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Masz sprawę - dzwoń do nas
Telefon non-stop: 288-25

Dzięki nowinkom technicznym, redakcja nasza może przyjmować 
telefony Czytelników przez 24 godziny na dobę. Tak więc, o każdej 
porze dnia i nocy — jeśli masz sprawę — dzwoń do nas!

Automatyczna sekretarka uruchamia się po 5 dzwonkach, a na
grywanie zaczyna po przedstawieniu się i krótkim sygnale dźwię
kowym, po którym daje 30 sekund czasu na nagranie.

Premier Bielecki w Rybniku
W Wielki Czwartek, w Elektrowni Rybnik gościł Prezes 

Rady Ministrów JAN KRZYSZTOF BIELECKI. Premier przy
był do naszego miasta z własnej inicjatywy, zainteresowany 
problematyką kompleksu paliwowo-energetycznego.

 Bliższych informacji na temat tej niecodziennej wizyty, pro
simy szukać w następnym numerze naszej gazety.

W I O S N A

Jestem drogą, prawdą i życiem
Tak zostało zatytułowane wi

dowisko biblijne o ostatnich 
dniach Chrystusa, wystawione na 
początku Wielkiego Tygodnia na 
Małej Scenie. Wykonawcami byli 
uczniowie Liceum Ekonomiczne
go, wspomagani przez młodzież 
Technikum Górniczego w Rybni
ku. Młodzi aktorzy z przejęciem 
wcielili się w swoje role, a rów
nie młoda widownia z zaintere
sowaniem śledziła akcje.

Scenariusz, oparty na tek
stach ewangelicznych i „Listach 
do Nikodema” Jana Dobraczyń
skiego, napisała nauczycielka Li
ceum Ekonomicznego Krystyna 
Nowacka. Jej dziełem była rów
nież scenografia, zaś przedstawie
nie wyreżyserował animator kultury naszego regionu Janusz Majewski.

tury naszego regionu Janusz Ma
jewski.

Nie jest to pierwszy spektakl 
przygotowany przez K. Nowacką 
i jej uczniów. Zaczęło, się dwa
dzieścia lat  temu od uroczyste
go apelu świątecznego w szkole, 
na którym młodzież przedstawiła 
w formie widowiska, ludowe ob
rzędy wielkanocne. Pomysł się 
spodobał i od tego czasu trady
cyjnie trzecie klasy rybnickiego 
Liceum Ekonomicznego z pomocą 
K. Nowackiej, przygotowują co
rocznie nowy spektakl.

Podziwiać należy młodzież, 
która w niezwykle krótkim czasie 
zdołała przygotować spektakl, 
aby zdążyć z jego wystawieniem 
w przedświątecznym okresie.

(róż)

Widząc jak wiele dziedzin naszego życia nie ogarnęła jeszcze 
fala demokratycznych przemian — możemy z pewnym zado
woleniem stwierdzić, że władze naszego miasta nie tylko zo

stały wybrane w sposób demokratyczny (27 maja 1990 roku), ale 
pracują również zgodnie z regułami demokracji. I choć dla wielu 
to magiczne słowo „demokracja” kojarzy się głównie z ciągnącą się 
godzinami debatą i pozornym bałaganem, to niestety, lepszego spo
sobu rządzenia nikt jeszcze nie wymyślił. Klasycznym obrazem, ilu-

R A D A  M IA S T A  OBRADUJE

O demokracji, koleżeństwie gmin, budżecie, 
żłobkach których nie będzie!

ilustrującym funkcjonowanie demokratycznych „reguł gry” w naszym 
mieście, była sesja Rady Miasta, która obradowała w środę 29 marca 

br.
BUDŻET UCHWALONO

Kiedy chodzi o duże pieniądze (mimo iż wielokrotnie mniejsze niż 
realne potrzeby miasta) dysponenci czują poważne zakłopotanie. Tak 
też jest z budżetem Rybnika w bieżącym roku. A do rozdzielenia 
było aż (lub tylko) 160 mld złotych.

Debata rozpoczęła się dosyć niefortunnie, gdyż niektórzy radni, 
mimo iż otrzymali do wglądu projekt budżetu na 7 dni przed spo
tkaniem, zadawali wiele pytań dotyczących kwestii podstawowych. 
A przecież na to właśnie przeznaczono owe 7 dni „sam na sam" 
z projektem budżetu!
 Pierwszą konkretną wątpliwość, w godzinę po rozpoczęciu sesji, 

wyartykułował radny Waldemar Stępniewski (okręg wyborczy nr 2: 
Kamień, Paruszowiec, Ligota, Gotartowice, Kłokocin). Chodziło o 
punkt uchwały budżetowej, który miał wskazać Państwowy Bank 
Kredytowy jako bank obsługujący kasę miasta. Radny Stępniewski 
argumentował, że lepiej dać zarobić na obsłudze miejskich pienię
dzy bankowi prywatnemu (jednostki prywatne płacą miastu 50 proc, 
podatku obrotowego), niż bankom państwowym (jednostki uspołecz
nione płacą tylko 5 proc. wspomnianego podatku). A więc Waldemar 
Stępniewski, w imię dobrze pojętego interesu miasta, proponował 
nie wiązać sobie rąk ustawą i nie określać z góry na cały rok, w ja
kim banku miasto ma trzymać pieniądze.

Propozycja ta spotkała się z kontrargumentem iż miasto nie może 
ryzykować przetrzymywania pieniędzy w małych i nieznanych jesz
cze bankach. Wszelkie wątpliwości rozwiała radca prawny Łucja 
Pierchała, oświadczając, iż proceduralną koniecznością jest wskaza
nie w uchwale budżetowej konkretnego banku, w którym miasto 
będzie prowadziło swoje finanse. Wątek poruszony przez radnego W. 
Stępniewskiego, powrócił jeszcze raz w propozycji radnego Mariana 
Wolnego (okręg wyborczy nr 5: N iedobczyce, Niewiadom); na jego 
wniosek odstąpiono od ustawowego określenia konkretnego banku, 
w którym pieniądze swoje trzymać będą Rady Dzielnic.

Duże poruszenie wśród radnych wywołało kilka propozycji zmia
ny budżetu, zaproponowanych przez radnego Jerzego Frelicha (okręg 
wyborczy nr 4: Chwałowice, Radziejów, Popielów, Meksyk). Poru
szenie to jednak wypływało stąd, że radny Frelich proponując zmia
ny w budżecie, nie skonsultował ich nawet z instytucją, której na
gle zaproponował zwiększenie sumy dotacji. Tak było np. z propo
zycją zwiększenia kwoty na utrzymanie rybnickiej filharmonii o 50 
mln złotych: kiedy kierujący obradami oddał głos dyrektorowi fil
harmonii Bolesławowi Motyce, ten nie skłonił się ku propozycji rad
nego Frelicha.

Podczas obrad padło jeszcze kilka mniej istotnych pytań; w koń
cu po dwugodzinnej debacie, bez większych poprawek uchwałę bud
żetową przyjęto większością głosów (przy 5 głosach wstrzymujących się).

ZW IĄZKI MIĘDZYGMINNE
Radni uchwalili również przystąpienie naszego miasta do trzech 

związków międzygminnych, które ułatwią wspólną realizację przed
sięwzięć publicznych w zakresie dostaw ciepła, komunikacji autobu
sowej oraz wodociągów i kanalizacji. Obok Rybnika, Międzygminny 
Związek Ciepłowniczy tworzą: Jastrzębie Zdrój, Knurów, Leszczy
ny, Wodzisław Śląski i Żory. Siedzibą związku jest Jastrzębie Zdrój. 
Członkami Międzygminnego Związku Komunikacyjnego są: Rybnik, 

(Dokończenie na st r. 3)

Zdj. Jolanta Maciejewska
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Porady prawnika
W  każdy CZWARTEK, od godz. 14.00 do 16.00, w  

siedzibie „Gazety Rybnickiej" dyżuruje prawnik, który 
BEZPŁATNIE udziela porad naszym Czytelnikom. Py
tania i sprawy można przedstawiać telefonicznie lub 
osobiście, a także nadsyłać listy z dopiskiem „Porady 
prawne”.

Nasz adres: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54, 
tel. 288-25.

Agencja Giełdowa Pośrednictwa 

Handlowego „Corso" s.p z  o .o.
Rybnik, ul. 3-go Maja 30 „Biurowiec KBO” , tel. 279-37

zaprasza producentów i handlowców do korzystania z usług 
pośrednictwa:

— surowce 
—  artykuły przemysłowe
— artykuły konsumpcyjne

najniższe prowizje w zależności od wielkości transakcji 

Oferta specjalna:

— prowadzenie akcji reklamowych i promocji
— kompleksowe usługi biurowe
— prowadzenie ksiąg podatkowych przychodów i rozchodów 

w imieniu klienta

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
informuje, iż

przeprowadzony zostanie nabór kandydatów do

STRAŻY MIEJSKIEJ
Chętnych prosimy o osobiste zgłoszenie się w Urzędzie Mia

sta, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 32, w dniach 
od 3 do 5 kwietnia br., w  godzinach od 8 do 10.

RYBNICKA FABRYKA MASZYN

w Rybniku, ul. Chrobrego 39

zatrudni od zaraz
—  informatyków
—  kierownika księgowości finansowej
—  pracowników ze znajomością księgowości fi

nansowej na samodzielne stanowiska w księ
gowości

—  tokarzy
—  frezerów 
— wytaczarzy

dłuciarzy-strugaczy
Warunki pracy i płacy do omówienia w  kadrach 

i szkoleniu codziennie w  godzinach od 7 do 15.

