
 21. 04. 91. —  Koncert na ryn
ku: grała Orkiestra Dęta Ryb
nickich Zakładów Naprawczych 
pod dyr. Mariana Krzystka i Ma
riana Wolnego; ^  23. 04. 91. — 
Tego dnia w godzinach popołu
dniowych przechodzący ul. Sobie
skiego mogli się przyjrzeć czar
nemu kundlowi, niosącemu w 
pysku bardzo wielki kawał świe
żej wołowiny z kością; ^  24. 04. 
91. — W tym dniu ukazał się

Kronika
Miejska

pierwszy numer miesięcznika 
„Gazeta Jankowicka”; ■  26. 04. 
91. — Otwarcie wystawy w Miej
skiej Bibliotece Publicznej pod 
nazwą „Nie rzucim ziemi skąd 
nasz ród”; *  26. 04. 91. — Otwarcie

 wystawy grafiki Jana 
Nowaka w Teatrze Ziemi Rybni
ckiej; *  26. 04. 91. — W  Domu 
Katechetycznym św. Antoniego 
na zaproszenie KIK, prelekcję 
wygłosił pracownik instytutu 
Teologii Pastoralnej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego dr 
Krystian W ojaczek na temat: 
"Manipulacja w życiu społecz
nym”; ■  28. 04. 91. — Koncert 
na rynku: grała Orkiestra Dęta 
KW K Krupiński pod dyr. G. Mie
limąki; *  29. 0 4. 91. — Spotkanie 

w Urzędzie Miasta prezydenta 
z rodzicami zainteresowanymi 

niezamykaniem żłobków w Ryb
niku; *  30. 04. 91. — Uroczy
sta sesja Rady Miasta poświęco
na rocznicom Konstytucji 3 Maja 
i III Powstaniu Śląskiemu; *  
3. 05. 91. — W Teatrze Ziemi 
Rybnickiej otwarto wystawę ma
larstwa Jerzego Barona i Maria
na Stanisława Zawiszy; *  3. 05. 
91. — W święto Konstytucji tyl
ko ok. 5 proc. rybniczan wywie
siło biało-czerwone flagi. Cóż, nie 
było prikazu?; *  3. 05. 91. — W  
święto Konstytucji 3 Maja i III 
Powstania Śląskiego centralne uroczystości

 w naszym mieście 
rozpoczęły się mszą św. za ojczy
znę odprawioną o godz. 10.00 w  
kościele pw. św. Antoniego. Z 
kościoła wszyscy przy wtórze Or
kiestry Dętej KW K Jankowice 
przeszli ulicami: Powstańców 
Śląskich, Łony i pl. Wolności pod 
teatr, gdzie wysłuchano krótkiej 
inscenizacji słowno-muzycznej. 
Były wiersze i pieśni wykonywa
ne przez połączone chóry: Seraf, 
Mickiewicz i Słowiczek, grała 
Orkiestra Dęta Rybnickich Za
kładów Naprawczych. Nad świę
tującymi dwa razy przeleciał sa
molot ciągnący biało-czerwoną 
flagę. Pogoda tego dnia nie do
pisała, padał deszcz; *  4. 05. 91 
— W kościele pw. św. Antoniego 
odprawiono liturgię pogrzebu 
Ś. P. Henryka Knapczyka, jed
nego z tych, którzy na początku 
1990 roku doprowadzili do 
wskrzeszenia przedwojennego 
czasopisma "Gazeta Rybnicka”;
*  4. 05. 91. — Na Małej Scenie

(Ciąg dalszy na sir. 3)

„Now e podzwonne“
Nieliczni niestety posiadacze te

lefonów zauważyli pewnie, że „ma
my” nowe kierunkowe numery do 
poszczególnych miejscowości. Wy
liczmy choćby niektóre: Katowice 

032, Bielsko-Biała — 030, Opole 
— 077, Wrocław — 071, Kraków - 012, 

Częstochowa — 034, Warszawa 
— 022, Gdańsk — 058, Cieszyn - 
0368, Ustroń — 03864, Wisła - 

03865.
Jak poinformowano naszą redak

cję w Urzędzie Pocztowym w Ryb
niku, po pierwszej cyfrze numeru 
kierunkowego tj. po „0”, uzyskując 
ciągły sygnał, wykręcamy już dal
szy ciąg cyfr łącznie z wymaga
nym numerem w poszczególnym mieście.

Dowiedzieliśmy się również, że 
dzięki tym nowym numerom bar
dzo ciężko się gdziekolwiek do
dzwonić. Zwłaszcza, że przez „0"  
kręci się do wszystkich miast. Dla 
niejednego zatem „dzwoniącego" 
przez wspomniane nowe numery 
kierunkowe, prędzej ziści się jego 
własne „podzwonne”, niż upragnio
ne połączenie. (SZOŁ)

Jak już informowaliśmy w po
przednim numerze naszej gazety, 
w środę 24 kwietnia odbyła się, 
jak dotychczas, najdłuższa w hi
storii Rybnika, sesja Rady Mia
sta, trwająca ponad 6 godzin. 
Mimo tak długiej debaty, radni 
nie wyczerpali wszystkich zapla
nowanych punktów spotkania. 
Postanowiono więc, że kolejne 
spotkanie odbędzie się 30 kwiet
nia i złożą się na nie dwie czę
ści: uroczysta — związana z
rocznicami Konstytucji 3 Maja i 
III Powstaniem Śląskim oraz 
robocza — dopełniająca porządek 
obrad, zaplanowany, na 24 kwiet
nia.

UROCZYSTE WSPOMINANIE  
I BUCIK PREZYDENTOWEJ
Uroczysta sesja dla uczczenia, 

tych ważnych dla nas, rocznic 
rozpoczęła się ok. godziny 17.15. 
Oprócz radnych wzięli w niej udział

 zaproszeni goście: ks. ALOJZY
 KLON proboszcz parafii 

pw. św. Antoniego, KAROL MI
CZAJKA — prezes Klubu Inte
ligencji Katolickiej, RYSZARD  
JAWORSKI —  przewodniczący 
MKK „Solidarność”. RYSZARD  
KUFEL —  dyrektor ZOZ Rybn
ik, KAZIMIERZ POGŁÓDEK —  

przewodniczący Rybnickiego Ko
mitetu Obywatelskiego. Niestety, 
na spotkanie nie mógł przybyć,

zapraszany gorąco, prof. Inno
centy Libura.

Przewodnicząca Rady Miasta, 
URSZULA SZYNOL wprowadzi
ła zebranych w  atmosferę czas
ów Konstytucji 3 Maja i III 

Powstania Śląskiego; po wysłu
chaniu jej referatu, radni i go
ście rozpoczęli wspominać "sta
re dzieje”: przedwojenne i tuż 
powojenne obchody święta Kon
stytucji w  Rybniku przybliżył, 
zaproszony na sesję, Karol Mi
czajka. Mówił m. in. o ostatniej 

3-majowej manifestacji w  powo
jennym Rybniku. Było to w  1947 
roku. Pochód szedł od Magistra
tu (dzisiaj Urząd Miasta) przez 
ul. Zamkową do Rynku. Wejścia 
do Rynku pilnowała Milicja Obywatelska

, która gdy tylko poc
hód zbliżył się „weszła do ak-

(Ciąg dalszy na str. 3)

HENIU NIE ŻYJE!
Kiedy pierwszego maja wieczorem znajomy głos w  

słuchawce powiedział mi. że HENIU nie żyje, nie 
mogłem w to uwierzyć. BYŁ OSTATNIM ZE ZN A
NYCH MI HEŃKÓW, O KTÓRYM MÓGŁBYM PO
MYŚLEĆ, ŻE TO ON NIE ŻYJE.

I tylko w  tym wypadku był ostatnim.
ZAWSZE BYŁ PIERWSZY. Kiedy w grudniu 1989 

r. z grupą wypróbowanych przyjaciół postanowiliśmy 
reaktywować przedwojenną "GAZETĘ RYBNICKĄ" 
stanął na czele grupy zapaleńców jako prezes spółki 
wydawniczej. Mógł nareszcie zrealizować jedno z 
największych pragnień swojego życia — mógł w  ten 
sposób kontynuować dzieło swojego ojca. IGNACE
GO KNAPCZYKA —  przedwojennego redaktora 
„Gazety Rybnickiej" .

Czas — a nie mógł wiedzieć, że jest go tuż tak 
mało nie grał dla niego roli. Był zawsze kiedy był 
potrzebny. Dla swojej "Gazety” był gotowy na wszy
stko.

HENIU nie żyje, ale na zawsze pozostanie w na
szych sercach.

CZESŁAW GOLIŃSKI
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"N0RIS"

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 17.

„TELETEXT“
w odbiornikach prod. polskiej 
i zachodniej

montuje zakład 
„EMITER”

Rybnik, ul. Hutnicza 21 
tel. 276-34.

Montując u nas telegazetę 
zachowasz gwarancję na od
biornik TV.

 Naszej Koleżance,
 M ARII LENERT, serdeczne wyrazy współczucia

 
8

i żalu z powodu śmierci jej brata ANDRZEJA 

składają współpracownicy 

z „GAZETY RYBNICKIEJ”

ANDRZEJA

 

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

OPTYK
g
g
g

Rodzinie
śp. HENRYK A K N A PC ZY K A

wyrazy współczucia z powodu śmierci
SYNA, M ĘŻA I OJCA  

składa
RYBNICKI KOMITET O BYW ATELSKI

8

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

UWAGA: OSZUST!
Z informacji naszych Czytel

ników wynika, iż po Rybniku 
grasuje indywiduum, które po
dając się za pracownika „GA
ZETY RYBNICKIEJ" proponuje 
właścicielom sklepów i różnego 
rodzaju firm zamieszczenie na 
naszych łamach artykułu trak
tującego o danej placówce, w  
zamian za określoną sumę pie
niędzy!

Informujemy przeto, że każdy 
z naszych pracowników posiada 
ważną legitymację prasową (pie
czątka na rok bieżący), którą na 
żądanie zobowiązany jest oka
zać! Przestrzegamy zatem przed 
prasowym oszustem.

NOMAR
Przedsiębiorstwo 

Usług Budowlanych

zatrudni od zaraz:
murarzy, brukarzy, betoniarzy.

Zgłoszenia: Wodzisław, ul. 
Wyzwolenia 307A (Marklowi
ce) w  godz. 14— 15 (codziennie). 
Inform. telef. 23-607 (Rybnik). 
Warunki płacy do omówienia.

