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Finał „zielonego konkursu , ,

W czwartkowe przedpo
łudnie w sali posiedzeń Rady 
Miasta zasiedli laureaci te
gorocznej edycji konkursu 
„Na najlepiej zagospodaro
wany zielenią i utrzymany ba
lkon, ogródek przydomowy 
lub teren zieleni wokół bu
dynków użyteczności publicz
nej,,; jednym słowem ci, 
którym nie jest obojętny

artysta malarz Marian RAK. 
On to właśnie, po części ofic
jalnej, w czasie której laurea
tom konkursu wręczono dy
plomy i nagrody pieniężne 
/najwyższa nagroda dla 
osiedla „Elektrownia,, / ,  
wygłosił prawdziwą konkur
sową homilię. Problem za
gospodarowania przydomo
wych ogródków i skwerów

Na konkurs napłynęło 35 
zgłoszeń, a jego wyniki 
przedstawiają się nastę
pująco:

- I grupa na najładniej 
ukwiecony balkon i loggię,
4 zgłoszenia:

- I miejsce: Lucyna KO
WALSKA /Rybnicka 
Kuźnia, ul. Rybacka 28/

- II miejsce: Marta MUSIAŁEK

Otoczenie kościoła pw. św. Wawrzyńca Foto: wack

MUSIAŁEK /Rybnik, ul. Mgli
sta 9 /5 /

- III miejsce: Barbara KU
BICA /Rybnik, ul. Mglista
9a/3/

- II grupa - na najładniej 
zagospodarowany teren 
wokół budynków prywat
nych, 12 zgłoszeń:

- I miejsce: Halina JURE
CZKO /Rybnik - Popielów, 
ul. Różyckiego 16b/

- II miejsce:  Urszula
STRUPOWSKA /Rybnik- 
Chwałowice, ul. ks. J. Śliwki 
20/

Eugeniusz KUŚKA /Ryb- 
nik-Ligota, ul. Wolna 136/

- III miejsce: Teresa PY
SZNA /Rybnik-Chwałowi- 
ce, ul. Krupińskiego 13/.

- III grupa - najlepiej 
urządzony i utrzymany teren 
wokół budynków mieszkal
nych wielorodzinnych w ra
mach administracji spółdziel
czej i zakładowej, 4 zgłosze
nia:

- I miejsce: Osiedle „Elekt
rownia,,, ze szczególnym 
uwzględnieniem budynku 
przy ul. św. Maksymiliana 
12.

- II miejsce: Osiedle „Nie
wiadom„ ul. G. Morcinka 51,
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DRODZY CZYTELNICY!
Dzisiejszy numer „Gazety Rybnickiej,, w POWIĘKSZO

NYM FORMACIE jest dowodem, iż nasza gazeta żyje i ma 
szczery zamiar rozwijać się, aby coraz lepiej służyć swoim 
Czytelnikom i całej społeczności Rybnika.

Dotychczasowy format „GR,, był przez wielu Czytel
ników krytykowany, rozmijał się bowiem z nawykami 
i powszechnym pojęciem słowa gazeta.

Niestety, nie mogliśmy od razu zareagować na sugestie 
naszych Czytelników, gdyż format uwarunkowany był 
możliwościami technicznymi drukami.

Dziś oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer w nowym 
formacie, z nadzieją, że każdy tydzień przynosić będzie coraz 
lepszą postać „GR,,, tak pod względem merytorycznym jak 
i graficznym, również dzięki propozycjom i uwagom naszych 
Czytelników. Czekamy na Wasze listy i telefony.

Redakcja

X X V - l e c i e
B udow lank iMM

W sobotę 10 października 
grono profesorskie, uczniowie 
oraz absolwenci i byli nauczy
ciele Zespołu Szkół Budowla
nych świętować będą jubileusz 
XXV-lecia istnienia popularnej 
„Budowlanki,,. Uroczystości 
rozpoczną się mszą św. 
w kościele Królowej Apostołów  
o godz. 13. 00. Około

wygląd otoczenia w którym 
żyją, bądź pracują, a wysiłki 
estetyzujące dają im praw
dziwą przyjemność.

W wieńczącym konkurs 
spotkaniu udział wzięli pre
zydent Rybnika Józef MA
KOSZ, wiceprezydent Ma
rian ADAMCZYK, prze- 

wodnicząca Rady Miasta 
Urszula SZYNOL oraz

członkowie konkursowej 
komisji:  przewodniczący
Komisji Ekologicznej Rady 
Miasta - Maria-Krystyna 
KULAWIK, Inspektor Wy
działu Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Jadwiga 
KASZKAROT, przedstawi
cielka Zarządu Zieleni Miej
skiej Anna STOSIO oraz ar-

przewodnicząca Rady Miasta 
Urszula SZYNOL oraz

omówił z punktu widzenia 
plastyka, mówiąc z humo
rem i przekorą
o umiejętności zapełniania
przestrzeni,  doceniając
i miejsca wypełnione
przeróżną roślinnością, i te 
pozornie puste, usłane po
spolitą trawą. Ot, taki krotki 
wykład na temat estetyki 
przydomowych zieleńców, 
mający w przyszłości ułatwić 
komponowanie zielonych 
ekspozycji tak, by nie sta
wały się czymś sztucznym 
i kiczowatym. Na spotkaniu 
obecny był również dyrektor 
Zarządu Zieleni Miejskiej, 
który zapalonym ogrodni
kom zaproponował stałą 
współpracę.

Pożegnanie
l a t a

Dobiegło już, niestety, 
końca tegoroczne piękne jak 
nigdy lato. Wiązać się ono 
jednak będzie również z dra
matycznym pożarem spo
wodowanym suszą, a wszys
cy już teraz odczuwamy sku
tki mniejszego niż w roku 
ubiegłym urodzaju. Droższy 
jest chleb, a należy się spo
dziewać dalszych podwyżek.

W Rybniku pożegnaliśmy 
lato paroma imprezami - 
były dożynki w Kamieniu 
i Orzepowicach, nie zapom
niano też o „wiecznych mieszczuchach

mieszczuchach,,. Dla tych ostat
nich na scenie przed TZR 
odbył się koncert pn. 
„Pożegnanie lata,,, którego 
atrakcją, oprócz programu 
muzycznego, był przelot ba
lonu Aeroklubu ROW i to 
prawie nad głowami 
widzów.

Tekst i zdjęcia: C. G.

Spotkanie ze Stefanem Bratkowskim - cz. ll

O pieniądzach i nie tylko...
Rzadko kiedy o trudnych 

i zawiłych problemach świa
ta finansów mówi ktoś do 
nas w sposób jasny, zrozu
miały, nie unikając własnych 
sądów. Tak właśnie było na 
spotkaniu ze Stefanem Brat
kowskim w Miejskiej Biblio
tece Publicznej. Po godzin
nym wykładzie na temat wi
zji rozwoju społeczności lo
kalnych i warunków odbu
dowy warstwy średnioza
możnej w Polsce /„Te pie
niądze mogą zostać u nas,, 
w poprzednim numerze 
„GR,, /wywiązała się prawie 
godzinna dyskusja, której 
kilka wątków chciałbym tu 
przedstawić!

Niedawno pojawiła się 
w Rybniku ulotka „Clubu S„, 
oferująca nam kartę raba
tową.

Zapytany o tę sprawę, 
Stefan Bratkowski przedsta
wił się jako jej programowy 
wróg:

- To sposób na napędzanie 
konsumpcji. Obrót czekowy 
pozwala oszczędzać pien- 
niądze, racjonalizuje ich 
obrót, zaś karta rabatowa 
ułatwia wydawanie pienię
dzy. W kraju, w społecze
ństwie, które przez co naj
mniej 10 lat powinno oszczę- 
oszczędzać i żyć z ołówkiem 
w ręku karta rabatowa jest 
najzwyczajniejszym w świecie 
rodzajem sabotażu gospodar
czego. Muszą państwo 
zapłacić 200 tysięcy, żeby 
kupić w pewnych sklepach 
towar z pięcioprocentową 
zniżką. Ale właściciele tych

sklepów podniosą ceny, żeby 
wyjść na swoje. Jest to rodzaj 
nieuczciwej konkurencji. 
Mam nadzieję, że to się nie 
przyjmie, instalacja tych kart

Foto: wack

w Polsce jest przedwczesna. 
Zresztą mój znajomy 
sklepikarz mówi: „Ja w to nie 
wejdę. Napiszę tylko: „u mnie 
jest taniej niż w klubie „S„...,, 

Stefan Bratkowski jest 
zwolennikiem odbudowy bez
gotówkowego obrotu
pieniędzmi.

- Czek to dzisiaj bajka
o żelaznym wilku. Chodzi 
jednak o to, by sprzedający
i kupujący mieli konta we 
współpracujących ze sobą 
bankach. Wtedy obrót 
gotówką jest niepotrzebny. 
Rozwój obrotu czekowego 
daje olbrzymie możliwości. 
Jeśli przyjmiemy, ze tylko 
połowa wydatków miesię
cznie w takim mieście jak  
Rybnik odbywać się będzie za 
pomocą czeków, to płynące

stąd rezerwy kredytowe są 
tak niebotyczne, że trzeba 
będzie ograniczać aktywność 
kredytową, by nie doprowa
dzić do lokalnej inflacji.

Gość rybniczan uważa 
także, że trzeba odbudować 
obrót wekslowy, który dzisiaj 
nie istnieje w ogóle, choć jest 
on w świecie często stosowa
nym sposobem odkładania 
spłaty rat kapitałowych, 
przez opłacanie procentów 
za zdyskontowanie weksla 
w banku.

- Moje ciągłe pretensje do 
Narodowego Banku Polskie
go dotyczą faktu , że oni się 
zajmują w tej chwili regulo
waniem działania wielkich 
banków / które zresztą i tak 
działają źl e / , a nie starają się 
odbudować tych wszystkich 
instytucji obrotu pieniężnego, 
które by pozwoliły stanąć sa
modzielnie, pod względem f i 
nansowym, lokalnym społe
cznościom.

Nie odbudujemy warstwy 
średniej w Polsce, jeśli sobie 
nie poradzimy z zatrzyma
niem pieniędzy w społe
cznościach lokalnych. Ryb
nik dzisiaj to miasto zupełnie 
inne niż 5-6 lat temu, gdy tu 
byłem ostatnio. Ale nie ma tu 
małych, tanich knajpek, 
małych hotelików, obiadów 
rodzinnych,  których
wydawanie do dziesięciu 
dziennie przed wojną było 
zwolnione z podatków. M a
my w Polsce do odkrycia no
wy przemysł - turystyczny. 
Wystarczy to wszystko 

c. d. na stronie 3

, ,
godz. 14. 30, już w budynku 
szkoły, nastąpi uroczyste otwar
cie obchodów, a pół godziny 
później rozpocznie się festyn, 
gdyż jak zapowiadają organiza
torzy jubileuszu ma on być pra
wdziwym świętowaniem wszyst
kich.

Dlatego też w programie wid
nieją takie propozycje jak 
otrzęsiny pierwszoklasistów, za
wody sportowe, występy ze
społów rozrywkowych, a także 
loteria, dyskoteka i pokaz sztu
cznych ogni. Komitet organiza
cyjny za naszym pośrednictwem 
serdecznie zaprasza do udziału 
w uroczystościach wszystkich 
swoich wychowanków i ludzi 
związanych na przestrzeni 
ćwierćwiecza ze szkołą.

Dwudziestopięcioletnia his
toria szkoły rozpoczęła się tak 
naprawdę w roku 1962, kiedy to 
w Miejskiej Radzie Narodowej 
zapadła decyzja o utworzeniu 
Szkoły Rzemiosł Budowlanych 
w Rybniku. Oficjalne początki 
szkoły sięgają jednak 1967 roku. 
Jej pierwszym dyrektorem był 
Roman CYGANEK, a naukę 
w nowej szkole / i m. Wł. I. Le
nina! /  rozpoczęło 369 uczniów 
w 13 klasach o specjalnościach 
budowlanych oraz wielozawo
dowych /fryzjerstwo, masarst
wo, piekarstwo i ciastkarstwo/. 
„Szkoła Rzemiosł Budowlanych 
oraz Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa dla Pracujących Nr 
2 w Rybniku,, - tak brzmiała 
pierwsza oficjalna nazwa 
szkoły, która zaczęła się rozras
tać. Uczniowie i belfrzy pospołu 
stworzyli charakterystyczną tyl
ko dla niej atmosferę. W roku 
1969 utworzono 5-letnie Tech
nikum Budowlane oraz 3-letnie 
Technikum Budowlane dla Pra
cujących, a później również 3- 
letnie technikum dzienne.

W 1973 roku w szkole od
bywa się pierwsza studniówka, 
później pierwsza matura i tech
nikum opuszczają pierwsi absol
wenci. Z czasem przychodzą 
pierwsze sukcesy samych 
uczniów, którzy na różnego ro
dzaju olimpiadach i konkursach 
resortowych zdobywają laury 
i indeksy na wyższe uczelnie.

W roku 1987 Zespół Szkół 
Budowlanych obchodzi swoje 
XX-lecie, a szkoła otrzymuje 
własny sztandar. Dwa lata 
później „Budowlanka,, ma już 
swoją pracownię komputerową, 
a w referendum uczniowie decy
dują się na uwolnienie szkoły 
spod patronatu W. I. Lenina, nie 

c. d. na stronie 3
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Jeszcze nie wymazaliśmy z pamięci tragicznego pożaru w Kuźni Raciborskiej, a juz  

żądni wrażeń piromani znaleźli ujście dla swego niebezpiecznego hobby.

