi
leuszu ukaże się w zwiększonej 
objętości.

Przy szkolnym samorządzie 
powstała niedawno sekcja spor
towa, dzięki której rozegrano 
mistrzostwa szkoły w takich dy
scyplinach jak narciarstwo „be
skidzkie,,, tenis stołowy czy co
raz popularniejsza wśród 
uczniów koszykówka. Summa 
summarum, szkoła rozwija się 
i ma się dobrze, zajmując wciąż 
szczególne miejsce w pejzażu 
miasta i to nie tylko urbanis
tycznym, ale przede wszystkim 
kulturowym i miejmy nadzieję, 
że w tym względzie zachodzić 
będą zmiany tylko na lepsze. 
Takiej właśnie aktywności ży
czymy z okazji jubileuszu byłym 
oraz aktualnym profesorom 
i uczniom popularnego ogólnia
ka.

WACŁAW TROSZKA

ABECADŁO  

RZECZY

Ś LĄSKICH

RegionaI i z a cja 
w  Europie

Kulturę Hiszpanii
współtworzyli już w staroży
tności Grecy, Kartagińczycy 
i Rzymianie, a później ludy 
barbarzyńskie, Arabowie 
i chrześcijaństwo. Współcze
sna Hiszpania również 
w swym podziale na regiony 
jest spadkobiercą ponad 
dwa tysiące lat trwającego 
rozwoju cwilizacyjnego na 
półwyspie Iberyjskim. W Hi
szpanii żyje 39, 6 miliona 
obywateli mówiących czte
rema językami: hiszpańskim 
/oparty na dialekcie kastylij
skim, 73 proc. / ,  
katalońskim /16 proc. / ,  ga
licyjskim /8 proc. / i  baskijs
k im /3 proc. / .  Dzisiejsi Hisz
panie żyją w kraju podzielo
nym na autonomiczne regio
ny. Początkowo, w 1977 ro
ku, autonomię otrzymała ty
lko Katalonia i Baskonia, 
zaś w roku następnym pozo
stałe regiony. Wyliczamy za
tem owe 13 regionów/jako 
trzynasty liczy się Wyspy

Hiszpania
/A lava, Guipuzcoa, Nawar- 
ra, Vizcaya/, „F„ - ARAGO- 
NIA /Huesca, Teruel, Sara
gossa/, - „G„ - KATALO
NIA /Barcelona, Gerona, 
Lerida, Tarragona/, „H„ - 
NOWA KASTYLIA /Ciu
dad Real, Cuenca, Guadalajara

Zatrzymajmy się 
chwilę przy jednym z re
gionów - przy Katalonii. 
Większość z nas, z większą 
lub mniejszą świadomością, 
zapoznała się z tym regio
nem Hiszpanii podczas osta
tnich igrzysk olimpijskich 
w Barcelonie. Podczas uro
czystości otwarcia
i zakończenia olimpiady, go
spodarze reklamowali przed 
całym światem przede wszy
stkim kulturę własnego re
gionu. Był to głównie folklor 
Katalonii. Mieszkańcy tego

regionu mówią własnym 
językiem, katalońskim, kibi
cują swoim sportowcom. 
W przypadku piłki n ożnej 
jest to „FC Barcelona,,. 
Przeglądającemu folder re
klamujący ten region Ju ż na 
pierwszej stronie nie pozos
tawia się wątpliwości, gdzie 
się znajduje. Napisano tam: 
„Witamy! Jesteście w Kata
lonii,, i zaraz pod tym przed
stawia się gospodarz: „Au
tonomiczny Region Katalo
nii,,. Czytając dalej natrafi
my na spis najciekawszych 
miejsc turystycznych,
krótką historię Katalonii, 
a dalej kilka najpotrzebniej
szych zwrotów, oczywiście 
tylko w języku katalońskim. 
Przykładowo: Dzień dobry - 
Bon dia /p o  hiszpańsku 
brzmi to Buenos dias/. Dob
ry wieczór - Bona tarda 
/ h iszp. Buenos tardes/. Naj
ciekawszy jest jednak 
rozkład kursowania
pociągów, statków i samo
lotów oraz mapa głównych 
dróg samochodowych.
Rozkład ten jest tak zrobio
ny, jakby Katalonia była 
wyspą, tzn. uwzględnia tyl
ko minimum połączeń z po
zostałymi regionami Hiszpa
nii. Bo po co jeździć gdzie 
indziej, skoro w naszym re
gionie jest wszystko naj-, 
naj-... I o to chodzi! Bo tylko 
moje jest mi najbliższe i naj
ważniejsze!

MAREK SZOŁTYSEK

Oto fragment folderu turystycznego zachęcający do 
zwiedzania jednego z regionów Hiszpanii - KATALONII.

Autorów nie interesuje nic, co nie leży w granicach własnego 
regionu. Stąd tylko na terenie Katalonii zaznaczono porty 
morskie, drogi, linie kolejowe i lotniska.
Kanaryjskie/, z których 
każdy podzielony jest na kil
ka prowincji /nazwy tych 50 
prowincji wymienimy w na
wiasach/: „A„ - GALICIA 
/Caruna, Lugo, Orense, Po
ntevedra/, „B„ - ASTURIA 
/O viedo/, „C„ - LEON /L e
on, Salamanka, Zamora/, 
„D„ - STARA KASTYLIA 
/Avila, Burgos, Logrono, 
Palencia, Santander, Sego
wia, Soria, Valladolid/, „E„ 
- BASKONIA I NAWARRA

jara, Madrid, Toledo/, „I„ - 
ESTREMADURA /Bada- 
joz, Caceres/, „J„ - ANDA
LUZJA /Almeria, Kadyks, 
Kordowa, Grenada, Huel
va, Jaen, Malaga, Sewilla/, 
„K„ - MURCJA /Albacete, 
Murcja/„L„ - WALENCJA 
/Alicante, Castellon de la 
Piana, Walencja, wyspy Ba- 
leary/, „M„ - WYSPY KA
NARYJSKIE /L as Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife/.
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GAZETA RYBNICKA

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

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

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

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  zł
•  1 kolumna - 3 . 0 0 0 . 000  zł
•  1 słowo - 5 . 000  zł
•  1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2 . 000  zł

•  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

•  Bonifikaty:
-1 0  procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

F U J I C O L O R

E K S P R E S  

R y b n ik  

R eja  2

OKAZYJNIE SPRZEDAM 
skodę 105, rocznik 1985 po lek
kiej stłuczce na części. Stan bar
dzo dobry.