J
OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM KORZYSTNIE  
BUDYNEK murowany 560 m2 z 
działką. Tel. 22-966.

M ALOW ANIE REKLAM, szyl
dy, dekoracje witryn sklepowych, 
Rybnik. Szafranka 4, tel. 22-848.

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BU
DOW LANĄ w Rybniku - Piaskach, 
tel. 210-81 w. 5133.

Pani H ALINIE  K N APC ZY K
i całej RODZINIE  

wyrazy serdecznego współczucia 
 z powodu śmierci

śp. HENRYKA K N A PC ZY K A
składają przyjaciele

 z  „Gazety Rybnickiej”

■88

g
g
g
g

Państwu
Elżbiecie, Halinie i Ewie oraz Jerzemu 

K NAPCZYK O M
wyrazy szczerego współczucia z powodu 

śmierci syna, męża i ojca 
śp. HENRYKA K N A PC ZY K A  

składa w  imieniu 
Zarządu Miasta 

JÓZEF M AKOSZ —  
PREZYDENT M IASTA

888
8

REDAKCJA

 Podziękowanie
za udział w  pogrzebie

g
g
g
g
g

8
Rodzinie, krewnym, znajomym i przyjaciołom, ks. Alojzemu Klonowi, ducho

wieństwu, delegacjom kopalni „Chwałowice”, Klubowi Inteligencji Katolickiej, 
Związkowi Górnośląskiemu, „Gazecie Rybnickiej” , prezydentowi miasta 
i wszystkim, którzy dzielili nasz ból i wzięli udział w  ostatniej drodze

naszego drogiego
 MĘŻA, OJCA I SYN A

 składa
Rodzina Knapczyków

88
888

GAZETA RYBNICKA.. Ukazuje się od 17 sierpnia 1919 
roku, wydawana w okresie międzywojennym przez Mi
chała Franciszka Kwiatkowskiego, a redagowana od 1927 
roku do 1939 przez Ignacego Knapczyka. Obecnie — 
dwutygodnik samorządowy. <> Redaguje zespół <> 
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, A l. 
Pokoju 3.
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Rada
Miasta

obraduje
(Ciąg dalszy ze st r. 1) 

akcji...” Rozpoczęło się wyrywanie 
sztandarów z rąk manifestują
cych i bicie uczestników.

Jeszcze kilka osób zabrało 
głos, a  ks. Alojzy Klon, wspo
minał m. in. kłopoty, jakie spra
wiał niegdyś Urząd Bezpieczeń
stwa przy okazjach „mszy za oj
czyznę” odprawianych w koście
le św. Antoniego. Na zakończe
nie radny Marian Rak opowie
dział historię kocich łbów na u
licy Młyńskiej. W  czasach mię
dzywojennych mieszkańcy nie 
mogli doprosić się u burmistrza 
WEBERA, aby rozwiązał problem 
błota i wielkich kałuż na wspo
mnianej ulicy. Sprawa długo nie 
mogła doczekać się zrozumienia 
burmistrza, dopóki jego żona nie 
„utopiła” na tejże ulicy, w  lep
kim błocie, swoich nowych la
kierków... Przedwojenni rybni
czanie także mieli swoje "ludz
kie sprawy”..,
150 TYS. i „M NIAM -M NIAM ”

Po 10-minutowej przerwie, se
sja z uroczystej, zamieniła się 
w  roboczą. Radni nie popisali się 
jednak frekwencją, bo zebrało 
się zaledwie quorum, tj. mini
malna ilość członków mogąca 
podejmować ważne uchwały. A  
przecież w programie było: przy
jęcie informacji Komisji Inwen
taryzacyjnej i zarządzenie wyło
żenia do publicznego wglądu 
pierwszej części kart inwenta
ryzacyjnych mienia komunalnego 
miasta Rybnika, ustalenie wyso
kości opłat za przedszkola w ro
ku szkolnym 1991/92, rozpatrze
nie wniosku Delegatury Kurato
rium Oświaty i Wychowania o 
zwolnienie szkół z podatku od 
nieruchomości, zmiany w skła
dach komisji, wykupienie od ryb
nickiego browaru gruntów pod 
przyszły parking miejski oraz 
sprawy różne i wolne wnioski.

Najciekawszym punktem tych 
obrad był problem ustalenia wy
sokości opłat za przedszkola w  
przyszłym roku szkolnym, tj. 
1991/1992. pod dyskusję weszły 
dwa projekty: Komisji Oświaty 
Rady Miasta i Zarządu Miasta. 
Komisja Oświaty proponowała, 
aby opłata (oprócz wyżywienia) 
w  przedszkolach wynosiła 150 tys. 
zł miesięcznie. Jednak komisja 
proponowała zwolnienie z opłat 
sześciolatków argumentując, iż 
alternatywa uczęszczania dziecka 
w tym wieku do szkolnej darmo
wej „zerówki”, napędzi dzieci do 
i tak już przepełnionych szkół. 
Były także głosy, iż nauka sześ
ciolatków, nie będąc obowiązko
wą, może w  przypadku opłat w  
przedszkolu „umknąć” dzieciom 
będącym na progu przedszkola i 
pierwszej klasy.

Nieco inna była propozycja 
Zarządu Miasta. Przewidywała 
ona kwotę 100 tys. zł miesięcz
nie, jednak dla wszystkich dzie
ci niezależnie od wieku. Tłuma
czono, iż powszechna odpłatność 
za przedszkola wprowadza zdro
wą, jasną sytuację: usługa —  o
płata za usługę.

Po przedstawieniu projektów i 
blisko dwugodzinnej dyskusji, 
radni poprzez głosowanie wybrali 
projekt Komisji Oświaty Rady 
Miasta. Tak więc w przyszłym 
roku szkolnym opłata za pobyt 
dziecka w  przedszkolu wynosić 
będzie 150 tys. zł miesięcznie, zaś

wyżywienie płacone będzie osob
no, w  wysokości zależnej od ak
tualnych cen na rynku i możli
wości kuchennych danego przed
szkola. Przedszkolaki sześciolat
ki, płacić nie będą (z wyjątkiem 
oczywiście wyżywienia), co chy
ba nie dziwi nawet najbardziej 
opiekuńczych.

MAREK SZOŁTYSEK

 * 
W  poprzednim numerze „GR”, 

w relacji z posiedzenia Rady 
Miasta, zabrakło informacji o 
tym, że radni wyrazili również 
zgodę na prowadzenie eksploata
cji górniczej przez KWK „Chwa
łowice”, pod dzielnicą Ligota, 
jednak pod warunkiem ograni
czenia szkód górniczych do II 
kat.

Decyzja ta, podjęta została 
niejako w „dogrywce” sesji, po 
przegłosowaniu przeniesienia dys
kusji nad tą sprawą na sesję 
następną i stąd brak tej wiado
mości w poprzedniej relacji.

(RED.)

Kronika
Miasta

(Ciąg dalszy ze str. 1)

ROK odbył się finał konkursu 
wiedzy na temat Konstytucji 3 
Maja i III Powstania Śląskiego;
■  5. 05. 91. — Koncert na ryn
ku: grała Orkiestra Dęta KWK  
Jankowice (koncerty takie od
bywają się w każdą niedzielę na 
rybnickim rynku o godz. 16.00);
■  9. 05. 91. —  Na Małej Scenie
ROK odbył się Festiwal Kultu
ralny Młodzieży Szkolnej w dzie
dzinie teatru i kabaretu; ■  
9. 05. 91. —  W  kościele pw. św. 
Antoniego odbył się koncert z o
kazji 10. rocznicy istnienia ze
społu wokalnego „Gaudium et 
Spes”. (SZOŁ)

D la uczczenia dwusetnej rocznicy
 uchwalenia Konstytucji

3 Maja, Zarząd Miejski Ligi 
Obrony Kraju w  Rybniku zorgani
zował zawody strzeleckie w  kate
gorii juniorów i seniorów.

Okazałe puchary przechodnie z 
tej okazji i nagrody rzeczowe ufun
dował prezydent miasta, Józef Ma
kosz. Zawody cieszyły się dużym

Puchary
Przechodnie
Prezydenta

Rybnika
zainteresowaniem, czego wyrazem 
był start 25 trzyosobowych zespo
łów z Rybnika i okolicznych miast 
naszego województwa. Juniorzy 
startowali w  konkurencji: karabi
nek standard, a seniorzy strzelali 
z pistoletu sportowego.

W  kategorii juniorów zdobywcą 
pucharu okazała się drużyna re
prezentująca PSS „Społem” z Dą
browy Górniczej w  składzie: Edy
ta Goner, Robert Gawron i Jacek 
Borkowicz, która uzyskała 278 pun
któw na 300 możliwych. Trójka ta 
podzieliła między siebie także trzy 
pierwsze miejsca w klasyfikacji 
indywidualnej. Na kolejnych miej
scach uplasowały się zespoły Szkol
nego Klubu Sportowego „Ryfama” 
z Rybnika — 265 punktów i Mło
dzieżowego Domu Kultury z Raci
borza — 261 punktów.

Drugi puchar w strzelanin, z bro
ni krótkiej, zdobył zespół Miej
skiego Klubu Strzeleckiego LOK w  
Rybniku, w składzie: Adolf Sie
maszkiewicz, Marian Krawczyk i 
Zygmunt Kostyrka. Zespół ten o
siągnął wynik 272 punkty wyprze
dzając zespoły PSS „Społem” z 
Dąbrowy Górniczej — 271 punktów 
i zespół Przedsiębiorstwa Budo
wy Szybów z Bytomia — 264 pun
kty. Najlepszym strzelcem z pisto
letu sportowego okazał się Woj
ciech Zoch reprezentujący Urząd 
Telekomunikacyjny w Jastrzębiu, 
który „wystrzelał” 96 punktów.

Zawody sprawnie prowadził sę
dzia klasy państwowej Zygmunt 
Sołtysiak z Żor, a puchary, dyplo
my i nagrody rzeczowe wręczał 
zwycięzcom zawodów, wiceprezy
dent Rybnika, Michał Śmigielski.

(A.S.)

Konkursy szkolne
Z okazji 200. rocznicy Konstytu

cji 3 Maja w wielu szkołach odby
ły się konkursy wiedzy o tamtych 
historycznych wydarzeniach. Mię
dzy innymi konkurs taki odbył się 
w Szkole Podstawowej nr 5 (ul. 
Różańskiego), gdzie liczne nagrody 
dla uczestników ufundowali: Samo
rząd Uczniowski, Dyrekcja Szkoły 
i Redakcja „Gazety Rybnickiej”.

