
Szukasz pracowników do swojej firmy? Ogłoś to u nas za darmo! 
Masz dla kogoś pracę?

Chcesz w swoim domu zatrudnić hydraulika, 
malarza, pomoc domową, 

korepetytora, krawca czy baby - sitter?
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•  Regulamin konkursu 
na stanowiska dyrektorów 
szkół, przedszkoli, itd - str. 2

P R O G R A M  TV  
od  20 do 26 m arca J

S P R A W N I
I N A C Z E J
Umówienie się na rozmowę z TADEUSZEM MIELCAR

KIEM, jednym z założycieli Koła ROW Śląskiego Związku 
Inwalidów Narządów Ruchu, nie jest łatwe.

Praca zawodowa ogranicza czas, tzw. bariery architek
toniczne - miejsce. Po dwukrotnym podejściu do lokali 
gastronomicznych na osiedlu „Nowiny,,, niestety, zamknię
tych, a wybranych przez T. Mielcarka ze względu na łatwość 
sforsowania wejścia przez człowieka niepełnosprawnego, po
ruszającego się o kulach, rozmawiamy w samochodzie na 
redakcyjnym parkingu. Do środka nie wchodzimy - wiadomo,
SCHODY.

Nasze kolo, mające swą 
siedzibę, kątem oczywiście, 
w lokalu rybnickiego PAX-u, 
zrzesza niepełnosprawnych 
nie tylko z Rybnika, ale 
i z Wodzisławia, Jastrzębia, 
Raciborza i Knurowa. Śląski 
Związek Inwalidów Narzą
dów Ruchu znajduje się ak
tualnie w stadium reorganiza
cji. Dawniej obejmował on 
swoim zasięgiem 2 wojewódz
twa - katowickie i bielskie, 
obecnie nastąpiła secesja 
i trwają związane z tym for
malności prawne.

Ze względu na brak środków

środków musieliśmy zrezygnować 
z wielu form działalności, ta
kich jak wycieczki czy prowa
dzenie własnego klubu przy 
ulicy Orzepowickiej... Bar
dzo nad tym bolejemy, bo 
tego typu kluby dają niepeł
nosprawnym możliwość 
KONTAKTU z ludźmi, z rze
czywistością...

Jak pół - żartem wspomi
na Tadeusz Mielcarek, przed 
wielu laty wydawało się, że 
jest on j e d y n y m  niepełno
sprawnym, albo jak ostatnio 
mówi się ładnie - SPRAW

SPRAWNYM INACZEJ - w Ryb
niku. Pokazywał się w wielu 
miejscach publicznych, pró
bując nie dostrzegać zdzi
wionych spojrzeń. Ludzie 
zdrowi nie lubią widoku 
osób niepełnosprwnych 
i choć ze współczuciem ki
wają głowami, nie są zado
woleni, kiedy burzy się ich 
dobre samopoczucie.

-„Nadopiekuńcze,, pań
stwo socjalistyczne zepchnęło 
niepełnosprawnych na margi
nes życia. „Dawało„ renty, 
zasiłki, talony, oczywiście 
wszystko w reglamentowanej 
ilości, nie dawało jednak po
czucia własnej wartości. I  dzi
siaj jeszcze lekarz jednym po
ciągnięciem pióra może zde
cydować o losie dorosłego 
przecież, choć ograniczonego 
ruchowo, człowieka. Nic łat
wiejszego, jak napisać na 
świadectwie zdrowia „żadna 
praca,, lub „praca chałupni
cza,,. Przekreśla się wtedy 
prawie całkowicie możliwość 
wykorzystania umiejętności 
niepełnosprawnego oraz po
zbawia go kontaktów z lu
dźmi zdrowymi, które są nie
zbędne dla zachowania rów
nowagi emocjonalnej. Nie ma 
nic gorszego jak izolacja.

Niejednokrotnie winę za 
izolację inwalidów ponosi ich 
rodzina, chcąc oszczędzić mu 

c. d. na str. 3

Czy jesteśmy bezpieczni?
Poczucie bezpieczeństwa 

jest elementarną potrzebą 
każdego człowieka. Choć nie 
zawsze zdajemy sobie z tego 
sprawę, to właśnie tego po
trzebujemy najbardziej od 
kołyski poprzez wiek dojrza
ły do ostatnich swych dni. 
Każdy chce czuć się bezpie
czny, niezależnie od tego czy 
do stracenia ma własne 
zdrowie i życie, czy oprócz 
tego jeszcze ogromny mają

tek. Każde przestępstwo, 
każda zbrodnia, o której się 
dowiadujemy wywołuje 
przerażenie. Bezpieczeństwo 
inaczej rozumieją ekolodzy, 
inaczej lekarze, a jeszcze ina
czej policjanci (nie mówiąc 
już o ekonomistach).
W Rybniku dwie instytucje 
dbają o nasze bezpieczeń
stwo i porządek publiczny: 
POLICJA i STRAŻ MIEJ
SKA, nazywana popularnie

„strażą prezydencką” . Pyta
nie zawarte w tytule było 
hasłem rozmów, które prze
prowadziłem z ludźmi odpo
wiedzialnymi za nasze bez
pieczeństwo w Rybniku. 
HUBERT HANAK - Ko
mendant Komendy Rejono
wej w Rybniku.
- Nagminna jest ostatnio 
sprawa gry w tzw. kubki, 
którą trudnią się obywatele 

c. d. na str. 7

A P E L
Do wszystkich właścicieli oraz użytkowników budynków, 

lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta. 
POMÓŻMY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM! 

PRZYCZYŃYMY SIĘ WSZYSCY DO TEGO,
BY ŻYCIE LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

STAŁO SIĘ ŁATWIEJSZE 
Możemy im pomóc:
- usuwając progi, barierki,
- likwidując niepotrzebne schody,
- obniżając wysokie krawężniki,
- projektując i budując stosowne pochylnie,
- odpowiednio kształtując powierzchnię,
- zabudowując odpowiednie urządzenia w nowo wznoszonych 
gmachach użyteczności publicznej

PAMIĘTAJMY O TYM, ŻE I MY 
KIEDYŚ MOŻEMY POTRZEBOWAĆ POMOCY!

Zarząd Miasta Rybnika

 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Termin płatności I raty do dnia 15 kwietnia 1992 roku.
Podatek wpłacać można:
1/ we wszystkich placówkach pocztowych w Rybniku /wpłaty 
wolne są od opłat pocztowych/,
2 / w kasie Wydziału Finansowego, ul. Chrobrego 2,
3/ u inkasentów w dzielnicach miasta: 

a /  Boguszowice, Gotartowice i Kłokocin - w budynku byłego 
Urzędu Gminy, w Boguszowicach przy ul. Małachowskiego 

b/Chwałęcice - w miejscu zamieszkania inkasentki, ul. B. Czecha 
24b

c / Kamień - w świetlicy OSP ul. Szewczyka 30 
d/Niedobczyce, Niewiadom i Popielów - w budynku b. U. G. ul. 

Zagłoby
e / Orzepowice, Rybnicka Kuźnia - w miejscu zamieszkania 

inkasentki w Rybnickiej Kuźni, ul. Św. Maksymiliana 33 
f /  Zebrzydowice - w miejscu zamieszkania inkasenta, ul. Kasz

tanowa 17.
Wpłaty dokonywane u inkasentów również wolne są od opłat 

manipulacyjnych
4 / w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Państwowy, Oddział 
w Rybniku, ul. J. F. Białych/dawna Kunickiego/- wpłaty wolne od 
opłat manipulacyjnych.

Przedwiosenny spacer żaglówką Foto: W. TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



D E L E G A T U R A
I N F O R M U J E

Do Delegatury KOiW 
w Rybniku napływają oferty 
wyższych uczelni dotyczące 
studiów dziennych i zaocz
nych, podyplomowych, po
licealnych oraz nauczyciel
skich kolegiów języków ob
cych. Już wkrótce do szkół 
rozesłane zostaną informa
tory, zawierające szczegóło
we dane na temat kierunków 
prowadzonych przez po
szczególne uczelnie, kryte
riów kwalifikacyjnych i eg
zaminów wstępnych.

Niektóre uczelnie zmie
niają w przyszłym roku akademickim

akademickim zasady przyjmo
wania na I rok studiów. Dla 
przykładu: Akademia Me
dyczna w Krakowie wpro
wadza rozmowę wstępną 
z kandydatami przed forma
lnym złożeniem podań.

Jako ciekawostkę podaje
my, że w Wyższej Szkole 
Pegagogicznej w Krakowie 
kierunek filologii rosyjskiej 
połączono z filologią polską, 
angielską lub romańską, 
a w Filii Uniwersytetu Ślą
skiego w Cieszynie wprowa
dzono nowy kierunek stu
diów: pedagogika w zakresie

sie animacji społeczno - kul
turalnej.

Na terenie województwa 
katowickiego istnieje 5 Nau
czycielskich Kolegiów Języ
ków Obcych.
1.  Nauczycielskie Kolegium 
Języka Francuskiego, Gliwi
ce, ul. Królowej Bony 13, tel. 
313 - 515
2.  Nauczycielskie Kolegium 
Języka Angielskiego, Raci
bórz, ul. Słowackiego 55, tel. 
50-20
3.  Nauczycielskie Kolegium 
Języka Francuskiego, Sos
nowiec, ul. Zegadłowicza 1, 
tel. 665-583
4.  Nauczycielskie Kolegium 
Języka Angielskiego, Sosno
wiec, ul. Zegadłowicza 1, tel. 
665-583,

5.  Nauczycielskie Kolegium 
Języka Niemieckiego, Sos
nowiec,
ul. Zegadłowicza 1, tel. 665-
583.

W województwie Katowi
ckim działa 17 Policealnych 
Studiów Medycznych, 
w Rybniku Medyczne Stu
dium Zawodowe znajduje 
się przy ul. Borki 37 d, tel. 
286-88, a w Wodzisławiu 
Śląskim przy ul. Wałowej, 
tel. 553-546. Szersze infor
macje na temat studiów moż
na uzyskać w Delegaturze 
pod nr tel. 24908.

Delegatura pośredniczy 
w organizowaniu państwo
wych egzaminów dla nau
czycieli języków obcych, nie 
posiadających pełnych kwa-

kwalifikacji tzn. dyplomu ukoń
czenia takich studiów jak 
anglistyka, germanistyka 
czy romanistyka.

Egzaminy organizuje 
MEN we współpracy z Al
liance Francaise, British 
Council i Goethe Institut, 
w których to ośrodkach kan
dydaci będą zdawali wiosną 
/przełom kwietnia i maja/ 
br. egzaminy ze znajomości 
danego języka. Egzaminy są 
odpłatne /np. koszt egzami
nu z języka niemieckiego ok. 
800. 000. -zł/ i składają się 
z części językowej /ustnej 
i pisemnej/ oraz części spra
wdzającej praktyczną znajo
mość zasad metodyki nau
czania języków obcych.

WIZYTATOR 
- ZOFIA GOLIŃSKA

REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr 10/92 
Zarządu Miasta Rybnika 
z dnia 27 lutego 1992 r.

przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół pod
stawowych, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych 
przez miasto.

Na podstawie art. 36 Ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o sys
temie oświaty /D z. U. Nr 95, 
poz. 425/ z uwzględnieniem roz
porządzenia Ministra Edukacji 
z dnia 10 października 1991 ro
ku w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli nie mających wy
ższego wykształcenia /Dz. U. Nr 
98, poz. 433/ ustala się niniejszy 
„Regulamin,,, który określa 
skład komisji konkursowych, 
zasady ich pracy i formę ogło
szeń konkursów.

I.  Zasady ogólne

Paragraf 1
1.  Kandydata na stanowisko dy
rektora szkoły lub placówki 
oświatowej każdorazowo wyla
nia się w drodze konkursu.
2.  Postanowienie w tej sprawie 
ogłasza się na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta w siedzibach 
ZEASP i ZEAP oraz w Delega
turze Zamiejscowej Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Ryb
niku.
3.  Ogłoszenie o konkursie pub
likuje się w prasie miejscowej 
oraz przesyła do placówek oświa
towch, których konkursy te doty
czą.
4.  Ogłoszenie o konkursie winno 
informować o następujących wy
maganiach wobec kandydatów:
- pięcioletni staż pracy pedagogi
cznej na stanowisku nauczyciela 
lub nauczyciela akademickiego 
w pełnym wymiarze godzin
- wykształcenie wyższe magister
skie z przygotowaniem pedagogi
cznym - dla kandydatów na dyre
ktorów szkół podstawowych
- w przypadku przedszkoli, Og
nisk Pracy Pozaszkolnej i Mło
dzieżowego Domu Kultury -co 
najmniej studium nauczycielskie
- dobry stan zdrowia.
5.  Do udziału w konkursie nie 
mogą być dopuszczeni dyrekto
rzy szkół i placówek, którzy 
w okresie ostatnich dwóch lat 
zostali odwołani w związku z nie
prawidłową realizacją zadań 
związanych z funkcją kierowni
czą.