Tel.: 26-451 w. 226 od 8. 00 do
15. 00

KUPIĘ MIESZKANIE wła
snościowe, 3 pokojowe /55-70 
m kw./  w Rybniku, najchętniej 
w centrum.
Tel.: 26-451 w. 226 od 8. 00 do
15. 00

Niecodziennego odkrycia 
dokonały ekipy Rejonowe
go Przedsiębiorstwa Wodo
ciągów i Kanalizacji podczas 
wykonywania remontu wo
dociągu w Niedobczycach. 
Okazało się, że do sieci wo
dociągowej został nielegal
nie podłączony... cały blok 
mieszkalny i to znajdujący 
się już w granicach Wo- 
dzisławia-Biertułtów. Wino
wajcą okazała się kopalnia 
„Marcel,,. Nielegalne przy
łącze zostało odłączone, co 
pozbawiło na kilka dni wody 
mieszkające w bloku rodzi
ny. Co ciekawe, przedstawi
ciele kopalni zamiast wyra
zić skruchę, grzecznie przep
rosić i starać się polubownie 
załatwić sprawę przyjechali 
do siedziby rybnickiego 
RPWiK w Niedobczycach 
z pretensjami i zaczęli się 
wykłócać. A przecież za nie
legalnie pobieraną z sieci 
wodę przez wiele lat kopal-

Woda 
”na lewo”

nia inkasowała opłaty od 
mieszkańców bloku. Cóż, 
kiedyś kopalniane władze 
nie musiały przejmować się 
prawem i robiły bezkarnie 
to, co im było wygodne. 
Nikt się nie przejmował uzy
skaniem zgody na podłącze
nie do sieci wodociągowej 
kopalnianych budynków. 
Tym sposobem kopalnia 
przez wiele lat kradła wodę 
rybnickim „Wodociągom,,. 
A wiemy przecież, że na 
przykład za nielegalne 
podłączenie się do sieci elek
trycznej każdy z nas, 
zwykłych obywateli, mógłby 
zapłacić wysokie kary.

Sprawę nielegalnego 
przyłącza wody załatwiono 
polubownie między kopal
nią „Marcel,, a RPWiK. Po 
wykonaniu remontu wodo
ciągu blok ponownie 
podłączono do sieci. Opłaty 
za pobieraną wodę będą tra
fiać do kasy rybnickich 
„Wodociągów,,. / j a k /

W ywoływanie negatywów i w ykonywanie odbitek 
w dwóch form atach, również typu PO C K E T . 

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

PUH „ULEX,, tel. 392-134 
tel/fax 20-278

Os. Południe 37
44-253 Rybnik - Boguszowice

P ro w a d z i sp r z e d a ż  r a ta ln ą  
b e z  p o r ę c z y c ie li 

i b e z  p ie rw sze j w p ła ty ,
sprzętu RTV,

zestawów do odbioru telewizji 
satelitarnej,

kamer video wszystkich typów.
Linię kredytową obsługuje 

Górnośląski Bank Gospodarczy SA 
- filia Boguszowice.

R ó w n ie ż  sp r z e d a ż  w  lis in g u

LISTY DO 
REDAKCJI

Jeszcze o
„Śmierdzielu,,

My, mieszkańcy ul. Wy
sokiej i Stromej, zwracamy 
się z prośbą o wydrukowanie 
naszego listu na łamach Wa
szej gazety w sprawie kawia
rni „Teatralna,, mieszczącej 
się w Rybniku przy ul. Saint 
Vallier 1 - w podziemiach 
Teatru Ziemi Rybnickiej. Pi
saliśmy już petycję do Pana 
Prezydenta Miasta Rybni
ka, którą złożyliśmy w sek
retariacie /wpływ 1992. 07. 
31/ o zakłócaniu spokoju 
i porządku publicznego 
przez bywalców w/w kawia
rni. Dostaliśmy odpowiedź 
z dnia 3 sierpnia 1992 r., 
którą podpisał Wiceprezy
dent Miasta inż. Michał 
Śmigielski. Cytujemy frag
ment odpowiedzi: „że dla

w/w kamami ograniczyłem 
działalność do 21. 00. Poza 
tym działalność ta zostanie 
objęta szczególnym nadzo
rem przez Straż Miejską tut. 
Urzędu,,.

Myśleliśmy, że nocne 
zakłócanie spokoju przez 
bywalców w /w  kawiarni 
/pieszych, samochodowych, 
motocyklowych/ skończy 
się, tym bardziej, że 
w międzyczasie ukazał się 
artykuł pt. „Śmierdziel,,, za
mieszczony w Waszej gaze
cie z dnia 21. 08. 1992 r. przez 
pana C. G.

Niestety pan ajent kawia
rni „Teatralna,, nadal pro
wadzi działalność do 
późnych godzin nocnych.

Samochody i motory nad
al parkują na chodnikach 
pod teatrem, przyjeżdżają, 
odjeżdżają pomimo stojące
go tam „obrotowego,, znaku 
zakazu /nie wkopany na 
podstawie metalowej/.

Szczególnego nadzoru -

jak zapewniał nas, miesz
kańców, wiceprezydent - 
przez Straż Miejską nie było 
i nie ma.

Chcielibyśmy dodać, że 
zaszokowały nas bezpodsta
wne zarzuty ajenta kawiarni 
p. Mariana Chowańca, skie
rowane przeciwko autorowi 
artykułu oraz okolicznym 
mieszkańcom, opublikowa
ne w „Gazecie Rybnickiej,, 
z dnia 11. 09. 1992 r. Wszyscy 
wiemy, że słowa zawarte 
w artykule podpisanym 
C. G. są prawdziwe i nie
zmyślone. Potwierdzeniem 
istniejącej sytuacji niech 
będzie kopia pisma poparta 
podpisami okolicznych mie
szkańców, skierowana do 
prezydenta Miasta Rybnika.

Od redakcji: tak więc spra
wa „Śmierdziela,, nie schodzi 
z naszych łamów. Oprócz po
wyższego listu otrzymaliśmy 
kopię pisma mieszkańców do 
prezydenta Rybnika, popar
tego prawie 80 podpisami.

Kronika policyjna 

Złoto dla zuchwałych
Podczas nieobecności domo

wników między 17. 30 a 22. 30, 
12 września do domku przy uli
cy Reymonta włamali się nie
znani sprawcy. Dostali się do 
środka poprzez wybicie szyby 
na parterze. Skradli biżuterię 
złotą i srebrną, monety, mag
netowid „Sony,,, alkohol oraz 
artykuły cukiernicze i spożyw
cze wartości 160 mln zł.

Policjantowi nie sprzedasz
13 września na giełdzie samo

chodowej w Rybniku jeden ze 
sprzedających oferował radioo
dtwarzacz. Potencjalnymi klien
tami okazali się funkcjonariusze 
policji, po cywilnemu pro
wadzący rutynowe działania. 
Zaproponowana cena i okolicz
ności sprzedaży wydały się policjantom

policjantom podejrzane. Tym bar
dziej, że „handlowiec,, podczas 
rozmowy powiedział, iż posiada 
ze sobą także inne artykuły do 
sprzedania. Został więc popro
szony do samochodu. Dopiero 
gdy auto podjechało pod ko
mendę, mężczyzna zorientował 
się, że „wpadł,,. Osłupiałemu 
wyrwało się niezbyt cenzuralne 
słowo - ale było już za późno. 
Okazało się, że zaoferowane do 
sprzedaży przedmioty pochodzą 
z dwóch włamań do samo
chodów - i to jeszcze nawet nie 
zgłoszonych policji przez 
właścicieli. Odzyskawszy skra
dzione rzeczy policjanci zaczęli 
poszukiwać ich właścicieli. Po
krzywdzeni dowiedzieli się więc 
o fakcie kradzieży dopiero od 
policjantów, którzy zwracali im 
przedmioty pochodzące z wła
mań do samochodów.

