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Złota Lira i Honorowa Lampka Górnicza...

... w  dobrych  rękach
Występem wrocławskiego 

kabaretu „Elita,, zainaugu
rowane zostały w sobotę 26 
września XXIII Rybnickie 
Dni Literatury. Kabaret nie 
miał już tej pary, co w swoich 
najlepszych czasach, a może 
to czasy dla kabaretu nie te? 
W każdym razie przez cały 
tydzień impreza goniła imprezę

z „D n i a m i ..,, Międzynarodo
wy Konkurs Orkiestr Dętych
o „Złotą Lirę„, który za
kończono w ub. niedzielę 
efektownym koncertem ga
lowym. Z zapowiadanych 
trzech zespołów zagranicz
nych, nie dojechała belgijska 
orkiestra „Puldebros,,, na 
szczęście poziom dwu pozostałych

Jan LANGOSZ, Tadeusz 
FOLWARCZNY i Andrzej 
ZUBEK. Choć orkiestra 
z Ostrawy - „VITKOVAK, „ 
wystąpiła w okrojonym, ale 
zgodnym z regulaminem 
składzie, jej brzmienie było 
i tak imponujące. Specjalną 
nagrodę otrzymał współpra
cujący z orkiestrą kompozytor

Na nowej płycie Rynku zebrali się uczestnicy 
Międzynarodowego Konkursu Orkiestr Dętych o „Złotą 
Lirę,,.  Foto: wack

Laureat Honorowej Złotej Lampki Górniczej Czesław 
Gawlik odbiera wyróżnienie z rąk prezydenta Józefa 
Makosza.  Foto: wack

imprezę, a przed nami jeszcze 
mocny akcent na zakończe
nie, którym będzie jutrzejszy 
występ teatru „KWAD
RAT,,.

Za sobą natomiast mamy 
m. in. integralnie związany

pozostałych: z Czecho-Słowacji 
i Włoch, był tak wysoki, że 
to one właśnie podzieliły 
między siebie główną na
grodę - „ZŁOTĄ LIRĘ„. 
Tak zadecydowało jury 
w składzie: Józef SZWED,

tor i dyrygent Pavel STA
NEK. Na codzień orkiestrą 
dyryguje Jiri SINDEL. Wy
konanie fragmentu „Sprze
danej narzeczonej,, Smetany 
oraz kompozycji Pavla 
STANKA, nawiązującej do 
500 rocznicy odkrycia Ame
ryki przez Krzysztofa Kolu
mba, wzbudziło szczery en
tuzjazm widowni, w tym 
członków włoskiej orkiestry 
„CORPO MUSICALE LE- 
NESE„ z północnowłoskie
go miasta LENO. Rywal do
cenił mistrzostwo czeskiej 
orkiestry, sam prezentując 
wysoki poziom wykonawczy 
i iście włoski temperament. 
Dowodem na to niech będzie 
również nagroda dla grupy 
perkusyjnej „CORPO...,,. 
Włoskiej orkiestrze szefuje 
młody, dyplomowany 
trębacz konserwatorium 
w Mantovie, Massimo PEN
NATI, jak można się było 
zorientować,  ulubieniec
żeńskiej części widowni.

Wyróżnienie za najlepsze 
wykonanie utworu obo
wiązkowego „Homo
Niger”Jana Langosza otrzymała 

c. d. na stronie 3

Preludium do 75-lecia

Gość jubileuszowych obchodów Abp Damian ZIM O Ń  oraz 
gospodyni: dyrektorka I LO Janina WYSTUB.

__________________________  Foto: wack
W sobotę 26 września od

były się uroczystości związa
ne z jubileuszem siedemdzie
sięciolecia istnienia I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Po
wstańców Śląskich. Szkoła 
ta, na przestrzeni wielu dzie
siątków lat, przeszła ewo
lucję od męskiego gimnaz
jum do koedukacyjnego 
ogólniaka, należącego do 
elitarnego Towarzystwa
Szkół Twórczych /przo
dujących nie brzmi tak dob
rze/.

Obchody rozpoczęła uro
czysta msza św. w kościele 
św. Antoniego, koncelebro
wana przez wychowanka gi
mnazjum, Metropolitę 
Górnośląskiego abp Damia
na ZIMONIA wespół z ks. 
dziekanem Henrykiem 
JOŚKO, ks. proboszczem 
Alojzym KLONEM
i księżmi absolwentami 
szkoły. W wygłoszonej ho
milii ks. abp D. ZIMOŃ 
nawiązał do historii rybnic
kiej szkoły, przypominając 
także o trudnych wyzwa
niach dzisiejszej rzeczywis
tości.

Druga część uroczystości 
odbyła się już w budynku 
szkoły. Na jej dziedzińcu, 
obok pomnika upamięt
niającego półwiecze szkoły, 
odbyło się tradycyjne

ne ślubowanie przedstawi
cieli uczniów klas pierw
szych. Część artystyczną wy
pełnił występ szkolnego ze
społu folklorystycznego 
z panią dyrektor Janiną 
WYSTUB na czele. Choć 
młodzi tancerze dwoili się 
i troili, zalegający plac absol
wenci i absolwentki różnych 
roczników, poza tymi, 
którym przypadło stać 
w eksponowanych pierw
szych rzędach, zajęci byli od
szukiwaniem kolegów czy 
też koleżanek ze szkolnych 
lat i wspominaniem 
przeszłości. Kolejna część 
odbyła się w szkolnej auli, 
zaś ci, dla których ze 
względu na szczupłość po
wierzchni brakło miejsca 
w auli, mogli, dzięki sieci 
szkolnej telewizji, śledzić 
rozwój wydarzeń na ekra
nach telewizorów znaj
dujących się w klasach.

W auli gości powitała dy
rektor liceum Janina WY
STUB i zaprosiła do obej
rzenia filmu o historii 
szkoły, zrealizowanego 
przez szkolne studio telewi
zyjne. Po projekcji, 
pamiątkowe jubileuszowe 
medale oraz kasetę ze wspo
mnieniowym filmem, a także 
inne szkolne pamiątki, 

c. d. na stronie 3

UWAGA! „GR,, po 2 tys.!

Mali biznesmeni?
Redakcja „GR,,, oprócz 

innych form kolportażu, ko
rzysta również z usług 
małych gazeciarzy, którzy 
sprzedają naszą gazetę na 
ulicach i w mieszkaniach. 
Otrzymaliśmy sygnały, że 
niektórzy z nich wykazali 
zbyt wiele „przedsiębio
rczości,, i bez uzgodnienia

i wiedzy redakcji podnieśli 
cenę gazety do 3 tysięcy.

Prosimy Czytelników,
którzy zetkną się z małymi 
„biznesmenami,,, zbyt szyb
ko chcącymi zarobić na 
„Snickersa,,, o zwrócenie im 
uwagi, że cena gazety wypi
sana jest przy winietce na 
1 stronie.  /r ó ż /
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Z A R Z Ą D  M I A S T A  I N F O R M U J E

Na sesji w dniu 16 września br. Rada Miasta podjęła 
uchwałę w sprawie opłat za parkowanie pojazdów na parkingu 
przy targowisku miejskim:

1.  Przylegające do placu targowego parkingi /wjazd od 
ul. Młyńskiej/przeznacza się na parking dla handlowców.

2.  Ustala się następujące opłaty parkingowe:

Rodzaj pojazdu: godz. 6. 00-18. 00: godz. 18. 00-6. 00

samochody osobowe: 5. 000, - :  10. 000, - 
samochody dostawcze: 10. 000, - :  20. 000, - 
samochody ciężarowe: 15. 000, - :  30. 000, - 
/powyżej 3, 5 t całkowitego ciężaru/
+ autobusy/

3.  Parking podlega oznakowaniu w sposób przyjęty dla 
znaków drogowych z treścią: „Parking płatny, nie strzeżony, 
dla handlowców,, z podaniem wysokości obowiązujących 
opłat.

4.  Zwalnia się od opłaty za postój samochody osobowe 
inwalidów legitymujące się znaczkiem „Inwalida,,.

5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1992 
roku, po uprzednim ogłoszeniu w prasie lokalnej.

6.  Z dniem wejścia w życie traci moc uchwała nr 
109/XIV/91 Rady Miasta z dnia 20 lutego 1991 roku.

Na wniosek Zarządu Miasta
RADA MIASTA POSTANAWIA również:
1.  Wprowadzić opłatę administracyjną za przyjmowanie 

przez członków Zarządu i Sekretarza Miasta ustnych 
oświadczeń ostatniej woli spadkobiercy /a rt. 951 paragraf 
1 Kodeksu cywilnego/ - testament ustny.

2.  Ustalić wysokość opłaty na kwotę 300. 000 złotych za 
dokonaną czynność.

3.  Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1992 

r. po uprzednim jej ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.

RADA MIASTA wniosek Zarządu Miasta oraz Komisji 
Gopodarki Komunalnej postanowiła także:

LISTY DO 
REDAKCJI

Mieszkańcu Rybnika! Masz 
kłopoty finansowe? Chcesz bar
dzo łatwo, bez nakładów i wy
rzeczeń zarobić 12 mln zł? Jest 
na to sposób. Wystarczy zareje
strować firmę pod jakąkolwiek 
nazwą np.,, ART-SERVIS,,, 
wybrać sobie rejon działania 
/najlepiej duże osiedle/ i roz
począć działanie. Jakie? To pro
ste. Wystarczy przejść się po 
mieszkaniach i zaoferować swe 
usługi np. dostarczanie do mie
szkań pieczywa i nabiału, po
brać z góry na poczet owych 
dostaw pieniądze i... koniec. Jes
teśmy ustawieni. Rano nie musi
my wcale wstawać, aby dostar
czyć mieszkańcom zamówione
go i zapłaconego pieczywa oraz 
nabiału, bo po co - szkoda faty
gi. Gdy „nabici w butelkę,, 
zaczną nas nachodzić, wystar
czy na progu zbyć ich stwier
dzeniem, że oddamy im wpłaco
ne pieniądze w bliżej nieok
reślonym terminie jak tylko 
sprzedamy powiedzmy rower, 
bo dzisiaj to akurat jesteśmy bez grosza przy duszy. I to wszystk

o. Śpimy spokojnie. Że co? Że 
to niezgodne z prawem? Ależ 
skądże znowu! Prokuratura Ry
bnicka spojrzy na was łaska
wym okiem i da na waszą 
działalność przyzwolenie. To 
niemożliwe? Możliwe, możliwe. 
A oto przykład: Na koniec 1991 
roku do mieszkańców ryb
nickiego osiedla „Nowiny,,

zgłosili się przedstawiciele firmy 
pod nazwą „Biuro Handlowo- 
Usługowe ART-SERVIS,, 
z ofertą dostarczenia pieczywa 
i nabiału do domu. W  styczniu 
1992 roku rozpoczęli działalność 
ku ogólnemu zadowoleniu. 
Klientów przybyło w lutym. 
W  połowie lutego ’92 owa firma 
pobrała pieniądze na poczet 
marca i... nikt więcej nie 
spróbował nawet kromki z chleba 
dostarczonego do domu.

Do siedziby owej „firmy,, po
krzywdzeni zaczęli wydeptywać 
ścieżki. Każdy z nich otrzymy
wał niemal identyczną odpo
wiedź „chcę oddać, ale teraz nie 
mam pieniędzy,,. Pod koniec ma
rca oraz w kwietniu do Komen
dy Rejonowej Policji w Rybniku 
wpłynęły doniesienia na ową 
„firmę,, o przywłaszczenie go
tówki. W maju osoby wnoszące 
zawiadomienie otrzymały po
stanowienie o odmowie wszczę
cia dochodzenia. Po złożeniu 
zażalenia na powyższe, docho
dzenie wszczęto. I co? I po 
„długim i żmudnym,, dochodze
niu Prokuratura Rybnicka 
doszła do wniosku, że... nie ma 
sprawy, wysyłając postanowie
nie o umorzeniu dochodzenia, 
w którego uzasadnieniu czyta
my m. in. „ W  toku prowadzonego 
dochodzenia przesłuchano po
krzywdzonych, którzy oświad
czyli, że gotówki do chwili 
przesłuchania im nie zwrócono. 
Ponadto zostały przesłuchane 
inne osoby, które również 
dokonały wpłat do tej firmy na 
poczet dostaw pieczywa 
i nabiału, które również nie 
otrzymały zwrotu wpłaconej 
gotówki.  Prze-

słuchana została właścicielka 
firmy, która zeznała, że winna 
jest gotówkę 114 osobom i że 
część tych pieniędzy zwróciła. 
Pozostała jej do zwrócenia kwota 
12. 410. 700 zł. Przyczyną - jak  
oświadczyła - nie wywiązania się 
z umów było popsucie się 
samochodu, a także spalenie się 
części gotówki w piecu /? / .  „

Dalej czytamy cyt. „... 
pozostałym osobom firma 
zobowiązała się zwrócić pie
niądze po sprzedaży samochodu. 
Czyn M . M . jako nie wywiązanie 
się, bądź - nienależyte wy
wiązanie się z zawartej umowy 
może być przedmiotem roszczeń 
cywilno-prawnych. Biorąc po
wyższe pod uwagę dochodzenie 
należy umorzyć wobec nie- 
stwierdzenia przestępstwa,,.

I co? Przestępstwa nie ma. 
Pani M. M może spać spokojnie. 
Ile to musiałaby zostawić w ban
ku odsetek gdyby tam za
ciągnęła kredyt, a jeszcze na 
dodatek musiałaby go spłacić. 
A tak, wobec niestwierdzenia 
przestępstwa, pozostaje jej tylko 
radość z 12 mln w portfelu 
i przyglądanie się „nabitym 
w butelkę naiwniakom,,.

Naiwne byłoby sądzenie, że 
przed Sądem Rejonowym w Ry
bniku ustawi się 114 osób do
chodzących zwrotu owych śre
dnio 100 tys. zł., jak proponuje 
Prokuratura Rejonowa w Ryb
niku. Co pozostaje owym 114 
osobom? Jedynie machnąć ręką 
i pogodzić się ze stratą. Ale 
zadra, że oto w państwie prawa, 
tegoż prawa brak pozostanie.

/Imię i nazwisko oraz adres 
jedynie do wiadomości redak
cji/.

Rybnicka giełda cenowa
ceny z wtorku 29 i środy 30 września 1992 r.

1.  Zobowiązać właścicieli, zarządców /użytkowników/ 
nieruchomości do posiadania i przedstawiania na żądanie 
Straży Miejskiej rachunków za wywóz nieczystości lub 
aktualnej umowy z jednostką /przedsiębiorstwem/ za
jmującym się ich usuwaniem i wywozem lub do złożenia 
wiarygodnego, pisemnego oświadczenia o sposobie zagos
podarowania odpadów.