ZARZĄD MIASTA INFORMUJE, ŻE

W dniu 20 marca 1991 r. Rada Uchwaliła budżet miasta na rok 
1991, zamyka on się po stronie przychodów i wydatków kwotą 160 
mld zł.

Szczegółowe informacje na temat budżetu opublikowane zosta
ną w następnym numerze „Gazety Rybnickiej”.

Rada Miasta podjęła następujące decyzje:
1. Uchwałą Nr 122/XV/91 zarządzono pobór łącznego zobowiązania 

pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa w dzielnicach:

Boguszowice
Chwałęcice

■ Gotartowice 
• Kamień
■ Kłokocin
■ Niedobczyce

— Niewiadom
— Orzepowice
— Popielów
— Rybnicka Kuźnia 
— Zebrzydowice

Łączne zobowiązanie pieniężne obejmuje należności z tytułu po
datku rolnego, podatku od nieruchomości od rolników, opłatę leśną 
oraz opłatę melioracyjną.

2. Uchwałą Nr 124/XV/91 zlikwidowano Rejonowy Zespół Usług 
Projektowych, Zarząd Miasta ustalił termin likwidacji Zespołu na 
dzień 28 marca br.

3. Uchwałą Nr 125/XV/91 przedłużono ważność obowiązywania miej
scowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rybnika zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/71/79 Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach z dnia 10 maja 1979 r. do czasu uchwa
lenia nowej edycji planu ogólnego miasta Rybnika.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia 
w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Ponadto Rada podjęła uchwałę o stopniowej likwidacji żłobków 
na terenie miasta, która powinna zakończyć się do dnia 31 lipca 
1991 r.

SKLEP AGD

Rybnik, Findera 6 (pawilon) 
telefon 252-30 

poleca w szerokim 
asortymencie

CZĘŚCI ZAMIENNE
do sprzętu zmechanizowanego 
jak: pralki, wirówki, lodówki, 
odkurzacze, młynki, miksery, 
suszarki, piece elektryczne i 
gazowe, itp., oraz sprzęt oświetleniowy 

 i sprężarki w  
dużym asortymencie.

Zapraszamy od 8 do 17.

„NORIS”
Rybnik, Findera 6 (pawilon), 

telefon 252-30
oferuje do sprzedaży w sze

rokim asortymencie

POŚCIEL
własnej produkcji w cenach 
hurtowych i detalicznych oraz 

TKANINĘ POŚCIELOWĄ 
Zapraszamy od 8 do 14.

h u r t o w n ia
ARTYKUŁÓW

SPOŻYWCZYCH
poszukuje akwizytorów na 
dogodnych warunkach finan

sowych

Rybnik, u l. Myśliwska 3 tel. 
235-08.

POSZUKUJĘ pomieszczenia 
na gabinet lekarski interni
styczny w centrum Rybnika. 
Zgłoszenia telefon 39-59-59 w 
godzinach wieczornych.

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM parcelę budowla

ną w Rybniku oraz nie wykoń
czony dom w Gorzycach, tel. 
244-65 od godz. 17 do 19.

MIEJSCE wolne do Bremen. 
Wyjazd dnia 10.04 1991 r. Tele
fon 31-20-86 Leszczyny.

ANULUJĘ treść pieczątki p.o. 
Kierownik Działu Organizacji i 
Nadzoru, mgr Joanna Becker.

NAPRAW A pralek automatycz
nych zagranicznych i krajowych. 
Lasota Janusz. Rybnik, ul. Sła
wików 7b/17, telefon 255-35.

GAZETA RYBNICKA.. Ukazuje się od 17 sierpnia 1919 
roku, wydawana w okresie międzywojennym przez Mi
chała Franciszka Kwiatkowskiego, a redagowana ód 1927 
roku do 1939 przez Ignacego Knapczyka. Obecnie — 
dwutygodnik samorządowy. <> Redaguje zespół. <>
Adres redakcji: 44-200 Rybnik, u l Kościuszki 54, p. 16, 
te l. 288-25. Biuro czynne od godz. 9.00 do 15.00. <> Wy

Wydawca: Rybnicki Ośrodek Kultury (na zlecenie Zarządu 
Miasta). <> Redakcja nie zwraca materiałów nie zamó
wionych Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i 
zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowia
da. <> Druk: Prasowe Zakłady Graficzne. Kraków. Al. 
Pokoju 3.
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O demokracji, koleżeństwie gmin...
(Ciąg dalszy ze str. 1)

 Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Żory, Leszczyny, Zebrzydowice, 
Suszec, Świerklany, Gaszowice, Mszana. Siedzibą związku jest Ja
strzębie Zdrój. Do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanali
zacji, obok Rybnika należą: Gaszowice, Gierałtowice, Godów, Go
rzyce, Jastrzębie Zdrój, Knurów, Leszczyny, Lubomia, Mszana, Su
szec, Świerklany, Wodzisław Śląski i Żory. Na siedzibę związku obra
no Wodzisław Śląski.

Powołanie wspomnianych związków jest ekonomiczną koniecznoś
cią, gdyż nawet dużych gmin, takich jak Rybnik, nie stać na unie
zależnienie się w wymienionych dziedzinach. Zorganizowanie się 
miast w związki, jest warunkiem przejęcia przez nie dóbr i kom
petencji po likwidowanych, analogicznych przedsiębiorstwach woje
wódzkich.  

KONIEC EPOKI... ŻŁOBKÓW!
Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja nad uchwałą o likwidacji 

żłobków w Rybniku. Niewiele było osób broniących ich bytu, zwła
szcza wobec sumy 3 mln złotych, które miasto musi miesięcznie do
płacić do każdego dziecka

Przeciwko podjęciu uchwały o likwidacji żłobków wypowiedziała 
się m. in. radna Maria Kulawik (okręg wyborczy nr 7: Nowiny). Pro
ponowała ona odłożyć debatę nad uchwałą o likwidacji żłobków do 
czasu opracowania przez Zarząd Miasta, projektu form opieki nad 
dziećmi do lat 3 w Rybniku. Radnej Kulawik zależało najwyraźniej 
na utrzymaniu przynajmniej jednego żłobka. Wniosek ten wspierał

list napisany przez rodziców dzieci ze żłobka przy ul. Dąbrówki. Go
rąca wymiana poglądów, osłabiła nieco projektodawców likwidacji 
żłobków. Odnosiło się wrażenie, iż gotowi są pójść na ustępstwa, aby 
likwidować żłobki stopniowo, bez ściśle określonego czasu zakończe
nia operacji, a do czasu ostatecznej likwidacji istniałby przy
najmniej jeden żłobek dla najbardziej potrzebujących i najniżej za
rabiających rodzin Przełom w dyskusji spowodowało wystąpienie 
radnego Józefa Meisla (okręg wyborczy nr 5: Niedobczyce, Niewia
domi. Wygłosił on pogląd, że zachowanie choćby tylko jednego żłob
ka, może być przyczyną nadużyć gdyż perspektywa utrzymywania 
dziecka na koszt miasta jest bardzo kusząca. Radny podkreślił też 
potrzebę określenia konkretnego terminu ostatecznej likwidacji żłob
ków. Wypowiedź ta przekształciła dyskusję na temat: czy zostawić 
jeden żłobek albo inaczej opiekować się dziećmi do lat 3, w dysku
sję nad tym czy likwidować całkowicie żłobki, czy nie?

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie następujące kwestie: 
„Czy jestem za całkowitym zlikwidowaniem żłobków?” W wyniku 
głosowania (24 — za, 7 — przeciw, 5 — wstrzymujących się), los 
żłobków został przesądzony. Można było więc spokojnie podjąć gło
sowanie nad kolejną uchwałą, którą przyjęto stosunkiem głosów (26 

za, 6 — przeciw, 6 — wstrzymujących się) Oto jej treść: Rada 
Miasta Rybnika postanawia: 1. Stopniowo likwidować żłobki na te
renie miasta w terminie do 31 lipca 1991 r. 2. Terminy, zasady i tryb 
likwidacji poszczególnych placówek ustali Zarząd Miasta. (...)

MAREK SZOŁTYSEK

Klub Inteligencji Katolickiej
zaprasza na spotkanie w piątek, 12.04. o godz. 17.30 w Dolnym 

kościele Królowej Apostołów.
Po mszy świętej wykład na temat: „Norma prawna -— norma 

moralna” wygłosi dr Gerard Kuźnik.

R ozpoczyna się okres składania 
podań do szkół średnich. Na 
naszym terenie uruchomione 

zostanie nowe liceum ogólnokształ
cące w Leszczynach. Podania do 
tej szkoły przyjmowane są w Zasad
niczej Szkole Górniczej KW K „Dę
bieńsko”. Swoją działalność rozszerza

Uwaga nauczyciele 
i uczniowie!
rza rybnickie LO, mieszczące się obecnie 

 w budynku SP nr 5. Od 
września br. szkoła ta znajdzie no
wą, bardziej wygodną siedzibę w 
budynku ZSG kop. „Chwałowice” .

Egzaminy wstępne do szkół śred
nich przeprowadzone zostaną bez
pośrednio po zakończeniu bieżącego 
roku szkolnego. Delegatura Za
miejscowa Kuratorium Oświaty i 
Wychowania w Rybniku zapewnia, 
że wszyscy uczniowie, którzy zda
dzą egzamin — zostaną przyjęci, z 
możliwością przeniesienia do szko
ły dysponującej większą ilością 
miejsc. Warto dodać, że wzrasta 
zainteresowanie młodzieży nauką w 
liceach ogólnokształcących. Trud
no się temu dziwić, gdyż szkoły 
te zapewniają zdobycie wiedzy, obecnie

 i w przyszłości, bardzo 
przydatnej. Chodzi tu przede wszy
stkim o kształcenie w zakresie języ
ków obcych i informatyki. Już te
raz życzymy młodzieży pomyślno
ści, a rodzicom... silnych nerwów. 