Najlepszymi szkolnymi historyka
mi czasów pamiętnej Konstytucji 
okazali się: MARCIN ADAMCZYK  
(I miejsce) i FRANCISZEK POD
LEŚNY (II miejsce).  (szoł)

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM

Jedni pyskowali, drudzy 
nie tracili czasu

Jak już zapowiadaliśmy, w  poniedziałek 29 kwietnia odbyło się 
spotkanie władz miasta z rodzicami korzystającymi z usług żłobków. 
Zarząd miasta reprezentowali: Józef Makosz — prezydent, Jerzy Ko
gut — wiceprezydent, Maria Kufa-Skorupa — przewodnicząca Ko
misji Zdrowia i Opieki Społecznej, Michalina Wieczorek — prze
wodnicząca Komisji Oświaty, zaś przybyłych na spotkanie miesz
kańców Rybnika, zainteresowanych problemem, było ok. 80 osób.

Niewtajemniczonym czytelnikom przypominamy, że w  Rybniku, 
240 dzieci uczęszczających do żłobków, kosztuje miasto 10 miliardów 
zł rocznie (sic!), co daje średnio 3 mln zł dotacji na jedno dziecko 
miesięcznie. Rada Miasta (przedstawiciele nas wszystkich, wybrani 
w  wolnych wyborach) postanowiła zlikwidować wszystkie żłobki, 
zastępując tę superkosztowną instytucję inną, tańsza formą opieki 
nad małymi dziećmi. Decyzja o likwidacji żłobków spotkała się jed
nak z ogromnym sprzeciwem zainteresowanych i doprowadziła do 
wyżej wspomnianego spotkania.

Należało ono do tych, które skutecznie skracają życie i zdrowie 
zebranych, bowiem większość czasu upłynęła zebranym na wykrzyki
waniu jednostronnych racji, na bezkompromisowym torpedowaniu 
projektu radnych, a nawet na publicznym obrażaniu prezydenta i je
go współpracowników. Niektórzy rodzice, żywotnie zainteresowani 
istnieniem żłobków w dawnej postaci, nie chcieli nawet słuchać 
rzeczowych argumentów przemawiających za zmianą formy opieki 
nad dziećmi, które to formy dałyby miastu miliardowe oszczędności. 
A przecież problemy Rybnika nie kończą się na żłobkach: naprawy 
wymagają fatalne wodociągi, gazociągi i kanalizacja, są problemy 
dróg i komunikacji, są sprawy ekologii czy wreszcie zwykłych zie
leńców miejskich i czystych ulic! I to wszystko za jedyne 160 mi
liardów dochodów miasta, z czego 240 dzieci w żłobkach miałoby 
pochłonąć 10 miliardów?

Po dwóch godzinach, to niezbyt przykładne spotkanie, zaczęło po
woli ewoluować w  kierunku konkretnych propozycji zorganizowa
nia opieki nad małymi dziećmi. Jedna z uczestniczek złożyła bardzo 
konkretny plan utworzenia żłobka społecznego, inni rodzice wstęp
nie zadeklarowali chęć przejęcia jednego z budynków żłobkowych 
w celu zorganizowania podobnej społecznej placówki. Miasto w  obu 
przypadkach zadeklarowało pomoc finansową, ale już w  kwotach 
oczywiście mniejszych niż dotychczas.

Przypomnijmy również („GR” nr 28), iż konkretną propozycję 
opieki nad małymi dziećmi w  postaci mini-żłobków prowadzonych 
w domach prywatnych, przedstawił także Zarząd Miasta. Gdyby 
omawiane spotkanie od początku przybrało charakter wspólnego po
szukiwaniu rozwiązań — zaoszczędzono by niewątpliwie swojego cza
su i zdrowia, no i pieniędzy, bo nie zapominajmy, że problem żłob
ków, to tylko jeden z wielu elementów składowych wielkiego pro
blemu, jakim jest oszczędne i racjonalne gospodarowanie fundusza
mi miasta, czyli pieniędzy nas wszystkich.

„Krzyk” podniesiony wokół żłobków pokazuje wyraźnie, jak bę
dzie reagowało polskie społeczeństwo, w  momencie gdy mu się bę
dzie „coś” odbierało. A  przecież omawiana sprawa dotyczy tylko 240 
rodzin w 140-tysięcznym mieście. Co zdarzy się w  Rybniku, gdy 
względy ekonomiczne nieuchronnie podyktują zamykanie nierentow
nych kopalń lub innych wielkich zakładów pracy? Jak zachowają 
się ci, pozbawieni pracy ludzie, których sytuacji nie będzie można 
porównać z kilku ewidentnie „nierentownymi” żłobkami?

MAREK SZOŁTYSEK



Deklaracje
to za mało

Droga Redakcjo, kolejny mój list do
tyczy rozpoczętej budowy Ośrodka Kształcenia

 Zawodowego dla młodzieży niepeł
nosprawnej (podaję nazwę chyba nieofi
cjalną, ponieważ urzędowej nie znam), 
której inicjatorem jest — natrafiający 
z resztą na wieczne kłopoty, a nawet po
mówienia — dyr. Emil Matloch. Chciał
bym, poprzez ten mój skromny wkład 
przyczynić się do zmiany nastawienia od
powiedzialnych kręgów administracyjnych 
do —  jakże pięknego w swojej wymowie 
—  dzieła na rzecz łudzi specjalnej troski.

Często, zagonieni za codziennymi spra
wami, ogłuszeni totalnym bełkotem róż
nej maści politykierów, zapominamy, że 
każdy ma budować porządek wokół sie
bie. A  w  tym przypadku ta budowa 
jest już bardzo zaawansowana, ma 
oddanych całym sercem sprawie swo
ich budowniczych, opiekunów serdecz
nych, natomiast potrzeba tę inicjatywę 
wesprzeć finansowo!

My, Polacy niezmiernie lubimy wspie
rać słowami, deklaracjami, a potem je
steśmy nagle zahukani, zniechęceni, zmę
czeni... W  Rybniku od wielu lat straszy syl
wetka martwego wieżowca szpitala na pe
ryferiach dzielnicy „Nowiny” i poza de
klaracjami jakichś społecznych komitetów 
budowy nie robi się nadal nic, aby mart
wą substancję ożywić... niemożność, zwa
lanie wszystkiego na „komuchów” jest 
bez sensu skoro sami nic nie robimy, aby 
wyrwać się z gorsetu postkomunistyczne
go.

Jeśli nie chcemy, aby w Rybniku pozo
stał jeszcze jeden „szkielet” naszej pol
skiej, wspólnej niemożności, wspomóżmy 
finansowo przynajmniej budowę, której 
patronuje również „Gazeta Rybnicka”.

Adam Półgroszek

Od Redakcji:

Szerzej o inicjatywie budowy, a raczej 
przystosowania pomieszczeń dla potrzeb 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 
w  Rybniku pisaliśmy w numerze 24 „GR” 
w artykule „Specjalna troska?”.

Czerwony Krzyż -  symbol pomocy,
nadziei i ochrony środowiska

Pod takim, hasłem przebiegały tegorocz
ne obchody Tygodnia PCK (w dniach 
5— 12 maja). Od wielu lat w najpiękniej
szym miesiącu roku, na ulicach pojawia
ją się ludzie ze skarbonkami, wpinając 
ofiarodawcom znaczek PCK. Nie prze
chodźmy obojętnie. Każdemu z nas przy
da się chwila refleksji nad losem chorych 
i biednych, często zdanych na pomoc lu
dzi ze społecznej organizacji PCK.

"Warto, by o nas przypomniało sobie 
miasto, by władze Rybnika dostrzegały i 
nasze, przyziemne problemy” — mówią 
panie Irena Hippman, kierownik Punktu 
Opieki nad Chorymi w Domu, oraz Kry
styna Lewandowska, sekretarz Zarządu.

Zasięg opieki nad chorymi jest bardzo 
rozległy, obejmuje cały okręg rybnicki; 
Świerklany, Jankowice, Boguszowice, Nie
wiadom, Niedobczyce, Stodoły, Gaszowice 
oraz centrum miasta. Dojazdy do chorych 
zabierają znaczną cześć czasu przeznaczo
nego na opiekę. 33 siostry wyruszają w 
teren autobusami WPK i PKS. Codzien
nie muszą dotrzeć do 127 chorych. Na je
dna siostrę przypada więc ponad 4 cho
rych. U  każdego chorego siostra spędza 
przeciętnie 2 godziny dziennie. Są jednak 
ludzie obłożnie chorzy i w tych przypad
kach lekarz może zalecić 3—4 godziny opieki,

 rozłożone na 2 raty, celem przyrzą
dzenia i podania posiłków choremu.

Praca sióstr polega na wykonywaniu 
czynności gospodarczo-sanitarnych, obsłu
ga chorego, podawanie leków i posiłków, 
dokonywanie zakupów, opłat (według ży
czeń chorego), itp. Ale nade wszystko waż
ny jest kontakt psychiczny z chorym, roz
mowa i życzliwość. Siostra jest łączni
kiem pomiędzy chorym, a lekarzem rejo
nowym i siostra środowiskowa, organizuje 
wizyty lekarskie, przewozy chorego, kon
taktuje się z pracownikiem socjalnym 
MOPS-u w celu uzyskania zapomogi i 
sprzętu medycznego dla chorego. Uczest
niczy również w organizowaniu pomocy 
sąsiedzkiej, funkcjonującej w wielu wy
padkach lepiej niż pomoc rodziny.

Dlatego wymagane są odpowiednie 
kwalifikacje od sióstr PCK. Z poświece
niem pracują pielęgniarki i panie po od
powiednim przeszkoleniu. Sprawdza się 
predyspozycje osób zgłaszających się do 
tej "służby”, zasięgana jest opinia w śro

środowisku zamieszkania. Istnieją duże bra
ki kadrowe, lecz osoby chętne do pracy, 
nie mogą być przyjęte ze względu na blo
kadę etatów, wynikająca z braku fundu
szu płacowego.