2.  W przypadku, gdy nieruchomość nie ma ustalonego 
właściciela lub zarządcy, zobowiązać Zarząd Miasta - po 
sporządzeniu listy takich nieruchomości - do zlecenia 
wywozu nieczystości służbom komunalnym lub innym 
jednostkom na podstawie odrębnych umów.

3.  Winni naruszenia przepisów o których mowa w pkt. 
1 niniejszej uchwały podlegają odpowiedzialności 
określonej w kodeksie wykroczeń.

4.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 roku 

po uprzednim ogłoszeniu w prasie lokalnej i rozplakatowa
niu w miejscach publicznych na obszarze miasta.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Ryb
niku-Kamieniu ogłasza PRZETARG na dzierżawę budynku 
administracji, znajdującego się na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu przy ul. Hotelowej 
12.

Budynek jest piętrowy, posiada centralne ogrzewanie 
z niezależną kotłownią, na piętrze znajduje się sala kon
ferencyjna na 100 osób. Istnieje możliwość wykorzystania 
biura na inną działalność.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata w a
dium w wysokości 40. 000. 000 zł.

Przetarg odbędzie się 14 października, o godz. 10. 00 
w budynku przeznaczonym do przetargu.

Warzywa
skle p pom idory ogórki kapusta papryka m archew cebu la
Hermes 19 20 6. 5-9 20 3 ,5 4
Rynek 13 16 20 7-8 10-20 7 5
św. Jana 13 17,5 18-19 7. 5-8. 5 10-22 4 4
Powstańców 24 17 18 7-8 13-17 5 4
Targ 10-15 12-13 5-8 8-20 4-5 4

O w oce
s k le p jab łka banany cytryny pom arańcze w inogrona brzoskw
Hermes 6 13. 5 18 10 16 20
Rynek 13 6-15 13 18 - 25 26
św. Jana 13 6 12. 5 18 - 23 24
Powstańców 24 7 - 18 13 23 -

Targ 3-5 9-12 18 12 20 7

Waluty (ku ono - sprzedaż)
miejsce

wymiany d o l a r  U S A m a r k a  RFN korona
C -S

schilling
Austria

frank
Francja

BANK ŚLĄSKI 13850/14120 9300/9460 - 1300/1400 2700/2800
BANK REGION. 13800/14100 9200/9500 - 1300/- 2750/2800
HERMES 13850/13950 9400/9480 450/470 1320/1370 2780/2850
HOTEL RYNKOWY 13800/14000 9300/9440 445/468 1300/1350 2700/2830

Artykuły spożywcze
s k le p masło 

0. 25 kg
m aka

pszenna c u k ie r c h le b 1 kg sera 
'żółtego' ja jk o

SAM Chwałowice 9. 2. 6. 9 11 8 (duży) 44 950
Hermes 8. 7 6. 8 10 8 (duży) 43-100 900
HURTOWNIK 8. 3 5. 8 8. 5 8 (duży) 40 1000
Delikatesy, ul. Miejska 9. 2 6. 3 10 8 (duży) 42 1200
JAN NOGA 9 7 - 4 (m ały) - 1000

Podziękowanie
Koło Miejskie Porozumienia     Porozumienia Centrum w Katowicach 

Centrum w Rybniku dziękuje     Katowicach. Zebrano 2. 830. 300 zł 
wszystkim ofiarodawcom za pomoc     oraz dary rzeczowe wartości 
pomoc rzeczową i pieniężną na     około 300 tys. zł. Wymienione 
rzecz strażaków walczących     dary zostały przekazane do Komendy 
z pożarem w rejonie Kuźni Raciborskiej     Komendymendy Rejonowej Państwowej 
Raciborskiej, zorganizowaną na    Straży Pożarnej w Rybniku przy 
apel Zarządu Wojewódzkiego     ul. św. Józefa.

2

Mięso i wędliny (w kg)
s k le p w ołow e  

bez kości
schab

wieprzowy
łopatka

w ieprzow a k u r c z a k s z y n k a gotowana kiełbasa
śląską

SAM Chwałowice 56 56 42 29 97 45
HALA MIĘSNA 54 56 - 26. 5 93 46
HERMES 54 56 41 29 103. 5 -
Delikatesy, ul. Miejska 52 57 46 - 110 60
Piotrowski 64 . 1 57. 1 36. 7 26 93. 3 45. 6

Zebrał i opracował: szoł.
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... w dobrych rękach
c. d. ze str. 1
mała orkiestra z kop. „Kru
piński,, pod dyrekcją Arka
diusza CZYŻA. Za prezen
tację ambitnego programu 
muzycznego nagrodę przy
znano jednej z najstarszych 
orkiestr w regionie - orkiest
rze kop. „Jankowice,, pod 
batutą Grzegorza MAŃKI. 
Za najlepsze wykonanie 
utworu nieobowiązkowego - 
wiązanki melodii świetnego 
włoskiego kompozytora fil
mowego Ennio MORRI
CONE - nagrodzono jubila
ta - orkiestrę Zakładów Na
prawczych PW w Rybniku- 
Niedobczycach. Jej dyry
gent, Marian WOLNY, jest 
głównym „sprawcą,, konku
rsu i jego dyrektorem, a na 
koncercie galowym odebrał 
również gratulacje i upomin
ki dla orkiestry z okazji 45- 
lecia jej działalności artysty
cznej, wręczone przez wice
prezydenta Jerzego KOGU
TA. Uhonorowani zostali 
także jej najbardziej 
zasłużeni członkowie: Hel
mut FOJCIK, długoletni dy

dyrygent Maksymilian
SZCZYRA, Piotr GAJDA 
i Reinhold CZOGAŁA

Pamiątkowe puchary, dy
plomy oraz imponującej 
wielkości proporce wszyst
kim nagrodzonym, w tym 
także członkowi jury Janowi 
LANGOSZOWI, wręczył 
prezydent miasta Józef MA- 
KOŚZ. On również odebrał 
od przedstawiciela miasta 
LENO list i statuetkę lwa - 
jego symbolu. W liście, 
oprócz pozdrowień, wyrażo
no intencje zacieśnienia kon
taktów z Rybnikiem, co pre
zydent J. MAKOSZ sko
mentował: „nie ma rady, 
trzeba jechać z tą rybą do 
LENO...,, Podziękowanie za 
wkład włożony w organi
zację konkursu na ręce M a
riana WOLNEGO złożył 
przewodniczący Niezależnego

 Związku Orkiestr Włos-

Niedzielny koncert miał 
jeszcze jeden, ważny punkt 
programu - wręcznie Honor
owej Złotej Lampki Górni

czej jej tegorocznemu laureatowi

Kwiatami powitano ucze
stniczących w koncercie
gości Rybnickich Dni 

Literatury:  Marię Marjańską-Czernik
Marjańską-Czernik, Stefana 
Bratkowskiego, Juliana Ka
walca, Janusza Koniusza 
i Bolesława Orłowskiego.

Koncert, może również 
dzięki siedzącym na wido
wni bardzo emocjonalnie re
agującym Włochom, był ba
rdzo udanym, końcowym 
akcentem  podsumo
wującym cześć konkursową. 
Miejmy nadzieję, że rywali
zacja o „Złotą Lirę,, stanie 
się stałym punktem na ma
pie kulturalnej naszego mia
sta.  / W R /

*  Dyrygenci nagrodzonych 
orkiestr...

Orkiestra Rybnickich Za
kładów Naprawczych pod 
dyrekcją Mariana WOL
NEGO. Foto: wack ►

laureatowi - Czesławowi GAW
LIKOWI. Wraz z gratulac
jami i zapewnieniem, że tacy 
właśnie ludzie są siłą 
sprawczą wielu przed
sięwzięć w mieście, nagrodę 
wręczył również prezydent 
J. MAKOSZ.

Preludium do 75-lecia
ciach burmistrzowi DORS
TEN Heinzowi RITTERO
WI.

Ostatnim, najważnie
jszym punktem obchodów 
było poświęcenie szkolnej 
biblioteki i nadanie jej imie
nia „ Profesora Alojzego 
MAŃKI.

Po oficjalnych uroczys
tościach był czas na swo- 
bodną przechadzkę po szko
lnych korytarzach i zakama
rkach, a także na sentymen
talne wspomnienia sięga
jące do wszystkiego, co wy
darzyło się gdzieś w szkolnej

 przeszłości. Przywoływano
upominki wręczono również      również anegdoty, w tym 
Kuratorowi Wojewódzkiemu     o prof. Mańce, którego ulubioną

ulubioną obelgą był zagadkowy 
cep z Bełku. By zaś można się 
było wspomnieniom oddać 
bez reszty, nie zważając na 
upływający czas i faktu tego 
konsekwencje, na szkolnym

c. d. ze str. 1
wręczono gościom, a wśród 
nich byłym profesorom gim
nazjum: Wandzie RÓŻAŃ
SKIEJ, Innocentemu LIBUR

ZE /przyznano je również 
prof. Tadeuszowi HEIM
ROTHOWI/, wychowan
kom: arcybiskupowi Da
mianowi ZIMONIOWI 
i wojewodzie katowickiemu 
Wojciechowi CZECHOWI 
oraz poprzedniej dyrektorce 
szkoły Edycie KOREPTO
WEJ /przyznano również 
Barbarze OSTROGOWEJ, 
byłej dyrektorce/. Szkolne

mu Janinie PILARDY, kie
rownikowi rybnickiej Dele
gatury Eugenii WIATRAK, 

prezydentowi Rybnika Józefowi MAKOSZOWI

dziedzińcu do późnych go
dzin wieczornych aktualni li
cealiści wydawali porcje 
cieszącej się dużym wzięciem 
szkolnej grochówki.

Jak powiedziała dyrektor 
J. WYSTUB, obecne obcho
dy były tylko skromnym 
preludium do czekającego 
szkołę już za 5 lat jubileuszu 
75-lecia. Z tego powodu roz
dano wszystkim deklaracje 
Towarzystwa Przyjaciół
Szkoły, prosząc jedno
cześnie o umieszczenie na 
nich informacji dotyczących 
własnej osoby: rocznika, ro
ku maturalnego egzaminu, 
aktualnego adresu, a w mia
rę możliwości podobnych in
formacji dotyczących ko
legów z klasy, roku etc.

Dziś kolejny jubileusz 
Powstańcy mają już za sobą, 
uczniowie i belfry wrócili do 
między jubileuszowej, szkol
nej codzienności.

WACŁAW TROSZKA

Uroczystość zgromadziła uczniów i wiele pokoleń absolwentów Foto: wack

D elegacja  z Dorsten  
w  Rybniku

Już prawie rok trwają 
kontakty północnowestfals
kiego DORSTEN z RYB
NIKIEM. Obie strony zmie
rzają do ich sformalizowa
nia przez doprowadzenie do 
podpisania umowy o part
nerstwie. Przedtem jednak 
realizowana będzie
współpraca między naszymi 
szkołami, zespołami sporto
wymi, muzycznymi czy har
cerskimi oraz każdy inny 
kontakt np. handlowy czy 
oficjalny na szczeblu władz 
obu miast.

Krokiem w kierunku 
pogłębienia kontaktu Ryb
nik - Dorsten była wizyta 
przedstawicieli Dorsten 
w naszym mieście, jaką 
złożyli w dniach od 25 do 27 
września br. burmistrz HE
INZ RITTER, wice-dyrek
tor miasta dr BACK- 
HERMS oraz dyrektor jed
nej z tamtejszych szkół i ani
mator koła przyjaciół Ryb
nika WOLFGANG T R IP- 
PTRAP.

Oprócz rozmów
w Urzędzie Miasta na tema
ty gospodarcze oraz

o przyszłych kontaktach 
sportowych czy oświato
wych, goście wzięli udział 
w oficjalnym oddaniu do 
użytku nowej płyty Rynku
i w otwarciu Międzynarodo
wego Festiwalu Orkiestr 
Dętych. Następnie byli gosz
czeni przez Koło Mniej
szości Niemieckiej w Ryb
niku po czym, w niedzielę 
wieczorem, brali udział 
w uroczystościach 70-lecia 
I LO im. Powstańców 
Śląskich.

Mimo swego krótkiego 
pobytu w naszym mieście, dr 
BACKHERMS i dyrektor 
TRIPPTRAP znaleźli czas 
na krótki spacer ulicami 
miasta, a przede wszystkim 
na odwiedzenie w sobotę ra
no naszego targu, gdzie 
szczególnie interesowali się 
handlującymi tam Rosjana
mi.

W luźnych rozmowach 
z gośćmi z Dorsten dowie
działem się, że planują w tym 
roku jeszcze jeden przyjazd 
do naszego miasta, być może 
w okolicach grudnia.

MAREK SZOŁTYSEK

Dar dla 
miasta

W ubiegłą sobotę, 26 
września br., podczas ofic
jalnego oddania do użytku 
nowej płyty naszego Rynku, 
głos zabrali przedstawiciele 
niemieckiej firmy KLOSTE
RMAN, dyrektorzy BAN
ZE i SCHULKE. Poinfor
mowali oni zebranych tam 
mieszkańców naszego mias
ta, iż postanowili podarować

podarować nam specjalny, obroto
wy słup ogłoszeniowy, który 
będzie pasował do wystroju 
Rynku. Szefowie firmy 
KLOSTERMAN, produ
centa kształtek, którymi 
wyłożono Rynek, życzyli 
nam, by były na tym słupie 
tylko same przyjemne ogło
szenia.

Nowy słup ogłoszeniowy 
stanie na Rynku już nieba
wem, w okolicy fontanny.

/s z o ł /
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Zbieranie doświadczeń

Jaka oczyszczalnia - taki zalew
Po długich latach rabun

kowej gospodarki został 
nam księżycowy krajobraz 
hałd, kominy plują tonami 
pyłów a rzeka zwana N a
cyną jest miejskim ściekiem. 
Ruda z kolei niesie wodę 
„trzeciej klasy czystości,, 
i wpada do Zalewu Rybnic
kiego razem z częścią 
ścieków miejskich, której nie 
jest w stanie oczyścić prze
ciążona oczyszczalnia 
w Orzepowicach.

W ten sposób najbliższy 
miastu i największy w okoli
cy akwen, który mógłby 
nam wszystkim doskonale 
służyć, nie nadaje się do 
kąpieli. Związki azotu i fos
foru, niesione przez Rudę 
oraz uzupełniane przez ście
ki Rybnika powodują nad
mierny rozwój glonów w za
lewie. Te z kolei, odbierając 
jego wodzie tlen niezbędny 
do samooczyszczania się, 
wywołują proces fermentacji 
beztlenowej osadów den
nych i wytwarzanie się 
gazów trujących dla orga
nizmów żywych, takich jak 
metan i siarkowodór.

Gdyby ta sytuacja miała 
się utrzymać dłużej, będzie
my mieli pod Rybnikiem 
wielkie, martwe i na dodatek 
trujące bajoro, zamiast miej
sca dającego radość i wypo
czynek. Jedynym ratunkiem 
dla zbiornika elektrowni jest 
modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Orzepowicach, 
która choć nadal bardzo 
sprawna nie nadąża z oczy
szczaniem wszystkich
ścieków płynących kolekto
rem z Rybnika.