Delegatura Zamiejscowa KOiW w

LISTY DO REDAKCJI

Rybniku informuje, że podania o 
pracę w placówkach oświatowych 
na rok szkolny 1991/92 przyjmują 
bezpośrednio dyrektorzy tych pla
cówek. Oni również podejmują de
cyzję o zatrudnieniu, zawiadamia
jąc równocześnie delegaturę o tym 
fakcie, poprzez adnotację na kopii 
podania kandydata.

Oferty kandydatów do pracy w  
szkolnictwie przyjmuje niezależnie 
Dział Kadr Delegatury Zamiejsco
wej KOiW w Rybniku do dnia 15 
sierpnia br. Na podstawie tych 
ofert kandydaci będą kierowani 
do szkół, w których są wolne eta
ty. Po 20 sierpnia dyrektorzy mo
gą zatrudnić emerytów lub przy
dzielić godziny ponadwymiarowe.

W pierwszej kolejności zgodnie z 
rozporządzeniem Ministerstwa
Edukacji Narodowej zatrudnieni zo
staną absolwenci wyższych uczelni, 
posiadający przygotowanie pedago
giczne oraz wykwalifikowani nau
czyciele pragnący wrócić do zawo
du. W niepełnym wymiarze godzin 
mogą zostać zatrudnieni nauczycie
le—emeryci oraz doświadczeni pra
cownicy spoza oświaty (do nau
czania przedmiotów zawodowych i 
uzupełniających w szkołach po
nadpodstawowych).

mgr Eugenia Wiatrak 
Dyrektor

Delegatury Zamiejscowej 
Kuratorium Oświaty 

i Wychowania 
w Rybniku

Idzie nowe?
Zdziwiły mnie i zeźliły niektóre pozycje spod wspólnego tytułu „Idzie 

nowe?” Czyżby? Jakie NOWE, skoro nadal ludzie nie mają odwagi pod
pisać się pełnym nazwiskiem pod tym, co piszą do redakcji?

Przecież chcemy budować demokrację, a w państwie demokratycznym 
za poglądy nikt nie może być represjonowany. Wydaję mi się, że zawsze 
ceną za publiczne głoszenie swojego zdania była możliwość zderzenia 
się z opinią odmienną. I to wszystko. Jak wierzyć w autentyzm opisy
wanych spraw, kiedy są tak anonimowo przedstawiane? Jak mamy dzia
łać po NOWEMU, skoro nie potrafimy podjąć nawet tak niewielkiego 
ryzyka, jakie łączy się z odpowiedzialnością za publiczne głoszenie swo
ich poglądów? Halina Opoka

Z KASETKI 
AUTOMATYCZNEJ 

SEKRETARKI:
1. Artykuł o rybnickim „Społem” 

bardzo trafny i przekonujący. To 
prawda — rok mamy stracony. 
Ale zachodzi obawa, że nawet te
raz, przy tak powszechnym nieza
dowoleniu i rozgoryczeniu pracow
ników Zarząd uspokoi i przekona 
wszystkich swoim ja, jedynym 
JA, stanowiącym i rozstrzygającym 
za wszystkich, a ich organ nie ty
le kontrolujący, co AKCEPTUJĄ
CY, czyli Rada Nadzorcza, też 
uzna racje zarządu za jedynie 
słuszne !

Czy pracownicy „Społem” wezmą 
wreszcie swoje sprawy w swoje 
ręce?

Jak to się dzieje, że w kraju już 
demokratycznym, ludzie tak źle 
rządzący mieniem spółdzielczym są 
nadal tak uderzający silni.

A może potrzebna jest pomoc z 
zewnątrz?

Długoletnia pracownica pawilonu 
„Społem”.

2. Zbyt wiele niedokładności w 
adresach abonentów telefonicznych. 
Proszę zwrócić uwagę autorom 
Rybnickiej Książki Telefonicznej, 
że adres abonenta jest częścią in
formacji w tego typu wydawnic
twach.

Z dzieckiem do poradni
Od wielu lat na terenie Rybnika funkcjonuje Poradnia Wychowawczo-

Zawodowa. Jest to dotychczas jedyna placówka, która wspomaga szkoły 
i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycz
nych. Rozwijająca się cywilizacja pociąga za sobą wzrost zakłóceń emo
cjonalnych przejawiających się często w nerwicach, a w przypadku na
szych dzieci tak dobrze nam znanym negatywiźmie szkolnym.

Z uwagi na rangę tego problemu, poradnia wychodzi naprzeciw po
trzebom społeczności rybnickiej prowadząc: doradztwo wychowawcze i za
wodowe oraz diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, na bazie której or
ganizuje się zajęcia terapeutyczne.

Ze względu na trudne warunki lokalowe i kadrowe, zakres działalno
ści poradni jest zawężony. Nie bez znaczenia jest więc współpraca szkół 
rybnickich z poradnią. Szkoły współdziałając z poradnią tworzą zespoły 
socjoterapeutyczne i klasy wyrównawcze.

Poradnia nosi się z zamiarem rozszerzenia działalności o badania kwa
lifikacyjne dla kierowców i operatorów sprzętu budowlanego. D. C.



C R E D O
dostrzegać piękno w tym 
co otacza
w tym co najbliżej 
w zasięgu dłoni 
odkrywać NOWE 
spotkać spojrzenie 
nad tym co małe —

pochylać głowę
szukać
by znaleźć co zapomniane
dotknąć
ukoić
ciepłem otoczyć 
wrócić 
przebaczyć 
podejść 
zaistnieć 
wyciągnąć rękę 
otworzyć oczy 
czasem — zamilknąć 
o nic nie pytać 
by móc usłyszeć w

pozornej ciszy 
ból 
krzyk 
rozpacz 
łzy
serca bicie — szept 
gasnącego życia

— W —

OFERTA JEST, CZY Z NIEJ SKORZYSTAMY

Czy w czasach, kiedy problemy 
bytowe przesłaniają powoli wszy
stkie inne, gotowi jesteśmy wykrze
sać w sobie trochę energii, na ży
cie towarzyskie i kulturalne? Czy 
narzekanie na brak placówek i im
prez kulturalnych nie bywa raczej 
wykrętem przed podjęciem jakiego
kolwiek wysiłku dla zorganizowa
nia sobie czasu tak, by starczyło go 
jeszcze i na strawę duchową?

Całe lata „urawniłowki” i po
chwały średniactwa sprawiły, że 
bardzo obniżyliśmy poziom naszych 
wymagań kulturalnych. W wielu 
przypadkach kończą się one na 
twórczości typu „Bawarskie przy
padki”, „Lody na patyku”, czy „Akademia

 policyjna” . Na ekranie do
mowego „kina”, oczywiście. A gdy
by tak uważniej spojrzeć na pro
blem to może okaże się, że naj
większa pustynia kulturalna jest w 
nas samych?

Rosło więc serce na w idok tłu
mów, młodych przeważnie ludzi, 
ciągnących na każdy seans tegoro
cznych konfrontacji filmowych, któ
re odbywały się w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Placówka ta, na dobre 
wrosła w krajobraz kulturalny i ur
banistyczny miasta. I choć dziś 
zwie się Rybnickim Ośrodkiem Kul

Kultury, powoli zamienia się w praw
dziwy „kombinat” — jak stwierdził 
długoletni dyrektor ROW-u, Woj
ciech Bronowski. W skład „kombi
natu” wchodzi także Mała Scena 
przy ul. Kościuszki 54.

Czy oferta ROK-u jest w stanie 
zaspokoić potrzeby kulturalne ry
bniczan i czy potrzeby te w ogóle 
istnieją? Próbując odpowiedzieć na 
to pytanie, zastępca dyrektora ds.

gospodarczo-polityczną w kraju. Coś się je
dnak zmienia. Trzeba odnotować 
wejście placówek kulturalnych mia
sta, w tym również ROK-u, w sfe
rę budżetową miasta. Oznacza to  
finansowanie z pieniędzy podatni
ków. A więc uczestnictwo w im
prezach organizowanych w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej lub na jego Ma
lej Scenie będzie niejako korzyst
nym dla wszystkich skonsumowaniem 
tych pieniędzy w postaci wrażeń ar
tystycznych. Jednym słowem: cho
dzisz, nie chodzisz i tak płacisz po-

że

artystycznych, Krystyna Piasecka, 
potwierdza moje obawy wyrażone 
na wstępie. Frekwencja w ubie
głym roku pozostawiała wiele do 
życzenia. Komplety na widowni by
ły w stanie zapewnić tylko impre
zy, których główną atrakcją był 
striptis, ewentualnie bardzo głośne 
nazwiska. Trzeba było „obniżyć lo
ty” i zrezygnować z imprez o wy
sokich walorach artystycznych. K. 
Piasecka ma nadzieję, że nie na 
długo, a bessę w kulturze, która 
dotknęła nie tylko rybnickie pla
cówki, tłumaczy sytuacją gospodar-

My albo śmieci!
Tradycyjnie, co roku, okres 

świąt wielkanocnych jest okazją 
do robienia wiosennych porząd
ków. Niestety, śmieci najczęściej 
trafiają do rowów, lasów i w za
rośla. W okresie zimowym i wio
sennym, gdy prywatne kotłow
nie pracują pełną parą, miejsca, 
w  które wywozi się popiół ze 
spalania węgla i miału przeobra
żają się w dzikie wysypiska. Są 
one potem sprzątane przez Za
kład Usług Sanitarnych, a nie
kiedy przez tych, których przyła
pie się na nielegalnym wysypy
waniu śmieci. Takie dzielnice 
Rybnika jak Stodoły, Grabow
nia, Golejów, Wielopole, Ka
mień, Popielów, Radziejów, Orze
powice i  Chwałęcice nie są ob
jęte masowym wywozem śmieci. 
Tylko sporadycznie, niektórzy 
mieszkańcy tych dzielnic korzy
stają z usług służb komunal
nych.