Włamanie do szkoły 
W nocy z 13 na 14 września 

nieznani sprawcy włamali się do 
szkoły podstawowej nr 28 przy 
ulicy Szewczyka w Kamieniu. 
Po wyłamaniu zamka w drz
wiach wejściowych skradli dwa 
radiomagnetofony „Philips,,, 
9 kaset video, 15-20 sztuk kaset 
magnetofonowych, słodycze 
oraz gotówkę w wysokości 1, 5 
mln zł. Wartość strat wyniosła 
5 mln zł.

Bójka w „Śląskiej,,
14 września w lokalu gastro

nomicznym „Śląska,, w Rybni
ku doszło do pobicia. Poszko
dowany został zabrany na no
szach przez pogotowie ratunko
we i umieszczony w szpitalu 
przy ulicy Rudzkiej z obrażenia
mi ciała.

Śmierć na drodze 
14 września na ulicy Wolności

w Suminie fiat 126p najechał 
leżącego na jezdni mężczyznę, 
który w wyniku tego poniósł 
śmierć. Kierowca był trzeźwy. 
Prokurator zarządził sekcję 
zwłok.

Okradł niewidomego 
14 września będący po 

spożyciu alkoholu mieszkaniec 
Czerwionki po wybiciu szyby 
wtargnął do mieszkania w Lesz
czynach. Grożąc niewidomemu 
właścicielowi skradł różne 
przedmioty wartości 2 mln zł. 
Policjanci nie byli jednak ślepi. 
Schwytali włamywacza w bez
pośrednim pościgu.

Włamanie w biały dzień
17 września między 13. 00 

a 14. 30 na parkingu nie
strzeżonym przy ulicy Wysokiej 
koło Teatru Ziemi Rybnickiej 
nieznany sprawca włamał się 
„na pasówkę,, do mercedesa.

Skradł radio-magnetofon „Phi
lips,, i prawo jazdy.

„Jeanette,, bez mercedesa
W nocy z 17 na 18 września 

z parkingu niestrzeżonego przy 
KWK „Rymer,, w Niedobczy
cach nieznany sprawca skradł 
szaroniebieskiego mercedesa 
wartości 350 mln zł na szkodę 
spółki cywilnej „Jeanette,,.

Reakcja łańcuchowa
18 września około 9. 45 na 

ulicy Gliwickiej samochód jelcz 
uderzył w poprzedzający go sa
mochód fiat 125p. Z kolei fiat 
uderzył w jadącego przed nim 
forda sierrę. Ford uderzył w po
przedzający go samochód cięża
rowy liaz. W wyniku tej kolizji 
obrażenia odnieśli - 19-letnia 
dziewczyna kierująca fordem 
i 36-letni mężczyzna kierujący 
fiatem. Po opatrzeniu zostali 
zwolnieni do domu.

/ j a k /
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PROGRAM TELEWIZYJNY     Od 25 września do 1 października
Piątek, 25. 09. 92 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Mama i ja„
9. 25 „Domowe przedszkole,,
10. 00 „Kto sieje wiatr„-dramat 
obyczajowy
1135 Kwadrans na kawę
11. 50 Sto lat - magazyn 
ubezp. społ.
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Tylko u nas
12. 55 Temat dnia-nowości

w edukacji
13. 00 „Jak to jest w Anglii? „ / 2 / 
- serial dok. prod. ang.
13. 30 Temat dnia- nowości 
w edukacji
13. 35 O poezji z... Henrykiem
Bołkołowskim
13. 50 Teleplastikon
14. 05 Temat dnia-nowości
w edukacji
14. 10 Kozetka polska /psycho
analiza/
14. 25 Kultura i my - to trzeba
zobaczyć
14. 45 Euroturystyka
15. 10 Być tutaj-kobieta-mężczy- 
zna
15. 25 Temat dnia-nowości 
w edukacji
15. 30 Jeśli nie Oxford, to co?

1530 Jaka szkoła?
16. 00 Program dnia
16. 05 „Ciuchcia,, program dla 
dzieci
1630 Język angielski dla dzieci 
A l /
17. 00 Teleexpres
1730 „Triumf cywilizacji zacho
dniej, ̂ /  ser. dok.
18. 15 Prawo i bezprawie-spot- 
kanie z rzecznikiem praw oby
watelskich
1830 Taneczna gala Polski - 
reportaż
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Kto sieje wiatr,, - dramat 
obyczajowy prod. USA
21. 45 Zawsze po 21-szej - maga
zyn reporterów

22. 25 Sztuka w szpitalu - re
portaż
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Kroniki
amerykańskie, /10/-ser. do
kum. prod. USA
23. 30 Koncert muzyki soul
0. 25 „Siódemka,, w „Jedynce,,
1. 25 Zakończenie programu

Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, serial anim. prod. USA
9. 10 Pokolenia - ser. prod. USA
9. 30 „Świat kobiet,,
10. 00 Willie Dixon „I am the 
blues,, - film prod. ang.
11. 00 Na życzenie

12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 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 „Morderstwo doskonałe,, 
- film krym. prod. ang.
24. 00 Panorama
0. 10 Złote lata 60-te - koncert 
zespołu „Bleckaut,,
1. 30 Zakończenie programu

S obota 26. 09 . 1992 r.
Program 1

7. 25 Program dnia
7. 30 Wieści
7. 40 „Reportaż„
8. 00 Rynek AGRO
8. 20 Z Polski...
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,,/ 3 /
1030 Język angielski dla dzieci
11. 05 Witajcie w Teatrze Cieni.. 
- koncert zesp. „Ziyo„
1135 Sobotnie randez-vous
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 „Odyseja zwierzęca, / 2/  -

serial przyrodn. prod. USA
13. 00 Walt Disney przedstawia
14. 20 Teatr Wspomnień: Au
gust Strindberg „Panna Julia,,
15. 50 Sobotnie rendez-vous
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Domek na prerii,, 
/13/„Szop„ ser. prod. USA
18. 15 Wiecznie zielone - teletur
niej
18. 30 „Pegaz,,
19. 00 „Małe wiadomości- DD,,
19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
20. 30 „Przybywa jeździec,, - wes
tern prod. USA
2230 Wiadomości wieczorne
22. 40 Portret - Janusz Głowacki
23. 20 Sportowa sobota
23. 40 „Słodka Alicja„ - film fab.

prod. USA
1. 20 Good news festiwal
2. 05 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Kaliber 92 - wojskowy pro
gram dokumentalny
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 - „Polskie 
ślady na indiańskich ścieżkach,, 
- film dok. A. Chiczewskiego,
10. 25 Artysta i jego świat - „Pra
wdziwy Rembrandt, / 2 /