A jeśli modernizacja - to 
taka, która spełniałaby wy
mogi rozporządzenia
Ministra Ochrony
Środowiska,  Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 5 listopada 1991 roku 
w sprawie klasyfikacji wód 
oraz warunków,  jakim

powinny odpowiadać ścieki 
wprowadzane do wód lub do 
ziemi. Rozpocządzenie to 
precyzuje szczegółowo mak
symalną zawartość azotu 
i fosforu w ściekach, tak is
totną dla czystości wód Za
lewu Rybnickiego. Moder
nizowana oczyszczalnia - ta
ki jest kierunek myślenia Ko
misji Ekologicznej Rady 
Miasta - powinna zatem 
oczyszczać rybnickie ścieki 
nie tylko mechanicznie i bio
logicznie, ale także ze 
związków biogennych /azo
tu i fosforu/, tak by odpowiadały

Budownictwa Komunalnego
w Katowicach okazało się 
z takiego punktu widzenia 
nie do przyjęcia. Obecny 
etap pracy władz miasta nad 
koncepcją oczyszczalni 
można nazwać czasem zbie
rania doświadczeń.

W tym celu przebywała 
w lipcu br. we Francji 4- 
osobowa delegacja z Rybni
ka.

Odwiedziła ona dwie no
woczesne oczyszczalnie
ścieków - w EVRY pod Pa
ryżem oraz w NIMES. Pier
wsza została skonstruowana

Delegacja rybniczan nad stacją biofiltrów oczyszczalni
w Nimes...
odpowiadały normom wspo
mnianego rozporządzenia. 
Inne postulaty Komisji Eko
logicznej mówią o tym, by 
przerwa w pracy oczyszcza
lni na czas jej przebudowy 
była jak najkrótsza /a  naj
lepiej, żeby w ogóle jej nie 
było/ oraz by stara oczysz
czalnia, po ulepszeniach, 
była maksymalnie wykorzy
stana. Oczywiście koszty 
rozbudowy i późniejszej eks
ploatacji muszą być możli
wie niskie, a ilość po
wstających odpadów jak 
najmniejsza.

Wcześniejsze opracowa
nie modernizacji rybnickiej 
oczyszczalni ścieków, wyko
nane przez Biuro Projektów

Foto: Maria KULAWIK
w 1972 r. przez znaną firmę 
Degremont /z  konsjorcjum 
Ville Nouvelle/, specjali
zującą się w oczyszczaniu 
wód ze związków biogen
nych. Następuje to po etapie 
oczyszczani a mechaniczne- 
go i biologicznego /pozba
wienie wody związków or
ganicznych węgla/. Biogaz, 
który jest ujmowany 
z komór fermentacyjnych 
osadów, jest wykorzystywa
ny jako nośnik energii 
w procesie odwadniania 
osadów, a także ogrzewa po
mieszczenia socjalne. Obieg 
gazu nie jest jednak za
mknięty do końca, jego nad
miar jest po prostu spalany. 
Dlatego uczestnicy polskiej

delegacji stwierdzili, że 
Francuzi oczyszczając wodę 
- zatruwają powietrze. Oczy
szczalnia w Evry „obsługu
je,, kilka gmin położonych 
po obu brzegach Sekwany. 
Komu oczyszczanie ścieków 
kojarzy się z brzydkimi za
pachami, ten będzie zawie
dziony. Hermetyczne zbior
niki i dezodoryzowanie po
wietrza sprawia, że nie czuje 
się tutaj żadnych przykrych 
woni.

Druga oczyczalnia - zwie
dzana pod N im es - zbudo
wana została przez Societe 
d’Amenagement Urbain et 
Rurail /stowarzyszenie za
gospodarowania miast 
i wsi/, konkurencyjne 
wzglądem Ville Nouvelle. 
Otwarta w roku ubiegłym, 
obsługuje sto tysięcy miesz
kańcow Nimes, ale może być 
rozbudowana nawet do 
obsługi trzystutysięcznego 
miasta. Rybnickiej delegacji 
zaimponowała ona zwartą 
zabudową, innymi, ale 
równie skutecznymi jak 
w Evry rozwiązaniami tech
nicznymi i pełną automaty
zacją /cała obsługa to jeden 
człowiek! / .  Dbałość o este
tykę wykończenia objawia 
się tu m. in. obsadzeniem 
całego terenu krzewami la
wendy. Któż by się spodzie
wał, że w oczyszczalni 
ścieków może tak przyjem
nie pachnieć?!

Maria KULAWIK - prze
wodnicząca Komisji Ekolo
gicznej Miasta Rybnika - 
podkreśla nowoczesność 
rozwiązali technologicz
nych, komputeryzację, 
dbałość o takie „szczegóły,,, 
jak sala konferencyjna, 
gdzie wycieczki mogą po
znać pracę oczyszczalni na 
ekranach monitorów.
Wszechobecna woń lawendy 
to tylko zwieńczenie super
nowoczesnych rozwiązań, 
które tu zastosowano. Wi
dać postęp dwudziestu lat 
rozwoju nowoczesnych te
chnologii w stosunku do 
oczyszczalni w Evry. Ale 
również ciekawie opowiada 
o doświadczeniach na rzecz

Spółdzielnia
zachowała się przyzwoicie...

W 1989 roku w Rybniku 
działał zakład, w którym 
pracowało 88 osób, niewido
mych i słabowidzących. Była 
to jedyna tego typu 
placówka w ROW-ie. Dawał 
zatrudnienie inwalidom 
z Rybnika, Wodzisławia, 
Jastrzębia, Raciborza. Ro
biono tu żabki do firan, 
montowano sprzęt elektro
niczny. W 1989 roku zakład 
został zlikwidowany. W sty
czniu roku 1991 powstał 
w tych samych budynkach 
przy ul. Cegielnianej Zakład 
Produkcyjno-Handlowy Pol
skiego Związku Niewido
mych.

Pracuje w nim 11 osób 
i trzeba się cieszyć, że aż tyle! 
Reszta pracowników mu
siała odejść i żyje w tej chwili 
z renty inwalidzkiej.

Spółdzielnia zachowała się 
przyzwoicie i nie zwolniła 
pracowników, którzy nie 
mają prawa do renty. Ale 
problem nie dotyczy tylko 
pieniędzy - przez pracę wielu 
niewidomych miało kontakt 
ze światem zewnętrznym, 
z ludźmi, czuli się samodzie
lni i potrzebni. Oczywiście, 
nie głodują - to znaczy nie 
brakuje im jedzenia; głód 
kontaktów z ludźmi i po
czucia własnej wartości to 
inna sprawa. Wiadomo, jak 
źle czują się ludzie, którzy 
nie mogą znaleźć pracy - 
czują się przez to gorsi, mniej 
potrzebni. Te zjawiska do
tyczą inwalidów w jeszcze 
większym stopniu.
Działacze Koła Związku 
Niewidomych - Urszula 
GIERCARZ i Teodor LEPICH

LEPICH - tłumaczą tym apatię 
i zniechęcenie, które zapano
wały w środowisku niewido
mych. Koło liczy około 200 
osób, a nie ma z kogo stwo
rzyć Zarządu - są trzy, może 
cztery osoby, które rzeczy
wiście działają. Zamknięcie 
istniejącego do 1989 r. 
zakładu spowodowało, że 
nie ma ośrodka wokół 
którego ociemniali mogliby 
się skupić. Brakuje młod
zieży, brakuje ludzi, którzy 
chcą coś zrobić, nie tylko 
pytać „co dacie?,,. Zresztą 
dawać trudno. Związek jest 
ubogi i gdyby nie pomoc 
sponsorów, trudno byłoby 
choćby pozwolić sobie na 
paczki bożonarodzeniowe 
dla najbiedniejszych.

Związkowcy dużo za
wdzięczają okolicznym kopa
lniom, rybnickiemu PCK, 
dwóm lekarkom - społeczni
czkom - dr SKORUPOWEJ

i dr KĘPIŃSKIEJ, cukier
nikom - p. Helenie KOPEĆ 
i p. Radosławowi ŻURAWS
KIEMU, którzy na związko
we spotkania sprzedają cias
tka taniej, albo dają je za 
darmo; p. Janowi SZYMU
RZE, który akompaniuje 
przy takich okazjach, i wielu 
innym dobroczyńcom. 
W Związku nie ma etatów - 
pracuje się tu społecznie. Ba
rdzo ważną częścią tej pracy 
jest pomoc ludziom, którzy 
właśnie stracili wzrok. Prze
ciętnie w miesiącu przyby
wają dwie takie osoby. Zwy
kle do koła kieruje ich le
karz. Wysyła się ich na tur
nusy rehabilitacyjne, na 
których uczą się chodzić 
z białą laską, czytać i pisać 
pismem Braille’a, uczest
niczą w zajęciach, które po
magają poradzić sobie 
z nową sytuacją. Później 
można wyjechać na turnus

4

ochrony środowiska, jakie 
rybnicka delegacja zebrała 
w Mazamet.

Jeszcze kilka lat temu cie
szono się tam z zatrucia 
miejscowej rzeki. Mówiono: 
„Gdy się źle czuję, a woda 
w rzece jest brudna, to 
dobrze, bo interes kwitnie,,. 
Trzeba pamiętać, że Maza
met to miasto garbarni i far
biarni skór.

Nowy zarząd gminy 
zaczął 4 lata temu wpływać 
na zmianę takiej mental
ności mieszkańców. Dzisiaj, 
po uruchomieniu dużej kam
panii uświadamiającej pro
blemy ekologii, mieszkańcy 
gminy zgodzili się na opoda
tkowanie /na  najbliższych 
20 la t/ w celu zbudowania 
sieci kolektorów oraz oczy
szczalni ścieków. Ów poda
tek wszedł w skład pod
wyższonej opłaty za wodę, 
ale na koszty oczyszczalni 
złożą się oprócz funduszy 
gminy także pieniądze regio
nalne i rządowe. Co ciekawe, 
Mazamet zdecydowało, że 
jego oczyszczalnię zbuduje 
SAUR /autor oczyszczalni 
w Nimes/, gdyż oprócz kon
cepcji i realizacji budowy 
wzięło ono na siebie uzys
kanie długoterminowej 
pożyczki bankowej. I wszys
cy są zadowoleni: zarząd 
gminy ze spełnienia swego 
programu wyborczego, fir
ma z dużego kontraktu, 
a mieszkańcy z czystej wody 
w rzecze, którą będą się mo
gli chwalić przez turystami.

- Zanim podejmiemy de
cyzje i ogłosimy przetarg na 
budowę nowej nitki oczysz
czalni w Orzepowicach, war
to wiedzieć - mówi Maria K. 
KULAWIK - czym dyspo
nują i jak to robią inni. Nie 
wszystkie rozwiązania fran
cuskie możemy wykorzys
tać, choćby ze względu na 
różnice prawne między 
Polską a Francją. Ale w per
spektywie przyszłości - Za
lew Rybnicki z czystą wodą 
dla nas wszystkich. Jest się 
o co bić!

Notował:
GRZEGORZ WALCZAK

bardziej specjalistyczny, na 
przykład nauczyć się ma
sażu, maszynopisania, lub 
doskonalić biegłość w piśmie 
Braille’a. Te zgrupowania 
bardzo ułatwiają ułożenie 
sobie życia po tak wielkim 
szoku, jakim jest utrata wi
dzenia.

11 października rybnickie 
Koło Związku Niewidomych 
ma się połączyć z miejsco
wym oddziałem Związku In
walidów Ruchu. Być może to 
sprawi, że rybniccy 
niepełnosprawni będą 
działać bardziej energicznie. 
Czasy są bardzo dobre - wie
lkie zmiany w mieście dają 
szansę zlikwidowania wielu 
utrudnień /np. architektoni
cznych/, inwalidzi są trak
towani coraz częściej jak no
rmalni ludzie - o trochę in
nych potrzebach. Jest wiele 
do zrobienia, ale po to 
właśnie są takie zrzeszenia.

K. MICHALAK
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Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy
- geneza powstania

O utworzeniu klubu miej
skiego czy też pod patrona
tem miasta, działacze klubo
wi ROW-u Rybnik mówili 
już dosyć dawno, a konkret
nie od czasu gdy klub - olb
rzym, o nieprzebranej ilości 
sekcji, chwiać się zaczął na 
swych wątłych ekonomicz
nych podstawach. Myślano 
zapewne o drobnej kosmety
ce, takiej jak zmiana nazwy 
na brzmiącą bardziej „z 
miejska,,, w zamian za co 
miasto by klub utrzymy
wało.

Nawet zupełny ignorant 
w sprawach gospodarczych 
wie, że od dłuższego czasu 
rybnicki klub ma tyle 
wspólnego z Rybnickim 
Okręgiem Węglowym co 
John Lennon z Jerzym 
Połomskim. Klubowe losy 
potoczyły się jednak nieco 
inaczej. Na walnym zebra
niu delegatów KS ROW, na 
tym samym, na którym 
podjęto uchwałę o likwidacji 
klubu /do  której nie doj
dzie/ Arkadiusz SKOW
RON, obecny prezes miejs
kiego klubu, zwrócił się DO 
zarządu klubu ROW 
z prośbą o przekazanie nie
odpłatnie do powstałego 
pod egidą miasta klubu ju
niorów kilku sekcji wraz ze 
sprzętem. Tak też się stało, 
choć dla niektórych szkole
niowców, którzy wstąpili do 
nowopowstałego miejskiego 
klubu, szokiem był fakt, iż

spełniać warunki sportowe
go juniora.

Jak twierdzą twórcy klu
bu, jeśli będą prezentować 
oni dobry poziom sportowy, 
z pewnością znajdą sobie 
miejsce w innych klubach. 
A może w Rybniku samo
rzutnie powstanie drużyna 
seniorów grająca w jakiejś 
lidze. Niestety, żadne kon
kretne propozycje dotyczące 
przyszłości póki co nie ist
nieją. Szkoda, bo dla mło
dych sportowców taka nie
wiadoma to nic dobrego.

Sam klub zarejestrowany 
został 3 lipca tego roku, 
a w uzasadnieniu decyzji wi
cewojewody Eugeniusza 
WRÓBLA czytamy jakie 
zostały postawione zadania 
przed Rybnickim Młodzieżo
wym Klubem Sportowym: 
„ P o p u l a r y z o w a n i e  
wyczynowego sportu wśród 
młodzieży oraz sportu ma
sowego i rekreacji fizycznej. 
Organizowanie zawodów 
i imprez sportowych, obozów, 
zgrupowań. Rozwijanie zain
teresowania aktywnym wy
poczynkiem społeczeństwa,,.