Na zdjęciu: tak płonęła podpalona trawa przy ulicy Kotucza.  Foto: wack

Akwaryści w bibliotece

Organy dla ogniskaLISTY DO 
REDAKCJI

Harcerski apel
Nowy rok harcerski 

1992/1993 zbiega się 
z osiemdziesiątą rocznicą 
opublikowania „Marsza 
skautów,, Ignacego Koziele
wskiego, który z biegiem lat 
stał się Hymnem Harcers
kim „Wszystko co nasze,,. 
Idee w nim wyrażone są 
wciąż i na zawsze aktualne 
i wskazują drogę harcerskiej 
służby Bogu i Ojczyźnie. 
W tym duchu Naczelnik 
ZHP ogłosił w całym 
Związku Startową Akcję 
ZHP „Kryptonim - bądź 
gotów,,. Wszyscy drużynowi 
nakreślają plany pracy na 
cały rok, realizują pierwsze 
z zaplanowanych zadań 
i składają meldunek o tym 
Naczelnikowi. Zadania te 
zmierzają ku temu, by wszy
scy dostrzegli obok siebie 
pożyteczną i radosną obec
ność harcerzy, by wokół 
było mniej smutnych i ocze
kujących pomocy, by chro
nić przyrodę i popularyzo
wać tę ochronę wśród naj
szerszych rzesz młodzieży, 
by w miarę swych sił har
cerze włączali się w roz
wiązywanie problemów swe
go środowiska, by Prawo 
i Przyrzeczenie Harcerskie 
było rzeczywistym drogo
wskazem harcerskiego 
postępowania.

Hufiec Rybnik w swej po
nad siedemdziesięcioletniej 
historii nieraz już dał dowo
dy, że umie pokonywać naj
większe nawet trudności, 
a więc i teraz wzięto się ener
gicznie do działania. Wyra
zem tego był uroczysty apel 
na Rynku rybnickim w nie
dzielę 20 września 1992 r. 
Zgromadził on około trzystu 
przedstawicieli drużyn ryb
nickich, a najlepiej chyba 
prezentował się Krąg Instru
ktorów Seniorów, pod 
wodzą hm. Benedykta Ko
tyrby, dobrze świadcząc 
o walorach starej, przedwo
jennej jeszcze, twardej har
cerskiej zaprawy... Po złoże
niu raportu przez komen
danta placu, pwd Cezarego 
Kaczmarczyka, komendant
ka Hufca hm Teresa Knura 
odebrała meldunki o włącze
niu się do Akcji „Bądź 
gotów,, od 28 drużynowych. 
Po odśpiewaniu Hymnu Ha
rcerskiego kolumna marszo
wa, poprzedzana sztanda
rem, przemaszerowała do 
kościoła Królowej Apos
tołów i tam kapelan Hufca, 
o. Krzysztof, odprawił Mszę 
św. inaugurującą nowy rok 
harcerski.

Szczepan Balicki hm

Poszukiwani byli 
pracownicy Starostwa

Sylwester Edmund WO
LIŃSKI był aż do wybuchu 
II wojny światowej pracow
nikiem, a konkretnie kiero
wnikiem działu ubezpieczeń 
społecznych rybnickiego 
STAROSTWA. Rodzina 
S . E. Wolińskiego, zamiesz
kała poza Śląskiem poszu
kuje jego byłych współpra
cowników: pp. ŁYCZKO, 
S Z C Z E P A Ń S K IE G O , 
STANICZKA i GRYCH
TOŁA lub ich rodzin.

Sylwester E. Woliński, ur. 
18 grudnia 1903 r., w dniu 
wybuchu wojny został ewa
kuowany wraz z dokumen
tami Starostwa do Rumunii. 
Informacje prosimy kiero
wać do redakcji „GR,,.

Rybnicki Oddział Polskie
go Związku Akwarystów zo
rganizował w Miejskiej Bib
liotece Publicznej przy ulicy 
Szafranka wystawę akwary
styczną, która będzie trwała 
do 18 października.

Miłośnicy ryb akwario
wych mogą podziwiać sto
sunkowo rzadkie gatunki 
jak pielęgnica severum, 
cesarska tetra, barwniak 
Thomasa czy pielęgnica 
diadema, są także groźne pi
ranie.

W terrariach wystawiono

Kronika p olicyjna

Do przychodni po spirytus
Między 25 a 28 września 

włamano się do Przychodni Le
karskiej PKP przy ulicy Parko
wej. Sprawcy weszli do środka 
przez otwarte okno ubikacji. 
Następnie wyłamali drzwi do 
gabinetów lekarskich i labora
torium. Spowodowane przez 
włamywaczy straty były 
współmierne d o  tego, co skradli. 
Zabrali litr spirytusu „Royal,, 
wartości 150 tys. zł, a poczynio
ne szkody wyceniono na 1 mln 
014 tys. zł.

Znalezienie płodu 
Na terenie oczyszczalni 

ścieków w Rybniku-Kłokocinie 
przy ulicy Rycerskiej 28 
września jeden z pracowników 
podczas czyszczenia kraty ście
kowej znalazł zwłoki płodu lu
dzkiego płci męskiej, wy
kształcone, długości 25 cm. Pro
kurator zarządził sekcję zwłok.

Włamanie po drobne 
Trzech włamań dokonano 29 

września między godz. 10. 00 
a 12. 30 na ulicach Kościelnej 
i Wiejskiej. Metoda była taka 
sama - wyłamanie drzwi oraz 
zniszczenie futryny. Łupy wła
mywaczy nie były wielkie. Z jed
nego z mieszkań skradziono 200 
tys. zł, z drugiego 100 tys. zł, 
a w trzecim nie zginęło nic.

Po pijanemu pod fiata 
29 września o godz. 17. 55 na 

ulicy Rudzkiej fiat 125p potrącił 
33-letniego pieszego, który na
gle wtargnął na jezdnię. Pieszy 
znajdował się pod wpływem al
koholu. Doznał złamania pra
wego podudzia i prawego ra
mienia oraz ogólnych potłuczeń 
ciała.

Pobicie na stacji
29 września o godz. 20. 30 gru

pa młodych ludzi na stacji Ryb
nik-Piaski napadła i pobiła 
dwóch mieszkańców Rybnika. 
Jednemu z nich skradziono 
gotówkę w wysokości 80 tys. zł. 
Po bezpośrednim pościgu jed
nego ze sprawców zatrzymano 
i osadzono w areszcie.

Amator wieprzowiny 
W nocy z 30 września na 

1 października nieznany spraw
ca włamał się do chlewni na 
terenie Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Wielopolu po
przez wyważenie drzwi od za-

również gady: żółwia grec
kiego, młode krokodyle ni
lowe, a nawet boa dusiciela. 
Można obejrzeć także nasze
go poczciwego zaskrońca. 
Poza tym wystawiono różne 
gatunki kolorowych motyli.

Wystawę można zwiedzać 
w godzinach od 10. 00 do 
18. 00. Kto hojniejszy, może 
wrzucić do puszki dobrowo
lny datek na rozwój 
działalności Polskiego 
Związku Akwarystów w Rybniku

zaplecza. Skradł maciorę o wadze 
140 kg wartości 2 mln zł.

’’Maluchem” w pieszego 
1 października o godz. 14. 20 

na ulicy Zebrzydowickiej kobie
ta kierująca fiatem 126p 
potrąciła 11-letniego chłopca 
stojącego na brzegu jezdni. D o
znał on potłuczeń ciała i został 
umieszczony w szpitalu. Kie
rująca pojazdem kobieta była 
trzeźwa.

Potrącenie na „zebrze„
Na przejściu dla pieszych na 

ulicy 1 Maja 1 października
o godz. 18. 05 fiat 125p potrącił 
przechodzącą 43-letnią kobietę. 
Została ona odwieziona do szpi
tala ze złamaniem podstawy 
czaszki i miednicy. Kierowca 
pojazdu był trzeźwy.

Potrącił dwóch pieszych 
i... uciekł

3 października o godz. 22. 30 
na ulicy Gotartowickiej niezna
ny sprawca potrącił samocho
dem dwóch pieszych, 
a następnie odjechał z miejsca 
wypadku. Jeden z pieszych do
znał obrażeń głowy i przebywa 
na obserwacji w szpitalu, a drugi 
po opatrzeniu w pogotowiu ra
tunkowym został zwolniony do 
domu.

Brawurowy taksówkarz
4 października na ulicy Ob

wiednia kierowca samochodu 
Volkswagen passat-taxi nie opa
nował pojazdu na łuku jezdni
i wpadł do przydrożnego rowu.
Auto przekoziołkowało
i stanęło na dachu. Jeden z pa
sażerów doznał ogólnych 
potłuczeń ciała i po udzieleniu 
pomocy został zwolniony do 
domu. Natomiast jadąca 
taksówką kobieta została prze
wieziona w stanie ciężkim do 
szpitala na Rudzkiej. Jej życiu 
zagraża niebezpieczeństwo.

Piwnicą po odtwarzacz 
4 października włamano się 

do budynku jednorodzinnego 
przy ulicy Zielonej. Po wyrwa
niu okna w piwnicy złodzieje 
dostali się do środka i skradli 
odtwarzacz video funai i kable 
wartości 4 mln zł.

Włamanie przez spiżarkę 
4 października na ulicy Ko

chanowskiego miało miejsce 
włamanie do domu jednoro
dzinnego. Włamywacze weszli 
do środka przez niezamknięte 
okienko w spiżarni. Wyłamali 
drzwi do innych pomieszczeń 
i skradli gotówkę - 4 mln 200 
tys. zł, magnetowid Sanyo, trzy 
obrazy i złotą biżuterię łącznej 
wartości 10 mln 900 tys. zł.

/jak /

N o w e  s k le p y
* Przy ulicy Chrobrego 11 

powstał sklep z ciuchami, 
o tajemniczej i dającej do 
myślenia nazwie „Hurt - Da
wid - Detal,,.

* Przy ulicy Korfantego 
9 otwarto sklep z zegarami.

* Również przy ulicy Kor
fantego powstał nowy sklep 
z obuwiem.

* Także obuwie będzie 
sprzedawane przy ulicy Za
wadzkiego 11.

* „Wyroby artystyczne,, 
można kupić przy ulicy Jana 
III Sobieskiego 5; co ciekawe 
- sklep powstał na pierw
szym piętrze.

* Odnowiony „Getex„ 
przy ulicy Jana III Sobies
kiego oferuje konfekcję 
dżinsową - spodnie i kurtki, 
a także kurtki z innych mate
riałów i dodatki.

SPOŁECZNE OGNIS
KO MUZYCZNE w Ryb
niku, jak każda placówka 
społeczna, ma trudności fi
nansowe. Jej działalność ba
rdzo ogranicza brak or
ganów elektrycznych. Za
kup tego instrumentu, naj
lepiej firm YAMAHA lub 
HONERA, w cenie ok. 
5 mln zł, jest na razie poza 
zasięgiem ogniska, stąd też 
APEL O SPONSORA-ME- 
LOMANA, który mógłby

E K O
konferencja

W środę 14 października 
odbędzie się w Ustroniu III 
konferencja naukowo-tech
niczna zorganizowana przez 
Fundację Ochrony Środowis
ka EKO w Rybniku. Tym 
razem głównym jej hasłem 
będzie „Ochrona gleb,,.

Przypomnijmy, że Funda
cja Ochrony Środowiska 
EKO powstała w lutym 1990 
roku. Jej celem jest koordy
nacja przedsięwzięć związa
nych z ochroną środowiska

Przeceny
* w „Tospmanie,, przy ul. 

Kościelnej staniały bluzki 
i spódnice

* W „Iwonie,, /ul. Racibo
rska 5/ przeceniono odzież 
letnią

* Taniej od 15 do 30 pro
cent kupisz ciuchy w „Mira-

takim darem uszczęśliwić 
dzieci i pedagogów.

Ognisko informuje 
równocześnie, że nadal 
przyjmowane są zapisy na 
naukę gry na fortepianie, 
akordeonie, gitarze i orga
nach elektrycznych.

Wszyscy chętni proszeni są 
o odwiedzenie siedziby ognis
ka przy Placu Wolności lub 
przedzwonienie pod nr tel. 22- 
779.

w Rybniku i okolicznych 
miejscowościach, w tym ini
cjowanie i współfinansowa
nie działań na rzecz ochrony 
środowiska, organizacja 
i prowadzenie edukacji eko
logicznej, a także angażowa
nie zakładów przemysło
wych - producentów w akcję 
ochrony środowiska.

Niestety, rybnickie „koła 
przemysłowe,, nie są zbyt za
interesowane udziałem 
w konferencji. Swojego ob
serwatora będzie miała 
w Ustroniu tylko Elektro
wnia „Rybnik,,, będą za to 
przedstawiciele Wodzisła
wia, Leszczyn, Knurowa, 
a także kop. „Borynia,,.

ge„ przy ul. Sobieskiego
* Zaś w „Arkadach,, /ul. 

Sobieskiego 5 /można się za
opatrzyć w przecenione 
/cienkie/ skafandry.

* Sklep wielobranżowy 
przy ulicy Sobieskiego 26 
proponuje koszule z krótkim 
rękawem w cenie 100 (już nie 
130) tys. zł.

