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JESZCZE O WIZYCIE PREMIERA J. K. BIELECKIEGO W  RYBNIKU

Radzicie sobie tutaj lepiej
W Wielki Czwartek w Elektro

wni "Rybnik” gościł Prezes Rady 
Ministrów, Jan Krzysztof BIE
LECKI. Premier przybył do na
szego miasta z własnej inicjaty
w y, zainteresowany problematyką 
kompleksu paliwowo-energetycz
nego. Pod elektrownię premier 
podjechał ciemnopopielatym peu
geotem 605, punktualnie o godz. 
10.00. Obok wielu osób towarzy
szących, wraz z premierem, przy
był gospodarz wizyty rządowej 
na Śląsku — wojewoda katowic
ki Wojciech CZECH.

Goście udali się na spotkanie 
z kierownictwem zakładu. Przed 
rozpoczęciem fachowych rozmów, 
organizatorzy „podarowali prasie” 
5 minut cennego czasu premie
ra. Pan premier powiedział wtedy 
bardzo charakterystyczne słowa: 
„...na Śląsku z wieloma proble
mami radzicie sobie lepiej niż 
gdzie indziej". Pozostaje oczywi
ście pytanie czy ze wszystkimi 
problemami poradzimy sobie do 
końca sami, a jednym z tego ty
pu zagadnień zajęto się pod
czas bardzo rzeczowej wymiany 
zdań.

Najbardziej interesującym dla 
premiera elementem działań kie
rownictwa rybnickiej elektrowni 
był efekt rozmów z amerykańską 
WESTINGHOUSE ELECTRIC 
CORPORATION, która może udo
stępnić nam nowoczesne techno
logie w dziedzinie wytwarzania 
energii elektrycznej. Elektrownia 
stoi bowiem przed koniecznością 
przeprowadzenia modernizacji
bloków energetycznych. Zamorscy 
kontrahenci są też w stanie po
móc w przeprowadzeniu general
nych zmian organizacyjnych w

celu dopasowania elektrowni do 
nowych, ekonomicznych warun
ków polskiej gospodarki.

Premier wysłuchał także rela
cji na temat techniczno-ekonomi
cznych aspektów wzbogacania 
węgla w przemyśle energetycznym

restrukturyzacji i prywatyzacji elek
trowni. z którym to problemem, 
ze względu na jego wagę i ob
szerność, zapoznamy naszych 
Czytelników w późniejszym ter
minie. Premier JAN KRZYSZ
TOF BIELECKI nie zabawił w

zmienia się na dobre. A przynaj
mniej dzieje się tak w odwiedza
nym zakładzie.

Jest zrozumiałe także, że rząd 
RP nie jest w stanie wykonać 
żadnego spektakularnego gestu, 
ale możemy sądzić, że zgodnie z

Krótka rozmowa przed Elektrownią Rybnik premiera JANA KRZYSZTOFA BIELECKIEGO, wojewody 
katowickiego WOJCIECHA CZECHA i prezydenta Rybnika JÓZEFA MAKOSZA. (FOTO-SHOW)

nym. Okazuje się bowiem, że je
dnym z relatywnie najtańszych 
sposobów ograniczenia degradacji 
środowiska naturalnego przez 
przemysł energetyczny jest spala
nie węgla wzbogaconego o mniej
szej zawartości popiołu i siarki.

Kolejnym problemem poruszo
nym podczas wizyty premiera, 
było omówienie koncepcji restru-

Rybniku długo, niewiele ponad 
godzinę.

Oczywiście, powie ktoś, przy
jechał — pojechał, a wszystko 
leci dalej po staremu. Ale... tak 
długo wszystko poleci po stare
mu, dopóki sami nie odważymy 
się czegoś zmienić! A właśnie wi
zyta premiera pokazała naszemu 
rządowi, że na Śląsku coś już

zasadą "temu który ma, będzie 
dodane” — przemysł górnośląski 
(a na pewno nasza elektrownia) 
może w przyszłości liczyć.. No 
właśnie tego jeszcze nie wiemy 
na co i na kogo. W każdym ra
zie liczyć na siebie samego nig
dy nie zaszkodzi.

MAREK SZOŁTYSEK

O Ż Ł O B K A C H  NA  D W A  G Ł O S Y

Jesteśmy przeciw...
Nawiązując do ostatniego sprawozdania w Waszej gazecie, z sesji 

MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ, zwracamy się z następującym 
problemem: uważamy, że w obecnym, tak trudnym czasie likwida
cja żłobków jest jeszcze bardziej nieuzasadniona niż w przeszłości.

Służyły one i służą społeczeństwu niezależnie od ustroju i są po
mocą w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, spełniają rolę 
nie tylko opiekuńczo-wychowawczą, lecz i zabezpieczającą dla ma
tek samotnych które nie zawsze korzystają z płatnych urlopów 
wychowawczych ze względu na niezbyt wysoką ich stawkę.

Za utrzymaniem tych placówek, choćby w zmniejszonym zakre
sie — kierując tam dzieci przez Komisje Społeczną przy ośrodku 
Pomocy Społecznej — przemawiają następujące fakty: kobieta po 
urlopie macierzyńskim nie korzysta z urlopu wychowawczego, m. 
in. i z tego powodu, że w czasie jego trwania jest przez pracodawcę

 zwalniana: dawniej miała zapewnioną pracę na stanowisku 
takim, na jakim pracowała przed urlopem wychowawczym.

(Dokończenie na str. 3)

Nie zmierzamy 
do likwidacji...

O komentarz do listu zamieszczonego obok poprosiliśmy przed
stawiciela władz samorządowych Rybnika, wiceprezydenta miasta, 
pana JERZEGO KOGUTA.

— Czy władze RYBNIKA widzą jakąś racjonalną drogę wyjścia 
z „żłobkowych” dylematów?

Decyzja o stopniowym zamykaniu żłobków wywołała duże poru
szenie wśród zainteresowanych rodziców, choć  problem dotyczy za
ledwie 5% dzieci w grupie wiekowej, od 4 miesięcy do 3 lat. Dla ko
rzystających ze żłobków ma on jednak żywotne znaczenie, dotyczy bo
wiem rodzin bądź niepełnych (samotne matki czy samotni ojcowie), 
bądź o niewielkich dochodach, gdzie rezygnacja z pracy matki zna
cznie obniżyłaby dochody rodziny, NIE ZMIERZAMY DO L I K W I DACJI 

(Ciąg dalszy na str. 3)
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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.

EKO-CENTRUM
 RYBNIK-NIEDOBCZYCE
 ul. Górnośląska 31

tel. 27-113

HURT i DETAL
art. piśmienne 

meble
Zapraszamy na zakupy od 8.00 do 18.00 

w sobotę od 9.00 do 14.00

Sklep „MODEX”
JASTRZĘBIE-SZEROKA, UL. POWSTAŃCÓW 

(obok pawilonu meblowego)
OFERUJE

w sprzedaży hurtowej i detalicznej 
odzież krajową i zagraniczną, sukienki komunijne.

Ceny konkurencyjne! Zapraszamy od 9.00 do 17.00

„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.

REJONOWY UNIWERSYTET ROBOTNICZY 
W  RYBNIKU

oferuje kursy:
— księgowości spółek prywatnych
— angielski, niemiecki (dla początkujących)
— przygotowawczy do egzaminów do szkół średnich
— przygotowawczy do egzaminów z zakresu LO
Informacje i zapisy:
Rybnik ul. KORFANTEGO 6 (dawna Pstrowskiego) tel. 236-43

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 o

świetleniowy i sprężarki w 
dużym asortymencie.

Zapraszamy od 8 do 17.

Szanowna Redakcjo!
Jedynym uczuciem jakie ogarnęło mnie po lekturze artykułu „Idzie 

nowe?” (Gazeta pomoże, ale...) opublikowanym na łamach „Gazety 
Rybnickiej” w dniu 20.03.91 jest... WSTYD. Wstyd mi i za zniewoloną 
załogę, i za zadufany w sobie Zarząd, i za wzajemnie adorujących się 
członków Rady Nadzorczej, a przede wszystkim — za dopuszczenie do 
takiego stanu, że sprawy wewnętrzne Spółdzielni stają się sprawa
mi publicznymi.

Jakaże jednak mogło stać się inaczej skoro zderzenie dwóch cyta
tów z publikowanego artykułu: „Los Spółdzielni jest w naszych rę
kach" (z apelu Prezesa Zarządu do załogi) i „Bardzo długo zastana
wiałyśmy się nad osobą, przed którą mogłybyśmy użalić się bez kon
sekwencji dochodzenia ze strony Zarządu PSS nad autorstwem ni
niejszego pisma, a co za tym idzie — zwolnienia z pracy” (z listu 
skierowanego na ręce Pana Henryka Szymury) daje pełny obraz sto
sunków panujących w Spółdzielni.

BIADA TYM, KTÓRZY UWIERZYLI, ŻE COŚ W TEJ SPÓŁDZIEL
NI FAKTYCZNIE OD NICH ZALEŻY. Ich dni są policzone. Kto ma 
siłę walczyć o „być, albo nie być” Spółdzielni w obliczu „nieomylne
go” Zarządu, któremu, w jedynie słusznych decyzjach, wtóruje Ra
da Nadzorcza wyselekcjonowana spośród NAJBARDZIEJ ODDA
NYCH ZARZĄDOWI PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW?!

Odważny głos Pana Henryka Szymury brzmi jak fałszywy akord, 
zakłócający koncertowe posiedzenia tej ostatniej. Nieliczni, mający 
odwagę wypowiadać swe zdanie odeszli, lub będą musieli odejść, bo 
prowadzona przeciw nim przez Pana Prezesa kampania może okazać 
się skuteczna. MOGĄ NIE DOCZEKAĆ JAWNEGO POPARCIA ZA
ŁOGI PARALIŻOWANEJ STRACHEM. Załogi, która za cenę cięż
kiej, ofiarnej pracy, ślepego posłuszeństwa i milczenia funduje so
bie pensje, które nie wystarczają na pokrycie bieżących, miesięcz
nych potrzeb.

