
Z „Rybnikiem,, 
w kapsie

przede mną zgrabny album 
zatytułowany „Rybnik,,, 
wydany niedawno staraniem 
Zarządu Miasta. Album to 
może za dużo powiedziane, 
bo wydawnictwo to mierzy 
zaledwie 18 na 18 centy
metrów i zawiera 70 stronic, 
nie licząc barwnej okładki 
przedstawiającej efektowną 
fotografię witrażu z budyn
ku Urzędu Miejskiego.

Sztych z przełomu XVII 
i XVIII wieku, na podstawie 
którego stworzono ów wit
raż, znalazł się zresztą na 
obu wewnętrznych stronach 
okładki, które zawierają 
także informacje edytorskie 
o autorach albumu. Są nimi: 
Jerzy MĄKOWSKI - autor 
fotografii oraz Elżbieta BI
MLER - MACKIEWICZ, 
autorka zamieszczonych 
tekstów i Leszek WOŹNI- 
CKI- twórca oprawy graficz
nej. Dość zagadkowo brzmi 
nazwa technicznych
twórców wydawnictwa: 
Agencja Artystyczna „MW„ 
oraz MP Press - Agencja 
Wydawniczo-Reklamowa 
z Płońska. Nawiasem 
mówiąc szerzący się wokół 
proceder tworzenia nazw 
najróżniejszych firm na 
modłę zachodnią jest równie 
przerażający, jak w minionej 
epoce wymyślanie skrótów 
nazw różnych firm, głównie 
państwowych - według mat
rycy towarzyszy od propa
gandy ze wschodu.

Dobrym pomysłem 
Elżbiety Bimler-Mackiewicz 
było wykorzystanie w albu
mie wierszy Janiny PODLO
DOWSKIEJ - jeden z nich to 
motto całego tomu, pozos
tałe fragmenty tworzą poety
ckie wstępy do krótkich 
opisów poświęconych kolej
no: historii Rybnika, jego 
obiektom zabytkowym, in
stytucjom kulturalno-oświatowym
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Kolia medali na psiej piersi niewiele zmienia w psim  losie 
... Ciągle ta sm ycz i obroża ... 

O psiej wystawie w Kamieniu piszem y na stronie 4
oświatowym, rekreacyjno-sporto
wym oraz zakładom prze
mysłowym. Spis ilustracji 
oraz tekst albumu zostały 
przedstawione również 
w czterech wersjach ob
cojęzycznych:  angielskiej,
niemieckiej, francuskiej 
i włoskiej.

Teksty zamieszczone w al
bumie niosą kompendium

wiedzy o Rybniku dawnym 
i dzisiejszym. Kompendium - 
czyli zaledwie skrót, zarys 
wiedzy. Jest ono wystar
czające dla obcokrajowca, 
który chciałby się dowie
dzieć nieco więcej o mieście, 
które odwiedził.

Dla rybniczanina, który 
ukochał swe rodzinne miasto 

c. d. na str. 3

Ś w i ę t o
wychowawców

W przededniu Dnia Edu
kacji Narodowej władze 
oświatowe Rybnika zapro
siły do Teatru, szczególnie 
oddanych swemu powoła
niu, nauczycieli z Rybnika, 
Żor,  Wodzisławia,
Jastrzębia i sąsiednich gmin.

Na sali znaleźli się 
również przedstawiciele 
władz: Jerzy Frelich - kiero
wnik Urzędu Rejonowego 
w Rybniku, Marian Uche
rek - kierownik Urzędu Re
jonowego w Wodzisławiu 
Śl., Władysław Czyż - prezy
dent miasta Jastrzębie 
Zdrój, Leonard Piórecki - 
burmistrz Leszczyn, Józef 
Makosz - prezydent miasta

rzeczywistość. Mowa była o osobistej 
wolności wyboru, o dialogu 
między nauczycielem
a uczniem, wreszcie o sposo
bach wprowadzania ucznia 
w świat zagadnień etycz
nych.

Najważniejszym punktem 
oficjalnej części uroczystości 
było wręczenie wyróżnio
nym pedagogom resorto
wych odznaczeń i nagród.

Medale Komisji Edukacji 
Narodowej otrzymali:

Michalina Wieczorek, 
Alicja Godlewska i Teresa 
Wieczorek z Rybnika, Krys
tyna Matera, Halina Ro
wiak i Anna Taborowicz 
z Jastrzębia Zdroju, Augustyn

Śląskiego, Adam Płaczek, 
Henryk Miśtak, Józef Sta
nek, Łucja Klebek, Gabriela 
Miketa, Mariola Gołasz, 
Władysława Musiał, Danu
ta Łozińska, Anna Szulik 
i Natalia Bogocz z Jastrzębia 
Zdroju, Andrzej Czajka 
z Bluszczowa, Henryk Taba
ka z Lubomii, Irena Molen
da i Alina Czaja ze Skrzyszo
wa, Janusz Budak i Janina 
Kosteczko z Rydułtów, M a
ria Wierzgoń z Gorzyczek, 
Jadwiga Kopeć i Jolanta Ki
jewska z Kończyc, Piotr 
Adamczyk z Leszczyn, 
Małgorzata Brząkalik, M a
ria Grzymska, Agnieszka 
Posławska i Agnieszka Cie
sielska z Rybnika, Franci
szek Kieś i Janina Brodziak 
z Jejkowic, Danuta Zoń 
z Jankowic, Irena Wolnik 
z Gaszowic, Maria Skrobol 
z Świerklan Górnych  Grzegorz 
Grzegorz Wyciszczok ze Świerkl
an Dolnych, Andrzej Mar

ciniec i Henryk Kuczera 
z Żor, Kazimierz Pytlik z Ly
sek. Nagrody KURATO
RA dla nauczycieli Szkól

Rybnika, Jerzy Kogut - wi
ceprezydent miasta Rybni
ka. Michalina Wieczorek - 
pełnomocnik d/s oświaty, 
Zbigniew Seeman - bur
mistrz miasta Rydułtowy, 
Henryk Lewandowski - pre
zydent miasta Wodzisław 
Śląski, Zygmunt Łukasz
czyk - prezydent miasta Żo
ry.

Obecni byli również 
prz e d s t a w i c i e l e  

duchowieństwa z Rybnika 
i z sąsiednich miast, 
s Prezydent Rybnika Józef 
Makosz składając nauczy
cielom życzenia w imieniu 
społeczności samorządo
wych, powiedział: „... Gmi
na daje lokale, troszczy sie
o to by dzieci mogły się uczyć 
w godziwych warunkach; wy 
dajecie wiedzę i kwalifikacje
i tak wspólnie tworzymy to, 
co jest podstawą budowania 
n o w o c z e s n e g o  
społeczeństwa,,.

Gospodarzem tego nau
czycielskiego spotkania była 
Eugenia Wiatrak, kierownik 
rybnickiej delegatury Kura
torium Oświaty, która 
w swoim świątecznym 
wykładzie wychodząc od 
sprawy zmiany nazwy same
go święta /oficjalnie nazywa 
się ono już nie Dniem Nau
czyciela, lecz Dniem Eduka
cji Narodowej/, mówiła 
o problemach jakie stawia 
przed nauczycielskim sta
nem współczesna rzeczywistość

Augustyntyn Łakota z Olzy, Czesław 
Rychlik i Melania Hołomek 
z Wodzisławia Śl.

Odznakę Honorową za 
zasługi dla oświaty otrzyma
li:

Zygmunt Zając z Lesz
czyn, Zygmunt Łukaszczyk 
z Żor, Ryszard Piórecki - 
Delegatura KO w Rybniku, 
Józef Makosz - Delegatura 
KO w Rybniku, Mana To
pisz z Wodzisławia Śl.

Nagrodę za szczególnie 
wyróżniającą się prace peda
gogiczną Minister Edukacji 
Narodowej przyznał:

Henryce Fabisz z Gaszo
wic, Alicji Godlewskiej, Ha
linie Gajewskiej, Janinie 
Freunde i Lidii Marszolik 
z Rybnika, Gabrieli Palarz- 
Pierchała z Żor, Mieczysła
wie Stradomskiej, Annie 
Bąk i Aleksandrze Gałuszce 
z Wodzisławia Śl., Annie 
Toborowicz z Jastrzębia 
Zdroju, Agnieszce Gonsior 
z Olzy, Markowi Krupie 
i Marii Firut z Rydułtów.

Za wyróżniającą pracę pe
dagogiczną nagrodę KURA
TORA OŚWIATY otrzyma-

Barbara Skalmierska, Ry
szard Zawadzki, Bożena Pa
wlas, Danuta Mazur, 
Elżbieta Kłosek, Halina 
Stęchły, Bożena Ciuraba, 
Edyta Glenc, Emilia Furtok, 
Maria Tkocz, Teresa Ryb
ka, Grażyna Górecka i Alo
jzy Magiera z Wodzisławia

Samorządowych otrzymali:
Jolanta Bartoszczyk, Bar

bara Kordula, Krystyna 
Chłąd, Janina Wątroba, Ro
man Szruba, Maria Rączka, 
Wiesław Kurzecki, Helena 
Moczarska, Irena Zuchows
ka, Urszula Kudla, Aleksan
dra Piecha, Klara Sikora, 
Ewa Hajost, Adam Łyczko, 
Krystyna Smakowska, Mi
rosława Niewolt, Krystyna 
Barańska, Teresa Rugor, 
Elżbieta Rzok, Janina Her- 
nasz, Jolanta Gorzyńska 
i Bronisława Balcer z Ryb
nika, Bogumiła Kajzerek, 
Anna Żmuda, Janina Pier
chała, Beata Oelszlager 
i Krystyna Guznowska 
z Żor.

Nagrody KURATORA 
dla nauczycieli przedszkoli 
otrzymali:

Janina Pielczyk z Rasz
czyc, Maria Markitoń i Eliza 
Soluch z Rybnika, Ewa 
Gniadek, Iwona Kolecka 
i Emilia Marzec z Jastrzębia 
Zdroju.

Gdy już wręczono wszyst
kie medale i listy gratulacyj
ne, para małych, ale zupełnie 
sprawnych na estradzie kon
feransjerów rozpoczęła część 
artystyczną, w czasie której 
nieco znużonych częścią ofic
jalną pedagogów, bawiły 

c. d. na stronie 3
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KURATORIUM OŚWIATY 
w KATOWICACH 

o g ł a s z a  
K O N K U R S  

NA STANOWISKO DYREKTORA 
SZKOŁY ZARZĄDZANIA i MARKETINGU 

w Rybniku

Wymagania wobec kandydatów:
* 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku 

nauczyciela lub nauczyciela akademickiego
* dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich 

o specjalności zgodnej z profilem kształcenia szkoły
* dobry stan zdrowia.
Oferty kandydatów powinny zawierać:
* kwestionariusz osobowy
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i in

nych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifi
kacje i osiągnięcia zawodowe

* koncepcję pracy na stanowisku dyrektora
* opinie z miejsc pracy z ostatnich pięciu lat.

Termin składania ofert obejmuje 2 tygodnie i liczy się 
od dnia ukazania się ogłoszenia konkursu w prasie.

Oferty winny być składane w Delegaturze Kuratorium 
Oświaty w Rybniku, ul. 3-Maja 29, II piętro, sekretariat, 
na ręce dyrektora Delegatury Zamiejscowej lub upo
ważnionej przez niego osobie.

R Y F A M E X ' 92
W dniach 27 do 29 

października br. w Rybnic
Rybnickiej Fabryce Maszyn zosta
nie zorganizowana jak co 
roku wystawa promocyjno- 
p r o d u k c y j n a  
RYFAMEX’92, połączona 
z SYMPOZJUM. Atrakcyj
ny i bogaty program spot
kania będzie okazją wymia
ny poglądów praktyków 
górników z ludźmi nauki

i techniki jak również 
z przedstawicielami niemiec
kiej firmy Flender - świato
wego producenta jednostek 
napędowych. Można będzie 
również zapoznać się z ciągle 
zmieniającym się progra
mem produkcyjnym „RY
FAMY,, w zakresie nowych 
konstrukcji przenośników 
zgrzebłowych, zaprezento
wanym w pawilonie wysta
wowym.

Przeceny
* W „DOMUSIE,, przece

niono spodnie kurtki, płasz
cze, marynarki, obuwie i ga
lanterię /np. chusty, apasz
ki/.

* W sklepie „Nasz Dom,, 
przy ul. Raciborskiej można 
kupić komplet garnków /6  
sztuk/, przecenionych z mi
liona na 800 tys. zł, a także 
przecenione letnie stroje.

* Tańszy tornister można

kupić w sklepie „Victoria,, 
przy ul. Sobiskiego 2.

* Drogeria „Secret,, przy 
ul. Raciborskiej oferuje kre
dki do powiek/już nie za 13, 
a za 6 tys. zł. /

* Sklep „Denis,, w pasażu 
handlowym przy ul. 3-Maja 
/ I piętro/ obniżył ceny obu
wia, artykułów szkolnych, 
odzieży i „plastików,,

K. M.

 SPACERKIEM PO MIEŚCIE 

Grunwaldzka, czy źródlana?

SPACERKIEM PO MIEŚCIE

Idąc ulicą Grunwaldzką
można dojść do wniosku, że 
podstawowym bogactwem 
Ziemi Rybnickiej jest... wo
da. Na skrzyżowaniu z ulicą 
Kotucza, spośród bujnych 
traw /podlewanych przez 
całe lato / tryska źródło. Wo
da z tego „źródła,, parę 
metrów niżej zdążyła zalać 
studzienkę telefoniczną.

Na przykładzie tejże stu
dzienki możemy na własne 
oczy przekonać się o nisz
czycielskim działaniu wody.