Około dwustu zawod
ników RMKS przejął po KS 
ROW, ze starego do nowego 
klubu przeszło również 11 
trenerów. A oto jakie sekcje 
wchodzą w jego skład:

sekcja szermiercza: 
główny szkoleniowiec Le
szek LAMPERT, trenerami

 są Krystian FAJKIS i Zygmunt
starsi zawodnicy pozostawieni     Zygmunt PARMA /tzw. technik
wieni zostali samym sobie. 
Kolejną wielką niewiadomą 
jest dalszy los młodych spor
towców, którzy trenując 
w młodzieżowym klubie nie
co wydorośleją i przestaną

nik grupy/. Sekcja bazuje 
głównie na młodzieży szkoły

podstawowej nr 29, zaś tre
ningi odbywają się w budyn
ku przy ul. Ceglanej;

sekcja koszykówki 
żeńskiej: główny szkolenio
wiec Mirosław ORCZYK, 
który zajmuje się grupą ju 
niorek, trenerzy Kazimierz 
MIKOŁAJEC - kadetki 
i Teodora STAWIARZ - 
młodziczki;

- sekcja lekkiej atletyki:
główny szkoleniowiec Michał 

OLSZARZ /wiceprezes 
RMKS/, szkoleniowcy: Ta
deusz JARNECKI i Karol 
GURGUL;

- sekcja szachowa: główny 
szkoleniowiec Piotr BOB
ROWSKI, trenerzy: Krys
tian HASIŃSKI, Kazimierz 
SZYDŁOWSKI i Marcin 
WAŁACH;

- sekcja siatkówki: /zu 
pełne nowum? / ,  główny 
szkoleniowiec Lech KOWA
LSKI, trener Adam ŁYCZ
KO. Na razie tylko dla 
chłopców.

15 lipca uchwałą rady 
miasta RMKS objęty został 
patronatem miasta i w efek
cie jest sponsorowany przez 
miasto. Budżet klubu do 
końca bieżącego roku opie
wa na kwotę 200 milionów. 
Już wkrótce RMKS będzie 
mieć swą oficjalną siedzibę na 
krytej pływalni przy ulicy Po
wstańców obok kościoła św. 
Antoniego. Obecnie rybnic
ka młodzież może się zgła
szać do wszystkich sekcji, 
a informacje udzielane są 
pod numerem tel. 23-994. 
Klub szuka przyjaciół i spon
sorów, którzy chcieliby 
wspierać rozwój sportu w na
szym mieście pomagając spo
rtowcom najmłodszym. 

WACŁAW TROSZKA

Badminton
Rekreacyjna sekcja bad

mintona, czyli popularnej 
kometki, funkcjonuje przy 
rybnickiej elektrowni 
i zakładowym klubie od da
wna. Jako iż zainteresowa
nie tą dyscypliną sportu jest 
coraz większe, być może doj
dzie do tego, że zawodnicy 
„ENERGETYKA,,, jeśli 
uda się pomyślnie załatwić 
wiele formalności, zadebiu
tują w tym roku w rozgryw
kach II ligi państwowej.

Jak na razie zawodnicy 
klubu odnotowali pierwszy, 
skromny jeszcze, sukces. Na 
eliminacjach strefowych 
w Bytomiu, duet od niedaw
na występujący w barwach 
klubu: Jacek SZYMIK - 
Marcin TROSZKA, wywal
czył awans do turnieju fi
nałowego Mistrzostw Polski 
w Badmintonie, który w lis
topadzie odbędzie się 
w Płocku.  /w a c k /

Kukuczka w
" ASPRO"

Jubileusz Liceum im. Po
wstańców Śl. był okazją do spo
tkania wielu pokoleń absol
wentów. Obok prawdziwych 
weteranów byli również świeżo 
upieczeni maturzyści i studenci, 
którzy wkrótce rozpoczną 
naukę na pierwszych latach wy
branych kierunków. Był wśród 
nich młody utalentowany rybni
cki koszykarz Wojtek KUKU

CZKA. Obecnie jest studentem 
pierwszego roku wrocławskiej 
Akademii Wychowania Fizycz
nego...

Tam będzie się uczyć, tam też 
kontynuować będzie swoją spo
rtową karierę, gdyż jak nam 
powiedział, w bieżącym sezonie 
reprezentować będzie barwy 
wrocławskiej ASPRO. Wejść do 
pierwszego składu z pewnością 
nie będzie łatwo, ale wierzymy 
w koszykarską przebojowość 
rosłego rybniczanina.

/w a c k /

Mistrzostwa Śląska Juniorów w  Szachach

Cztery mistrzynie z Rybnika
Rozegrane w dniach od 

9 do 13 września w Lesz
czynach-Czerwionce Sza
chowe Mistrzostwa Śląska 
Juniorów przyniosły mło
dzieży szachowej z Rybnika 
cztery tytuły mistrzów 
Śląska! W imprezie tej nie 
wystartowali najlepsi sza
chiści, którzy mają prawo 
być zmęczeni tegorocznym 
bogatym sezonem. Godnie 
zastąpili ich młodsi:

12 l a t Maciej CHM IE
LIŃSKI zajął czwarte miejs
ce /4 , 5 p., SP 31/, Marek 
KASPEREK - piąte /4  p., 
SP 31/, Adrian KOZAK - 
szóste /4p., SP 31/, Maciej 
PAINTA - siódme /4p., SP 
5/;

- w kategorii dziewcząt do 
14 łat mistrzynią Śląska zo
stała Monika PINTA /4  p., 
SP 5/, druga była Maria 
W R Ó B E L /4p., SP 11/;

Drużyna rybnickich juniorów szachowych znowu sprawiła
nam dużą radość.

- w kategorii dziewcząt do 
10 lat mistrzynią Śląska zo
stała Małgorzata WRÓBEL 
/7  p. z 7 partii, Szkoła Pod
stawowa nr 11/, druga była 
Małgorzata SZYDŁOWS
KA /6  p., SP 34/, piąta 
Elżbieta JANISZYN /4  p., 
SP 13/, szósta Magdalena 
PRZELIOSZ /4  p., SP 34/;

- w kategorii chłopców do 
10 lat drugie miejsce zajął 
Bartosz BECKER /5 , 5 p., 
SP 3 4 / czwarte - Marcin 
ROJKIEWICZ /5  p., SP 
11/, piąte - Dawid JAKU
BIAK /5p., SP5/, szóste - 
Łukasz KIERMASZEK 
/4 , 5 p., S P5/

- w kategorii dziewcząt do 
12 lat mistrzynią Śląska zo
stała Beata BOBROWSKA 
/6p., SP5/,

- w kategorii chłopców do

Foto: W. Troszka
- w kategorii chłopców do 

14 lat trzecie miejsce zajął 
Grzegorz WRÓBEL /4, 5 p., 
SP11/;

- w kategorii dziewcząt do 
lat 18 mistrzynią Śląska zo
stała Hanna DZIEŃKOWS
KA.

Do najlepszych zawod
ników rybnickiej drużyny, 
którzy mają już zapewnione
miejsca w półfinałach Mist
rzostw Polski Juniorów /są 
to M. Bobrowska, A. Chmie
lińska, P. Grądalski, A. Ju
rek i M. Wałach/ dołączą 
więc nasi „najświeżsi,, mist
rzowie, a także zdobywcy 
drugich miejsc w Mistrzost
wach Śląska. Półfinały Mist
rzostw Polski już w paździer
niku, wszystkim życzymy 
wysokiej formy!

/gw  /

Koszula Niemyjskiego zamiast entuzjazmu
W minioną niedzielę na 

stadionie przy ulicy Gliwic
kiej odbył się ostatni w tym 
roku drugoligowy mecz ryb
nickich  żużlowców,
w y s t ę p u j ą c y c h  
w kończącym się sezonie pod 
szyldem Jeanette-ROW Ry
bnik. Drużyna prowadzona 
przez Bronisława KLIMO
WICZA dała swym rywalom 
spod skrzydeł Piotra ROL
NICKIEGO porządnego łu
pnia, wygrywając 68: 22. 
„ Victoria,,  wystąpiła
w okrojonym, sześcioosobo
wym, krajowym składzie. 
Tak więc emocji było jak na 
lekarstwo. Z czasem jednak 
sami Rybniczanie postanowi
li ich dostarczyć i rozpoczęło 
się ściganie we własnym gro-

nie, którego punktem kul
minacyjnym był zacięty po
jedynek Adama PAWLICZ
KA i Eugeniusza SKUPIE
NIA. Po co? Tego niestety 
nie wiem.

Podobali się nasi młod
zieżowcy, a także nie nasz, 
19-letni Paweł JACHYM, 
który do momentu upadku 
na prowadzeniu w swoim 
przedostatnim starcie, spisy
wał się najlepiej w swoim 

dwa
wyścigi. Mnie osobiście co
raz bardziej podoba się doj
rzała taktyczna jazda kapi
tana rybnickiego zespołu 
Mirosława KORBELA, 
który sprytnie. prowadzi 
młodszych kolegów.

ukoronowania sezonu ligo
wego, zabrakło kilku tysięcy 
widzów i odpowiedniej at
mosfery radości. Mecz ten 
właściwie o niczym już nie 
decydował i zjawiły się zale
dwie dwa tysiące widzów. 
Nie było więc fetowania po
wrotu do żużlowej ekstrak
lasy, skończyło się na skro
mnej tradycyjnej rundzie ho
norowej samych żużlowców, 
wśród których nie pojawił

okolicznościach może być 
przydatna. Nie było euforii 
i oznak szalonej radości, 
może dlatego, że z myślą 
o powrocie do pierwszej ligi 
wszyscy się już dawno oswo
ili.

Pozostaje bez odpowiedzi 
już tylko jedno pytanie: kto 
wygra tegoroczną drugą 
ligę? Rybniczanie o jeden 
duży punkt wyprzedzają 
UNIĘ  Leszno, przed nimi 
już tylko jeden wyjazdowy 
mecz ze słabiutką drużyną 
ISKRY, w ostatniej kolejce 

podobnie jakzespolę, wygrywając dwa się już. Eugeniusz Skupień.      w przedostatniej
wyścigi. Mnie osobiście coraz     Gdzieś tam po drodze G dzieś tam  po  drodze     Myślę, że biorąc pod uwagę spalono koszulę Romaną      

Niemyjskiego, by zadość
uczynić swoistej żużlowej 
tradycji, którą wykorzystuje 
się z reguły przy okazji zdo
bycia tytułu Mistrza Polski, 

Niestety, do godnego     ale jak się okazało i winnych

postawę naszych żużlowców 
w całym sezonie, bez 
względu na kłopoty i trud
ności nękające sekcję i klub,
powyższe pytanie uznać 
można za retoryczne.

WACŁAW TROSZKA
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X X III R yb n ick ie
Chciałam być baletnicą

We wtorek 29 września 
w Szkole Podstawowej nr 10 
odbyło się spotkanie z jed
nym z gości XXIII Rybnic
kich Dni Literatury - Marią 
C Z E R N I K -  
MARJAŃSKĄ. Spotkanie 
to było jednocześnie 
pierwszą transmisją ze szkol
nego studia telewizyjnego do 
12 sal lekcyjnych. Właśnie 
wybito otwór w ścianie, 
przez który można było fil
mować wnętrze studia.

Dzieci pytały - literatka 
odpowiadała:

- Jaka jest pani ulubiona 
bajka?

„Kubuś Puchatek„ 
i „Mały książę„, którego 
można czytać nawet na 
emeryturze.

- Czy lubi pani zwierzęta?
- Lubię koty - i kota mam. 

A psów bardzo się boję.
- Kim pani chciała zostać, 

będąc dzieckiem?
- Najpierw chciałam być 

baletnicą, potem lekarzem.
- Gdzie pani chciałaby 

pojechać w podróż?
- Do Egiptu, zobaczyć 

piramidy.
- Czy pani pisze wiersze?
- Nie, nie jestem poetką!

Ale moja mama pisuje 
wiersze, a zaczynała od 
wierszy dla swoich dzieci.
- Ile pani ma lat?
/po  chwili milczenia/
- Trzydzieści dawno skoń
czyłam

Maria CZERNIK - MA
RJAŃSKA jest tłumaczem 
książek dla dzieci i mło
dzieży z języka czeskiego 
i słowackiego, i mówi że nie

można z tego żyć. Pracowała 
w redakcjach „Misia,,, 
„Płomyczka,, i „Płomyka,,, 
a także w wydawnictwie 
„Nasza księgarnia,,. W tej 
chwili w miesięczniku „Two
je dziecko,, prowadzi dział 
omawiający książki dla dzie
ci. Jest prezesem fundacji 
„Książka dla dziecka,,, wy

dającej 2-miesięcznik „Guli
wer,,,  promujący
wartościową literaturę dzie
cięcą. Celem fundacji jest 
właśnie propagowanie takiej 
literatury.  /K M /

Młodzi czytelnicy wykorzystali okazję i ustawili się w kolejce 
po autograf

Prapremiera...
Nie większe niż zwykle 

grono miłośników kina na 
poniedziałkowym seansie 
DKF-u obejrzało jeszcze 
przed oficjalną polską pre
mierą najnowszy, choć 
liczący sobie już dwa lata 
obraz Piotra ŁAZARKIE
WICZA:  „W ŚRODKU
EUROPY,,, sięgający do

problemów lat powojen
nych, związanych m. in. ze 
stosunkami polską - ży
dowską - tatarskimi na kre
sach wschodnich.

Jest to film tajemniczy 
i malowniczy zarazem, 
w czym spory udział kom
pozytora muzyki Zbigniewa 
PRAISNERA, związanego

z „Piwnicą pod Baranami,,. 
Zresztą piwnicznych ak
centów było więcej; j edną 
z głównych ról, postać dob
rego, łagodnego odmieńca, 
będącego do pewnego stop
nia postacią magiczną gra 
sam Jacek WÓJCICKI.

Łazarkiewicz bardzo sub
telnie splótł drogę do praw
dy, a tym samym do zro
zumienia filmowej rzeczywi
stości głównego bohatera 
/ro la Andrzeja Mastalerza/ 
i samego widza, rozpoczy
nającego z nim wraz 
z pierwszą sceną, filmowe 
współistnienie. To chyba ko
lejny film świadczący o tym, 
iż oferta polskiego lana 
może być wciąż interesująca 
i zawierać, jak to określił 
sam Łazarkiewicz, pewien 
„ruch myśli,,. Oczywiście 
osobiste konkretyzacje i opi
nie mogą się rozciągać od 
romantycznego zachwytu 
do nacjonalistycznego zde
gustowania.

Spotkanie z reżyserem, 
które odbyło sią po projekcji 
nie miało, niestety, tempera
tury prawdziwego spotka
nia: daleko na scenie w świe
tle reflektorów siedział od
osobniony gość, równie da
leko na widowni kilkanaście 
osób, które oparły się poku
sie uczeczki z chwilą, gdy na 
ekranie pojawiły się końco
we napisy. Szkoda bo takie 
spotkania, bardzo potrzeb
ne, warto chyba organizo
wać w bardziej kameralnych 
warunkach.  W. T.