11. 00 Seans filmowy - program 
Ewy Banaszkiewicz
11. 30 Twoje przeboje
12. 00 La la mi do, czyli poryki
wania szarpidrutów
12. 30 Rody polskie - film doku
mentalny
13. 05 Auto - magazyn
13. 35 Lekarz domowy
13. 55 „Za chwilę dalszy ciąg 
programu,,
14. 20 Zwierzęta świata „Tajem
nicza przyroda,, /4 /
14. 50 Studio sport
15. 40 Halo dwójka - IMAGE
15. 55 Róbta co chceta - pro
gram Jerzego Owsiaka
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Pełna chata,, /1 3 / serial

prod. USA
17. 10 Wielka gra - teleturniej
18. 00 Program lokalny
1830 Halo dzieci - „Lobo, po
mysłowy pies,,
1835 Akademia polskiego filmu 
„Spotkanie w bajce,, 1962 r.
20. 00 Warszawska Jesień 1992 r. 
- rel. festiwalu muzyki
2030 Wielki sport
21. 00 Panorama
2130 Słowo na niedzielę 
2135 Camerata 2 - magazyn 
muzyczny
2230 „Mąż pani ambasador,, 
/  7 /  - serial prod. francuskiej
23. 25 To ja - program 
z udziałem zespołu „Raz, dwa, 
trzy,,
24. 00 Panorama
0. 10 Izrael - koncert zespołu 
0. 55 Zakończenie programu

Niedziela, 27. 09. 1992 r.
Program 1
6. 55 Program dnia
7. 00 „Podwodna odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,,
7. 45 „Zapomniani rolnicy, /2 / -  
rolnictwo na świecie
8. 00 „Przystanki codzienności,,
8. 20 „Notowania,,
8. 45 „Polskie ZOO,, /powtórze
nie/
9. 00 „Zamek Eureki„ /3 /-  serial 
prod. USA
9. 05 Teleranek
9. 50 „Dzieci z ulicy Degras- 
si, / 3 /  - serial kanad.
10. 15 Język angielski dla dzieci

10. 25 „W 80 dni dookoła świa
ta, / 4 /  „Indyjskie golenie,,

11. 15 Morze - magazyn
11. 35 „Tydzień,, - magazyn rol
niczy
12. 20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 45 Teatr dla dzieci - Danuta 
Wawiłow „Dzikie konie,,
13. 45 „Z kamerą wśród 
zwierząt,,
14. 00 W Starym Kinie: „Pa
ryżanka,, - komedia
15. 30 100 pytań do...
16. 15 Rhytmick
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dynastia,, - ser. prod. 
USA
18. 20 „7 dni świat,,
18. 50 Śpiewnik domowy Jana 
Kaczmarka
19. 00 Wieczorynka

1930 Wiadomości
20. 10 „Wolter - człowiek nie
zwykły,, / l /  ser. prod. franc.
21. 10 „Godzina bez kwadransa 
Jana Tyszkiewicza,,
2135 Sportowa niedziela
22. 40 Wokół wielkiej sceny -ma
gazyn P. Nędzyńskiego
23. 10 Kino Europejskie: „Ściga
ni przez śmierć,, - wojenny dra
mat prod. fancuskiej /1962 r /
1. 55 „Gdybym był królem,, - 
Cicho zwierzęta - miniatura lite
racka A. Kijowskiego w interp
retacji A. Bardiniego
2. 05 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Przegląd tygodnia -/dla 
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, serial

anim. prod. japońskiej
8. 25 Film dla niesłyszących: 
„Wolter-człowiek niezwykły,,
9. 20 Słowo na niedzielę /d la  
niesłyszących/
9.25 Powitanie 
930 Programy lokalne
10. 30 Dla dzieci - balet „Nasze 
życie, nasze sny,,
12. 20 „Rodzinny bumerang,, 
/22/  ser. prod. austal. -ang.
13. 00 Podróże w czasie i prze
strzeni „Rok 2048,, / l / -  „Alarm 
ozonowy,, - serial dokum. prod. 
norweskiej
13. 50 Szczęśliwy rzut - teletur
niej
14. 10 Animals - program ekolo
giczny
15. 00 Wydarzenie tygodnia
15. 30 „Godzina z Hanna Bar-

bera„-filmy animowane
16. 25 Program dnia 
1630 Panorama
16. 40 „Cudowne lata,, serial 
prod. USA
17. 10 Festiwal w Edynburgu / l /
17. 40 List Stasysa do van Gogha
18. 15 Halo dzieci: „Lobo, po
mysłowy pies,,
18. 20 „Nie płacz, to tylko bu
rza,, - film fab. prod. USA
20. 10 Telekonferencja dwójki
21. 00 Panorama
21. 40 Kobiety jazzu„Wokalist- 
ki-scating, /3 /-se r. prod. ang.
22. 20 Benefis Leopolda Kozło
wskiego
23. 15 Osip Mandelsztam „U
mieranie wieku,,
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Poniedziałek, 28. 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 /4 /
11. 30 Piosenka jest dobra na 
wszystko
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna

12. 15 Język francuski /4 /
12. 45 Stefanio di Giovanni 
„Sassetta,, wersja francuska
13. 15 Język niemiecki /4 /
13. 45 Kompozytor i jego miasto 
„Mendelssohn i Berlin,, wersja 
niemiecka
14. 15 Język włoski /4 /

14. 30 Język angielski / 4 /
15. 00 ALF - ser. komediowy 
prod. USA w wersji angielskiej
15. 30 Prezentacje - Na skraju 
Puszczy Solskiej
16. 00 Program dnia
16. 05 LUZ program nasto
latków

17. 00 Teleexpress
17. 20 „ALF,, - ser. komed. prod.
USA
1730 Sztuka... nie sztuka - ma
gazyn plastyczny
18. 10 „Magazynio,, - program 
satyryczny

c. d. na stronie 10
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PROGRAM TELEWIZYJNY
Poniedziałek, 28. 09. 92 r.

c. d. ze strony 9
18. 20 Nasi obok nas
18. 45 O bezpieczeństwo naro
dowe - program publicystyczny
19. 00 Wieczorynka 
19.30  Wiadomości
20. 05 Antena
2030 Teatr telewizji „Nieboskie 
stworzenie,,
21. 25 Nie pogodzę się z tym

nigdy - reportaż
22. 00 Jutro będzie futro - recital 
Igi Cembrzyńskiej
22. 20 „Zaskakujący wybuch po
lskiej tolerancji,, - reportaż
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Pogranicze w ogniu,, /5 /  
- serial TP
0. 05 Zakończenie programu

Program 2
8. 00 Panorama

8. 10 Programy lokalne
8. 40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
ser. anim. prod. franc. -jap.
9. 10 Pokolenia
9. 30 Hobby
10. 00 „Robert Plant - Now and 
Zen,, - ser. muz. prod. ang. 
1030 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 2
12. 00 - 16. 25 Przerwa 
16.25 Powitanie

16. 30 Panorama
16. 40 Sport
16. 55 Pokolenia - serial prod. 
USA
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych - Mat. arch. z Powstania 
Warszawskiego
17. 50 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Tajemnicze złote miasta,, 
powtórzenie
18. 55 Perły z lamusa „39

kroków,, film krym. USA 
/1935/
20. 40 Reportaż z Krakowskiego 
Tygodnia Witkacego
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/ 4 /  -ser. kom. prod. USA
22. 15 Gwiazdy świecą wieczo
rem
23. 10 997 - kronika kryminalna
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