Płynąc tak sobie przez całe 
lato, woda zdążyła rozmyć 
obudowę pokrywy, stwa
rzając tym samym zagroże
nie dla przechodniów. Całe 
szczęście, że zima blisko: za
marznie i na jakiś czas będzie 
bezpiecznie... Tylko co się 
stanie w przypadku awarii 
sieci telefonicznej na os. 
„Nowiny,,!? Nic wielkiego. 
Poczekamy, aż odtaje na 
wiosnę i wtedy coś się wy
myśli...

To samo zjawisko zaobserwować

serwować można paręset 
metrów dalej na skrzyżowa
niu z ulicą Zawiszy Czar
nego.

Tyle tu wody do mycia, że 
z Czarnego zrobi się Zawisza 
Biały.

Z asfaltowej jezdni tryska 
źródło, które stworzony 
przez siebie strumyczek kie
r u j  do pobliskiego ŚCIEKU !

Mieszkańcy tej ulicy, opi
sujący te „dziwne zjawiska,, 
gazie tylko się da, niewiele 
mogą zdziałać.

Zachodzi tu dziwne zjawi
sko, nie opisane jeszcze 
przez naukowców. Wodę 
Rybnik dostaje z ujęcia na 
Wiśle w Strumieniu i tu po
przez niefrasobliwość 
urzędników i system kanali
zacji dostaje się ona do Ru
dy, która jest dopływem Od
ry. W ten oto sposób w Ryb
niku Wisła wpada do Odry. 
I może nie warto byłoby tym 
zawracać głowy, bo przecież 
ta woda tak czy inaczej 
będzie płynąć, tylko że 
płacimy za to my. Wodo
ciągi wyliczą ile jej wysłały, 
a spółdzielnia wyliczy nam 
ryczałt. I dopóki nie założą 
nam liczników, będziemy 
płacić za dziurawe wodo
ciągi, którym ulica Grunwa
ldzka zawdzięczać będzie
nową nazwę...  

CZESŁAW GOLIŃSKI

Bezpłatny
seans

bioenergoterapeuty
terapeuty

W niedzielę 18 paździer
nika o godz. 11. 00 w sali 
Małej Sceny Rybnickiej 
odbędzie się kolejne spotka
nie ze znanych bioenergote
rapeutą z Lublina, 
ANDRZEJEM JUNGIEM.

Tych, którzy byli na po
przednich spotkaniach nie 
trzeba specjalnie zachęcać 
do ponownego przybycia na 
Małą Scenę, gdyż Andrzej 
Jung ma już w Rybniku 
i okolicy dobrą renomę.

Dla wahających się mamy 
zachęcającą wiadomość: nie
dzielny seans jest bezpłatny!!

/ r e d /

Rozwój handlu spowodo
wał, że wszystko co go ota
cza też zaczęło przybierać 
inne, często piękniejsze 
kształty. Handlowcy 
również nasi, rybniccy - 
zaczęli wyścig pomysłów re
klamowych.

Bez wątpienia na czoło 
wysunęli się handlowcy 
z „Domusu,,, którzy na 
frontonie sklepu umieścili 
podświetlany nocą balon. 
Jednak już w pierwszych 
dniach „służby,, balon ów 
został podziurawiony.

Czyżby przez klienta zro
bionego „w balona,,?

Tekst i zdjęcie: C. G.

Zemsta? 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 
zapraszamy na 
DYSKOTEKĘ. 

Organizujemy również 
bankiety

i przyjęcia ślubne. 
ZAPRASZAMY! /

Rybnicka giełda cenowa i środy 14 października

Warzywa Zebrał i opracował: szoł.
sklep pomidory ogórki kapusta papryka marchew cebula
Hermes 17 14 4, 5-7, 5 20 3,5 3,5
Rynek 13 — 16 7-8 22 7 5
św. Jana 13 17,5 15 7-7. 5 22 4 4
Powstańców 24 18 17 7-8 22 5 4
Targ 5-17 12-13 4-7 10-18 3-5 4
O w o c e
sk le p jab łka banany cytryny pom arań cze w in ogron a b rzosk w .
Hermes 4, 5 14,5 21 18 28 27
Rynek 13 5 14 20 17 25 25
św. Jana 13 6 14, 5 17 15 22 25
Powstańców 24 6 14 17 15 23 23
Targ 3-5 12-13 14-16 14-15 15-22 25

Waluty /kupno-sprzedaż/
miejsce

wym iany dolar U S A marka R FN korona
C - S

schilling
Austria

frank
Francja

Bank Śląski 14000/14180 9400/9550 ____ 1300/1400 2700/3000
Bank Regionalny 13700/- 9400/9750 _ 1300/1400 2750/2920
Hermes 14100/14200 9500/9580 465/480 1330/1370 2800/2850
Hotel Rynkowy 14050/14170 9450/9550 470/480 1300/1400 2780/2870
Artykuły spożywcze
sklep m asło  

0 , 25 kg
mąka

pszenna cukier chleb 1 kg sera 
"żółtego" j a j k o

HURTOWNIK 8, 3 5. 7 8, 5 8 (duży) 41 1000
Sam Chwałowice 9 7 11 8, 6 (duży) 46 1100
Hermes 8, 5 7, 6 10 8 (duży) 44-110 1100
Delikatesy ul. Miejaska 9, 2 6 TO 8 (duży) 42 1200
Jan Noga 8, 5 7 ________ 6 (mały) 1100
Mięso i wędliny /w kg/
sklep w o ło w e  

b ez kości
schab

w ieprzow y
łopatka

w ieprzow a kurczak szynka kiełbasa
ś ląska

Sam Chwałowice 56 56 - 29 — 42
Hala Mięsna 50 52 41 26, 5 92 46
Hermes 61 57 41 27,5 104 46
Delikatesy ul. Miejaska 54 57 46 30 110 57
Piotrowski 60. 4 57 41. 8 ____26____ 97. 8 45. 6

Zbieg ulic Hallera i Wodzisławskiej to miejsce, w którym otwarto niedawno nowy salon tapet „DORADO 
4„. Jego właścicielem jest Andrzej ŻYM ŁA. Efektowny tapeciarski szyld, a w środku duży wybór tapet 
krajowych i z importu, ceny odpowiednio od 26 do 265 tysięcy złotych. Można również nabyć wszystkie 
niezbędne do tapetowania przybory i akcesoria.  Tekst i foto: wack

Okradł
Rodzinne sentymenty nie 

stały się przeszkodą dla nie
letniego, który ukradł auto 
własnemu wujkowi. Zapar
kowany na ulicy samochód 
fiat 125p wypchęli wspólnie 
z kolegą trochę dalej - aby 
nie było słychać odgłosów 
włamania. Następnie wraz 
z czterema innymi kolegami 
wsiedli do auta, żeby się 
przejechać. Wszyscy byli pi-

wujka
jani.

Kradzież samochodu 
zgłoszono telefonicznie na 
Komendę Policji jeszcze tej 
nocy. I jeden z patroli poli
cyjnych dostrzegł na ulicy 
pojazd wskazanej marki 
i koloru. Zatrzymywane 
przez policjantów auto nie 
zatrzymało się, zorientowa
no się więc, że jest to właśnie 
skradziony samochód. Na

ulicach Rybnika rozegrały 
się sceny jak z filmów krymi
nalnych. Zaczął się pościg, 
zarządzono blokadę dróg. 
Ku z dziwieniu policjantów 
w zatrzymanym samocho
dzie za kierownicą siedział 
nieletni chłopak - do tego 
pijany. Tłumaczył się, że 
chciał sobie trochę 
pojeździć. Czyn zakwalifi
kowano jako krótkotrwałe 
użycie pojazdu, a sprawę 
skierowano do sądu dla nie
letnich.  / j a k /
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Z" Rybnikiem" 
w kapsie

c. d. ze str. 1
będą one treściwą i komuni
katywną, ale jedynie na
miastką wiedzy o nim.

Bo też istotą tego albumu 
są fotografie Jerzego Mąkow

skiego uzupełnione pięcio
ma zdjęciami miasta ze 
zbiorów Muzeum w Rybni
ku. Mąkowski pokazał nam 
nasze miasto kolorowe, pełne 
pięknej i różnorodnej roślin
ności. O wiele lepiej na 
zdjęciach wypadły obiekty
o randze zabytkowej, takie 
jak Starostwo, Kościół św. 
Antoniego /z  zewnątrz
i wewnątrz/ , niż Teatr Ziemi 
Rybnickiej, czy Miejska Bib
lioteka Publiczna - budynki 
nowoczesne, ale moim zda
niem, o brzydkiej architek
turze. Zaokrąglający typ 
ujęcia wydobył urok patyny 
czasu u pierwszych, lecz bez
litośnie ukazał w przypadku 
Teatru, całą pokraczność je
go bryły, która w zamierze
niu architekta miała być za
pewne lekka i harmonijna.

Obok pięknego tryptyku 
rybnickich parków jesienią, 
znajdziemy tu cztery pano
ramy ulicy Sobieskiego, 
wschodniej strony Rynku, 
kościoła św. Jadwigi na No
winach oraz dzielnicy

Chwałowice.
Prawdziwą niespodzianką 

dla rybniczan będzie widok 
śródmieścia z lotu ptaka. Ale 
dla mnie szczególnie miłym 
zaskoczeniem stały się foto
grafie kwater tryptyku z da
wnego kościoła farnego, frag
mentów ambony i ołtarzy bo
cznych, figury świętego oraz 
znaków muratorskich
kościoła św. Antoniego. 
Myślę, że Rybnik czeka jesz
cze na fotografa, który wy
dobędzie inne przepiękne de
tale tutejszego wystroju 
wnętrz oraz architektury 
/nie tylko sakralnej/, które 
potrafi uchwycić piórkiem 
jak do tej pory jedynie Kazi
miera Drewniok.

W sumie otrzymaliśmy 
w tym albumie wersję eks
portową Rybnika, tzn. taką, 
której nie musimy się wsty
dzić wśród folderów i al
bumów, jakie posiadają nie
mal wszystkie miasta i mias
teczka zachodniej Europy.

Turysta oprócz kompen
dium wiedzy o mieście 
będzie mógł zatrzymać w pa
mięci miejsca, w których był, 
oraz te które ominął i uroku 
ich nie dostrzegł. Piszę 
o „wersji eksportowej,, Ryb
nika z dwóch względów: po

pierwsze - adresatem albu
mu /w  zamyśle jego 
twórców/ wydaje mi się 
głównie turysta zagraniczny, 
po drugie - oblicze miasta 
zostało w nim upiększone 
tak, że nawet dymy Elektro
wni są piękne na tle za
chodzącego słońca. Szkoda 
tylko, że na drugi plan zeszli 
tutaj ludzie /świetne zdjęcia 
górników wychodzących 
z windy to za mało/.

Rozpisałem się, ale myślę 
że było warto, bo album pt.

„Rybnik„ jest po prostu przy
jemnie wziąć do ręki Sądzę, 
że oprócz turystów zaintere
suje także rybniczan. Po
mysłodawcom i autorom gra
tuluję. Ze swej strony 
chciałbym, aby książkę tę 
można było dostać w Ryb
niku dosłownie wszędzie: 
w kioskach, na dworcach, 
pocztach, itp. Bo każdy 
będzie chciał ją mieć w swo
jej bibliotece!

GRZEGORZ WALCZAK

wychowawcówŚwięto
c. d. ze strony 1 

z powodzeniem wokalno-ta
neczne zespoły: „Przygoda,, 
z Rybnika, „Wesołe Nutki,, 
z Żor, dziecięca rewia „A- 
vanti„ ze szkoły podstawo
wej nr 5 w Rybniku i podob
na rewia „Marszoliki ,, z Wo
dzisławia Śl.

Zabawa była przednia, 
gdyż to, co na scenie wy
prawiały dzieciaki było prze
de wszystkim wesołe i spon
taniczne. Ta zabawa i radość 
sprawiły nauczycielskiej wi
downi największą przyjem
ność, choć niektórzy niesfo
rni nauczyciele wykorzys
tując przerwę w występach, 
ukradkiem opuszczali salę, 
udając się na nauczycielskie 
wagary. Ale w końcu to ich 
święto...

Wszystkim pedagogom, 
tym docenianym i niedoce
nianym składamy życzenia 
w y t r w a ł o ś c i ,  
wyrozumiałości oraz niewy
czerpanej chęci tworzenia

rzeczy nowych i wspa
niałych, a także wobec sto
sunkowo niskich zarobków,

autentycznego przekonania 
do ascetycznego trybu życia. 

WACŁAW TROSZKA

Panie i panowie studenci

Tutaj rośnie  traw a!!!
Już po raz drugi apeluje

my do ekologicznego sumie
nia przyszłej inteligencji, 
czyli ludzi mających istotny 
udział w kształtowaniu ob
licza naszego kraju. Panowie 
i panie!

Macie być w przyszłości 
solą tej ziemi, a tak aroganc
ko traktujecie jej drobny 
skrawek porośnięty trawą, 
obok waszej uczelni. Czyżby

zdolność przewidywania 
była poza zasięgiem intele
ktualnych możliwości stu
dentów rybnickich? Bo przeci

eż nie trzeba być radziec
kim szachistą, by przewi
dzieć los tego trawnika roz
jeżdżanego codziennie koła
mi samochodów, którymi 
przyjeżdżają studenci polite
chniki i szkoły menadżerów 
na zajęcia.

Kierownictwo politechni
ki myśli o zagospodarowa
niu trawnika na wiosnę, ale 
złe nawyki mogą pokrzyżo
wać te plany, jeśli nie wy
tworzy się naturalny odruch 
zatrzymujący kierowcę 
przed wjazdem na oddzielo
ny krawężnikiem trawnik.

Sprawa jest tym bardziej 
niezrozumiała, że za budyn
kiem uczelni jest duży plac, gdzie można spokojnie par

kować, w zgodnie z przepi
sami i ekologią.