Siostry wykonują tzw. „czarna robotę” , 
mniej doceniana, gorzej płatną. O PCK ma
ło kto pamięta. Z budżetu miejskiego nie 
otrzymuje organizacja żadnych pieniędzy. 
Jedyna pomoc nadchodzi z Komitetu Po
mocy i Solidarności Obywatelskiej w Ry
bniku. Natomiast paczki przysyła Zarząd 
Wojewódzki PCK. Pochodzą one z darów 
z zagranicy. Ostatnio ze Szwajcarii do
tarła żywność, rozdzielona, wyłącznie 
wśród chorych objętych opieka sióstr 
PCK.

Do zadań PCK należy również szerze
nie oświaty zdrowotnej, współpraca ze 
szkolnymi kołami PCK w tym organizo
wanie Eskulapiad. Najlepiej układa się 
ona z kilku szkołami: LO I. Technikum 
Górniczym, ZSM-E i ZSZ Ryfama.

PCK organizuje również szkolenie sani
tarne oraz zajmuje się rozwijaniem krwio
dawstwa honorowego. Po oddaniu 6 l. 
krwi dawca otrzymuje legitymacje Hono
rowego Krwiodawcy, upoważniająca do 
bezpłatnych leków i korzystania bez ko
lejki z usług w  placówkach służby zdro
wia i aptekach. Po oddaniu 25 l krwi —  
honorowy dawca otrzymuje odznakę Za
służony dla Zdrowia Narodu, która upo
ważnia do dodatku emerytalnego.

Pani Halina Michalik pracuje jako sio
stra PCK już 18 lat. Natomiast pani Ewa 
Jaskólska przyszła do tego zawodu z po
gotowia ratunkowego. Obie panie sa do
świadczonymi pracownicami. Twierdzą, że 
wybrały ten fach z powołania. „Tę pracę 
trzeba kochać” — mówią. Z jednym cho
rym związane bywają po kilka lat. Pod
opieczni traktują je jako swoje "córki”. 
Bywa, że niejednokrotnie ratują chorego 
w sytuacji zagrożenia życia. Są to ciężkie 
choroby — głównie SM, choroba Parkin
sona, gościec postępowy, paraliż.

Z goryczą wspominają czasy, kiedy zda
rzało sie zabrać ostatni kawałek mięsa 
dla chorego, a kolejka wrzała. Do władz 
miejskich, kierują prośbę, aby przyśpie
szyć budowę Domu Pomocy Społecznej. 
Wielu chorych i starców miałoby tam lep
sze warunki, niż w swych domach.

eg

do

Dzień 26 maja już blisko. Znów 
z zakłopotaniem będziemy biegać po 
naszych kwiaciarniach zastanawia
jąc się, które to kwiaty sprawią 
matce największą przyjemność, o
czywiście z małą poprawką na finan
se... Życzenia, chwila wzruszenia, 
potem herbata i tradycyjny toast. 
Dzień zwyczajnie dobiegnie końca, a 
od dnia następnego znów Mama bę
dzie właściwym człowiekiem na wła
ściwym miejscu, wytrwale, bez słowa

wa skargi biorącym na swoje bar
ki uciążliwości dnia codziennego. 
Zresztą tak było przecież zawsze, od 
pieluszek po maturalną koszulę i da
lej. Kilkadziesiąt wywiadówek, na 
których wychowawczyni nie zawsze 
dbała o Jej dobry humor wręczając 
oficjalne donosy z ocenami dziecka 
za pierwsze lub drugie półrocze.

Pamiętam jak skradałem sie w 
nocy, gdy już wszyscy domownicy 
spali do kuchni, w której krzątała 
się przygotowując jutrzejszy obiad, 
by prosić ją o podpisanie uwagi w  
szkolnym dzienniczku, którą zarobi
łem za niecelny rzut, po którym wo
rek z „juniorkami” trafił nie w ko
legę z klasy, a w powszechnie sza
nowanego dyrektora szkoły. Pamię
tam jak będąc jeszcze małym ba
chorem bez wyrobionego smaku, ku
powałem jej co roku pierścionki ze 
szklanym oczkiem, złoszcząc się póź
niej skrycie, że nie miała jakoś o
choty ich nosić...

Nieco później przyszedł na świat 
mój brat, teraz swój czas dzieliła 
na nas dwóch. Oczywiście mały był 
uprzywilejowany, ale czyż można 
było mieć pretensje? Dziś wszystko 
się unormowało i dni niczym spe
cjalnym się od siebie nie różnią. I 
tylko dziw człowieka bierze, skąd 
biorą jej się siły i zapał, z którym 
budzi sie każdego ranka i bez cere
gieli zabiera do pracy. I tak sobie 
myślę jak śmiesznie mały wydaje 
się ten jeden dzień wobec tego, co 
każdy z nas może dać swej matce 
samym swoim życiem. Nikt prze
cież tak jak Ona nie potrafi cieszyć 
się naszymi sukcesami i szczęściem. 
Ale i najłatwiej ją zranić nie zda
jąc sobie nawet z tego sprawy. A 
zatem pamiętajmy, że Ona jest w  
naszym życiu tylko jedna bo przyj
dzie kiedyś chwila, gdy na wszystko 
będzie już za późno.

(ojciec refleksjonarz)

W IADOM OŚCI Z TEJ 

Zanim ruszymy do lasów  
i grzyby, zanim rozbiegniem y  
sząc i depcząc co popadnie po 
i jej wspaniałym dziełem  

Gdzie ostatnio spotkałeś 
sie rybnickim, to miałeś  
czystych wód, tak mrówka  
twierdzi jeden z bardziej 

Obecność mrówki w lesie  
z jego szkodnikami. Żarłoczne 
tuje jej ogromną wartość  
dno mrowisko zjada milion  
nych lasów, ale w  okresie  
potrafią zwiększyć swój apetyt
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(LOG)

Na Klasztornej 
nie tylko „kuroniówka“

Opieka społeczna kojarzy się wszystkim 
z przysłowiową już zupką —  "kuroniów
ką”. Jest ona jednak tylko jedną z form 
wsparcia  w Ośrodku Pomocy Społecznej 
mieszczącym się w Rybniku przy ul. K la
sztornej 3. Otrzymać tam można bardzo 
różnorodne świadczenia, dostosowane do 
indywidualnej sytuacji: zasiłki stałe i  o
kresowe, jednorazowe zasiłki celowe —  na 
zakup leków, odzieży, opału czy remont 
mieszkania.

Bardzo często, zamiast pieniędzy udzie
lana jest pomoc w formie rzeczowej, m. 
in. poszkodowani w  wyniku wybuchu ga
zu w Boguszowicach, wyposażeni zostali 
we wszystko co jest potrzebne do życia 
— od odzieży, poprzez pościel, garnki, aż 
po *ka. Prowadzony jest także Dzien
ny Dom Pomocy Społecznej, gdzie starsi, 
samotni ludzie mogą skorzystać z cało
dziennego wyżywienia oraz spędzić czas 
na czytaniu prasy, oglądaniu telewizji 
czy ćwiczeniach sportowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, 
powołany został uchwałą Rady Miejskiej 
z 1.1990 r. do wykonywania zadań wy
nikających z ustawy o pomocy społecznej. 
Przejął on majątek i pracowników służb 
społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Rybniku. Swoją działalnością obejmuje 
ludzi dotkniętych ubóstwem, kalectwem, 
upośledzeniem umysłowym, alkoholizmem i 
narkomanią, sieroty, ludzi bezdomnych, 
bezrobotnych, oraz tych którzy nie potra
fią sobie poradzić w danej chwili i sytua
cji życiowej.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 
1991 r. z pomocy społecznej skorzystało w 
Rybniku 1711 osób. Udzielono 2833 świad
czeń w tym 129 zasiłków stałych i 44 o
kresowe.

W ubiegłym roku w formie zasiłków i 
pomocy rzeczowej rozdysponowano ok. 1 
mld 00 mln zł. W tym roku budżet ośrod
ka wynosi 3 mld 955 mln zł. Jak stwier
dza dyrektor Jerzy Kajzerek pieniędzy na 
pomoc społeczną nie zabraknie. Nie zna
czy to jednak, że przyznawana jest ona 
pochopnie. Przed podjęciem decyzji pracowni

cy socjalni ośrodka przeprowadzają

wywiad środowiskowy i na nich spoczywa 
odpowiedzialność za udzielenie pomocy 
oraz właściwe wykorzystanie społecznych 
pieniędzy. Dyżurują oni w każdej rybnic
kiej przychodni rejonowej od godziny 8.00 
do 12.00, resztę czasu poświęcając na pra
ce w  terenie. Ich zadaniem jest rozpozna
nie sytuacji przede wszystkim ludzi star
szych ale także innych, którym pomoc jest 
niezbędna. Oceniana jest przede wszystkim 
sytuacja mieszkaniowa i materialna, a w 
zależności od warunków życia wnioskuje 
się o przyznanie odpowiedniej formy po
mocy. Przeprowadzane sa również wywia
dy u najbliższej rodziny, jest ona bowiem 
zobowiązana do alimentacji — z czego 
często niechętnie się wywiązuje. Powoduje 
to wiele problemów, ponieważ starsi ludz

ie wstydzą się swojej biedy i decydują 
się nawet na rezygnacje z zasiłku, byleby 
tylko pracownik socjalny nie poszedł do 
rodziny na wywiad. Podstawowym zada
niem jest jednak doprowadzenie do usa
modzielnienia się podopiecznych tak, aby 
stanęli na własnych nogach i nie musieli 
już korzystać z opieki społecznej. Służy 
się im pomocą w znalezieniu pracy, mie
szkania, ewentualnym przekwalifikowa
niu się, załatwieniu renty czy emerytury, 
ściągnięciu alimentów od ojców. Pracow
nicy socjalni korzystają przy tym z pomo
cy zatrudnionych w OPS konsultantów: 
prawnika, socjologa i psychologa. Wspól
nie starają sie znaleźć wyjście z trudnej 
sytuacji. Przyznawanie zasiłków pienięż
nych jest ostatecznością — gdy nie moż
na znaleźć innego rozwiązania problemu.

Jak mówi dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej Jerzy Kajzerek, w porównaniu 
z latami poprzednimi zwiększa sie ilość 
młodych ludzi kwalifikujących sie do po
mocy społecznej, a to związane jest oczy
wiście z bezrobociem.

W  najbliższym czasie (od 1.05. br.) w  bu
dynku przy ul. Żużlowej zostanie urucho
mione przytulisko dla bezdomnych. Gmi
na jest bowiem zobowiązana do udziela
nia schronienia, posiłku i odzienia swoim 
mieszkańcom.