Do tej pory, ten stan był uza
sadniony brakiem kubłów. Teraz 
rybnicka gospodarka komunalna 
dysponuje odpowiednimi pojem
nikami i każdy kto chce, może 
zostać jego właścicielem.

Jeden kubeł kosztuje 250 tys. 
zł., a wywóz śmieci — od 150 tys. 
do 200 tys. zł rocznie. Cena za
leży od częstotliwości opróżnia
nia pojemników. Nie są to więc 
ogromne pieniądze i każdy właś
ciciel domu powinien zaopatrzyć 
się w kubeł i podpisać umowę z 
MPGK na wywóz śmieci; w tros
ce o czystość swojego otoczenia.

Dużą role powinny odegrać w 
tym samorządy mieszkańców 
propagując i organizując wywóz 
śmieci z dzielnicy. Im więcej lu
dzi z dzielnicy skorzysta z usług, 
tym niższe będą koszty wywozu 
nieczystości. Samorządy miesz
kańców powinny też zająć się 
znalezieniem miejsc na lokalne

wysypiska śmieci, z których po
tem Zakład Usług Sanitarnych 
wywoziłby nieczystości na cen
tralne wysypisko przy ul. Kol
berga (zlokalizowane na tere
nach zdewastowanych).

Na wysypisko to trafia rocznie
300 tys. m3 śmieci z czego 170 
tys. z budynków mieszkalnych. 
W wyniku podjętych prac obję
tość wysypiska zwiększy się. Tak 
więc władze miejskie przez naj-

naszym mieście zarejestrowa
nych jest 23.296 samochodów oso
bowych i 952 ciężarowych. Do 
tego dochodzą samochody z są
siednich miast. Ulica Gliwicką 

„przejeżdża 3900 pojazdów na do
bę, Wodzisławska 7100, Kotucza 
— 10200 pojazdów na dobę. Na 
miasto opada też wiele pyłów. 
Najmniej — w Golejowie: 168 
ton/km2 przez rok, a najwięcej 
na ul. Rudzkiej: 421 ton/km2

najbliższych kilka lat nie muszą 
martwić się o składowanie 
śmieci.

Przyczyną powstawania dzikich 
wysypisk jest głównie niechluj
stwo. Przykładem — wysypisko 
przy ul. Żużlowej. Przy budowie 
ciepłociągu, Rybnicka Spółdziel
nia Mieszkaniowa nawiozła tam 
gruzu, którego już nie usunięto. 
Ludzie dosypali swoje śmieci i 
tak powstało dzikie wysypisko. 
Widać więc, że czystość miasta 
zależy w bardzo dużym stopniu 
od kultury jego mieszkańców.

W Rybniku zlokalizowane są 
192 zakłady przemysłowe, z cze
go 28 — w centrum miasta. W

przez rok, w śródmieściu -  246 
ton/km2 na rok. 

Wszystko to oczywiście nie po
zostaje bez wpływu na czystość 
miasta. Zamiatanie ulic jest bo
wiem bardzo kosztowne — pra
ca zamiatarki typu „Broadway” 
kosztuje 200 tys. zł na godzinę. Z 
ponad 600 ulic, zamiatanych jest 
tylko 85! Na więcej miasta nie 
stać; zresztą utrzymanie czy
stości na chodniku i połowie 
jezdni spoczywa na właścicielach 
posesji. Nie miejmy więc pre
tensji tylko do władz miej
skich! Czystość naszego miasta 
zależy także od nas!

(jak)

przez podatki na ich utrzymanie. 
Lepiej więc chodzić.

Duża scena teatru przystosowana 
jest do prezentowania najróżniej
szych form sztuki profesjonalnej. 
Zaawansowane są rozmowy na te
mat występów „Mazowsza”, które 
dotąd w Rybniku wystąpić nie 
chciało, mając zastrzeżenia do kom
fortu zaplecza scenicznego. Czy na 
zmianę postawy słynnego zespołu 
Miry Zimińskiej wpłynęły prawa 
rynku, czy umiejętne sugestie dy
rekcji ROK — pozostanie tajemni
cą. Jeżeli do występu dojdzie, o 
frekwencję nie trzeba będzie się 
martwić. Problem ten istnieje na
tomiast w przypadku przedstawień 
teatralnych, nawet w wykonaniu re
nomowanych teatrów. Niewielkie za
interesowanie tą formą może być 
wynikiem, niezrozumiałych dla ani
matorów kultury, wytycznych by
łych władz oświatowych, zabrania
jących grupowego uczestnictwa mło
dzieży szkolnej w spektaklach, oparte

 na lekturach szkolnych!!! A  
ponieważ teatry nie żyją z „lektu
rowego” repertuaru, powstała kil
kuletnia wyrwa w teatralnej edu
kacji! Jej wynikiem jest brak na
wyku uczęszczania do przybytku 
Melpomeny. Miejmy nadzieję, że to 
absurdalne zarządzenie już nie ist
nieje.

Rok ubiegły był dla placówek kul
turalnych, i nie tylko, rokiem prze
łomowym. Przyszłość, ze względu 
na mgliste zasady finansowania, ry
sowała się niepewnie. Obecnie, jak

N I E O B E C N I  (
nie mają głosu!

 Codzienne komunikaty ekologicz
ne w katowickich „Aktualnościach” 
o dobowych stężeniach zanieczysz
czeń, przerażają! Ale poza to prze
rażenie nie jesteśmy w stanie wyjść. 
Bezradni, zrezygnowani, idziemy 
spokojnie spać przy 879 procento
wym przekroczeniu norm emisji 
tlenku węgla, a nocą stężenia wzra
stają! Wstajemy półprzytomni, w 
pracy jesteśmy rozdrażnieni, dzieci 
ze szkoły przynoszą dwóje — bo 
brak koncentracji i głowy jakieś 
ciężkie.

Nie wierzymy jeszcze w moc pro
testu Jesteśmy nieobecni! Nie pro
wokujemy Komisji, ds. ochrony śro
dowiska przy Radzie Miejskiej w 
Rybniku, aby od czasu do czasu 
wstrząsnęła komunikatem o stanie 
zanieczyszczenia miasta!

Nieobecność w sprawach ważnych 
spowoduje, że nasz glos nie będzie 
się liczył w żadnej sprawie.
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 wspominaliśmy, zasady są znane i 
 w ramach budżetu miasta można 
 będzie kontynuować imprezy cyklic

zne. Dojdzie więc chyba do skut
ku organizowana wspólnie z ryb
nickim muzeum i cieszyńską filią 
Uniwersytetu Śląskiego, kolejna se
sja naukowa pod znanym już z lat 
poprzednich hasłem „Tradycje hi
storyczne i kulturowe Śląska”. Ini
cjatywa ze wszech miar cenna, aku
rat dzisiaj, gdy dyskusja na temat
tożsamości Śląska i Ślązaków roz
pala środowisko. Miejmy nadzieję,
że nie zginą z braku funduszy X X II 
już Rybnickie Dni Literatury, a za
proszenia przyjmie więcej niż w 
ub. roku twórców. Szkoda byłoby, 
aby złe skojarzenia polityczne po
zbawiły rybniczan możliwości ob
cowania z wielkimi nazwiskami i 
wielką literaturą.

Długoletnią tradycją placówki jest 
również propagowanie kultury fil
mowej w DKF „Ekran” i kinie pre
mierowym. Efekty ich działalności 
można stwierdzić naocznie w czasie 
corocznych konfrontacji. Bezpośred
nia umowa z firmą dystrybucyjną 
IT I sprawi, że w sferze filmu Ryb
nik rzeczywiście będzie bliżej świa
ta.

Trudno nie wspomnieć o koncer
towej i edukacyjnej działalności Fil
harmonii ROW, która od lat koja
rzy się nierozerwalnie z budynkiem 
TZR. Niewiele miast rangi Rybnika 
może się w Polsce pochwalić wła
snym zespołem symfonicznym. Wy
korzystajmy więc fakt, że wielu 
sławnych w świecie solistów chęt
nie z nią grywa.

Oczywiście bierny odbiór kultu
ry to jedno, a prawdziwe czynne 
w niej uczestnictwo — to drugie. 
Działający w ośrodku zespół pla
styczny „Oblicza”, kierowany przez 
Mariana Raka, pozwala spełnić ar
tystyczne ambicje wielu plastyków-
amatorów, choć ich twórczość do-

d o prawdy trudno nazwać amatorską. 
Poza tym można uczestniczyć w
permanentnie organizowanym kur
sie tańca, brać udział w wykładach 
Uniwersytetu dla Narzeczonych, 
przyłączyć się do filatelistów i numizmatyków

, miłośników kwiatów 
czy zapisać się do klubu kultury 
starojapońskiej. Oferty więc są, ale 
czy zechcemy z nich skorzystać? 
 W. RÓŻAŃSKA

O K N O  N A  PO D W Ó R ZE

Ilekroć wsiadam do zatłoczonego auto
busu, tyle razy mam wrażenie, że zna
lazłem się w obcym mi gatunkowo świe
cie... Nagle bowiem, otaczający mnie do 
tej pory, LUDZIE cofają się w czasie o 
500 mld lat rozwoju i zamieniają w kłę
bowisko jaszczurów!!! Gady te mają wspa
niałą zdolność przetrwania, ale nic wspól
nego z gatunkiem ludzkim,  który jest po
noć królem wszelkiego stworzenia! Tyl
ko dlaczego tak łatwo pozbywa się swej 
królewsko-pańskiej godności, depcząc i 
tratując swych ,,braci i siostry” — tego 
nie rozumiem.