Dopóty, dopóki wszyscy pracownicy Spółdzielni nie uświadomią so
bie tego, że CAŁE ZŁO DZIEJE SIĘ ZA ICH MILCZĄCĄ ZGODĄ, 
zaklęty krąg niemożności nie pęknie.

Nazwisko i adres do wiadomości redakcji

DROGA REDAKCJO

Artykuł „Idzie Nowe” — „Ga
zeta pomoże, ale” spowodował, że 
pracownicy „Społem” telefonicz
nie i osobiście zwracali się do 
zakładowej „Solidarności”, gdzie 
komentowali bardzo śmiało po
wyższy artykuł.

Komentarze były różne. Gros 
osób uważało, że nie należy wy
stępować imiennie , bo to spowo
duje określony „ruch” Zarządu 
„Społem” pod ich adresem.

Drudzy uważali, że wypowie się 
w ich imieniu Związek Zawodowy

wy „Solidarność”. Potwierdzali 
że problemy poruszone w gaze
cie w pełni odzwierciedlają sytu
ację firmy.

Generalnie zbulwersowani byli 
stanowiskiem Rady Nadzorczej, 
która milczy i jasno się nie okre
śla. Był również i taki komen
tarz, że artykuły ukazały się, a 
Pan Prezes czuje się (urażony), 
ale nic z tym wspólnego nie ma. 
Jego hasło to „dobro Spółdzielni”

Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” 
przy „Społem” PSS

w Rybniku

ZAWODY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA

Bieg dla każdego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamieniu, organi

zuje w dniu 3 maja br. BIEG O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA. 
W tym dniu odbędą się o godz. 14.00 dwa biegi przełajowe na dy
stansach 3 km (dla grupy wiekowej poniżej 16 lat) i 10 km (od 16 
lat wzwyż).

Zgłoszenia do biegu przyjmuje jak również bliższych informacji o 
warunkach udziału w imprezie udziela sekretariat MOSiR, tel. 22-140 
i 210-97 oraz recepcja hotelu „Rynkowego”, tel 218-23.

Fundatorami nagród, oprócz prezydenta miasta oczywiście, są: Ryfama
, Zakłady Mięsne ROW, hurtownia UWEX, firmy PLEMEX i 

PARADOX, ZWUS Gotartowice, KWK Chwałowice, KWK Jankowi
ce. Organizatorzy informują, iż lista sponsorów jest jeszcze otwarta.

MOSiR pragnie także przypomnieć o zawodach pływackich, których 
finał odbędzie się w Dniu Dziecka. Zaś eliminacje do tych zawo
dów pływackich na dystansach 50 m i 100 m, odbędą się 28 kwiet
nia o godz. 10.00 w krytej pływalni w Rybniku.

(Szoł)

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM Fiata 132 1984 r. 
Telefon 343-002.

NAPRAWA pralek automatycz
nych zagranicznych i krajowych. 
Lasota Janusz. Rybnik, ul. Sła
wików 7b/17. telefon 255-35.
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Adres redakcji: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54, p. 16, 
tel. 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. 
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GAZETA RYBNICKA Str. S

Jesteśmy przeciw
(Ciąg dalszy ze str. 1)

 Obecnie stopa życiowa bardzo się obniżyła, a koszty utrzyma
nia niewspółmiernie wzrosły do osiąganych dochodów. W tej sy
tuacji praca mężczyzny, jako jedynego żywiciela rodziny jest niewy
starczająca. Podjęcie przez kobietę pracy zawodowej jest koniecz
nością.

Kobieta musi na czas swej pracy zawodowej powierzyć dziecko 
innej osobie. Żłobek jest w tej sytuacji idealnym rozwiązaniem, za
pewnia pracującej matce pełny komfort psychiczny.

My rodzice zdajemy sobie sprawę z tego, że utrzymanie dzieci w 
żłobkach jest dla miasta obciążeniem, lecz uważamy, że należy bro
nić słabszych, nie niszcząc substancji, którą do tych celów posia
damy. Nie stać nas na prywatne opiekunki i myślimy, że decyzja 
o likwidacji tych placówek nie jest ostateczna.

Zatrudnienie prywatnych opiekunek uważamy za pomysł absur
dalny — nie znając tych osób, nie wiedząc czy są zdrowe, jakże 
byśmy miały powierzyć im nasze dzieci? Nie mówiąc o tym, jak 
zarobić na to? Poza tym matki, które ukończyły studia, lekarki, na
uczycielki, prawniczki i inne osoby z cenzusem, gdzie wrócą po 
tych trzech latach urlopu?

Na świecie istnieją placówki podobnego typu, choć być może no
szą tylko inne nazwy, ale też są wspomagane przez wydziały so
cjalne urzędów miast.

Podpisy ponad 50 osób

Trzy razy 
Włosi

Tak można by nazwać wtorko
wy koncert w Teatrze Ziemi Ry
bnickiej. Tych troje, to FERNAN
DO CARULLI — kompozytor i 
wirtuoz gitary, żyjący na przeło
mie XVIII i XIX w. oraz współ
cześni — SERGIO CANTELLA,

Sergio Cantella

neapolitańczyk, uczestnik i lau
reat wielu międzynarodowych 
konkursów a także ROSSANA DE 
ROGATIS sympatyczna i urodzi
wa flecistka, która wraz z SER
GIO CANTELLĄ zdobyła III na
grodę w konkursie gitarowo-fle
towym „MAURO GIULIANI” .

Festiwal Gitarowy w Żorach
W  Miejskim Ośrodku Kultu

ry w Żorach w dniach 8—14 
kwietnia, odbył się Międzynaro
dowy Festiwal Gitarowy. Obok 
wirtuozów z Czech, Belgii, Fin
landii, Włoch, ZSRR, Hiszpanii 
i Grecji, występowali Polacy: 
KRZYSZTOF PEŁECH BEATA 
BĘDKOWSKA,  WALDEMAR 
GROMOLAK, TOMASZ SPALIN
SKI, MARIA PAWLIK i MA
REK NOSAL.

Festiwalowi towarzyszyły licz
ne imprezy jak wystawa słowa
ckiego artysty LUBOMIRA RAP

OSA, wystawa fotograficzna na 
temat żorskich imprez gitaro
wych, wystawa instrumentów 
muzycznych oraz losowanie gitar 
i telewizora „Toshiba” pośród fe
stiwalowej publiczności.

(Szoł)

W nieco napiętej atmosferze — 
10 minut przed występem, udało 
mi się zamienić z wykonawcami 
kilka słów.

— Czy już występowaliście w 
Rybniku?

Sergio Cantella: Jako duet, 
występujemy po raz pierwszy. Ja 
grałem w tym mieście koncert 
solowy

— A który to już pobyt w Pol
sce?

S. C.: Jestem tu już po raz 
Piąty.

Rossana de Rogatis: Dla mnie 
to pierwszy występ w tym kraju.

— Polska publiczność?
S. C.: Jesteśmy zawsze przyj

mowani bardzo ciepło i życzli
wie. Lubię tu przyjeżdżać i grać.

— Co usłyszymy w Rybniku?
S. C.: Będzie to koncert na gi

tarę, flet i orkiestrę Fernando 
Carulliego.

Pora było przygotować się do 
wyjścia na scenę.

Z artystami włoskimi spotkałem 
się w przeddzień rybnickiego 
koncertu, a tuż przed występem 
żorskim w ramach Międzynaro
dowego Festiwalu Gitarowego.

O Rybnickim koncercie Sergio 
Cantelli, Rossany de Rogatis i 
orkiestry filharmonii ROW pod 
batutą Bolesława Motyki, zainte

resowani mogli dowiedzieć się z 
rozwieszonych w mieście plaka

tów, których autor zignorował

Rossana de Rogatis

fakt, że koncert rybnicki nie jest 
częścią festiwalu, ale odrębną im
prezą, ponadto zaistniały pomył
ki w pisowni nazwisk wyko
nawców i nie tylko. O tych re
welacjach poinformowali mnie — 
zażenowani tym faktem — orga
nizatorzy festiwalu.

Dążąc do Europy — nie bądź
my niechlujni.

MARIUSZ DOBRZYŃSKI

Nie zmierzamy do likwidacji...
(Ciąg dalszy ze str. 1)

DACJI ,  ALE DO RACJONALIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI, gdyż 
dotychczasowa forma żłobków jest nad wyraz droga. Koszt utrzyma
nia jednego dziecka waha się w bieżącym roku w granicach 3 mln 
złotych miesięcznie (!), nie licząc kosztów wyżywienia, które pokry
wają sami rodzice.

Aby zapewnić opiekę dla 250 dzieci (bo taka jest średnia frekwen
cja) trzeba zatrudniać na stałe 170 osób obsługi — na taką rozrzut
ność nie stać nawet bogacza. Miasto, które czerpie swoje dochody z 
podatków i dysponuje groszem społecznym, ma obowiązek rzetelne
go lokowania posiadanych środków.

Propozycje Zarządu Miasta idą w kierunku stworzenia sieci pry
watnych, licencjonowanych punktów opieki nad dziećmi do lat 3 w  
indywidualnych mieszkaniach. Możliwość tworzenia takich mini-żłob
ków, w których przebywałoby od 2 do 4 dzieci, stwarzają od dawna 
obowiązujące przepisy, które dotąd nie były wykorzystywane.

ŻŁOBKI TE BYŁYBY CZĘŚCIOWO FINANSOWANE PRZEZ 
MIASTO I WEDŁUG WSTĘPNYCH SZACUNKÓW, DOFINANSO
WANIE DO JEDNEGO DZIECKA WYNIOSŁOBY OKOŁO 300 TYS. 
ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE. Jest to zaledwie 10% dotychczasowych kosztów 

.
W najbliższych dniach zostanie upowszechniona wśród zaintereso

wanych, a także w prasie informacja o zasadach i wymogach two
rzenia takich żłobków. Są one bardzo uproszczone; wystarczy posia
dać mieszkanie o średnim standarcie, badania lekarskie takie jakie 
obowiązują pracowników służby zdrowia i zezwolenie gminy.