Rybnicka opieka społeczna korzysta z 
pomocy wielu instytucji charytatywnych 
w tym PKPS-u, PCK i Rybnickiego Ko
mitetu Pomocy i Solidarności Obywatels
kiej. Bardzo dobrze układa sie współpra
ca z kościołem, a ksiądz dziekan Jośko w  
każdej chwili jest gotów wspomóc ośro
dek, dając jego podopiecznym odzież, 
sprzęt domowy, pościel lub łóżka.

Ośrodek Pomocy Społecznej spotyka się
w swojej pracy z dużym zrozumieniem ze 
strony Rady Miejskiej i Zarządu Miasta.

(JAK)

Abecadło
rzeczy
śląskich

Nazwa „ŚLĄSK"
Pierwsza wiadomość historyczna o mieszkańcach naszego r e gio

nu pojawiła sie w połowie IX wieku w dziale tzw. „Geografa 
Bawarskiego”, który w „Opisie grodów i terytoriów z północnej 
strony Dunaju” wymienił m. in. cztery plemiona zamieszkujące 
późniejszy Śląsk: Sleezane Dadoseani, Opolini, Golensizi. tj. Ślężan

ie —  mieszkający wokół Wrocławia. Dziadoszanie — zlokalizo
wani w  okolicach Głogowa. Opolanie —  osiedleni wokół Opola i 
Golęszycy lub Golężycy —  zajmujący obszar pograniczny na po
łudnie od Raciborza.

Z innych źródeł poznajemy jeszcze Trzebowian —  z rejonu Leg
nicy oraz Bobrzan — zamieszkałych nad rzeka Bóbr. która sta
nowiła granice miedzy Łużycami a Śląskiem. Jak z tego widać 
było niegdyś w naszym regionie więcej związków plemiennych 
zanim ustaliła się ogólna nazwa „ŚLĄSK”. Brzmiała ona pierwot
nie „ŚLĄSKO”, co można porównać z czeską nazwą "Slezsko”. W  
ustaleniu nazwy ogólnej „Śląsk” dla całego regionu, dominującą 
role odegrała wysoka pozycja wrocławskiego grodu, głównego 
ośrodka, plemienia Ślężan.

Stało sie to już we wczesnym średniowieczu, około XI wieku, 
odkąd zaczęła upowszechniać się ta wspólna nazwa dla całej his
torycznej dzielnicy w postaci polskiego: Śląsko. Szląsko i niemiec
kiego: Schlesien, łacińskiego: Slesia, Silesia. Nieco później, już śre
dniowieczny Śląsk, podzielił sie na Górny i Dolny, a granicą była 
słynna „przesieka”, tj. pasmo lasów ciągnące się wzdłuż Nysy 
Kłodzkiej, od Barda aż po ujście Odry, a następnie wzdłuż Sto
brawy do granicy z Wielkopolska.

Wszystkie nazwy z tematem Śleż-. Śląż-. tj. Ślężanie, Śląsko, 
Ślężak (dziś Ślązak), góra Ślęża itd., sa pochodne od nazwy rzecz
nej „Ślęzą”, lewego dopływu Odry, mającego ujście w  samym 
Wrocławiu. Najstarsze zapisy: Sclenza (1155 r.) Zlenza, Zlenzam 
(1208 r.), wskazują na pierwotną formę Ślęża, którą można zre
konstruować jako prasłowiańskie.. Slęga” i połączyć etymologicz
nie z wyrazami staropolskimi i gwarowymi: ślęgnąć (przesiąknąć, 
wilgocią, zmoknąć), prześlągły (przemoknięty), ślęganina (plucha) 
itd.

Rdzeń ślęg-, oznaczał wiec pierwotnie wilgotność, mokrość, wod
nistość, co było bardzo częstym określeniem rzek i w  ogóle wszy
stkich obiektów wodnych.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w okresie międzywojennym 
toczyła sie ożywiona dyskusja pomiędzy uczonymi głównie polski
mi i niemieckimi, czy nazwę „Śląsk” można wywodzić z języka 
germańskiego, wiążąc ją z nazwa plemion germańskich —  Silin
gów. Na pomysł taki wpadł jeszcze w  XIX  wieku nauczyciel nie
miecki Imsieg, opierając sie na literowym podobieństwie łacińskie
go Silesia z nazwa wspomnianego plemienia. Zyskał on początko
wo uznanie nawet niektórych badaczy słowiańskich, a poważni 
slawiści niemieccy starali sie dać mu szersza podbudowę naukową.

Dzisiaj, ten tok rozumowania uważany jest za przestarzały i nie
naukowy, bo opiera się na „papierowej” formie Silesia, która po
wstała dopiero w X IV  wieku, jako sztuczna forma kancelaryjna 
(starsze zapisy brzmiały: Zlesia, Slezia, Slesia). Związek nazwy 
„Śląsk” z pierwotną nazwą rzeczną „Ślęza jest bezsporny, zaś trzeba 
pamiętać, iż hydronimu tego nie da się żadną miarą łączyć z nazwą 
germańskiego plemienia Silingów.

Opracował: MAREK SZOŁTYSEK

W IA DOMOŚCI Z TEJ ZIEMI

URATUJE NAS 
MRÓWKA!

Zanim ruszymy do lasów na majówki, a później po jagody, maliny 
i grzyby, zanim rozbiegniemy się po ścieżkach i polanach, płosząc, stra
sząc i depcząc co popadnie pochylmy się przez chwilę nad... mrówką 
i jej wspaniałym dziełem budowlanym — mrowiskiem.

Gdzie ostatnio spotkałeś mrowisko Szanowny Czytelniku? Jeśli w le
sie rybnickim, to miałeś szczęście, bo „ tak jak pstrąg j est symbolem 
czystych wód, tak mrówka świadczy o zdrowotności drzewostanu”, 
twierdzi jeden z bardziej znanych badaczy, dr inż. Tadeusz Podkówka.

Obecność mrówki w lesie oznacza, że las ma armię, która walczy 
z jego szkodnikami. Żarłoczność mrówki jest tą cechą, która gwaran
tuje je j ogromną wartość jako biologiczny środek ochrony lasów. Je
dno mrowisko zjada milion szkodników groźnych dla naszych osłabionych
nych lasów, ale w okresie zwiększonej "podaży" szkodników, mrówki
potrafią zwiększyć swój apetyt do 10 mln.

zwiększonej „podaży” szkodników, mrówki
(m )

Zakłady Koksownicze „Radlin” 
w Wodzisławiu Śląskim trują 
całą okolicę. Sporo szkodliwych 
substancji przynoszą południowe 
wiatry także do Rybnika. Szcze
gólnie niebezpieczny jest wyda
lany przez koksownię rakotwór
czy benzoalfapiren. Moderniza
cja zakładów koksowniczych ma 
doprowadzić do zmniejszenia emi
sji zanieczyszczeń o ok. 90 proc., 
w tym pyłu o ponad 90 proc., a 
benzoalfapirenu o ok. 99 proc.

W grudniu 1990 r. straciła wa
żność decyzja o dopuszczalnej 
emisji zanieczyszczeń dla Kokso
wni „Radlin” . Zgoda Wydziału 
Ekologii Urzędu Wojewódzkiego 
na dalszą pracę radlińskich „Ko
ksów” była uzależniona od opi
nii władz miejskich. Wodzisław
scy ojcowie miasta stanęli więc 
przed dylematem: czy zlikwido
wać koksownię zapewniającą zbyt 
węgla miejscowym kopalniom, 
produkującą gaz, wykorzystywany

Czy radlińskie „ K o k s y "  przestaną truć rybniczan?
ny przez okoliczne zakłady pra
cy (m. in. Hutę Silesia) oraz mie
szkańców Radlina, a także za
trudniającą ok. 700 osób, czy
zgodzić się na jej modernizację 
proponowaną przez kierownic
two Kombinatu Koksochemiczne
go „Zabrze" ?

Koksownicy już we wrześniu 
1990 r. przedstawili plan moder
nizacji swojego zakładu w opar
ciu o przodujące, w tej dziedzi
nie rozwiązania niemieckie: firm 
Krupp-Kopers i Still Otto. Po
chodzące z lat 60-tych baterie 
i oprzyrządowanie zostaną zlik
widowane, a w ich miejsce po
wstanie nowa bateria koksowni
cza, odpowiadająca światowym 
normom i wymogom ochrony 
środowiska. Władze Wodzisławia 
postanowiły przychylić się do

propozycji kombinatu, a jedno
cześnie zapewniły sobie nadzór 
nad modernizacją. Koksownia zo
bowiązała się do zainstalowania 
sieci monitoringu czyli ciągłego 
pomiaru stężeń substancji szko
dliwych.

Wydział Ekologii Urzędu Wo
jewódzkiego wydał decyzję o do
puszczalnej emisji związków 
szkodliwych, określając jednocze
śnie terminy wykonania prac 
ograniczających zanieczyszczenie. 
Obecne baterie zostaną zatrzy
mane w 1995 roku (dopuszczal
na emisja — równa zero)!

Według zapewnień dyrektora 
Kombinatu Koksowniczego „Za
brze” FRANCISZKA IZDEB
SKIEGO, po 1995 r. radlińskie 
„Koksy” przestaną truć całą okolicę

.  (JAK)
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SOS dla 
sekcji 

lekkoatletycznej
Sekcja, tak jak i cały Klub, 

znajdują się w bardzo trudnej 
sytuacji finansowej. Brak środ
ków finansowych na sprzęt, opie
kę żywieniowo-lekarską i obozy, 
to główne przyczyny zastoju i 
powolnego obniżania poziomu 
sportowego. A  przecież sekcja 
posiada w swych szeregach ak
tualnych reprezentantów Polski 
(seniorów) takich jak: olimpij
czyk — Jacek Bednarek i mis
trzowie kraju Mirosław Berkow
ski oraz Mirosław Gołębiowski.

W  ostatnich latach zawodnicy 
zdobyli na mistrzostwach Polski 
seniorów 18 złotych medali, 18 
srebrnych i 10 brązowych, nie 
licząc wyników w  kategorii ju
niorów.

Aby poprawić sytuację sekcji 
LA, grono byłych zawodników 
postanowiło powołać do życia 
Stowarzyszenie Sympatyków Lek
kiej Atletyki przy KS ROW Ry
bnik. Zebranie założycielskie od
będzie się w  piątek 24 maja 
1991 roku o godz. 17.30 w świe
tlicy KS ROW, przy ul. Gliwic
kiej.