/ r ó ż /

K. M.

Rybnicka giełda cenowa Ceny z wtorku 6 
i środy 7 października

W  a  r  z  y  w  a Zebrał i opracował: szoł.

sk lep p o m id o ry ogórk i kapusta paprvka m archew cebu la
HERMES 18 17. 7 5. 5 - 6 18 3. 5 3. 2
św. JANA 13 18 10 7 - 8 2 2 7 5
Powstańców 24 17. 5 11 7 -7 . 5 15 4 4
Rynek 13 17 15 6 - 8 15 5 4
TARG 6 - 1 6 10 -12 15-18 5 3

O w o c e
sk lep jabłka banany cytryny pomarańcze winogrona brzoskwinie
HERMES 4. 2 14. 5 18 ____ 18 23
św. JANA 13 6 11-15 18 - - - 24
Powstańców 24 6 15 18 15 22 —

Rynek 13 6 14 17 15 23 23
TARG 3 - 5 12 -1 4 12-18 15 16-22 15

W a lu ty  / k u p n o - s p r z e d a ż /
m i e j s c e

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

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

f r a n k
F r a n c j a

BANK ŚLĄSKI 13700/13950 9500/9750 — 1300/1400 2700/3000
BANK REGIONALNY 13600/13900 9500/ — — 1300/ --- 2750/2900
HERMES 13850/13950 9650/9700 460/475 1330/1370 2850/2950
HOTEL RYNKOWY 13800/13900 9630/9730 470/480 1300/1400 2800/2900

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

0 .  2 5  k g
m ą k a

p s z e n n a cu k ier ch leb 1 k g  s e r a
" ż ó ł t e g o ” jajko

HURTOWNIK 8. 3 5. 7 8. 5 8 (duży) 41 1000
SAM Chwałowice 9 7 11 8. 6 (duży) 44 1000
Delikatesy, ul. M ie j s k a 9. 2 6. 3 10 8 (duży) 42 1200
Hermes 8. 7 6. 8 10 8 (duży) 45-100 1100
JAN NOGA 8. 5 7 - 4 (duży) 45 1000

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

b e z  k o ś c i
s c h a b

w i e p r z o w y
ł o p a t k a

w i e p r z o w a kurczak gotowana szyn k a k i e ł b a s a
ś l ą s k a

HALA MIĘSNA 54 56 41 26. 5 93 46
SAM Chwałowice 61 56 - 29 81 45
Delikatesy, ul. Miejska 48 57 46 30 - 49
Hermes 61 58 - 27. 5 94 -
Piotrowski i S-ka 5 5___ 57. 1 ___ 4 0 .7___ 26 97. 8__ 45. 6

K. M.

Rybniku.
/ j a k /

/r ó ż /

/ r ó ż /

2 GAZETA RYBNICKA. TEL. 28825



Szkoły podstawowe bez lekarzy
Minął z górą miesiąc, jak wyprawa ucznia do szkoły stała się 

znów codzienną normalnością. Ale wszyscy rodzice powinni 
wiedzieć, że od początku września br. w pracy szkół pod
stawowych zaszła poważna zmiana. Rozporządzenie ministra 
zdrowia spowodowało, że począwszy od bieżącego roku szkol

szkolnego przestaje funkcjonować instytucja lekarza szkolnego, 
a w gabinetach medycznych szkół podstawowych zatrudnione 
będą wyłącznie pielęgniarki środowiskowe. Profilaktyka i le
czenie młodych pacjentów przechodzi w gestię pediatrów 
rejonowch. W innych typach szkół opieka medyczna /w  tym 
także stomatologiczna/ pozostaje bez zmian.

Oto jak sko
mentował to 
rozporządze
nie dr JÓZEF 
MEISEL, za
stępca dyrek
tora rybnic
kiego ZOZ-u:

Opieka 
m e d y c z n a  
prow adzona

równolegle w szkołach 
i w przychodniach rejono
nowych powodowała, że w tej 
dziedzinie życia panowało do 
tej pory rozdwojenie. Roz
porządzenie ministra to 
powrót do normalności: le
karz rejonowy będzie miał 
kontakt z dzieckiem zarówno 
w zdrowiu jak i w chorobie. 
Dzięki temu będzie miał 
pełniejszy obraz jego stanu

zdrowia. Godziny przyjmo- 
przyjmowania młodych pa
cjentów, zwane GODZINA
M I PROFILAKTYKI, 
zostaną wyszczególnione 
i ogłoszone w poradniach 
rejonowych. Lekarze będą 
przyjmować dzieci przed i po 
południu, więc rodzice nie 
będą zmuszeni zwalniać się 
z pracy, by pójść z dzieckiem 
do lekarza. Dążymy do tego, 
by opieka medyczna nad 
dzieckiem trwała nieprze
rwanie od urodzenia do wieku 
dojrzałego, by w tym okresie 
życia dziecko /w  miarę 
możliwości/  podlegało opiece 
jednego lekarza. Dotych
czasowa praktyka szkolna 
nie mogła sprostać temu 
zadaniu...

- Co stanie się ze sprzętem 
medycznym szkolnych gabinetów

netów lekarskich?
- Pozostanie on w szko

łach. Będzie z niego 
korzystać pielęgniarka, która 
jest silą fachową. Ona także 
będzie mogła kierować do 
lekarza dziecko, u którego 
dostrzeże jakiekolwiek 
niepokojące objawy. Ale dba
nie o zdrowie dziecka jest 
podstawowym i głównym 
obowiązkiem rodziców. 
W jeszcze większym stopniu 
uświadamia ten fak t oma
wiane rozporządzenie mini
stra zdrowia. Rodzice powin
ni wiedzieć, że coś złego dzie
je  się ze zdrowiem ich dzie
ka, że do nich należy skiero
wanie go do lekarza. Nikt ich 
z tego obowiązku nie zwolni, 
podobnie jak nikt nie zwolnił 
dzieci z obowiązku opieki nad 
zniedołężniałymi rodzicami...

- Jednakże kultura zdro
wotna naszego społeczeństwa 
nie jest najlepsza, delikatnie 
mówiąc. Czy nie obawia się 
pan rozpanoszenia wielu 
chorób zakaźnych? Jak zo
stanie np. rozwiązana sprawa 
szczepień obowiązkowych?

Rodzice muszą być 
świadomi faktu, że odpowia
dają za zdrowie swoich dzieci. 
Sprawy szczegółowe, na 
przykład kwestię szczepień 
obowiązkowych, można 
będzie zorganizować na różne 
sposoby. Dzieci będą szcze
pione w poradniach rejono- 
rejonowych, choć nie wyklu
czone, że także w szkołach. 
Wtedy rodzice zostaną o tym 

fakcie poinformowani.
Rozmawiał: 

GRZEGORZ WALCZAK

◄ Osiedle ’’Elektrownia" - 
blok nr 12

nowymi komisja przyznała 
specjalną nagrodę panu 
Emanuelowi TEKLI /R yb
nik - Chwałęcice, ul. Rudzka
257c/ za wyjątkową i różno
rodną kolekcję kwiatów, 
głównie lilii, oraz krzewów 
iglastych.

Kolejny konkurs
w przyszłym sezonie ogrod
niczym.

Tekst i  foto:W. TROSZKA
c. d. ze strony 1

51a, 5Ib.
III miejsca nie przyznano.

- IV grupa - najładniej 
urządzone otoczenie pawilo
nu handlowego lub sklepu,
wpłynęło tylko jedno zgło
szenie:

- I miejsce: S. Kornelia 
SZABON kierowniczka Pa
wilonu Mięsnego nr 32 
Zakładów Mięsnych, ul. Ka- 
rdynała Kominka.

- V grupa - najlepiej utrzy
many teren budynków szkol
nych i innych obiektów użyte
czności publicznej, 14 zgło
szeń:

Nagrodzony pawilon przy ul. 
Kardynała Kominka

►

wezwaniem św. Wawrzyńca 
w Rybniku - Ligocie, ul. Wol
na 125.

Miejsca II i III komisja nie 
przyznała, przyznając nato
miast trzy równorzędne na
grody dla:

- przedszkola nr 6, Za
mysłów, ul. Nacyńska 6,

- przedszkola nr 17, Ryb
nik, ul. Krzyżowa 12,

- przedszkola nr 36, Ryb
nik, ul. Winklera 6.

- I miejsce: Kościół pod     poza grupami regulaminowymi

0 pieniądzach i nie tylko...
c. d. ze strony 1 

zapewnić przyjezdnym, 
a będziemy konkurencyjni.

A jest tej pracy dla znacz
nie większej ilości ludzi, niż 
mamy dzisiaj zarejestrowa
nych bezrobotnych. Tymcza
sem nie mamy małego 
rodzinnego biznesu zgodnie 
z zasadą, że „nie ma interesa 
niżej mercedesa,,.

Na pytanie ile jest do zro
bienia przez same społecz
ności lokalne, a ile trzeba 
zreformować w systemie 
prawnym, by pieniądze za
trzymać tu, na dole, S. Brat
kowski odpowiedział:

- Gospodarka rynkowa ma 
to do siebie, że kto się nie 
pcha sam, ten nie będzie miał. 
Jeżeli nie zmontujemy 
odpowiedniego nacisku 
samych zainteresowanych, 
nie stworzymy lobby, to nasi 
czcigodni ustawodawcy będą 
te sprawy odkładali ad 
calendas Graecas.

Istnieje Związek Miast 
Polskich oraz Unia Małych 
Miasteczek. Sprawa Komu
nalnych Kas Oszczędności 
/patrz „GR,, nr 39/ drgnęła 
tylko dlatego, że 
zaangażowała się grupa 
posłów. Ale nie zreformujemy 
spółdzielczości kredytowej, 
jeśli nie będzie nacisku 
społeczności lokalnych.

Na przykład Ministerstwo 
Finansów do dzisiaj nie 
odkryło, że nasza międzywo
jenna przeszłość to współcze
sność krajów żyjących obok 
nas.

Myśmy mieli przed wojną 
ustawodawstwo bardziej 
zaawansowane niż Niemcy 
i wiele innych krajów 
zachodnich, gdyż było ono 
budowane na nowo i to na 
najlepszych wzorach. Np. 
KKO - dla niektórych 
a n a c h r o n i c z n e

XXV-lecie
"Budow lanki"

c. d. ze strony 1 
wybierając nowego patrona. 
Wtedy też rozpoczyna się ka
dencja obecnego dyrektora 
szkoły Zygmunta KULI, który 
w roku szkolnym 1991/92 zwy
cięży w dyrektorskim konkur
sie.

Obecnie w Zespole Szkół Bu
dowlanych nauki pobiera 1512 
uczniów w 59 klasach /czter
naście klas 5-letniego Techni
kum Budowlanego, dwie 3-let- 
niego, trzy Liceum Zawodowe
go, dziewiętnaście budowla
nych klas szkoły zawodowej

- do dzisiaj funkcjonują 
w Niemczech. Skąd się bierze 
opór przed odrodzeniem tych 
instytucji? Bo nasi „koledzy„
- decydenci chcą wyciągnąć 
z naszych kieszeni pieniądze 
na odrodzenie przemysłu. 
Mają większą niż my silę 
przebicia, aż po reklamy 
w telewizji włącznie.

Zapytany, czy nie 
należałoby najpierw przep
rowadzić ustawy o prywaty
zacji,  rozdysponować
majątek państwa, tworząc 
klasę średnią, skoro 90 pro
cent zasobów pieniężnych 
znajduje się w rękach 10, 
a może 5 procent obywateli - 
Stefan Bratkowski odpowie
dział:

- W dzisiejszych Niem
czech 51 procent zasobów 
finansowych znajduje się 
w gestii najrozmaitszych 
instytucji systemu oszczędno
ściowego. Jest to podstawa 
potęgi warstwy średniej. I są 
to wszystko instytucje 
lokalne, nie państwowe. Pie
niądze naszych nababów f i 
nansowych to drobne sumy 
w stosunku do ogółu rezerw 
pieniężnych społeczeństwa, 
które gromadzi ono na kon
tach PKO, a bank ten nimi 
obraca. Sami nie wiemy, j aka 
jest skala tego majątku. Jeśli 
uda nam się stworzyć nacisk, 
Żeby te zmiany wprowadzić, 
gdy sprowadzimy naszych ro
daków z USA, Francji, Nie
miec jako doradców, wtedy 
prędko ruszymy z miejsca. 
Mogę za Piotrem Wielkim, 
który cywilizując Rosję 
zbierał cięgi od Szwedów, 
powiedzieć: „Teraz nas biją 
umiejętnościami, ale my się 
nauczymy i będziemy bili 
ich,,.

Notował: GRZEGORZ 
WALCZAK

i dwadzieścia jeden klas wielo
zawodowych tejże szkoły/. Jest 
to możliwe dzięki 52 nauczycie
lom, wśród których jest dwóch 
prawdziwych pionierów, pra
cujących w szkole od jej zarania, 
są to - polonistka, Gertruda 
KRZAK i nauczyciel wychowa
nia fizycznego, Józef KOSIK. 
Jak w wielu innych szkołach, tak 
i w tej uczniowie, jeśli tylko 
chcą, mogą rozwijać swoje 
różnorodne zaintereso- wania 
począwszy od poezji śpiewanej 
przez komputery, a na lekkiej 
atletyce skończywszy.

Nauczycielom i uczniom 
szkoły, obchodzącej jubileusz, 
życzymy dalszej edukacyjnej po
myślności.

WACŁAW TROSZKA

Radziejów

Życie  na szkodach
Ulice Dygasińskiego 

i Kossaka w Radziejowie to 
teren bardzo poważnie zni
szczony przez szkody górni
cze. Stare domy, które są 
budowane bez odpowiednie
go zbrojenia, po prostu się 
rozsypują. Jest to skutek 
działalności górniczej ko
palń „Chwałowice,, i „Ry
mer,,. Ludzie tu nie chcą czy 
też raczej nie mogą miesz
kać, zresztą nowych domów 
i tak tu nie można stawiać. 
Jak mówi przewodniczący 
Rady Dzielnicy Zygmunt 
GAJCA, ludzie zostawiają 
swoje domy i przenoszą się 
gdzie indziej. Sprawy o od
szkodowania trafiają do 
Okręgowego Urzędu Górni
czego w Gliwicach i często 
dopiero długotrwałe
postępowanie jest w stanie 
wyjaśnić, która z dwóch ko
palń jest winowajcą. A że 
kopalnie obecnie są w trud
nej sytuacji finansowej, bro
nią się przed wypłacaniem 
odszkodowań jak długo

można.
Z tych względów nie 

wszyscy mogą się po prostu 
stąd wyprowadzić i szukać 
lepszych warunków. Wiele 
rodzin zmuszonych jest mie
szkać tu nadal. I ich życie nie 
jest łatwe. W wyniku szkód 
górniczych teren jest po
fałdowany - tworzą się doły. 
Drogi są niszczone, a więc 
sam dojazd do domów jest 
utrudniony. Szczególnie 
zimą oraz w czasie wiosen
nych roztopów i jesiennych 
deszczów w gruntowej na
wierzchni można po prostu 
ugrzęznąć. Sprawy utwar
dzenia i remontu drogi od 
wielu lat nie udaje się 
załatwić. To samo jest z wo
dociągiem - woda ze studni 
„uciekła,, i trzeba ją dowozić 
beczkowozami. Trudności 
finansowe kopalń powo
dują, że doprowadzenie wo
dy do tych ulic „ciągnie się,, 
długi czas. A jest to jedyna 
część Radziejowa, gdzie nie 
ma jeszcze wodociągów.