Reżyser Piotr Łazarkiewicz czekał na prezentację swojego 
filmu dwa lata...

S p o t k a n i e  z e  S t e f a n e m  B r a t k o w s k i m

Te pieniądze m ogą zostać
„Ludzie, możecie być 

bogaci, jeśli tylko zechcecie!,, 
Tak chciało się zawołać po 
spotkaniu autorskim gościa 
XXIII Rybnickich Dni Lite
ratury - STEFANA BRAT
KOWSKIEGO. Odbyło się 
ono w poniedziałek, 28 
września br. w Miejskiej Bib
liotece Publicznej. Przyszło na 
nie tylko kilkadziesiąt osób, 
zatem to sprawozdanie piszę 
z nadzieją, że idee autora 
„Księgi wróżb prawdzi
wych,, zainteresują szersze 
grono rybniczan.

MAMY PIENIĄDZE!
Społeczności lokalne - ta

kie jak nasza - mają własne 
pieniądze, i to niemałe! Są to 
pieniądze twoje i moje, tyle 
że na różne sposoby za
mrożone, trwonione lub od 
nas wyłudzane. Rzecz tylko 
w tym, jak te pieniądze u nas 
zatrzymać i na nasze potrze
by uruchomić! - twierdzi Ste
fan BRATKOWSKI.

CO TO JEST KKO?
Wielkie rezerwy finanso

we tkwią w ruchu
oszczędnościowym. Nasze 
oszczędności gromadzimy 
na kontach banków central
nych, takich jak PKO BP. 
W sumie są to ogromne 
kwoty „wyciągane,, ze 
społeczności lokalnych, 
choć mogłyby pozostać 
u nas i procentować dla nas.

„Jest to problem nieświadomości

nieświadomości nie tylko władz, nie 
tylko organizatorów nasze
go życia finansowego, ale 
i przeciętnego obywatela,,, 
który nie wie, że np. połowa 
jego pensji - wpłaconej pierwszego

pierwszego w całości, ale ode
branej z konta dopiero 
piętnastego - mogłaby mu 
przynieść pewne odsetki. 
W szerszej skali - te pie
niądze w swej ogromnej ma
sie zostają „scentralizowa
ne,,, choć mogłyby nam 
służyć w postaci np. tanich 
kredytów dla drobnych

Świat
według Muncha

Lubelska SCENA RU
CHU przedstawiła rybnic
kiej publiczności znane w ki
lku krajach Europy przed
stawienie pantomimiczne 
„Popioły,,. Jego inspiracją 
było malarstwo norweskie
go twórcy Edwarda MUN
CHA, który początkowo 
związany z postimpresjoniz
mem i symbolizmem, potem 
stworzył własny styl, 
w którym łączył secesyjną 
linię z treściami symbolicz
nymi, by następnie stać się 
prekursorem ekspresjoniz
mu.

Wstępna informacja, że 
z powodu awarii autobusu 
nie dojechał zapowiadany 
wcześniej zespół VOO VOO, 
który „oprawił,, muzycznie 
spektakl i miał wystąpić na 
żywo, wywołał jęk zawodu 
bardzo młodej,
w przeważającej części, wi
downi. Zaczęto więc
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e Dni L iteratu ry 
zostać u nas
 przedsiębiorców.

Tymczasem banki centra
lne nie są zainteresowane 
udzielaniem takich właśnie 
kredytów. Zresztą na całym 
świecie zajmują sią tym nie

one, lecz m. in. Komunalne 
Kasy Oszczędności /K K O /, 
które po wojnie u nas zlik
widowano. I odtworzenie ta
kich kas - w dzisiejszej Aust
rii czy Niemczech stano
wiących fundament bogact
wa poszczególnych gmin - 
postuluje Stefan Bratkows
ki. Udało mu się - jak mówi -

z podkładem z taśmy...
Już sam pomysł zaczerpnięcia

zaczerpnięcia motywów dla teatru

zainspirować grupę posłów 
do zgłaszania projektu usta
wy o KKO, których organa
mi założycielskimi byłyby 
samorządy lokalne.

SKĄD WZIĄĆ TANIE 
KREDYTY?

Drugą instytucją, która 
mogłaby przyczynić się do 
zatrzymania pieniędzy
społeczności lokalnych dla 
nich samych, są kredyty wza
jemne. Stefan Bratkowski 
posłużył się tutaj przykła
dem czeskim z lat 20-tych 
naszego wieku. Podstawą 
zbudowanego wówczas dob
robytu Czechów było udzie
lanie taniego kredytu przez 
KKO nie pojedynczym, drob
nym przedsiębiorcom, lecz 
zakładanym przez nich ban
kom spółdzielczym, czyli sto
warzyszeniom kredytu wzaje
mnego.

Ich przewaga nad banka
mi prywatnymi brała się 
stąd, że kredytu udzielano 
wyłącznie członkom
spółdzielni kredytowej, kre
dyt przeznaczono wyłącznie 
na rozwój, a komisję kredy
tową tworzyli jedynie człon
kowie banku. Jest rzeczą 
zrozumiałą, że w takiej 
spółdzielni kredytowej, 
gdzie każdy jej członek od
powiadał za kredyt wzięty 
przez bank całym swoim 
majątkiem /n a  wsi/ lub do 
wysokości swojego udziału 
/w  mieście/, pieniądze nie 
mogły się tajemniczo 
„rozpłynąć,,, gdyż sposób 
ich wykorzystania był skru
pulatnie kontrolowany.

c. d. na str. 11

tańca ze sztuki statycznej 
przecież, choć naładowanej 
ekspresją wydaje się być ory
ginalny. Oryginalny był też 
sam spektakl, rozgrywający 
się na tle dekoracji przypo
minającej plastry miodu. 
Składał się on z kilku czy 
kilkunastu epizodów,
w których obserwujemy 
różne ludzkie konfiguracje - 
ludzie zbliżają się do siebie, 
przeżywają namiętność od
dalają, jeszcze inni nie mogą 
się porozumieć, szukają, 
miotają się, błądzą... 
A wszystko to świadczy
o kruchości ludzkich 
więzów. Ludzi łączy jedynie 
rozpaczliwy krzyk, na wzór 
„Krzyku„ MUNCHA. Żad
nych rekwizytów, kostiumy 
podkreślające anatomię
i przede wszystkim MUZY
KA przybyłego wreszcie ze
społu VOO VOO. Ekstaty
czna, pulsująca, z wybi
jającym się brzmieniem sak
sofonu. Bez niej spektakl 
byłby swoim cieniem.

/ r ó ż /

Lekcja poezji
W ramach XXIII Rybnic

kich Dni Literatury, młod
zież z LO im. Powstańców 
Śląskich spotkała się na 
Małej Scenie Rybnickiej 
z poetą, publicystą i prozai
kiem Januszem KONIU
SZEM. Twórca ten, wy
wodzący się rodziny 
zagłębiowskich górników, 
a od lat związany z Ziemią 
Lubuską przedstawił młod
zieży kilka swoich utworów 
poetyckich, dołączając do 
nich ciekawy komentarz. 
Spotkanie, również dzięki 
obecności polonistki Alicji 
Godlewskiej, przekształciło 
się w prawdziwą lekcję poe
zji współczesnej.

Szczególne zainteresowa
nie wzbudziła analiza wier

sza „Przeczucie Krzysztofa 
Kolumba,, oraz najbardziej 
osobisty wiersz poety o tra
gicznej śmierci 12 górników,

w którym przywołuje on cie
kawe porównanie kopalni 
do katedry. Młodzież mogła 
prześledzić etapy pracy 
twórczej i poznać warsztat 
artysty, a 2 godziny spędzo
ne z poezją nie były czasem 
straconym.  /r ó ż /

Muzyką i słowem
Gwiazdą wtorkowego 

koncertu na deskach TZR 
była solistka Teatru Wiel
kiego w Warszawie, 
a występująca również 
w Metroplitan Opera w No
wym Jorku - Urszula TRA
WIŃSKA - MOROZ.

Z towarzyszeniem Filhar
monii Rybnickiej pod dy
rekcją Sławomira CHRZA
NOWSKIEGO wykonała 
ona arie:  Rozyny
z „Cyrulika sewilskiego,, 
Rossiniego,  Musette
z „Cyganerii,, Pucciniego

oraz pieśń Saffi z „Barona 
Cygańskiego,, Straussa. Po
nadto w wykonaniu orkiest
ry usłyszeliśmy arie z oper 
Verdiego, Rossiniego i Mas
cagniego.

A jako, że koncert odby
wał się w ramach Rybnickich 
Dni Literatury, pojawiło się 
i SŁOWO. Wiersze Kazi
miery Iłłakowiczówny oraz 
fragmenty z „Chłopów,, Re
ymonta recytowały Jadwiga 
BRONOWSKA oraz Krys
tyna Pysz.

Konferansjerkę, jak za
wsze z wdziękiem, prowa
dziła Danuta WĘGRZYK.

W trakcie koncertu roz
losowano także darmowe 
karnety na sezon muzyczny 
92/93. A przy okazji przypo
mnienie, że wśród bywalców 
filharmonii posiadających 
karnety, w czerwcu 
przyszłego roku rozlosowa
ne zostaną nagrody.

/ róż/

Zdobywanie
K-2

W miniony czwartek odbyła 
się rybnicka premiera 
głośnego filmu produkcji 
amerykańskiej pt.' ' K-2” . 
Ten zagadkowy tytuł to kar
tograficzny symbol drugiego 
co do wysokości szczytu 
świata.
Seanse poprzedzone były 
krótkimi, ale treściwymi 
spotkaniami z krakowskim 
himalaistą Wojciechem KU
RTYKĄ, który przybliżył 
kinomanom z jednej strony

historię polskich, częstokroć 
tragicznych wypraw na K-2, 
z drugiej to wszystko co to
warzyszy himalaistom na 
wierzchołkach świata w cza
sie wypraw podobnych do 
tej, o której opowiada film 
Franca Roddama (choroba 
wysokościowa, stany halu
cynacyjne, często odczuwa
na obecność tzw. ’’trzeciej 
osoby” , umieranie w górach 
będące w wielu przypadkach 
pogrążaniem się w kojącym 
ból i zmęczenie śnie).

Sam obraz ze względu na 
temat jest wielkim filmowym 
odkryciem. To film o marze
niach, ich wartości i sensie 
jaki nadają ludzkiemu życiu;

ale również o ich cenie. Jakże 
wymownie dla nas Polaków 
mających w pamięci tra
giczną śmierć Jerzego KU
KUCZKI, Wandy RUT
KIEWICZ i tylu innych, 
brzmią słowa jednego z bo
haterów: ’’Zdobyłem wszys
tko co chciałem, ale żeby to 
zdobyć musiałem wszystko 
stracić” .

Szkoda tylko, iż hollywo
odzka maniera jest czasem 
zbyt natrętna. /v ack/

Zdjęcia na stronie: 
Wacław Troszka

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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 CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"
•  1 cm 2 - 8 . 000 zł
* 1/4 kolumny - 9 0 0 . 000  zł
•  1/2 kolumny - 1. 6 0 0 . 000 zł
•  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

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

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

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

i ostatniej stronie dolicza się 100 procent - 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10
______________________________ J
PORADY PRAWNIKA - w środy

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

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

E K S P R E S  
Rybnik  

Reja 2

W ywoływanie negatywów i wykonywanie odbitek 
w dwóch form atach, również typu P O C K ET. 

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

Prowadzi sprzedaż ratalną  
bez poręczycieli 

i bez pierwszej wpłaty,
sprzętu RTV,

zestawów do odbioru telewizji 
satelitarnej,

kamer video wszystkich typów.
Linię kredytową obsługuje 

Górnośląski Bank Gospodarczy SA 
- filia Boguszowice.

Również sprzedaż w  leasingu

Kłokocin

Jak ryba bez wody
Mieszkańcy ulicy Rybnej 

w Kłokocinie zostali zapomnia
ni. Gdy budowano wodociąg 
z funduszy szkód górniczych - 
byli na szarym końcu. Uznano, 
że sytuacja tam nie jest jeszcze 
tak tragiczna - woda w stu
dniach nie wyschła im całkowi
cie. A, jako że ulica Rybna jest 
ujęta w projekcie doprowadze
nia wody - „ze szkód górni
czych,,, jej mieszkańcy nie na
leżą do społecznego Komitetu 
Wodociągowego. Rurociąg bu
dowany z funduszy szkód górni
czych został oddany w 1984 ro
ku. Stopniowo robiono pętle 
obejmujące poszczególne ulice 
pozbawione wody na skutek 
działalności górniczej. Ulica 
Rybna była przewidziana do 
zwodociągowania na końcu, 
a gdy zabrakło funduszy, jej 
mieszkańców pozostawiono bez 
podłączenia do miejskiego wo
dociągu. Od kilku lat upominają 
się więc oni o zakończenie in
westycji i poprowadzenie wodo
ciągu na tej ulicy. Niestety bez 
skutku. Zachodzi więc koniecz
ność dowozu wody beczkowo
zami. Co prawda, w niektórych 
studniach trochę wody jeszcze 
pozostało, jednak większość 
mieszkańców Rybnej korzysta 
z usług woziwody, który dostar
cza ją  z hydrantu. Ciekawe, jak 
długo trzeba się będzie upomi
nać o podłączenie Rybnej do 
miejskiego wodociągu?

/ j a k /

Kłokocin

Szambo jednak nie dziurawe
Restauracja OLIMPIA 

na terenie
Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji 
w Rybniku-Kamieniu, 

ul. Hotelowa 12
zaprasza na

DANCINGI.
Już od 7 listopada 

w każdą sobotę możesz 
bawić się przy muzyce 
zespołu TRIO 91, 
a w każdy piątek zapra
szamy na

DYSKOTEKĘ.
O r g a n i z u j e m y  

również bankiety 
i przyjęcia ślubne.

ZAPRASZAMY!

Informacje _ uzyskane 
w Radzie Dzielnicy Kłoko
cin na temat szamba 
„obsługującego,, nowe 
przedszkole i remizę Ochot
niczej Straży Pożarnej, a za
warte w artykule pt. „Dziu
rawe szambo,, /Gazeta Ryb
nicka nr 32 z 14 sierpnia br. / ,  
okazały się nieścisłe.

Jak wyjaśnia Wydział In
westycji Urzędu Miejskiego 
w Rybniku, szambo nie jest 
dziurawe i nie nabiera wody 
z otoczenia. Rzeczywiście, 
zdarzyło się, że szambo prze
brało na wiosnę, ale nie było

to spowodowane przenika
niem do niego wody 
z zewnątrz. Po prostu nie 
zostało na czas opróżnione. 
Nieporozumienie wynikało 
prawdopodobnie ze zwykłe
go zbiegu okoliczności. 
Przebranie szamba miało 
miejsce w czasie wiosennych 
roztopów - stąd więc po
wstało wrażenie, że powo
dem było przedostawanie się 
wód gruntowych do środka. 
Nic takiego nie miało jednak 
miejsca.