Chcę uspokoić wszystkie matki zaniepokojone o los swoich dzie
ci, że myślimy o ich problemach i szukamy najlepszych rozwiązań.

LIST OTWARTY

Bardzo dawno temu, wśród lasu kominów i szybów górniczych 
powstał pewien klub studencki. Pieczę nad placówką objęła Polite
chnika Śląska. Początkowo klub nosił nazwę „Aligator”, którą zmie
niono na obecną — „Ćwiek”. Ośrodek przez 23 lata swojego istnie
nia, oprócz działalności komercyjnej (dyskoteki, giełdy) organizował 
również innego rodzaju imprezy: koncerty muzyczne, projekcje fil
mów video, projekcje kina lektur szkolnych, występy kabaretów, 
małych form teatralnych, spotkania autorskie, bale jazowe, kon
frontacje muzyczne itp.). Przez klub przewinęła się czołówka pol
skich artystów reprezentujących różne kierunki sztuki.

Po 23 latach —

„Ćw iek" zabity?
Niestety, pomimo że działalność nasza wnosiła tak wiele do ży

cia kulturalnego regionu, bezduszni etatyści nie mający pojęcia o 
zapotrzebowaniu społecznym na kulturę zadecydowali, że pomie
szczenia klubowe zostaną wykorzystane w bardziej „szczytnym” ce
lu. Postanowiono, że w klubie będą pracowały maszyny liczące (któ
re, notabene, mogły ozdobić niejedno muzeum). Być może osobom po
dejmującym tę decyzję, kultura kojarzy się głównie z barami piw
nymi, które po zamknięciu klubu pozostaną jedynymi lokalami „du
chowej odnowy”  młodzieży. Pozostaje pytanie — jak przyjmie tę 
zmianę społeczeństwo Rybnika, a zwłaszcza młodzież?

Klub „Ćwiek” przez cały okres swej działalności służył Wam i 
Waszym dzieciom. Jeżeli teraz nikt nam nie pomoże, to za dwa mie
siące jedynymi miejscami szerzenia kultury będą Rybnicki Ośrodek 
Kultury i...? No właśnie, kto? pozostaje pustka oraz kilka barów, 
do których bardzo łatwo trafić („Szarotka”. „As”, "Śląska” itp.).

W związku z tym zwracamy się z apelem o poparcie i pomoc do 
wszystkich którym leży na sercu dobro klubu dla młodzieży.

Pomysły i propozycje prosimy kierować pod adresem: Klub 
„Ćwiek” , ul. Kunickiego 7, 44-200 Rybnik — tel. 25-648.

W imieniu pracowników i przyjaciół Klubu
PIOTR BUKARTYK

Janina Podlodowska

Nastroje
Niespodziewanie wybuchła wiosna 
gorączka i pośpiechem 
chwytam po czasie milczenia 
jazgot gniazd 
Tyle lśnienia... 
tyle barw...
tak trudno przejść przez ciżbę słów
zamęt wyboru
gdzie biec z kim się witać
komu spojrzeć w oczy
z kim uśmiech zamienić
z kim zagrać w zielone.



PRZEDWOJENNY KRZYŻ
Kwiecień obchodziliśmy dotąd jako mie

siąc pamięci narodowej. „Pamięcią” tą wie
lokrotnie manipulowano i traktowano ją 
zdecydowanie wybiórczo. Jak wiele innych 
tradycji powstałych w minionym okresie 
i ta została poddana historycznej weryfi
kacji. Dziś bez obaw możemy oficjalnie 
„pamiętać” o wszystkich bez wyjątku bo
haterach i ofiarach lat 1939—1945... Tych 
na wschodzie również.

Księga Pamiątkowa Państwowego Gi
mnazjum i Liceum w Rybniku — dziś Li
ceum im. Powstańców Śląskich jest wy
dawnictwem wyjątkowym. Powstała ona 
z okazji obchodów XXV lecia szkoły, a ju
bileusz ten przypadł na rok 1947, kiedy to 
można było pamiętać jeszcze o bohaterach 
spod Monte Cassino i Tobruku. Dopiero 
parę lat później, w czasach największego 
rozkwitu stalinowskiego kultu jednost
ki, pamięć o walczących w jednostkach na 
Zachodzie i w szeregach AK mocno przy
bladła. Okres „odwilży” po 1956 roku był 
znów dla nich łaskawszy.

We wstępie do księgi, która przez te 
czterdzieści parę lat zdążyła już stać się 
„białym krukiem”, czytamy:

Księga ta jest przede wszystkim zbioro
wym hołdem pamięci wychowanków i wy
chowawców naszego zakładu, którzy odda
li życie za Polskę w ostatnich zmaganiach 
narodu (...) Chcieliśmy, by w tych przy
jacielskich wspomnieniach odżyły postaci 
dzielnych i drogich nam Staszków, Aloj
zych, Wicków, Zeflików, by przewodzili 
oni duchowo dalszym pokoleniom szko
ły (...).

Z materialnych szczątków, jakie zdoła
no ocalić, a przede wszystkim z duchowej 
skarbnicy tych, co przeżyli, (księga) od
twarza minione dzieje szkoły...

O patriotycznej postawie wychowanków

DO URZĘDU MIASTA POWRÓCIŁ

Znak wiary i ciągłości
Mimo, iż Wielki Piątek był dla miasta 

Rybnika zwykłym dniem pracy, to 
jednak było w nim coś wyjątkowego. 

A stało się tak za sprawą starszego pana, ED
WARDA PIEŁKI pracownika magistratu w 
przedwojennym Rybniku, który w Wielki 
Piątek, o godzinie 9.00 przyszedł do Urzędu 
Miasta z krzyżem, a właściwie z krucyfiksem, 
wiszącym przed wojną w kasie rybnickiego 
Magistratu.

Krzyż ten został zakupiony w 1922 roku 
przez władze Rybnika i wisiał najpierw w 
kasie miejskiej w Ratuszu; w 1930 roku kasę, 
wraz z krzyżem przeniesiono do nowego bu
dynku Magistratu przy ul. Chrobrego. Z tego 
właśnie miejsca krzyż ten we wrześniu 1939 
roku zabrał do domu pan Edward Piełka. Sta
ło się tak — jak opowiadał — za radą nie
mieckiego żołnierza, który miał ostrzec pana 
Piełkę, iż „...krzyże i tak zostaną przez Hitle
ra ściągnięte z urzędów...”

Tej średniej wielkości krucyfiks przeleżał

EDWARD PIEŁKA, emerytowany pracow
nik rybnickiego Magistratu, który przecho
wywał przez 51 lat krzyż wiszący od 1922 do 
1939 w kasie rybnickiego magistratu.

u pana Piełki okres wojny i PRL-u... Przecze
kał tak 51 lat, właściwie 51 Wielkich Piąt
ków, by wreszcie powrócić na swoje stare i 
jedynie właściwe miejsce. Powrót ten jest 
jednocześnie symbolem przełomu, znakiem 
historycznej ciągłości, do której powróciła 
Polska i Rybnik między innymi za sprawą 
demokratycznych wyborów do samorządów 
lokalnych, 27 maja 1990 roku. Moment prze
kazania krzyża, siłą rzeczy przyprawił wszy
stkich o wzruszenie. Pan Edward Piełka 
drżącą ręką zawiesił 71 lat liczący krzyż w 
pokoju Skarbnika Miasta w Urzędzie Miasta 
przy ul. Chrobrego na pierwszym piętrze. 
I miejmy nadzieję, że z miejsca tego nigdy 
nie będzie musiał być zabierany i przechowy
wany do następnych lepszych czasów, do ko
lejnego odległego w czasie Wielkiego Piąt
ku...

PS.: W przedwojennym Magistracie, a do
kładnie w sali posiedzeń wisiał w ielki i wspa
niały, półtorametrowy czarny krzyż, który 
być może również znalazł troskliwego opie
kuna... MAREK SZOŁTYSEK

Zielone płuca 
Rybnika

Parki, skwery i zieleńce nie tylko upięk
szają miasto, ale także są miejscem odpoczyn
ku. Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ważne 
jest to na Śląsku! Każde drzewo, każdy krzak, 
każdy skrawek zieleni musi więc być szano
wany.

W Rybniku zajmuje się tym Przedsiębior
stwo Zieleni Miejskiej, od 1 stycznia br. wy
dzielone z dawnego MPGKiM. Z 56 hektarów 
terenów zielonych w naszym mieście, 37,5 
hektara zarządzane jest przez to przedsię
biorstwo. Reszta to własność Spółdzielni Mie
szkaniowej, Elektrowni „Rybnik”, Huty „Si
lesia”, „Ryfamy” i rybnickich kopalń oraz 
pozostałych zakładów.

Miastu podlega 235 tys. m kw., trawników, 
1400 m kw. kwietników, 19 tys. m kw. żywo
płotów, 10 000 drzew, 20 000 krzewów oraz 29 
tys. m kw. skupin krzewów. Powierzchnia 
parków wynosi 11 hektarów. Największe z 
nich to: Park Starościński przy PKP (0,7 ha), 
Park Powstańców przy ul. Wieniawskiego 
(0,6 ha), Park Bukówka przy ul. Chrobrego 
(0,6 ha), Park POW przy ul. Kościuszki (0,9 
ha), Park na Wzgórzu przy ul. Gliwickiej (1 
ha) oraz Park Kozie Góry przy ul. Świerklań
skiej (6 ha). Najwięcej nakładów pracy wy
maga zieleń znajdująca się w śródmieściu. 
Jest ona najbardziej niszczona — deptana 
przez pieszych i zaśmiecana.

W tym roku Przedsiębiorstwo Zieleni Miej
skiej planuje założenie nowego zieleńca przy 
ulicach: Kotucza i Zebrzydowickiej, przebudo
wę drzewostanu na skwerze przy „Domusie”, 
renowację parku przy ul. Hallera, skweru 
przy Chrobrego i Zamkowej oraz parku POW.