/ ja k /
GAZETA RYBN ICKA, TEL. 2 8 8 2 5      3



Dzieci trudnej miłości     Ośrodek Leczniczo-Reha
bilitacyjny dla Dzieci Nie
pełnosprawnych Ruchowo
i Umysłowo im. Jana Pawła 
II przy ul. Hibnera 55 od
dano do użytku w listopa
dzie 1990 roku. Inicjatorem 
budowy był ksiądz Henryk 
JOŚKO, wówczas pro
boszcz parafii p. w. św. Jad
wigi Śląskiej. Leczy się tu 
dzieci z porażeniem mózgo
wym, a także z zespołem 
Downa. 48 dzieci, w wieku 
od 3 do 7 lat, przebywa 
w ośrodku codziennie od 
godz. 7. oo do 15. oo, a ok. 
150 innych, od niemowląt 
do osiemnastolatków, 
uczęszcza na popołudniowe 
zabiegi. Oprócz prowadzo
nej tu terapii, wszystkie dzie
ci ćwiczą w domu. Dzieci do 
pobytu dziennego  typuje 
specjalna komisja. Świado
mie nie stosuje się stałego, 
np. całotygodniowego poby
tu, aby nie odrywać dzieci od 
rodzin i nie pozbawiać ro
dziców poczucia odpowie
dzialności za terapię.

Zwykle chore dziecko in
tegruje rodzinę, chociaż zda
rza się, że ojciec nie wytrzy
muje napięcia i nawału obo
wiązków i odchodzi. Jeżeli 
jest w domu starsze ro
dzeństwo, to pomaga 
w opiece nad chorym. Skut
kiem takiego dramatu może 
więc być rodzina kochająca 
się i bliska sobie, w której 
zdrowe dzieci uczą się poma
gać słabszemu i znosić jego 
kalectwo. Brzmi to pięknie... 
ale rzeczywistość jest taka, 
że dzieci upośledzone są 
agresywne, potrafią krzy
czeć godzinami, psuć wszyst
ko dookoła, wymagają bez
ustannej opieki. Psycholog 
ośrodka, Maria BORCZY
KOWSKA, próbuje poma
gać wyczerpanym matkom, 
rodzeństwu, które nie może 
znaleźć spokojnego miejsca, 
by odrobić lekcje. Centrum 
umożliwia spotkania „grup 
w sparcia ,, , na których rodzi
ny mogą wspólnie rozwiązy
wać problemy - a przynajm
niej poskarżyć się komuś, 
kto jest w takiej samej sytua
cji. Rodzicom bardzo poma
gają/odetchnąć/letnie obo
zy dla dzieci, organizowane 
przez Specjalny Ośrodek

Gdybyśmy wiedzieli wcześniej
Justyna ma 8 lat. Nie się tu dzieci do siódmego roku

      

Szkolno-W ychow aw czy.
Dziećmi opiekują się m. in. 
pracownicy Centrum, klery
cy, młodzież „oazowa,, - 
każdy oazowiec ma pod 
opieką jedno dziecko, 
którym zajmuje się przez 
cały 2-tygodniowy turnus.

Za pobyt w Centrum ro
dzice płacą tylko tyle, ile 
kosztuje wyżywienie /teraz - 
20 tys. zł dziennie/. Insty
tucję finansuje Urząd Mias
ta. Oczywiście, pieniędzy nie 
jest za wiele, wszystkie wy
datki trzeba motywować, ale 
dr Tadeusz SOBAŃSKI 
mówi: „Nie możemy się 
skarżyć,,. Znalazły się na 
przykład pieniądze na 
odświeżenie budynku. Oczy
wiście, Centrum szuka spon
sorów - ale czasem trzeba się 
bronić przed takim „dobro
czyńcą,,, który chce np. po
darować przeterminowaną 
żywność. Rodzice próbują 
pomagać, przywożąc własne 
owoce i warzywa 
z ogródków - w ośrodku 
zyskało to nawet nazwę „da
ry jesieni,,. Ale, wobec po
trzeb, jest tych darów nie
wiele. Oczywiście, ludzie 
z Ośrodka są wdzięczni za 
każdą pomoc materialną 
i niematerialną /np. ratow
nicy z Okręgowej Stacji Ra
townictwa Górniczego 
w Wodzisławiu Śląskim są

zawsze gotowi pomóc przy 
ciężkich pracach fizycznych 
- ostatnio przenieśli kocioł 
ogrzewczy, oczywiście za da
rmo/.

Centrum jest nowe i no
woczesne zarówno w kon
cepcji swego działania jak 
i wyposażenia. Rehabilitacja 
trwa przez cały okres pobytu 
dziecka, w każdym miejscu 
ośrodka a nie tylko w gabi
netach i salach zajęć uspraw
niających. Jedynie świetnie 
wyposażono gabinet dentys
tyczny, do tej pory nie zna
lazł lekarza, który chciałby 
leczyć kalekie dzieci.

Planuje się wybudowanie 
w Stodołach ośrodka do hi
poterapii, czyli leczenia 
jazdą konną. Taka terapia 
jest bardzo pomocna w przy
padkach, jakie leczy się 
w Centrum. Budowę hali 
możnaby zacząć w każdej 
chwili, gdyby nie tryb 
załatwiania wniosku o zaak
ceptowanie fundacji. Wnio
sek złożono w marcu, decyzji 
nie ma do dzisiaj.

Kierownik Ośrodka mgr 
Wanda NIEDZIELOWA 
i kierownicy każdego

z trzech działów /dział lecz
niczy, terapia ruchowa, tera
pia umysłowa/ sami wybie
rają pracowników. Osoby 
przypadkowe np. takie, 
które straciły pracę i gotowe 
są zatrudnić się gdziekol
wiek, nie mają dużych szans. 
Wiedza pracujących tu jest 
ważna, pozytywne nastawie
nie do dzieci - ważniejsze. 
Tutaj trzeba pacjentów lubić 
- i mieć bardzo bardzo dużo 
cierpliwości.

KLAUDIA MICHALAK

mówi, nie potrafi 
samodzielnie chodzić. Była 
wcześniakiem, urodziła się 
z konfliktem serologicznym - 
ciało jej matki reagowało 
w czasie ciąży, jak gdyby 
dziecko było chorobą, którą 
należy zwalczyć! Ma dwóch 
starszych braci - chłopcy są 
zdrowi. Kiedy inne dzieci 
zaczynały chodzić, Justyna 
nie mogła się podnieść. 
Rodzice myśleli, że jest 
słabsza, bo urodziła się 
w ósmym miesiącu ciąży. 
Kiedy miała dwa lata, zaczęli 
ją wozić do sanatorium 
w Jastrzębiu, gdzie 
próbowano ją rehabilitować 
ćwiczeniami, masażem 
elektrycznym. Jeździli też do 
Katowic do zielarza, a także 
do tamtejszego bioenergote
rapeuty, który twierdzi, że 
potrafi pomóc dzieciom 
z porażeniem mózgowym. Po 
prawie rocznym „leczeniu,, 
nie było żadnej poprawy. Do 
rybnickiego ośrodka zgłosili 
się, kiedy tylko go otwarto, 
a więc dwa lata temu. W  tej 
chwili Justyna jest w ośrodku 
warunkowo - właściwie leczy

Przedszkolanka Joanna Sobik ze swoimi podopiecznymi
Foto: wack

życia - z czego rodzina bardzo 
się cieszy, bo dziewczynka 
zrobiła wielkie postępy.

Oprócz codziennego 
pobytu na Hibnera, Justyną 
Ćwiczy indywidualnie. Oczy
wiście, o pójściu do szkoły nie 
ma mowy. Na co można 
liczyć? Rodzice mają nadzie
ję, że dziecko zacznie 
chodzić. Już teraz się boją, co 
będzie dalej - to dziecko nigdy 
nie będzie samodzielne, nie 
założy rodziny. Kiedy 
zabraknie rodziców, będą się 
nią musieli zająć inni krewni - 
albo państwo. Na razie bracia 
/14 i 10 lat/ chętnie się 
zajmują siostrą. Rodzina 
pomaga - krewni dołożyli się 
do kuracji niemieckim 
specyfikiem, która kosztuje 
miliony. Rodzice Justyny nie 
spotkali się ze złośliwością 
otoczenia, nie mają zamiaru 
biadolić nad nietolerancją 
polskiego społeczeństwa 
wobec „innych,, - bo jej nie 
doświadczyli.

Żałują tylko, że nie mogą 
zrobić więcej dla córki. Dr 
Sobański z ośrodka twierdzi, 
że obowiązkiem lekarza jest 
rozpoznanie porażenia dzie
cięcego do ósmego miesiąca 
życia.

Niedawno telewizja poka
zała specjalistyczne centrum 
w Warszawie - leczy się tam 
pacjentów, u których pora
żenie dziecięce zdiagnozowa
no przed upływem trzech 
miesięcy. Tylko pod waru
nkiem wczesnego rozpozna
nia można naprawdę skute
cznie leczyć. Rodzice Justyny 
miesiącami nie wiedzieli, co 
się dzieje z córką. Dopiero po 
roku lekarze zaczęli się 
domyślać, co jej dolega. 
Gdyby wiedzieli wcześniej!

K. M ICHALAK

Komputer jest dobry na wszystko
O trudnej sytuacji górnict

wa wiemy nie od dziś. Lepsi 
ode mnie znawcy przedmio
tu rozpisują się od dawna na 
temat nierentowności wielu 
kopalń, kłopotów ze zbytem 
węgla, strajków czy innych 
nie rozstrzygniętych ciągle 
problemów.

Tymczasem w niektórych 
kopalniach naszego regionu 
myśli się o przyszłości. Re
wolucja informatyczna osta
tnich dwudziestu lat zado
mowiła się na dobre - m. in. 
na „Boryni,, , w „Jankowi
cach,, czy „Chwałowicach,,.

Od 10 stycznia br. 
w KWK „Chwałowice,, fun
kcjonuje sieć komputerowa, 
przedmiot dumy dyrekcji 
kopalni. Tworzy ją kompu
ter główny IBM AT 386/p o 
siadający możliwość rozbu
dowy o procesor 486/, 
połączony z dwudziestoma 
stacjami roboczymi IBM TT 
286. Są one jedynymi w oko
licy komputerami firmy Co
mpag, znanej z wysokiej ja 
kości swoich wyrobów. Po
szczególne komputery, 
mogące pracować samodzie
lnie, tworzą sieć w oparciu 
o program NOVELL, 
współpracują także z siecią 
Centralnego Ośrodka Infor
matyki Górnictwa /C O IG /

w Rybniku.
Za pomocą tej sieci Dział 

Informatyki i Markowni 
Komputerowej kopalni 
„Chwałowice,, opracowuje 
niemal wszystkie zagadnie
nia związane z administro
waniem spraw pracowników 
kopalni. Są to dane na temat 
ilości wejść, zjazdów na dół, 
wyjazdów i wyjść górników 
/markownia komputero
wa/. Tu dokonuje się analizy 
stanu zatrudnienia /m . in. 
absencji chorobowych/, co 
jest podstawą do naliczania 
zarobków przez COIG.

Sieć komputerowa po
zwala na błyskawiczne uzys
kanie informacji o ilości 
węgla na zwałach, o wydo
byciu, umożliwia wystawia
nie faktur dla odbiorców czy 
na przykład zestawianie 
składów pociągowych 
z węglem.

W dziedzinie finansowej, 
sieć prowadzi obsługę na
leżności dłużników oraz zo
bowiązań kopalni względem 
wierzycieli. Jest to księgowa
nie wpłat, wystawianie po
nagleń czy obsługa zapłat 
wraz z odsetkami.

Sieć obsługuje dział miesz
kaniowy /m . in. rozliczanie 
i przeliczanie czynszów/, 
dział socjalny, materiałowy

i zasiłki chorobowe.
W sferze zasadniczej, 

związanej z wydobyciem 
węgla oraz bezpieczeń
stwem, sieć komputerowa 
spełnia niezwykle ważne za
dania. Czujniki umieszczone 
w strategicznych punktach 
podziemia przekazują dane 
o stanie prac i bezpie
czeństwa do dyspozytorni. 
Za pomocą komputerów 
opracowuje się metryki 
strzałowe dla Urzędu Górni
czego i kopalni, oblicza się 
trójkąt wybuchowości, 
rozpływy powietrza pod zie
mią, prowadzi się gry symu
lacyjne i prognozuje rozkład 
temperatur na wypadek 
pożaru. Tu planuje się eks
ploatację kolejnych pokła
dów - uzyskane w ten sposób 
prognozy przekazuje się do 
działu mierniczo-geologicz
nego kopalni.

Sieć została uruchomiona 
przez belgijską firmę Com
pulec, a jej zakup odbył się 
w ramach dużego kontraktu 
z firmą ABC, który obejmu
je zakup generatora prądu 
elektrycznego i turbiny do 
wytwarzania pary grzewczej 
dla miasta.

Na koniec-o pieniądzach. 
Komputer główny, stacje ro
bocze i karty sieciowe kosz

kosztowały kopalnię 150 tysięcy 
marek niemieckich, a uru
chomienie sieci ok. 90 mln 
złotych. Dużo to czy mało? 
Kierownik działu informa
tycznego kopalni - inż. 
FRANCISZEK ROZKO
SZEK twierdzi, że dzięki 
kontraktowi wiązanemu za
kup był tańszy, niż gdyby 
dokonać go osobno. Sama 
sieć posiada możliwość roz
budowy nawet do stu kom
puterów, a zakres jej zasto
sowania jest praktycznie nie
ograniczony.