Paragraf 2
1.  Oferty kanydatów powinny 
zawierać:
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu studiów i inne 
dokumenty potwierdzające po
siadane kwalifikacje i osiągnię
cia zawodowe.
3. Dokumentem upoważniają
cym przedstawicieli rodziców 
do udziału w komisji konkur
sowej jest protokół zebrania wy
borczego podpisany przez pro
wadzącego zebranie i uwierzyte
lniony przez dyrektora szkoły. 

Paragraf 7
Legitymacją do uczestniczenia 
w pracach komisji przedstawi
ciela związków zawodowych 
jest imienne upoważnienie wy
dane przez organ desygnujący 
przedstawiciela.

Paragraf 8
1.  Komisja rozoczyna pracę nie 
wcześniej niż w ciągu 7 dni po 
upływie terminu zgłoszeń do 
konkursu.
2.  Pracami komisji kieruje jej 
przewodniczący.
3.  W przypadku stwierdzenia, że 
wśród członków komisji są oso
by związane pokrewieństwem 
I stopnia z kanydatem biorącym 
udział w konkursie, bądź człon
kowie bez prawidłowego upo
ważnienia - przewodniczący wy
klucza te osoby ze składu komi
sji.
4.  Komisja może działać w nie
pełnym składzie, ale nie mniej
szym niż 6 osób.

Paragraf 9
1. Konkurs przeprowadza się 
etapowo:
1/w pierwszym etapie przewod
niczący zapoznaje członków 
z regulaminem konkursu i spra
wdza upoważnienia delegowa
nych członków.  Komisja zapoz
naje się z dokumentacją kan
dydatów i sprawdza prawidło
wość zgłoszeń, podejmując de
cyzję o dopuszczeniu ich do dal
szej części konkursu. W przy
padku nie spełnienia przez ka
nydata wszystkich wymagań 
komisja nie dopuszcza go do 
drugiego etapu,
2 / w drugim etapie komisja 
przeprowadza rozmowy kwali
fikacyjne obejmujące:

- wysłuchanie wypowiedzi kany
datów i ich odpowiedzi na pyta
nia,
- dyskusję i wymianę poglądów 
na temat kandydatów,
3 / w trzecim etapie wy lania się 
kandydata na dyrektora szkoły 
lub placówki w głosowaniu taj
nym według następujących za
sad:
- każdy członek komisji dyspo
nuje jednym głosem,
- kandydatem na dyrektora zo
staje osoba, która uzyska nie 
mniej niż 2/3 oddanych głosów, 
jeżeli w konkursie bierze udział 

2 kandydatów i pierwsze głoso
wanie nie da rozstrzygnięcia do 
drugiego głosowania przechodzi 
kanydat, który uzyskał najwięk
szą ilość głosów /lub obydwaj 
jeśli uzyskali taką samą ilość 
głosów/,
- opinie z miejsc pracy z ostat
nich 5 lat,
- koncepcje pracy na stanowisku 
dyrektora danej placówki.
2.  Oferty składa się w Biurze 
Pełnomocnika Prezydenta Mia
sta d/s Oświaty z oznaczeniem 
placówki oświatowej, której do
tyczą.

II.  Tryb przeprowadzania kon
kursu

Paragraf 3
1.  Do konkursu może przystąpić 
każdy kto odpowiada formal
nym kryteriom doboru i złożył 
wymagane dokumenty.
2.  Zamknięcie listy kandydatów 
następuje w 14 dniu od daty 
ogłoszenia konkursu w prasie.

Paragraf 4
Do przeprowadzenia konkursu 
powołuje się komisję konkurso
wą w następującym składzie:
- 2 przedstawicieli wyznaczo
nych przez Zarząd Miasta, 
z których jeden pełni funkcję 
przewodniczącego komisji,
- 2 przedstawicieli Delegatury 
Zamiejscowej KO w Rybniku,
- 2 przedstawicieli Rady Peda
gogicznej danej szkoły lub pla
cówki,
- 2 przedstawicieli rodziców 
uczniów* tej szkoły lub placówki,
- po 1 przedstawicielu zakładowych

zakładowsych organizacji związko
wych, które działają na terenie 
danej szkoły lub placówki. 

Paragraf 5
1.  Ustala się następujący tryb 
wyłaniania przedstawicieli Ra
dy Pedagogicznej:
- wybory tajne przy obecności 
co najmniej 2/3 członków Rady 
Pedagogicznej,
- wyboru dokonuje się zwykłą 
większością głosów, 
dokumentem upoważniającym 

do udziału w pracach komisji 
jest uwierzytelniony odpis pro
tokołu wyborczego RP.
2.  Jeżeli obecny dyrektor zamie
rza stanąć do konkursu na sta
nowisko dyrektora w tej pla
cówce, zaleca się aby wyłączył 
się z prowadzenia obrad RP.

Paragraf 6
1.  Przedstawicieli rodziców do 
udziału w komisji konkursowej 
desygnuje - w głosowaniu taj
nym - statutowy organ przed
stawicielstwa rodziców w szkole 
/placówce/lub na jego wniosek:
- ogólne zebranie rodziców /w  
przedszkolach i małych szko
łach/,
- przedstawiciele rodziców wy
łonieni na zebraniach rodziców 
poszczególnych klas /wybory 
dwustopniowe/.
2.  W placówkach, w których nie 
funkcjonują przedstawicielstwa 
rodziców,  do składu komisji ro
dzice nie wchodzą,
- jeśli biorących udział w kon
kursie jest więcej niż dwóch i ża
den z nich nie uzyska wymaga
nej liczby głosów, głosowanie 
ponawia się umieszczając na liś
cie 2 osoby, które uzyskały pier
wsze i drugie miejsce, bądź przy 
równej liczbie głosów wszystkie 
osoby, które uzyskały najwięk
szą liczbę głosów.  Do trzeciej 
tury przechodzi kandydat, któ
ry uzyskał największą ilość gło
sów lub kandydaci, którzy uzys
kali równą, najwyższą ilość gło
sów,
- po drugim głosowaniu zwycię
zcą jest kandydat, który uzyskał 
co najmniej 2/3 głosów człon
ków komisji.
2.  Jeżeli żaden z kandydatów nie 
uzyska wymaganej większości 
głosów, konkurs uważa się za 
nierozstrzygnięty.
3.  W przypadku nie rozstrzyg
nięcia konkursu, komisja zwra
ca się do Zarządu Miasta o po
nowne ogłoszenie konkursu.

W powtórnie ogłoszonym kon
kursie mogą brać udział kan
dydaci z poprzedniego konkur
su. Powtórny konkurs ogłasza 
się i przeprowadza na zasadach 
niniejszego regulaminu. 

Paragraf 10
W myśl postanowień art. 36 
ust. 8 oraz 10 powołanej na wstę
pie ustawy o systemie oświaty - 
w przypadku gdy do konkursu 
nikt się nie zgłosi lub dwa kolej
ne konkursy nie wyłonią kan
dydata - Zarząd Miasta powie
rza funkcję dyrektora placówki 
ustalonemu przez siebie kandy
datowi, po zasięgnięciu opinii 
Rady Szkoły i Rady Pedagogi
cznej.
Funkcję dyrektora szkoły lub 
placówki powierza się na 5 lat 
szkolnych.

III.  Uwagi i postanowienia koń
cowe

Paragraf 11
1.  Z prac Komisji i przebiegu 
głosowania sporządza się proto
kół, który bezpośrednio po za
kończeniu pracy podpisują 
wszyscy członkowie komisji.
2.  Członkowie Komisji wnoszą 
swoje zastrzeżenia dotyczące 
pracy komisji do protokołu.
3.  Członków Komisji obowiązu
je zachowanie tajemnicy służbo
wej dotyczącej pracy komisji.
4.  Kandydaci biorący udział 
w* konkursie mogą wnosić za
strzeżenia na piśmie do Zarządu 
Miasta w ciągu 3 dni od roz
strzygnięcia konkursu.
5.  Zarząd Miasta zbada sprawę, 
podejmie decyzję i udzieli od
powiedzi kandydatowi w ciągu 
7 dni.
6.  Decyzja Zarządu Miasta jest 
ostateczna.
7.  Komisja niezwłocznie po za
kończeniu konkursu przekazuje 
wyniki wr az z dokumentacją 
Zarządowi Miasta.
8.  Komisja konkursowa zostaje 
rozwiązana z chwilą powołania 
dyrektorów.
9.  Obsługę techniczną konkursu 
zapewnia ZEASP i ZEAP w Ry
bniku.

Rybnik, dnia 27 lutego 1992 r.

PREZYDENT MIASTA 
Józef MAKOSZ
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W Zamysłowie...

Nowa przystań 
dla kultury

Filia numer 8 Miejskiej Bi
blioteki Publicznej w Zamys
łowie zmieniła swoją siedzibę.
Do końca stycznia br. mieś
ciła się w prywatnym budyn
ku przy ulicy Wodzisław
skiej 145. Jedyna placówka 
kulturalna tej dzielnicy Ryb
nika zajmowała pomieszcze
nie małe, niewygodne i wil
gotne.

12 marca dokonano ofic
jalnego otwarcia nowej sie
dziby zamysłowskiej bibliote
ki. Dzisiaj mieści się ona w pi
wnicach budynku Przedszko
la nr 6 przy ul. Nacyńskiej 6.

Pomieszczenia te były da
wniej wykorzystywane jako 
magazyny rybnickiej oświa
ty. Z chwilą wymówienia lo
kalu wynajmowanego bib
liotece przez właściciela po
przedniej siedziby, powstał 
problem: gdzie ją ulokować?

Autorem pomysłu zagos
podarowania pomieszczeń pi

piwnicznych w przedszkolu był 
radny dzielnicy Zamysłów -
JÓZEF CYRAN. To dzięki 
jego zabiegom filia bibliote
ki znalazła dla siebie nowe 
miejsce - i to bardzo przy
zwoite.

Bibliotekę tworzy pięć po
mieszczeń o łącznej powierz
chni 140 metrów kw.: wypo
życzalnia, czytelnia, czytel
nia czasopism z księgozbio
rem dla młodszych dzieci, 
pomieszczenia opracowania 
książek oraz magazyn. Zda
niem kierowniczki filii - JO
ANNY VORREITER- 
DWOROWY są to warunki 
idealne!

Czas trwania robót był 
wyjątkowo krótki: od listo
pada do połowy marca po
mieszczenia uporządkowa
no, „odziano,, w nowe tynki, 
wykonano estetyczne obu
dowy licznych rur central
nego ogrzewania, oświetlenie

nie i nowe wejście. Koszto
wało to ponad 110 milionów 
złotych, a razem z nowym 
wyposażeniem wnętrz wyda
tki zamknęły się kwotą około 
150 milionów złotych.

Filia posiada około 20 ty
sięcy książek. Jest to dość 
cenny księgozbiór, zbierany 
od wielu lat. W styczniu br., 
jeszcze na starym miejscu, 
bibliotekarka wypożyczała 
ponad sto książek dziennie.
O tym, że w Zamysłowie 
ludzie czytają przekonałem 
się osobiście w czasie mojej 
wizyty. Wypożyczalnia była 
już zamknięta, ale Agniesz
ka z klasy piątej, Tomek 
z klasy siódmej i pani Irena 
jeszcze pukali do jej drzwi.

A swoją drogą, to sprzyja
jące skupieniu, przyjemne
i estetycznie wykończone 
wnętrze może się stać, zgod
nie ze starą tradycją polskie
go bibliotekarstwa, przysta
nią nie tylko dla czytelni
ków, ale i dla wszytkich 
spragnionych kontaktów 
osobistych z artystami, pisa
rzami, twórcami kultury.

Zamysłowianie mają się 
z czego cieszyć. Teraz trzeba 
tylko dobrze wykorzystać tę 
nową placówkę kultury.

/g w /

JAROSŁAW  J. SZCZEPAŃSKI /Radio Wolna Europa 
specjalnie dla „Gazety Rybnickiej,,

Warszawa/

Przyszłość górnictwa?
Kilka dni temu działacze 

SOLIDARNOŚCI 80 głoś
no domagali się zmiany po
lityki wobec górnictwa, pi
kietując siedzibę PAŃST
WOWEJ AGENCJI WĘG
LA KAMIENNEGO w Ka
towicach. Później FEDE
RACJA ZZ GÓRNI
CZYCH, kierowana przez 
Rajmunda Morica, oprotes
towała publicznie plany rzą
du wobec górnictwa. Zda
niem działaczy „Solidarno
ści 80, „ Agencja Węgla prze
kazuje międzynarodowym 
organizacjom wszelkie dane 
na temat polskiego górnict
wa. Gabriel Krauz twierdzi, 
że tak Międzynarodowy Fun
dusz Walutowy, jak i Bank 
Światowy układają plany 
zniszczenia polskiej gospo
darki, zarżnięcia budżetu, 
pozbawienia pracy tysięcy

polskich górników.
Rajmund Moric powie

dział mi, że trzy lata zmian 
w górnictwie nie doprowdzi
ło, jego zdaniem, do niczego 
co ma zapewnić zwalnianym 
miejsca pracy, że górnictwo 
powinno być modernizowa
ne, a opłacalność liczona 
globalnie, to znaczy sumo
wana ze wszystkich kopalń 
gdyż trzeba pamiętać o tym, 
że zmieniające się warunki 
geologiczne sprawiają, iż po
jedyńcza kopalnia raz może 
być rentowna, innym razem 
- nie. Zdaniem Morica nie 
można dopuścić do tego, że 
kopalnie zamykane będą 
z dnia na dzień, a ludzie 
wyrzucani na bruk.