Przy „Domusie” na terenie dawnych ogród
ków działowych wycięte zostaną stare drze
wa owocowe, w miejsce których zasadzi się 
ozdobne. Przebudowana będzie także sieć 
odwadniająca w parku Bukówka.

Miasto wzbogaci się o nowe punkty zieleni

ni — m. in. pod pomnikiem św. Jana na ulicy 
Sobieskiego. Leczone oraz konserwowane bę
dą również drzewa — pomniki przyrody, któ
rych w Rybniku jest sześć. Rosną one koło 
kościoła o.o. Franciszkanów, przy Sądzie oraz 
w Kamieniu.

Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej opiekuje 
się także miejscami pamięci narodowej oraz 
cmentarzami w Rybniku, Chwałowicach, 
Chwałęcicach i Boguszowicach (zajmują ra
zem powierzchnię 10 ha).

W 1990 r. uschło w Rybniku 280 drzew — 
szczególnie przy drogach, użytki te zostaną 
uzupełnione nowymi gatunkami. Przedsię
biorstwo posiada własny zakład produkcji 
ozdobnych drzew, krzewów i kwiatów w Za
mysłowie, a sprzedaje je w sklepie przy ul.  
3 Maja 12.

M.  S.  MAĆKOWIAK 91"

i profesorów gimnazjum świadczy pierwszy 
rozdział prawie 200-stronicowej, sporego 
formatu księgi, w którym umieszczono 
prawie 60 ŻYCIORYSÓW POLEGŁYCH 
NA POLACH WALKI ORAZ STRACO
NYCH W OBOZACH ZAGŁADY.

Pracę nad tymi tekstami pięknie oddaje 
anonimowy autor słowa wstępu do tego 
rozdziału:

„Pisali je ci, którzy uczestniczą w żało
bie szkoły o tych, którzy ją osierocili: ko
ledzy o kolegach, przyjaciele o przyjacio
łach, wychowawcy o swoich wychowan
kach i wychowankowie o swych profeso
rach, czasem brat o bracie i o synu ojciec, 
byli więźniowie obozów o swych towarzyszach

Wspomnienia z trzeciego 
roku wolności

szach niedoli, bezsilni świadkowie o zgo
nach męczeńskich, wreszcie uczniowie o 
swych starszych, często nawet sobie nie
znanych kolegach. Iść do rodzin bohater
skich męczenników, zetknąć się z najpraw
dziwszym cierpieniem (...) to pożyteczniej
szy i cenniejszy trud, niż codzienne, pisane 
na oderwane tematy zadania uczniowskie.

Pamiętajmy, że wspomnienia te były 
spisywane w trzecim roku wolności, kie
dy wszystkie rany były jeszcze świeże i 
pamięć o wydarzeniach również. Nie na
stał jeszcze czas fałszowania rzeczywisto
ści, możemy więc uznać te wspomnienia 
za wyjątkowo wiarygodne i prawdziwe w 
swym emocjonalnym kształcie.

Wraz z autorami możemy prześledzić 
drogę tych młodych ludzi: często powstań

 



 cza przyszłość rodziców, potem polskie har
cerstwo, piękna przyszłość i... wojna, u
cieczka, gestapo i obóz lub śmierć na 

 którymś z frontów. Każde z tych wspo
mnień warte byłoby przypomnienia w ca
łości, a dzieje takich rodzin jak Tkocze, 
Kożdorowie, Pukowcowie porażają swoim 

 tragizmem.
Bruno Adamczyk — rozstrzelany na 

ulicach Warszawy, Władysław Brachmań
ski — ginie w obozie oświęcimskim, Józef 
Burzywa — ugodzony w głowę w wal
kach onconę we Włoszech, Alojzy Da
widowski — umiera w następstwie ciężkich 

 ran otrzymanych pod Sanokiem w kampa
nii wrześniowej, Czesław Duda — zamęczo
ny w luthausen, Ryszard Figura — gi
nie śmiercią lotnika nad wybrzeżem Al
gieru, J. Gembczyk- Buchenwald, Leon 
Grzesik - Oświęcim, Ryszard Koczor — 
ginie nad Londynem śmiercią lotnika...

Długo można by wymieniać absolwen
tów lub uczniów rybnickiego gimnazjum, 
którzy dali w ofierze swoje życie. Od
dało je  również wielu profesorów: Szymon 

 Bączkocz — zginął prawdopodobnie w 
Katyniu, Wiktor Fajkosz — ofiara krema
torium Mauthausen, dr Stanisław Tomi
czek, Roman Osuch, Tadeusz Dobrowol
ski — zamęczeni w Oświęcimiu.

Relacje są mniej lub bardziej obrazowe,
jedne pisane językiem barwnym i pate
tycznym, inne proste w dokumentalnym 
niemal stylu. Ze wszystkich przebija jed
nak emocjonalne zaangażowanie autora i 
chęć złożenia hołdu bohaterowi wspomnie
nia. 

 Jubileuszowa księga rybnickiego gimnazjum
jeszcze nie raz służyć nam będzie po

mocą w odkrywaniu zapomnianych dzie
jów i ludzi tej ziemi.

W. RÓŻAŃSKA

 Zmiany organizacyjne, które przeprowadza
ne są w  przedsiębiorstwie umożliwiają zatrud
nienie większej ilości ludzi przy utrzymaniu 
zieleni w mieście. Dotychczas, ciągle ich bra
kowało.

Rybnicka „zieleń miejska” radzi sobie z 
tym problemem, podpisując umowy ze szkoł
ami, które za odpowiednią opłatą zobowiąz
ują się do prac pielęgnacyjno-porządkowych 

na znajdujących się w ich pobliżu zieleńcach.
Do tej pory podpisano umowy z 20 szkołami. 

— A dla dalszej ochrony parków przed dewa
stacją, planowane jest zatrudnienie dozorców 
parkowych — jeśli znajdą się chętni, ener
giczni emeryci.

W utrzymaniu zieleni miejskiej w dobrym 
stanie najbardziej potrzebna jest jednak po
moc samych mieszkańców Rybnika. Skwery i 
parki to przecież ostatnie przyczółki przyrody 
w asfaltowo-betonowych miastach. Bez nich 
zginiemy i my. (jak)

 REFLEKSJE
 POREKOLEKCYJNE
 Tegoroczne Wielkopostne Rekolekcje dla 
 nauczycieli odbywały się od 14 do 16 mar

ca w kościele Królowej Apostołów. Zorganizo
wał je jak zwykle, duszpasterz akademicki, 
ksiądz Suchoń z Chwałowic, zapraszając 
księdza Jana Pałygę z Warszawy. Niezwykła 
postać i bogactwo duchowe księdza Jana 
przyciągnęło sporą rzeszę nauczycieli.

 Motywem przewodnim rozważań rekolek
cyjnych było pytanie — kim dla Ciebie jest 

 Chrystus? Refleksje dotyczące problemów 
 wiary, prawdy, sprawiedliwości i odpowie

dzialności uzupełnić będzie można lekturą 
 dwu książek księdza Pałygi. I jeszcze parę 
 słów o rekolekcjach dla uczniów kl. 7 i  8, 
 SP 10, 11 i 12 w kościele św. Jadwigi na 
 Nowinach. Słów gorzkich, niestety, na temat 
 zachowania młodzieży. Aż wstyd mówić, bo 
 przecież nauki te odbywały się w kościele, 
 a przyszły na nie dzieci, których rodzice pod

pisali zgodę na naukę religii w szkole.
  (log)

Komu zasiłek mieszkaniowy?
Osoby i rodziny, których stosunkowo dużą 

część dochodów pochłaniają czynsze i inne wy
datki związane z utrzymaniem mieszkania, ma
ją prawo do pomocy z budżetu państwa w for
mie zasiłków mieszkaniowych. Ta forma po
mocy ludziom uboższym wprowadzona przez 
ministra Jacka Kuronia, będzie kontynuo
wana przez obecny rząd w bardziej ograni
czonym zakresie. Rozporządzenie w tej spra
wie wydał minister Michał Boni 26. 02. 1991 r. 
Dość długo jednak ośrodki pomocy społecznej 
nie otrzymywały żadnych wytycznych mini
sterstwa i nie wiedziały na jakich zasadach 
będą przyznawane zasiłki.

Dopiero niedawno pracownicy Ośrodka Po
mocy Społecznej w Rybniku otrzymali mini
sterialne wytyczne. Zgodnie z nimi, zasiłki 
mieszkaniowe będą udzielane przez okres od 
1.03. do 30.06. br. Uprawnione do ich otrzy
mania są wszystkie rodziny, których dochód 
na osobę nie przekracza 100 proc. najniższej 
emerytury (595 tys. zł), osoby samotne, któ
rych dochód nie przekracza 150 proc. najniż
szej emerytury (892,5 tys. zł), oraz rodziny utrzymujące

 się z gospodarstwa rolnego, jeżeli 
dochód roczny na osobę nie przekracza 100 
proc. dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Osoby 
zainteresowane otrzymaniem zasiłku powinny 
wypełnić odpowiedni formularz, który można 
uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy 
ul. Klasztornej 3, oraz u pracowników socjal
nych w przychodniach rejonowych. Na formu
larzu należy podać: powierzchnię użytkowane
go lokalu, liczbę izb, liczbę zamieszkujących 
osób oraz wysokość średnich miesięcznych do
chodów rodziny.

O zastępstwo w załatwianiu formalności 
związanych z przyznaniem zasiłku można pro
sić związki zawodowe, służby socjalne zakła
dów pracy, stowarzyszenia i organizacje spo
łeczne oraz związki wyznaniowe.

W związku z wieloma nadużyciami Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rybniku będzie żądał 
od zainteresowanych osób odpowiednich za
świadczeń.