Hasło „informatyka bez 
granic,, tu znajduje właściwy 
wymiar. Wprowadzenie sieci 
komputerowej spowo- do
wało zmniejszenie zatrud
nienia w markowni z 16 do 
9 osób, przy ekspedycji 
węgla z 25 do 15, zaś cały 
dział mieszkaniowy obsłu
guje tylko jedna osoba.

Komputer jest dobry na 
wszystko? Nie sądzę, ale jeśli 
nie potrafi rozwiązać, to 
przynajmniej rozjaśni wiele 
problemów współczesnego 
górnictwa. Jakie? Na 
przykład listę największych 
dłużników kopalni - i to 
w ciągu kilkunastu sekund. 
Widziałem - nie wymienię. 
I wierzycieli. Nie widziałem - 
to chyba jednak tajemnica!

Tekst i fot: 
GRZEGORZ WALCZAK
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA:

Ceramika artystyczna

Zbigniewa Mury
Twórczość Zbigniewa 

Mury - nie bazuje na obiek
tywnej, beznamiętnej obser
wacji faktów i wydarzeń, na 
ich rejestracji. Mura wycho
dzi od natury, nigdy jej jed
nak nie kopiuje. Poprzez od
powiedni dobór, a także eli
minacje lub demonizację po
szczególnych elementów do
chodzi do swoistego 
uogólnienia przedstawia
nych postaci, tworząc samo
istne dzieło rzeźbiarskie.

Prace jego, a zwłaszcza 
„maski,,, jakże zróżnicowane

ne w wyrazie, formie i tech
nice wykonania, niosą w so
bie treści bardziej uogólnio
ne, pewne prawdy wieczne.

Twórca posługuje się te
chniką, w sposób bardzo 
swobodny traktując powie
rzchnię specyficznie rzeź
biarską, która w przewa
żającej grupie rzeźb nie jest 
gładzona, lecz ma charakte
rystyczne zbrużdżenia, róż
nego wymiaru i kształtu ot
wory, wklęsłości i wypu
kłości dające swoistą wib
rację refleksów świetlnych

oraz dynamiczną pulsację 
bryły. W wielu pracach daje 
się również zauważyć nurt 
biomorficzny ze skłonnością 
do falistych linii oraz 
miękkiego ale zarazem 
i agresywnego modelowania 
formy.

Odmienne w swoim 
założeniu są jego rzeźby abs
trakcyjne oraz różnego ro
dzaju wazy i naczynia. Tutaj 
Mura, absolwent Państwo
wego Ogniska Plastycznego 
w Rydułtowach udowadnia, 
że „istnieje sztuka formy, po
ruszająca głęboko dusze ludz
kie wyłącznie formami, które 
nie są podobne do czegokol
wiek znanego, które nic nie 
przedstawiają i nic nie sym
bolizują, działająca swobod
nie wynalezionymi formami, 
jak muzyka swobodnymi to
nami /AUGUST ENDELL 
- 1898/.

Zbigniew Mura - „NIM
FA,, porcelit pozłacany

„Kwadrat,, na okrągło

Teatr jednego aktora?  Foto: wackXXIII Rybnickie Dni Lite
ratury, trwające o d  26 
września, zakończyły trzy 
spektakle sztuki londyńskie
go komediopisarza Alana 
AYCKBOURNA „Wszyst
kiego najlepszego„ w wyko
naniu zespołu teatru „Kwa
drat,,. Reżyserem przedsta
wienia był sam Jan KOBU
SZEWSKI i on też z wielu 
względów stał się naj
ważniejszą postacią na sce
nie, nie zaś Ronald Brews
ter-Wright, w którego po
stać się wcielił. Kobuszewski 
to po prostu Kobuszewski 
i trudno ulec tu fikcji literac
kiej czy, jak kto woli, in
scenizacyjnej. „ Wszystkiego 
najlepszego,,, uznana za naj
lepszą komedię teatralną ro
ku 1973, jest ciekawa nie 
tylko ze względu na to co 
widać, ale również, a może 
przede wszystkim ze 
względu na to, co rozgrywa

się tam gdzie nie sięgają oczy 
widza - poza sceną. O wielu 
rzeczach tylko się opowiada, 
a jeżeli robi to ktoś taki jak 
Kobuszewski, szczery 
śmiech staje się zupełnie na
turalną konsekwencją tego 
faktu.

Jest to sztuka o karierze 
i karierowiczach, o meand
rach zdobywania pozycji 
społecznej, zaś tytułowe 
„wszystkiego najlepszego„ to 
sakramentalne, wręcz ruty
nowo powtarzane, świątecz
ne życzenia, które z auten
tyczną życzliwością niewiele 
mają wspólnego - czyli samo 
życie.

Jako rybniczanin cieszę 
się, że co roku zjawia się 
w Rybniku teatralna trupa 
ze stolicy, cieszę się i z tego, 
że premiera nowej sztuki od
bywa się tu, u nas, nie zaś

w Warszawie. Z drugiej zaś 
strony jako ten sam rybni
czanin zaczynam się nieco 
nudzić i tęsknić za teatrem 
innego gatunku, wszak na 
komedii świat się nie kończy, 
a już na pewno nie ten teat
ralny. Może by więc warto 
było w przyszłym roku za
proponować rybnickiej pub
liczności obok spektaklu Te
atru „KWADRAT,, c o ś je
szcze.

Sam spektakl z pewnością 
się podobał, choć już nie tak 
jak ten z ubiegłego roku pt. 
„May Day„. Wracając z tea
tru podsłuchałem po drodze 
dwie kobiety rozmawiające 
o sztuce: „Gdyby było więcej 
Kobuszewskiego, a mniej 
tych aktorów, byłoby 
lepsze...,, Teatr jednego ak
tora? Chyba jednak tak...

Tekst i foto: wack

Strach było pójść...
Strach było pójść na to przed

stawienie - teatr „KOREZ,, 
z Chorzowa miał pokazać „Sce
nariusz dla 3 aktorów,, Bogusła
wa Schaeffera, a wszyscy 
miłośnicy teatru doskonale pa
miętają świetne krakowskie in
scenizacje /pokazywane nawet 
w TV/. Toteż szłam z lękiem, że 
trzeba będzie oglądać popisy 
amatorskie - w najgorszym tego 
słowa znaczeniu.

Widzów posadzono na scenie, 
w „namiocie,, z kurtyn, w kręgu 
- niestety, wygodne to nie było, 
bo krzesełka wąskie i twarde. 
Przed wejściem aktorów publi
czność wysłuchała całego „Bole
ra,, Ravela - nigdy nie 
myślałam, że „Bolero,, jest takie 
długie! A potem się zaczęło. D o
wcipów Schaeffera nie można 
ani streścić, ani powtórzyć. Ak
torzy przesadzali widzów, two
rzyli z nich chóry /udało się 
zmobilizować publiczność do 
wspólnych okrzyków/, chwalili 
się swoimi /autentycznymi/ re
cenzjami. Najwięcej radości 
było, kiedy padały „brzydkie 
wyrazy,,. Al e i bardziej wybre
dni poćwiczyli mięśnie brzucha, 
śmiejąc się w głos. Warto było się 
wybrać na to przedstawienie, 
chociaż chwilami teatr „Korez„ 
za mocno przejmował się kra
kowską interpretacją, a ze sceny 
słychać było jak gdyby brzu
chomówcę, naśladującego głos 
Jana Peszka. Maniera raziła naj
bardziej u Grzegorza Wolniaka 
/w  roli Reżysera/. Lepiej do 
tego rodzaju teatru pasował Bo
gdan Klaus /M alarz/, a naj
większą siłą komizmu dysponu
je Mirosław Neinert - Kompozy
tor.

W sumie okazało się, że 
przedstawiane widzom bardzo 
pochlebne recenzje były całkiem 
zasłużone.

K. MICHALAK

Z E, Drobnym  spacery po m ieście

KAPLICA NA STARYM CMENTARZU
Przechodząc historycz

nym traktem z Rybnika do 
Gliwic, ok. 200 m od 
skrzyżowania z ulicą Sobies
kiego, po lewej stronie mija
my park nazwany przez ko
goś /niewiadomo zresztą 
dlaczego/ Parkiem na 
wzgórzu. Na terenie tego pa
rku znajdują się dwie kap
lice, z których mniejsza 
pełniła kiedyś prawdopodo
bnie rolę kaplicy cmentarnej 
lub też kostnicy. My zajmie
my się tą większą, gdyż z nią 
właśnie związana jest histo
ria Rybnika i to ta najstar
sza. Jest to prezbiterium 
kościoła farnego pod we
zwaniem Najświętszej Marii 
Panny z 1470 roku, którego 
wieża i nawa czołowa zo
stały rozebrane do funda
mentów w roku 1797. 
W miejsce tego kościoła wy

budowano dzisiejszy Stary 
Kościół /wtedy nowy/ 
w 1810 r., który przejął 
funkcję kościoła parafialne
go dla całego Rybnika.

Ale wróćmy na Stary 
Cmentarz. Przed wybudowaniem

wybudowaniem murowanego 
kościoła stał w tym miejscu 
kościół drewniany, fundacji 
księcia raciborskiego Miesz
ka Plątonogiego sprzed roku 
1180. Być może wystawił go 
pierwszy w tych okolicach 
misjonarz Osław uczeń Me
todego w miejscu starej gont
yny /miejsce kultu/ 

pogańskiej. Kościół rybnicki 
był, jak przekazują źródła 
kościelne, kościołem zadba
nym i dobrze świadczył 
o charakterze swoich para
fian. W latach od 1652 do 
1688 przeprowadzono 
w nim trzy wizytacje 
wysłanników biskupa
wrocławskiego, któremu to 
rybnicki kościół wtedy pod
legał. W roku 1688 wizytacji 
dokonał archidiakon Mar
cin Teofil Stephetius. Wg je
go opisu kościół ten był mu
rowany, dość obszerny i jas
ny. Poświęcony był Matce 
Boskiej Wniebowziętej. Kie
rmasz obchodzono wtedy

dy w pierwszą niedzielę po 
św. Bartłomieju. Sufit był 
z drzewa i malowany, 
podłoga wyłożona z cegieł. 
Zakrystia położona po lewej 
stronie ołtarza była muro
wana i zasklepiona, jasna, 
sucha i dobrze zaopatrzona 
i żelaznymi zasuwami zamy
kana. Ponad zakrystią znaj
dowało się oratorium dla 
’’państwa” . W nawie koście
lnej stała pięknie rzeźbiona 
kazalnica. Nie było konfes
jonału i spowiedzi słuchano 
w zakrystii. Organy posia
dały 10 głosów, 3 pedały 
i 5 miechów. Jedna krypta 
była murowana i służyła ja 
ko miejsce pochówku dla 
’’państwa” . Ławki kościelne 
były czyste i uporządkowa
ne, drzwi dostatecznie moc
ne. Chrzcielnica pięknie 
rzeźbiona stała pod chórem. 
Święcone oleje przechowy
wano pod kluczem w murze, 
po lewej stronie ołtarza. 
Kościół posiadał 5 ołtarzy,

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Regionalizacja w  Europie

Belgia
To dziesięciokrotne 

mniejsze od Polski państwo, 
dzieli się na aż 9 regionów. 
Nazywa się je tam prowinc
jami, wyliczamy je: A - 
FLANDRIA ZACHOD
NIA /stolica Brugia/, B - 
FLANDRIA WSCHOD
NIA /stolica Gandawa/, C - 
ANTWERPIA /stolica AN
TWERPIA/, D - LIMBUR
GIA /stolica Hasselt/, E - 
HAINAUT /stolica Mons/, 
F - BRABANCJA /stolica 
Bruksela/, G - LIEGE /sto 
lica Liege/, H - NAMUR 
/stolica Namur/, I - LI
XEMBURG /stolica Arion, 
nie mylić tego regionu 
z Księstwem Luxemburg/.

Belgia jest krajem wiel
kich kontrastów. Z jednej 
strony jest tam wysoki po
ziom kultury, a z drugiej 
widoczne są konflikty
o podłożu etnicznym. Lud
ność Belgii stanowią dwie 
grupy: FLAMANDOWIE
i WALONOWIE. Flaman
dowie mówią dialektem 
języka holenderskiego, na
leżącym do grupy języków 
germańskich, zaś Walono
wie mówią walońskim diale
ktem języka francuskiego, 
z grupy języków 
romańskich. Flamandowie 
zamieszkują regiony północ
ne /A , B, C, D /, zaś Walono-

wie południowe, za 
wyjątkiem Brabancji, a już 
głównie jej stolicy Brukseli, 
które są podzielone na strefy 
językowe, flamandzką i wa
lońską. Pracujący tam ludzie 
muszą znać oba języki, lecz 
mową swojego „wroga,, 
posługują się tylko z obo
wiązku. Kiedy jedzie się po
ciągiem przez Brabancję, to 
w części walońskiej konduk
tor musi mówić po 
walońsku, a gdy się wjedzie 
do flamandzkiej, konduktor 
zmienia język. Jeżeli więc tu
rysta mówiący tylko języ
kiem francuskim zwróci się 
do konduktora Flamanda 
w strefie flamandzkiej, to 
niech się nie zdziwi, kiedy 
ten będzie udawał, że go nie 
rozumie.

Konflikt ten trwa tam już 
od średniowiecza i nic nie 
wskazuje na to, by miał 
zniknąć do końca X X  wie
ku. Mimo to, kultura po
szczególnych społeczności 
regionalnych ma tam już 
starą tradycję, przez co god
na jest uwagi i naśladowa
nia. Dlatego proponuję po
znawanie tego kraju niejako 
całości, lecz jako 9 regionów 
i sądzę, że tą drogą sięgnie
my głębiej i dowiemy się 
więcej.