Zapraszamy wszystkich byłych 
zawodników i sympatyków. Ra
tujcie Wasze osiągnięcia.

W  dniach 4— 5.05.1991 r. w  Hali Sportowej KWK „Jankowice” 
przeprowadzony został VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Dzie
ci — Rybnik 1991.

W  zawodach udział wzięło 408 dzieci, z czego 312 reprezentowały 
prawie wszystkie województwa oraz 96 dzieci z ekip zagranicznych, 
w tym z Niemiec, Litwy, Rosji, Ukrainy i Czecho-Słowacji.

Turniej przeprowadzono systemem szwajcarskim, na dystansie 9 
rund. Startowało 51 drużyn. 1. Moskwa — 64,5 pkt; 2. Wilno — 42,5 
pkt; 3. Jablonec — 41,5 pkt; 4. ROW Rybnik — 41,5 pkt; 5. Górnik 
Czerwionka — 41 pkt. Punkty dla ROW zdobyli: Adrian Juzek —  
5,5; Monika Bobrowska — 6,5; Maciej Chmieliński —  3,5; Maciej 
Szklanny — 6,5; Małgorzata Kupczak — 2; Monika Painta —  5; Bea
ta Bobrowska — 4,4; Małgorzata Szydłowska — 8 pkt.

VII Międzynarodowy
Turniej Szachowy Dzieci
W  klasyfikacji indywidualnej z województwa katowickiego meda

le zdobyli: chłopcy, rocz. 1976 i młodsi: Przemysław Grądalski MOS 
Racibórz (9 pkt); chłopcy, rocz. 1980 i młodsi: Paweł Blehm Olkusz 
(8 ptk); dziewczęta, rocz. 1976 i młodsze: Monika Luks Górnik Czer
wionka (8 pkt); dziewczęta, rocz. 1980 i młodsze: Agata Surówka 
ROW Rybnik (9 pkt); dziewczęta, rocz. 1982 i młodsze: Elżbieta Ja
niszyn ROW Rybnik (9 pkt).

Na obserwatorach imprezy imponujące wrażenie zrobił widok, tym 
razem 408 dzieci, grających równocześnie na 204 stolikach, przy wy
pełnionej po brzegi widowni. Hala Sportowa KW K „Jankowice” od 
kilku lat stanowi miejsce spotkań młodych szachistów, którzy wy
jeżdżając prosili o zorganizowanie, kolejnego już, V III Międzynaro
dowego Turnieju Szachowego Dzieci — Rybnik 1992.

Imprezę zorganizowali działacze sekcji szachowej KS ROW Ryb
nik wspólnie z NSZZ „Solidarność” KW K  „Jankowice”. (pb)

Żużlowy serwis 
informacyjny

„Speedway
Gala“

W  niedzielę 30 czerwca i po
niedziałek 1 lipca br. odbędzie 
się w Rybniku wielki show żuż
lowy: „SPEEDWAY GALA  —  
RYBNIK 91”. W  pierwszym dniu 
rozegrany zostanie mecz druży
nowy MTI Oxford, czyli repre
zentacja ligi angielskiej kontra 
ROW Rybnik, natomiast drugie
go dnia — turniej indywidual
ny z udziałem żużlowców Anglii, 
Danii, Australii i Polski.

Organizatorzy, tj. KS ROW Ry
bnik i Fundacja Sport-Rybnik 
zapowiadają m. in. start wielo
krotnego mistrza świata Hansa 
Nielsena. Kibiców czekają więc 
na przełomie czerwca i lipca 
wielkie żużlowe emocje, wraz ze 
sporą dawką dobrej zabawy.

(WACK)

Młodzi baseballiści w Kamieniu
Od 8 do 12 maja odbyło się w ośrodku w  Kamieniu zgrupowanie 

kadry juniorów w  baseballu, przygotowujących się do zawodów w  
Japonii. Z 24-osobowej grupy tylko 3 graczy pochodzi spoza Rybnika.

Na początku lipca do Rybnika przyjedzie reprezentacja juniorów 
Kanady i będzie to okazja dla skonfrontowania umiejętności rybnic
kich chłopców z ich rówieśnikami za oceanu.

Już za niedługo Rybnik będzie miał boisko baseballowe z praw
dziwego zdarzenia. W  ośrodku w  Kamieniu wyrównany został prze
znaczony pod nie teren; w najbliższym czasie boisko będzie walco
wane i zostanie zasiana trawa.

(JAK)

Fatałachy z naszej szafy

Mała czarna 
znów górą!

Fala nostalgii za latami 60 nie 
opada, a ponieważ jednym z naj
bardziej charakterystycznych ele
mentów mody tamtego okresu, a 
także jego wynalazkiem, była 
mała, czarna sukienka, nie dzi
wmy się, że powróciła dziś jak 
bumerang. W  ostatnich, parys
kich pokazach mody pod wspól
nym hasłem „Tydzień Kreato
rów”, pokazano ją na ponad 200 
sposobów. Wszystkie były krót
kie i odsłaniające sporo ciała, 
każda jednak miała swój niepo
wtarzalny charakter, a cały po
kaz świadczył o niewyczerpanej 
wyobraźni projektantów. Okaza
ło się, że „mała czarna” może 
być bazą, na której buduje się 
prawdziwe cacka. Indywidualizm 
każdej kreacji podkreślały mate
riały: i te nieznane przed 30 la
ty jak dzianina z lycry czy ela
styczna koronka, a także tafta, 
aksamit, welur czy przeźroczy
sty szyfon.

Sposobów odkrywania ciała w  
przypadku takiej kusej sukienki 
jest sporo: dekolty różnego, bar

bardzo fantazyjnego niekiedy kształ
tu, odkryte lub bardzo odsłonię
te ramiona, gołe plecy, pęknię
cia, cieniutkie ramiączka i wie
le innych.

Bardzo ważne są dodatki i zdo
bienia: bogata biżuteria, odpo
wiednie ciemne rajstopy, ozdob
ne paski, dżetowe elementy, rę
kawiczki — krótkie i bogato zdo
bione oraz takie za łokieć.

Nie wszystkie małe, czarne su
kienki są obcisłe typu „body”, 
choć te przeważają. Wielu z nich 
ma wirujący dół, a niektóre roz
szerzają się od linii biustu, przy
bierając linię trapezu, tak ulu
bioną w latach 60. I właśnie w  
tych szerszych modelach często 
wykorzystywany jest przeźroczy
sty szyfon, który powiewa lub 
„przykrywa” dekolt

Mała, czarna jest sukienką uni
wersalną, równie dobrze nadaje 
się na karnawałowy, jak i letni 
wieczór, jakich wiele przed na
mi w  nadchodzącym sezonie.

KRZYŻÓWKA NR 29

Poziomo: 4. Dionizos obdarzył 
go mocą zamieniania wszystkie
go w  złoto; 7. pokonani pod 
Grunwaldem; 8. futro magnata; 
9. ma narzeczoną w  każdym porcie

; 11. autor „Ziemi obiecanej”; 
14. gra w  karty; 17. człowiek 
szlachetny, czysty moralnie; 18. 
tkanina na suknie i kostiumy; 
19. królestwo proboszcza; 20. 
chciałby je mieć podejrzany o 
przestępstwo.

Pionowo: 1. słodkowodna ryba; 
2. olejek rycynowy; 3. stolica Se
negalu; 4. nie lubiły Popiela; 5. 
w ręku Fidiasza; 6. ważny w bie
gu sprinterskim; 10. Andrzej 
Wajda; 12. beksa; 13. piastunka 
dziecka; 14. ważna dla krawca; 
15. grzyby nadające się na eks
port, gdyż nie robaczywieją; 16. 
ssak chodzący w skarpetkach w  
białe pręgi w  dorzeczu Konga.

HERA

PORADY PRAW NIKA
W  każdy CZWARTEK, od godz. 15.00 do 17.00 w siedzibie 

„Gazety Rybnickiej” dyżuruje prawnik, który BEZPŁATNIE 
udziela porad naszych Czytelnikom. Pytania i sprawy można 
przedstawić telefonicznie lub osobiście, a także nadsyłać li
sty z dopiskiem „Porady prawne”.

Nasz adres: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54, tel. 283-25.
WRÓŻKA
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NASZE PROPOZYCJE
DUŻA SCENA ROK

„ARLEKIN” Tadeusza Zabłockiego, spektakl 
Teatru Nowego z Zabrza dla młodzieży. 16 maja, 
godz. 11.00 cena biletu 6500 zł; „SPRÓBUJMY 
JESZCZE RAZ”, komedia teatru "Kwadrat” z War
szawy. 18 i 19 maja godz. 16.00 i 19.00, cena 25.000 
zł; KONCERT SYMFONICZNY FILHARMONII 
ROW. 21 maja godz. 18.00. cena biletów 15.000 i
7.000 zł; FOLK SPOTKANIA, grają zespoły muzy
ki latynoamerykańskiej i irlandzkiej oraz Kwartet 
Jorgi, 24 maja godz. 17.30. cena biletów 20.000 zł; 
„WIEDEŃSKA KREW”. Operetka Śląska z Gliwic 
przedstawia utwór Jana Straussa. 24 maja godz.
18.00, cena biletów 25.000 zł; „INWESTUJMY W  
HUMOR” czyli niezwykły kabaret: Kunicka, Dzie
woński, Kobuszewski, Kowalewski, Michnikowski i 
inni, 26 maja godz. 16.00 i 19.00;

M AŁA SCENA ROK
V KONFERENCJA NAUKOW A Z CYKLU: Z

tradycji kulturowych i historycznych Śląska”. Te
mat spotkania: Społeczne wartości wspólnoty kul
turowej. Prowadzą naukowcy z Warszawy. Wrocławia

 i Katowic. 17 maja od godz. 9.30. wstęp wolny; 
„PAMIĘTNIKI KATARZYNY II” wykonawcy: M. 
Niemirska i M. Walczewski. 19 maja. godz. 17.00. 
cena biletów 15.000 zł; DYSKOTEKI na Małej Sce
nie odbędą się 18, 19, 25 i 26 maja w  godzinach 
18.00— 24.00. cena biletów 20.000 zł;

KINO PREMIEROWE ROK 
WIELKI LUZ. kryminał USA. 15, 16 maja godz.