Zasiłek nie przysługuje osobom, które wyna
jęły lub oddały w bezpłatne użytkowanie część 
lub całość zajmowanego lokalu (z wyjątkiem 
umów o opiekę), otrzymały bezzwrotną pomoc 
mieszkaniową w pełnej wysokości z innych 
środków (np. zakładowe fundusze mieszkanio
we), nauczycielom otrzymującym dodatek mie
szkaniowy oraz kombatantom pobierających ry
czałt z tytułu opłat energii, elektryczności, ga
zu i ciepłej wody.

W skład wydatków mieszkaniowych wchodzą: 
czynsz, opłaty za centralne ogrzewanie, zimną 
i ciepłą wodę, elektryczność, gaz i opał — używany

 do celów bytowych. Należności z ty
tułu spłat kredytów mieszkaniowych nie są 
wliczane do wydatków mieszkaniowych.

Pomocy udziela się na całą powierzchnię użytkową 
 lokalu, jeżeli zajmuje on nie więcej 

niż dwie izby. W przypadku, gdy mieszkania 
liczy więcej niż dwie izby, pomocą objęte są: 
dla 1 osoby — 35 m kw., dla dwóch osób — 
40 m kw., dla 3 osób — 45 m kw., dla 4 osób 
— 55 m kw., dla 5 osób -  65 m kw, dla 6 
więcej osób — 70 m kw.

Wysokość zasiłku obliczana jest w ten spo
sób, że od wysokości wydatków mieszkanio
wych odejmuje się:
1) 15 proc. miesięcznego dochodu rodziny w 

przypadku rodzin uprawnionych do świad
czeń z pomocy społecznej;

2) 10 proc. miesięcznego dochodu w przypadku 
osób samotnych;

3) 15 proc. miesięcznego dochodu rodziny w 
przypadku innych rodzin.

Otrzymana różnica stanowi kwotę przysługu
jącego rodzinie zasiłku.

Szczegółowych wyliczeń dokonają w oparciu 
o podane przez zainteresowanych informacje 
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

W II półroczu 1990 r. z zasiłków mieszka
niowych na terenie Rybnika korzystało 1248 ro
dzin. (jak)

Abecadło  Powstanie
rzeczy śląskich   Diecezji Katowickiej

Śląsk od średniowiecza nie należał już do Polski i dopiero 
po zakończeniu pierwszej wojny światowej zaistniała polityczna 
możliwość przyłączenia tej prastarej piastowskiej ziemi do ma
cierzy — do Polski. Okazało się jednak, że nie było to takie 
proste. W Europie rozpętała się „wielka awantura” o Górny 
Śląsk. Dyplomacja włoska i angielska była zdecydowana poprzeć 
Niemcy w ich roszczeniach o Śląsk, zaś Ślązaków popierała in
tensywnie jedynie Francja.

Zanim władze polskie w czerwcu 1922 roku przejęły Górny 
Śląsk, musiały przedtem wybuchnąć trzy powstania, trzeba było 
organizować plebiscyt oraz wiele konferencji i spotkań dyplo
matycznych. Na koniec — konferencja ambasadorów państw eu
ropejskich wydała orzeczenie w spaw ie podziału Śląska. Było to 
20 października 1921 roku, którą to datę należy uznać za dzień 
powrotu Śląska do Polski.

Należy w tym miejscu podkreślić, że teren Górnego Śląska, 
należał w omawianym czasie do diecezji wrocławskiej, której 
biskupem był kardynał BERTRAM. Wrocław jednak po pierw
szej wojnie światowej pozostał w granicach Niemiec, zaś Gór
ny Śląsk miał odtąd należeć do Polski. Powstał zatem problem 
przynależności kościelno-administracyjnej wiernych wyznania 
rzymsko-katolickiego na Górnym Śląsku. Już w dzień po ogło
szeniu podziału Górnego Śląska kardynał Bertram polecił dzieka
nowi tyskiemu, ks. Janowi Kapicy, szczególną troskę o życie ko
ścielne na omawianym terenie. W ten sposób, chociaż Górny 
Śląsk nadal należał do diecezji wrocławskiej stał się jednak 
Delegaturą Biskupią, a ks. Kapica — delegatem biskupa wro
cławskiego.

Katolicka ludność górnośląska, chciała jednak być samodzielna 
i mieć własną diecezję oraz biskupa. W tym celu na początku 
1922 roku zwrócono się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o usta
nowienie osobnej diecezji. W projekcie tym wyrażono pragnie
nie, aby do nowo utworzonej diecezji należał Górny Śląsk oraz 
Śląsk Cieszyński.

W odpowiedzi na prośbę wiernych, papież posłał na Śląsk ad
ministratora apostolskiego, który w zastępstwie, nieustanowio
nego jeszcze biskupa, miał opiekować się Kościołem lokalnym 
na Górnym Śląsku. Administratorem mianowano ks. AUGUSTA 
HLONDA, i od tego czasu górnośląscy katolicy nie podlegali już 
biskupstwu wrocławskiemu. Jednakże do erygowania diecezji na 
tych terenach biegła jeszcze długa droga, zaś podstawowym wa
runkiem jej ustanowienia miał być przyszły konkordat zawarty 
pomiędzy młodym państwem polskim a Watykanem.

Konkordat ten został ratyfikowany 27 marca 1925 roku. W 
sprawach Śląska ustalono wtedy, że przyszłe biskupstwo katowi
ckie będzie jedną z diecezji należących do metropolii kościelnej 
ze stolicą w Krakowie. Samo zaś utworzenie diecezji katowickiej 
zostało ogłoszone bullą „Vixdum Poloniae unitas” przez papieża 
Piusa XI w dniu 28 października 1925 roku. Dokument ten gło
sił, że granice kościelne nowej diecezji śląskiej mają się pokry
wać z granicami politycznymi, zaś obejmować mają Górny Śląsk 
i Śląsk Cieszyński. Pierwszym biskupem ordynariuszem diecezji 
katowickiej został bp. AUGUST HLOND, po nim zaś (bp. Hlond 
już w 1926 roku został Prymasem Polski), diecezją kierowali na
stępujący biskupi ordynariusze: bp. ARKADIUSZ LISIECKI 1926 
—30, bp. STANISŁAW ADAMSKI 1930—67, bp. HERBERT BED
NORZ 1967—85, bp. DAMIAN ZIMOŃ od 1985 roku.

MAREK SZOŁTYSEK

Tradycja tradycją, ale kubeł zimnej wody na głowie to średnia 
przyjemność... ZDJ. W. TROSZKA
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-  S Z A C H Y  -
W dniach 27.03.—1.04.1991 roku we Frydku Mistku odbył się Mię

dzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Moraw.
W zawodach udział wzięli szachiści 8 państw, reprezentujących 

drużyny klubowe oraz przygotowujące się do mistrzostw świata, re
prezentujące Rumunię i Czecho-Słowację. Zwyciężyła drużyna Rumu
nii przed Czecho-Słowacją, Leningradem i Litwą.

Piąte miejsce zajęła drużyna ROW Rybnik, występująca w skła
dzie: Marcin Wałach, Adrian Juzek, Krzysztof Michałek, Monika Bo
browska, Hanna Dzienkowska i Monika Painta. (a)

POZIOMO: 1. niezbędny w An
drzejki, 3. autor „Faraona”, 8.
kwitnie zanim stopnieją śniegi, 
10. zapala czerwone światła, 11. 
w jedności ona, 12. znajdziesz w 
woj. wałbrzyskim, 14. futrzana na 
ramionach elegantki, 15. „miesz
ka” w prądzie, 16. mieszka w
Ułan Bator. 17. po XII księdze 
„Pana Tadeusza”, 19. kozodój, 21. 
ukochany Laury, 22. ze stolicą 
Bukareszt, 23. ssak morski, 25. 
królestwo sołtysa. 27. praojczyz
na królowej Jadwigi, 28. w nie 
miły bracie. 29. podstawa urodzi
nowych świeczek 

PIONOWO: 1. jeży się na gło
wie. 2. po królewsku na wigilijnym

nym stole, 3. o oznaczonej go
dzinie wyprowadza nas na spa
cer, 4. pseudonim Marii Konop
nickiej, 5. tam rajd „Safari” , 6. 
orzeł, 7, kojarzy się z Markiem 
Grechutą, 8. Nieodzowna towa
rzyszka codziennych zakupów, 
9. dział medycyny. 12. kłamie, 
aż mu się uszy trzęsą. 13, hula 
po wodzie i szosie. 18. mydło i 
woda mu obce, 20. na bliski po
łów wyrusza, 21. płat mięsa lub 
ryby, 23. nestor polskiej piosen
ki, 24. wzdłuż wybrzeży Oceanu 
Spokojnego, 25. brydż pradzia
dów. 26. niespodzianka w zaję
czym combrze,

HERA

Fatałachy z naszej szafy

Kolory i wzory
Wiosna i lato zapowiada się 

nam niezwykle kolorowo. Po zi
mie przechodzonej w czerniach, 
brązach i khaki, z przyjemnością 
wskoczymy w kolorowe, papuzie 
kostiumy Nie znaczy to, że „zi
mowe” barwy zostały z mody 
wyparte: czernie i brązy „przy
czają” się tylko do jesieni, nadal 
zaś nosi się całą gamę "ekologi
cznych”   odcieni, a także pastele, 
szczególnie te pudrowe, rozbielo
ne. Ale to już znamy. Nowością 
są natomiast kolory ostre i na
sycone —  czerwień żółć, zieleń, 
często łączone ze sobą w dość 
szokujący sposób. Do długich ma
rynarek i krótkich sukienek w 
tych kolorach nosi się buty, to
rebki i rękawiczki (!) w kon
trastowych barwach, np. do zie
lonej sukienki żółte szpilki i ró
żowe, duże klipsy. Musicie przy
znać że jest to zupełnie nowa 
jakość, a czy się przyjmie? Zo
baczymy

Nie opada fala nostalgii za la

latami 60. Odkryto na nowo styl 
pop-art, tak wtedy popularny. 
Młodszym czytelniczkom należy 
się wyjaśnienie, że pop-art to 
geometryczne duże wzory, najczę
ściej w czarno-białym zestawie
niu, choć nie tylko. Pop-artowskie 
są także dodatki i biżuteria, 
szczególnie łańcuchy, noszone i 
na szyi i na biodrach.