Górnictwo należy do tych 
branż, które w wyniku re
form gospodarczych, prze
kształcania systemu socjalistycznego

tycznego w rynkowy, straci
ło bardzo dużo. Po pierwsze 
- górnicy przestali być grupą 
zawodową wynoszoną na 
piedestał, a ich zarobki nie są 
tak wysokie, jak były jeszcze 
trzy lata temu; nie mają już 
talonów i książeczek „G„, 
dzięki, którym mogli kupo
wać atrakcyjne towary nie
dostępne poza sklepami gór
niczymi. Do pracy pod zie
mią nie ma jednak nadmiaru 
chętnych, bo kopalnie wciąż 
poszukują ludzi do pracy, 
choć Rajmund Moric twier
dzi inaczej. Sytuacji nie 
zmienia fakt, iż w fazę lik
widacji wchodzą już, oprócz 
czterech, czyli wszystkich 
kopalń Zagłębia Dolnoślą
skiego w Wałbrzychu i oko
licach, niektóre kopalnie gó
rnośląskie.

Tu jednak niezbędne jest

SPRAWNI
INACZEJ

c. d. ze str. 1
braku akceptacji. Otoczeni 
nadmierną opieką, stają się 
bierni, gotowi zadowolić się 
groszową rentą socjalną. Nie 
szukają możliwości dania 
czegoś od siebie, nastawiając 
się raczej na „branie,,. Rów
nież przepisy i sytuacja gos
podarcza nie zachęcają do 
prób szukania użytecznego 
zajęcia. Padają spółdzielnie 
inwalidów, a powstające pry
watne przedsiębiorstwa, choć 
teoretycznie istnieje system 
motywacyjny, nie palą się do 
zatrudniania inwalidów. Błę
dne koło...

Lekarz, najczęściej w dob
rej wierze, stosuje ów fatal
ny, według słów T. Mielcar
ka, wpis o niezdolności do 
pracy. Bo przecież kłopoty 
z jej znalezieniem, utrudnie
nia w dojeździe itp. „Spra
wni inaczej,, nie chcą jednak 
być uszczęśliwiani na siłę... 
Chcieliby, żeby zlikwidować 
utrudnienia i żeby niedawna 
uchwała dotycząca rehabili
tacji niepełnosprawnych po
przez pracę nie została tylko 
na papierze...

Miejmy nadzieję, że nie 
zostanie „tylko na papierze,, 
uchwała Rady Miasta Ryb
nika o burzeniu i nie stwa
rzaniu nowych barier archi
tektonicznych na jego tere
nie. Chodzi m. in. o stosowa
nie w budynkach publicz
nych podjazdów zamiast 
schodów, obniżanie krawęż
ników, likwidację barierek 
i wiele innych ułatwień, nie
zbędnych, by „sprawni ina

inaczej,, mogli żyć wśród nas.

- Rybnik by ł pierwszym 
w Polsce miastem, które za
częło stosować zasadę rezer
wowania miejsc parkingo
wych dla pojazdów osób nie
pełnosprawnych. Pojawiły się 
odpowiednie znaki, najpierw 
w Rybniku, potem w innych 
miastach. Niestety, w prak
tyce wiele razy obserwuję, że 
miejsca są zajęte przez samo
chody, których kierowcy na
wet nie spojrzeli w górę, gdzie 
pod dużym „P„ widnieje styli
zowany rysunek wózka inwa
lidzkiego...

Innych ulg, ani przywile
jów niepełnosprawni kierow
cy nie mają.

Jedną z bolączek jest rów
nież brak w pobliżu Rybnika 
sklepu ze sprzętem rehabilita
cyjnym oraz innymi, potrzeb
nymi ludziom niepełnospra
wym akcesoriami. Po każdy 
drobiazg, nawet gumowe 
podkładki do kul, które trze
ba wymieniać średnio co 2 ty
godnie, trzeba jeździć lub fa 
tygować kogoś do Katowic.

Niech dzień 21 marca, 
ogłoszony Dniem Osób Nie
pełnosprawnych, będzie 
okazją do refleksji dla ludzi 
zdrowych. „Sprawni ina
czej,, potrzebują naszej po
mocy, oczekują jednak, że 
nie będzie ona nachalna 
i okazjonalna, że człowiek 
o kulach lub na wózku nie 
będzie wzbudzał specjalnego 
zainteresowania w kinie, ka
wiarni, na koncercie... 
WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

pewne wyjaśnienie. Likwida
cja kopalni nie jest aktem 
zamknięcia bramy i wyrzuce
nia wszystkich zatrudnionych 
na bruk. Likwidacja kopalni 
trwa kilka lat i kosztuje bar
dzo wiele. Pieniądze te idą 
bezpośrednio z budżetu pań
stwa, gdyż likwidowana ko
palnia bardzo rzadko zara
bia na siebie. Wielu zatrud
nionych w likwidowanej ko
palni, w trakcie procesu lik
widacji zdąży przejść na 
emerytury, wielu znajdzie 
pracę gdzie indziej. Przypo
mnieć też warto, że spośród 
70 polskich kopalń węgla 
kamiennego zdecydowanie 
nieefektywnych jest około 
dwudziestu. Nieefektywne to 
takie, w których koszt wydo
bycia i wytworzenia węgla 
jest zdecydowanie wyższy od 
pieniędzy, które za ten węgiel 
można uzyskać.

Następnych dwadzieścia 
kopalń jest na pograniczu 
opłacalności ekonomicznej, 
a także i ekologicznej, bo
wiem we wszystkich obec
nych wyliczeniach brana jest

również pod uwagę ocena 
szkodliwości dla środowiska 
tak samej kopalni, jak i ja
kość produkowanego węgla 
/chodzi o zawartość siarki 
i popiołu/.

Ważne jest to, jakiej jako
ści produkt oraz za ile się go 
sprzeda. Zmiana najistot
niejsza polega bowiem na 
tym, iż nie jest obecnie waż
ne, ile ton się wydobywa 
spod ziemi, ale to, jak dosko
nały jest produkt. Wszystkie 
zmiany w zasadach rozliczeń 
powodują jednak mniej ko
rzystne dla załóg warunki 
finansowania, czyli obniżkę 
zarobków górników. Stąd 
niezadowolenie.

Dodać też trzeba, że jak 
na razie, bardzo niewielu dy
rektorów kopalń potrafi efe
ktywnie przestawić się na 
nowy styl pracy, nowy styl 
zarządzania, współpracy 
z załogami, nowy styl gos
podarowania.

I ten brak wzajemnej ko
ordynacji i zrozumienia wy
wołuje wśród załóg wiele 
niepotrzebnych napięć.
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R y b n i c c y  m u z y k a n c i  
w  H o la n d i i

Zagrali 
wyjątkowo!

Przed koncertem galowym w Ratuszu w Deventer

Słabość Rybnika do Francji, je j kultury i tradycji 
firankofilskich skłonności naszego miasta są nazwy ulic 
Zmienił się ustrój i władze, a miłość do Francji pozostała 
nowe nazwy: Mezamet, Ales, M etz. I trudno się temu dziwić

Przymierz
za złe prezydentowi preferowanie francuskich wzorów i 
tonie krytykowanie wszystkich i wszystkiego, nie ma się 
w środowisku wodzisławskim nazwanie jednego z placów 
kontakty Żor np. z Papuą - Nową Gwineą czy Leszczyn 
A w końcu, czy francuskie wzorce i doświadczenia są takie

Wspominaliśmy już w na
szej gazecie, iż zespół smycz
kowy rybnickiej Szkoły Mu
zycznej wybiera się na tour
nee do Holandii. Nasi młodzi 
muzycy byli poza granicami 
kraju w dniach od 20 do 29 
lutego br.

Celem było holenderskie 
miasto DEVENTER, gdzie 
pojechali na zaproszenie dy
rektora tamtejszej szkoły 
muzycznej, dra Ritberga. 
Oczywiście w ramach odwie
dzin najważniejszym było 
zaprezentowanie rybnickich 
instrumentalistów przed pu
blicznością holenderską. 
A okazji rzeczywiście było 
wiele: w Ratuszu w Deventer, 
w kościele Najśw. Serca, 
w Gimnazjum, w szpitalu, 
oraz w kościele protestanc
kim w Raalte.

Należy dodać, iż pełny re
pertuar przygotowany przez 
muzyków na holenderskie 
tournee był obliczony na 
dwugodzinny koncert. To
też zachwytom holender
skich melomanów nie było 
końca. Nie chcieli bowiem 
uwierzyć, że grają to tylko 
uczniowie średniej szkoły 
muzycznej, a nie jak sądzili, 
po jakości muzykowania, 
profesjonaliści. Zaś dyrek
tor EUGENIUSZ STA
WARSKI, pod którego kie
runkiem zespół porzygoto
wywał się i występował 
w Holandii, oceniając grę 
swych podopiecznych stwie
rdził: „zagrali wyjątkowo do
brze! „.

Oprócz koncertów, orga
nizatorzy tournee przygoto
wali dla naszej młodzieży

wiele atrakcji i n iespodzia
nek. Największą z nich było 
chyba mieszkanie nie w ho
telach, lecz u rodzin. Było to 
bardzo pouczające przeży
cie, gdyż niejeden mógł się 
przekonać, jak żyje się bez 
znajomości choć jednego 
„światowego,, języka.

A obok tej gorzkiej /dla 
niektórych/lekcji, trzydzies
tu uczniów miało możliwość 
zwiedzenia: oczywiście sa
mego Deventer /którego sta
rówkę przedstawia umiesz
czona poniżej rycina/ , a tak
że Raalte, Amsterdamu 
i wspaniałego ZOO w Arn
hem.

W czwartek 26 lutego, zo
stawiając w Deventer zapro
szenie na rewizytę w Ryb
niku, młodzi instrumentali
ści ruszyli w drogę powrot
ną. Po drodze wstąpili jesz
cze na dwa dni do niemiec
kiego miasta Gladbeck, 
gdzie pobyt zorganizował 
tamtejszy burmistrz pan Ro
eken i dyrektor szkoły muzy
cznej pan Dietz. W Gladbeck 
uczniowie Szkoły Muzycznej 
wystąpili również w bardzo 
udanym koncercie, który 
odbył się w gimnazjalnej au
li.

Może to stwierdzenie bar
dzo banalne, ale pierwsze 
zagraniczne tournee koncer
towe pozostanie dla jego 
uczestników przeżyciem nie
zapomnianym i mobilizują
cym do pracy. Za rok zespół 
ponownie wyjedzie na kon
certy do Deventer, bo otrzy
mał już stosowne zaproszenie

Jedno jest pewne: wielo
letnie kontakty z Francją 
sprawiły, że Rybnik stał się 
siedzibą trzynastego (! ) oś
rodka ALLIANCE FRAN- 
CAISE w Polsce.

Dotychczas ta międzyna
rodowa sieć ośrodków pod 
nazwą, którą można tłuma
czyć jako „PRZYMIERZE,, 
z FRANCJĄ, mająca na ce
lu popularyzację języka oraz 
kultury francuskiej, obierała 
sobie na siedziby duże mias
ta wojewódzkie, a szczegól
nie ośrodki studenckie. Mo
żemy się tylko cieszyć, że 
propozycja Ambasady 
Francuskiej została przyjęta 
i Rybnik znalazł się wśród 
„aliansowych,, miast.

W odróżnieniu od innych 
ośrodków, które związane 
są z wyższymi uczelniami,

rybnicki Alliance Français 
zaistniał przy Urzędzie Miej
skim. Jego siedzibą jest Bib
lioteka Miejska przy ul. Sza
franka, a szefuje jej romanis* 
tka, związana również z li
ceum „Urszulanek,, ELŻB

IETA PANICZEK.
Ośrodek korzystać może 

ze wszystkich pomieszczeń 
biblioteki, co znakomicie 
rozszerza jego możliwość 
działania.

Ambasada Francuska wy
posażyła ośrodek w podsta
wowy sprzęt audio-wizual
ny, jest także antena satelita
rna, własna biblioteka, wy
pożyczalnia kaset magneto
fonowych i kaset video.