Inwazja
ja s z c z u ró w ?

Niedawno w innym mieście, a do
kładnie w Bielsku, przeżyłem wielkie 
święto zwycięstwa człowieka nad jaszczu
rem! Stało się to w miejskim autobusie, 
za sprawą dwu młodzieńców, którzy ustą
pili miejsca dwu starszym paniom... Był 
sobotni wieczór, a ja poczułam się jak 
w słoneczną niedzielę, widząc eleganckich 
panów proszących równie eleganckie pan

ie o zajęcie ustąpionych im miejsc...
Niestety, w Rybniku nie przeżyłam jesz

cze takiej wspaniałej chwili, a zachowanie 
młodzieży przyprawia o dreszcze. Najbar
dziej paskudny incydent, który pamiętam, 
przeżyłam w zatłoczonym autobusie w 
którym rozsiadła się trójka uczniów szko
ły podstawowej, nie widząca nikogo, na
wet małżeństwa w wieku co najmniej 
złotym, bo po siedemdziesiątce! Na ostrą 
reprymendę o braku szacunku dla ludzi 
starszych, małolaty prawie z e  łzami w o
czach odrzekły pełne goryczy: przecież my 
także płacimy za bilet!!!

I kogo tu winić za bezmiar tupetu czy 
głupoty i egoizmu? Rodziców czy dzieci? 
I  kto kogo kompromituje — dzieci swych 
rodziców, czy na odwrót — rodzice nie 
spełniając swych wychowawczych obo
wiązków należycie, narażają swe dzieci 
na kompromitację? (em)

Abecadło 
rzeczy 

 śląskich

List Karola Miarki 
do Pawła Stalmacha

Szanowny Panie!
Najpierw proszę o przebaczenie, że dopiero dzisiaj odpowiedź 

dać mogę, ale ciężka choroba mnie przez 14 dni na łożu męczy
ła. (...)

Najprzód chcę się Panu spowiadać, jak do tej śmiałości przy
szedłem, w polskim języku pisać, bo Pan z całego dziełka mo
jego poznał, że mnie jeszcze często Niemiec bodzie. Ale jakoż by 
też to inaczej być mogło? Jestem z polskich rodziców rodzony, 
ale cała moja edukacja była niemiecka; jednak miłość przyro
dzona ku rzeczy polskiej tliła zawsze w kąciku serca, podobno jak 
u Mojżesza ku rzeczy izraelskiej! Iskra ta rozgrzewała coraz wię
cej mojego serca, gdy historyą (!) polską czytałem, a gdy w niej 
na każdej karcie tak wiele szlachetności narodów i władców sło
wiańskich znalazłem.

Uwaga zaś, że w Prusach o wydoskonalenie języka polskiego 
nic się nie starano, że regencya (!) nasza, równie jak ruska 
i austryacka (!) (chodzi o zabory) tylko germanizacyą (!) pragnie; 
uwaga, że współbracia moi słowiańscy bardzo mało mają pism 
zabawnych, w których by w niedzielę na zabawę czytać mogli, 
uwagi te pobudziły mnie do ułożenia powieści starodawnych, do 
których lud tak wielkie pokazuje przywiązania.

Pisałem prosto, dla ludu pospolitego, jak dla dziatek! (...)
sługa Miarka

W Pielgrzymowicach, dnia 19-tego września 1861 r.

KAROL M IARKA urodził się 22 października 1825 roku w 
Pielgrzymowicach, w rodzinie nauczycielskiej. Po ukończeniu 
szkoły elementarnej i niższej w Pszczynie, przy pomocy wuja ks. 
Borówki przyjęty zostaje do gimnazjum w Gliwicach, a następ
nie uczęszcza do seminarium nauczycielskiego w Głogówku. W 
latach szkolnych zgermanizował się. Pracował jako nauczyciel w 
Lędzinach, Urbanowicach i Piotrowicach. Po śmierci ojca w ro
ku 1850, obejmuje szkołę w rodzinnych Pielgrzymowicach.

Pod wpływem ks. Bogedaina, wizytatora szkół rejencji opol
skiej oraz Józefa Chociszewskiego, który przez pewien czas goś
cił w Pielgrzymowicach, Miarka uświadamia sobie swą polskość. 
Zaczyna pisać po polsku i współpracuje z „Gwiazdką Cieszyńską”, 
której redaktor Paweł Stalmach roztoczył opiekę nad jego pisar
stwem.

W roku 1869 Karol Miarka nawiązał współpracę ze „Zwiastu
nem Górnośląskim”, a następnie, porzuciwszy zawód nauczyciel
ski, założył w Królewskiej Hucie własne pismo „Katolik”. Był 
świetnym publicystą, ofiarnym społecznikiem, angażował się w 
walkę o polskość Śląska. Organizował polskie towarzystwa, pol
ską spółdzielczość, nie zaniedbując przy tym pracy literackiej. 
Spośród licznych jego powieści ludowych na uwagę zasługuje 
„Klemensowa Góra”, „Szwedzi w Lędzinach” i "Petronela”, a ze 
sztuk dla teatrów amatorskich — „Kulturnik”. Za swą działalność 
był szykanowany przez władze pruskie, oraz wielokrotnie stawał 
przed pruskim sądem. Wiele razy też karano go grzywnami i 
więzieniem. W Mikołowie założył własną drukarnię i wydawnic
two, które zasłużyły się w krzewieniu polskiego czytelnictwa na 
Śląsku. Zmarł w Cieszynie 15 sierpnia 1882 roku.

opracował: Marek Szołtysek
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Pomnik przyrody w Rybniku xO kreślenia: „pomnik przyrody” 
użył po raz pierwszy Alek
sander Humboldt w czasie po

dróży po Ameryce Południowej w 
latach 1799—1804. Nazwał tak wy
stępujące tam olbrzymie drzewa.

W Polsce za pomniki przyrody 
uważa się różnorodne twory przy
rody żywej lub nieożywionej i chro
ni się je ze względów naukowych, 
estetycznych i historycznych. Do 
grupy tworów przyrody żywej za
liczamy pojedyncze stare drzewa 
(spełniające określone wymogi), gru
py drzew, zabytkowe aleje... Pom
niki przyrody nieożywionej to naj
częściej głazy narzutowe (erotyki), 
profile i odsłonięcia skalne, jaski
nie i źródła. W naszym kraju jest 
ich ponad 12.000.

Czy są również w naszym regio
nie? W tym najbardziej zdegrado
wanym biologicznie środowisku w 
Polsce? Okazuje się, że na ziemi 
rybnickiej spotkać można jeszcze 
obiekty przyrodnicze, które obowią
zkowo poddane być muszą ustawo
wej ochronie.

Komisja Ochrony Przyrody przy 
Zarządzie Oddziału PTTK w Ryb

Rybniku w swoich założeniach progra
mowych podejmuje działalność w 
zakresie inwentaryzacji i ochrony 
ciekawych okazów przyrody. Na 
wniosek komisji, pięć obiektów 
przyrodniczych znajdujących się w 
obrębie naszego miasta, zostało za
twierdzonych przez wojewodę kato
wickiego pismem z dnia 17. 09. 1981, 
jako pomniki przyrody. Są to: je
sion wyniosły przy Placu Koperni
ka (obwód w pierśnicy 280 cm), 
Wierzba krucha na Placu OO. Fran
ciszkanów (obwód 470 cm), głaz na
rzutowy w parku obok basenu przy 
kop. Chwałowice (obwód 430 cm), 
głaz narzutowy przed budynkiem 
zarządu kop. Chwałowice (obwód 
560 cm), głaz narzutowy w parku 
obok kop. Chwałowice (obwód 690 
cm).

Obiekty te nie tylko upiększają 
miasto, ale mogą również służyć 
jako wizualna pomoc naukowa w

lekcjach przyrody dla młodzieży 
szkolnej. Przy dwóch największych 
głazach znajdują się tablice infor
macyjne, objaśniające o wielkości, 
pochodzeniu i rozlokowaniu eroty
ków w woj. katowickim. Na wyżej 
wspomnianych obiektach umieszczo
ne są metalowe tabliczki z napi
sem „Pomnik przyrody prawem 
chroniony” . Informacja ta ostrzega 
przed ich uszkodzeniem, nakleja
niem afiszów i ogłoszeń, oraz zo
bowiązuje administratora terenu do 
otoczenia opieką.

Poważnie uszkodzona jest wierz
ba krucha na placu OO. Francisz
kanów. Postępujące uszkodzenie 
pnia nastąpiło w związku z nie
frasobliwym obcięciem przed kilku
nastu laty dwóch konarów i nie 
zabezpieczeniem ran po dokonaniu 
cięcia. Komisja apeluje do kompe
tentnych czynników o ratowanie te
go wiekowego drzewa, poprzez za

łożenie plomby lub zastosowanie in
nych środków zapobiegawczych w 
postępującej próchnicy, umożliwia
jących przedłużenie życia tego cen
nego obiektu.

Czynione są starania o objęcie 
ochroną dalszych okazów przyrodni
czych, takich jak np. lipa przy le
śniczówce Gzel (obwód 500 cm), li
pa przy szkole w dzielnicy Zebrzy
dowice (obwód 300 cm), wierzba 
przy ul. Obwiedniej (obwód 300 cm), 
zespół głazów narzutowych składa
jących się na pomnik kpt. J. Kotu
cza i W. Larysza obok zakładu psy
chiatrycznego.