W torek, 29. 09 . 1992 r.
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 „Pogranicze w ogniu„-/5/ 
ser. TP /powtórzenie/
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 15 Przyjemne z pożytecznym 
11.30  Gdzie kołyska twoja
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań-zbiór 
roślin strączkowych, wykorzys
tanie na pasze
12. 45 Świat chemii / 5 /  - stan 
materii

13.15 Kuchnia - balonem po... 
kuchni
13. 30 Fizyka półżartem-Jak 
zmienić kolor-ser. dok. prod. 
niem.
13. 45 Co, Jak? Dlaczego? - 
pływanie
14. 00 Surowce - fosforany - ser. 
prod. niem.
14. 20 Telekomputer
14. 55 Przybysze z matplanety - 
magiczne promienie
15. 20 My w kosmosie
15. 40 Laboratorium - Jak to 
zrobić?
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Tik - Tak oraz 
film z serii „Denis-Zawadiaka,,
16. 50 Język angielski dla dzieci
/1 7 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Tom i Jerry,, - ser. anim.

prod. USA
17.50 „Murphy Brown,, - 
ser. komediowy prod. USA
18. 15 „Pokoik na Kremlu,, film 
dok. o Walentinie Bierezkowie, 
tłumaczu osobistym Stalina
18. 45 Powstańcze negocjacje - 
program dokumentalny
19. 00 Wieczorynka
1930 Wiadomości
1935 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Historia kina: „Tron we
krwi,, film fab. prod. japońskiej
/1957 r. -109 m in / reż. Akira
Kurosawa
22. 05 Listy o gospodarce 
2235 Program rozrywkowy
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 05 Wieczór z... agentem -pro- 
gram satyryczny
23. 45 Powrót Bardów - Tadeusz 
Krok /k rakowski poeta/

0. 15 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 „Gloria Estefan and the 
Miami Sound Machinę,,
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum - Planty
16. 55 „Pokolenia,, ser. prod. U- 
SA
17. 20 „Ojczyzna-Polszczyzna,,
17. 40 Moja wiara

18. 00 Programy lokalne
18. 30 „Kapitan Planeta i Plane- 
tarianie,, - ser. animow.
18.55 „Europuzzle„
19. 00 „Utopcy z ulicy Panisper
na, /3 /-ser. prod. włoskiej
20. 00 Punkt widzenia - program 
ekologiczny
2030 Sewilla - Expo 92 - Repor
taż Agaty Młynarskiej
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 Chimera - magazyn litera
cki
22. 25 „Kate i Allie,, / 4 /  
ser. kom. prod. USA
22.55 Legendy filmu - Charlton 
Heston
23. 40 Warszawska jesień 92 - 
reportaż z XXXV M. F. Muzyki 
Współczesnej
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Środa, 30. 09. 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 Historia kina: „Tron we 
krwi,, film japoński
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - pasze 
na zamówienie
12. 45 Chochlikowe psoty, czyli

Czwartek, 1. 10. 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 „Columbo, / 2 / -  ser. prod. 
USA
11. 10 FAMA’92 - co dalej - rep. 
I. Paczkowskiego
1130 Ściśle jawne - wojsk. 
progr. dokum.
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań 
1230 Diariusz podróży po Kali-

1 0

zmagania z ortografią
13. 15 Nie znane powstanie - po
wstanie w fotografii
13. 30 Swego nie znacie - katalog 
zabytków - Chojna
13. 40 Pegaz młodych - autobio
grafie
14. 05 Historia polskich 
przekładów biblii
14. 30 Teatr telewizji: Adam 
Mickiewicz „Pan Tadeusz,, - 
Księga III „Umizgi,, - reż. 
Adam Hanuszkiewicz
15. 30 Dzieło, arcydzieło, kicz 
„Paon - kawiarnia,,
15. 35 Szkoły w Europie
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów 
„Oddział dziecięcy,, / 5 /

fornii - film dok.
13. 25 Jak dożyć do stu lat- 
szkoła zdrowia M. Sieradzkiego
13. 40 Kraina jedwabiu cz. l -film 
dok. prod. chińskiej
14. 00 Mieszkamy w Polsce - 
Świętokrzyski Park Narodowy
14. 25 Dookoła świata - w Repu
blice Południowej Afryki
14. 45 Nie tylko dinozaury
15. 10 Zwierzęta świata „Tajem
nicza przyroda,, / 5 /  - „Przyroda 
za kolczastym drutem,, - film 
dok. prod. angielskiej
15. 35 Przez lądy i morza - szczyt 
w Rio
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów 
: KWANT
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Sława,, /12/ - serial pro-

17. 00 Teleexpress
17. 45 „Syn wyspy,, /1 3 / - ser. 
prod. USA
18. 15 Akademia zdrowego ciała
18. 40 My i świat - magazyn
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 Studio Sport
22. 00 Polska w Parlamencie - 
magazyn sejmowy
2230 Leksykon polskiej muzyki 
rozrywkowej /Izabela Trojano
wska/
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Z biegiem lat, z biegiem 
dni,,
0. 10 Zakończenie programu 

Program 2

dukcji USA
18. 10 Takie kiedyś były zabawy 
- wspomina Szymon Kobyliński
18. 20 I jeszcze raz... program 
kabaretowy
1835 Magazyn katolicki
19. 00 Tęczowy Mini - box
19. 10 Wieczorynka - „Wesoła 
siódemka,,
1930 Wiadomości
20. 10 „Columbo,, / 2/ - serial 
prod. USA
2135 Tylko w Jedynce
22. 45 Wiadomości
23. 05 Wódko pozwól żyć - pro
gram Halszki Wasilewskiej 
2335 Zakończenie programu

Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny

8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, /1 6 / - serial 
anim. prod. japoń.
9. 10 „Pokolenia,,
930 Świat kobiet
10. 00 „Żywot George'a„ - film 
dok. prod. ang. /10-lecie firmy 
Hand Made Films/
10. 50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów
12. 00 - 16. 20 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Studio Sport
16. 50 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 55 Pokolenia - ser. prod.

8. 40 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
930 Świat kobiet
10. 00 Koncert UB 40 i Roberta 
Palmera
10. 50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórzenie
najlepszych programów
„Dwójki,,
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport
16. 55 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
17. 20 Wspólna Europa - Unia 
Europejska / 2 /
17. 50 Rozmowy o rzeczynieposp

olitej Aleksandra Małachowskiego

USA
17. 20 Ekostres
17. 40 Sposób na starość - pro
gram Haliny Miroszowej
18. 00 Program lokalny
1830 Piłkarze /1 5 / - ser. anim. 
prod. jap.
19. 00 Film Juzo Itamiego - „A 
Ge Man - Opowieści złotej Gej
szy,, komedia prod. Japońskiej 
/1990 r. 118 min. /
21. 00 Panorama
2130 „Ekspres reporterów,,
22. 05 Studio teatralne 
dwójki: James Joyce„Tak chce 
tak,,
23. 45 „Dziewce z ciortem-Bal
lada Ludowa,, film P. Szulkina
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

kiego
18. 00 Program lokalny
1830 „Nowe przygody He-ma- 
na - serial anim. prod. USA
18.55 Europuzzle
19. 00 „Odlecieć stąd,, /1 4 / -se
rial prod. USA
19. 45 Międzynarodowy Dzień 
Muzyki - Transmisja koncertu 
w wyk. Symfonii Varsovii
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Teatr Sensacji: Jerzy Jani
cki „Akcja V„ / 5 /
22. 45 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
23. 00 „Czerwona dynastia / 2 /  
„Spuścizna 1979„ - film dok.
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY

Na turystycznym szlaku

muru attykowego, części 
najniższej, ozdobionej zwyk
le płaskimi ślepymi arkada
mi; tu również umieszcza się 
otwory rynien i okienka na 
poddasze,

gzymsu wieńczącego mur 
attykowy,

grzebienia o urozmaico
nej, postrzępionej formie, 
rysującej się pięknie na tle 
nieba.