Głównym zadaniem Al
liance Francaise jest naucza
nie języka francuskiego. 
Obecnie w rybnickim ośrodku

Zabytkowa część starego rynku w DEVENTER, miejscowości 
 holenderskiej, gdzie przez tydzień koncertowali instrumentaliści

MAREK SZOŁTYSEK     instrumentaliści z rybnickiej Szkoły Muzycznej

0 samorządności
- c z ę ś ć  III

W Powstaniach Śląskich 
i Wielkopolskim nikt z wal
czących nie rzucał się z mo
tyką na słońce - sprawa była 
oczywista i realna. Sprawa 
wyglądałaby inaczej gdyby 
w Wielkopolsce powstało... 
ziomkostwo, domagające się 
terenów na zachód od Odry, 
bo przecież Berlin, to dawne 
Kolno, bo przecież jeszcze 
do XIII wieku..., bo dlacze
go na tablicach miast nie
mieckich nie umieszcza się 
u spodu dawnego, rdzenne
go nazewnictwa, jak Brenna

... itd. O hitlerowskim totali
taryzmie nikt jeszcze wów
czas nie myślał. Polacy i Nie
mcy żyli na Śląsku na ogół 
zgodnie, podobnie jak w Re
publice Weimarskiej. Na
zizm wypaczył to współżycie 
mocniej niż polityka „żelaz
nego kanclerza,,. Już przed 
wojną mnożyły się zatargi 
i antagonizmy, niezależnie 
od akcji polonizacyjnej ad
ministracji Grażyńskiego, 
który wyszedł z założenia, iż 
kapitał niemiecki ma prawo 
do ekonomicznej egzystencji

egzystencji, ale nie ma prawa do 
niemczenia Polaków i prefe
rowania swoich rodaków na 
terenie Polski.

Dziś każda nowoczesna 
demokracja pamięta cho
ciażby o tym, jak kwitły sta
rożytne Ateny, a jednak 
upadły pod ciosem silniej
szego. Dlatego hołdując de
mokracji, a więc i lokalnym 
autonomiom, pamiętać trze
ba o silnej władzy centralnej 
i nie zapominać mądrego 
powiedzenia tych, którzy 
ostatecznie tamte Ateny za
jęli - „Si vis pacem, para 
bellum,,, a nie stosować we 
własnym kraju innej: „Divi
de et impera,,.

Zajmijmy się więc pokrót
ce minusami i plusami pro
blemu niemieckiego na Śląsku

ku. Czy Litwini mogą oba
wiać się Polaków, iż postę
pują ostatnio tak, a nie ina
czej?

Teoretycznie tak jak Pola
cy Niemców, choć nie ze 
względu na podobieństwo 
zagrożenia. Litwini są naro
dem małym, niedawno zdo
byli niepodległość. Chcą 
mieć swoje i tylko swoje nie
podległe państwo, a w mię
dzynarodowe gwarancje ni
gdy nie należy zbytnio wie
rzyć. Nie to jednak wydaje 
się być głównym motywem 
ich poczynań, bo w Polsce 
nikt poważnie nie myśli na
wet o czymś, co mogłoby 
przypominać choćby unię 
w Krewie. Podobnie jest dzi
siaj z Niemcami. Ekscesy 
sfrustrowanych eksenerdowców

eksenerdowców, lamenty rewizjonis
tów, to tylko margines. Te 
ostatnie zresztą, w odpowie
dnim celu wyolbrzymione 
w czasach gomułkowskich. 
Nie należy jednak zapomi
nać polskiej lekcji historii. 
Starzy, żyjący tu ludzie mó
wili, iż miejscowi Niemcy 
byli często gorsi niż ci, któ
rzy wkroczyli na Śląsk wraz 
z Wehrmachtem. To pierw
szy z potencjalnych minu
sów w kontekście demokra
cji i samorządności - zawiść, 
nienawiść, chęć odegrania 
się. To zagrożenie można 
jednak, jeśli nie wyelimino
wać, to zmniejszyć do mini
mum.

4
M. PALICA

____ c. d. n.
GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY
Piątek - 20. 03. 92.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 40 Program dnia
9. 45 „Szkoła dla rodziców,, / l /
10. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ /3 /  - serial prod. niem.
10. 50 „Szkoła dla rodziców,, / 2 /
11. 40 Moja modlitwa
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - wiosenne 
prace doprawiające
12. 35 Agroszkoła - Rolnictwo 
biodynamiczne

12. 45 „Ekstra,, / 9 /  - serial prod. 
angielskiej
13. 25 Muzeum XX wieku - Czas 
dyktatorów - Stalin
13. 45 ABC Ekonomii / 5 /  - 
Ubezpieczenia
13. 50 „Al-Kibla - Kierunek na 
Mekkę,, /3 /  - „Przestrzeń mias
ta w kraju islamu,, - film doku
mentalny prod. hiszpańskiej
14. 20 Teleplastikon
14. 45 Jeśli nie OXFORD, to co?
15. 05 Telewizja edukacyjna za
prasza
15. 20 Szkoła żon - nadzwyczaj 
atrakcyjna
15. 40 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Ojczyzna - polszczyzna - 
O poezji z...
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla najmłodszych „Ciu
chcia,,

17. 05 Język ang. dla dzieci /2 0 /
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Laboratorium,, - „Świat 
mikro,,
17. 55 „Za kierownicą,,
18. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ /3 /  - serial prod. niem.
18. 45 „Tele-audio-video,,
19. 15 Dobranoc „Bouli,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Irlandczycy / l /  - /6  od
cinków r. prod. 198lr. /  - serial 
prod. francusko-irlandzkiej
21. 00 „Polskie ZOO,, -/p o w t/
21. 15 Publicystyczne studio „Je
dynki,,
21. 50 Targi muzyczne - Frank
furt 92 - reportaż
22. 20 „Raport,, - publicystyka 
międzynarodowa
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Wieczór baletowy „Siódemka

siódemka„ w „Jedynce,, - „Carmen,, 
tańczą Zizi Jeanmaire, Michel 
Baryschinikoff , Denys Ganio
23. 45 „Zdobywczym krokiem,, 
wg M. Zoszczenki w wyk. Jana 
Kobuszewskiego
23. 55 „Noc z gwiazdami,, - pro
gram rozrywkowy ze Szczecina

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Telewizja biznes,,
8. 15 „Pif i Herkules,, - serial 
anim. prod. franc.
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Transmisja obrad sejmu 
RP
15. 45 Powitanie
15. 50 „Pif i Herkules,, - serial 
animowany prod. francuskiej 
/powtórzenie/

16. 15 „Z kart krakowskiego Ar
chiwum,, - „Wolne miasto Kra
ków,,
16. 30 Panorama
16. 40 „Benny Hill„ - angielski 
program rozrywkowy
17. 05 „Warsztaty filmowe Ro
berta Redforda,, - film dok. 
prod. ang. reż. Kim Evans
18. 00 - 21. 00 Program Regional
ny
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Tam - tamy dudnią 
wzdłuż rzeki,, - film fabularny 
prod. ang. /r .  prod. 1966 - 80 
min/reż. Lawr ence Huntingdon 
wyk. Richard Todol, Marianne 
Koch, Walter Rilla
23. 00 „Benny Hill„ - program 
rozrywkowy
23. 25 „Rocknoc„/l/- magazyn
24. 00 Panorama 
0 . 10 „Rocknoc,, / 2 /

Sobota - 21. 03. 92

Program 1
7. 25 Program dnia
7. 30 „Wieści,, - program Redak
cji Rolnej
7. 55 „Wszystko o działce,,
8. 20 „Rynek - Agro„
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,, - program redak
cji katolickiej dla dzieci i rodzi
ców.
9. 35 „5-10-15,, - program dla 
dzieci i młodzieży
10. 30 Język angielski dla dzieci
/2 2 /
10. 35 „Wojownicze Żółwie Nin
ja,, - serial anim. prod. UA
11. 00 „Świątynia przyrody,, - 
„Kalahary,, - film przygodniczy
11. 30 Telewizyjny koncert ży
czeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia

12. 15 Podróże na celuloidzie 
Piotra Parandow'skiego „Siena,,
12. 45 „Czy po drodze nam 
z EWG,, /3 / - TAK
13. 00 „Armia świata,, - Wojs
kowy Program Publicystyczny 
13, 3ż „My i Świat,, - magazyn
14. 00 Walt Disney przedstawia 
„Kacze opowieści,,
15. 15 Telewizyjny Teatr Roz
maitości „Lekarz miłości,,, reż. 
Barbara Borys-Damięcka
16. 40 „Rodzina rodzinie,, - sa
moorganizowanie się społeczne
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Butik,, - Magazyn Gra
żyny Szczęśniak
18. 00 „W 80 dni dookoła świa
ta,, / 3 /  - serial prod. USA
19. 00 Małe wiadomości „DD” - 
program informacyjny dla dzie
ci
19. 10 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,

20. 20 „Przypadkowy turysta,, - 
komedia obyczajowa prod. 
USA, reż. Laurence Kasdan
21. 55 Przegląd Wiadomości Ty
godnia
22. 05 Jubileusz Gustawa Holu
bka - relacja z Teatru „Ate
neum,, 23. 05 Sportowa sobota
23. 55 „Martwa cisza,, - film fab. 
prod. UA, reż. Phillip Noyce

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Peryskop,, - Wojskowy 
Magazyn Morski
8. 00 Halo „Dwójka,,
8. 20 „Mała Księżniczka,, / 1 /  - 
„Ekskluzywna pensja dla dziew
cząt pani Minchin,, - serial 
anim. prod. japońskiej
8. 45 „ONA,, - magazyn dla ko
biet
9. 10 Publicystyka kulturalna
9. 40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym

10. 00 „Z ziemi Polskiej,, / l /  - 
film dokum. Andrzeja Chiczew
skiego
10. 30 „Magazyn przechodnia,,
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia Polskiego Fil
mu „Zezowate szczęście” , reż. 
Andrzej Munk
13. 00 Zwierzęta świta „Kraina 
orła,, /4 /  - serial dokum. prod. 
angielskiej
13. 30 „Seans filmowy,, - pro
gram Ewy Banaszkiewicz
14. 00 „Wzrockowa Lista Prze
bojów,, - Marka Niedźwieckie
go
14. 30 „Rody Polskie,, - Radzi
wiłłowie /29
15. 00 Studio sport - Mistrzost
wa świata w lotach narciarskich
16. 00 Program dnia
16. 05 „6 z 49„ - teleturniej
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama

16. 40 „Za chwilę dalszy ciąg 
programu,, - program Wojcie
cha Manna i Krzysztofa Mater
ny
17. 00 „Nędznicy,, / 3 /  - serial 
prod. francuskiej
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Wielka gra,, - teleturniej
19. 20 Gość „Dwójki,,
19. 30 Galeria „Dwójki,, - Wal
demar Swierzy
20. 00 Gala 25-lecia Metropoli
tan Opery w Lincoln Center - 
„Rigoletto,, akt 3
21. 00 Panorama
21. 30 „Camerata 2„ - mgazyn 
muzyczny
22. 10 „Człowiek z Hotelu Ritz„ 
/ 3 /  - serial prod. USA
23. 00 Koncert laureatów' - Wro
cław 92 / l /
24. 00 Panorama
0. 10 Koncert Laureatów - Wro
cław 92 / 2 /

Niedziela - 22. 03. 92

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,,
8. 15 „Dylematy,, - program re
dakcji rolnej
8. 35 „Notowania,,
9. 00 Dla młodych widzów: „Te
leranek,,
9. 55 Język angielski dla dzieci
(23)
10. 00 „Operacja Mozart,, (5) - 
serial prod. franc. -niem.
10. 30 „Rzeka Żółta,, (4) - film 
dokum. prod. japońskiej
11. 20 Telewizyjny Koncert Życzeń

Życzeń
11. 50 „Szkoła pod żaglami,,
12. 30 „Tygdzień,,
13. 00 Teatr dla dzieci: Urszula 
z Wiśniowieckich Radziwiłłowa 
„Patrzności Boskiej Dzieło,,, 
reż. Tomasz Jaworski
13. 50 W starym kinie
15. 20 Studio sport - Mistrzost
wa świata w lotach narciarskich
16. 20 „Pieprz i wanilia,,
17. 00 Zaproszenie do Teatru 
Telewizji „Moralność Pani Dul
skiej,,, reż. Tomasz Zygadło
17. 15 Teleexpress
17. 35 „7 dni - świat,,
18. 05 „Paradise - znaczy raj,, 
(12) - serial prod. USA
19. 00 Wieczorynka

19. 30 Wiadomości
20. 05 „Rodzina Straussów,, (3) - 
serial USA, reż. Marvin J. Cho
msky
21. 05 Sportowa Niedziela
21. 35 Piosenki SAN REMO 92, 
(2 ) 
22. 30 Świat filmu animowanego
23. 00 Teatr czyli świat - z Teresą 
Budzisz Krzyżanowską - roz
mawia Andrzej Żurowski
23. 30 Zakończenie programu

Program 2
8. 55 „Słowo na niedzielę,,
9. 00 Powitanie
9. 10 „Rebusy,, - teleturniej
9. 30 Program lokalny
10. 30 Dla dzieci: „Ulica Sezamkowa

sezamkowa„
11. 30 „Róbta co chceta - roc
kowe spotkania, czyli muzyczna 
jazda bez trzymania” - program 
Jerzego Owsiaka
11. 50 „Zwierzęta wokół nas,, - 
„Podaj łapę,,
12. 20 „Przecież to znamy,, - pro
gram Waldemara Malickiego
12. 40 Podróże w czasie i prze
strzeni: „Wspaniała maszyne
ria,, /4 /  - serial prod. włoskiej
13. 30 „Auto,,
14. 00 „Klub Yuppies? „ - pro-
progam dla młodzieży
4. 25 Sport

15. 10 „Spięcie,, - program Jo
lanty Fajkowskiej
15. 25 Kino familijne: „Kapitan

Johno,, (2) - serial prod. aust
ralijskiej
16. 20 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 B. Kaczyński zaprasza 
dzieci: „Pan Twardowski,,
18.10 „Bliżej świata,, - Przegląd 
Telewizji Satelitarnych
19. 00 Gala 25-lecia Metropoli
tan Opery G. Verdi - „Otello,,
20. 00 „Godzina szczerości,,
21. 00 Panorama
21. 30 Goście „Dwójki,,
21. 40 „Mój chłopak wrócił,, - 
film fabularny prod. USA, reż. 
Paul Schneider
23. 10 Klub jazzowy „Dwójki,,
24. 00 Panorama

Poniedziałek - 23. 03. 92r.