Ponieważ zdarzają się przypadki 
zrywania lub uszkadzania metalo
wych tabliczek umieszczonych na obiektach 

, sądzimy że niniejsza in
formacja pozwoli zrozumieć spraw
com, że tak czynić nie wolno.

Komisja Ochrony Przyrody prosi 
młodzież i zainteresowane osoby, o 
zgłoszenia dalszych ciekawych oka
zów przyrody żywej i nieożywionej. 
Informacje składać można pod adre
sem: Zarząd Oddziału PTTK w Ry
bniku, ul. J. Piłsudskiego 4.

ADAM OCHOJSKI
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Sportowcy 
u prezydenta

W poniedziałek, 18 marca, w 
Urzędzie Miasta odbyło się spot
kanie władz miasta z prezyden
tem Józefem Makoszem na cze
le, z wybitnymi sportowcami na
szego miasta Obecni byli m.in. 
przedstawiciele Aeroklubu, sekcji 
judo, młodzi szachiści z wicemi
strzynią świata Moniką Bobrow
ską, a także rybniccy żużlowcy 
ze swym trenerem Jerzym Gryt
em, który stwierdził, że choć od 

trzydziestu lat działa w rybnickim 
klubie, to jest to jego pierwsze 
oficjalne spotkanie z władzami 
Rybnika. Prezydent dziękując za 
przybycie, przeprosił wszystkich 
sportowców za wszelkie budżeto
we braki: „budżet nie jest z gu
my — by komuś dodać, trzeba 
komuś odjąć a potrzeby miasta, 
związane z wymogami dnia co
dziennego, są naprawdę ogrom
ne.

Przedstawiciele Aeroklubu i 
sekcji szachowej, korzystając ze 
sposobności zwrócili się do pre
zydenta z prośbą o pomoc w za
łatwieniu konkretnych spraw lo
kalowych, na co prezydent od-

odpowiedział obietnicą odpowied
niego pomieszczenia dla nie ma
jącej się gdzie podziać modelar
ni.

Po części oficjalnej, w czasie 
której wręczono czołowym spor
towcom pisemne podziękowania i 
gratulacje, już bardziej swobod
nie rozmawiano o tym, jak roz
wijać skutecznie kulturę fizycz
ną. Co zrobić, by dzieci i mło
dzież mniej przesiadywały przed 
monitorem komputera, a więcej 
zażywały sportu, grając w piłkę 
czy jeżdżąc na wrotkach. Jak sie 
okazuje nie jest to łatwy pro
blem. Cieszy fakt, iż nowe wła
dze doceniają wpływ sportu wy
czynowego na propagowanie 
sportu przez małe „m”.

WACŁAW TROSZKA

P.S. Szkoda tylko, że na spot
kaniu zabrakło przedstawicielek 
rybnickiej koszykówki, które 
wprawdzie nie mają na swym 
koncie oszałamiających sukcesów, 
ale trudno jakoś bez nich byłoby 
wyobrazić sobie sportowe oblicze 
Rybnika.

Stara piosenka w nowym sezonie
W sobotę 23 kwietnia zainaugurowali swoje rozgrywki piłkarze 

trzeciej ligi „śląskiej”. Początek rozgrywek w wykonaniu rybnickich 
piłkarzy nie wypadł jednak najlepiej, przed własną, nieliczną pub
licznością przegrali oni 0:2 z drużyną Stali Bielsko. Niestety, porów
nując grę rybniczan z tym, co prezentowali w rundzie jesiennej tru
dno było dopatrzeć się jakiś nowych elementów.

Poniżej zamieszczamy terminarz meczów jakie zespół ROW-u roz
grywać będzie na stadionie przy ul. Gliwickiej:

6.04.91 sobota godz. 15.30 ROW — Ruch Radzionków
20.04.91 sobota godz. 16.00 ROW — GKS Tychy
1.05.91 środa godz. 16.00 ROW — Odra Opole

11.05.91 sobota godz. 16.00 ROW — Metal Kluczbork 
25.0591 sobota godz. 16.00 ROW — MCKS Czeladź
8.06.91 sobota godz. 17.00 ROW — Górnik Pszów

Fatałachy z naszej szafy

Wiosenne okrycia
I dalej brniemy w... lata 60., 

zahaczając o 70. Elementów z 
nich zapożyczonych jest w ostat
nich kolekcjach i żurnalach wie
le, choć oczywiście, jak we wszy
stkich powrotach, sa one prze
tworzone. W naszych "Fatała
chach...” przerabialiśmy już dłu
gość i wiemy, że bezapelacyjnie 
zwyciężyło mini, ku uciesze mło
dych i zgrabnych i zgrozie... nie, 
nie starych lecz przy kości pań. 
Wspominaliśmy też o długich do 
pół uda, bliskich ciała marynar
kach.

Wiosna w pełni i choć słońce 
mocniej przygrzewa, nie czas je
szcze na wyjście bez wierzch
niego okrycia. I cóż nam propo
nują wielcy kreatorzy? Wybór 
jest spory i różnorodny. Kilka 
propozycji bazuje na klasycz
nym trenczu — dwurzędowym 
płaszczu z dużymi klapami i kie
szeniami oraz pagonami ścią
gniętym paskiem, najczęściej z

bawełny. Trencz taki bywa naj
częściej w kolorach, które dziś 
określa sie mianem kolorów eko
logicznych: ecri, kolory sznurka, 
ziemi i piasku pustyni, beże, 
khaki, oliwka, czarny. Innowacja 
to oczywiście długość — płasz
czyki te nie sięgają bowiem ko
lan. W żurnalach pojawiają się 
także trenczowe kurteczki, czę
sto z krótka spódniczka, z tego 
samego materiału. Trencz, obojęt
nie, długi czy krótki jest ubiorem 
bardzo wdzięcznym, choć dość 
już opatrzonym.

Dla współczesnych kobiet i 
dziewcząt, nawet tych w okolicy 
30., nowością natomiast będzie 
linia trapezu, tak popularna w 
latach 60. Linia ta wraca, a krót
kie, rozszerzone dołem płaszczy
ki w mocnych, soczystych bar
wach. maja szanse stać sie prze
bojami sezonu. Czy u nas rów
nież? 

Żużlowy
Serwis

Informacyjny
Sezon żużlowy roku 1991 już się rozpoczął, za nami pierwsze żuż

lowe starty i falstarty. Następne spotkanie ligowe drużyna ROW-u 
rozegra w najbliższą niedzielę 7 kwietnia w Bydgoszczy. Polonia 
wystąpi bez kontuzjowanego Ryszarda Dołomisiewicza, zespół ryb
nicki natomiast wzmocniony dwoma Anglikami Martinem Dugardem 
i Deanem Barkerem. Po raz kolejny zespół ROW-u zaczyna zatem 
rozgrywki ligowe od dwóch spotkań wyjazdowych.

Czechosłowak Zdenek Tesarz nie nadesłał jednak zgody swojej 
macierzystej federacji i w związku z tym nie będzie reprezentował 
barw rybnickiego zespołu. Szkoda... Pierwszy mecz ligowy w Ryb
niku dopiero 21 kwietnia z Unią Leszno. W tym sezonie na stadio
nie ROW-u nie będzie może imprez największego formatu, będzie 
jednak kilka, które na pewno warto będzie obejrzeć. Nieznane są 
na razie terminy planowanego spotkania ROW kontra reprezentacja 
Ligi Angielskiej, jak i turnieju, który ma zamiar zorganizować je
den ze sponsorów. Póki co, przedstawiamy zatwierdzony kalendarz 
imprez żużlowych w Rybniku:

KWIECIEŃ 21.04.91 — DMP 3 runda ROW — UNIA Leszno
MAJ: 12.05.91 — DMP 5 runda ROW — UNIA Tarnów
CZERWIEC: 2.06.91 — 1/4 INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW 

ŚWIATA
6.06.91 — Test-mecz Polska — Australia
19.06.91 — DMP 7 runda ROW — KS Morawski Zielona

na Góra 
23.06.91 — Turniej Młodzieżowy

LIPIEC: 10.07.91 — Eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski
ski Par Klubowych
DMP 8 runda ROW — Stal Gorzów
DMP 9 runda ROW — Polonia Bydgoszcz
Eliminacje ZŁOTEGO KASKU
DMP 11 runda ROW — Motor Lublin
DMP 13 runda ROW — Apator Toruń.

28.07.91
4.08.91
6.08.91
1.09.91

15.09.91

Jak wypadną w pierwszych meczach ligowych rybniccy żużlowcy? 
Są dwie możliwości: pierwszą, jak najbardziej pożądaną, prezentuje 
zdjęcie powyżej; drugą, od której zachowaj nas Boże, zdjęcie poniżej.

Zdj. W. TroszkaWRÓŻKA
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Zawody pływackie dla młodzieży
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka zaprasza młodzież szkolną do wzię
cia udziału w zawodach pływackich na dystansach 50 m i 100 m. 
Eliminacje odbędą się na krytej pływalni w Rybniku w dniu 14.04. 
i 28.04. o godz 10.00. W przypadku zgłoszenia się większej liczby 
chętnych — zostaną ustalone dodatkowe terminy. 

Wielki Finał o puchar Prezydenta Miasta Rybnika odbędzie się 
1.06.1991 roku o godz 10 00 na krytej pływalni w Rybniku.

Ideą organizowanego konkursu jest wyłonienie kandydatów do no
wo powstałej sekcji pływackiej, gdzie pod patronatem MOSiR będzie 
można rozwijać i doskonalić umiejętności pływackie. 

Najlepsi zawodnicy zgłoszeni będą jako reprezentanci Miasta Ryb
nika do zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.