17.00 i 19.00. cena biletów 8.000 zł; POŚLUBIONA  
MAFII, kryminał USA. 22, 23 maja, godz. 17.00 i
19.00. cena biletów 8.000 zł; KRW AW Y KLEJNOT, 
kryminał USA. 29, 30 maja, godz. 17.00 i 19.00. ce
na biletów 8.000 zł;

Kino Premierowe w  Teatrze Ziemi Rybnickiej 
proponuje amerykańska komedie z 1988 roku w  re
żyserii Jonathana Demme „POŚLUBIONA M AFII” 
Poślubioną, a jeszcze szybciej owdowiałą bohater
kę filmu gra bardzo kobieca i uważana za jedną z 
najpiękniejszych aktorek amerykańskich ostatnich 
lat Michelle Pfeiffer. Na naszych ekranach spoty
kaliśmy się z nią już trzykrotnie: jako partnerkę 
Jeffa Goldbluma w „Ucieczce w  noc”, w  „Niebez
piecznych związkach” Stephena Frearsa oraz jako

jedną z „Czarownic z Eastwick”. gdzie niezapom
nianym szatanem był sam Jack Nicholson.

Podjęcie "mafijnego” tematu niejako z góry za
pewnia powodzenie filmu, dobrze jak jest to kome
dia, a jeszcze lepiej jeśli mamy do czynienia z ko
media inteligentna, a tak właśnie jest w tym przy
padku.

Angela, zgodnie z wola zaprzyjaźnionych rodzin 
poślubia Franca, kiedy ten jednak, jak to bywa w  
mafijnej Rodzinie, ginie z powodu „honorowej” 
sprawy z rak "ojca chrzestnego”, młoda wdowa, 
specjalnie sie tym nie przejmuje i postanawia zer
wać również ze swoim środowiskiem. Ponieważ je
dnak macki mafii, jak dowiódł nam tego niezbicie 
serial "Ośmiornica”, sa długie, wiele czasu upłynie, 
nim uparta Angela postawi na swoim. W  między
czasie pozna uroczego przedstawiciela prawa i roz
pocznie się stereotypowy acz nieodzowny w takim 
przypadku wątek romantyczny. Dobre tempo świe
tne dialogi i wiele złośliwych obserwacji obycza
jowych Ameryki sprawia, że film ten ogląda się 
nieźle, o czym będzie sie można przekonać w Ki
nie Premierowym TZR. (róż)

ANNA  SENIUK I JAN KOBUSZEWSKI 
W KOMEDII I TO JAKIEJ!

Rybniczanie zobaczyli już dwie komedio-farsy 
w wykonaniu Teatru „KWADRAT” z Warszawy: 
„Wszystko jest względne” i „Farsę na trzy sypial
nie”.

Teraz przyszła kolej na spektakl pt. "SPRÓBUJ
M Y JESZCZE RAZ” który cieszy się  w Warszawie 
olbrzymim powodzeniem, a biletów nie ma na 2—3 
tygodnie naprzód.

Jest to utwór wielce popularnego autora sztuk, 
komedii a także scenariuszów filmowych ameryka
nina Murray: Sxhisgala. W Polsce oglądaliśmy je
go „Tootsie”. z niezapomnianą kreacją Dustina 
Hoffmana.

„Spróbujmy jeszcze raz” to rzecz o nowojorskiej 
policjantce i bezrobotnym aktorze, to odwieczny 
problem miłości i nieporozumień w małżeństwie. 
Anna Seniuk gra brawurowo, z olbrzymim tempe
ramentem, a Jan Kobuszewski jest równie znako
mity jako aktor, i jako reżyser. Scenografia —  Jó
zefa Napiórkowskiego, muzyka —  Stefana Zawars
kiego. Tę interesującą komedię trzeba koniecznie 
zobaczyć. Kiedy? W  dniach 18 i 19 maja br.. o go
dzinie 16.00 i 19.00.

Powstało Koło 
Terenowe PC

W  poniedziałek 22. kwietnia 
1991 roku ukonstytuowały się 
władze katowickiego Porozumie
nia Centrum.

Prezesem Zarządu Wojewódz
kiego jest Leszek Piotrowski (52 
lata, zawodowy senator), wice
przewodniczącymi : Krzysztof Ku
dlek (28 lat, historyk z Tarnow
skich Gór, członek Naczelnej Ra
dy Politycznej PC) i Marek La
sota (30 lat, historyk z Olkusza). 
Sekretarzem została Teresa Bro
dzka (dr socjologii z Katowic), 
a skarbnikiem Stanisław  Kowa

lik  (38 lat, inżynier mechanik z 
Tarnowskich Gór).

Wcześniej, bo w  dniu 8.04.1991 
r. zawiązało się w  RYBNIKU  
Koło Terenowe Porozumienia 
Centrum. Wybrano władze tym
czasowe w  składzie: przewodni
czący — Kazimierz Pogłódek, w i
ceprzewodniczący — Adam Fu
dali, sekretarz — Adolf Siema
szkiewicz i skarbnik — Henryk 
Fonfara.

Tymczasową siedzibą Koła Te
renowego PC jest biuro Zakła
du Usług Geodezyjnych „GEO-
PRACA” w  Rybniku przy Pla
cu Armii Krajowej 3 (IV p. pok. 
405, tel. 22-067), gdzie można o
debrać deklaracje.

KIK ZAPRASZA
Klub Inteligencji Katolickiej 

zaprasza do dolnego kościoła pw. 
Królowej Apostołów na prelek
cję dr Franciszka Germana na 
temat: „Ojciec Drobny (SVD), ja
ko historyk ziemi rybnickiej”.

Spotkanie odbędzie się w  pią
tek, 17 maja o godz. 18.15.

NOTES DOMOWY■ NOTES DOMOWY
(Ciąg dalszy ze str. 8) 25 639 Ośrodek Szkolenia PCK Chrobrego

27183 Ośrodek Postępu Rolniczego Kościuszki
22134 Naprawa wag Młyńska 23 055 Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci Wandy
26 501 Naprawa mebli Młyńska 26 284 Orbis — Biuro Podróży A. Krajowej
21 792 Naprawa sprzętu medycznego Był. Więź. Polityczn. 26 285 Orbis — Biuro Podróży A. Krajowej
21 350 NOW INY — sekretariat Wyzwolenia 21604 „Orient” —  Przeds. Handlowe —
22 488 NOW INY Wyzwolenia Kwaśniak Sobieskiego
22 312 NOW INY —  dział sportowy Wyzwolenia
21310 Obwodowy Urząd Miar Chwałowice p a ń s t w o w a  k o m u n i k a c j a

SAMOCHODOWA — PKS
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

21476—7 JankowickaENERGETYKI CIEPLNEJ Centrala — PKS osobowy

24 645
21 451 Centrala Jankowicka

Centrala Winklera 24 745 Dyrektor Jankowicka
24 956 Centrala Winklera 24 829 Zaopatrzenie Jankowicka
27 333 Stacja wymienników Wawelska 21 392 Kier. przewozów osobowych 3 Maja
27 335 Stacja wymienników Dąbrówki 21 329 Dyżurny ruchu 3 Maja
25 280 Kotłownia Dworek 22 242 Informacja 3 Maja
27 553 Kotłownia Obywatelska
23 382 Kotłownia Wyzwolenia ODDZIAŁ24 045 Kotłownia Sławików TOWAROWO-SPEDYCYJNY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 21 077 Centrala Raciborska
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 22180 Dyrektor Raciborska

23192 
25 493 
24 736 
22 067

Pracownia geodezyjna
Księgowość
Ośrodek dokumentacji
Okręgowe Przeds. Geodezyjno-
Kartograf.

3 Maja 
3 Maja 
3 Maja

Armii Krajowej

23 514
21 672
22 628 
22 461

Dyspozytornia
Państwowy Ośrodek Maszynowy 
POM — Księgowość 
Państwowy Zakład Leczniczy 
dla Zwierząt

Raciborska
Wielopole
Wielopole

Słowackiego
28 962 Okręgowe Przeds. Rozpowszechn. 

Filmów — Filmoteka Wieniawskiego PAŃSTWOWY z a k ł a d
23 922 Okręgowy Urząd Górniczy Kunickiego UBEZPIECZEŃ

22 668 Centrala Wieniawskiego
OKRĘGOWY ZAKŁAD 23 383 Dyrektor Wieniawskiego

TRANSPORTU 22 392 „Pax” Wysoka
I M ASZYN DROGOWYCH

21 481 Centrala Mikołowska „PEBEROL” —  Przeds.
26 188 Oddział Transportu Mikołowska Budawnictw. Rolnicz.
22184 Placówka Terenowa Mikołowska 27 686 Centrala Niedobczyce
28 672 Ognisko Muzyczne Pl. Wolności
26 376 Ognisko Pracy Pozaszkolnej Wodzisław „PEBEROW” — Rybnickie Przeds.
23 120 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Budown. Węglowego

Kultury Fizycznej Za Torem
26 161 Centrala Jankowicka

OŚRODKI 22164 Sekretariat Jankowicka
21 825 Dział Zatrudnienia Jankowicka

27 580 Ośrodek Badań i Kontroli 
Środowiska Boguszowice (Ciąg dalszy nastąpi)



Program 
TV -  SAT

 PIĄTEK —  17 MAJA
15.55 — Melodie ojczyzny; 16.45

— Riskant, teleturniej; 17.10 —  
Der Preis ist heiss. Qiuz; 18.00 —  
Człowiek za 6 milionów dolarów, 
serial; 18.45 — Aktualności; 19.20
—  Vier Fauste gegen Rio. kome
dia USA; 21.15 — Mord ist ihr 
Hobby, serial; 22.10 — Anpfiff, 
magazyn piłkarski; 23.05 — Ak
tualności 23.10 — Tutti Frutti, 
show; 0.10 —- Die Stewardessen, 
erotyk;

SOBOTA — 18 MAJA
8.00 —  Program dla dzieci;,

10.35 —  Mr T.; 11.00 — Marvel 
Universum, serial dla młodzieży;
12.35 —  Ne Man. serial; 13.00 —
Super Mario Brothers, serial;
13.25 — Teenage Mutant Hero 
Turtles, serial; 13.50 — Ragazzi, 
program dla młodzieży: 14.25 —  
Katts and Dog. serial: 14.50 —
Lassi, serial; 15.15 — Daktari, se
rial; 16.05 — Autostrada do nie
ba serial; 16.55 — Der Preis ist 
heiss, quiz; 17.45 — Inside Bun
te; 18.15 —  Nowości kina; 19.00
—  Anpfiff, magazyn piłkarski;
20.15 — Film; 21.55 —  Alles
Nicht Oder?, show; 23.00 — Lass 
laufen Kumpel, erotyk; 0.30 —
Gaudi in der Lederhose, erotyk;