Program 1
13. 30 Wiadomości
13. 40 Program dnia

13. 45 - 16. 10 Telewizja
13. 45 Język francuski (21) im
presje francuskie
14. 25 Język niemiecki (26) im
presje niemieckie
15. 00 Język angielski (26) im
presje angielskie

15. 30 Uniwersytet nauczyciel
ski, prezentacje - oblicze szkoły 
Kopernik w Leżajsku
16. 10 Program dnia
16. 15 LUZ - program nastolat
ków
17. 15 Teleexpres
17. 35 Antena

18. 00 „ALF,, - serial prod. USA
18. 30 „Kraje, narody, wydarze
nia”
19. 00 Młodzieżowy  magazyn 
katolicki
19. 15 Dobranoc „Reksio,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 Teatr telewizji - Gabriela

Zapolska - „Moralność pani 
Dulskiej,, reż. Tomasz Zygadło
22. 10 Leksykon Polskiej Muzy
ki Rozrywkowej „S„ Grażyna 
Świtała, Mateusz Święcicki

c. d. na str. 6

MOTES DOMOWY ^ 5

25659 Gorzawski Leszek Klonowa 26964 Graba Stanisław Orzepowicka
23988 Gorzelany Jerzy Świerklańska 28456 Grabowicki Jan Kilińskiego
21988 Gostomczyk Wojciech Kościuszki 25380 Grabowska Maria Wysoka
22617 Goszyc Zygmunt Kasprzaka 21601 Grabowski Augustyn Gliwicka

 22019 Gościniak Aleksander Szkolna 26990 Grabowska Ewa Wrębowa
24961 Gościnski Ryszard Raciborska 27799 Grabowski Wiesław Mglista
22931 Gonik Henryk Prosta 22922 Grabiński Bogusław Ryn kowa

RYBN ICKA 22098 Goworowska Maria Ogródki 28340 Grabinska Aleksandra Findera
22237 Gozdowa-Grajewski Piotr Mikołowska 28209 Grabarz Maria Mglista

KSIĄŻKA 23131 Gozdzierski Zbigniew Sobieskiego 25787 Grabiec Albin Byłych Więźniów
20461 Gozdzierski-Lazar Danuta Kadetów' 25796 Grabiec Marian Mikołowska

TELEFONICZNA 28398 Gozdzik Katarzyna Wawelska c. d. n

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



PONIEDZIAŁEK-23. 03. 92
c. d. ze str. 5

22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Czas egzaminów,, - dra
mat obyczajowy prod. czech. 
0. 35 Zdobywczym krokiem - wg

M. Zoszczenki

Program 2
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sonda - rakietowe szlaki
17. 10 Artysta i jego świat - Rafa 
el cz. 2 serial dok. prod. ang.

17. 40 Ojczyzna - Polszczyzna - 
Sidło, Sidły, Sidło, Sidła
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Biuro, biuro,, (14) - „Za
mknięte na czas nieokreślony,, 
serial prod. niemieckiej
19. 00 „Pokolenia” - serial prod. 
USA (powtórzenie)

19. 20 Fotel „Dwójki,,
19. 30 Język niemiecki (24)
20. 00 Wielka piłka
20. 30 „Sąsiedzi,,
21. 00 „Panorama,,
21. 30 „Sport,,
21. 40 „Stan rzeczy,,
22. 00 „Król Olimpiad” opo

wieść o życiu i miłości Ava- 
ry,ego  - serial prod. 
USA reż. Lee Philips wyk. Da
vid Selby, Renoo Soutendijk 
(odc. 4)
23. 00 Prawo wyboru - Granice 
patriotyzmu: Emigracja
24. 00 Panorama

Wtorek - 24. 03. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 „Wiadomości poranne,,
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 40 „Program dnia,,
9. 45 „Gotowanie na ekranie,,
10. 00 „Dynastia,, - serial USA
10. 50 „Gotowanie na ekranie,, - 
cz. 2. - magazyn kulinarny
11. 05 „Kwadrans na kawę,,
11. 20 „Gwiazdy estrady,, - Han
ka Bielicka
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 „Agroszkoła,, - typy i rasy 
bydła
12. 50 „Alfabet,, (4) - pisanie jest 
sztuką każdego z nas - film 
dokumentalny

13. 20 Fizyka - fale elektromag
netyczne cz. 2
13. 50 „Co, jak i dlaczego?,, - 
dlaczego nie zawsze możemy 
zaufać naszym zmysłom
14. 00 „Chemia,, - estry, tłuszcze, 
mydła
14. 35 „Świadkowie przeszłości,, 
- Statki bez admirałów, film 
dok. prod. czechosłowackiej
14. 55 Przygody kapitana „RE- 
MO„
15. 15 „Sezam,, - magazyn po
pularnonaukowy
15. 30 „Świat chemii,, - film do
kumentalny
16. 00 „Co, jak i dlaczego?... - 
Dlaczego latawiec lata?
16. 10 „Program dnia,,
16. 15 „Dla dzieci,, - Tik - tak 
oraz film z serii „Dennis - Zawa- 
diaka,, (6)
17. 00 Język angielski dla dzieci
17. 15 Teleexpres

17. 35 „Królik Bugs przedstwia,, 
- serial animowany prod. USA
18. 00 „II Rosyjska rewolucja„ 
cz. l - film dok. prod. angielskiej 
reż. David Ash
19. 00 „Co do grosza,,
19. 15 Dobranoc - Mały Pingwin 
Pik Pok
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial USA
21. 00 Publicystyczne studio je
dynki
22. 15 „Rokendroler,, - magazyn 
polskiej muzyki rockowej
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Family Album (19) - 
amerykański kurs języka angiel
skiego
23. 25 „Siódemka w jedynce,, 
Czas piosenki: Idole - film dok. 
prod. francuskiej - (piosenka 
francuska lat 60-tych)
0. 15 „Poezja na dobranoc,, - 
wiersz Ernesta Brylla w wyko
naniu Krzysztofa Kolbergera

Program 2
7. 30 „Panorama,,
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Telewizja biznes,,
8. 15 „Denver,, - ostatni Dino
zaur,, - serial animow. prod. 
franc. - ameryk.
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 „Program lokalny,,
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial USA
10. 00 „CNN,,
10. 15 „Język francuski,,
10. 45 „Teleklinika doktora 
Anatolija Kaszpirowskiego,,
11. 15 „Rano,,
15. 45 „Powitanie,,
15. 50 „Denver,, - ostatni Dino
zaur,, - serial animow. prod. 
francuszko - amerykańskiej
16. 15 „Sport,, HIGH (4) - Des
korolka (2)
16. 30 „Panorama,,
16. 40 „Sposób na starość,, - pro

gram Haliny Miroszowej
17. 05 Przegląd kronik film.
17. 40 Moja modlitwa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pod wspólnym dachem,, 
- „Zabawa w chowanego,, serial 
prod. franc.
19. 00 „Pokolenia,, - serial USA
19. 20 Rozmowy o rzeczyniepos
politej
19. 30 „Język angielski,, (24)
20. 00 Wielki sport - puchar 
amerykański w żeglarstwie
20. 30 „Vademecum teatromana 
„ - teatralny Szczecin, teatr na 
rubieżach
21. 00 „Panorama,,
21. 20 Sport
21. 40 „Wyspa,, - film obyczajo
wy prod. australijskiej reż. Paul 
Cox (r. prod. 1989 - 92 min. )
23. 15 „Maraton trzeźwości,, - 
„Bezsenny weekend w Piecho
wicach,, - program Ewy Cend
rowskiej
24. 00 Panorama

Środa - 25. 03. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 40 Program dnia
9. 45 „Giełda pracy - Giełda 
szans,, - cz. 1
10. 00 „Kobieta za ladą,, (2) - 
„Jirika z warzywnego,, serial 
prod. czechosłowackiej
10. 45 „Giełda pracy - Giełda 
szans,, cz. 2
11. 00 „Kultura ludowa,, - kate
ksty
11. 45 „Henryk Grynberg w ma
rcu 68„
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 „Agroszkoła,, - rozród by

bydła i wychów cieląt
12. 40 „Agroszkoła,, - ekonomi
ka produkcji żywca
12. 45 „Portret obowiązkowy,, - 
film dok. Janusza Miszczyka
o Sławomirze Mrożku
12. 40 „Swego nie znacie - kata
log zabytków - Imbramowice
13. 50 Spotkania z literaturą - 
Mickiewicz - Słowacki - Krasiń
ski
14. 30 „Telewizyjny słownik bio
graficzny „Historii najnowszej,, 
Witold Pilecki
14. 55 „Honor obywatelski,, - 
program o Tadeuszu Boyu - 
Żeleńskim
15. 15 „Wielka historia małych 
miast,, - Zakroczym
15. 45 „Uniwersytet nauczyciel
ski,, Bliżej Europy - Polski in
teligent
16. 10 Program dnia
16. 15 „A vista,, - Quiz muzycz
ny, adresowany do młodych me

melomanów
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Klinika zdrowego czło
wieka,, - porozmawiajmy 
o zwierzętach
18. 00 „Bill Cosby Show,, - serial 
rod. USA
8. 30 „Encyklopedia II wojny 

światowej „ - inwazja (2)
19. 00 „Dziesięć minut dla Mini
stra Pracy,,
19. 15 „Dobranoc,, - węgierskie 
bajki ludowe
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Studio sport,, - elimina
cje olimpijskie w piłce nożnej 
Polska - Dania
21. 55 „Reflex,, - program pub
licystyczny
22. 10 „To nie jest sprawiedliwe,, 
(wykorzystywanie seksualne 
dzieci)
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Daleko od szosy,, - Ocze
kiwanie - serial TP
0. 15 Zdobywczym krokiem

według Michała Zoszczenki 
wyk. Jan Kobuszewski

Program 2
7. 30 „Panorama,,
7. 40 „Rano,,
8. 00 Telewizja biznes
8. 15 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych,, (2) „Niebezpieczny kulig,, 
- serial animow. prod. USA
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 „Program lokalny,,
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 „CNN,,
10. 15 „Język niemiecki,, (24)
10. 45 „Rano,,
15. 45 „Powitanie,,
15. 50 „Starcom - Kosmiczne Si
ły Zbrojne Stanów Zjednoczo
nych,, (2) „Niebezpieczny kulig,, 
serial animow. prod. USA

16. 15 „Galopem,, - magazyn 
sportów konnych
16. 30 Panorama
16. 40 „Meandry Architektury,, 
- Słońce i cień (wykorzystanie 
naturalnego oświetlenia budyn
ków) 
17. 05 „Era nuklearna,, - (12) 
ostatni /  wiyje pokoju serial 
produkcji angielskiej
18. 00 Program dnia
18. 30 „Allo, Allo (19) - serial 
rod. angielskiej
9. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 

USA
19. 20 „Wywiad - dwójki,,
19. 30 „Język angielski (54)
20. 00 „Druga strona raju,, (4) 
ostat. - serial prod. angielsko- 
australijskiej
21. 00 Panorama
21. 25 „Ekspres reporterów,,
22. 00 „Rewelacja miesiąca,, - 
Wolfgand Amadeusz Mozart
23. 30 „Portret poza kadrem,, 
Andrzej Wajda
24. 00 „Panorama,,