Wraz z nową kolorystyką po
jawiły się również dawno nie no
szone wzory: duże. stylizowane 
dawniej nazywane zasłonowymi 
Zestawienia barw tych wzorzy
stych materiałów mogą w pier
wszym odruchu co najmniej 
zdziwić, ale to wszystko przecież 
tylko kwestia przyzwyczajenia 
Ręczę, że za parę miesięcy lub 
dopiero w przyszłym roku bo u 
nas „wysyp” następuje zazwyczaj 
o dwa sezony później, nikt nie 
będzie zwracał uwagi na dziew
czyny we „wściekle” wzorzystych 
żakietach. O ile się przyjmą.

Wróżka

inauguracja
W niedzielę, 21 kwietnia o godz. 16.30, na rybnickim stadionie roz

pocznie się spotkanie III rundy DMP na żużlu ROW Rybnik — Unia 
Leszno, inaugurujące ligowy sezon w Rybniku. Do meczu tego ryb
niczanie przystąpią z zerowym dorobkiem punktowym, gdyż prze
grali oni swoje dwa pierwsze mecze wyjazdowe ze Stalą Gorzów i 
Polonią Bydgoszcz. O ile wysoka przegrana ze Stalą była do przeł
knięcia, to 8-punktowa porażka z Polonią, osłabioną brakiem Doło
misiewicza, nastręcza poważnych powodów do obaw.

Jakie są tego stanu przyczyny? Początki zawodowstwa nie są łat
we, dochodzą do tego liczne nowości, jak chociażby start w p il

skiej lidze znacznej liczby obcokrajowców, również w ROW-ie. W 
tych dwóch rozegranych meczach żaden z rybnickich żużlowców nie 
zdobył więcej niż 10 pkt. Poza tym jeżdżą oni bardzo nierówno, zaj
mując raz pierwszą, raz ostatnią pozycję. W Gorzowie zawiedli za
wodnicy najlepiej zaopatrzeni sprzętowo: Klimowicz i Dariusz Flie
gert, posiadający włoskie „GM-y” i „Jawy” , natomiast najwięcej 
punktów zdobyli bracia Skupieniowie, którzy mają do dyspozycji 
po jednej "Jawie 897” .

W wyniku zaostrzonej konkurencji w zespole (start w Bydgo
szczy dwóch Anglików) w składzie na Bydgoszcz nie zmieścili się 
Klimowicz, Bem i starszy z braci Fliegertów. To zupełna nowość! 
A skoro o Anglikach w Bydgoszczy, w barwach ROW-u wystarto
wali dwaj zawodnicy „Oxfordu” Martin Dugard i Dean Barker. O 
ile ten pierwszy po początkowych problemach ze swym „GM-em”

Przed inauguracją sezonu na rybnickim torze dobiegają końca nie
zbędne remonty. Zdj. W. Troszka

(awaria iskrownika) udanie wystartował, pokonując w popisowym 
stylu Tomasza Golloba, to drugi z Brytyjczyków wypadł nieco sła
biej — 5 zdobytych punktów. Ale... Po pierwsze: był to jego pierw
szy start w polskiej lidze, podobnie nienajlepiej wypadali w pol
skich debiutach aktualny mistrz świata Per Jonsson czy inny An
glik J. Doncaster. Po drugie: dwudziestoletni Dean, jak do tej pory 
spotykał się z niezbyt liczną widownią, jak sam stwierdził rekordem 
była liczba 3500 widzów, w Bydgoszczy było ich 18.000, to musiało 
na nim wywrzeć jakieś wrażenie. Po trzecie: obaj Anglosasi star
towali w Bydgoszczy po raz pierwszy w życiu, jednak na  próbę 
toru wysłano Eugeniusza Skupienia, który dopiero tam próbował 
swój motocykl, składany w nocy po sobotniej awarii. A przecież 
można było wysłać na torowy rekonesans młodszego i mniej do
świadczonego Barkera. Wreszcie po czwarte: w piątym biegu brawu
rowym atakiem po wewnętrznej, jak to w angielskim zwyczaju, po
konał rutyniarza gospodarzy Ruteckiego.

Myślę, że mimo nie najlepszego debiutu, Dean powinien wystąpić 
w meczu z Unią L. u boku Martina Dugarda, tym bardziej, że 
Piotr Pyszny planuje wspomnianą dwójkę sprowadzić do Rybnika 
już w piątek, tak by mogli odbyć trening na rybnickim torze, nie 
mówiąc już o sprawdzeniu trzeciego rezerwowego „GM” . Było nie 
było, dla kibiców to też frajda oglądać w akcji brytyjski duet. 

W Bydgoszczy w jednym z wyścigów Korbel pojechał na „GM-ie”  
Barkera i przyznał, iż jest to zupełnie inaczej wyregulowany i ustawiony

 silnik niż ten, na którym sam startuje: in plus oczywiście. 
Wymieniono więc wiadomości i doświadczenia i już w najbliższym 
meczu, za sprawą J. Nowaka i W. Piątka włoskie silniki powinny 
pracować znacznie lepiej. W dalszym ciągu najsłabszym punktem 
zespołu są młodzieżowcy. Trener Gryt stwierdził w pomeczowej roz
mowie, że pozycja tych, którzy obecnie startują w zespole młodzie
żowców będzie zagrożona, gdy ich młodsi koledzy zdadzą egzamin 
na żużlową licencję, chyba że poczynią postępy.

Tak wyglądało to do tej pory, jak będzie w meczu z Lesznem 
przekonamy się w niedzielę. W barwach ROW-u wystąpią prawdopo
dobnie obaj Anglicy, obok nich z pewnością bracia Skupieniowie 
i para młodzieżowców, kto jeszcze? O tym zadecydują ostatnie tre
ningi. Organizatorzy przygotowali sporo nowości: nowe plakaty, 
programy, klubowy informator z barwnymi zd jęci ami itp. Warto 
dodać, iż rybniczanie wystąpią w nowych, bardzo efektownych pla
stronach z herbem naszego miasta. Będzie na co popatrzeć.

WACŁAW TROSZKA
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Weekend 
W  TV -  SAT

(Ciąg dalszy ze str. 8)
—- Die unglaublichen Geschichte;
13.00 — Mein Vater ist ein Aus
serirdischer (serial); 13.20 —- Fa
milie Munster (serial); 14.00 — 
Ultraman (serial); 14.20 — Je
remy Rodack, film USA; 15.50 — 
Kleine Leute mal ganz grosse, 
film niem.; 17.50 — Peters Mu
sikrevue; 18.45 — Aktualności; 
19.10 — Dzień jak żaden inny 
(quiz podróżniczy); 20.15 — Das 
Ding aus dem Sumpf, film niem.;
21.45 — Spiegel TV; 22.25 — Pri
me time, show; 22.40 — Das Mo
del und der Schnueffel (serial);
23.35 — Nachts wenn das Blut 
gefriert (serial); 0.00 — Strefa 
mroku; 0.25 — Alfred Hitchcock 
przedstawia.

SOBOTA — 27 KWIECIEŃ
8.00 — Program dla dzieci;

10.35 — Mr. T. (serial); 11.00 — 
Program dla młodzieży; 12.35 — 
He Man (serial); 13.00 — Super 
Mario Brothers (serial); 13.25 — 
Teenage Mutant Hero Turtles (se
rial); 13.45 — Raggazzi, magazyn 
młodzieżowy; 14.20 — Katts and 
Dog (serial); 14.45 — Lassi (se
rial).; 15.10 — Daktari (serial); 
16.05 — Autostrada do nieba (se
rial); 17.00 — Der Preis ist heis, 
quiz; 17.45 — Cudowne lata (se
rial); 18.10 — Nowości kina; 18.45
— Aktualności; 19.00 — Ampfiff, 
magazyn piłkarski; 20.15 — Film 
fabularny; 22.00 — Dall-As; 23.00
— Film fab.
NIEDZIELA — 28 KWIECIEŃ

8.00 — Program dla dzieci; 
11.00 — „Tydzień” — magazyn;
12.05 — Classik a la cart; 12.35
— Die unglaublichen Geschichte;
13.00 — Mein Vater ist Ausserir
discher (serial): 13.20 — Familia 
Munster (serial); 14.00 — Ultra
man (serial); 14.20 — dwa fil

my fabularne; 17.50 — Peters 
Musikrevue; 18.45 — Aktualnoś
ci; 19.10 — Dzień jak żaden in
ny, quiz podróżniczy; 20.15 — 
Film; 21.45 — Spiegel TV; 22.25
— Prine Time-show; 22.40 — Das 
Model und der Schnueffler (se
rial); 23.35 — Nachts wenn das 
Blut gefriert (serial); 0.00 — Stre
fa mroku (serial); 0.25 — Alfred 
Hitchcock.

SAT-1
SOBOTA — 20 KWIECIEŃ
8.30 — Paradise (serial); 9.30 — 

Magazyn gospodarczy; 10.00 — 
Jumbo Crash, film USA; 11.35
— Koło szczęścia; 12.15 — De
collete; 12.45 — Bingo; 13.10 — 
Hotel (serial); 14.00 — Jak zło
dziej w nocy, film; 15.45 — Test
bilder; 16.15 — Zapp; 16.40 — 
Neon Rider (serial); 17.50 — Be
zaubernde Joanni (serial); 18.15

Bingo show; 18.50 — Quadri
ga magazyn; 19.30 — Koło szczę
ścia; 20.15 — Max Monroe, film; 
22.20 — Alien Nation (serial); 
23.15 — Das gelbe Haus am Pin
nasberg, film niem.; 0.50 — Fi
repower, film.
NIEDZIELA — 21 KWIECIEŃ 
9.10 — Program dla dzieci;

10.30 — Urok gór, magazyn; 11.05
— Jak złodziej w nocy, film;
12.45 — Bingo show; 13.10 — Ho
tel (serial); 14.30 — Die Dodes 
Ranch, film USA; 16.05 — Drops, 
program dla dzieci; 17.05 — Ist 
ja irre-der dreiste Cowboy, film 
ang.; 18.50 — Sport; 19.30 — U
waga kamera, magazyn; 20.00 — 
Ferien auf Immenhof, film niem.;
22.00 — Talk im Turm; 23.15 — 
Mama będzie żyła 100 lat, film 
franc.; 0.55 — Das gelbe Haus 
am Pinnasberg, film.