MOSiR w Rybniku-Kamieniu organizuje również szkółkę nauki 
gry w tenisa ziemnego. Zajęcia będą się odbywałv w hali sportowej 
przy krytej pływalni Chętni proszeni są o zgłoszenie się osobiście 
lub telefonicznie w budynku krytej pływalni w Rybniku, ul. Pow
stańców, tel 39-5809; 39-5817. (wr)

H O R O S K O P
sentymentalny

Posiłkując 
się książką 
Leszka Szu
mana „W 
kręgu zna
ków zodia
ku" radzimy;

BARAN

21 marca — 20 kwietnia

Bojowi optymiści. Aktywność, 
energia, dynamika, ruchliwość.
Często kłótliwość. Pobudliwość.
Samodzielni w pracy i prowadze
niu gospodarstwa domowego. 
Często zainteresowania sportowe. 
Brak cierpliwości, Ambicja. Dość 
lekka ręka do wydawania pie
niędzy. Pewna prymitywność i 
egocentryczność. Naiwna pewność 
siebie. Typy w większości szczere, 
uczciwe, niezbyt skomplikowane 
i  bez kompleksów. Sposób postę
powania bezpośredni. Często 
skłonności do tyranizowania par
tnera. Typy ujemne są pyskate, 
bezczelne, pewne siebie, arogan
ckie i gruboskórne.

Co grozi Baranowi? Małżeń
stwo bez zastanowienia, zawiera
ne na łeb, na szyję.

PAN BARAN I PANNA BYK

Panie ze znaku Byka bywają 
uparte i samowolne. Lubią w ro
dzinie sprawować rządy — wszak 
to ich folwark. Oczywiście, że pan 
Baran z takim stanem rzeczy się 
nie pogodzi. I chociaż oboje mo
gą być ludźmi wartościowymi, 
stałe napięcia między nimi będą 
działały irytująco, w każdym ra
zie w licznych wypadkach.

PAN BARAN I PANNA BLIŹ
NIAK

Pan Baran i panna Bliźniak to 
typy niespokojne, ruchliwe, po
budliwe. Mało miedzy nimi har
monii. Mowy nie ma o tym, aby 
jedno zechciało podporządkować 
się drugiemu. W idealnych związ
kach oboje partnerzy dążą do 
harmonijnego współżycia. Każde 
powinno ustąpić, mając trochę 
na względzie indywidualność i 
osobowość partnera. Zestawienie 
Baran — Bliźniaczka prowadzi 
nieuchronnie do wojen domo
wych o nic, o bzdurę. Poza tym, 
nie każdy Baran potrafi zrozu
mieć, że Bliźniaczka  to intelek
tualistka, chociaż nieraz trochę 
powierzchowna. W kontaktach 
seksualnych także brak całkowi
tej harmonii, szczególnie w wie
ku nieco starszym.

Pieski świat
Nowe osiedla pełne sa bez

domnych czworonogów. Brudne, 
wycieńczone i chore snują się po 
śmietnikach poszukując poży
wienia. Niepotrzebne nikomu, bo 
urosły i jakoś zbrzydły. A były 
takimi maleńkimi, puszystymi 
kuleczkami, kiedy pociecha wyj
mowała je z koszyka na targu.

Dla dziecka, do zabawy, taki, 
żeby nie urósł — to z reguły ar
gumenty zakupu i wyboru rasy. 
A w domu od razu zaczyna być 
zmorą — sika na dywany, nisz
czy kapcie, może nawet odszczek
nąć się i przestraszyć dziecko.

niewinnego malucha, dla zabawy 
przecież szarpiącego psi ogon. I 
wtedy pies do mieszkania nie na
daje się.. Wyrzuca sie go wiec z 
domu lub wywozi daleko za mia
sto, żeby nie wrócił. Tylko nie
którym biedaczyskom trafia sie 
szczęście — przygarnie je jakiś 
„pomyleniec”, opatrzy, stworzy 
nowy dom.

Z niepokojem myślę, co zacz
nie sie dziać jeśli trzeba będzie 
zapłacić, ustalony niedawno, po
datek od psa. Zaroi sie od 
brzydkich i niechcianych.

Pasuje do nas. niestety, powie
dzenie, że ludzi poznaje się po 
stosunku do zwierząt... (log)

KTO Z KIM
NA ŚLUBNY KOBIERZEC 

PAN  I PANNA BARAN

Oboje dzielni, zaradni, weseli. 
Prostolinijność i życzliwość dla 
przyjaciół. Na pierwszy rzut oka 
łączy ich wspaniała harmonia i 
serdeczne stosunki, ale jedno i 
drugie jest arbitralne, gwałtow
ne, niecierpliwe. Oboje chcieliby 
rządzić domem, parnerem(ką). 
Pani Baran umie być czarująca, 
lecz pantoflarza ma za nic, a mę
żowi ze znaku Baran nie ustą
pi.

PAN BARAN I PANNA RAK

Panna Rak jest dla pana Ba
rana partnerką zdecydowanie 
nieodpowiednią. Szorstkość, 
nerwowość, pewna rubaszność, 
nadmierna dynamika Barana, je
go często szokujący sposób bycia 
rażą pannę Rak i odstręczają. 
Jej łagodność i pragnienie mat
kowania wszystkim członkom 
rodziny napotyka u Barana na 
brak zrozumienia. Także eroty
ka panny Rak nie nadaża za zdo
bywczym, namiętnym i nieco 
bezwzględnym postępowaniem 
partnera.

Okazja do zrobienia porządków
Musimy przyznać, że zaskoczyła nas nerwowa reakcja niektórych 

abonentów telefonicznych, oburzonych błędami w Rybnickiej Książ
ce Telefonicznej, drukowanej przez nas dzięki uprzejmości Rejono
wego Urzędu Telekomunikacyjnego w Rybniku.

Reakcje te doprowadziły nas do wniosku, że inicjatywa ta okazała 
się przydatna w dwójnasób; po pierwsze — dla tych, którzy nie do
pchali się do najnowszej książki telefonicznej — jest źródłem infor
macji podstawowej, czyli spisem telefonów w mieście, a po drugie: 
dla RTU — powodem do kolejnej weryfikacji aktualności numerów 
i abonentów.

Wszystkie uwagi czytelników o Rybnickiej Książce Telefonicznej 
przekazujemy Rejonowemu Urzędowi Telekomunikacyjnemu — ku 
pożytkowi ogólnemu, Redakcja
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Kłokocin
Kłokocin

27 226 Golejowska
— 4 — etap.

DROGERIA 24 261 Fabryka „RYFAM A”— centrala Chrobrego
23696 Drogeria „Brawo” Sobieskiego 22 671 Fabryka „RYFAM A” — centrala Chrobrego
22078
23316
23401
27256
23477

Drogeria
Drogeria „Sanitas" 
Drogeria 
Drogeria Cieślik 
Dezynfekcja

Kościelna 
Chrobrego 
Gen. Hallera 
Niedobczyce 
Kościelna

22 244
23 872 
28 962 
22 320

Fabryka Czyściwa 
Fabryka Czyściwa 
Filmoteka
Filharmonia R.O.W.

C. Skłodowskiej 
C. Skłodowskiej 
Wieniawskiego 
S. Vallier 1

ELEKTROWNIA — RYBNIK FOTO-OPTYKA

22 261 -9 Centrala Wielopole 21 135 Foto-Optyka Kościuszki
21 085-6 Centrala Wielopole 23 716 Garbarnia Kościuszki
24 078 Dział Wojskowy Wielopole 21 439 Gawinex Sosnowa
24 069 Główna Portiernia Wielopole 27 641 Gawinex Sosnowa
25175 Ośrodek Szkoleniowy „Stodoły" Olchowa 11 24 699 Gawinex Gruntowa

27 228 Gawinex Grunwaldzka
22 621—4 Elrow — centrala Brzezińska 21 129 Gawinex — Sklep „Elegantka” Sobieskiego 28
24 281 Elrow — centrala Brzezińska
23 579 Elma — Przedsiębiorstwo Brzezińska 28 825 Gazeta Rybnicka
27 113 Eko — Spółka Górnośląska 23 325 Gwarancja — Spółka z o.o. Zamkowa
27 936 Ekspro 87 — Spółka z o.o. 3 Maja 30 26 858 Gramar — Spotka z o.o. Wyzwolenia
24 911 Ekspro 87 — Spółka z o.o. 3 Maja 30 22 135 Galux Rynek
22 564 Empik Kościuszki 27 048 Global Powstańców Śl.

22 151 Gorex 3 Maja
ELDOM 21140 Galeria Sztuki+Bar Św. Jana

25 337 Eldom — naprawa Sławików
28 245 Preclom — Polar — naprawa Orzepowicka ciąg dalszy w następnym numerze



Kronika

kulturalna

„Wódz“Ka
żdy znajdzie w tej książce 

to, czego będzie szukał: obu
rzeni — powodów do obu

rzenia, ciekawi — sporo informa
cji z tak zwanej kuchni poli-

HISTORIA JEST TUŻ
 ZA PŁOTEM , WYSTARCZY,

DO NIEJ PRZESKOCZYĆ...
...JAK WAŁĘSA... 

Rys. Maciej Maćkowiak
politycznej, krytyczne nastawieni 
do LECHA WAŁĘSY — po
twierdzenie swoich zastrzeżeń, a

jego zwolennicy i wielbiciele -  
kolejne powody do uwielbienia.