Czwartek - 26. 03. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 „Wiadomości poranne,,
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 40 „Program dnia,,
9. 45 „Przyjemne z pożytecz
nym,, cz. l
10. 00 „Gliniarz i prokurator,, 
(8) serial prod. USA
10. 50 Przyjemne z pożytecznym 
cz. 2
10. 55 „Po sześćdziesiątce,, - sz. l 
magazyn dla wszystkich
11. 35 „Kaliber 192” - wojskowy 
magazyn publicystyczny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 Telewizja edukacyjna

12. 15 Agroszkoła
12. 50 „Wspaniała maszyneria,, 
(1) „Ucho,, film prod. włoskiej
13. 35 „Neapol,, - film dokum. 
Piotra Parandowskiego
14. 05 „Serce masz tylko jedno,, -
program medyczny
14. 25 „Mieszkamy w Polsce,,
14. 50 „Zwierzęta świata,, - „W 
krainie orła,, (5) „Podbój ba-
bagien” cz. l - film dokum. ang. 
15. 15 „Bios znaczy życie ,,
15. 45 „Przez lądy i morza ,, 
w stopach Mongolii
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów 
Kwant
17. 15 „Teleexpres,,
17. 35 „Magazyn katolicki - źró
dło” (refleksje na tem at: czy jest 
kościoł)
18. 00 „Sherlock Holmes i dr 
Watson,, (4) - „Cztery minus

cztery równa się jeden ,, - serial 
prod. angielsko - polskiej
18. 25 „Zwierzęta Ameryki,. (3) - 
Jak się bronić - serial dokum, 
prod. USA
18. 55 „Spotkanie z rzecznikiem 
praw obywatelskich - prof. T. 
Zielińskim
19. 15 „Dobranoc,, - dziwny 
świat kota Filemona
19. 30 „Wiadomości,,
20. 05 „Gliniarz i prokurator,, - 
serial prod. USA
21. 00 „Pegaz,,
21. 30 „Telemuzak,, magazyn 
muzyki rozrywkowej
22. 00 „Studio publicystyczne 
„Jedynki,, w tym: Zawsze po 21 - 
szej
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Inne kino,, - program 
Jerzego Kapuścińskiego
23. 45 „Poezja na dobranoc,,

Program 2
7. 40 „Panorama,,
7. 40 „Rano,
8. 00 „Telewizja Biznes,,
8. 15 „Nowe przygody He-ma
na,, -film anim. prod. USA
8. 40 Świat kobiet - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, serial USa
10. 00 „CNN,,
10. 15 Język angielski (24)
10. 45 „Rano,,
15. 45 „Powitanie,,
15. 50 „Nowe przygody He-ma- 
na„ serial prod. USA
16. 15 „Sport,, - nauka gry w te
nisa
16. 30 „Giełda,, - magazyn kup
ców i przemysłowców
17. 00 „Reduta,, - filmy dok. 
I. Kamieńskiej („Zapora,,, „Ro
botnice,,, „Dzień za dniem,, )

18. 00 Program lokalny
18. 30 „Marc i Sophie,, (1) „Sie
rotka pod choinkę,, serial franc.
19. 00 „Pokolenia,, - serial USA
19. 20 „Jaka konstytucja,, - Nie
mcy
19. 30 „Język francuski,, - (repe
tycja 1. 20)
20. 00 „Moto max,, - magazyn 
motoryzacyjny
20. 30 „Punkt widzenia,, - progr. 
ekologiczny B. Czajkowskiej
21. 00 „Panorama,,
21. 30 „Sport,,
21. 40 „Bez znieczulenia,, - pro
gram W. Walendziaka
22. 00 „Kocham cię już tyle lat,, 
film fab. prod. franc. (r. prod. 
1979 -90 min. )
23. 30 „Teatr jak życie,, - teatr 
Krystiana Lupy
24. 00 „Panorama,,

MOTES DOMOWY

o
MIĘDZYNARODOWE

NUMERY
KIERUNKOWE

Orivesi 35 Rovaaniemi 60 Ylivieska 83
Oulu 81 Ruovesi 34
Padasjoki 19 Saarijärvi 44 FRANCJA
Parkano 33 Salmi 65 Paryż i departamenty:
Pello 695 Savonlinna 57 Essone, Haust-de Seine, Saint-et-
Pielavesi 78 Seinäjoki 64 Marne, Siene-Saint-Denis, Val-
Pori 39 Tampere 31 de-Marne, Val-d’Oise
Porvoo-Borga 15 Turku-Abo 21
Pudasjärvi 88 Varkaus 72 Miejscowość Nr kier.
Pukkila 85 Vasa-Vassa 61 Yvelines 331
Rauma 38 Vitasaari 46 i 8-cyfrowy numer abonenta.

pozostałe departamenty 33 
i 8-cyfrowy numer abonenta.

GIBRALTAR- Kod - 350
Gibraltar

GRECJA- Kod - 30

Miejscowość Nr kier. 
Arginion 641
Alexandroupo- 
lis 551
Argos 751

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Czy jesteśmy bezpieczni?
c. d. str. 1
byłego Związku Radzieckie
go, choć ostatnio coraz częś
ciej zaczynają parać się tym 
Polacy. Ludzie, którzy decy
dują się zaryzykować swoje 
pieniądze, wiedzą, że szanse 
na wygraną są minimalne. 
Najlepszym rozwiązaniem 
byłoby uszczelnienie wscho
dniej granicy, w podobny 
sposób jak z Polakami zro
biła Austria czy Niemcy.

W najbliższym czasie pla
nujemy podjęcie specjalnych 
działań, mających na celu 
ukrócenie działalności haza
rodowej grup przestępczych 
na rybnickim targowisku, je
dnego ze spokojniejszych 
w tej części kraju. Wiele daje 
tutaj nasza współpraca ze

w większych aglomeracjach 
np. w Katowicach. Trzeba 
zauważyć, że sama prostytu
cja nie jest karalna, karalne 
jest natomiast sutenerstwo 
/umożliwianie nierządu/, 
stręczycielstwo /namawia
nie do nierządu/ i kupler
stwo /zmuszanie do nierzą
du/.
- Jaka jest kondycja rybnic
kiej policji?

Moim zdaniem - dobra, 
o czym świadczą uzyskane 
efekty, jak i to, że każdy 
praktycznie mieszkaniec Ry
bnika widzi, iż policja na 
terenie miasta jest widoczna.

Nasze trudności finansowe 
są takie same jak innych in
stytucji utrzymywanych z bu
dżetu państwa, lecz dzięki

Wypalanie trawy jest zabronione prawem Foto: W. TROSZKA

Strażą Miejską. W innych 
miastach różnie to wygląda, 
w Rybniku współdziałamy 
w pełnym tego słowa znacze
niu, w imię porządku - oni, 
i bezpieczeństwa - my.

Kierowcy często mają do 
nas pretensje, że w przypad
ku kolizji czy wypadków ka
rzemy obcokrajowców man
datami w wysokości 200 ty
sięcy złotych, ewentualnie 
kolegium wymierzającym 
karę w wysokości jednego 
miliona, co dla gościa z Eu
ropy Zachodniej jest kwotą 
wręcz rozrywkową. Nieste
ty, prawo w przypadkach 
gdy nie ma ofiar w ludziach, 
nie przewiduje większych 
kar finansowych.

Od 14 do 15 marca zda
rzyło się w Rybniku pięć 
samobójstw. Byli to w więk
szości ludzie młodzi, cierpią
cy na dewiacje psychiczne, 
bowiem w kilku przypad
kach była to kolejna próba 
targnięcia się na własne ży
cie, tym razem skuteczna. 
Pozostawione przez samo
bójców listy, jako przyczyny 
tego dramatycznego kroku 
nie wskazywały trudnej sy
tuacji materialnej. Jako po
wód wymieniono najczęściej 
zawód miłosny.
- Czy prostytucja i narkoma
nia są w Rybniku poważnym 
problemem?

Narkomania istnieje na 
małą skalę, głównie w gronie 
ludzi młodych. Natomiast 
prostytucja zawodowa jest 
w Rybniku problemem mar
ginalnym, z tym, że rybnic
kie prostytutki „działają,,

prezydentowi i zarządowi 
miasta oraz jego radzie, Ele
ktrowni „Rybnik,,, przedsię
biorstwu „Transgór,, oraz 
szeregu innym sponsorom, 
policja Rybnika utrzymuje 
właściwą sprawność. Ich do
tacje, przeznaczone na do
posażenie i paliwo, pozwala
ją sprostać spoczywającym 
na nas zadaniom. Wszyst
kim serdecznie dziękujemy, 
no i robimy wszystko, by 
w Rybniku żyło się bezpiecz
nie. Cieszy nas fakt, że zde
cydowanie zmniejszyła się 
ilość skarg na działanie po
licji. Otrzymuję szereg po
dziękowań od społeczeńst
wa za sprawne działanie po
licji i jest to wskaźnik wzros
tu zaufania do naszych 
służb, a to zobowiązuje. Po
licji nie trzeba kochać, trze
ba jednak mieć pewność, że 
stoi na straży prawa. Bać 
powinni się przestępcy, 
a zaufaniem darzyć osoby, 
pragnące żyć spokojnie 
i bezpiecznie. Rybnicką poli
cję wysoko ocenia komenda 
wojewódzka i to też jest dla 
nas satysfakcja.
ANDRZEJ LISOWSKI - 
Zastępca Komendanta Stra
ży Miejskiej:
- Dużym problemem jest 
sprawa parkingów na nowo
powstałych osiedlach. Sa
mochody parkują pod blo
kami, niszcząc resztki ziele
ni. Kierowcy są bardzo wy
godni i gdyby mogli, pod
jechaliby samochodami pod 
same drzwi swych mieszkań.

Niedawno odbyło się spo
tkanie z przedstawicielami

spółdzielni mieszkaniowej 
i prawdopodobnie przy jej 
pomocy powstanie duży pa
rking u zbiegu ulic Racibor
skiej i Chabrowej.

Borykamy się także z pro
blemami rybnickiego targo
wiska. Rosjanie najczęściej 
nie posiadają zezwoleń na 
handel, warunki w jakich 
handlują, często produkta
mi żywnościowymi, urągają 
wszelkim zasadom higieny. 
Niestety, prawo nie jest 
przygotowane na regulowa
nie tych problemów. A do 
tego gry hazardowe. W ubie
głą sobotę zatrzymaliśmy aż 
trzech obywateli,, Wspólno
ty.... „ i przekazaliśmy ich ry
bnickiej policji. Sprawa jest 
w trakcie finalizacji. Nawią
zaliśmy nawet w tym celu 
współpracę ze służbą grani
czną w Raciborzu. W hand
lu alkoholem brylują Czesz
ki. Obywatele Czecho-Sło
wacji często też dopuszczają 
się kradzieży. Kilku udało 
nam się ująć.

Inny problem to nielegal
ne wysypiska śmieci. Przy 
wielu budynkach brakuje 
urządzeń do gromadzenia 
odpadków. W efekcie trafia
ją na ulice bądź do lasu. 
Ludzie sami zaśmiecają swo
je środowisko.

Bardzo liczymy na ludzką 
inicjatywę i świadomość 
spraw związanych z ekolo
gią i ochroną środowiska. 
Usuwamy także nielegalne 
punkty handlowe, np. przy 
ul. Mikołowskiej postawio
no je bez wymaganych ze
zwoleń i wbrew prawu budo
wlanemu.

W Radziejowie ktoś bez 
pozwolenia uruchomił pro
dukcję taśmy denso, w czasie 
której powstaje wiele szkod
liwych dla zdrowia związ
ków. Cała sprawa jest już 
bliska finału, a właściciel zo
bowiązał się do wstrzymania 
produkcji. Rybnik jest roz
kopany i to my m. in. za
jmujemy się zabezpiecze
niem miejsc niebezpiecz
nych. 60 procent interwencji 
to upomnienia i pouczenia. 
Mandat jest ostatecznością, 
z której nieraz musimy ko
rzystać. W chwili obecnej 
Straż Miejska to 19 osób 
plus jeden prawnik, gdyż na
sze poczynania w Każdym 
przypadku muszą być zgod
ne z prawem. Osiem osób 
jest w trakcie szkolenia, któ
re jest bardzo wszechstron
ne, obejmujące elementy wy
szkolenia policyjnego, pre
wencji, prawa, ochrony śro
dowiska i prawa budowlane
go. Niestety, dysponujemy 
tylko jednym „maluchem,, - 
na 18 osób, to zbyt mało.

Chciałbym przy okazji 
przypomnieć, że wypalanie 
traw, tak częste w tym okre
sie, jest zabronione prawem 
i w takich przypadkach bę
dziemy interweniować bardzo 
zdecydowanie.