Tekst: /e m /
Foto: /w a ck /

Pytania
bez odpowiedzi

Rzadko się zdarza, by 
spotkania towarzyszące nie
kiedy projekcjom filmów 
z jakiegoś powodu ważnych 
były tak treściwe i przydat
ne, jak spotkanie himalaisty 
Wojciecha KURTYKI z wi
downią, która za chwilę 
obejrzeć miała film pt. „K- 
2„. Będąc człowiekiem 
znającym od podszewki wy
sokogórskie eskapady 
i wszystko to co z nimi 
związane, w kilkunastu zda
niach opowiedział o „uro
kach,, życia powyżej 6000 
metrów nad poziomem mo
rza. W jego opowieści jedno 
było szokujące:  sposób
mówienia o ŚMIERCI 
i o tych wszystkich, którzy 
w Himalajach pozostali na 
zawsze. Ta niezrozumiała ła
twość, z jaką mówił o śmierci 
swych kolegów, chyba nie 
tylko u mnie wywołała 
wrażenie pogodzenia się i za
akceptowania śmierci jako 
konsekwencji bycia himala
istą. Nie tak dawno niemalże 
narodowy mit wielkiego 
zdobywcy najwyższych 
szczytów świata nadwyrężo
ny został tragediami Jerzego 
KUKUCZKI i Wandy RU
TKIEWICZ. Coraz częściej 
zaczęli ludzie nie mający nic 
wspólnego z tą specyficzną 
profesją pytać: czy warto?

Czy wspinaczka to przy
padkiem nie sposób kusze
nia losu i igrania ze śmiercią? 
Czy kosztów nie ponosi zbyt 
wiele osób, związanych emo
cjonalnie z tym, kto idzie 
w góry, by pokonać własną 
słabość, by upajać się wol
nością i pięknem natury? 
Ten problem również w sa
mym filmie został bardzo 
wyraźnie pokazany.

Rzadko również się zda
rza, by po podobnych spot
kaniach ich uczestnicy od
czuwali taki niedosyt jak 
tym razem. Po prostu za
brakło w tym spotkaniu 
miejsca na pytania. Kto wie, 
może brzmiałyby one tak jak 
te sformułowane powyżej. 
Kto wie jakie byłyby odpo
wiedzi?  /w a ck /

Z dziejów
KŁOKOCIN - wieś 

leżąca 7 kilometrów od cent
rum Rybnika, w 1962 roku 
została włączona do Bogu
szowic. Później, w 1975 ro
ku, podczas reformy admi
nistracyjnej wraz z tym mia
stem, Kłokocin wszedł 
w obręb „wielkiego,, Ryb
nika. Wieś ma długą historię 
i tradycje. Jest starsza niż 
niejedno miasto, ma również 
swój herb, który przedsta
wia koguta stojącego na 
pagórku. Herb jest związany 
z nazwą gdyż, jak głosi ustna 
tradycja, pochodzi ona od 
gwarowej nazwy koguta - 
„kokot,,. Nie jest to jednak 
do końca jasne. Są tacy, 
którzy wywodzą nazwę wsi 
od imienia pierwotnego 
właściciela, którym miałby 
być Kłokota. Inni znowu 
twierdzą, że nazwa wiąże się 
z ludowym określeniem 
orzecha wodnego - „kło
kot„.

Pierwsza pisemna
wzmianka o Kłokocinie po
chodzi z 1305 roku. Ziemia 
ta należała wówczas do kla
sztoru cystersów w Rudach 
Wielkich. W wieku XVI 
właścicielem wsi był szlach
cic Wyskota. Na początku 
wieku XVII kupił ją von 
Beess. Od jego nazwiska 
wziął swoją nazwę folwark 
i stary młyn „Bies,, nad 
Rudą w latach 1640-1682. 
Kłokocin był własnością Ja
na Bernharda hrabiego Op
persdorf. Na początku 1682 
r. sprzedał ją wraz z resztą 
państwa rybnickiego hrabi
nie węgierskiej Juliannie 
Konstancji Heberstein za 
60. 300 zł tytułem przejętych 
długów i 40. 000 zł 
w gotówce. Później Kłoko
cin stał się własnością 
państwa pruskiego.

Z pisemnej wzmianki 
z 1788 roku można się do
wiedzieć, że w Kłokocinie 
było 13 gospodarzy, w tym 
10 chłopów i 3 zagrodników 
pańszczyźnianych. W 1811 
roku gmina Kłokocin wraz 
z 24 innymi uczestniczyła 
w buncie chłopskim. W  1839 
roku wieś dotknęła cholera, 
a w 1847 tyfus. W 1900 roku 
Kłokocin liczył 300 miesz
kańców. Ich wysiłkiem, 
w 1902 roku została wzniesiona

Kłokocina
wzniesiona szkoła, której pierw
szym dyrektorem był Jan 
Winkler. W tym czasie przy 
głównej ulicy postawiono 
krzyż. Wójtem był wówczas 
Józef Dziwoki. Później od 
1905 do 1913 roku urząd ten 
pełnił Jan Pawlas. Spis lud
ności z 1 listopada 1910 r. 
wykazał, że na 466 miesz
kańców - 459, czyli 99 pro
cent, to Polacy. Nic więc 
dziwnego, że w 1919 roku 
ochotnicy z Kłokocina 
wzięli udział w I Powstaniu 
Śląskim, tworząc wraz z mie
szkańcami Boguszowic, Go
tartowic i Chwałowic kom
panię dowodzoną przez 
Wincentego Motykę. Roz
broiła ona niemiecką 
placówkę wojskową w dwo
rze gotartowickim. W Kło
kocinie powstała Polska Or
ganizacja Wojskowa, do 
której należało 30 członków. 
Wraz z batalionem Nikode
ma Sobika zdobywali oni 
Paruszowiec, kierując się 

później na Rudy i Górę 
Świętej Anny.
Kłokocińska szkoła brała 

udział w strajku szkół po
wiatu rybnickiego, który 
miał miejsce w 1920 roku. 
Strajk miał trwać, dopóki 
szkoła pruska na Górnym 
Śląsku radykalnie zreformo
wana i całkowicie w języku 
polskim zaprowadzona nie 
zostanie. Ludność Kłokoci
na zorganizowała naukę 
w języku polskim, we włas
nym zakresie wysyłając nau
czycieli na kursy. Również 
w 1920 roku powstało we wsi 
kółko rolnicze.

Podczas plebiscytu w 1921 
roku za Polską głosowało 
w Kłokocinie 259 osób - za 
Niemcami tylko 22. Wraz 
z całym powiatem rybnickim 
Kłokocin znalazł się w grani
cach państwa polskiego. 
1 września 1939 roku o godz. 
5. 00 do Kłokocina 
wtargnęły oddziały niemiec
kie. Wieś, tak jak cały Górny 
Śląsk, znalazła się w grani
cach Rzeszy. Zlikwidowano 
polskie instytucje i szkoły. 
Msze święte w Kłokocinie 
odbywały się po polsku i po 
niemiecku, lecz ludność wsi 
chętniej uczestniczyła
w mszach polskich.

Oprac.: jak

Rowerem za m iasto

Dwór w Stodołach

Zbliżająca się jesień spra
wić może, że nadrobimy 
wszystkie rowerowe
zaległości, powstałe na sku
tek zbyt gorącego, ja k  na 
naszą wytrzymałość, lata. 
Nie każdy był taki mocny, 
by w 35 stopniowym upale 
wybierać się na rowerową 
wycieczkę za miasto. Chłod
niejsze jesienne soboty i nie
dziele takim wycieczkom 
mogą sprzyjać. Jedną z bar
dziej popularnych tras rowe
rowych jest malownicza dro
droga w kierunku Rud. 
Biegnąca przez dzielnicę 
miasta Orzepowice - jedną 
z najschludniejszych, prowa
dzi nas obok „Morza Ryb
nickiego,, do Stodół. Za 
tamą na Rudzie, tuż za przy
drożną kapliczką skręcamy 
w prawo i oczom naszym 
ukazuje się nietypowy dla 
naszych stron widok. Tak, 
to ten tytułowy dwór w Sto

dołach. Zbudowany z czer
wonej cegły w 1736 roku 
przez cystersów rudzkich, 
w roku 1774 został przebu
dowany w stylu barokowo 
- klasycystycznym.

Rozpoczęty remont,
z braku środków, został 
przerwany. Budowla ta kry
je w swych wnętrzach deko
rację malarską znanego ma
larza Franciszka Sebastia
niego z Głogówka. Za dwo
rem w jego sąsiedztwie znaj
duje się stadnina koni Elekt
rowni „Rybnik,, z polami 
jeździeckimi.  Kilkaset
metrów dalej w lesie znaj
duje się ośrodek wypoczyn
kowy elektrowni, a w nim 
basen z bodajże najczystszą 
wodą w okolicy. W niedale
kim sąsiedztwie dworu przy 
drodze do Rud - znajduje się 
gospoda, w której można 
wypić coś zimnego przed po
wrotem do miasta.

Tekst i foto: C. G.
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I Ty możesz potrzebować pomocy
Miejski DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ wprowadził 
się na ul. Żużlową 25 w sier
pniu 1991 r.; właściwie ot
warto wtedy „Przytulisko,, 
dla kobiet i dzieci. Dzisiaj 
działa już noclegownia, mie
szkania rotacyjne, dom re
ncisty, także kuchnia, wy
dająca posiłki również dla 
ludzi z zewnątrz. Przeniesio
ny tam również niedawno 
Rybnicki Ośrodek Pomocy 
Społecznej zatrudnia 63 oso
by, z tego 37 to pracownicy 
socjalni, urzędujący w rejo
nowych przychodniach le
karskich. Zbierają oni infor
macje „w terenie,,, zajmują 
się też przekazywaniem po
mocy potrzebującym, a są 
nimi przede wszystkim mie
szkańcy „Nowin,, i Bogu
szowie. Są to „rejony biedy,, 
na mapie Rybnika. Przed 
przeprowadzką „centrum 
dowodzenia,, mieściło się 
przy ul. Klasztornej, a pra
cujący tu działali w bardzo 
trudnych warunkach.

Pierwszego października 
br. otwarto kuchnię 
i stołówkę. Kuchnia jest 
szczególną dumą wszyst
kich, którzy stworzyli tę 
placówkę - przewodniczącej 
Komisji Opieki Społecznej 
Rady Miasta, dr Marii KU
FY-SKORUPOWEJ, dyre
ktora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rybniku, Je
rzego KAJZERKA, kierow
niczki - Stefanii PAWLIC
KIEJ. Kuchnia jest rzeczy
wiście piękna - przestronna, 
świetnie wyposażona, z oso
bnymi pomieszczeniami dla 
rozmaitych kulinarnych 
czynności. Docelowo ma się 
tu wydawać 300 posiłków 
dziennie. Oczywiście jest też 
estetycznie urządzona jadal
nia. Przydałyby się jeszcze 
ceratowe obrusy, zasłonki - 
może ktoś ma, na przykład 
w sklepie, takie rzeczy, 
których chciałby się pozbyć? 
W stołówce będą dostawać 
posiłki między innymi oso
by, które wcześniej otrzymy
wały bony żywnościowe.

Bony takie można było reali
zować w sklepach spożyw
czych - ale najczęściej były 
sprzedawane „na wódkę,,. 
Jeżeli ktoś Wam zaproponuje 
„okazję,, - za 100 tys. zł. bon, 
który uprawnia do otrzyma
nia żywności o wartości 200 
tys. - nie dajcie się nabrać! 
Nie tylko traci na tym rodzi
na, dzieci alkoholika, ale 
i wy - bo te bony nie są już 
ważne. Zresztą i wcześniej 
były wydawane imiennie - 
dla określonej osoby. Wielo
krotnie zgłaszały się osoby, 
które taki bon kupiły i nie 
mogły go nigdzie zrealizo
wać. Oczywiście nikt nie 
może im oddać 
lekkomyślnie wydanych pie
niędzy. W związku z tymi 
nadużyciami, będzie się te
raz podopiecznym wydawać 
posiłki, nie „papierki,,.

Ewolucji ulega też nocle
gownia. Została ona otwarta 
w Wigilię i była planowana 
bardzo idealistycznie - jako 
miejsce ratujące zagubio
nych, pomagające wrócić do 
społeczeństwa. Była od 
początku przeznaczona dla 
mężczyzn. Znaleziono dla 
nich pracę w MPGK - 
z ośmiu zgłosił się do pracy 
jeden, pracował przez kilka 
godzin i tyle mu wystar
czyło. Nawet zupełnie młod
zi, silni ludzie leżeli całymi 
dniami, okazując aktywność 
tylko w żądaniach - domaga
li się na przykład lepszego 
jedzenia. Szczególnie energi
czny był kryminalista, który 
po wyjściu z więzienia 
uważał, że zna przepisy i wie, 
co mu się należy! Kiedy po
byt w noclegowni rzeczy
wiście ograniczono do nocy 
/od godz. 19 do 8 rano/, 
„pensjonariusze,, zaczęli na
wet chodzić z petycjami - do 
prezydenta miasta, do 
księdza... Tymczasem oka
zało się, że w noclegowni nie 
tylko piją alkohol, ale i prze
chowują przedmioty po
chodzące z okradzionych 
kiosków... NOCLEGOW
NIA serwuje posiłki /zupa

albo herbata i kanapki/, 
można się tu wykąpać, do
stać czyste ubranie; są 2 ku
chenki, 2 lodówki, a także 
telewizor. Na jedną noc 
przyjmuje się każdego, także 
zamiejscowych bezdom
nych. Noclegownia jest dla 
mężczyzn, zaś kobiety i dzie
ci mogą znaleźć schronienie 
w „Przytulisku,,, czynnym

całą dobę. Korzystają z nie
go głównie rodziny alkoho
lików, zaniedbywane lub 
maltretowane dzieci - np. 
chłopiec, który wyrzucany 
z domu nocował w piwnicy, 
dziewczynka gwałcona 
przez ojca...