SOBOTA — 27 KWIECIEŃ
8.30 — Paradise (serial); 9.30

— Magazyn gospodarczy; 10.00 — 
Schwingen der Angst, film; 12.05
— Koło szczęścia, magazyn; 20.15
— Bingo show; 14.00 — Hannerl 
und ihre Liebhaber, film niem.;

15.45 — Test-bilder; 16.15 — 
Zapp; 16.40 — Neon Rider (se
rial); 17.50 — Bezaubernde Jean
ni (serial); 18.15 — Bingo show; 
18.50 — Quadriga magazyn; 19.30
— Koło szczęścia, magazyn; 20.15
— mr. Mom, film USA; 22.15
Hallo Berlin, magazyn; 22.45 — 
Allen Nation (serial); 23.40 —
Najstarszy zawód świata, film 
franc.; 1.35 — Magazyn sporto
wy — tenis.
NIEDZIELA — 28 KWIECIEŃ 

 9.10 — Program dla dzieci;
9.35 — Zapp; 10.00 — Przygody 
zwierząt; 11.05 — Mrm Mom, 
film; 12.45 — Bingo show; 13.10
— Hotel (serial); 14.04 — Nowo
ści kina; 14.30 — Der Abstauber, 
film USA; 16.05 — Uwaga kame
ra, magazyn; 16.30 — Drops, pro
gram dla dzieci; 17.05 — Die 
Apachen, film USA; 18.50 —
Sport; 19.30 — Od serca do ser
ca, magazyn; 20.00 — Die Zwi
linge vom Immenhof, film niem.;
22.00 — Talk um Turm; 23.00 — 
Z zawiązanymi oczami, film 
hiszp.; 1.05 — Najstarszy zawód 
świata, film franc.

KAWIARENKI,...
W jednym z telewizyjnych pro

gramów „Bliżej świata”, prowa
dzący zapytał zagranicznych 
dziennikarzy, co, według nich, 
najbardziej odróżnia nas od tej, 
wymarzonej, Europy?

Okazało się, że niemieckiej ko
respondentce Renacie March naj
bardziej brakuje małych, przytul
nych knajpek, jakich mnóstwo 
jest w zachodnich miastach, szcze
gólnie w ich zabytkowych częś
ciach.

Wprawdzie jedna jaskółka wio
sny nie czyni, wypada jednak 
odnotować otwarcie cocktail — 
baru „Roman” przy ulicy Kościu
szki. Ten nieduży, o estetycznym 
wystroju lokalik, jest otwarty 
aż do godz. 23.00 i ma już „swo
ją”, przeważnie młodzieżową 
klientelę. Miejmy nadzieję, że 
stali bywalcy postarają się, by

Nasze propozycje
DUŻA SCENA TZR 

IMPREZY: „Pieszo” Sławomi
ra Mrożka, inscenizacja dla dzie
ci, 19 kwiecień godz. 11.00, cena 
biletów 6 tys zł; „Me and my 
Girl” , występuje Operetka Śląska 
z Gliwic, 20 kwiecień, godz. 18.00 
cena biletów 25 tys. zł; występ 
„Mazowsza” . 22—24 kwiecień 
godz. 18.00, cena biletów 40 tys 
zł; „Opowieści Lady Maybe”, baj
ka dla dzieci teatru Banialuka z 
Bielska, 25 kwiecień godz. 10.00 
i 12.00 cena biletów 3 tys. 

KINO PREMIEROWE: „Zbrod
nie namiętności”  prod. USA, 17— 
18 kwiecień godz. 17.00 i 19.00; 
„Kokon” science-fiction USA, 25 
kwiecień, godz. 15.00, 17.00 i 1900; 
DYSKUSYJNY KLUB FILMO
WY: „Dajcie mi głowę Alfreda 
Garcii” , prod. USA, 21 kwiecień, 
godz. 16.00; „Moja macocha jest 
kosmitką” , prod. USA, 29 kwie
cień, godz. 19.00.

MAŁA SCENA TZR 
Koncert zespołu szantowego „D- 

dur”, 19 kwiecień, godz. 18.00, 
cena biletów 5 tys. zł.; Recital 
Adrianny Biedrzyńskiej, 20 kwie
cień, godz. 17.00, cena biletów 15 
tys .zł, Dyskoteki na Małej Sce
nie: 6, 7, 13, 14, 21, 27, 28 kwie
cień godz. 18.00 oraz 20 kwiecień 
godz. 19.00. ceny biletów 20 tys. 
zł;

KINO „ŚLĄZAK”
„Dick Tracy”  prod. USA, 17—22 

kwiecień, godz. 15.00, 17.00 i 19.15; 
„Polowanie na czerwony paź
dziernik” , 23—25 kwiecień godz. 
15.00, 17.00, 19.15;

KINO „CHWAŁOWICZANKA” 
„Rain Man”, 19 kwiecień, godz, 

17.00; „Robocop 2”, prod. USA, 
26 kwiecień godz. 17.00; „Krótkie 
spięcie 2” prod. USA, 30 kwie
cień, godz. 17.00;

KINO "HUTNIK” od 1 kwiet
nia nieczynne do odwołania.

NOTES DOMOWY* NOTES DOMOWY

Rybnicka
Książka Telefoniczna

27 548 Gazobudowa Smolna 10
23 419 Gazownia Zebrzydowicka
22 149 Gazownia — Rozdzielnia Zebrzydowicka
25 565 Gazownia — Rozdzielnia 

GLIWICKIE
Zebrzydowicka

PRZEDSIĘBIORSTWO 
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

21 750 Kierownik Odcinka Brzezińska
23 775 Odcinek Robót Brzezińska
23 776 Zakł. Produkcji Pomocniczej 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA
Brzezińska

21 342 G.S. — Dział Handlowy Prosta
21 632 G .S. Prosta
23 630 G .S. Prosta
23 155 GS. Prosta
23 384 G .S. Kolejowa
21 238 G.S. — Składnica Złomu Kolejowa
21 169 GS. Gotartowice
24 029 GS. Chwałęcice
21 950 G.S. — Składnica Maszyn Rol

niczych
22 283—5 G.S. — Jejkowice

HURTOWNIA
24 670 Hurtownia Pod Lasem
22 287 Hurtownia — zaopatrzenie rze

miosła
Rudzka

21 656 Hurtownia „Brawo” Łąkowa
26 740 Hurtownia Tłuszczów Roślin

nych „Jowita”
Sosnowa 5

24 768 Hurtownia Ryb i Przetwórstwa Kolejowa
28 054 Handel Okrężny Rybami 

HOTELE
Boczna 13

21 623 „Rybnik” Jankowicka
21 823 „Rynkowy” Rynek
24 451 Pracowniczy Jankowicka
24 324 HERBAPOL Kościelna

HUTA SILESIA
27 551 Centrala Przemysłowa
24 812 Dyrektor Naczelny Przemysłowa
23 766 Regeneracja Agregatów 

INFORMACJA
Chwałowicka

23 009 Kolejowa Dworcowa 1
22 242 PKS

INTROLIGATORNIA
3 Maja

22 724 Introligatornia — Spółdz. Pracy Kotucza
21 314 Introligatornia — Spółdz. Pracy Szafranka
23 951 Inbud — Mroczewski Żużlowa
21 168 Izba Przemysłowa Handlowa Rynek 12
23 912 Inkom — Spółka z o.o. Jankowicka
23 992 Intersat Pl. Wolności
24 055 Internat Szkoły Specjalnej Piasta
22 676 Proxima

KOLEJ

Budowlanych

25 081 Centrala PKP Dworcowa
23 009 Informacja PKP Dworcowa
23 733 Ekspedycja PKP Dworcowa
26 901 Oddział Socjalny PKP

(Ciąg dalszy nastąpi)
M. Lipcowego



W E E K E N D  W  TV
EUROSPORT

PIĄTEK — 19 KWIECIEŃ
16.30 — Golf; 18.30 Wyścigi 

psów; 19.00 — Football amery
kański; 19.30 — Wiadomości;
20.00 — Regaty żeglarskie; 21.00
— Wrestling; 22.10 — Big Whe
els ; 23.00 — Maraton w Bosto
nie: 0.00 — Hokejowe Mistrzos
twa Świata: Czechosłowacja — 
Finlandia.

SOBOTA — 20 KWIECIEŃ
8.00 — Program dla dzieci; 

10.00 — Mobil Motor Sport News;
10.30 — Franz Beckenbauer; 11.00
— Sport na świecie; 12.00 — Re
gaty żeglarskie, maraton w Bo
stonie, Hokejowe Mistrzostwa 
Świata, golf (transmisje); 18.45 — 
Żeglarstwo; 19.00 — International 
Motor Sport: 20.00 — Football 
australijski; 21.00 — Boks; 23.00
— Football amerykański.
NIEDZIELA — 21 KWIECIEŃ
8.00 — Program dla dzieci;

10.00 — Maraton w Londynie, 
koszykówka, boks, golf (transmi
sje); 19.00 — Football amerykań
ski; 23.00 — Wyścigi motocyklo
we w USA.

PIĄTEK — 26 KWIECIEŃ
17.00 — Wyścigi motorówek;

18.00 — Air Show; 19.00 — Foot-
ball amerykański; 19.30 — Wia
domości; 20.00 — Żeglarstwo;
21.00 — Wrastling; 22.30 — For
muła pierwsza; 23.00 — Turniej 
tenisowy w Hoauston; 0.30 — Ho
kej: Kanada — Szwecja.