Wszystkich mających ja
kieś wnioski lub uwagi doty
czą porządku na terenie mia
sta zapraszamy do naszego
posterunku przy ul. Hallera 
10 A lub zachęcamy do sko

rzystania z tel.: 27254.
NOTOWAŁ: 

WACŁAW TROSZKA

SPROSTOWANIE

Śniadania 
w szkole 

- raz jeszcze
Z przykrością stwierdzili

śmy, że do naszego redakcyj
nego komputera wkradł się 
wirus, który w ostatnim nu
merze „GR„ zjadł z artykułu 
„Śniadania w szkole,, nazwi
sko ANDRZEJA ŻYMŁY - 
właściciela sklepu chemicz
nego DORADO przy ul. 
Gen. J. Hallera 28.
Pan Żymła jest bardzo hoj
nym sponsorem SP nr 11 
i mamy nadzieję, że przyjmie 
przeprosiny za przykry błąd 
korekty „GR„.

REDAKCJA

Jubileuszowy koncert
W piątek 27 marca o godz.     wcami będą uczniowie og- 

17. 0 0 ,  w Bibliotece Miej-     niska, zespół smyczkowy 
skiej odbędzie się jubileuszo-     Szkoły Muzycznej i zespół 
wy koncert z okazji 40-lecia     wokalny „Gaudium et 
Społecznego Ogniska Muzy-     spes„.
cznego w Rybniku. Wykona- /s z o ł /

Giełda śmieci
Giełda samochodowa, 

czynna w każdą niedzielę na 
placu obok kąpieliska „Ru
da,,, przyczynia się do dewa
stacji jednej z nielicznych już 
w naszym mieście oaz spo
koju, jaką jest położony 
obok lasek. Ktoś przecież na 
tej giełdzie zarabia - należa
łoby więc znaleźć środki na 
sprzątnięcie nie tylko same
go placu, lecz i okolicznych 
zarośli, gdzie ląduje więk
szość odpadków.

/s z o ł /

Jezioro łabędzie
Na stawach za kąpielis

kiem „Ruda” pojawił nieda
wno samotny łabędź. Jest 
bardzo przyjaźnie nastawio
ny do spacerowiczów i chęt
nie podpływa w ich stronę. 
Zabierzmy więc na spacer 
kawałek suchego chlebi i ra
tujmy resztki wyniszczonej 
przemysłem przyrody!!!

/ s z o ł /

OGŁOSZENIA BEZPŁATNE *  OGłOSZENIA BEZPŁATNE

ZATRUDNIĘ dwóch mężczyzn do handlu hurtowego 
i jedną panią na 1/2 etatu jako pomoc domową. O zgłosze
nia prosimy osoby zamieszkałe w Rybniku.
Wiadomość: od 8. 00 - 16. 00
Hurtownia „MARKO,, Rybnik, ul. Kościelna 7 (w po
dwórzu)     7

Zdjęcie, na którym ucznio
wie SP nr 11 wręczają dyp
lom personelowi sklepu DO
RADO, potwierdza, że dzieci 
potrafią być wdzięczne swoim 
sponsorom.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



KRONIKA  POLICYJNA

Włamanie po dropsa
Na ul. Markiewki włamano 

się do kiosku „Ruchu,,. Spraw
ca, po wybiciu okienka, zabrał 
zapalniczkę i dropsy. Straty wy
niosły 30 tys. zł.

Zabawkowy włamywacz
Przy ul. 1 Maja miało miejsce  

włamanie do sklepu chemiczne
go. Złodziej wybił szybę wysta
wową i ukradł  zabawki wartości 
459. 000, -zł. Nie ma to jak weso
ła zabawa!

Ubrać się w cudze
Na ul. Sławików włamano się 

do zaparkowanego tam fiata 
126p. Sprawca dostał się do sa
mochodu po wybiciu bocznej 
szybki i skradł sweter męski, 
koszulę i spodnie.

Włamywacz - altruista
Dziwne włamanie miało miej

sce w przedszkolu w Boguszowi
cach. Włamywacz dostał się do 
budynku po wypchnięciu drzwi 
balkonowych - ale nic nie 
ukradł. Czyżby włamywał się 
dla sportu?

Po „halbę„
3 marca włamano się do mie

szkania przy ul. Chalotta. Mię
dzy godz., 8. 00 a 14. 00 pod nieo
becność domowników nieznany 
sprawca wyłamał zamek od 
drzwi i wszedł do środka, skąd 
skradł 150 tys. zł, 5 monet i pół 
litra wódki. Widać miał prag
nienie!

Okradzione przedszkolaki
Z przedszkola przy ul. Polnej 

3 marca skradziono telewizor 
kolorowy „Elektron,,. Nieznani 
sprawcy odebrali przedszkola
kom możliwość oglądania bajek

Włamanie po skóry
Przy ul. Powstańców włama

no się do sklepu odzieżowego. 
Nieznany sprawca wyłamał pręt 
metalowy w kracie okna od za
plecza sklepu i skradł odzież 
wełnianą i skórzaną wartości 
15, 4 mln zł.

Po kompocik
Do komórki przy ul. Orzepo

wickiej włamał się nieznany 
sprawca. Po uszkodzeniu drzwi 
i wejściu do środka skradł prze
twory owocowe wartości 300 
tys. zł.

Zderzenie czołowe
Na ul. Raciborskiej w Rzu

chowie 4 marca samochód „Po
lonez,, zjechał na lewy pas zde
rzając się z nadjeżdżającym 
z przeciwka „Fordem Scorpio,,. 
Na szczęście obyło się bez tragi
cznych konsekwencji. Kierowca 
„Poloneza,, doznał tylko rany

ciętej twarzy.
Lodówki „Silesia„ w cenie

Z domku cempingowego 
w rybnickim MOSiR skradzio
no lodówkę „Silesia,, wartości 
3 min zł. Złodzieje dostali się do 
środka po wypchnięciu okna.

Napaść na policjanta
6 marca rano komisariat ko

lejowy policji został zawiado
miony przez kierownika pocią
gu, że jeden z pasażerów po 
pijanemu zakłóca spokój. Polic
janci udali się więc na dworzec 
PKP. Podczas interwencji, nie
trzeźwy, ważący ponad 120 kilo
gramów osiłek dopuścił się na
paści na funkcjonariusza policji. 
Celowo kopnął go w nogę. Po
licjant doznał skomplikowane
go złamania śródstopia, w wyni
ku czego przez dłuższy czas bę
dzie przebywał na leczeniu. Ła
manie nóg policjantom nie opła
ca się. Sprawca otrzymał sankcję

sankcję prokuratorską i przebywa 
w areszcie.

Urządzają prywatkę?
W nocy z 10 na 11 marca 

włamano się do dwóch przed
szkoli. Z Przedszkola nr 15 przy 
ul. XXXV-lecia po wybiciu szy
by złodzieje skradli dywan, 
szklanki i  zegar ścienny. 
Z przedszkola nr 1 przy ul. Koś
ciuszki nieznani sprawcy po wy
łamaniu drzwi zabrali sztućce 
i inne przedmioty wartości 3 mln 
zł.

Włamanie do przychodni
8 marca miało miejsce włama

nie do przychodni lekarskiej 
GZOZ przy ul. Kościuszki. 
Sprawcy, po wyważeniu drzwi 
na parterze budynku, splądro
wali pomieszczenia, zniszczyli 
drzwi i zamki. Wewnątrz przy
chodni dokonali kradzieży. Po
niesione straty będą znane po 
sporządzeniu inwentaryzacji.

/ j a k /

C z y  w a rto  h a m o w a ć  d la  p sa ?

Krew  na drodze
Gdy pierwszy raz chwyciłam 

kierownicę w ręce, miałam 
szczęście usłyszeć zdanie, które 
brzmi ciągle w moich uszach jak 
memento: „jeśli nie wyhamujesz 
dla psa, to nie uda Ci się wyhamo
wać dla cz łow iek a .. Od wielu 
lat i od wielu ludzi słyszę jednak 
ciągle zupełnie odmienne zda
nie, a mianowicie: nie będę ryzy

ryzykował dla byle kundla... Ryzyko 
gwałtownego hamowania oczy
wiście istnieje, ale ta okoliczność 
wy stępuje przecież zawsze, gdy 
ktoś wtargnie na drogę, obojęt
nie czy jest to człowiek, pies czy 
kot. „Komputer,, ludzki czyli 
mózg nie powinien przedłużać 
czasu podejmowania decyzji 
o hamowaniu przez zadanie do-

Malowanie, 
tapetowanie, 

usuwanie farb z okien
p o l e c a

ZAKŁAD
MALARSKI

Rybnik
ul. 3-go Maja 1 

(wystawiam rachunki)

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych 

na czynną 
w każdą niedzielę

GIEŁDĘ
SAMOCHODOWĄ

na terenie targowiska 
w Rybniku 

wjazd od ulicy 
Młyńskiej 

H e r b e r t s

STANDOX

Nowo otwarty sklep
FARBY

- LAKIERY SAMOCHODOWE
- KUNSTHARZ
- ACRYL - 2K.
- ACRYL - METALIK

oraz wszelkiego rodzaju 
komponenty do powyższych lakierów 

TYROSON - środki konserwujące 
i silikony

- Z A P R A S Z A M Y -
codziennie w godz. 8. 00 - 16. 00, w soboty od 8. 00 - 13. 00

Rybnik, Oś. „Dworek„ - ul. Findera - boczna

dodatkowego pytania: kto to i czy 
warto dla niego hamować? Ten
dodatkowy ułamek sekundy to 
często śmierć istoty, która stanę
ła na drodze naszego samocho
du i za późno już w tedy oceniać, 
czy należało hamować, czy też 
nie.

Właśnie w minioną sobotę, 
jeden z moich znajomych, który 
także głosił hasło: „nie będę ry
zykował dla psa,,, przekonał się, 
że zasada ta zawiodła go na 
manowce. Na szczęście nie zda
rzyło mu się to najgorsze, czyli 
nie zabił człowieka, ale zgrucho
tał sobie dość dokładnie polone
za... Jeździ już lat kilkanaście

OGŁOSZENIA O PRACY 

Dyrekcja Zespołu Szkół Za
wodowych Państwowej Agencji 
Węgla Kamiennego SA w Ryb
niku, ul. Kościuszki 5, tel. 21- 
813 zatrudni od 1 września 1992 
r. nauczycieli:
- mgr inż. energetyka ciepl.
- mgr inż. informatyka

EKSPRES, 1
- Rybnik 

Reja 2

Wywoływanie negatywów 
i wykonywanie odbitek 

w dwóch formatach. 
Terminy

od 1 do 24 godzin. 
Ceny konkurencyjne. 
„Dziś fotografujesz 

 - dziś masz zdjęcie,,

W AFC
Laboratorium

Fotografii
Barwnej

Rybnik, ul. Łony 12, 
jedno zdjęcie

T Y L K O 1900. -zł

i „niczego nie rozumie, no bo jak 
można tak schlać się, żeby na 
czworakach łazić po jezdni? „

Mój znajomy miał wyjątko
wego pecha, spotkał się bowiem 
z przypadkiem szczególnym, 
kiedy to homo traci swój przy
miotnik sapiens i wraca do po
zycji wyjściowej naszego gatun
ku, czyli na cztery łapy... Na 
dodatek, o ironio, dość wcześnie 
dostrzegł „coś niskiego, na czte
rech łapach,,, ale zgodnie z zasa
dą: nie będą ryzykował dla psa,, 
nie nacisnął na hamulec...

W ostatniej chwili spostrzegł 
jednak, że ów „czworonóg,, to 
CZŁOWIEK!!! Spóźnione ha
mowanie, aby było skuteczne, 
musiało być gwałtowne i skoń
czyło się poślizgiem aż pod ścia
nę domu, na którym polonez 
zatrzymał się całą „prawą bur
tą,,.

Myślę, że po zapłaceniu ra
chunku u blacharza, mój znajo
my na pewno przezornie przy
swoi sobie wyśmianą kiedyś za
sadę: „jeśli nie wy hamujesz dla 
psa, to nie zdążysz zrobić tego 
dla człowieka...,,

Stwierdzam to z pewną przy
krością, bo szkoda mi ładnego 
samochodu znajomego, no 
i strat finansowych jego rodzi
ny; z drugiej strony pamiętam 
jednak, że ile razy mówiliśmy na 
temat „inwentarza,, plączącego 
się po drogach, to poglądy moje 
nazywał „babskim gadaniem,,.

Stan świadomości i poglądy 
naszych kierowców na tę kwes
tię widzę każdego dnia na ryb
nickich i okolicznych drogach. 
Każdego dnia jest na nich świeża 
krew zabitych psów, kotów, zaję
cy itp. itd.

/ e m /

/ cennik ogłoszeń w gazecie rybnickiej

1 cm2 - 8. 000, - zł 
1/4 kolumny - 900. 000, - zł 
1/2 kolumny - 1. 600. 000, - zł 
3/4 kolumny - 2. 400. 000, - zł 
1 kolumna - 3. 000. 000, - zł 
1 słowo - 5. 000, - zł
1 słowo w ogłosz. towarzyskich 2. 000, - zł

UWAGI DODATKOWE

1.  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie 
krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - doli
cza się 50 procent.