Szambo zostało zbudowa
ne w 1989 r. Ma 102 m3

Telewizor z fiata
21 września miało miejsce 

włamanie do samochodu fiat na 
tzw. „pasówkę,,. Z auta skra
dziono telewizor i dokumenty 
wartości 2 mln zł.

Małym w dużego
Na ulicy 1 Maja, 21 września

o godz. 15. 45, fiat 126p zderzył 
się z fiatem 125p. Kierowca 
„malucha,, doznał złamania no
sa. Policja zatrzymała mu prawo 
jazdy.

Idzie zima...
Ze sklepu przemysłowego 

„Maroko,, przy ulicy Kominka 
skradziono w nocy z 21 na 22 
września odzież, bieliznę i pro
szki do prania wartości 15 mln 
zł. Złodziej dostał się do sklepu 
po wyrwaniu kraty zabezpie
czającej okno od zaplecza i wy
pchnięciu okna.

Moniuszko za Kopernika?
22 września jedna z mieszka

nek Rybnika zgłosiła na policji 
dokonanie oszustwa. O godz.
15. 00 koło „Hermesa,, mężczyz
na zwrócił się do niej o wymianę 
dwóch banknotów po 50 tys. zł, 
na jeden banknot stutysięczny. 
W trakcie wymiany wprowadził 
ją w błąd twierdząc, że zamiast 
banknotu 100 tys. dała mu ban
knot tysiąc-złotowy. Jak widać 
trzeba uważać, by nie pomylić 
Kopernika z Moniuszką.

Krewcy handlowcy
W hurtowni DAR-BER przy 

ulicy Boguszowickiej w Gotar
towicach 22 września o godz.
12. 00 jej pracownicy pobili jed
nego z mieszkańców Rybnika. 
Doznał on rozcięcia nosa
i potłuczeń ciała.

Jak w Chicago
25 września o godz. 3. 00 pat

rol zmotoryzowany policji za
trzymał do kontroli jadące poja
zdy ford sierra i łada. Kierowcy 
tych samochodów nie zatrzyma
li się i zaczęli uciekać w kierunku 
kopalni Chwałowice. Policjanci 
ruszyli w pościg. Podczas ucie
czki kierowca łady uderzył sa
mochodem w mur kopalniany 
i zbiegł pozostawiając auto. 
Ford sierra przejechał ulicami 
Kopalnianą i Pod Hałdą, wje
chał w ślepą drogę i zjechał ze 
skarpy. Kierowca porzucił auto 
i uciekł. Samochody zostały za
bezpieczone przez policję. Mi
mo użycia psa tropiącego kie
rujących porzuconymi pojazda
mi nie udało się ująć.

pojemności użytkowej 
i przewidziane jest na potrze
by przedszkola i straży 
pożarnej. Zgodnie z obo
wiązującymi normami, sza
mbo ma zapas 10-dniowy - 
to znaczy, że powinno się je 
opróżniać co 10 dni. Od 
chwili wprowadzenia dzieci 
do przedszkola zbiornik czy
szczony jest raz w miesiącu. 
Zgodnie z porozumieniem 
między przedszkolem 
a strażą pożarną, obaj użyt
kownicy robią to na zmianę. 
W jednym miesiącu zbiornik 
jest opróżniany przez przed
szkole, w następnym przez 
straż. Przed oddaniem do 
użytku zbiornik został spra
wdzony. Wypompowano

Dowcipniś?
24 września na Placu Wol

ności nieznany sprawca uszko
dził samochód fiat 125p. Zrzucił 
na dach auta kamień, który zni
szczył także pokrywę silnika 
oraz rozbił szybę. Straty spowo
dowane tym dowcipem wy
niosły 8 mln zł.

Przygniecenie autobusem
24 września na ulicy Prze

mysłowej autobus jelcz przy
gniótł do barierki odgradzającej 
chodnik od jezdni 48-letniego 
mężczyznę. Poszkodowany zo
stał odwieziony (do szpitala na 
Rudzkiej ze złamaniem miedni
cy.

Zza autobusu pod samochód
Na ulicy Powstańców, 24 

września, samochód plymouth 
potrącił 15-letniego chłopca, 
który wybiegł nagle zza stojące
go autobusu. Nieletni doznał 
złamania prawego podudzia i le
wego ramienia.

Amator domowego wina
W nocy z 25 na 26 września 

nieznany sprawca włamał się do 
piwnicy przy ulicy Anny Stefa
nek. Skradł 12 butelek wina do
mowej roboty. Z sąsiedniej piw
nicy zabrał narzędzia do malo
wania wartości 450 tys. zł.

Podpalenie
28 września o godz. 13. 00 

Straż Pożarna powiadomiła po
licję o podpaleniu budynku mie
szkalnego przy ulicy Głuchej 
w Zebrzydowicach. Grupa do
chodzeniowo-śledcza, która 
przybyła na miejsce zdarzenia, 
w wyniku penetracji terenu ujęła 
sprawcę podpalenia. Zatrzyma
no go w areszcie do wytrzeźwie
nia i wyjaśnienia.

Włamanie w biały dzień
Między 17 a 18. 30, 26 

września na ulicy Rudzkiej 
włamano się do zaparkowanego 
tam samochodu tavrija. Po wy
biciu szyby skradziono gotówkę 
w wysokości 11 mln zł i doku
menty.

„Maluch,, bez kół
W nocy z 25 na 26 września 

z zaparkowanego pod blokiem 
samochodu fiat 126p skradzio
no dwa koła wartości 1 mln zł. 
Właściciel zastał pojazd stojący 
na cegłach.

Po pijanemu pod auto
Na ulicy 9 Maja w Świerk

lanach 27 września samochód 
potrącił nieznanego mężczyznę, 
który po pijanemu wtargnął na 
jezdnię. Doznał on Obrażeń 
ciała w postaci wstrząsu mózgu 
i urazów głowy. Nieprzytomny 
został umieszczony w szpitalu 
na ulicy Rudzkiej. / j a k /

wodę całkowicie i czekano 
przez miesiąc - okazało się, 
że zbiornik nie napełnił się. 
Próba szczelności wypadła 
więc pozytywnie. W czasie 
budowania szamba nie prze
widywano, że w remizie będą 
odbywały się wesela i będzie 
funkcjonowała kawiarnia - 
a to powoduje zwiększoną 
„produkcję,, ścieków. Przy 
większej ilości wesel szambo 
należałoby opróżniać
częściej. Wszystko zostanie 
ostatecznie wyjaśnione
z chwilą zamontowania wo
domierza w remizie straży 
pożarnej. Wówczas będzie 
wiadomo ile wody zużywa 
OSP, a to równa się ilości 
odprowadzanych ścieków.

/ ja k /
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P R O G R A M  T E L E W IZ Y J N Y

Piątek , 2 . 10. 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,,
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Zaplombowany pociąg,, 
/ l / ,  film fab.
11. 45 Kwadrans na kawę
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań______

Sobota 3 . 10 . 1992 r.
Program 1
7. 25 Program dnia
7. 30 Wieści
7. 40 Kochane zdrowie
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,, / 5 /
10. 50 Język angielski dla dzieci
11. 00 Magazyn 60/90 
11.30 Sobotnie randez-vous
12. 00 Wiadomości
12. 10 EKO-ECHO - program 
ekologiczny
12. 25 „Costa,,, film dokum. 
o Peru
13. 00 Walt Disney przedsta- 
wia„Ratujmy psa,, cz. 2

O d  2  d o  8  p a ź d z i e r n i k a
12. 45 Tylko u nas
12. 55 Temat dnia-bez margine
su
13. 00 „ jak to jest w Anglii? „ / 3 /  
- serial dok. prod. ang.
13. 30 Temat dnia-bez margine
su
13. 35 Warszawa zaprasza - 
przegląd najciekawszych imprez
13. 50 Teleplastikon
14. 10 Dokument trochę inny
14. 40 Odpowiem na każde pyta
nie
14. 55 Euroturystyka
15. 10 Być tutaj-kochać czy być 
kochanym
15. 25 Temat dnia-bez margine
su

14. 20 Teatr Rozmaitości: 
M. Bałucki „Grube Ryby,,
15. 40 Zaproszenie do Teatru TV 
na poniedziałkową premierę
15. 50 Sobotnie rendez-vous
16. 35 Teatr TV „W życiu jak 
w teatrze,, / l /
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Domek na prerii,, 
/14/„Nagroda„ 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 „Na wariackich papie
rach,, - pilot serialu USA
22. 00 Kariery, bariery
22. 45 Wiadomości wieczorne
22. 55 Sportowa sobota
23. 15 „Ilustrowany człowiek,, -

1530 Jeśli nie Oxford, to co? 
15.50 Jaka szkoła?
16. 00 Program dnia
16. 05 „Ciuchcia,, program dla 
dzieci
16.50 Język angielski dla dzieci
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Triumf cywilizacji zacho
dniej,, /5/  ser. dok.
18. 15 Każdy ma prawo 
1830 Program rozrykowy
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Zaplombowany pociąg,, 
/ l /  potwórzenie 
21.55 Program publicystyczny
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Kroniki amerykańskie”

thirller prod. USA 
0.55 Haich life - program roz
rywkowy z Krakowa
1. 25 Zakończenie programu 
Program 2
7. 30 Bellona - magazyn wojs
kowy
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 Kabaret OTTO
10. 00 Wspólnota w kulturze - 
Nasi w Hamburgu
10. 30 Artysta i jego świat - „Ar
tyści i modele,, / l /
11. 00 Młodzieżowa Akademia 
Filmowa - Kino Polskie
11. 30 Klub Yuppies? program

/ll/-se r . dokum. prod. USA
23. 30 Koncert muzyki gospel 
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 
930 „Świat kobiet,,
10. 00 Koncert UB 40 i Roberta 
Palmera - film dok. prod. ang
10. 50 Przeboje MTV
11.00 Na życzenie - powtórki 
programów dwójki
12. 00 - 16. 25 Przerwa

dla młodzieży
12. 00 Wzrockowa Lista Prze
bojów Marka Niedźwiedzkiego
12. 25 Kabaret OTTO
12. 30 Auto - magazyn
13. 00 Sport
13. 50 Misz - masz - magazyn
14. 15 Kabaret OTTO
14. 20 Róbta co chceta - pro
gram Jerzego Owsiaka
14. 40 Image - style w modzie 
14.50 Kabaret OTTO
15. 00 Zwierzęta świata „Tajem
nicza przyroda,, /5 /
15. 30 Lekarz domowy
15. 50 Powitanie - Kabaret OT
TO
15.55 Rody polskie: Braniccy 
/ 2 /  - film dok.
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 Kabaret OTTO

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 regionalny
regionalny
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 45 „Benny Hill„ ang. pro
gram rozrywkowy
22. 15 „Lata świetlne,,, film fab. 
prod. szwajcarsko-franc.
24. 00 Panorama
0. 15 „Lou Reed New York,, - 
koncert Montrealu
1. 40 Zakończenie programu

16. 45 „Pełna chata,, /1 4 / - serial 
prod. USA
17. 10 Violetta Villas w Ciecho
cinku
1735 Kabaret OTTO
18. 00 Program lokalny
18. 30 Kabaret OTTO 
1835 Halo dzieci
18. 40 Akademia polskiego filmu 
„Dom bez okien,,
2030 Wielki sport - auto - moto 
- max
21. 00 Panorama
21. 30 Słowo na niedzielę
21. 35 Neptun TV przedstawia - 
Formacja Nieżywych Schabuff
22. 05 Kabaret OTTO
22. 10 „Mąż pani ambasador,, 
/ 9 /  - serial prod. francuskiej
23. 05 Recital Magdy Żuk
24. 00 Panorama 
0. 10 Kabaret OTTO
0. 20 Jarocin’92 - fragmenty 
koncertu
1. 20 Zakończenie programu

Niedziela, 4 . 10. 1992 r.
Program 1
6. 55 Program dnia
7. 00 „Podwodna odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,,
7. 45 Rolnictwo na świecie
8. 00 „Dylematy,,
8. 20 „Notowania,,
8. 45 „Polskie ZOO,, /powtórze
nie/
9. 00 „Zamek Eureki,, /5 /  - serial 
prod. USA
9. 25 Teleranek
9. 50 „Dzieci z ulicy Degras
si, / 5 /  - serial kanad.
10. 15 Język angielski dla dzieci
10. 25 „W 80 dni dookoła świa
ta,, / 5 /  „Chiński ekspres,,
11. 15 Kinoteka Polska - pro
gram filmowy Iwony Łękawy

11. 35 „Tydzień,, - magazyn rol
niczy
12. 20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 45 Tęczowy Music-Box - 
Kielce ’92
13. 30 „Z kamerą wśród 
zwierząt,,
13. 45 W Starym Kinie: „Kłams
two Krystyny,, film prod. pol.
15. 30 Pieprz i Wanilia
16. 15 Country Ameryka /3 /
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dynastia,, - ser. prod. 
USA
18. 20 „7 dni świat,,
18. 50 Śpiewnik domowy Jana 
Kaczmarka
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Wolter - człowiek nie-

zwykły,, / 2 /  ser. prod. franc.
21. 10 Kabaretowa Lista Prze
bojów
2135 Sportowa niedziela
22. 40 Światowe spotkania Łod
zian
23. 10 Kino Europejskie: „Jesz
cze tylko ten las,,
0. 40„Gdybym był królem,, - 
„Dlaczego nie odpisuję na listy,, 
- miniatura literacka A. Kijows
kiego
0. 50 Zakończenie programu 
Program 2
7. 30 Przegląd tygodnia /d la 
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, serial 
anim. prod. japońskiej
8. 25 Dla niesłyszących: „Wol
ter-człowiek niezwykły,, / 2 /
9. 20 Słowo na niedzielę /d la

niesłyszących/ /
9. 25 Powitanie
930 Programy lokalne
10. 30 Mini Lista Przebojów
11. 00 Poranek symfoniczny
12. 00 „Rodzinny bumerang,, 
/2 3 / ser. prod. austal. -ang.
13. 00 Podróże w czasie i prze
strzeni „Rok 2048,, /2  ost./  
13.50 Szczęśliwy rzut - teletur
niej
14. 10 Zwierzęta wokół nas
14. 40 Przecież to znamy - marsz 
wojskowy Fr. Schuberta
15. 00 Wydarzenie tygodnia
15. 30 „Godzina z Hanna Bar- 
bera„-filmy animowane
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Cudowne lata,, serial 
prod. USA