Czasem, jak w Kazimie
rzu nad Wisła, gdzie attyki 
patrycjuszowskich kamienic 
doszły do szczytu ozdob
ności i osiągnęły niespoty
kaną nigdzie wielkość, na 
grzebieniach siedzą bazylisz
ki, wyciągają języki smoki, 
wyginają się delfiny, w ni
szach stoją święci, a dookoła 
rozmieszczone są aniołki, 
kwiaty, maski i mnóstwo 
rzeźbionych w kamieniu-

POZNAŃSKIM - /1561r./ W KRAKOWIE

W XVI wieku w kamieni
cach mieszczańskich, tam 
gdzie znaleziono trochę 
miejsca na wewnętrzny dzie
dziniec, dach opadał zazwy
czaj połaciami ku środkowi 
/na dziedzińce/. Z daleka 
budynek wyglądał tak, jak 
gdyby wcale nie miał dachu. 
Raziło to ówczesnych ludzi, 
przyzwyczajonych od kilku 
pokoleń do bardzo stro
mych i wysokich dachów go
tyckich.

Rozwinięto więc w zu
pełnie oryginalny sposób 
motyw ATTYKI, motyw nie 
nowy, spotykany już w ar
chitekturze gotyckiej, 
szczególnie na Pomorzu. 
Zresztą attyka miała nie tyl
ko ukrywać spadzisty dach, 
nie tylko była ozdobnym 
zwieńczeniem budynku, ale 
miała również służyć jako 
zabezpieczenie przeciwpoża
rowe. W wypadku pożaru 
drewnianego wiązania da

dachowego wysoki mur attyki 
nie pozwalał na szybkie 
przerzucanie się ognia na 
sąsiednie budynki.

Pierwsze polskie attyki po
wstały na budynku Sukiennic 
w Krakowie /15 5 7  r. /  i na 
ratuszu poznańskim /1561  
r. / .

Attyka składa się zwykle 
z trzech części:

Kształt polskich attyk, 
szczególnie z końca XVI 
i pierwszej połowy XVII wie
ku był tak urozmaicony 
/grzebienie zakończone 
szyszką, słupkiem z kulą, pi
ramidką, wazonem, ozdo
bione strasznymi maszkaro
nami i wiele, wiele innych 
form/, że trudno znaleźć 
dwa identyczne przykłady.

rys. MARIAN R A K

detali. Wszystkie bogate for
my attyk należą do rodzi
mych form naszej architek
tury późnego renesansu. 
W XVI i XVII wieku od
grywały ogromną rolę 
w ogólnym wyglądzie miast 
polskich, zdobiąc mury 
zamków, ratusze, kamieni
ce, wieże kościołów oraz ba
szty bram miejskich.

N a  Z a c h o d z ie  bez zmian
Dla ulubionego zespołu     przeróżniejsze formy muzyczne 

naszej redakcji CARRANTUOHILL     muzyczne. Wśród nich znalazł się 
CARRANTUOHILL, sierpień był obfity  także nasz CARRANTUOHILL 
obfity w wydarzenia. Pierwszego     CARRANTUOHILL i przyznać trzeba, że 
go dnia tego letniego miesiąca     był jednym z wykonawców, 
miesiąca grupa gościła w Mrągowie     który zebrał największą ilość 
Mrągowie. Pojechali tam na zaproszenie     braw. 
proszenie ich wieloletniego     W połowie sierpnia CARRANTUOHILL 
przyjaciela, a zarazem animatora     CARRANTUOHILL wybrał się 
animatora wielkiego country-     na prawie trzytygodniowe 
show - Tomasza SZWEDA.     tournee po Europie Zachodniej 
Tegoroczny, jubileuszo-wy -      Zachodniej. Najdłużej przebywali

„Carrantuohill,, w belgijskim centrum handlowym...
X Piknik Country odbiegał 
konwencją od pozostałych 
dziewięciu. Tylko dwa dni 
/pierwszy i ostatni/ były tra
dycyjnie kowbojskie, nato
miast trzeci dzień zatytuło
wany „Wszyscy chłopcy 
z naszego pueblo,, był naj
większą atrakcją i zaskocze
niem. Wystąpiło wiele ze
społów prezentujących najprzeróżniejsze

w Belgii. Grali w wielu mias
tach na wybrzeżu Morza 
Północnego. Stamtąd wyru
szyli do Francji, zaś w dro
dze powrotnej na dłużej za
trzymali się w Niemczech. 
Rybnicko-żorską piątkę 
podczas tej podróży niezwy
kle ujęła serdeczność 
Belgów, ich żywe zaintereso
wanie muzyką wykonywaną

przez zespół. Świadczyć 
mogą o tym liczne nowe 
kontakty oraz zaproszenie 
do odwiedzin w przyszłym 
roku. Znów gościć będą 
w krajach Beneluxu, no
wością zaś będzie uczestnict
wo w największym europejs
kim celtyckim festiwalu, od
bywającym się corocznie, 
w Bretonii. Wielu ludzi 
„zwabionych,, ich żywio
łową muzyką wyrażało po
dziw i uznanie.

Prawie zawsze brani byli 
za rodowitych Irland
czyków. Ich koncerty miały 
miejsce przeważnie w pu
bach, czyli tam skąd swój 
rodowód czerpie ten rodzaj

Na Malej Scenie Rybnickiej
Poeta, prozaik, 

publicysta
W poniedziałek 28 bm. 

o godz. 12. 00 MSR gościć 
będzie Janusza KONIUSZA 
- poetę, prozaika i publi
cystę.

W jego twórczości można 
bez trudu odnaleźć autenty
czność, wyrosłą z doświad
czeń i wnikliwej obserwacji 
rzeczywistości. Przekonuje 
w niej wiarygodność psycho
logiczna i zarazem fascynuje 
szeroki kontekst społeczny. 
Jest to proza zwięzła i zara
zem delikatna, wywołuje 
wzruszenia i refleksje nad

celtyckiego muzykowania; 
ale nie odrzucili zaproszenia 
do zagrania podczas chrztu 
i wesela u swych belgijskich 
przyjaciół, lub rozreklamo
wania super-market'u. Przy 
okazji wspomnieć warto, iż 
CARRANTUOHILL jest 
samofinansującym się ze
społem, obecnie nie korzys
tającym z pomocy żadnego 
sponsora. Czy nikt z rybnic
kich businessmanów lub dy
rektorów zakładów produk
cyjnych /np. Browaru/ nie 
widzi w tym wielkich 
możliwości rozreklamowa
nia swych towarów lub usług 
zarówno w kraju jak i za 
granicą? A mówi się, że re
klama dźwignią handlu...