Na dłuższy pobyt można 
się zatrzymać w mieszkaniu 
rotacyjnym - w przypadku

problemów domowych lub 
sytuacji losowej - np. pożaru 
lub zawalenia się stropu 
w mieszkaniu.

W trakcie organizacji jest 
część placówki, w której 
będą mieszkać emeryci i re
nciści /niektórzy się już 
wprowadzili/ Otrzymują tu 
wszystkie posiłki, opiekę 
pielęgniarską, sprzątanie, 
pranie, za co trzeba zapłacić 
70 procent emerytury lub 
200 procent emerytury naj
niższej. Pokój można umeb
lować własnymi meblami, 
przywieźć swoje rośliny 
i drobiazgi.

Ośrodek nie ma własnego 
samochodu, pracownicy 
pożyczają więc samochód 
raz na jakiś czas, żeby zrobić 
wielkie zakupy - oczywiście 
w hurtowni, żeby było jak 
najtaniej. Placówka finanso
wana jest przez miasto - 
w Polsce jest to system coraz 
powszechniej stosowany - 
okazuje się, że gminne ośro
dki gospodarują pieniędzmi 
dużo lepiej. Oczywiście gmi
na wie też lepiej niż rząd czy 
Sejm, czego na własnym te
renie naprawdę potrzeba.

Dzielnica korzysta na tym 
sąsiedztwie - naprawiono 
chodniki, doprowadzono li
nię autobusową 444, lepsze
Przytulny hol, estetyczna ja
dalnia i nowoczesna kuchnia 
to tylko niektóre z ostatnio 
oddanych do użytku pomiesz
czeń. Foto: W. Troszka

jest oświetlenie, portiernia 
działa całą dobę - i można 
tam skorzystać z telefonu. 
Mieszkańcy nie składali żad
nych skarg, nie było kra
dzieży ani innych 
przestępstw.

Ośrodek pomoże każde
mu - można tam nawet 
pójść, by wybrać sobie 
używaną odzież. Nie życzę 
nikomu, by się tam znalazł - 
ale każdego może dopaść zły 
los... A wtedy będzie gdzie 
zwrócić się o pomoc.

KLAUDIA MICHALAK

Psia szlachta w Kamieniu
Kierowcy zdążający 

w niedzielne przedpołudnie 
w stronę Katowic, natknęli 
się w okolicach Kamienia na 
niemały korek drogowy. 
Przyczyna była iście zoologi
czna, gdyż do tamtejszego 
MOSiR-u zjechała psia szla
chta z całego kraju, wraz 
z osobami towarzyszącymi, 
które później oddały się bez 
reszty czynnościom
mającym na celu uczynienie 
z jamnika, czy pudla czwo
ronożnej piękności, będącej 
w stanie wprawić w zachwyt 
nawet najbardziej surowych 
jurorów.

Na krajową wystawę 
psów rasowych organizo
waną w Kamieniu, przez ry
bnicki oddział Związku Ky
nologicznego w Polsce 
napłynęło ponad 1300 zło- 
szeń z całego kraju, a także 
z Czecho - Słowacji oraz 
Niemiec. 34 jurorów oce
niało przedstawicieli ponad 
100 ras, podzielonych na od
powiednie grupy,
występujące i oceniane na 
specjalnie przygotowanych 
ringach.

Z w y c i ę z c y  
poszczególnych grup otrzy
mali tytuł ZWYCIĘZCY 
POLSKI oraz CHAMPIONA

NA KRAJOWEGO.
Ukoronowaniem wysta

wy były wybory najładniej
szego psa wystawy. Do 
ścisłego finału zakwalifiko
wały się 3 psy:

chart polski, baset i aer
daille terier, a zaszczytny ty
tuł największej piękności 
wystawy przyznano temu 
ostatniemu oraz specjalny 
puchar ufundowany przez 
światowego potentata 
w dziedzinie produkcji kar

my dla psów, firmę „PEDI
GREE PAL,,.

W czasie trwania wysta
wy, bez trudu /pod warun
kiem, że dysponowało się 
niemałą kwotą/można było 
wejść w posiadanie szczenia
ka dowolnej rasy, a także 
nabyć przeróżne psie akce
soria, oraz zaczerpnąć fa
chowej porady.

Tym, którzy tylko z cieka
wości zwiedzali wystawę 
w wielu przypadkach otworzyły

otworzyły się chyba oczy na 
różnorodność psiego świat
ka.

Trudno opisać tę czworo
nożną mozaikę. Jedne psy 
były nieco większe, od do
mowego chomika, inne nie 
ustępowały wzrostem mniej
szym koniom wyścigowym. 
Niektóre były piękne i do
stojne, inne pieszczotliwie 
puszyste, jeszcze inne tak pa
skudne, że chyba nie 
mógłbym zasnąć gdybym 
wiedział, iż coś takiego jest 
gdzieś w pobliżu. Ale taki już 
jest ten pieski świat, będący 
przecież w wielu przypad
kach wynikiem zoologicz
nych eksperymentów. Psy

pokojowe, myśliwskie, psy 
obronne, zaczepne, salono
we, pocztowe, prestiżowe 
i reprezentacyjne etc. etc.

Rybnicki Oddział
Związku Kynologicznego 
w Polsce zaprasza wszyst
kich zainteresowanych psią 
tematyką do swojej siedziby 
przy ul. Łony, w każdą środę 
i piątek od godz. 15. 30 - 
18. 30. I jeszcze jedno. Or
ganizatorzy wystawy, zape
wniają iż dostatecznie 
wcześnie poinformowali 
służby drogowe o organizo
wanej wystawie i mogących 
zaistnieć w związku z nią 
kłopotach komunikacyj
nych, a korki jednak były...

Tekst i foto: /w a ck /

Nikomu nie radzimy powtarzać 
wyczynu 14-letniej akrobatki

Alarmujący meldunek o 3. 00 
nad ranem odebrała rybnicka 
policja. Jedna z mieszkanek blo
ku przy ul. Dworek zawiado
miła, że nieletnia dziewczyna 
spadła z IX piętra i leży nie
przytomna na balkonie na III 
piętrze.

Sprawa wyglądała bardzo 
groźnie. Wezwano karetkę po
gotowia, aby jak najszybciej 
udzielić poszkodowanej pomo
cy. Po przybyciu policjantów na 
miejsce okazało się, że miesz
kanie na którego balkonie leży 
dziewczyna jest zamknięte, 
a wewnątrz nie ma nikogo. We
zwano więc Straż Pożarną. 
W końcu zdecydowano się na 
wyważenie drzwi, aby wejść do 
mieszkania i udzielić pomocy

Akrobatka
szpitala. Tam okazało się, że 
poszkodowana ma jedynie si
niak na nodze i żadnych in
nych poważniejszych
obrażeń.

Wyglądało to co najmniej 
dziwnie. Bo z jednej strony 
niemożliwe jest, aby po upa
dku z wysokości kilku pięter 
dziewczyna nie odniosła ob
rażeń, z drugiej strony nie 
mogła wejść na balkon przez 
mieszkanie, gdyż było ono 
zamknięte.

Ustalenie prawdziwego 
przebiegu wydarzeń zajęło 
policji trochę czasu. Okazało 
się, że 14-letnia dziewczyna - 
uczennica szkoły podstawo
wej - przebywała tego wie
czoru u swojej starszej ko
leżanki - w mieszkaniu na IX 
piętrze. Towarzystwa do
trzymywało im dwóch mło
dych mężczyzn. Cała 
czwórka piła wspólnie alko
hol. W pewnym momencie 
nasza bohaterka zauważyła, 
że jeden z chłopców całuje 
się z jej koleżanką. To wzbu
dziło w niej zazdrość - 
młodzieniec podobał się jej 
bardzo; postanowiła wysko
czyć przez balkon. Uczest
nicy prywatki powstrzymali 
ją i ściągnęli do mieszkania.

O 3 nad ranem właściciel
ka mieszkania zauważyła, że 
dziewczyny nie ma. Zaczęła 
jej szukać i zauważyła, że 
leży na balkonie III piętra

J a k  wynika z ustaleń poli
cji, po nieudanej próbie wy
skoczenia z balkonu dziew
czyna nie dała za wygraną. 
Tym razem jednak wybrała 
nieco inną drogę na dół: 
zaczęła schodzić balkonami 
z jednego piętra na drugie. 
Chwytała się rekami balust
rady wyższego balkonu i sta
wiała nogi na barierze 
niższego...

Na III piętrze „wyso
kogórska,, wycieczka za
kończyła się upadkiem... 
Dziewczynie zabrakło sił, 
a pręty na balkonie byty 
osłonięte plastikiem i nie 
mogła ich chwycić.

Spadła więc na balkon 
uderzając się w nogę 
i zaczęła wołać o pomoc.

Bohaterka tego nieco
dziennego zdarzenia miała 
ogromne szczęście. Jej wy
prawa mogła skończyć się na 
wyższym piętrze i to śmiercią 
lub kalectwem. Szczególnie, 
że była pod wpływem alko
holu.

Bohaterka tej bakonowej 
ekwilibrystyki pochodzi 
z rozbitej rodziny.

Dziewczyna jest ponoć 
nerwowa, ale zazdrość wi
dać dała jej zimną krew ak
robaty cyrkowego!

/ja k /
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W średniowiecznej Hisz
panii znana była powiastka 
o głupim Jasiu, który zadzi
wił mędrców, miesiącami 
głowiących się jak postawić 
jajko na sztorc na marmuro
wym blacie stołu. Jaś zrobił 
to bez większego zastano
wienia, nadtłukując sko
rupkę z jednej strony. Z cza
sem anegdotę tę przerobio
no i bohaterem jej stał się 
Krzysztof Kolumb. Odtąd 
,,jajko Kolumba,, stało się 
bardziej znane i stało się mu
tacją takich powiedzonek 
w języku polskim jak: „pro
ste jak drut,, czy „aleś odkrył 
Amerykę,,.

Jak postawienie na sztorc 
jajka, tak proste i jedno
cześnie skomplikowane było 
odkrycie Ameryki.

CRISTOFORO COLO- 
MBO /1451-1506/ urodził 
się w Italii w miejscowości 
Genua. Najpierw zajmował 
się tkactwem, później  hand
lem, a wreszcie podróżami 
morskimi. Osiadł wtedy 
w stolicy Portugalii, Lizbo
nie - która stawała się świa
tową potęgą morską.

A w owych czasach wie
rzono, iż płynąc oceanem 
atlantyckim na zachód 
dopłynie się do Indii. Dawa
no na to przeróżne argumen
ty.

Cytowano starożytne au
torytety: SENEKA „Przy
jdzie czas, kiedy objawi się 
olbrzymia nowa ziemia, bo 
zjawi się żeglarz, który  od
kryje nowy świat i Thule 
/Islandia/ nie będzie już 
dłużej krańcem świata; 
ARYSTOTELES „Okręt, 
który by wyruszył z Zacho
du z Eurosem /wiatrem 
wschodnim/ osiągnąłby wy
brzeże Indii,,; BIBLIJNA 
KSIĘGA IZAJASZA 
/66, 19/ „Poślę ich do na
rodów/... / n a  morze / . .  /  do 
wysp dalekich,,.

Kolumb miał odwagę 
udowodnić tę rzecz oczy
wistą i dopłynąć prosta 
droga do Indii. Nie uzyskał 
jednak na to zgody dworu

12 października, 500 lat temu 
odkryto Amerykę

Jajko Kolumba

Pamiątkowe zdjęcie na tle resztek pozostałych dzisiaj z  kultury Indian 
amerykańskich. Zdjęcie wykonano w skansenie w stanie ONTARIO 
w Kanadzie.

portugalskiego, więc zwrócił 
się do Hiszpanii. Udało mu 
się! Już 3 sierpnia 1492 r. 
wyruszył z hiszpańskiego 
Palos trzema małymi 
okrętami: „Nina,,, „Pinta,, 
i „Santa Maria,, z samym 
Kolumbem na pokładzie. 
Już 12 października 1492 
Kolumb dopływa do lądu, 
a wyspę tę nazywa San Sal
wador. Ten największy od
krywca w dziejach świata był 
do końca życia przekonany, 
że odkrył Indie. Dopiero 
w dwa lata po jego śmierci 
jego znajomy, florentczyk 
Amerigo Vespucci opubli
kował mapę, z której wyni
kało, że K olum b odkrył no
wy ląd i że między nim a In
diami jest jeszcze jeden oce
ocean.

Dzisiaj, w czasie ob
chodów 500-lecia tego wy
darzenia, z obu konty
nentów amerykańskich od
zywają się głosy krytyczne 
wobec cywilizacji europejs
kiej, która m. in. przez kon- 
kwistę doprowadziła do wie
lkiej zbrodni wyniszczenia 
ludów i kultur „nowego 
świata,,. Wielkie autorytety 
współczesne, j a k  np. Jan Pa
weł II, mówią wyraźnie 
o gwałcie, jaki został doko
nany na owych „Indianach,,.

Podróżując przez USA 
czy Kanadę można gdzienie
gdzie zobaczyć skanseny 
opiewające dawną kulturę 
rodowitych mieszkańców 
Ameryki. Koło wigwamu 
można sobie zrobić zdjęcie, 
kupić na pamiątkę koszulkę 
lub pióropusz. Ale ogólnie 
ma się wrażenie raczej ponu
re, pamiętając iż potomko
wie dawnych Indian do dnia 
dzisiejszego nie są w stanie 
przystosować się do reguł 
gry przywiezionych 500 lat 
temu z Europy.