17. 05 „„Fringe znaczy wolność,, 
z cyklu „Edynburga Janusowe 
oblicze,, - relacja z festiwalu 
1735 Egzorcyzmy - reportaż 
o Grzegorzu Królikiewiczu
18. 00 Studio sport 
1830 Halo dzieci
18.35 „Noc w operze,, - komedia 
prod. USA, reż. Sam Wood
20. 10 Godzina szczerości z Ja
nuszem Lewandowskim
21. 00 Panorama
21. 40 Koło fortuny - teleturniej
22. 20 U wrót doliny - recital P. 
Gintrowskiego
22. 40 „Brawo Petersburg,, spek
takl Teatru na Fontance 
2335 Ta nasza młodość - film 
dokumentalny
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Poniedziałek, 5. 10. 1992 r.
Program 1
6. 00 „Kawa czy herbata?,,
9. 00 Wiadomości
9. 10 Program dnia
9. 15 Mama i ja - program dla

najmłodszych
9. 25 Dla dzieci: przedszkolny 
koncert życzeń
10. 00 „Dynastia,, - serial prod. 
USA /powtórzenie/
11. 00 Pierwsze 365 dni życia 
dziecka /5 /

1130 Piosenka jest dobra na 
wszystko
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Język francuski /5 /

12. 45 „Johannes Vermeer, 
film w wersji francuskiej
13. 15 Język niemiecki /5 /
13. 45 „Brahms i Detmold. 
film w wersji niemieckiej
14. 15 Język włoski / 5 /
14. 30 Język angielski / 5 /

15. 00 „ALF,, - ser. komediowy 
w wersji angielskiej
1530 Prezentacje - Gdy zawód 
jest pasją
16. 00 Program dnia
16. 05 LUZ - program nasto

c. d. na str. 10
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PROGRAM TELEWIZYJNY

Poniedziałek, 2. 10. 92 r.
c. d. ze str. 9 
nastolatków
17. 00 Teleexpress
17. 20 „ALF,, - ser. komed. prod. 
USA
17. 50 Klub dobrej książki
18. 10 „Magazynio,, - program 
satyryczny
18. 20 Z Polski Rodem - Polonia 
w Szwecji
18. 45 Czy po drodze nam

z EWG
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 Antena
20. 30 Teatr telewizji „Gdy ro
zum śpi„reż. P. Mikucki
22. 15 Reportaż
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Pogranicze w ogniu,, / 6/  
- 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 Kolekcjoner
10. 00 Język angielski /3 1 / 
1030 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - Bezludna 
wyspa
12. 00 - 16. 25 - przerwa
16. 25 Powitanie

16. 30 Panorama
16. 40 Sport - z wiatrem i pod 
wiatr - magazyn żeglarski
16. 55 Pokolenia - serial prod. 
USA
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych
17. 50 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, serial 
prod. USA
18. 55 „Smok morski,, - film fab.

prod. ang.
2030 W co się ubiorą polskie 
dziewczyny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/ 6 /  -ser. kom. prod. USA
22. 15 XXVI Festiwal im. Jana 
Kiepury - Krynica’92
23. 10 Maraton trzeźwości - z wi
zytą w zakładzie karnym
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

W torek, 6 . 10 . 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„-/6/ 
ser. TP /powtórzenie/
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 20 Przyjemne z pożytecznym
11. 40 Gotowanie na ekranie - 
magazyn kulinarny
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - zapa
sy na zimę
12. 45 Świat chemii / 6 /  - atom
13. 15 Kuchnia - światło

13. 30 Fizyka półżartem - zimne 
światło
13. 45 Rysuj z nami
13. 55 Surowce - węgiel - ser.
prod. niem.
14. 10 Spotkania z cywilizacją - 
nowości nauki i techniki
14. 20 Co? Jak? I Dlaczego? 
Oczy i okulary
14. 30 Przybysze z Matplanety - 
Matstraszydło
15. 25 My w kosmosie - historia 
astronautyki
15. 40 Nasz Bałtyk - w pracow
niach Instytutu Rybackiego
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Tik - Tak oraz 
film „Dennis-Zawadiaka,,
16. 50 Język angielski dla dzie- 
ci/21/
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Królik Bugs przedstawia

wia„ - ser. anim. prod. USA 
17.50 „Murphy Brown,, - 
ser. komediowy prod. USA
18. 15 Odolańska 10 - program 
historyczny
18. 45 Legendy września - wojs
kowy program dokumentalny
19. 00 Wieczorynka
1930 Wiadomości 
19.55 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej „Gorączka złota,, - komedia 
prod. USA
21. 45 Gra o pieniądze - maga
zyn gospodarczy
22. 25 Telemuzak - magazyn mu
zyki rozrywkowej
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 05 Rozmowy z Nikodemem - 
program katolicki
23. 45 Powrót Bardów - Andrzej 
Poniedzielski

0. 25 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta- 
rianie„ser. anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,,
9. 30 Świat kobiet
10. 00 Język włoski dla 
początkujących / l /
10. 15 Język angielski w nauce 
i technice / l /
10. 30 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie-maraton 
trzeźwości-progr. E. Cendrows
kiej
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum
16.55 „Kapitan Planeta i Plane
tarianie,, ser. anim. USA

17. 20 „Ojczyzna-Polszczyzna,, -
17. 40 Moja wiara
18. 00 Programy lokalne 
1830 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18. 55 „Europuzzle„
19. 00 „Utopcy z ulicy Panisper
na,, /4 /-ser. prod. włoskiej
19. 50 Ad vocem - progr. J. Bral
czyka
20. 00 Reporterzy dwójki przed
stawiają
2030 W co ubiorą się polskie 
dziewczyny / 2 /
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 „NICO„ - dramat krymi
nalny prod. USA
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Środa, 7 .  10 . 1992 r.
Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 Arcydzieła sztuki filmo
wej „Gorączka złota,,
1130 Dalecy a bliscy - magazyn 
mniejszości narodowych
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań

12. 45 Poeci dzieciom - wielka 
zabawa
13. 15 Postawy - progr. dokum.
13. 45 Telewizyjny słownik bio
graficzny historii najnowszej - 
Jan Mazurkiewicz 
„Radosław„ cz. l
1410 Widowisko teatralne 
o poecie Kajetanie Koźmianie
14. 40 Sensacje XX wieku - ściśle 
tajny telegram
15. 10 Spotkanie z A. Hanusz
kiewiczem
15. 30 Stanisław Wyspiański - 
Witraże
15. 35 Szkoły w Europie - Fran
cja, Holandia, Austria
16. 00 Program dnia
16. 05 „Sami o sobie,, oraz film

„Oddział dziecięcy,, /6 /
17. 00 Teleexpress
17. 45 „Na wariackich papie
rach,, / l /  - ser. komediowy
18. 10 Klinika zdrowego czło
wieka /żółtaczka/
1835 Laboratorium: radiotele
skop
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 Studio Sport
22. 00 Rodzina rodzinie
2230 Kwadrans z zespołem 
„Tears for fears,,
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Z biegiem lat, z biegiem 
dni,, / 6 /  - „Kraków-1905,,
0. 10 Zakończenie programu

Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, /1 7 / - serial 
anim. prod. japoń.
9. 10 „Pokolenia,,
930 Świat kobiet
10. 00 Język angielski / l /
10. 30 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 „Piłkarze,, - „Szkoła Ży
cia,, - serial anim.
17. 20 Magazyn ekologiczny

17. 40 Giełda - magazyn kupców 
i przemysłowców
18. 00 Program lokalny
1830 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA /powt. /
19. 00 Spóźnione premiery -
„Restauracja Alicji,, -dramat
społeczno-obyczajowy prod. 
USA
21. 00 Panorama
2130 „Ekspres reporterów,,
22. 05 Studio teatralne 
dwójki: „W niedziele po połu
dniu,,
23. 00 Rosyjski chleb / l /  - film 
dok. prod. austriackiej
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Czwartek, 8 . 10. 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 „Columbo, / 3 / -  ser. prod. 
USA
1130 „Ratunek przyjdzie z po
wietrza,, - film dokum.
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - zimowa

zimowa dieta
12. 50 Powstanie kontynentu / l /  
- Kolizje - serial dokum.
13. 50 Nie tylko Dinozaury
14. 05 EKO - LEGO
14. 20 „Kraina jedwabiu,, cz. 2 - 
film dok. prod. chińskiej
14. 10 Zwierzęta świata „Tajem
nicza przyroda,, / 6 /
15. 10 Taki pejzaż - krajobraz 
nadmorski
15. 35 My dorośli /A ID S /
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów 
: KWANT
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Sława,, /13/ - serial pro
dukcji USA

18. 20 I jeszcze ra z ..  / 5 /  - pro
gram kabaretowy 
1835 Magazyn katolicki
19. 00 Tęczowy Mini - box
19. 10 Wieczorynka - „Wesoła 
siódemka,,
1930 Wiadomości
20. 10 „Columbo,, /3 / - serial 
prod. USA
21. 45 Tylko w Jedynce
22. 45 Wiadomości
23. 05 Reporter - magazyn
23. 40 Język włoski /1 /
23.55 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Nowe przygody He-Ma-

na„ - serial anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
930 Świat kobiet
10. 00 Język francuski / l /
10. 30 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
programów „Dwójki,,
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Język angielski w nauce 
i technice / l /
16. 55 „Nowe przygody He-ma- 
na„ - serial prod. USA
17. 20 Od pierwszego do pierw
szego - publicystyka
17. 50 Rozmowy o rzeczyniepospolitej

politej A. Małachowskiego
18. 00 Program lokalny
1830 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA /p o w t/
18.55 Europuzzle
19. 00 Bez znieczulenia - pro
gram Wiesława Walendziaka
19. 15 „Odlecieć stąd,, / 1 5 / - 
serial prod. USA
20. 00 Wielka piłka
20. 45 Cienie życia
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 Teatr sensacji: Jerzy Jani
cki „Akcja V„ /5 /
23. 00 „Czerwona dynastia/2 / - 
„Spuścizna 1979-89,,
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu
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Maria Budny-Malczewska - ’’A k t”

SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
 pod redakcją MARIANA RAKA RAKA

Malarstwo i rysunek

Marii Budny-Malczewskiej
14 września 1992 roku ot

warta została w galerii Teat
ru Ziemi Rybnickiej wysta
wa malarstwa i rysunku Ma
rii Budny-Malczewskiej oraz 
ceramiki artystycznej Zbig
niewa Mury. Ekspozycja ta 
towarzyszy Rybnickim 
Dniom Literatury i będzie 
czynna do końca paździer
nika.

Głębia tajemniczej, zaga
dkowej przestrzeni oraz dy
namika wypełniających ją li
nii, kresek i form, to czyn
niki współtworzące sens 
twórczości malarskiej art. 
piast. Marii Budny-Malcze
wskiej.

W tej dynamicznej i nie
spokojnej przestrzeni, po
stać nagiego dała kobiety 
egzystuje jako jej składnik - 
wyróżnia się z jej głębi ro
dzajem materii, ruchem 
i światłem. Jest więc czło
wiek w materialnym sensie

jakby zespolony z naturalną 
rzeczywistością go
otaczającą, jednorodny 
z nią.

Malarska realizacja zna
komicie służy podtekstom fi
lozoficzno-poetyckim ob
razów i rysunków, 
współtworząc nieokreślony

charakter malarskiej rzeczy
wistości, jej abstrakcyjny 
wymiar i nierealną świetlis
tość. Tak więc cała 
twórczość artystki jest 
w sposób widoczny pod
porządkowana poetyckim 
sensom, a obrazy jej zdają się 
manifestować potrzebę poe
tyckiej perspektywy widze
nia. Jest to malarstwo sku
pione na poszukiwaniu 
szczególnego piękna w życiu 
kobiety zawartego nie tylko 
w jej urodzie, w jej marze
niach i wyobrażeniach, lecz 
także w tym, co stanowi o  jej 
dramacie.

W katalogu wystawy au
torka tak oto wyraża swój 
stosunek do życia, do sztuki:

„Nieodłączną częścią pej
zażu jest kobieta. Kobieta ro
mantyczna, opleciona wiat
rem - J. Joyce’a, kobieta dra
pieżna, nieczysta, której sła
bości odkrywa Baudelaire 
w swojej poezji... Wspaniały 
jest świat widzialny, światło - 
wspaniałe są dla mnie niebio
sa i gwiazdy... daleko wspa
nialsza jednak moja niewi
dzialna dusza, która to wszy
stko potwierdza i ogarnia...

Twórczość Zbigniewa 
MURY omówiona zostanie
w następnym numerze 
„GR,..

Te pieniądze mogą zostać u nas
c. d. ze str. 6-7

Stefan Bratkowski przy
pomniał, że także Polska po
siada na tym polu wspaniałe 
doświadczenia „kas Stefczy
ka, „ podobnie jak Niemcy - 
„kas Raiffeisena,,. W Polsce 
samopomoc kredytowa 
stała się bazą rozwoju lokal
nej przedsiębiorczości / a  
także oporu narodowego/, 
w Niemczech - podstawą do
brobytu mieszkańców wsi. 
Te doświadczenia przejęli 
i zmodyfikowali Ameryka
nie, tworząc w latach Wiel
kiego Kryzysu unie kredyto
we. Współcześnie najwyższą 
stopą wzrostu może po
chwalić się Polish-Slavic Fe
deral Credit Union w No
wym Jorku! Jeśli Polacy po
trafią tak znakomicie radzić 
sobie za oceanem, to dla- 
czegóżby nie mogli tego sa
mego robić u siebie? - pyta 
Bratkowski.

Odbudowa w dzisiejszej 
Polsce instytucji kredytów 
wzajemnych /w  postaci 
banków spółdzielczych 
wzbogaconych o doświad
czenia amerykańskich unii 
kredytowych/ jest ogromną 
szansą na wzbogacenie prze
ciętnego obywatela społecz
ności lokalnej. Razem z KKO 
stwarza to dodatkową możli
wość gromadzenia rezerw ka
pitałowych na akcję kredy
tową, pozwalając wprowa
dzić np. obrót bezgotówkowy

P0W RÓT DO KSIĄG 
WIECZYSTYCH

Kolejną insytucją, która - 
zdaniem S. Bratkowskiego - 
pozwoli na olbrzymią ekspansję

ekspansję ekonomiczną społe
czności lokalnych, jest sto
warzyszenie długotermino
wego kredytu hipotecznego. 
Juz raz, na początku XIX- 
wieku, uratowały  one pol
skie majątki przed 
upadłością. Nieruchomości 
członków tego stowarzysze
nia były zabezpieczeniem dla 
emitowanych przez nie obli
gacji. Aby dzisiaj tak samo 
operować pieniądzem, trze
ba koniecznie odbudować 
księgi wieczyste, a praca to 
niesłychanie żmudna.