ALDRA

ludzkim losem, mocno eks
ponuje motywy pamięci i ta
kich zwykłych, prostych 
uczuć, jak wstyd i ból. Wiele 
jego tekstów popularyzuje 
kulturę i historię regionu lu
buskiego; mieszka od lat 
w Zielonej Górze, jest redak
torem naczelnym czasopis
ma „Nadodrze,,.

Wśród publikacji
książkowych odnajdujemy: 
tomiki poezji - Tempo 
krążenia /1958/, Ślad 
przelotu / 19 6 l/, Wokół 
słow a /1963/ i Z  Kaina i Abla 
/1984/; szkice - Tadeo 
Polacco /1 960/; tomiki opo
wiadań - Wakacje z  Julią 
/1969/, Beczka Diogenesa 
/1986/; Ziemia w stopach. 
Podania, legendy i baśnie 
Ziemi Lubuskiej /1970/.

Pod znakami
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  -  20. 04.

Pogorszenie Twojego 
samopoczucia może dotknąć 
również Bogu ducha winne 
osoby. Zastosuj techniki 
zastępczego rozładowania 
agresji.

B YK
21. 04.  -  20. 05.

Na pierwszym planie 
stawiasz sprawy zawodowe, 
co może spowodować utratę 
kontaktu i brak porozumienia 
z partnerem. Poszukaj 
kompromisu!

BLIŹNIĘTA
21. 05.  -  21. 06.

Twoje sprawy powracają
do równowagi, co da ci 
poczucie szansy i wygranej 
w życiu. Uważaj na zdrowie!

RAK
22. 06.  -  22. 07.

Twoje pomysły, choć 
ryzykowne, mogą wiele 
zmienić w relacji Ty - Twój 
pracodawca. Nie daj się 
wybić z  rytmu.

LEW
23. 07.  -  23. 08.

Potrzeba aprobaty
i spokoju jest Ci w tej chwili 
niezbędna. Inaczej nie 
będziesz w stanie 
zaaprobować samego siebie.

PANNA
24. 08.  -  23. 09.

O najbliższą przyszłość 
możesz być spokojny, 
zagmatwane dotąd sprawy 
wyglądają zdecydowanie 
jaśniej.

WAGA
24. 09.  -  23. 10.

Przeanalizuj ostatnie
porażki, bo nawet w nich 
można dojrzeć zalążki 
sukcesu. Nie ma nic złego, co 
by...

SKORPION
24. 10.  -  22. 11.

Stracona energia jest nie 
do odzyskania, nie 
wykorzystuj je j więc na 
niepewne przedsięwzięcia.

STRZELEC
23. 11.  -  21. 12.

Pracujesz solidnie, choć
impulsywnie i zrywami, co 
jednak zupełnie wystarcza na 
wygodne życie.

KOZIOROŻEC
22. 12.  -  20. 01.

Zasadnicze zmiany, jakie
zamierzasz przeprowadzić 
w życiu, przyniosą Ci 
satysfakcję - nie musisz 
zatem z lękiem oglądać się za 
siebie.

WODNIK
21. 01. -  18. 02.

Zdolność do szybkiego 
adaptowania się w nowym 
środowisku jest Twoją wielką 
szansą. Nie bój się zmian!

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

Ocenianie świata poprzez 
odczucia idealistyczne, często 
pod wpływem impulsu, 
dobrze nie wróży Twojej 
przyszłości. Obudź się!

1 1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Fatałachy z naszej szafy 

Chłodne ranki
Przejście z okresu letnie

go, w tym roku szczególnie 
gorącego, do chłodniejszych 
dni września, jest dla nas 
zawsze małym szokiem. 
Głęboko wycięte trykoty 
trzeba odłożyć, a z pawlaczy 
ściągnąć żakiety i inne wierz
chnie okrycie. Codzienne 
pytanie co na siebie włożyć, 
jest tym bardziej uzasadnio
ne, że ranki bywają chłodne, 
a później robi się ciepło. 
I wtedy wracamy do najbar
dziej sprawdzonego warian
tu - kostiumu. Nie trzeba 
kombinować, czy dół pasuje 
do góry, a góra do dołu, 
sięgamy po prostu do szafy 
i wybieramy czy ten cyna
monowy z krótką spódnicą 
i długim żakietem z mieszan
ki lnu i syntetyku, czy 
spódnico-spodnie z pod
wyższoną talią i krótkim ża
kietem, a może wąską

Warto przeczytać
Róbta co chceta

Ostatnim hitem na rynku 
wydawniczym jest książka 
,,Listy do Owsiaka„. Na 200 
stronach zamieszczone są, 
w formie listów do popular
nego prezentera Jurka Ow
siaka, wypowiedzi przedsta
wicieli rożnych subkultur 
młodzieżowych. Zachowana 
jest oryginalna stylistyka 
i słownictwo. Czytamy, co 
młodzi sądzą na temat religii

spódnicę z pepitki i czarną 
marynarkę. Ideałem byłby 
kostium szary lub takiż gar
nitur.

Rankiem zarzucamy na 
ramiona kaszmirową
chustę, do ręki bierzemy 
aktówkę, bo przecież mała 
torebeczka, choć modna, do 
pracy się nie nadaje i... bieg
niemy.

Wróżka

 religii, swoich belfrów i rod
ziców. Wyrażają swoje ra

dości, smutki, zwątpienia 
i uniesienia. Wszystkie 
poglądy wyrażone w listach 
łączy jedno - miłość do mu
zyki. Z kartek książki po
wiało swojskością, gdy zna
lazłam list Sławka 
z Rybnika. Piszą nie tylko 
młodzi, piszą również ich ro
dzice. Jeśli uda się Wam zdo
być tę pozycję, podajcie do 
czytania innym. Warto!

Sie ma 
AGATA

Pomyśl o sobie

Aby wiecznie młodym być
Zestaw kosmetyków do 

pielęgnacji biustu podaliśmy 
w poprzednim numerze 
„Gazety Rybnickiej,,, zaś do 
pielęgnacji ciała firma Ger
netic International propo
nuje poniższy zestaw kosme
tyków:

LYMPHO - lotion do 
ciała stosuje się, aby przygo
tować ciało na zabiegi spec
jalistyczne:  odchudzające,
ujędrniające,  zwalczające
cellulitis, szorstką skórę na 
nogach, rozstępy itp. Zawie
ra żeńszeń, kasztan, algi mo
rskie, estry kwasów tłu
szczowych i sole mineralne

VEINULO - ampułka 
biologiczna do ciała znajdu
je największe zastosowanie 
przy problemach z żyłami 
/żylaki/, powoduje odetka
nie i zmiękczenie naczyń. 
Zawiera przede wszystkim 
rutynę, aescin i inne. 
Zmiękcza ścianki żył i poma
ga w rewitalizacji naczyń 
krwionośnych.