Ciekawe jakie miny mieli
byśmy tu w Europie, gdyby 
potomkowie Czyngis-chana 
czy Mahometa fetowali 
jakąś rocznicę udanego zdo
bycia naszego kontynentu?

MAREK SZOŁTYSEK

R e m ont ?
Dokładna data budowy 

rybnickiego zamku nie jest 
znana. W  obecnym kształcie 
stoi on /z niewielkimi tylko 
przeróbkami dachu i instala
cji elektrycznej/ od 1789, 
kiedy to na zlecenie rządu 
pruskiego, w wykupionym 
od panów rybnickich za
mku, architekt Fryderyk Ilg
ner zaplanował i wybudował 
dom inwalidów wojennych.

Rozebrano przedtem sta
ry zamek i wtedy okazało 
się, że stoi on na bardzo 
mocnym fundamencie, po
chodzącym z wcześniejszego 
okresu zamku bądź klaszto
ru. Budynek domu inwa
lidów postawiono, łącząc go 
z pozostawionymi bocznymi 
skrzydłami dawnego zamku.

W tym stanie budynek do
trwał do dziś. W roku 1938 
wykonano, kosztem 28000 
zł, nowe wiązanie dachowe

Remon t?
wraz z kominami, obniżając 
wysokość dachu o 2, 5 metra. 
Poważnie ucierpiały wtedy 
proporcje całości, zaplano
wane przez Ilgnera.

W roku 1828 stałymi mie
szkańcami tegoż przytułku 
byli; 1 komendant, 3 porucz
ników. 36 podoficerów oraz 
36 żołnierzy. Podczas pa
nującego w 1847 roku tyfusu 
głodowego w części zamku 
urządzono dom dla sierot.

W 1857 ustanowiono 
w Rybniku Sąd Powiatowy
i od tęgo czasu zamek znajduje

 się w rękach sądownict
wa

W 1990 rozpoczęto w nim 
remont generalny. Inwesto
rem jest Sąd Wojewódzki 
w Katowicach. W początko
wym okresie roboty szły 
pełną parą i była nadzieja, że 
przyszłe pokolenia zamek 
ten zobaczą na własne oczy.

Jednak pieniądze na remont 
skończyły się szybko i tak 
dziwnie się dzieje, że „re
mont,, może przyśpieszyć 
ruinę budynku. Stare mury 
jakby „psychicznie,, nie 
mogąc się doczekać „uzdrowienia

uzdrowienia,,, rozsypują się na na
szych oczach i aż żal na to

az
za-

patrzeć. Tylko czekać,
w trakcie „REMONTU,, 
zamek zawali się tak, jak jeg o  
niegdysiejszy sąsiad - Dom 
Kultury,, Ryfam y„..  C. G.

Tekst i zdjęcia: C. G.

Regionalizacja 
w  Europie

Holandia
ABECADŁO 

RZECZY
Ś LĄSKICH

Następnym państwem 
w naszej starej Europie, 
w którym nie dyskutuje się 
nad potrzebą regionalizacji, 
jest Królestwo Holandii. 
Tam po prostu podział na 
regiony istnieje i jest akcep
towany przez olbrzymią 
większość, a krytykowanie 
go, np. przez jakieś partie, 
byłoby z pewnością ich poli
tycznym samobójstwem. 
Kiedyż tak będzie u nas, na 
Śląsku, w Polsce?

Tak więc na dzisiejszą Ho
landię, czy w aspekcie kul
turowym czy gospodar
czym, należy patrzeć jako na 
kraj złożony z 11 regionów. 
Wyliczmy je: 1 - GRONIN
GEN /stolica Groningen/, 
2 - FRYZJA /stolica Leeu- 
warden/, 3 - DRENTHE 
/stolica Assen/ 4 - OVER- 
JISSEL /stolica Zwolle/, 5 - 
GELDRIA /stolica Arn
hem/, 6 - UTRECHT /stoli
ca Utrecht/, 7 - HOLAN
DIA PÓŁNOCNA /n a  jej 
terenie leży konstytucyjna 
stolica Holandii - Amster
dam, jednak stolicą regionu 
jest Haarlem/, 8 - HOLAN
DIA POŁUDNIOWA /sto 
lica Haga, jest jednocześnie 
siedzibą dworu królewskie
go i rządu Holandii/, 9 - 
ZELANDIA /stolica Mid
delburg/, 10 - BRABANC
JA POŁUDNIOWA /stoli
ca Hertogenbosch/, 11 - LI
MBURGIA /stolica Maast
richt/.

Holandia jest u nas znana 
również jako Niderlandy 
/znaczy: niskie kraje/, a dla

statystycznego Polaka koja
rzy się wyłącznie z wiatraka
mi, depresją, kanałami, tuli
panami, serami i ewentual
nie Philipsem. W kulturze 
polskiej funkcjonują też pe
wne zwroty wskazujące na 
kontakty z tym krajem. 
Przykładowo „holenderka- 
mi„ zwano odmianę wyso- 
komlecznych krów. „Holen
drami,, nazywano też w da
wnej Polsce osady ucieki
nierów z tamtego kraju, 
chroniących się nad Wisłą 
przed prześladowaniami re
ligijnymi i politycznymi, np. 
w XVI wieku.

W przeszłości Holandia, 
podobnie jak granicząca 
z nią Belgia i niedaleki Lu
xemburg, były w całości na
zywane Niderlandami /dzi
siaj BeNeLux/
a w podróżach handlowych 
czy wyprawach wojennych 
stosowało się nazwy re
gionów jako punkt odniesie
nia. Jechało się zatem do 
Brabancji po koronki, do 
Fryzji po mleczne rasy bydła 
i owiec, czy do Limburgii po 
ser. Dzisiaj zaś limburskie 
Maastricht jest hasłem deba
tujących nad zjednoczeniem 
kontynentu Eurpejczyków. 
Same zresztą nazwy tych re
gionów są o wiele starsze niż 
nazwa państwowa „Holan
dia,, czy „Niderlandy,,. 
A zresztą regionalizacja jako 
taka jest zjawiskiem natural
nym, jest powrotem do 
źródeł istnienia społeczności 
ludzkich.

MAREK SZOŁTYSEK

SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
redakcją  MARIANA RAKA

Zespół "Oblicza” 
w Korbielowie

Sztuka, to dobro nie mniej 
ważne, niż wartości ekono
miczne, wykształcenie lub 
wiedza. Z tego doskonale 
zdają sobie sprawę twórcy 
nieprofesjonalni, uczest
niczący w zajęciach plastycz
nych zespołu „Oblicza,, 
działającego od 1980 r. 
w Rybnickim Ośrodku Kul
tury.

W okresie letnim, w każde 
poniedziałkowe popołudnie 
wyruszają autokarem na 
zajęcia malarskie w plener 
w okolice Rybnika, by tam, 
przy pomocy pędzla i farby 
wyrazić na płótnie swoje 
emocje i wrażenia płynące 
z otoczenia.

We wrześniu jednym 
z najbardziej udanych „wy
padów w teren,, był całodniowy

całodniowy pobyt w Korbielowie,
miejscowości przepełnionej 
romantyką dawnej polskiej 
wsi. Zachowało się tam wiele 
starych, zrębowych chat 
i walących się stodół, kry
tych zbutwiałą słomą lub 
gontem, dziś już 
s p r ó c h n i a ł y m ,  
pamiętającym lata 70-te 
XVIII wieku.

Taką bajeczną architek
turę oglądać można jedynie 
na płótnach Chełmońskie
go, Kossaka, Tetmajera czy 
Kotsisa.

Nic zatem dziwnego, że 
urok tego pejzażu w pełni 
zadziałał na wyobraźnię 
twórców. Kierując się indy
widualnym wrażeniem i do
znaniem, z ogromnym za
pałem i zaangażowaniem re

realizowali oni swoje zamie
rzenia twórcze.

Nie zamierzając bynaj
mniej namalować naturalis
tycznej podobizny pejzażu, 
komponowali z odczuwalną 
i porywającą pasją przy po
mocy rozrzuconych na 
płótnie soczystych plam bar- barwnych MALARSKĄ
W IZJĘ jakiegoś ogródka 

skąpanego w promieniach zachodz
ącego słońca, skupiska 

krzewów i badyli upstrzonych 
rażącą czerwienią wysokich 
malw, walących się i pokrzy
wionych ze starości ruder, 
wyzierającej zza sztachet 
przydrożnej kapliczki, czy też 
ciemnego błękitu nieba stano
wiącego atrakcyjne tło dla 
zielonych wzgórz, bieli sta
rych wiejskich zabudowań 
i pożółkłych sylwetek kop 
suszącego się siana.

Prace będące plonem tego 
udanego pleneru, ekspono
wane będą wkrótce na 
odrębnej wystawie.

Warto również dodać, że 
z okazji „XXIII D NI WO
DZISŁAWIA ŚLĄSKIE
GO,, /wrzesień br. / ,  człon

członkowie zespołu „Oblicza,, 
wystawili swoje prace malar
skie w Domu Kultury 
Kop. „Marcel„ oraz w Wo
dzisławskim Muzeum, gdzie 
Jan Śliżewski zdobył II na
grodę, natomiast Magdalena

Szołtysek, Irena Wiktor oraz 
Maksymilian Hojka otrzy
mali wyróżnienia honorowe.

Tak więc dzięki upowsze
chnianiu sztuki, przestała 
ona być przywilejem ludzi 
wybranych - stała się nato

miast „Chlebem powszednim,,
dla wszystkich, czyli czymś, 
co w społeczeństwie nie jest 
uważane za luksus, co stano
wi niezbędną strawę człowie
ka oraz istotny czynnik 
kształtowania się jego oso
bowości i jego szczęścia.

Korbielów: jedna z wielu starych chat do dziś zamieszkałych rys. Marian RAK
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W sobotę 10 października na 
małym kameralnym stadio
nie w Niedobczycach pano
wał duży tłok: wszystko 
z powodu derbowego poje
dynku pomiędzy drużyną 
RYMERU i wodzisławską 
ODRĄ, rozgrywanego w ra
mach mistrzostw trzeciej li
gi. Tylko przez pierwsze mi
nuty na murawie lepiej ra
dzili sobie byli drugoligowcy 
z Wodzisławia. Później na 
boisku grał praktycznie je
den zespół - RYMER Nie
dobczyce. Ich szybkie, 
składne akcje wprawiały 
w zdumienie zaskoczoną pu
bliczność, której przedme
czowe marzenia powoli 
zaczęły się spełniać. O losach 
meczu przesądziły tak na
prawdę trzy minuty.

W 21 minucie pierwszą 
bramkę dla gospodarzy zdo
był rozgrywający znakomite 
spotkania Andrzej Kopidoł. 
Dwie minuty później, były 
piłkarz ROW-u Rybnik, Ro
bert Żyradzki, po niezłym 
podaniu Tomasza Szczepana

z ostrego kąta zdołał poko
nać słabo w tym dniu broniącego

Pięć do zera!

Sąsiedzkie
derby

broniącego bramkarza Odry, 
Karpiuka.

Kolejną minutę później, 
kapitan ODRY za zaatako
wanie nieprzepisowo z tyłu 
Bugdoła, otrzymał swą 
drugą żółtą kartkę i po chwi
li arbiter pokazał mu czer
woną kartkę, wyrzucając 
z boiska. Grając z przewagą 
jednego zawodnika, piłkarze 
RYMERU bez trudu strzeli
li miotającym się bezradnie 
na boisku Wodzisławianom 
jeszcze trzy bramki, a Robert 
Żyradzki raz jeszcze wpisał 
się do sędziowskiego notesu 
jako strzelec bramki. PIĘĆ

DO ZERA! Takiego wyniku 
nie przewidywali chyba naj
więksi niedobczyccy opty
miści. Aż żal było patrzeć, 
jak prezesi ODRY z każdą 
upływającą minutą meczu 
bledli i stawali się coraz bar
dziej nerwowi. Boiskowa 
prawda była dla nich chyba 
zbyt okrutna. Ale zespół, 
trenowany już drugi sezon 
przez byłego rybnickiego 
piłkarza,  Franciszka
KRÓTKIEGO, od kilku ko
lejek gra naprawdę bardzo 
słabo, natomiast piłkarze 
Niedobczyc grają w tym se
zonie ligowym efektowny, 
dojrzały futbol, strzelając 
dużo bramek.

To cieszy miejscowych 
i chyba nie tylko sympa
tyków piłki nożnej, bo ostat
nio w naszej okolicy działo 
się z tą dyscypliną coś niedo
brego: w przypadku Górni
ka Pszów i Naprzodu Ry
dułtowy potwierdziła się sta
ra piłkarska zasada, że po 
awansie do wyższej ligi naj
trudniejszy jest drugi sezon.

Teraz Rymer jest nowym 
liderem trzeciej ligi i miejmy 
nadzieję, że w kolejnych me
czach ambitnym piłkarzom 
z Niedobczyc będzie się 
wiodło równie dobrze. 
W czasie ostatniego meczu, 
ci bardziej odważni kibice 
wspominali aluzyjnie drugą 
ligę, która pewnie śni się im 
po nocach; ale wszyscy 
wiedzą, że aby awansować, 
trzeba być do tego odpowie
dnio przygotowanym, a to 
już zadanie dla działaczy, 
trenera i samych piłkarzy.

/w a c k /

K ronika  p o lic y jn a

Włamanie w Kamienia
W ośrodku MOSiR-u 

w Kamieniu, między 
2 a 5 października, miało 
miejsce włamanie do garażu 
na tzw. „pasówkę,,. Ze 
stojącego tam samochodu 
„Żuk,, skradziono gaśnicę, 
narzędzia i 10 litrów paliwa 
łącznej wartości ok. 3 mln zł.