Dowodzi to jednego, że książka 
Jarosława Kurskiego (byłego 
rzecznika prasowego LECHA 
WAŁĘSY) jest lekturą ciekawą, 
czasami pasjonującą głównie 
dla ludzi czujących żywioły poli
tyki. „WÓDZ” jest jednak książ
ką dla każdego rodzaju czytelni
ka, dlatego powinno się ją prze
czytać (choćby z obywatelskiego 
obowiązku)! „WÓDZ” jest bo
wiem dokumentem postawy i za
chowań pierwszej przecież osoby 
w naszym państwie.

Obywatele państwa demokra
tycznego powinni interesować się 
swoim przywódcą, a ta książka 
dużo i rzetelnie mówi o tym, ja
kim człowiekiem jest LECH WA
ŁĘSA.

„WÓDZ” ma oczywiście braki, 
wynikające głównie z faktu, że 
napisał ją dobry dziennikarz, operujący

 stylem zwięzłym i obra
zowym, ale czasami zbyt synte
tycznym, zwłaszcza w chwilach, 
gdy czytelnik chciałby smakować 
każde słowo opisywanej sytuacji.

Dobry wybór zdjęć daje lekcję 
poglądową, jakich granic nie na
leży przekraczać, nawet przy 
największej różnicy zdań. Opty
mizmem napawa fakt, że naresz
cie, i to z rąk bardzo młodego 
dziennikarza, otrzymujemy taki 
właśnie, ciekawy, a mimo to utrzymany

 w regułach fair playu, 
szkic do portretu prezydenta LE
CHA WAŁĘSY.

(em)

Niezwykła wystawa
Była to wystawa dla smakoszów, 

a tych, niestety, zawsze było i jest 
niewielu.

Z żalem informujemy więc, że 
wystawy pod tytułem: „Jan Paweł 
II Papież z Polski w znaczkach, w 
stemplach i medalach okolicznośc
iowych”  obejrzeć już nie można. 

Tylko przez tydzień czynna była w 
Rybnickim Ośrodku Kultury, a jej 
unikatową wartość docenić mogli 
tylko znawcy. Przedstawione eks
ponaty stanowią prywatny zbiór 
Jerzego Mańki, dla którego wspom
niana wystawa w ROK była już 25 
ekspozycją zbioru.

Z tego też względu osobną ucztą 
było przerzucenie ksiąg pamiątko
wych z wystaw. Od wielkich naz
wisk można było dostać zawrotu 
głowy (o ile nie miało się go, już 
po obejrzeniu kolekcji).

Również uroczyste otwarcie tej 
wystawy zaszczycone zostało obec
nością dostojnego gościa, ks. bis
kupa Damiana Zimonia. (em)

„Oblicza“ w galerii WOK 
w Katowicach

Była to kolejna zbiorowa wysta
wa członków Zespołu Malarskiego 
„Oblicza” . Tym razem oglądać można

na ją było w Katowicach, w gale
rii Wojewódzkiego Ośrodka Kul
tury, między 13 marca a 2 kwietnia 
br. W jej otwarciu udział wzięli 
wszyscy autorzy prac (razem 26 
osób), oraz przedstawiciele świata 
kultury z Katowic, w tym Ryszard 
Gil, dyrektor Wydziału Kultury 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowi
cach. Ekspozycję tworzyło 70 ob
razów twórców nieprofesjonalnych, 
pracujących pod kierunkiem MA
RIANA RAKA w grupie twórczej 
„Oblicza”.

Zespół istnieje od 1930 roku, po
wołany i od początku prowadzony 
przez tego znanego rybniczanom 
artystę.

Katowicka wystana była waż
nym akcentem pojubileuszowego 
podsumowania pracy zespołu, któ
ry swoje 10-lecie działalności (cały 
czas w Rybnickim Ośrodku Kultu
ry) obchodził w ubiegłym roku.

Wtedy to (luty 1990 r.), przepro
wadzono aukcję obrazów członków 
zespołu „Oblicza” , której plonem 
było 1.835.000,—  zł, przekazanych 
na Fundusz Daru Narodowego.

Oprócz wystaw zbiorowych grupy, 
systematycznie przygotowywane są 
wystawy indywidualne autorów 
pracujących w „Obliczach” . Obec
nie w Miejskiej Bibliotece Publicz
nej obejrzeć można — do 12 kwietni

a br. — malarstwo Pawła Drago
na,  (em)

Krzyżówka nr 26
POZIOMO: 4. najlżejsze drzewo świata, 7. 

na włóknisty kompot, 8. system górski w pn.- 
zach. Afryce, 9. dużo słońca i nagusów, 11. 
Nałkowskiej dwukrotnie sfilmowana, 14. na 
pewno znasz jego „Śniadanie na trawie”, 17. 
śpiewająca Maryla, 18. taki sobie dzień, 19. 
malownicza miejscowość w dolinie Białego 
Dunajca, 20. imię „kobiety pracującej”.

PIONOWO: 1. melodyjna jarzyna, 2. Ar
chipelag z Honolulu, 3. pisemne uznanie dłu
gu, 4. Brandenburska, 5. jedzą, piją... palą 
w „Panu Twardowskim”,' 6. miasto w pn. 
Włoszech. 10. 50 kwintali z hektara. 12. 
„Janko Muzykant”, 13. znany filozof rzym

ski, 14. do pobierania w głowie, 15. bogowie 
zamienili ją w skałę, 16. Marszałkowska w 
Warszawie.

HERA

Rozwiązanie krzyżówki nr 25

Poziomo: 1. wędka, 4. wiatr, 7. hydrant, 8. 
brednie, 10. mówca, 11. teina, 12. Itaka, 14. 
ruletka, 15. interes, 16. dancing, 19. goździk. 
22. Aaron, 23. biuro, 25. bagno, 26. Nazaret, 
27. interna, 28. astma, 29. antyk.

Pionowo: 1. wodewil, 2. Drawa, 3. artysta, 
4. Wybicki, 5 adept, 6 rentier, 7. humor, 9. 
emaus, 12; ikona, 13. anion, 16. dzban, 17. 
nauczka, 18. gazetka, 19. godzina, 20. zega
rek, 21. kłoda, 24. okręt, 25. batat.

NOTES DOMOWY* NOTES DOMOWY

Strzelce Opol.

Szczejkowice
Szczygłowice

Szeroka Ośr.

Wadowice
Wisła

Wodzisław Śl.

Wodzisław Śl. 
Wrocław

Zabrze
v

Zakopane
Zwonowice

R o z k ł a d  j a z d y
Żory Centrum

DWORZEC AUTOBUSOWY RYBNIK
CZĘŚĆ CZWARTA

Żory Centrum

przez: Gliwice,
Ujazd Śl. 

przez: Żory 
przez: Golejów, 

Wilcza
przez: Świerklany 

Gogołowa 
przez: Bielsko 
przez: Skoczów, 

Ustroń

przez: Popielów
Marklowice

przez: Popielów 
przez: Wodzisław Śl.

Głubczyce, Nysa 
przez: Dębieńsko 

Chudów

przez: Żywiec, N. 
przez: Chwałęcice

7,30 V AaP

ll,50FaP; 19,40Fa 
6,35SP; 10,35FP; 14,05 A 
aP; 15,35FaP

7,15 AaP; 14,50* AP
16.40
6,40A RV; 7,45A ; 9,15A ;
12.40 A V; 15,30 A aV; 17,05 
AC
6,20A ; 7,40F; 8,OOP; 9,15 
F; 11,00F; 15,30F; 15,50 
A ; 16,45F ; 18,40Fa 
7;30F; 14,45F 
5,45 A R
6,05S; ;7,30*P; 8,30FąP; 
9,20SP : 10,50 AP; 12,40
SP; 14,20 A AP; 15,25 A a 
P; 16,40SP; 17,50FaP;
19,00 A a 

Targ 6,30AR
4.30 A: 5,30A; 6,45*P*,' 
7,50 AP; 13,40FaP; 14,30 
AP; 15,40 AP; 17,20 AaP;
20.30 A a; 22,30Fa

Żory Centrum 

Żory
Pawlikowskiego

Żywiec

Rybnik

Rybnik

Rybnik

Rybnik

Rybnik

przez: Świerklany 
KW K ZMP

przez: Świerklany
Skrzeczkowice

przez: Rowień

przez: Rowień

przez: Pszczyna, 
Bielsko

przez: Jankowice 
Popielów

przez: Popielów 
Jankowice 

przez: Żory —
Pawlikowskiego 
Huta Silesia 

przez: Huta Silesia 
Żory —
Pawlikowskiego 

przez: Świerklany
Żory H. Silesia

6,05A ; 7.00SP; 8,00AP; 
9,00FP; • 9,40 A P ; 10,40 
SP; 12,10 AaP; 13,45SP; 
14,45Z* A P ; 15.45SP; 
17,00 Aa; 18,00 AaP; 19,35 
Aa; 20,15S; 22,20Fa 
8,20FaP; 10,30FaP; 11,50 
FaP; 14,30* A P ; 16,20Fa 
P; 17.30FaP; 18,20FaP; 
19,50Ga
4,30A; 7,55FP; 9,10VFa 
P; 10,10VFaP; ll,40VFa 
P; 12,05Z* A P ; 12,55SP; 
14,10VAaP; 15.10VAaP;
21.50 Aa
5,20S; 6,20A ; 7.20SP; 8.20 
AP: 9.20SP: 10.20FP;
11,20SP: 12,30 A P : 13.20 
SP: 14.20 AP: 15.20SP;
16,50FaP; 17,20SP: 19,20 
S; 20,20Aa; 22,30Aa 
17,45 A

8,25A ; 9,55Fa; 14,35 A a; 
16,10Aa; 18,45Aa; 22,20 
Aa
4,55; 5.45A; 6.45*: 12,45 
Aa; 16,35Fa; 21,00* 
12,45AaP: 20,45Aa

6,15Za; 22,10Aa

4,40Aa