VASCO/ARTERA - spe
cjalny krem do ciała, oczysz
czający, poprawiający 
ukrwienie, szczególnie zale
cany przy „skórce poma
rańczowej,,. Krem ten akty
wizuje proces ukrwienia, 
wpływa łagodząco na kostki 
nóg, opuchnięte nogi, prze
ciwdziała nadmiernemu za-

.........
N A S Z E
PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka 
26 września, godz. 19. 00 -
1. 00,  WIDEODYSKOTEKA

trzymaniu wody itp. Nadaje 
się do zabiegów przeciw cel
lulitis, gdyż rozkłada złogi 
obumarłych komórek, po
budza wydzielanie wody i jej 
wydalanie. Krem ten zawie
ra liczne substancje biologi
cznie czynne pochodzenia 
roślinnego jak też wyciągi 
z embrionów zwierzęcych.

ADIPO/GASTA - spec
jalistyczny krem do ciała, do 
odchudzania, redukcji miej
scowo lub całościowo roz
mieszczonych poduszek tłu
szczowych, z działaniem 
przyśpieszającym przemianę 
materii. Krem ten umożliwia 
powolną, ale pewną likwi
dację powierzchownych 
złogów tłuszczu, przywraca 
ciału harmonijną sylwetkę. 
Zawiera przede wszystkim 
ekstrakt z alg morskich: jod, 
chlor, sód, potas, wapno, wi
taminy A, C, z grupy B i in
ne, ekstrakty z brzozy, blu
szczu, arniki, głogu i inne.

SOMITO - krem 
ujędrniający ciało, może po
wodować złuszczanie ob
umarłych komórek
naskórka, co ma dodatkowy 
korzystny wpływ. Zawiera 
m. in. olejek z migdałów, 
chlor, jod, witaminy 
B, B1, B6, D3, skrobię, cukier 
itp. oraz bardzo aktywny 
ekstrakt zwierzęcy.

WIDEODYSKOTEKA połączona z losowaniem 
wejściówek na październik, 
cena biletu 30. 000 zł 

27 września, godz. 19. 00 -
24. 00,  WIDEODYSKOTE
KA , cena biletu 20. 000 zł 

1 października, godz. 18. 00 
- występ zespołu ’’ME
DIUM ’'

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

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

tv

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
28. 09. br., wylosowana zo
stanie nagroda w postaci na
granej kasety video ufundo
wana przez PUH „ULEX„

Nagrodę za rozwiązanie 
łamigłówki z „GR„ nr 36 
z dnia 11 września br. otrzy
muje Jarosław KUCZMA, 
ul. Dworcowa 3 /2 3 , 44-200 
Rybnik. Nagrodę prosimy 
odebrać w redakcji.

z Rybnika-Boguszowic, tel. 
392-134.

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

Teatr Ziemi Rybnickiej
26 września, godz. 10. 00 

Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych o „ZŁOTĄ 
LIRĘ„ - koncert konkurso
wy z udziałem 5 orkiestr, 
wstęp wolny

26 września, godz. 18. 00 
Inauguracja XXIII RYBNI
CKICH DNI LITERATU
RY, występ kabaretu „ELI
TA,, / j . Kaczmarek. L. Nie
dzielski, J. Skoczylas, S. 
Szewc, W. Plaskota/ pt. 
„Hej, szable w dłoń,., cena 
biletów 60. 000 i 40. 000 zł

27 września, godz. 18. 00
KONCERT GALOWY 
M IĘ D Z Y N A R O D O W E 
GO FESTIWALU OR
KIESTR DĘTYCH
o „ZŁOTĄ LIRĘ„, c. d. In
auguracji XXIII RDL, 
wstęp wolny

28 września, godz. 8. 00, 
9. 30, 11. 00, 12.30 , X X lII 
RDL - „Między mną a tobą„ 
- poezja romantyczna, wyk.
K.  Chamiec, R. Kłosowski,
L.  Łącz, A . Płoszaj-Dejmek, 
wstęp 20. 000 zł

29 września, godz. 18. 00 
KONCERT SYMFONI
CZNY - inauguracja sezonu

Najwyższej jakości pro
dukty na słońce jak:

MELANO I - dla bardzo 
wrażliwej skóry 

MELANO II - dla nor
malnej i wrażliwej skóry 

REMODELLIERENDE  
CREME - do odchudzania 
przy opalaniu 

AFTER SUN GEL - do 
pielęgnacji po kąpielach 
słonecznych.

Preparaty do kąpieli sło
necznych zabezpieczają 
skórę przed wysychaniem, 
chronią i mają jednocześnie 
działanie przeciwzmarszcz
kowe.

Zestaw kosmetyków do 
pielęgnacji biustu i ciała jest 
serią do pielęgnacji specjal
nej, dlatego można je stoso
wać systemem domowym po 
uprzedniej konsultacji z fa
chową kosmetyczką, sto
sującą zestaw kosmetyków 
firmy Gernetic Internatio
nal.

W następnym numerze 
„GR„ podamy dalsze prepa
raty, które proponuje A. La
porte do pielęgnacji ciała, 
których działanie jest łagod
ne i mogą być stosowane 
przede wszystkim jako pro
dukty zapobiegające przed
wczesnemu starzeniu się. 
Omówimy też specjalne pro
dukty pielęgnacyjne do 
włosow.

Na podstawie 
INFORMATORA 

A. LAPORTE 
opracowała: K. Piasecka

koncertowego Filharmonii 
Ziemi Rybnickiej z udziałem 
U R S Z U L I  T R A W I Ń S
KIEJ-MOROZ /Teatr Wie
lki w Warszawie/, w pro
gramie utwory Rossiniego, 
Pucciniego, Bizeta, Verdie
go, wstęp 25. 000 i 15. 000 zł.

30 września, godz. 18. 00 
XXIII RDL /  występ SCE
NY RUCHU z Lublina, wi
dowisko pantomimiczne pt. 
„Popioły,, na motywach ob
razów E. Muncha, muzyka 
zespołu „Voo Voo„ cena bi
letu 60. 000 i 30. 000 zł.

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

28 września, godz. 19. 00 
w ramach XXIII RDL pre
miera filmu „W środku Eu
ropy,, i spotkanie z jego 
reżyserem Piotrem ŁAZAR
KIEWICZEM, w filmie 
grają J. Trzepiecińska,
A . Mastalerz, G. Pawłowski, 
wstęp za okazaniem kar
netów.

Kino Premierowe
1 października, godz.

11. 00,  16. 30 w ramach
XXIII RDL projekcja filmu 
prod. USA pt. „K-2„, w roli 
gł. Michael Biehn oraz
o godz. 19. 30 spotkanie z al
pinistą Wojciechem KUR
TYKĄ, cena biletów 20. 000
i 15. 000 zł.

/ g w /

Nasz adres:
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, 
pokój 16 

te l/fax  28-825 
Biuro czynne 

\o d  9. 00 do 17. 00
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