Potrącenie rowerzysty
5 października o godz. 

18. 00, w Jankowicach na ul. 
Nowej, został potrącony 
mieszkaniec Rybnika jadący 
na nieoświetlonym rowerze. 
Sprawcy potrącenia nie 
udało się ustalić. Rowerzys
ta odniósł obrażenia ciała 
i został umieszczony w szpi
talu.

Śmierć na słupie
5 października o godz. 

20. 00 na ul. Rudzkiej jadący 
z nadmierną prędkością sa
mochód fiat l25p uderzył 
w drewniany słup. Kierowca 
auta poniósł śmierć na miejs
cu.

Kradną kabel
Z wytwórni prefabry

katów betonowych i żelbeto
wych w Jankowicach, 
5 października wieczorem, 
skradziono wiertarkę elekt
ryczną i 40 metrów kabla 
wartości 1, 5 mln zł.

Auto na części
W nocy z 5 na 6 paździer

nika skradziono fiata 126p. 
Złodziej porzucił samochód 
na ul. Długiej, przedtem wy
jmując z niego części war
tości 5 mln zł.

Włamywacze 
w areszcie

Do sklepu spożywczego 
przy ul. Reymonta włamało 
się 6 października, o godz. 
1. 00 dwóch mężczyzn.

Po wybiciu szyby w oknie 
skradli artykuły spożywcze 
wartości 3 mln zł. Zostali 
zatrzymani na gorącym 
uczynku i osadzeni w aresz
cie.

Nowa metoda
Nową metodę włamania 

zastosowali nieznani sprawcy

m F U J I C 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. 
„D ziś fotografujesz - dziś masz zdjęcie,,

Żużlowe polemiki
Przed tygodniem na moim 

biurku znalazł się list od Pa
na Grzegorza Buchty z Ro
ju, w którym autor delikat
nie mówiąc udziela mi naga
ny za to, iż pozwoliłem sobie 
w artykule pt. „Koszula Nie
myjskiego zamiast entuzjaz
mu,,  skrytykować
niektórych z rybnickich 
żużlowców za zbyt krewkie 
ściganie się we własnym so
sie w czasie ostatniego me
czu sezonu na rybnickim to
rze. Pan Grzegorz sugeruje 
mi również wodolejstwo 
i snuje podejrzenia na temat 
mojej obecności na wspo
mnianym meczu, nie 
szczędząc ostrych słów, choć 
te, użyte w liście z pewnością 
trudno uznać za najokrut
niejsze.

Mimo tak dużego ładun
ku inwektyw, list sprawił mi 
niekłamaną przyjemność, 
dowodząc: po pierwsze, że 
ktoś poza Rybnikiem intere
suje się jeszcze tą dyscypliną 
sportu; po drugie, że na kimś 
robi jeszcze wrażenie, nie 
ważne jakie, moja pisanina; 
po trzecie, że w tematyce 
żużlowej wciąż wiele jest 
spraw i tematów kontrower
syjnych.

kolegę. Na żużlowe mecze 
przychodzą bardzo różni wi
dzowie, jedni chcą oglądać 
wspaniałą sportową walkę, 
inni kraksy i upadki; wytra
wni kibice mają swoje upo
dobania, przypadkowi swo
je. Ja od czasu, gdy zoba
czyłem na rybnickim torze 
tragiczną w skutkach kraksę 
Bogusława NOWAKA 
potępiam w czambuł każde 
poczynania mogące prowa
dzić do kolizji na torze. Ci, 
którzy widzieli ten bra
tobójczy pojedynek wiedzą, 
iż zawodnicy nieźle się roz
pychali, a przecież Euge
niusz Skupień nie słynie 
z płynnej jazdy na łuku. Aż 
strach pomyśleć, co by było, 
gdyby nie daj Boże rzuciło 
jego motocyklem w jakimś 
nieodpowiednim momencie.

Pan Grzegorz sugeruje, że 
pojedynki takie są sposobem 
na dostarczenie znudzonym 
widzom choć małej dawki 
emocji. Czyżby? Sądzę, że 
dojrzali fani żużla wolą 
oglądać precyzyjną, ciasną 
jazdę w parze; taka 
umiejętność może się prze
cież przydać kiedyś w czasie 
trudnych ligowych meczów.

punktów, modzieżowcy po
za regulminowymi startami 
jeździli mało, choć była to 
wyśmienita okazja, by dać 
się otrzaskać w ligowych bo
jach całej grupie młodych, 
nieopierzonych jeszcze za
wodników. No, ale tacy się 
nie pojawili, szkółka z po
wodów finansowych wręcz 
zmarnowała sezon, dopiero 
6 października w Ostrowie 
zdali pomyślnie ezgamin na 
licencję „Ż„ dwaj rybniccy 
adepci: Kazimierz TARA
BURA /rocznik 7 4 /i Euge
niusz SOSNA /rocznik 75/.

Kolejna sprawa i argu
ment przeciw takim 
koleżeńskim utarczkom na 
torze to ich negatywny 
wpływ na atmosferę 
w drużynie, która moim zda
niem w ciągu minionego se
zonu nieco się poprawiła. 
Wszyscy zauważyli, że Euge
niusz Skupień nie wyjechał 
z drużyną do kończącej spo
tkanie /i  właściwie ligowy 
sezon w Rybniku/ rundy ho
norowej.

Poza tym dla mnie zespól - 
to zespół i denerwuje mnie, 
jeśli ktoś w relacji z meczu 
ligowego stwierdza, że zawo
dnik X pokonał swego klubo-

Szczerze mówiąc, nigdy 
dotąd nie zastanawiałem się 
nad problemem korespon
dencyjnej wymiany zdań po
między czytelnikami naszej 
gazety, a przecież na jej ła
mach jest miejsce na wy
mianę zdań sympatyków te
go pięknego sportu. Pro
blemów jak zawsze, powta
rzam, jest wiele i można je 
wspólnie przedyskutować.

Czas jednak na moją od
powiedz w kwestii kontro
wersyjnej opinii. Pan Grze
gorz zaznacza, iż nie był na 
meczu, w czasie którego tak 
zawzięcie Eugeniusz Sku
pień ścigał swego klubowego

Nauczyć się jeździć w parze 
tak, jak kiedyś robili to 
Duńczycy Nielsen i Pedersen 
byłoby niemałym wyczy
nem.

A może w miejsce rutynia
rzy wstawić na przykład Tu
dzieża i Marka Fojcika, 
który od dłuższego czasu nie  pojawia się na torze? Gdyby 

młodzieżowcy walczyli 
o zwycięstwo, mógłbym to 
jeszcze zrozumieć: względy 
szkoleniowe...

A tak na dobrą sprawę, to 
pod tym względem był to 
sezon zmarnowany. Choć 
drużyna większość meczów 
wygrywała dużą różnicą

klubowego kolegę. Bzdura... I to by 
chyba było na tyle.

Panu Grzegorzowi
dziękuje za list i pozdra
wiam. Wszystkich sympa
tyków żużla, którzy w ciągu 
zbliżających się zimowych 
wieczorów będą się nudzić 
zachęcam do podzielenia się 
z pozostałymi czytelnikami 
„GR,, swoimi opiniami na 
temat minionego sezonu, 
kondycji rybnickiej drużyny 
i czekającej pierwszoligowej 
przyszłości, która jak na mój 
gust, wcale nie rysuje się 
różowo. Listy proszę kiero
wać na adres redakcji.

WACŁAW TROSZKA

sprawcy którzy okradli kiosk 
Ruchu w Boguszowicach na 
osiedlu Południe.

Wyłamali deski w tylnej 
ścianie i z wnętrza kiosku 
zabrali proszki, długopisy 
i gaz do zapalniczek war
tości 1 mln zł.

„Złota rączka„
8 października między 

9. 00, a 13. 00 nieznany spra
wca włamał się do mieszka
nia przy ul. Dąbrówki. 
Drzwi wyłamał łomem 
i skradł złotą biżuterię war
tości 4 mln 800 tys. zł

Amator
sportów wodnych?

Z Ośrodka Sportów Wod
nych w Stodołach między 
6 a 8 października skradzio
no kapoki, kamizelki ratun
kowe i sztormiaki oraz 4 sie
kiery i 5 łopat.

Złodziej włamał się do 
kontenera, w którym znaj
dowały się skradzione 
przedmioty poprzez wyła
manie zamka w drzwiach.

Skradziony
piorunochron!!!

Nawet piorunochron oka
zuje sią łakomym kąskiem 
dla złodziei. W nocy z 7 na 
8 października z dachu 
szkoły podstawowej nr 26 
przy ul. Morcinka w Niewiad

omiu skradziono drut alu
miniowy stanowiący insta
lację odgromową. Wartość 
piorunochronu oceniono na 
1, 5 mln zł.

Potrącenie pieszego.
10 października o godz. 

20. 00 na ul. Górnośląskiej, 
31-letni mężczyzna nagle 
wtargnął na jezdnię i został 
potrącony przez
nadjeżdżający samochód
fiat 125 p. Pieszy odniósł 
obrażenia głowy.

Po pijanemu w drzewo
10 października na ul. Po

lnej w Jankowicach kierow
ca samochodu BMW będąc 
po spożyciu alkoholu nie 
opanował pojazdu, zjechał 
na lewą stronę jezdni

dni i uderzył w drzewo. Od
niósł obrażenia w postaci 
złamania szczęki i połama
nia nóg. Przebywa w szpita
lu w Katowicach.

Tragiczne potrącenie
11 października o godz. 

0. 30 w Boguszowicach na ul. 
Jastrzębskiej, pijany kierow
ca fiata l2 6 p potrącił 
idącego poboczem
mężczyznę. Dla pieszego wy
padek skończył się tragicz
nie.

Doznał on pęknięcia cza
szki i zmarł po przewiezieniu 
do szpitala.

Złodziej roweru
10 października o godz. 

10. 00 zmotoryzowany pat
rol policji w Świerklanach 
zatrzymał po pościgu 
sprawcę kradzieży roweru 
„Jubilat,,. Złodziej zabrał 
rower stojący na terenie pry
watnej posesji. Uciekając 
przed policjantami nie miał 
większych szans i został osa
dzony w areszcie.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5      6



N A S Z E
PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka
17 października, godz.

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

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

Teatr Ziemi Rybnickiej 
17 października, godz.

18. 00.  P. Abrahama „WIK
TORIA I JEJ HUZAR,, - 
występ Operetki Śląskiej 
z Gliwic, cena biletów
60. 000.  -zł i 40. 000. -zł 

Klub Filmowy EKRAN
przy TZR

19 października, godz.
19. 00.  film fab. prod. USA
pt.  „KSIĄŻĘ
PRZYPŁYWÓW,,, reż. Ba
rbra Streisand, w rolach gł. 
Nick Nolte i Barbra Strei
sand, wstęp za okazaniem 
karnetów /do  nabycia przed

projekcją/.
Kino Premierowe przy 

TZR
19-23 października, godz.

8. 00,  10. 00, 12. 00 oraz
19 - 22 października,

godz. l5. 00, klasyczna 
kreskówka Walta Disney’a 
pt.  „KRÓLEWNA
ŚNIEŻKA,,, cena biletu
10. 000,  - zł.

21 i 22 października, godz.
17. 00 i 19. 00, film fab. prod. 
USA pt. „GLADIATOR,, 
, w roli gł. Michael Biehn, 
cena biletów 15. 00. -zł 
i 12. 000. -zł

Dom Kultury w Niedo
bczycach

18 października godz.
17. 00,  film fab. prod. USA 
pt. „HOOK„

20 października, godz. 
9. 15 i 11. 00, widowisko dla 
dzieci pt. „KOSMICZNA 
BAJKA,, Agencji Artystycz
nej „AGA,, z Warszawy

Kino „ZEFIR„ - Dom Kul
tury w Boguszowicach 

18-23 października, godz.
17. 00 i 19. 00 film fab. prod.
USA pt. „KOMANDO FO
KI,,  /g w /

Pod p atron atem  
V an  G o g h a

Dom Kultury w Rybniku 
- Niedobczycach ogłasza 
I KONKURS SZTUKI 
NIEPROFESJONALNEJ 
im. Vincenta Van Gogha.

Jego celem jest 
„nawiązanie do starego 
dobrego fundamentu tak 
ukochanego szczególnie 
przez amatorów, czyli do 
pasji tworzenia. Miało to 
początek w 1990 r. pod nazwą 
„Arsenał Sztuki
Nieprofesjonalnej,,. Dom 
Kultury w Niedobczycach 
postanowił kontynuować 
dalej tę dobrą tradycję 
i ogłosić po raz drugi 
konkurs, jednak ze względu 
na zmianę nazwy będzie on 
pierwszym konkursem, jak 
zapisane to zostało 
w programie. Regulamin 
Konkursu:

1. Każdy uczestnik może 
złożyć w sumie 3 prace w do
wolnych dziedzinach: /m a
larstwo, rysunek, rzeźba, 
grafika, gobelin/ i o dowol
nej tematyce do dnia 
16. XI. 1992 r.

wpłacić /przesyłką po
cztową lub na miejscu/ 
40. 000. - zł, na adres podany 
poniżej.

3.  Ze względu na ograni
czenie miejsca ekspozycji, 
w zależności od ilości na
desłanych prac jury może 
dokonać wstępnej selekcji 
prac.

4.  Wiek uczestnika nie 
może być mniejszy niż 16 lat.

5.  Przewiduje się nagrody 
pieniężne i rzeczowe na 
ogólną kwotę 4 milionów zł. 
Istnieje możliwość zwiększe
nia funduszu na nagrody.

Otwarcie wystawy nastąpi 
28 listopada 1992 roku 
o godz. 16. 00, w Domu Kul
tury.