MAREK SZOŁTYSEK

Wielki Rynek /Grotę M arkt/ w Antwerpii, stolicy regionu 
o tej samej nazwie. Zdjęcie wykonano 70 lat temu, ale od tego
czasu nic się tam nie zmieniło. Pojedź i sprawdź.

z których główny był złoco
ny i ogrodzony kratą. Drugi 
ołtarz poświęcony był Matce 
Boskiej Bolesnej i stał po 
lewej stronie ołtarza główne
go. Miał złamany kamień 
ołtarzowy. Trzeci był 
poświęcony św. Michałowi, 
czwarty św. Annie, piąty zaś, 
który stał w zakrystii, 
poświęcony był św. Annie 
i św. Jadwidze. Stara drew
niana dzwonnica posiadała 
cztery dzwony. Probosz
czem był wówczas w Ryb
niku Jerzy Jan Gzula rodem 
z Głogówka. Miał wtedy 48 
lat. Przez 14 lat był w Ryb
niku kapelanem, a probosz
czem został w roku 1681. 
Jego kapelanem był

wówczas w Rybniku Jerzy 
Ignacy Aleksander rodem 
z Gołkowic pod Rybnikiem. 
Liczył sobie wtedy 43 lata. 
Organistą był w tym czasie 
Wilhelm Franciszek Figuls
ki.

Władał on językiem ła
cińskim, niemieckim i pol
skim i swój urząd sprawował 
już wtedy 25 lat. Był też 
nauczycielem w dwuizbowej 
szkole rybnickiej, która 
znajdowała się prawdopo
dobnie w tym miejscu gdzie 
dziś stoi szkoła nr 9.

Do starych rybnickich 
ksiąg kościelnych z o. Emi
lem Drobnym zajrzał.

Tekst i foto: Cz. GO
LIŃSKI

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

FUJI F U JIC O L O R
EK SPRES  

Rybnik 
Reja 2

Wywoływanie negatywów i wykonywanie odbitek 
w dwóch formatach, również typu POCKET. 

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

PUH „ULEX,,  tel. 392-134
Os. Południe 37 tel/fax 20-278

44-253 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

Podczas OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY PSÓW 
RASOWYCH, jaka odbędzie się w niedzielę 

11 października w Kamieniu, restauracja „Olimpia,, 
zaprasza na degustację „KUCHNI POLSKIEJ,,. 

Serwowane będą zestawy dań w cenie 100 tys.

Restauracja OLIMPIA 
na terenie Miejskiego 

Ośrodka Sportu 
i Rekreacji 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 
zapraszamy na 
DYSKOTEKĘ. 

Organizujemy również 
bankiety i przyjęcia ślubne. 

ZAPRASZAMY!

Turniej
koszyków ki
W hali Policyjnego Klubu 

Sportowego rybnickiej ko
mendy w sobotę 26 września 
odbył się turniej koszykówki 
tzw. młodzików, zorganizo
wany przez wspomniany 
klub przy pomocy firmy FO- 
OD-EX, wspierającej od pe
wnego czasu organizację po
dobnych turniejów.
Wystąpiły w nim cztery ze
społy: MKS „Odra,, Wo
dzisław, MKS „Unia„ 
Knurów oraz dwie drużyny 
gospodarzy /K . Borgul, A. 
Kisiel, R. Sudziński, P. 
Strzebińczyk, Ł. Mańka, P. 
Zojka, R. Trzebiński, R.

SP O R T  * TURYSTYKA

Żużlowcy na pierwszoligowej mecie
Choć do zakończenia roz

grywek drugiej ligi pozostała 
jeszcze jedna kolejka, żużlo
wcy Jeanette - ROW Rybnik 
już je zakończyli i to jako 
zwycięzcy, wygrywając osta
tni mecz sezonu, w którym ich 
przeciwnikiem była w Ostro
wie ISKRA, 47: 42. Z pew
nością główny cel został 
osiągnięty i drużyna powraca

ca do pierwszej ligi, trudnej 
i wymagającej, toteż już teraz 
pomyśleć trzeba o przygoto
waniach do nowego trudne
go sezonu.

Nie był to z pewnością dla 
sympatyków sportu żużlo
wego w Rybniku sezon 
szczególnie bogaty w emo
cje. Tych w Rybniku dostar
czyły chyba tylko dwa me
cze: ten najciekawszy z od

wiecznym rywalem UNIĄ 
Leszno i już mniej ciekawy 
ze STARTEM Gniezno. Ki
bice przeżyli prawdziwą 
ewolucję nastrojów od pod
niecenia na pierwszych me
czach, kiedy to do Rybnika 
przyjeżdżał ówczesny Mistrz 
Świata Jan Osvald PEDER
SEN i jego kompan Billy 
HAMILL, do szarości i ligo

ligowej nudy w ostatnich zu
pełnie niemrawych i bez wy
razu meczach. Dwaj obco
krajowcy przysłużyli się po
za zdobyczami punktowymi 
rybnickiemu zespołowi 
i w inny sposób, powodując 
jego jakże potrzebną konso
lidację, choć nie chciałbym 
tu przeceniać ich roli. Fakt 
faktem, iż Amerykanin dy
rygował swymi kolegami na

torze jak mógł, co skutko
wało i przynosiło efekty 
i wtedy, gdy go zabrakło. 
Inna sprawa to niewywiąza
nie się przez stronę, nazwij
my to „rybnicką,,, z umowy 
z Hamillem. Z powodów fi
nansowych nie wystartował 
w tylu meczach, ile przewi
dywał kontrakt. Szkoda, bo 
zaczynam się obawiać, że po

Foto: wack

ubiegłorocznej małej aferze 
z Martinem DUGARDEM 
i tym co przyniósł miniony 
już właściwie sezon, Rybnik 
trwoni dobrą opinię na are
nie międzynarodowej. Kon
traktowi żużlowcy ze strefy 
anglojęzycznej kontaktują 
się przecież ze sobą i dobrze 
wiedzą, który klub można 
traktować poważnie i warto 
się z nim wiązać na przy-

SPORT  *  TURYSTYKA 

przyszłość. Każdy zdaje sobie 
chyba sprawę z faktu, iż ryb
nicki zespół bez solidnego 
wzmocnienia może mieć 
w ekstraklasie spore proble
my. Taki sprawdzony, choć 
tylko w drugiej lidze, HA
MILL jest chyba tym czego 
tej drużynie potrzeba, pyta
nie tylko czy będzie sekcję 
/czy klub/ na to stać.

Zabrakło, jak na razie, tej 
drużynie sukcesów indywi
dualnych i to chyba najbar
dziej niepokoi w kontekście 
przyszłorocznych startów 
w pierwszej lidze, podobnie 
jak wciąż nienajlepsza jazda 
rybnickich młodzieżowców 
i brak następców Antka 
SKUPIENIA czy innych. 
Szkolenie młodzieży, takie 
z prawdziwego zdarzenia, 
nie zaś przypominające pio
nierskie czasy tej dyscypliny, 
to kolejny problem wyma
gający pilnego rozwiązania.

Osobiście bardzo się 
cieszę z największego sukce
su Romana Niemyjskiego, ja
kim było ulokowanie Dariu
sza FLIEGERTA w drugo
ligowym Edynburgu. Jako 
jedyny z polskich żużlowców 
Darek startuje na torach 
brytyjskich.

Już powoli dobiega końca 
bieżący sezon, jeszcze tylko 
kilka imprez ze „Złotym 
Kaskiem,, na czele. Pro
blemów i pracy jest wiele, 
miejmy nadzieję, iż ludziom 
odpowiedzialnym za rozwój 
żużla właśnie na poziomie 
klubowym nie braknie je
sienno-zimowego czasu.

Mam też nadzieję, iż 
żużlowi decydenci z Toru
nia, Zielonej Góry, Tam o
wa, Rybnika i wszystkich 
pozostałych ośrodków będą 
wreszcie ze sobą rozmawiać 
jak ludzie, nie zaś jak wrogo
wie.

WACŁAW TROSZKA

Uczniowskie Lekkoatletyczne 
Mistrzostwa Polski

W drugiej połowie 
września na stadionie lekko
atletycznym KS ROW Ryb
nik Szkolny Związek Spor
towy oraz sekcja LA Rybnic
kiego Młodzieżowego Klubu 
Sportowego, zorganizowały 
Mistrzostwa Rybnika w Lek
kiej Atletyce Szkól Podsta
wowych i Ponadpodstawo
wych.

Oto wyniki dwudniowych 
zmagań młodych spor
towców:

SZKOŁY PODSTAWO
WE:

Dziewczęta:
100 m - 1 miejsce Katarzy

na GOMOLEWSKA /SP 
9/, 2 miejsce Katarzyna PO
RTKA /SP 5/, 3 miejsce 
Edyta KRZYSZTOFIK

Pietrasik, P. Lipka, R. 
Gończorz, A. Szymura, A. 
Grzegorzyca, D. Jackowski, 
M. Kuska, P. Bednarek, Ł. 
Żyła; Trener: A. Zygmunt/.

Wyniki turnieju: Unia - 
PKS Rybnik 1/19: 28/, PKS 
Rybnik I  - Odra /32: 20/, 
Unia - PKS Rybnik 11/6: 46/, 
Odra - Unia /29: 18/, PKS 
Rybnik I  - PKS Rybnik II 
/21: 38/, PKS Rybnik II - 
Odra /44: 32/. Tak więc zwy
cięzcą turnieju został drugi 
zespól Policyjnego Klubu 
Sportowego / 6  pkt. / ,  przed 
pierwszym zespołem tegoż 
klubu / 5  pkt. / ,  Odrą Wo
dzisław / 4  pkt. /  i Unią 
Knurów / 3  pkt. / .

wack

/SP 17/
300 m -1 miejsce Wioletta 

GOLOR /SP 5/, 2 miejsce 
Edyta KRZYSZTOFIK 
/SP 17/, 3 miejsce Aleksand
ra WAŁACH /SP 9/

600 m - 1 miejsce Katarzy
na IWANIUK /SP 5/, 
2 miejsce Agnieszka GRE
LAK /SP 10/, 3 miejsce 
Małgorzata WYSKIEL /SP 
9 /

Skok w dal - 1 miejsce 
Danuta SOBIK /SP Janko
wice/, 2 miejsce Magdalena 
SZULIK /SP 9/, 3 miejsce 
Violetta GOLOR /SP 5/

Kula - 1 miejsce Katarzy
na URYGA /SP 18/, 2 miej
sce Aleksandra CEGLARS
KA /SP 5 /  3 miejsce Emilia 
RAMPALSKA /SP 17/.

Chłopcy:
100 m - 1 miejsce Marcin 

GĄSIOROWSKI /SP 18/, 
2 miejsce Artur WORYNA 
/SP 17/, 3 miejsce Krystian 
KOLER /SP 18/

300 m - 1 miejsce Artur 
WORYNA/SP 17/, 2 miejs
ce Marcin GĄSIOROWSKI 
/SP 18/, 3 miejsce Krystian 
KOLER /S P /

1000 m - 1 miejsce Paweł 
SKOCZOWSKI /SP 8/,
2 miejsce Marcin RADKO 
/SP 18/, 3 miejsce Marek 
SZATANIK /SP 27/

Skok w dal - 1 miejsce 
Wojciech PROCHASEK 
/SP Jankowice/, 2 miejsce 
Krystian KOLER / SP 18/,
3 miejsce Grzegorz ŚLIWA 
/SP Jankowice/

Kula - 1 miejsce Wojciech 
DZIEWIOR/SP 8/, 2 miejs
ce Marek TELEUCKI /SP 
27/, 3 miejsce Krystian KO
LER /SP 18/.

KLASYFIKACJA ZE

ZESPOŁOWA: 1 miejsce SP 18 
/51 pkt/, 2 miejsce SP 17 /30 
pkt/, 3 miejsce SP Jankowice 
/29 pkt/, 4 miejsce SP 5 /28 
pkt/, 5 miejsce SP 9/24 pkt/,
6 miejsce SP 8 /22 pkt/,
7 miejsce SP 27 /21 pkt/,
8 miejsce SP 1 0 /1 8  pkt/,
9 miejsce SP 24 /6  pkt/, 10 
miejsce SP 20 / 1 pkt/.

SZKOŁY PONADPOD
STAWOWE:

Dziewczęta:
100 m - 1 miejsce Sabina 

BADURA /Zespół Szkół 
Budowlanych Rybnik/, 
2 miejsce Hanna FICEK /I  
LO/, 3 miejsce Karina 
BŁAŻEJCZAK /I  LO/

400 m -1 miejsce Agniesz
ka KOWALCZYK /I  LO/,
2 miejsce Aleksandra KUR
PANIK /ZSB Rybnik/,
3 miejsce Wioletta MA
CZUGA /II LO Żory/

1500 m - 1 miejsce Dorota 
TKOCZ /ZSB Rybnik/, 
2 miejsce Edyta ZIELON
KA /Lic. Med. / ,  3 miejsce 
Wioletta BERUS /II LO 
Żory/

Sztafeta 4x100 - 1 miejsce 
ZSB Rybnik, 2 miejsce Li
ceum Medyczne, 3 miejsce II 
LO Żory

Kula - 1 miejsce Izabela 
RAJSKA /Lic. Zaw. Żory/,
2 miejsce Renata RACZ
KOWSKA /ZSE Rybnik/,
3 miejsce Anna RAWSKA 
/Urszulanki/

Skok w dal - 1 miejsce 
Hanna FICEK /I  LO/, 
2 miejsce Hanna WIESZA
ŁA / ZSE Rybnik/, 3 miejsce 
Agnieszka BORUCH /II 
LO Żory/

Oszczep - 1 miejsce Alek
sandra KONKOL /ZSG 
Rymer/, 2 miejsce Katarzy
na HORODECKA /ZSB 
Rybnik/

Chłopcy:
100 m - 1 miejsce Tomasz 

SZMIDT /I  LO/, 2 miejsce 
Mariusz KOWALCZYK

/ZSM E/, 3 miejsce Krzysz
tof WOLNY /I  LO Żory/ 

400 m - 1 miejsce Krzysz
tof WOLNY /I  LO Żory/, 
2 miejsce Tomasz SZMIDT 
/I  LO/, 3 miejsce Krzysztof 
MOSTEK /ZSZ PAWK 
Rybnik/

1500 m - 1 miejsce Adam 
BUJOK /ZSB/, 2 miejsce 
Zdzisław BRACHMAN 
/ZSZ PAWK/, 3 miejsce Ar
kadiusz TACZYKOWSKI 
/ZSZ PAW K/

Sztafeta 4x100 -1 miejsce 
ZSM-E, 2 miejsce ZSZ 
PAWK

Kula - 1 miejsce Dariusz 
BARYŚ/ZSM-E/, 2 miejsce 
Jarosław MAREK /ZSG 
Rymer/, 3 miejsce Marek 
ZWINKA /ZSZ Ryfama/.