SOBOTA — 27 KWIECIEŃ
8.00 — Program dla dzieci;

10.00 — Mobil Motor Sport News;
10.30 — Franz Beckenbauer; 11.00
— Formuła pierwsza: 11.30 — 
Tae-Kwonda, mistrzostwa świa
ta; 12.00 — Żeglarstwo, formuła

pierwsza, tenis, hokej, wyścigi 
motorówek (transmisje); 18.45 — 
Regaty żeglarskie; 19.00 — Inter
national Motor Sport; 20.00 — 
Football australijski; 21.00 —
Boks; 23.00 — Formuła pierw
sza: 23.30 — Turniej Tenisowy 
w Houston; 0.30 — Regaty że
glarskie.
NIEDZIELA — 28 KWIECIEŃ
8.00 — Program dla dzieci;

10.00 Sport na świecie; 11.00 — 
Formuła pierwsza; 11.30 — Tae- 
kwonda. mistrzostwa świata;
12.00 — Boks, tenis, formuła pier
wsza, hokej (transmisje); 19.00 — 
Football amerykański; 23.00 .— 
Historia piłki nożnej; 00.00 —
Formuła pierwsza.

FILMNET
SOBOTA — 20 KWIECIEŃ
7.00 — Jour de Fair (76 min.);

9.00 — Walt Disney; 11.00 — Pri
me Baby (97 min.); 13.00 — Joe 
Kidd (88 min.); 15.00 — Stacy’s 
Knights (95 min.); 17.00 — Vi
sionquest (105 min.); 19.00 — Dir
ty Dancing (96 min.); 21.00 — 
Sunset (97 min.); 23.00 — The 
Couch Trip (95 min.); 1.00 — 
Night Club Special.
NIEDZIELA — 21 KWIECIEŃ
9.00 — Walt Disney; 11.00 — 

Supermann (143 min.); 13.30 — 
L’Amore (80 min.); 15.00 — Walt 
Disney; 17.00 — Rainbow Brite 
and the Star Clearer (95 min.);
19.00 — A Time of Destiny (118 
min.); 21.00 — Amazing Stories 
(71 min.); 23.00 — Indiana Jones 
and the Last Crusade ((127 min.); 
1.15 — Where Does it Hurt? (84 
min.).

SOBOTA — 27 KWIECIEŃ
9.00 — Walt Disney; 11.00 — 

Rainbow Brite (85 min.); 13.00 —

The Chalk Garden (105 min.); 
15.00 — Caz City; 17.00  Mu
jeres (98 min.); 19.00 Bellman and 
True (112 min.); 21.00 — Moon 
Over Paradise (105 min.) 23.00 — 
Coś niespodziewanego!; 1.00 — 
Night Club Special;
NIEDZIELA -  28 KWIECIEŃ

9.00 — Walt Disney; 11.00 — 
The in Crowd (91 min.); 13.00 — 
The Big Trees (89 min.); 15.00 — 
Walt Disney; 17.00 -  Date With 
an Angel (105 min.); 19.00 -  Sun
sat (107 min.); 21.00 — Cold Sas
sy Tree (100 min.); 23.00 — Sta
cy’s Knights (95 min.).

RTL PLUS
SOBOTA — 20 KWIECIEŃ

8.00 — Program dla dzieci; 
10.35 — Mr. T. (serial); 11.00 — 
Program dla młodzieży; 12.35 —

He Man (serial); 13.00 — Super 
Mario Brothers (serial); 13.25 — 
Teenage Mutant Hero Turtles (se
rial); 13.45 — Ragazzi, program 
dla młodzieży; 14.20 — Katts and 
Dog (serial); 14.45 — Lassi (se
rial); 15.10 — Daktari (serial);
16.05 — Autostrada do nieba (se
rial); 17.00 — Der Preis ist heis 
(quiz); 17.45 — Cudowne lata (se
rial); 18.10 — Nowości kina; 18.45
— Aktualności; 19.00 — Ampfiff
— magazyn piłkarski; 20.15 — 
Totem, western USA; 22.00 — 
Dall-As; 23.00 — Drei Schwedi
nen in Oberbayern, film erot.

NIEDZIELA — 21 KWIECIEŃ
8.00 — Program dla dzieci;

9.30 — Tal der Rache, film USA;
11.00 — „Tydzień” — magazyn;
12.05 — Classik a la cart: 12.35 

(Ciąg dalszy na str. 7)

RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 59 
(obok PKP) TEL. 211-35

OPTYK
ŻORY, UL. PSZCZYŃSKA 1 (obok Domu Kultury)
— okulary na recepty okularowe i zlecenia prywatne,
— soczewki kontaktowe miękkie,
— prywatny gabinet okulistyczny.

Lekarz okulista przyjmuje w środy od 16.00 do 18.00 
rejestracja w  zakładzie optycznym w Rybniku 

codziennie od 9.00 do 17.00

NOTES DOMOWY* NOTES DOMOWY

Gierałtowice

Racibórz

Rydułtowy

Suwałki 
Szczecin Gł.

Kędzierzyn Koźle
Kołobrzeg
Kraków Główny
Olsztyn
Oświęcim
Pszczyna

Skoczów
Sumina

Bielsko-Biała
Budapeszt
Burgas
Chałupki

Gliwice 
Jelenia Góra 
Katowice

Rozkład j a z d y
W A ŻN Y  DO 30.05.1992

DWORZEC PKP RYBNIK

3.25g; 6.10; 7.05; 10.26;
19.49R
20.05Kb
5.19; 6.47E; 7.35; 10.55; 13.23; 15.32; 17.44;
20.35* 22.33
4.32; 5.05; 6.21; 12.30; 13U0E; 14.38; 15.38NB; 
17.03E; 18.44; 20.04; 21.20A; 22.10; 23.02 
5.05; 13.10E; 14.38; 18.44; 20.04; 21.20A; 22.10 
10.50p; 17.17
3.22E; 4.17; 5.18; 5.41E; 6.12EXR; 6.32; 7.39; 
8.40p; 10.02E; 11.20; 12.16KN; 13.20; 14.29;
15.29; 16.36E; 17.25E; 18.10a; 18.30; 20.16; 21.30; 
22.30
4.30; 6.55; 8.55re; 10.50p; 17.17; 18.40C; 22.05a 
18.33 (kursuje od 21.06)
3.22E; 4.17; 7.39: 19.20po 
18.10a
10.02E; 14.29; 15.29; 19.20po 
4.28; 5.02E; 6.10; 7.05; 8.43E; 11.05G; 10.26; 
11.50E; 13.08; 14.36: 15.16; 16.56; 18.00E; 19.10; 
19.20p; 19.49r: 20.05rb; 21.50; 22.28 
4.20. 5.36; 6.39; 8.23s; 9.25; 12.35; 13.05r;

 14.31SN. 14.39. 15.30S: 15.41; 16.35E; 17.38:
18.35; 20.00EXR; 20.27: 22.27 
4.20; 4.55E. 5.36: 6.39; 7.48E; 9.25; 12.35; 13.05r; 
13.54N; 14.39; 15.41; 16.35; 17.38; 18.35; 20.27: 
22.27
7.57c; 15.20  
4.20; 5.36; 5.50Sr; 6.39; 7.48E; 8.23S; 9.25;
12.35; 13.05r; 13.54N; 14.31SN: 14.39; 15.30S; 
15.41; 16.35E; 17.38; 18.35; 18.40CS; 20.27; 22.27 
18.10a
4.30; 8.55e; 18.33a

22.05a
6.12EXR; 18.10a 
7.57C

 0.23; 4.33; 5.19; 6.22; 6.47E; 7.35; 9.05E; 10.55; 
12.27; 13.23; 14.28E; 15.20; 15.32; 16.30E; 17.44; 
18.25A; 19.28; 20.35; 21.37; 22.33 
4.30; 6.55; 8.55e; 17.17; 18.33a; 22.05a
4.32; 6.21; 12.30; 17.03E
4.28; 5.02E; 6.10; 7.05; 7.57C; 8.43E; 10.26;
11.05G; 11.05F; 13.08; 14.36; 15.16; 16.56; 18.00E; 
19.10; 19.20p; 21.50; 22.28 
7.05

Objaśnienia znaków:
A — nie kursuje 22—25, 29—31.XII; 30—31.III; 20—21.VII; 9—10.XI;

24—25.XI1.91; 18—19.IV.92 
B — nie kursuje XII.24; XII.31 
C — kursuje w soboty, niedziele i święta 
D — kursuje w dni świąteczne
E — nie kursuje 23—26.XII; 30—31.XII.90; 1.I; 31.III; 1.IV; 21—22.VII;

10—11.XI; 25—26.XII.91; 1.I; 19—20.IV.92 
F — kursuje tylko w soboty 
G — kursuje codziennie oprócz sobót 
K — kursuje do Orzesza 
N — kursuje w dni robocze oprócz sobót 
r — kursuje w dni robocze 
S — kursuje przez Jejkowice 
a — kursuje od VI.13 - IX.02 
b — kursuje od VI.06.—IX 28 
d — kursuje do IX.06; XII.23—01.04; od III.30 
e — kursuje od VI.10 —X.02
f — kursuje od V I12: IX 03—XI.04; XII.21—1.02; od III.30 
g — kursuje od VI.15—IX 04
h — kursuje do VI.14 IX.05—XI.06; XII.23—01.04. od III.30 
o — kursuje przez Pszczynę
p — pociąg nie zatrzymuje się na wszystkich stacjach 
R — pociąg objęty całkowitą rezerwacją miejsc
Uwaga: kursowanie niektórych pociągów może ulec zmianie po 
uprzednim ogłoszeniu
Drukiem wytłuszczonym oznaczono pociągi pospieszne i ekspresowo,

Świnoujście 
Warszawa Wsch. 
Wisła
Wodzisław Śl.

Wrocław Gł. 
Zabrze 
Makoszowy 
Żory

Żywiec