Adres organizatora: 
44-270 Rybnik - Niedobczyce

ul. Barbary 23
tel. 286-91 wew. 570

Miejmy nadzieję, że patron 
konkursu, wielki impresjonis
ta Vincent Van Gogh, będzie

2. Każdy uczestnik kon
kursu zobowiązany jest

nad nim czuwał.
Oprac.: róż

 KOMUNIKATY 

* Dom Kultury w Ryb
niku - Niedobczycach orga
nizuje Kurs Tańca Towarzy- 
skiego I stopnia. W progra
mie: tańce standardowe, la
tynoamerykańskie i mambo.

Zapisy przyjmuje sekreta
riat Domu Kultury do
20. 10. 1992 r.

Spotkanie organizacyjne 
uczestników odbędzie się
22. 10. 1992 r. o godz. 18. 00.

* Dom Kultury w Ryb
niku - Boguszowicach za
prasza w dniu 19. 10. 1992 r. 
o godz. 9. 0 0 , 10. 30 i 12. 00 na 
„Kosmiczną Bajkę,, w wy
konaniu aktorów scen war
szawskich: Jolanty Orzecho
wskiej, Krzysztofa Zakrzew
skiego i Stanisława Irzyko
wskiego.

Polska Wspólnota Naro
dowa informuje o otwarciu 
biur

1.  Zarządu Wojewódzkie
go w Katowicach przy ul. 
Kobylińskiego 4.

2.  Zarządu Miejskiego 
w Wodzisławiu ul. Bogu- 
mińska 2 /obok Urzędu 
M iasta/w poniedziałki i śro
dy od godz. 15. 00 do 17. 00 
i piątek od godz. 11. 30 do 
12. 30.

OGŁOSZENIA DROBNE

Usługi Kserograficzne 
PUH „ULEX,,
Os. Południe

44-253 Rybnik-Boguszowice

Mercedes 190 D’ rok prod. 

1986 stan idealny wiele extra 

- sprzedam tel. 22-899 po

godz. 15. 00

PROGRAM TELEWIZYJNY
Poniedziałek, 19. 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 /8 /
11.3 0  En Vogue - historia video- 
clipów
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Język francuski
12. 45 „Park Serengeti - film 
w wersji francuskiej
13. 15 Język niemiecki / 7 /
13. 45 Oblicza Austrii - film 
w wersji niemieckiej
14. 15 Język włoski / 7/
1430 Język angielski / 7/
15. 00 „ALF„-ser. komediowy 
prod. USA W wersji ang.
1530 Prezentacje - Szkoła - Po 
obu stronach granicy
16. 00 Program dnia
16. 05 LUZ - program nasto
latków
17. 00 Teleexpress
17. 20 „ALF„-ser. komed. prod. 
USA
17.50 Fotogram - magazyn foto
graficzny
18. 10 „Magazynio,, - program 
satyryczny
18. 20 Z Polski rodem - magazyn 
polonijny
18. 45 Polska z oddali - Jan N o
wak Jeziorański
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 05 Antena
2030 Teatr telewizji- SOFOK
LES - „Król Edyp,,
2135 Tama - film dok. J. Kaliny
22. 00 Wiadomości
22. 15 „Pogranicze w ogniu,, / 8 /
- serial TP
23. 10 Mam nadzieję, więc jes
tem - reportaż o wsi Brudniec
23. 25 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 3 5  Kolekcjoner
10. 00 Język angielski /3 2 /  
1030 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie -Powtórka 
najciekawszych programów
12. 00 - 16. 25 - przerwa
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport - z wiatrem i pod 
wiatr
16.55 „Tajemnicze złote miasta,,
- serial anim.
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych
1730 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
1830 „Pokolenia,, serial 
prod. USA
19. 00 „Tusitala,, - serial prod. 
ang. -austral. 6-odc.
19.55 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/ 8 /  - ser. komediowy
20. 20 Nie ma się z czego śmiać - 
progr. rozrywkowy
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22. 00 Koncert Wielkiej Orkiest
ry Symfonicznej PRiTV
23. 10 To nie jest sprawiedliwe - 
„Dzieci porzucone,,
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Wtorek, 20. 10. 1992 r.
Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Mama i ja,,
9. 25 Domowe przedszkole 
930  Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Pogranicze w ogniu„-/8/ 
ser. TP /powtórzenie/
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 20 Przyjemne z pożytecznym
11. 40 Gotowanie na ekranie
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: wszy
stko o kozie, delikatesy
12. 45 Świat chemii / 8 /  - wiąza
nia chemiczne
13. 15 Kuchnia - twarde powiet
rze
13. 30 Fizyka półżartem - ener
gia z powietrza
13. 45 Rysuj z nami
13. 55 Surowce - soja - ser. prod. 
niem.
14. 10 Spotkania z cywilizacją
14. 20 Co? Jak? I Dlaczego? 
Dźwignia
14. 35 Klub domowego kompu
tera
14.55 Przybysze z Matplanety - 
drugie danie z ryb
15. 25 My w kosmosie - historia 
astronautyki
15. 40 Nasz Bałtyk / 3 /
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Tik - Tak oraz 
film „Dennis-Zawadiaka,,
1630 Język angielski dla dzieci
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Królik Bugs przedsta
wia,, - ser. anim. prod. USA  
17. 50 „Murphy Brown,, - 
ser. komediowy prod. USA
18. 15 Rewizja nadzwyczajna 
„Policja granatowa,,
18. 45 Armie świata: Armia Da
nii - program publicystyczny
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Arcydzieła „Do utraty 
tchu,, - film fab. prod. franc.
21. 45 Gra o pieniądze - maga
zyn gospodarczy
22. 15 Telemuzak - magazyn mu
zyki rozrywkowej
22. 45 Wiadomości
23. 05 Wieczór z... posiadaczem - 
program M. Ogórka
23. 45 Powrót Bardów - Piotr 
Bałtroczyk
0. 15 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta- 
rianie„ser. anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,,
930  Świat kobiet
10. 00 Język włoski dla 
początkujących / 3 /
10. 15 Język angielski w nauce 
i technice / 3 /
10. 30 Język francuski / 3 /
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum - kawiarnie
16. 55 „Kapitan Planeta i Plane- 
tarianie,, ser. anim. USA
17. 20 „Ojczyzna-Polszczyzna,, - 
Nagłówki w „Gazecie Wybor
czej,,
17. 40 Moja wiara
18. 00 Programy lokalne
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18. 55 „Europuzzle,,
19. 00 „Alan Parker,, - film dok. 
prod. ang.
20. 00 Reporterzy dwójki przed-

stawiają
20. 30 Rzeka Łódź - światowe 
spotkanie Łodzian
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej 
22. 15 „Bocznymi drogami,, film 
fab. prod. USA
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Środa, 21. 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,,
11. 35 Dalecy a bliscy - magazyn 
mniejszości narodowych
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - nowe 
przepisy
12. 35 Zamiast zlewni - mleczar
nia
12. 45 Miejsca niezwykłe - Ne- 
vers
13. 00 Kronika 70 - rok 1970
13. 20 Arsenał - chwała i rzeczy

w istość losu żołnierza
 13. 40 Miejsca niezwykłe - Voqu- 
ais
13. 55 Tajne archiwum - zamach 
na Hitlera
14. 15 Miejsca niezwykłe - Kone
wka
14. 30 Co się stało...? Paździer
nik 1956
14. 50 Sensacje XX-wieku - 
zabójstwo R. Kennedy’ego
15. 10 Pan Adam - spotkanie 
z Adamem Hanuszkiewiczem
15. 30 Stanisław Wyspiański - 
meble i wnętrza
15. 35 Szkoły w Europie - różno
rodność i zmiana /Francja/
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów - 
oraz film „Oddział dziecięcy,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Na wariackich papie
rach,, / 3 /  - ser. prod. USA
18. 15 Klinika zdrowego czło
wieka
18. 40 Podsłuchiwanie 
wszechświata /3 /  - granice kos
mosu
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 Studio sport: mecz piłki 
nożnej
22. 00 Warianty - program pub
licystyczny
22. 30 Piosenki z butiku
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Z biegiem lat, z biegiem 
dni,, / 7 /  - „Kraków-1907,,
0. 30 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, - serial anim. 
prod. japoń.
9. 10 „Pokolenia,,
9. 30 Świat kobiet
10. 00 Język angielski / 3 /
10. 30 Język niemiecki / 3 /
11. 00 Powtórka najciekawszych 
programów „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,, - serial anim.
17. 20 Ekostres
17. 40 Giełda - magazyn kupców 
i przemysłowców
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA źpowt y
19. 00 Perły z lamusa „Królowa 
Kelly,, melodramat prod. USA
20. 40 Ekspres reporterów
21. 00 Panorama
21. 30 Jazz Jamboree ’92: Man
hattan Transfer - koncert
23. 00 „Zapomnieć,, - film do
kum. o Leszku Goździku, uczes
tniku wydarzeń października

’56
23. 45 Ratujmy nowomowę - 
film dokum. St. Kuźnika 
24. 00 Panorama 
0. 10 Mandala sztuki / 4 /  - 
„Dzień Wody,,
0. 25 Zakończenie programu

Czwartek, 22. 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, / 5 / -  ser. prod. 
USA
1135 „Żołnierz nieznany,, - pro
gram publicystyczny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
1^. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: Co to 
jest Ekoland?
12. 25 ABC rolnika ekologa 
1230 Powstanie kontynentu /3 -  
o sty  - Wielka Rzeka
13. 45 Eko - Lego - F jak fenolo
gia
14. 00 Nie tylko dinozaury
14. 15 Kampinowski Park Naro
dowy
1430 Zwierzęta świata „Wielki 
Rów Afrykański,, / 2 /
15. 05 Rzeźba Polski - ordowik, 
sylur
1530 Najlepsi na start? czyli 
15.00 sekund ze zwierzętami
16. 00 Program dnia
16. 05 Kwant oraz film z serii„A- 
nimals in Action,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Sława,, / 1 5 / -  serial pro
dukcji USA
18. 10 Co nas obchodzi Maast
richt /rolnictwo/
18. 20 Inna muzyka - taniec 
słońca /taniec hinduski/
1935 Magazyn katolicki
19. 00 Tęczowy Mini - box
19. 10 Wieczorynka - „Wesoła 
siódemka,,
1930 Wiadomości
20. 10 „Columbo,, / 5 /  - serial 
prod. USA
2130 Tylko w Jedynce
22. 45 Wiadomości
23. 00 Reporter - magazyn 
2335 Studio sport - turniej teni
sa stołowego
0. 05 Język włoski dla 
początkujących / 3 /
0. 20 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 40 „Nowe przygody HE-MA
NA,, - ser. anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet
10. 00 Koncert UB40 - i Roberta 
Palmera
11. 00 Powtórki najciekawszych 
programów „Dwójki,,
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Język angielski w nauce 
i technice /3 /
16.55 „Nowe przygody He-ma- 
na„ - serial prod. USA
17. 20 Multihobby
17.50 Rozmowy o rzeczyniepos- 
politej A. Małachowskiego
18. 00 Program lokalny
1830 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA / p o w t/
1835 Europuzzle
19. 00 „Cywilny front,, - pilot 
ser. prod. USA
1930 Cienie życia
20. 05 Jazz Jamboree 92 - trans
misja koncertu
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 Teatr sensacji: „Kat czeka 
niecierpliwie,, / I  /
2330 „Zdrajcy ojczyzny,, - film 
dokum.
0. 10 Panorama
0. 20 Zakończenie programu

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

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

Biuro czynne od 9. 00 - 17. 00.
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PROGRAM TELEWIZYJN Y
Piątek, 16. 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 „Podróż nadziei,, - film 
fab.
11. 45 Klub samotnych serc
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Tylko u nas
12. 55 Temat dnia - sukces na 
moją miarę
13. 00 „Jak to jest 
w Anglii? „„Kontrola zanieczy
szczeń,,
1330 Temat dnia - sukces na 
moją miarę
1335 Warszawa zaprasza - im
prezy kulturalne 
13.50 Teleplastikon
14. 05 Temat dnia - sukces na 
moją miarę
14. 10 Dokument trochę inny - 
„Trochę dobrze,, K. Lenga
14. 40 Odpowiem na każde pyta
nie
14.55 Euroturystyka - Polska - 
Wolin
15. 10 Być tutaj - kim jestem?
15. 25 Temat dnia-sukces na 
moją miarę
1530 Jeśli nie Oxford, to co? 
1530 Jaka szkoła? Co to jest 
minimum programowe?
16. 00 Program dnia
16. 05 „Ciuchcia,, program dla 
dzieci
1630 Język angielski dla dzieci
/26/
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Triumf cywilizacji zacho
dniej, / 7/ ser. dok.
18. 15 Każdy ma prawo - jak 
rzecznik z rzecznikiem
1830 Koncert organkowy „Con 
Brio,,
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Podróż nadziei,, film fab. 
z 1990 r.
22. 00 Program publicystyczny
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Kroniki 
amerykańskie,, / 13/-ser. do
kum. prod. USA
2330 Muzyka country nowa 
tradycja - film prod. USA  
0. 30 „Siódemka,, w „Jedynce,,
1. 30 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, serial anim. prod. USA
9. 00 Transmisja z obrad Sejmu 
16.25 Powitanie
1630 Panorama
16. 40 Świat sportu
16.55 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - serial anim. prod. USA
17. 20 „Kate i A llie„/6/ - ser. 
komediowy prod. USA
1730 Warszawski Festiwal Fil
mowy
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 „Benny Hill,, ang. pro
gram rozrywkowy
22. 15 „Gułag,, - film fab. prod. 
ang.
0. 10 Panorama 
0. 20 N oc cykad
1. 20 Zakończenie programu