Skok w dal - 1 miejsce 
Mariusz KOWALCZYK 
/ZSM -E/, 2 miejsce Mi
rosław FRANKOWSKI 
/ZSZ PAWK/, 3 miejsce Ar
tur SĘK /ZSB Żory/ 

Oszczep - 1 miejsce Adam 
PĘCZEK /ZSZ Ryfama/, 
2 miejsce Robert JAREM
CZAK /ZSZ PAWK/.

P U N K T A C J A
ZESPOŁOWA:

Dziewczęta: 1 miejsce ZSB 
/484 pkt/, 2 miejsce II LO 
Żory /439 pkt/, 3 miejsce 
Lic. Zaw. Żory /408 pkt/,
4 miejsce ZSE /353 pkt/,
5 miejsce Urszulanki /351 
pkt/, 6 miejsce Liceum Me
dyczne /349 pkt/, 7 miejsce 
I LO /178 pkt/, 8 miejsce 
ZSG Rymer/startowała tyl
ko jedna zawodniczka/

Chłopcy: 1 miejsce ZSM-E 
/551 pkt/, 2 miejsce ZSZ 
PAWK /543 pkt/, 3 miejsce 
ZSZ Ryfama /352 pkt/,
4 miejsce ZSB /320 pkt/,
5 miejsce ZSE-U /271 pkt/,
6 miejsce I LO /178 pkt/,
7 miejsce ZSB Żory /1 10 
pkt/, 8 miejsce ZSG Rymer 
/startował tylko jeden zawo
dnik/.

Opracował: wack
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Poniedziałek, 12. 10. 92 r.

c. d. ze strony 8
13. 15 Język niemiecki / 6 /
13. 45 „Kompozytor i jego mias
to,, „Schumann i Duesseldorf,, - 
film w wersji niemieckiej
14. 15 Język włoski / 6 /
1430 Język angielski / 6 /
15. 00 „ALF„-ser. komediowy
prod. USA w wersji ang.
1530 Prezentacje /Liceum

w Kolbuszowej/
16. 00 Program dnia
16. 05 LUZ - program nasto
latków /o  narkomanii/
17. 00 Teleexpress
17. 20 „ALF„-ser. komed. prod. 
USA
17. 50 W kinie i na kasecie
18. 10 „Magazynio,, - program 
satyryczny
18. 20 Nasi obok nas - magazyn
18. 45 Polska z oddali - Jan No-

Nowak Jeziorański
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 05 Antena
2030 Teatr telewizji „Szklana 
menażeria,,
22. 05 Wiadomości
22. 20 „Pogranicze w ogniu,, / 6 /  
- serial TP
23. 20 Reportaż
23. 55 Zakończenie programu 
Program 2

8. 00 Panorama
8. 10 Programy lokalne
8. 40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
ser. anim. prod. franc. -jap.
9. 10 Pokolenia 
930  Kolekcjoner
10. 00 Język angielski /3 2 /
10. 30 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie-Powtórka 
najciekawszych programów
12. 00 - 16. 25 - przerwa
16. 25 Powitanie

16. 30 Panorama
16. 40 Sport- Kolce - magazyn 
lekkoatletyczny
16. 55 „Tajemnicze złote miasta,, 
-serial anim.
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych
17. 50 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, serial 
prod. USA
19. 00 „Tusitala,, - serial prod.

ang. -austral. 6-odc.
20. 3 0  „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/ 7 /  ser. komed. prod. USA
20. 55 London Beat w Warsza
wie
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22. 05 Rewelacja miesiąca - Ry
szard Strauss - „Salome,,
24. 00 Panorama
0. 15 Zakończenie programu

Wtorek, 13. 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. 15 Przyjemne z pożytecznym 
11. 3 0  Reportaż
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna

12. 15 Magazyn notowań - zapa
sy na zimę
12. 45 Świat chemii /7/-układ  
okresowy
13. 15 Kuchnia - gra w kolory 
1330 Fizyka półżartem - 
światło bez problemu
13. 45 Rysuj z nami - ABC ryso
wania
13. 55 Surowce - tytoń - ser. 
prod. niem.
14. 10 Spotkania z cywilizacją - 
nowości nauki i techniki 
14. 20 Co? Jak? I Dlaczego? M o
cne kule, wytrzymałe łuki 
1430 Tele - komputer 
14. 50 Przybysze z Matplanety - 
zadanie z ryb

1530 My w kosmosie - historią 
astronautyki
1535 Joystick - magazyn 
poświęcony informatyce
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 przedsta
wia,, -ser. anim. prod. USA 
17. 50 „Murphy Brown,, - 
ser. komediowy prod. USA
18. 15 Encyklopedia II wojny 
światowej - Eben Emael, cz. 3
18. 45 Ściśle jawne - wojskowy 
program publicystyczny

19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
19. 55 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Arcydzieła filmu „Niepo
trzebni mogą odejść,,
22. 15 Listy o gospodarce
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 05 Inne kino - „Przez pole,,, 
„Przy torze,,
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 Język francuski / 2/
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum - Hotele
16. 55 „Kapitan Planeta i Plane
tarianie,, ser. anim. USA
17. 20 „Ojczyzna-Polszczyzna,, - 
Crucitti, Sapieha, Zieja
17. 40 Moja wiara 
18. 00 Programy lokalne

1830 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18. 55 „Europuzzle,,
19. 00 „W roli głównej Cary 
Grant,, - film dok. prod. USA
20. 00 Reporterzy dwójki przed
stawiają
20. 30 La la mi do, czyli poryki
wania szarpidrutów
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 Klub filmowy dwójki 
„Lata świetlne,,
0. 05 Panorama
0 . 15 Zakończenie programu

 Środa, 14. 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 filmowe „Nie
potrzebni mogą odejść,,
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna

12. 15 Magazyn notowań - mini- 
mleczarnie
12. 45 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią
13. 00 Wielkie spory Polaków 
1330 Telewizyjny słownik bio
graficzny historii najnowszej - 
Jan Mazurkiewicz 
„Radosław,, cz. 2
14. 00 W kręgu Rybczyńskiego 
/film  animowany/
1430 A. Mickiewicz - „Pan Ta
deusz,, Ks. IV
15. 3 0  Dzieło, arcydzieło, kicz -
Józef Chełmoński
15. 3 5  Szkoły w Europie - szkoła

na dziś i jutro /Francja/
16. 00 Program dnia
16. 05 Latającym Holendrem 
dookoła świata - teleturniej oraz 
film prod. ang. z serii: Oddział 
Dziecięcy / 7 /
17. 00 Teleexpress
17. 45 „Na wariackich papie
rach,, / 2 /  - ser. prod. USA
18. 15 Stop - program ekologicz
ny
18. 40 My i świat - nienawiść
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 Eliminacje MŚ w piłce 
nożnej - mecz Holandia-Polska

22. 00 Polska w Parlamencie
22. 30 Leksykon polskiej muzyki 
rozrywkowej „T„
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Z biegiem lat, z biegiem
dni,, / 7 /  - „Kraków-1907,,
0. 40 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 / 2 /
10. 30 Język niemiecki / 2 /

11. 00 Na życzenie - najciekaw
sze programy „Dwójki,,
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 Meandry architektury - 
nisko
17. 40 Sposób na starość - pro
gram H. Miroszowej
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - serial prod.

USA /p ow t. /
19. 00 „Pomocna dłoń,, film fab. 
prod. USA reż. Lee Grant 
2035 Stockhausen w Warsza
wie - reportaż
21. 00 Panorama
21. 30 „Ekspres reporterów,,
22. 05 Studio teatralne: „Nie 
kończąca się historia,,
23. 00 Rosyjski chleb / 2 /  - film 
dok. prod. austriackiej
24. 00 Panorama
0 . 10 Mandala sztuki / 2 /  - 
„Dzień Ziemi,,
0. 25 Zakończenie programu

Czwartek, 15. 10. 1992r.
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, / 4 / -  ser. prod. 
USA
1135 „Azymut,, - magazyn woj
skowy
12. 00 Wiadomości

12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - mle
czarnie, spółdzielnie
12.50 Powstanie kontynentu/2/ 
- Bogata pustynia
13. 45 Jak dożyć do stu lat - 
szkoła zdrowia
14. 00 Mieszkamy w Polsce - Oj
cowski Park Narodowy
14. 10 Nie tylko dinozaury
14. 40 Zwierzęta świata „Wielki 
Rów Afrykański,, / l /
15. 10 Przez lądy i morza - tajemnica

tajemnica pustyni Nazca 
1535 My dorośli
16. 00 Program dnia
16. 05 KWANT oraz „Animals 
in action,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Sława,, /1 4 /  - serial pro
dukcji USA
18. 20 Międzynarodowe spotka
nia wokalistów jazzowych 
1835 Magazyn katolicki
19. 00 Tęczowy Mini - box
19. 10 Wieczorynka - „Wesoła 
siódemka,,
1930 Wiadomości

20. 10 „Columbo,, / 4 /  - serial 
prod. USA
21. 45 Tylko w Jedynce
22. 45 Wiadomości
23. 00 Dziś w senacie
23. 15 „Na czarno,, - reportaż
23. 35 Muzyczny klub Haliny 
Frąckowiak
0. 05 Język włoski dla 
początkujących / 2 /  
035 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Nowe przygody He-Ma

na„ - serial anim. prod. USA
9. 10 Transmisja obrad Sejmu
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Język angielski w nauce 
i technice / 2 /
16. 55 „Nowe przygody He-ma- 
na„ - serial prod. USA
17. 20 Wspólna Europa - Unia 
Europejska / 3 /
17. 50 Rozmowy o rzeczyniepos- 
politej A. Małachowskiego
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA /pow t./

18. 55 Europuzzle
19. 00 „Cywilny front,, - pilot 
ser. prod. USA
20. 05 Wielka piłka
20. 45 Ad vocem - program Je
rzego Bralczyka
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 Teatr sensacji: Jerzy Jani
cki „Akcja V„ / 6 /
23. 10 „Czerwona dynastia / 2 /
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

P o m ó ż  s z k o le !
W sobotę 3 października 

br., w SP nr 12 w Rybniku, 
odbył się festyn pod hasłem 
„POMÓŻ SZKOLE,,. 
„Gwoździem,, programu był 
mecz piłkarski, w którym 
zmierzyli się „żonaci 
z kawalerami„. Ze sprzedaży 
słodyczy i kawy z ciastem, 
a także kiermaszu używa
nych książek oraz loterii fan
towej, w której wygrać 
można było emaliowane wy-

Jadwiga MAJNUSZ wraz 
z gronem pedagogicznym, 
komitetem rodzicielskim 
i obsługą administracyjną 
szkoły.

W imieniu młodzieży 
szkolnej dziękujemy wszyst
kim, którzy odpowiedzieli 
na apel szkoły i jednocześnie 
chcielibyśmy zaprosić na ko
lejne imprezy organizowane 
przez szkołę.

J. M.

A tak dzieci z SP 12 bawiły się na rozpoczęciu roku szkolnego

P od  zn a k a m i z o d ia k u

BARAN
Kroją się nowe perspektywy towarzyskie i intelektualne, a nawet 

poprawa, choćby przelotna, finansów. Nie jest źle!
BYK

Ważne jest nie to, co się zdarzy, lecz to, w jak i sposób to przyjmiesz. 
A przyjąć to trzeba spokojnie i bez emocji.

BLIŹNIĘTA
Masz szczególne predyspozycje do komplikowania emocjonalnej 

strony życia, a najgorsze jest to, że lubisz ten stan...
RAK

Wyraźnie potrzebujesz osobistej, swobodnej, sprawiedliwej nad sobą 
samym refleksji, nikt lepiej przecież Cię nie zna.

LEW
Musisz podjąć próbę zrównoważenia dwóch stron swojego 

charakteru - tej wrażliwej na stresy i tej walczącej. Może Ci się uda?
PANNA

Nie możesz poddać się nastrojom tzw. porannego pesymizmu, co 
może prowadzić do konfliktów w pracy...

WAGA
roby Huty „Silesia,,, zebra
no na potrzeby szkoły ok. 3 
mln zł. Jest to oczywiście 
kropla w morzu, ale i to się 
przyda, ponieważ szkoła 
oszczędza na nagłośnienie. 
Oprócz tego było wiele dob
rej zabawy, a także tradycyj
na grochówka dla każdego. 
Festyn zakończyła dyskote
ka. Nad całością programu 
czuwała dyr. szkoły

D o m o w e p rzep isy  pani Joli

Szarlotka
Zaczynamy od

NADZIENIA:
1, 5 kg jabłek /spady/ ob

rać i zetrzeć na tarce jarzy
nowej. W rondlu rozpuścić 
1 łyżkę masła /k oniecznie! / ,  
na to wyłożyć jabłka i cukier 
do smaku w zależności od 
kwaśności jabłek /do  30 
dkg/, przesmażyć. Jabłka ta
kie można również dać do 
słoi i 15 minut gotować.

W zimie jak znalazł.

CIASTO:
0, 5 kg mąki, 25 dkg mar

garyny, 20 dkg cukru, 1 cu
kier waniliowy, 1 jajko, 
1 łyżka proszku do piecze
nia; ze składników zagnieść 
luźne ciasto.

Gdyby ciasto było za 
’’tęgie” , dodać ciepłej wody. 
Ciasto to można robić na 
zapas i trzymać w zamraża-

zamrażalniku nawet 3 miesiące.