NIEDZIELA —  19 MAJA
8.00 — program dla dzieci; 11.00

—  Die Woche, magazyn; 12.10 —  
Die 3-D Show; 13.00 — Mein Va
ter ist ein Ausseridischer. serial;
13.40 — Familie Munster, serial;
14.00 —  Ultraman, serial; 14.30 
Die Lachende Vagabund, film

RFN; 16.00 — Film; 17.50 — Pe
ters Musikrevu; 18.45 — Aktual
ności; 19.10 — Dzień jak żaden 
inny, program podróżniczy; 20.15
— Film; 21.45 — Spiegel TV;
22.25 — Prime Time. show; 23.00
— American Fighter III. film 
USA; 0.30 — Jigsaw, film USA;

PIĄTEK —  24 MAJA
15.55 — Melodie ojczyzny; 16.45

— Riskant, teleturniej; 17.10 —  
Der Preis ist heiss, quiz; 18.00 —  
Człowiek za 6 milionów dolarów, 
serial; 18.45 — Aktualności; 19.20
— Ruf der Wildnis, film przygo
dowy; 21.10 — Mord ist ihr. Hob
by. serial; 22.00 — Anpfiff, ma
gazyn piłkarski; 23.00 — Tutti 
Frutti, show; 0.00 — Die Blonde 
Haremsdame, erotyk;

SOBOTA — 25 MAJA
8.00 — Program dla dzieci; 10.35

— Mr T.; 11.00 Marvel Univer
sum. serial; 12.35 — Ne Man. se
rial; 13.00 — Super Mario Brot
hers. serial; 13.25 — Teenage Mu
tant Hero Turtles, serial; 13.50
— Ragazzi, program dla młodzie
ży; 14.25 — Katts and Dog. se
rial; 14.50 — Lassi, serial; 15.15
— Daktari, serial; 16.05 — Auto
strada do nieba, serial: 16.55 —  
Der Preis ist heiss, quiz; 17.45
— Inside Bunte; 18.15 — Nowości 
kina; 19.00 — Anpfiff, magazyn 
piłkarski; 20.15 —  Film; 21.55 —  
Alles Nichts Oder?, show; 23.00
— Film;

NIEDZIELA —  26 MAJA
8.00 — Program dla dzieci; 11.00

— Die Woche, magazyn; 12.10 —  
Die 3-D show; 13.00 Mein Vater 
ist ein Ausserirdischer, serial;
13.40 — Familie Munster, serial;
14.00 — Ultraman, serial; 14.30 —  
Film; 16.00 — Film; 17.50 —  Pe
ters Musikrevue: 18.45 — Aktualności

ności; 19.10 — Dzień jak żaden 
inny. program podróżniczy; 20.15
— Film; 21.45 — Spiegiel TV;
22.25 Prime Time. show; 23.00 
Film; „

PRO 7
PIĄTEK — 17 MAJA  

18.05 — Cervantes, film przy
godowy; 19.45 — Bill Cosby
Show; 20.15 — Die letzte Kom
panie. film wojenny; 22.00 —  Uli
ce San Francisco, serial; 23.00 —  
Steohan Kings-Der Feuerteufel. 
horror; 1.00 Wiadomości; Der 
Anderson Klan. film kryminalny; 

SOBOTA — 18 MAJA
8.40 — Es darf gelacht werden. 

film archiwalny; 9.05 — Der
Stein des Marco Polo. serial; 9.50
— Puschel. das Eichhorn, serial;
10.15 — Mupett Show: 10.45 —
Bugs Bunny. serial; 11.15 — Bill 
Cosby Show; 11.40 — M.A.S.H., 
serial; 12.05 Riptide serial. 12.50
— Cervantes, film przygodowy; 
14.30 — Auf Nordukrs im gros
sen Barriere Riff. film dokum.; 
15.20 — Smoky. Koenig der Prae
rie, film dla młodzieży; 16.55 —  
Autostrada o nieba, serial; 17.50
— Wiadomości; 18.05 — Mord a
la cart. film USA: 19.45 — Bill 
Cosby Show; 20.15 — Die Lan
daerztin. film niem.; 22.00 — Co
nan-Der Zarstoerer. film fantast.; 
23.45 — Ulice San Francisco, se
rial; 0.50 — Matchless. film
krym.;

NIEDZIELA — 19 MAJA 
8.50 — Niklass. ein Junge aus 

Flandern. serial; 9.15 — Captain 
Scarlet. serial: 9.40 — Puschel. 
das Eichhorn. serial: 10.05 —
Przygody Sindbada. serial; 10.35
—  Mupet Show; 11.00 — Bill Cosby 

 Show; 11.25 — M.A.S.H.. se
rial; 11.55 — Autostrada do nie

nieba. serial; 12.45 —  w świecie dzi
kich zwierząt, program przyrod
niczy; 13.35 — Mord a la carte, 
film USA; 15.15 — Natuerliche 
die Autofarer. komedia; 16.45 —  
Riptide. serial; 17.40 — Wiado
mości; 17.55 — Die goldene Ga
leere. film przygodowy; 19.45 —  
Bill Cosby Show; 20.15 —  Brief
traeger Mueller. komedia; 21.55
— Ulice San Francisco, serial;
23.00 — Malizia. erotyk; 0.45 —
Wiadomości; 0.55 — Killer Cain. 
western USA;

PIĄTEK —  24 MAJA  
18.05 — Die schwarzen Adler 

von Santa Fe. western: 19.45 —
Bill Cosby Show; 20.15 — Ser
geant Waters. film krym.; 22.05
— Ulice San Francisco, serial;
23.00 — Das Wiegenlied von Tot
schlag. western USA; 1.00 — Wia
domości;

SOBOTA — 25 MAJA  
8.40 — Der Stein des Marco 

Polo. serial; 9.05 — Niklaas. ein 
Junge aus Flandern. serial; 9.30
— Puschel. des Eichhorn. serial;
9.55 — Muppet Show; 10.20 —
Bugs Bunny. serial; 10.50 — Bill 
Cosby Show; 11.15 — M.A.S.H., 
serial: 11.40 — Riptide. serial;
12.30 — Auf der Reeperbahn 
nachts um halb eins, film; 14.25
— Die gefaehriche Qualle de 
Welt, film dokum.; 15.15 — Na
mu. der Raubwal. film przygodo
wy; 16.55 — Autostrada do nieba, 
serial; 17.50 — Wiadomości; 18.05
— Mord mit doppeltem Boden, 
film krym.; 19.45 — Bill Cosby 
Show; 20.15 — Kaiserjaeger, film 
austr.; 22.05 — Die Libelle, film 
krym,; 0.20 — Ulice San Fran
cisco. serial; 1.20 — Das Wiegen
lied vom Totschlag, western USA;

 NOTES DOMOWY« NOTES DOMOWY

Rybnicka
Książka Telefoniczna

— 7
LASY PAŃSTWOWE

23 748 Nadleśnictwo
21 972 Nadleśnictwo

Kościuszki
Kościuszki

LEŚNICZÓWKI
24 074 Leśniczówka — Chwałęcice
26 302 Leśniczówka —  Kłokocin
24 002 Leśniczówka — Wielopole
24 386 Leśniczówka — Wielopole
22 802 Leśniczówka — Przegędza
22 846 Liga Obrony Kraju
21 018 LOK —  ośrodek szkolenia

kierowców
21 860 Lokalne Zrzeszenie właścicieli

Nieruchomości
21 189 Lotnisko —  Gotartowice
26 426 Lotnisko — Gotartowice
28 102 „Limar” — spółka
25 680 Lingwista — Oświata
22461 Lecznica dla zwierząt

Prosta 

Prosta 

Rzeczna 7

Gliwicka
Reymonta
Słowackiego

ŁĄCZNOŚĆ
24 077 Łączność — Baza Stawowa

25 536 
24 551

22 021 
27 394
22 369 
21 754 
21449
23 924 
21 998

M. ZESPÓŁ EKONOMICZ.-ADM.
SZKÓŁ

Dyr. 3 Maja
Księgowość  3 Maja

M AGAZYNY
Magazyn — Społem 
Magazyn — Społem 
Magazyn — Społem 
Magazyn — PHS 
Magazyn — PHS 
Magazyn —  gastronomiczny 
Magazyn — gastronomiczny

Mikołowska
Golejów
Młyńska
Rzeczna
Niedobczyce
Młyńska
Drzymały

22 824 Magazyn — masła Sosnowa
22192 Magazyn — PHS Żorska
21767 Magazyn — PHS Mikołowska
24 670 Magazyn — PHS Pod Lasem
22 392 Magazyn — PHS Pocztowa
22 057 Magazyn — PHS Młyńska
22 619 Magazyn — budowlany Młyńska
23 805 Magazyn — opakowań Drzymały
23 248 Magazyn warzywny Raciborska
21 586 Magazyn — warzywny Brzezińska
25122 Magazyn — warzywny Brzezińska
22 392 Magazyn — PHS Pocztowa
21 832 Zespół Magazynów Mikołowska
22 287 Magazyn Spół. Rzemieślniczej Rudzka
24 468 Magazyn PSS Mikołowska
24 746 Magazyn Młyńska
26 740 Magazyn margaryny „Jowita” Sosnowa
25 643 Muzeum Rynek
21 423 Muzeum Rynek
23195 Mała Scena Kościuszki

MLECZARNIA
21 047—8 Centrala Sosnowa
28 892 Zaopatrzenie Sosnowa
28 747 Dział eksploatacji Sosnowa
28 244 Transmlecz

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSP. K O M  I MIESZK.

Zebrzydowicka

26 036 MPGKiM — centrala 3 Maja
22 451 Kadry 3 Maja
21 221 Dyrektor 3 Maja
21 567 Z-ca dyr. i dział technicz. 3 Maja
21 495 MPGKiM — Parking Rzeczna
21 496 MPGKiM Hallera
21 247 MPGKiM 3 Maja
21 233 MPGKiM — Stacja uzdatniania

wody 3 Maja 12
21 419 Miasto projekt

NAPRAW Y

3 Maja 30

21 344 Naprawa Maszyn Biurowych —
Moroń Pl. Wolności

28 942 Naprawa Maszyn Biurowych —
Dyja Raciborska

23 702 Naprawa chłodni „Spomasz” Chwałowicka
(Ciąg dalszy na str, 7)