Sobota 17. 10. 1992 r.
Program 1
7. 25 Program dnia
7. 30 Wieści
7. 40 W smudze cienia - reportaż
8. 00 Rynek AGRO
8. 20 Z Polski... Jest taka szkoła
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, / 7 /
1030 Język angielski dla dzieci
11. 00 Rokendroler
1130 Sobotnie rendez-vous - 
architektura Warszawy
12. 00 Wiadomości
12. 10 EKO - ECHO - program 
ekologiczny
12. 25 Podróże na celuloidzie St.
- Sierra
13. 00 Walt Disney przedstawia
14. 20 Teatr Rozmaitości: John 
Murrel „Wspomnienia,,
1530 Sobotnie rendez-vous - 
architektura Warszawy 
1635 Teatr TV „W życiu jak 
w teatrze,, / 3 /
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Domek na prerii,, /1 6 /
18. 15 Wiecznie zielone - teletur
niej muzyczny
1830 „Pegaz,,
19. 00 „Małe wiadomości- DD,,
19. 10 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
2030 „Miecz z kraju Bushido,, - 
film fab. prod. ang. - jap.
22. 05 Portret - Czesław Miłosz 
2230 Wiadomości
23. 00 Sobota sportowa
23. 20 „Emanuelle,, - film fab. 
prod. franc.
030  Kanał 5 - zdrowie na budo
wie - program rozrywkowy 
135 Zakończenie programu 
Program 2
730  Peryskop - wojskowy ma
gazyn publicystyczny
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 Wspólnota w kulturze - 
Jan Wieliczko
1035 Artysta i jego świat - „Ar
tyści i modele,,
11. 00 Seans filmowy - program 
Ewy Banaszkiewicz
1130 Klub Yuppies? - program 
dla młodzieży
12. 00 Wzrockowa lista prze
bojów M. Niedźwieckiego 
1230 Auto - magazyn
13. 00 Studio Sport
1330 Misz - Masz - magazyn
14. 20 Róbta co chceta - pro
gram Jerzego Owsiaka
14. 40 Image - style w modzie
15. 00 Zwierzęta świata „Wielki 
rów afrykański,, / 1 /
1530 Lekarz domowy 
15.50 Powitanie 
15.55 Zapomniana kultura/1/- 
Zamek Krzyżtopór
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
1630 Panorama
16. 40 „Pełna chata,, /1 6 / - serial 
prod. USA
17. 10 Moda pod gwiazdami
18. 00 Program lokalny
1830 Halo dzieci - „Opowieści 
Kapitana Misia,,
1835 Akademia polskiego filmu 
„Nóż w wodzie,,
2030 Wielki sport - auto-moto- 
klub
21. 00 Panorama
2130 Słowo na niedzielę 
2135 W rocznicę śmierci Fryde
ryka Chopina: koncert fortepia
nowy E-MOLL OP. l 1 gra Dang 
Thai Son
22. 20 „Mąż pani ambasador,, 
/1 1 /
23. 15 Moda pod gwiazdami / 2 /
24. 00 Panorama
0. 10 Rock noc - magazyn
1. 10 Zakończenie programu

Niedziela, 18. 10. 1992 r
Program 1
6 3 5  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
n ie/
9. 00 „Zamek Eureki,, / 7/ -  serial 
prod. USA
9. 25 Teleranek
930  „Dzieci z ulicy Degras- 
si, / 7 /  - serial kanad.
10. 15 Język angielski dla dzieci
10. 25 „W 80 dni dookoła świa
ta, / 7 /  „W ostatniej chwili,,
11. 15 Morze - magazyn 
1135 „Tydzień,, - magazyn rol
niczy
12. 20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 45 Teatr dla dzieci: „Księżni
czka na ziarenku grochu,,
13. 25 Wywiady małych wiado
mości DD
1335 Z kamerą wśród zwierząt - 
zwierzęta nocy
1330 W starym kinie: „Dzien
nik upadłej dziewczyny,,
1530 Pieprz i wanilia - „Obec
ność przeszłości,,
16. 15 Country Ameryka / 4 /
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,, / 4 /  ser. prod. franc.
21. 10 Pamiętasz Jędrek - progr.
o Andrzeju Zausze
22. 10 Sportowa niedziela 
2235 Wokół wielkiej sceny - 
magazyn operowy
23. 25 Kino Europejskie „Da
vid,, -film fab. prod. niem.
1. 20 Zakończenie programu 
Program 2
730  Przegląd tygodnia /dla  
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, serial 
anim. prod. japońskiej
8. 25 Dla niesłyszących: „Wol
ter-człowiek niezwykły,, / 4 /
9. 20 Słowo na niedzielę /d la  
niesłyszących/
9. 25 Powitanie
930  Programy lokalne 
1030 B. Kaczyński zaprasza: 
„Bajka o koniku Garbusku,,
12. 00 „Rodzinny bumerang,, 
/2 5 /  ser. prod. austal. -ang.
1230 Kresowe korzenie / l /  - 
spotkanie z Korą
13. 00 „Powstawanie kontynen
tu,, / 2 /  „Bogata pustynia,,
1335 Jubileusz Jerzego Mierze
jewskiego
14. 10 Zwierzęta wokół nas - 
Podaj łapę
14. 40 Przecież to znamy - gra
i mówi Waldemar Malicki
15. 00 Wydarzenie tygodnia 
1530 Godzina z Hanna Barbera
16. 25 Program dnia 
1630 Panorama
16. 40 „Cudowne lata,, serial 
prod. USA
17. 10 Literatura niepokorna - 
Leopold Tyrmand
17.50 „Blaszany bębenek,, - film 
dok. P. Lazarkiewicza
18. 15 Warszawski festiwal fil
mowy
18. 25 Życie i śmierć / 2 /  spot
kanie z Korą
1835 Halo dzieci „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 40 „Dom Towarowy,, - ko
media prod. USA
20. 00 Kobiety / 3 /  - spotkanie 
z Korą
20. 10 Telekonferencja dwójki - 
To już 40 lat
21. 00 Panorama
21. 40 Koło fortuny - teleturniej
22. 10 M ężczyźni/4/- Spotkanie 
z Korą
22. 20 Piwnica Pod Baranami - 
reportaż
23. 00 Wieczór z Marleną Dietrich

rich - film dok. prod. ang.
23.50 Religia drzew / 5 /  - spot
kanie z Korą
24. 00 Panorama
0. 10 Mandala sztuki / 3 /  - 
„Dzień Powietrza,,
0. 25 Zakończenie programu

8
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Ilustracje 
różnią się 

w 8 miejscach. 
Znajdź różnice.

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiąza
nie łami-główki do 21. 10. br., 
wylosowana zostanie nagroda 
w postaci kasety video ufundo
wanej przez PUH „ULEX„ 
z Rybnika-Boguszowic, tel. 392- 
134.

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

Nagrodę za rozwiązanie ła
migłówki z „GR,, nr 39 z dnia 
2 października br. otrzymuje Ja
goda STAWICKA, ul. Flo
riańska 34 /25 , 44-217 Rybnik. 
Nagrodę prosimy odebrać w re
dakcji.

Herbalife
zaprasza

Kolejne spotkanie z panią 
Ewą Lawrence, przedstawi
cielką firmy Herba Life, 
odbędzie się we wtorek, 20 
października o godz. 18. 00 w sali 
Małej Sceny Rybnickiej, ul. 
Kościuszki 54. Zainteresowa
nych zarówno dystrybucją wy
robów Herba Life jak i stosowa
niem ich przypominamy, że jest 
to specjalna dieta do osób z nad
wagą lub niedowagą.

ZAPRASZAMY SERDE
CZNIE.

Pod znakami zodiaku
BARAN

I sprawy osobiste i zawodowe wymagają obecnie Twojej wysokiej 
koncentracji, feerii pomysłów i energii. Inaczej - może być klapa!

BYK
Chciałbyś decydować o wszystkim i dostawać wszystko czego 

żądasz, co niestety nie zawsze jest możliwe...
BLIŹNIĘTA

Znów Cię gdzieś „nosi,,. Uważaj, bo ktoś chce wykorzystać Twoją 
nieobecność i podważyć Twoje zaufanie u przełożonych...

RAK
Za często ryzykujesz i kusisz los, a przestrogi najbliższych odbierasz 

jako wtrącanie się do Twojego życia. Chyba niesłusznie.
LEW

Wiele przemyślałeś i jesteś przygotowany wewnętrznie do 
przemiany. Bez pomocy najbliższych nie będzie to łatwe.

PANNA
Nikt nie ma obowiązku myśleć tak jak  Ty, stąd też Twoje 

zachowanie może być interpretowane nie tak, ja k  sam widzisz problem. 
Trudno!

WAGA
Zawsze wolałeś kompromis od walki. Teraz wyjdzie na jaw, że 

niekiedy warto powalczyć!
SKORPION

Twoje nastroje wahają się od głębokiego dołka do szczytowej 
egzaltacji. Jest to męczące dla Ciebie i Twojego otoczenia.

STRZELEC
Nie bardzo uświadamiasz sobie swoje wady, stąd nieporozumienia, 

a nawet dosyć poważne konflikty. Niekiedy trzeba nawiązać kontakt 
z  rzeczywistością.

KOZIOROŻEC
Choć nie potrafisz okazywać zbyt wylewnie swych uczuć, pokaż 

czasem, choć gestem, pozytywne nastawienie.
WODNIK

Twoje plany, jak  zwykle, wyprzedzają wydarzenia. Nie przyśpieszaj 
spraw - daj czasowi czas.

R YB Y
Więcej myśl o zdrowiu i relaksie, unikaj kategorycznych rozwiązań, 

choć niekiedy wydają Ci się nieodzowne.

Fatałachy z naszej szafy

S w e try
Ostatnie parodniowe 

chłody przypomniały, że i po 
tak gorącym, jak tegorocz
ne, lecie przychodzi jesień... 
Jeszcze się bronimy przed 
wkładaniem ciepłych kurtek 
i płaszczy, a widziałam na
wet dziewczyny biegające 
bez rajstop...

Ale w naszej garderobie 
jest coś, co nadaje się ideal
nie na ten nieprzyjemny, 
przejściowy czas - SWE
TER.

Jaki jest on w tym roku? 
Różny, tak jak różna jest 
moda w ogóle, A więc sporo 
wzorów indiańskich, mija 
przecież 500 rocznica wypra
wy Kolumba. I tu trzeba

liczyć na własną inwencję 
i własne... druty, bo in
diańskie wzory widziałam 
na bawełnianych bluzkach 
i ciepłych kurtkach, niestety, 
na swetrach nie. Włóczki je
dnak nie brakuje, a wieczory 
coraz dłuższe...

Wchodzą znów w modę 
golfy, nie zniknęły bliźniaki

ani nieśmiertelne wzory war
koczowe. Swetry są długie, 
bo nosi się je przede wszyst
kim do getrów, są również 
proste, bez nadmiaru aplika
cji i dyndających ozdóbek, 
których ciągle w naszych 
sklepach za dużo...

Wróżka

Pomyśl o sobie

Świat zapachów
W omawianym dzisiaj zestawie 
kosmetyków firmy Gernetic In
ternational mowa będzie o ze
stawach zapachowych perfum 
i wód toaletowych.

W codziennym zabieganiu, 
nie doceniamy roli, którą w kon
taktach międzyludzkich odgry
wa zapach; zarówno nasza kulu- 
tra jak i nawyki higieniczne nie 
oddają właściwego miejsca kwe
stii zapachów, jedynie nasza 
podświadomość nie daje się 
oszukać...

A więc zapraszam do krótkieg
o przeglądu zapachów i ich 
działania.
FLEURIE - przeważa Uang - 

Uang dla wszystkich którzy lu
bią kwiaty i ich połączenia. 
Właściwości ich stymulują funk
cje seksualne, wspomagają ser
ce, kompozycja uspokaja, działa 
antyseptycznie na układ oddechowy

chowy i drogi moczowe, wpływa 
na dobre samopoczucie.

BOISE - przeważa drzewo 
różane, dla wszystkich którzy 
lubią szyk i komfort intymny. 
Właściwości: antyseptyczne, od
każające, łagodzące silny dezo
dorant, przywraca funkcje sek
sualne, pobudza trawienie, po
maga zasnąć. Wpływa na utrzy
manie zdrowej skóry.

EPICE - przeważają goździki 
i wanilia, dla tych, którzy chcą 
wyrazić się silniej i cieplnej; po
budza seksualnie, poprawia 
apetyt, działa antyneurologiczn

e, zwalcza pasożyty układu 
pokarmowego /jelit/, odkaża 
drogi oddechowe, ma właści
wości antybakteryjne, przeciw
zapalne. dezodoryzujące, prze
ciwżylaiowe, przeciwepilepty
czne, uspokajające i uśmie
rzające boi.

FRUITE - przeważają man
darynki, ananasy, cytryny dla 
tych którzy lubią świeżość 
i odprążenie.

Właściwości: pobudza trawie
nie /ż ó łć /  i nerki. Działa toni
zująco na mięśnie i serce, uspo
kaja nerwy, oczyszcza, wzmac
nia, działa odkażająco i przeciw- 
bakteryjnie, dezodoryzująco, 
antyreumatycznie, hamuje 
gościec i szkorbut, mineralizuje, 
stymuluje funkcje krwi, serca, 
arterii i nerwów.

PERFUMS DE BEAUTE 
i EAU DE BEAUTE „S,, - zo
stały opracowane przez ar Ro
gera DORNIE i są polecane 
przez firmę Gernetic Internatio
nal. Nasze dotychczasowe 
doświadczenia z perfumami ko
jarzyły się tylko z przyjemnym 
zapachem. Dlatego dla wielu 
wymienione perfumy i ich 
właściwości mogą być szo
kujące. Aby się przekonać o sile 
działania perfum dr Rogera 
DORNIE trzeba je poprostu 
zacząć używać.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