Te znane od dawna, choć 
po ostatniej wojnie zniszczo
ne. instytucie pragnie 
wskrzesić brat Stefana Brat
kowskiego - Andrzej, dzisiaj 
minister Budownictwa i gos
podarki przestrzennej 
w rządzie premier Hanny 
Suchockiej. Kredyt hipote
czny - wynalazek księcia 
Druckiego-Lubeckiego - da
je jak ongiś szansę czerpania 
zysków wszystkim człon
kom towarzystwa kredyto
wego. Uzupełnienie go prze
pisem o zakładaniu ksiąg 
wieczystych dla budynków 
postawionych na terenach 
komunalnych lub państwo
wych pozwoli na przyśpie
szenie ruchu budowlanego. 
Projektowane odbudowanie 
towarzystw kredytowych 
miejskich nakazuje już dzisiaj 
ostrożność w gospodarowa
nia parcelami, które są 
własnością miasta. Dzisiaj 
sprzedane, mogłyby pozba
wić w przyszłości miasto kro
ciowych zysków.

U B E Z P I E C Z E N I A
WZAJEMNE

... to ostatni z omówio
nych przez Stefana Bratko
wskiego sposobów zatrzy
mywania pieniędzy na miejs
cu. tj. wśród społeczności lo
kalnych. Od ubezpieczeń ko
mercyjnych różnią się one 
tym, ze każdy zapisujący się 
do towarzystwa ubezpiecze
niowego zostaje jego człon
kiem. Różnica pomiędzy 
sumą składek ubezpiecze
niowych a sumą odszkodo
wań, czyli zysk towarzystwa, 
nie trafia do kieszeni 
właścicieli /akcjonariuszy 
itp. /  firmy, lecz /zgodnie 
z wolą członków/ pracuje 
dla nich samych. Krótko 
mówiąc - pieniądze wpłacone 
na ubezpieczenie /np. życia, 
szkół itp. /  dają zysk samym 
ubezpieczającym się. Czyż 
trzeba dodawać, jaki zysk 
mógłby mieć z ubezpieczeń 
wzajemnych każdy z nas, 
jeśli tylko w dziedzinie ubezpieczeń
 ubezpieczeń szkolnych wynosi on 

bilion 800 miliardów zło
tych rocznie?

„Mickiewicz„ 
we Francji

Już jutro na zaproszenie 
chóru z Mazamet, wybiera 
się do Francji niedobczycki 
chór „Mickiewicz„ pod dy
rekcją Wacława MICKIE
WICZA.

Wyjazd ten jest rewizytą, 
bowiem chór francuski 
gościł w Rybniku w kwietniu 
br. Na drodze artystycznej

Moje sprawozdanie jest 
z konieczności skrótowe i su
che, gdyż pozbawione zo
stało wymownych
przykładów, którymi Stefan 
Bratkowski doskonale ubar
wiał wykładane przez siebie 
tezy. Niektóre z nich przed
stawią w następnym numerze

, , Ludzie, możecie być 
bogaci, jeśli tylko zechcecie! ” 
- świadomie parafrazuję tu 
słowa bohatera jednej 
z książek Stefana Bratkows
kiego - Marsyliusza z Pad
wy który w XIV wieku od
rodził pojęcie suwerenności 
ludu. Suwerenność poli
tyczną już mamy. Dzisiaj po
winno nam chodzić o ten 
rodzaj niezależności, który 
pozwoli nam brać własne 
sprawy w swoje ręce. Jest to 
idea szczególnie bliska auto
rowi książki o znamiennym 
tytule „Jak robić interesy - 
razem „.

Notował:  GRZEGORZ
WALCZAK

podróży jest również Paryż, 
gdzie chór wystąpi 
w Kościele Polskim oraz 
w kościele pw. Jeana  - 
Baptiste.

Następnym etapem 
będzie występ w Castres 
i w gościnnym Mazamet na 
południu Francji. Zespół 
odwiedzi także Lourdes oraz 
fabrykę „airbusów,, w Tulu
zie.  / r ó ż /

Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Stres paraliżuje Twoją 
energię, a to powoduje, że 
tracisz pewność siebie. 
W  chwili obecnej nie możesz 
sobie na to pozwolić...

BYK
21. 04.  - 20. 05.

Dopadła Cię jesienna 
melancholia, na szczęście 
romantycznej proweniencji. 
Daj się ponieść nastrojowi...

BLIŹNIĘTA
21. 05.  - 21. 06.

Chcąc być sobą, trzeba
o sobie zapomnieć 
powiedział pewien mędrzec. 
To może być dla Ciebie 
wskazówka na ten tydzień.

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Twoja nadwrażliwość osią
gnęła apogeum, a potrzeba 
coraz to nowych dowodów 
akceptacji zmęczyła najbliż
szych. Zreflektuj się...

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Rzeczywistość nie da się 
dowolnie interpretować, 
a przekręcanie wypowiedzi, 
bo nie zgadzają się one 
z Twoimi wyobrażeniami, nie 
ma sensu.

PANNA
24. 08.  - 23. 09.

Uważaj, by Twoja tros
kliwość nie była odbierana 
jako krępowanie woli 
najbliższych. Granica jest 
cienka...

WAGA
24. 09.  - 23. 10.

Unikaj samotności, a nie 
będzie to trudne, bo znana 
jest Twoja bezinteresowność 
w międzyludzkich kontak
tach...

SKORPION
24. 10.  - 21. 11.

Umiejętność przewidy
wania i podejmowania ryzyka 
bardzo Ci się przyda, sy
tuacja nie jest beznadziejna.

STRZELEC
22. 11.  -  21. 12.

Depresja nie omija
pracowitych i porządnych, 
obrona przed nią powinna się 
jednak udać. Warunek? 
Szczypta optymizmu...

KOZIOROŻEC
22. 12. -  20. 01.

Odczuwasz nieuzasad
niony lęk, spróbuj spojrzeć na 
wszystko bardziej realnie, bez 
pejorytywnego nastawienia.

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Miotają Tobą sprzeczne 
uczucia i trudno Ci wyzwolić 
się od obsesyjnych myśli. 
Problem wyolbrzymiasz!

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Popadłeś w marazm, który 
przeszkadza Ci racjonalnie 
oceniać sytuację. Zdobądź się 
na konkretne działanie.
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Fatałachy z naszej szafy

Jeżeli płaszcz 
-to długi

Przez kilka ostatnich se
zonów wśród płaszczy 
królowały krótkie swingery. 
Pełno ich było na ulicach 
i w sklepach. Flauszowe, ba
wełniane, z mikrofazy, jed
wabiu... Prawie każda z nas 
ma taki płaszcz w szafie - czy 
to wiosenno-letni czy też cie
plejszy.

I w przededniu jesieni do
padł nas problem - czy 
krótkie płaszczyki będzie się 
jeszcze nosić? Oczywiście, 
nosić można, ale najmod
niejszy w tym sezonie jest 
płaszcz długi. I co jest naj
gorsze, nie da się ze starego, 
krótkiego swingera zrobić 
nowego, długiego swingera.

Długi, obszerny płaszcz 
jest jesienią ogromnym dob
rodziejstwem. Można się 
nim otulić, nie trzeba n a to m

iast się zastanawiać, czy 
dół czyli spódnica pasuje 
nam do góry, czy lepiej 
włożyć krótką czy długą itp.

Istnieje tendencja, by zi
mowe wełniane płaszcze szyć 
bez ciężkiej, sztywnej watoli

ny. Mają się one miękko 
układać na sylwetce, a ciepło 
ubieramy się pod spód. 
Piankami i innymi lekkimi

tworzywami ociepla się tyl
ko płaszcze z bawełny, lub 
jedwabiu, który wyjątkowo 
dobrze trzyma ciepło.

My też trzymajmy się 
ciepło!  Wróżka

Zaproszenie do 
tańca

W niedzielę 4 październi
ka w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej zainaugurowany zosta
nie kolejny sezon KURSÓW 
TAŃCA.

W tym dniu o godz. 9. 00

Pomyśl o sobie
Aby wiecznie

Zgodnie z zapowiedzią 
przedstawiamy dalsze pro
dukty do pielęgnacji ciała 
firmy Gemetic-Intematio
nal.

MANNO - krem do rąk
zawiera kwasy tłuszczowe 
i olejki. Ekstrakt z zielonych 
cytryn o działaniu 
ściągającym i aseptycznym, 
bogaty w witaminę C, wita
miny B1, B2 i B6, które przy
czyniają się do budowy tka
nek skory, ekstrakt pocho
dzenia zwierzęcego, bogaty 
w aminokwasy i pierwiastki 
śladowe.

Krem MANNO nadaje 
się doskonale do regeneracji 
wysuszonej, pomarszczonej 
lub uszkodzonej skóry rąk, 
w bardzo trudnych przypad
kach w połączeniu z krema
mi Immuno-Synchro i NU- 
CLEA. MANNO zmniejsza 
wszelkie plamy pigmentowe 
spowodowane wiekiem. 
Używa się go w ciągu dnia 
i na noc. Wchłania się 
prędko i nie pozostawia tłu
stych śladów. Przeznaczony 
jest przede wszystkim dla 
pań powyżej 45 roku życia. 
Profilaktycznie może być 
czasem używany przez 
młodsze panie.

przyjmowane będą zapisy na 
II i III stopień kursu, zaś 
o godz. 10. 00 - na stopień I.

Umiejętność tańca przyda 
się każdemu - i Tobie także 
bardzo się przysłuży w czasie 
towarzyskich spotkań. 
Wszystkich chętnych zapra
szamy do tańca.

/r ó ż /

łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
7. 10. br., wylosowana zosta
nie nagroda w postaci na
granej kasety video ufundo
wana przez PUH „ULEX,,

z Rybnika-Boguszowic, tel. 
392-134.

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

Nagrodę za rozwiązanie 
łamigłówki z „GR,, nr 37 
z dnia 18 września br. otrzy
muje Marcin Wawoczny, 
zam. 44-217 Rybnik 17, 
ul. Budowlanych 45A/12. 
Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

młodym być
KOERPERMILCH 

mleczko do ciała zapewnia 
optymalną zawartość wilgo
ci w skórze. Zawiera amino
kwasy niezbędne do budowy 
białek, jak również bardzo 
aktywne substancje jak jony 
potasu, sodu, magnezu. 
Dzięki składnikom
najwyższej jakości mleczko 
to wnika głęboko w skórę 
i czyni ją jedwabiście 
miękką. Dostarcza skórze 
ważne składniki odżywcze.

Płyn do kąpieli firmy Ger- 
netic-Intemational jest oleis
ty, odżywczy i ożywiający, 
czyni skórę miękką i gładką. 
Użyty do kąpieli usuwa na
pięcie i pobudza krążenie. 
Przy prysznicu używa się ba
rdzo niewielkiej ilości płynu 
na gąbkę i rozprowadza się 

o całym ciele. Płyn ten jest 
bardzo przyjemny w użyciu 

i ma wyrafinowaną nutę za
pachową.

DERMA - mydło w płynie
poleca się wszystkim, którzy 
cierpią na trądzik i łojotok.

ROSEE TONUS - woda 
tonizująca do ciała, ma 
świeży, przyjemny, dyskret
ny zapach, a przy tym działa:

- łagodząco dzięki wy
ciągowi z nagietka,

uspokajająco i ła
godząco dzięki wyciągowi 
z ogórka,

- stymulująco i rozluź
niająco dzięki żeńszeniowi,

który jest znany ze swych 
dobroczynnych właściwości, 

- ujędrniająco i stymu
lująco dzięki wyciągowi 
z kasztana.

Woda tonizująca przy
wraca skórze właściwy sto
pień wilgotności i zapobiega 
objawom starzenia się.

PERFUMS DE BEAU
TE i EAU DE BEAUTE „S„ 

Te perfurmy i woda toale
towa wytwarzane są w 100 
procentach z czystych esen
cji, bez produktów chemicz
nych, a przez to są całkowi
cie nieszkodliwe. Zapach jest 
dyskretny i przyjemny. Sta
rannie wyważone składniki 
na bazie roślin i olejków ete
rycznych /k wiaty, kora, ko
rzenie, owoce/powodują je
dnocześnie poprawę fizjolo
gicznych funkcji organizmu. 
Perfumy i woda toaletowa 
„S„ są produkowane 
w następujących nutach za
pachowych:

FLEURIE - o delikat
ności bukietu z niezliczo
nych kwiatów,

BOISE - z ciepłem dys
kretnej intymności,

EPICE - z przeczuciem 
zmysłowej siły przyciągania, 

FRUITE - z całą 
świeżością doskonałej czys
tości.

Szczegółowe omówienie 
wymienionych wód toaleto
wych i perfum - za tydzień. 

Na podstawie 
INFORMATORA A. LA- 

PORTE
opracowała: Krystyna 

Piasecka

Malec, Barbara Brylska, 
Hanna Zembrzuska, Jan Ko
buszewski, Andrzej Kopi-

Mała Scena Rybnicka
3 października, godz.

19. 00 - 1. 00, WIDEODYS
KOTEKA  połączona z loso
waniem wejściówek na 
październik, cena biletu
30. 000 zł

4 października, godz.
19. 00 - 24. 00, WIDEODYS
KOTEKA , cena biletu
20. 000 zł.

Teatr Ziemi Rybnickiej
2 października, godz.

11. 00 oraz 18. 00, w ramach
XXIII RDL - „SCENA
RIUSZ  DLA
3 AKTORÓW,,, oryginalny 
megakabaret wg Bogusława 
Schaefera w wykonaniu TE
ATRU „KOREZ,, z Cho
rzowa, grają: Grzegorz Wol
niak, Mirosław Neinert, Bog
dan Klaus

3 października, godz.
17. 00 oraz 4 października, 
godz. 15. 30 i 18. 30, komedia 
A. Ayckbourne’a pt. 
„WSZYSTKIEGO NAJ
LEPSZEGO,, w wykonaniu 
TEATRU „KWADRAT,, 
z Warszawy, grają Lucyna

 czyński, Maciej Kujawski, 
reż. Jan Kobuszewski /p re
miera polska/, cena biletów
60. 000 i 30. 000 zł. 
Dyskusyjny Klub Filmowy

EKRAN
5 października, godz.

18. 00 „MILCZENIE,, z In
grid Thulin oraz „PERSO
NA,, z Bibi Andersson i Liv 
Ullman w rolach głównych, 
oba filmy w reż. Ingmara 
Bergmana, wstęp za okaza
niem karnetów.

Kino Premierowe 
7 i 8 października, godz.

17. 00 i 19. 15 „OBCY III,,, 
film Davida Finchera /U S A / 
z gatunku science-fiction, 
w roli gł. Sigourney Weaver, 
cena biletu 15. 000 i 12. 000.

Kino „WRZOS„ - Dom 
Kultury w Niedobczycach 
4 października, godz. 

17. 00, film fabularny prod. 
USA pt. „Niekończąca się 
opowieść, cz. II„.

Kino ,,ZEFIR„ - Dom 
Kultury w Boguszowicach 
4 - 9  października, godz.

17. 00 i 19. 00, film fabularny 
prod. USA, pt. „BINGO,,.

/gw/
Nasz adres:

44-200 Rybnik, 
ul. Kościuszki 54, 

pokój 16 
tel/fa x  28-825 
Biuro czynne

od 9. 00 do 17. 00
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