WYKONANIE:
2/3 ciasta wyłożyć śre

dniej wielkości tortownicę, 
tworząc dość wysoki brzeg, 
i posypać 2 łyżkami grysiku, 
na tak przygotowane ciasto 
wyłożyć jabłka grubą 
warstwą. Z reszty ciasta wy
wałkować placek i nakryć 
jabłka zlepiając boki; wsta
wić do piekarnika (200 sto
pni C) i piec 1 godzinę. Sma
cznego! Szarlotkę można po
kryć lukrem lub jeść z bitą 
śmietaną.

Jesteś mistrzem konsekwentnej walki o swoje ideały, masz teraz 
okazję, by raz jeszcze to udowodnić. 

SKORPION
Po dłuższym wypoczynku spojrzysz na rzeczywistość innym, może 

bardziej przyjaznym okiem.
STRZELEC

Zrób coś praktycznego, a świat stanie z powrotem na nogach, co 
będzie korzystne i dla Ciebie, i dla Twoich bliskich.

KOZIOROŻEC
Po Twoich załamaniach psychicznych nie zostało śladu, teraz trzeba 

tylko zebrać siły i wykorzystać dobrą passę...
WODNIK

Bez cienia strachu możesz akurat w tej chwili podjąć decyzję, 
o której myślisz od dawna. Trafienie w 10!

R YB Y
Pozwól, by wydarzenia płynęły obok Ciebie. I tak nie masz na nie 

wpływu, a dystans nigdy nie zaszkodzi.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7



P R O G R A M  T E L E W IZ Y JN Y
Piątek, 9 . 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,, 
/ 2 /  film fab.
11. 50 100 lat - magazyn ubez
pieczeń społecznych
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja edukacyjna

edukacyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Tylko u nas
12. 55 Temat dnia - ruchy sepa
ratystyczne w Europie
13. 00 „Jak to jest w Anglii?,, 
serial dok. prod. ang.
1330 Temat dnia - ruchy sepa
ratystyczne w Europie 
1335 O poezji z...
13. 50 Teleplastikon
14. 05 Temat dnia - ruchy sepa
ratystyczne w Europie
14. 25 Kultura i my - kiedy pis
mo było sztuką
14. 40 Odpowiem na każde pyta-

nie
14. 55 Euroturystyka - Polska - 
Wolin
15. 10 Być tutaj - ciało i umysł
15. 25 Temat dnia-ruchy separa
tystyczne w Europie 
1530 Jeśli nie Oxford, to co?
15. 50 Jaka szkoła?
16. 00 Program dnia
16. 05 „Ciuchcia,, program dla 
dzieci
1630 Język angielski dla dzieci
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Triumf cywilizacji zacho
dniej, /6 /  ser. dok.
18. 15 Prawo i bezprawie - pro-

gram rzecznika praw obywatels
kich
18. 30 David Hopkins i kwartet 
Jorgi
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Zaplombowany pociąg,,
/ 2 /
22. 00 Sprawa dla reportera - 
progr. E. Jaworowicz
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Kroniki amerykań
skie,, / 12/-ser. dokum. prod. 
USA
23. 30 Chuck Berry - koncert 
z udziałem Tiny Turner

0. 30 „Siódemka,, w „Jedynce,,
1. 30 Zakończenie programu

Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, serial anim. prod. USA
9. 05 Benny Hill - angielski pro
gram rozrywkowy
9. 35 „Świat kobiet,,
10. 00 Język niemiecki / 1 /
10. 50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórki 
programów dwójki
12. 00 - 16. 25 Przerwa

16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport
16. 55 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - serial anim. prod. USA
17. 20 „Kate i Alfie, / 5 /  - ser. 
komediowy prod. USA
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
21. 3 0  Sport
21. 45 „Benny Hill,, ang. pro
gram rozrywkowy
22. 15 „By nie pełzać na kola
nach,,, dramat prod. USA  
0. 40 Noc cykad
1. 20 Zakończenie programu

Sobota 10. 10. 1992 r.
Program 1
7. 25 Program dnia
7. 30 Wieści
7. 40 Zygzak - Magazyn Młod
zieży Wiejskiej
8. 00 Rynek AGRO
8. 20 Z Polski...
8. 35 Wszystko o działce
9. 00 Wiadomości
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 Rock - Expres
11. 30 Sobotnie rendez-vous
12. 00 Wiadomości

12. 10 Program dnia 
12. 15„Odyseja zwierzęca” / 3/ 
ser. przyrodn. prod. USA
13. 00 Walt Disney przedsta- 
wia„Super Balco,,
14. 20 Teatr Rozmaitości: Jean 
Anouilh - ,  Antygona,,
15. 40 Butik - program Grażyny 
Szcześniak
16. 10 Sobotnie rendez-vous 
1635 Teatr TV „W życiu jak 
w teatrze,, /  2 /
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Domek na prerii,, /1 5 /
18. 15 Wiecznie zielone - teletur
niej
1830 „Pegaz,,
19. 00 „Małe wiadomości- DD,,

19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
2030 „Wielki Waldo Pepper,, -
reż. George Roy Hill
22. 25 Oko za oko - widowisko
publicystyczne
23. 20 Sportowa sobota
23. 35 „ Trzy dni bez wyroku,,
dramat kryminalny
1. 15 Noc z gwiazdami - program
rozrywkowy ze Szczecina
2. 00 Zakończenie programu 
Program 2
7. 30 Pierwszy kadrowy - wojs
kowy film dokumentalny
8. 00 Panorama
8. 05 „Ulica Sezamkowa,, pro
gram dla dzieci

9. 05 „ONA,, magazyn dla ko
biet 
9. 25 Powitanie
930  „Tacy sami,, - program
w języku migowym
930  Magazyn przechodnia
10. 00 Z ziemi polskiej - „Mówi 
radio SBS Sydney,,
10. 35 Artysta i jego świat - „Ar
tyści i modele„ / 2 /
11. 05 Warszawski festiwal fil
mowy
11. 30 Truskawkowe studio - 
magazyn nastolatków
12. 00 „Śmierć i dziewczyna,, - 
relacja z premiery sztuki Ariela 
Dorfana w reż. J. Skolimows
kiego
12. 30 Auto - magazyn

13. 00 Sport - BIT CUP, 92
13. 50 Za chwilę dalszy ciąg pro
gramu
14. 20 Róbta co chceta - pro
gram Jerzego Owsiaka
14. 40 Image - style w modzie
14. 50 Warszawski tydzień fil
mowy
15. 00 Zwierzęta świata „Tajem
nicza przyroda,, / 6 /
15. 30 Lekarz domowy
15. 50 Powitanie
15. 55 Klasztory polskie-„Bene- 
dyktyni z Tyńca,,
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Pełna chata,, /1 4 /-  serial 
prod. USA

17. 10 Wielka gra /klasyka mu
zyki rozrywkowej/
18. 00 Program lokalny
1830 Halo dzieci - „Opowieści 
Kapitana Misia,,
1835 Akademia polskiego filmu 
„Głos z tamtego świata,,
2030 Wielki sport
21. 00 Panorama
21. 3 0  Słowo na niedzielę 
21. 3 5  Camerata 2 przedstawia - 
magazyn muzyczny
22. 25 „Mąż pani ambasador,, 
/ 10/
23. 20 Od komuny do kruchty - 
program kabaretowy
24. 00 Panorama
0. 10 Rawa Blues ’92/fragmenty 
koncertu/
1. 10 Zakończenie programu

Niedziela, 11. 10. 1992 r.
Program 1
6. 55 Program dnia
7. 00 „Podwodna odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,,
7. 45 Rolnictwo na świecie
8. 00 Przystanki codzienności
8. 20 „Notowania,,
8. 45 „Polskie ZOO,, /powtórze
n ie/
9. 00 „Zamek Eureki,, /6 / -  serial 
prod. USA
9. 25 Teleranek
9. 50 „Dzieci z ulicy Degras
si, / 6 /  - serial kanad.
10. 15 Język angielski dla dzieci
10. 25 „W 80 dni dookoła świata

ta, / 5 /  „Chiński ekspres,,
11. 15 Morze - magazyn
1135 „Tydzień,, - magazyn rol
niczy
12. 20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 45 Teatr dla dzieci: „Staś 
Witkacy,,
13. 25 Wywiady małych wiado
mości DD
13. 3 5  Z kamerą wśród zwierząt - 
kto ile i jak pije 
13. 50 W starym kinie: 
„Szczęśliwie się skończyło,,
15. 15 Konkurs abonentów - lo
sowanie wstępne
1530 Sto pytań do...
16. 15 Rhytmick

17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dynastia,, - ser. prod. 
USA
18. 20 „7 dni świat,,
1830 Śpiewnik domowy Jana 
Kaczmarka
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Wolter - człowiek nie
zwykły,, / 3 /  ser. prod. franc.
21. 10 Kabaret Olgi Lipińskiej 
2135 Sportowa niedziela
22. 40 Loża - magazyn teatralny
23. 10 Wieczór konesera: „Go
rzki romans,,
1. 10„Gdybym był królem,, - 
„Skandal,,
1. 20 Zakończenie programu

Program 2
730  Przegląd tygodnia /d la  
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, serial 
anim. prod. japońskiej
8. 25 Dla niesłyszących: „Wol
ter-człowiek niezwykły,, / 3 /
9. 20 Słowo na niedzielę /d la  
niesłyszących/
9. 25 Powitanie
930  Programy lokalne
10. 30 D o trzech razy sztuka
11. 00 Poranek symfoniczny 
WOSPRiTV w Katowicach
12. 00 „Rodzinny bumerang,, 
/2 4 /  ser. prod. austak-ang.
12. 45 Warszawski tydzień fil
mowy

13. 00 Podróże w czasie i prze
strzeni „Powstawanie konty
nentu,, / 1 /  „Kolizje,, - ser. do
kum.
13. 55 Weekend
14. 10 Animals - pr. E. Banasz
kiewicz
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. 10 „Kolumb w Gdyni„repor- 
taż o przygotowaniach do pol
skiej prapremiery „Księgi Krzy
sztofa Kolumba,,

17. 40 Gilbert i George - reportaż 
z krakowskiej wystawy 
1730 Studio sport
18. 20 Halo dzieci - „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 25 Filmy braci Marx „Dzień 
na wyścigach,,
20. 10 Telekonferencja dwójki
21. 00 Panorama
21. 35 Koło fortuny - teleturniej
22. 05 Bezludna wyspa - pro
gram Niny Terentiew
23. 05 45-lecie Teatru Syrena - 
fragmenty koncertu
24. 00 Panorama
0. 10 Mandala sztuki / 1/  - 
„Dzień ognia,,
0. 25 Zakończenie programu

Poniedziałek, 12. 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 /7 /

11. 30 Wspólnota - ćwiczenia

pantomimiczne

12. 00 Wiadomości

12. 10 Program dnia

12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka

cyjna

12. 15 Język francuski - repetycja

L. l-4

12. 45 Palety - Georges de la

Tour - film w wersji francuskiej 
c. d. na stronie 7

5 minut łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
14. 10. br., wylosowana zo
stanie nagroda w postaci że
lazka parowego Vap-Osel 
ufundowanego przez PUH 
„ULEX,, z Rybnika-Bogu
szowic, tel. 392-134.

Rozwiązanie prosimy

 NASZ ADRES:
44-200 Rybnik, 

ul Kościuszki 54, pokój 16 
tel/fax 28-825, tel. 23-195.

Biuro czynne od 9. 00 -17. 00.

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

Nagrodę za rozwiązanie 
łamigłówki z „GR,, nr 38 
z dnia 25 września br. otrzy
muje Ewa Pochcioł, Rybnik- 
Orzepowice, ul. Borki 31. 
Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

NASZE
PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka
10 października, godz.

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

11 października, godz.

Fatałachy z naszej szafy

Parka
Nie, nie, mylicie się. Nasza 
rubryczka nie została zamie
niona w „kącik złamanych 
serc,,, jak sugerowałby tytuł. 
Parka to nie tylko dziewczy
na i chłopak mający się „ku 
sobie,,, ale również ogrom
nie praktyczna, o oryginal
nym kroju, kurtka. Jej cha
rakterystyczną cechą jest 
przede wszystkim tunel 
w pasie i takie samo 
ściągnięcie u dołu. Dosyć 
długa, często z kapturem,

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

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

12 października, godz. 
1. 00, komedia prod. USA 
pt. „NAGA BROŃ 2 i l/2„, 
reż. David Zucker, w roli gł. 
Leslie Nielsen, wstęp za oka
zaniem karnetów /do  naby
cia przed projekcją/.

najlepiej obszytym futer
kiem, sztucznym oczywiście. 
No, może być z królików lub 
innych hodowanych zwie
rząt - w żadnym przypadku 
/uwaga ZIELONI! /z  ust
rzelonego, biednego liska 
lub innej dziczyzny. Nie ra
dzimy szyć takiej kurtki 
w domu, chyba, że któraś 
z Was zasługuje na nagrodę 
np. „Z ło tych  N ożyc,,. Naj
lepiej poszukać, a ponieważ 
w sklepach już zaczyna się 
pokazywać zimowy przyo
dziewek, czas na to naj
wyższy.

Wróżka

Kino Premierowe przy TZR 
14 i 15 października, godz. 

16. 30 i 19. 00, film prod. 
USA pt. „BUGSY,, - nomi
nacja do 7 Oscarów, reż. 
Barry Lewinston, grają War
ren Beatty i Annette Bening, 
cena biletów 20. 000 i 15. 000 
zł.

Kino „WRZOS,,
- Dom Kultury

w Niedobczycach 
11 października, godz. 

17. 00, film prod. USA pt. 
„KTO WROBIŁ KRÓLI
KA ROGERA,,..

Kino „ZEFIR„
- Dom Kultury 

w Boguszowicach 
11-16 października, godz.

17. 00 i 19. 00, film prod. 
USA pt. „KSIĄŻĘ 
PRZYPŁYWÓW,,.

/g w /
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