2.  Za umieszczenie ogłoszenia na pierwszej i ostatniej 
stronie dolicza się 100 procent.

3.  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

4.  Bonifikaty:
- 10 procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10 

PORADY PRAWNIKA - w środy
Przypominamy naszym czytelnikom, 

że dyżury prawnika udzielającego bezpłatnie porad, 
przeniesione zostały na środy, 

w godz. od 15. 00 do 17. 00.
Prawnik dyżuruje w siedzibie naszej redakcji, 

tel. 288-25.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



d atuje się nie od dziś. Pozostałością pierwszego etapu 
: Saint Vallier, Chalotta...

pozostała. Na mapie rybnicko-francuskich kontaktów pojawiły się 
dziwić, skoro na czele władz miejskich stoi romanista. Wielu ma

Przymierze z Francją
rozwiązań, lecz dopóki w naszym kraju jest w dobrym / ?  /  
się chyba czym przejmować. Równie uszczypliwie odebrano 

miasta - Gladbeck. Podobne reakcje wywołałyby pewnie 
 z Woroneżem. 

takie złe?

ku szlifuje język ponad setka 
osób o różnym stopniu za
awansowania znajomości 
francuskiego, w tym grupa 
dziecięca oraz grupa praco
wników „Elrowu,,. Ośmio
miesięczny kurs kosztuje 800 
tys. zł, co w przeliczeniu na 
jedną godzinę lekcyjną nie 
wychodzi, w porównaniu 
np. z lekcjami prywatnymi, 
zbyt drogo. Lektorzy, są 
w większości nauczycielami 
języka francuskiego w ryb
nickich szkołach średnich.

Dzięki ośrodkowi Allian

ce Française mieliśmy moż
liwość poznania fascynują
cej, specjalizującej się w ma
łych formach dramatycz
nych, aktorki francuskiej 
Pierrette Dupoyet, a ostanio 
gościł na scenie TZR francu
ski kwartet jazzowy.

Ośrodek, oprócz propo
zycji ambasady, może rów
nież realizować własny pro
gram.

Wielkie zainteresowanie 
wzbudził wieczór piosenki 
francuskiej, na który reper
tuar przygotowała młodzież 
szkolna. W połowie kwietnia

najlepsze punkty programu 
zostaną powtórzone, a or
ganizatorzy pragną, by tym 
razem na widowni zasiadła 
nie tylko młodzież.

Plany działalności na naj
bliższe miesiące są bardzo 
bogate. W maju w ramach 
DNI KULTURY FRAN
CUSKIEJ otwarte zostaną 
dwie wystawy będzie można 
obejrzeć filmy francuskie 
w wersji oryginalnej, zaś 
w „Olimpii,, w Kamieniu 
francuski kuchmistrz zapro
si na pokazy kulinarne. Jesz
cze wcześniej, na przełomie 
marca i kwietnia planuje się 
przegląd filmów z niedawno 
zmarłym Yves Montandem.

Ze względu na brak od
powiednich warunków tech
nicznych, nie wszystkie pro
pozycje ambasady francu
skiej mogą być przyjęte. Nie 
da się jednak ukryć, że dzia
łalność rybnickiego Ośrod
ka Alliance Française wpły
nie na wzbogacenie oferty 
kulturalnej oraz da możli
wość bardziej świadomego 
odbioru owych rybnicko - 
francuskich kontaktów  i wy
korzystania szansy, jaką one
dają     WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Janina Podlodowska

Sobótka w Pszowie -  odc. III
Ale pomylili się. Tomek nie 

z tych, co się lekko poddają. 
Przed nim znalazła się jakaś 
nieznana dziewczyna. Nigdy 
jej chyba dotąd nie widział. 
Trzymała się mocno jego pra
wej rąki. Tomek wzmocnił 
uchwyt i drugą zwolnioną te
raz dłonią z wielką siłą uwie
sił się swej parterki. Ręka 
dziewczyny pulsowała gorą
cem, ale była dziwnie gładka. 
Lecąc na oślep i trzymając się 
całą siłą tej dziewczyńskiej 
ręki, Tomek myślał, że pew
nie ją bardzo boli, więc niech 
krzyczy. Ale ona nie krzyk

krzyknęła i dotrzymywała kroku. 
Wąż zakręcił się jeszcze dwa 
razy i już nie można było 
zdzierżyć. Zaczęli się ze 
śmiechem i piskiem walić je
dni na drugich, potem wlec po 
ziemi, koziołkując. Tomek 
nie dal się zbić z nóg. Kiedy 
poczuł ostre szarpnięcie roz
latującego się kręgu zahamo
wał, zaparł w ziemię nogami, 
w ułamku chwili poderwał je
szcze lecącą mu pod nogi 
dziewczynę, podniósł ją z nie
zwykłą siłą do góry i tryum
falnie przytrzymał na znak 
zwycięstwa ponad swoją głową

głową.
Dziewczyna przyległa pie

rsią do jego twarzy. Wtedy 
zobaczył najdziwniejsze oczy, 
patrzące z gniewem i wyrzu
tem, ale tak piękne i urocze, 
że teraz dopiero na dobre 
zakręcić się mogło w głowie. 
Tomek oprzytomniał, posta
wił pannę ostrożnie na ziemi, 
jak kruche cacko. Ona ledwie 
dotknęła stopą ziemi uciekła, 
jakby się rozpłynęła, jakby jej 
wcale nie było.

Swoi rzucili się do niego 
wrzaskliwą gromadą i nuż do
wcipkować. Tomek napuszył 
się jak paw, był z siebie bar
dzo rad. Tonuś był zawiedzo
ny, ale obiecywał: i tak cię 
dostanę kiedyś - zobaczysz.

c. d. n.

A B E C A D Ł O

R ZE C ZY

Ś L Ą S K IC H

O Marzannie
i  Marzanioku

Mieli starożytni swe wio
senne obrzędy na cześć 
bóstw płodności i budzącej 
się do życia przyrody, po
dobne odprawiali również 
w zamierzchłych czasach 
Słowianie, a w tym i Ślązacy. 
Dziś, oprócz kilku zapisów 
kronikarskich, z których 
najstarszy wyszedł spod pió
ra Joachima Bielskiego 
w końcu XVI wieku, nie po
zostało z nich wiele.

U progu wiosny zamierz
chłą tradycję przypomni co 
najwyżej prasa i telewizja, 
próbuje się ją odtworzyć ró
wnież w szkołach, lecz jedy
nie w charakterze zabawy. 
Grupa dziewięciolatków 
z klasy drugiej „B„ ze Szkoły 
Podstawowej nr 9, pod 
okiem swej wychowawczyni 
Grażyny Jurczyk ukończyła 
robienie słomianej Marzan
ny. W ostatni zimowy dzień 
nauki szkolnej w piątek 20 
marca br., wyprowadzą ją 
poza szkołę i utopią w wo
dach Rudy.

Tradycja wiosennych ob
rzędów ludowych jest o wiele 
bogatsza.

MARZANNA zwana też 
MARZANĄ symbolizuje 
w wierzeniach ludowych zi
mę, letarg przyrody w mie
siącach zimowych, a nawet 
śmierć. Dlatego też w pierw
szym dniu wiosny ludzie

czyli męska odmiana MA
RZANNY.

DZIEWANNA zwana też 
ziewanną, to również kukła 
ale schludnie ubrana i będą
ca całkowitym przeciwieńst
wem MARZANNY. Wno
szono ją do wsi przy wtórze 
radosnych śpiewów po za
kończonym obrzędzie topie
nia MARZANNY. Dzie
wanna miała symbolizować 
nową porę roku - wiosnę 
oraz sprowadzać urodzaj 
i wszelki dobrobyt.

Bardziej popularny, sym
bolizujący również wiosnę 
był kiedyś GAIK. Jego rów
nież wnoszono do wsi, po 
czym zawieszano na da
chach domów, lub wysokich 
drzewach w sadzie. Gaik ten 
zwany również maikiem, 
choiną lub maikiem - to nic 
innego jak małe iglaste drze
wko przystrojone ozdobami 
z papieru, słomy oraz po
malowanymi wydmuszkami 
z jajek.

Na Śląsku gaik jest nie
znany, można go za to spot
kać w Słowacji i na Mora
wach przed domami niczym 
bożonarodzeniową choinkę, 
zaś w Austrii bywa elemen
tem wystroju kościołów 
podczas świąt Wielkiej No
cy.

Początkiem końca wio
sennych obrzędów na na
szych ziemiach był rozkwit

M ARZANNA zwana też M ARZANĄ symbolizuje w wie
rzeniach ludowych zimę, letarg przyrody w miesiącach zimo
zimowych, a nawet śmierć.
procesjonalnie i uroczyście 
wyganiali ze swych osad ten 
symbol zimy i śmierci. Ro
biono to poprzez wynosze
nie słomianej kukły odzianej 
w kobiecy strój poza granice 
wsi.
Tam kukłę topiono, podpa
lano, obrzucano błotem lub 
rozszarpywano na strzępy 
i rozrzucano po polu. Czasa
mi kukle w stroju kobiecym 
towarzyszył MARZANIOK

wiary chrześcijańskiej. Koś
ciół, dopatrując się w tych 
zwyczajach pogańskich ko
rzeni, starał się je tłumić, co 
mu się zresztą udało. Prze
konuje nas o tym XVI-wie
czny tekst,, Kroniki pols
kiej...,, Macieja Stryjkow
skiego, gdzie czytamy: 
„Chrystusowi ustąpił Grom 
/  imię bóstwa /, Ladon, Ma
rzanna, Pogwizd, Ziewan
na. „

MAREK SZOŁTYSEK

9GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SPORT TURYSTYKA SPORT TURYSTYKA

Żużlowy przednówek
W poniedziałek 16 marca 

znany rzeszowski arbiter Jo
lant Szczepanek dokonał we
ryfikacji rybnickiego toru. 
Jak stwierdził sam dokonu
jący weryfikacji, organizator 
przygotował się do owego 
nietypowego sprawdzianu 
bardzo solidnie. Pan Szcze
panek ma opinię kryształo
wo sprawiedliwego i wierne
go swym zasadom człowie
ka. Niestety wszystko po
psuła nieznośna aura, która 
uniemożliwiła przeprowa
dzenie przewidywanego 
w takich sytuacjach kontrol
nego treningu, gdyż wtedy 
najlepiej sprawdzić można 
czy nawierzchnia toru jest 
właściwie ułożona i spełnia 
wszystkie wymogi regulami
nowe, określające m. in. gru
bość tzw. warstwy luźnej. 
Weryfikacja toru to stosun
kowo żmudna robota, po
legająca na mierzeniu i spra
wdzaniu funkcjonowania 
wszystkich urządzeń niezbę
dnych do przeprowadzenia 
zawodów żużlowych. Syg
nalizacji świetlnej, maszyny 
startowej, połączeń telefoni
cznych etc. Sprawdzone zo
stały również szatnie prze
znaczone dla zawodników 
i gabinet lekarski. Zabrakło 
tej przysłowiowej kropki 
nad „i, „ toteż pan Szczepa
nek stwierdził, iż do Ryb
nika przybędzie na początku 
sezonu raz jeszcze w celu 
dokładnych oględzin, które 
tym razem uniemożliwiła 
warstwa zalegającego na to
rze śniegu. Być może doj
dzie do tego już w najbliższą 
środę, kiedy to o godzinie
15. 30 rozpocznie się sparing 
z Włókniarzem Częstocho
wa. Sprawy regulaminowe 
to istny labirynt przepisów

Światowej Federacji Moto
cyklowej i Polskiego Związ
ku Motorowego. Niestety, 
przepisy te nie zawsze są ze 
sobą zgodne, tak na przy-

Na przednówku żużlowy war
sztat przeniesiono z konieczności 
na tyły klubowych zabudowań 

Foto: W . TROSZKA
kład w przypadku podziału 
miejsc w budce sędziowskiej 
regulaminy tych dwóch fe
deracji różnią się w sposób 
zasadniczy: FIM stwierdza, 
iż naprzeciw linii startowej 
powinno się znajdować sta
nowisko chronometrażysty, 
PZM natomiast przydziela 
to miejsce sędziemu, który 
ustala ostateczną kolejność 
na linii mety. Podobnych 
problemów jest więcej.

★  ★  ★
Henryk Bem po raz trzeci 

został szczęśliwym ojcem. 
Niedawno na świat przyszła 
jego druga córeczka. Szczęś
liwym rodzicom życzymy 
wielu radości i szczęścia 
w powiększonym składzie 
wierząc, że nowa sytuacja 
rodzinna tylko zmobilizuje 
głowę rodziny do skutecznej 
walki na torze.

★  ★  ★
Dariusz Fliegert jest już na 

Wyspach Brytyjskich, 
a konkretnie w szkockim

Edynburgu, którego barw 
bronić będzie w drugiej lidze 
angielskiej. Fakt, iż Roma
nowi Niemyjskiemu udało się 
ten wyjazd i sprawę startów 
Darka w Anglii sfinalizo
wać, jest dla mnie jak na 
razie największym sukcesem 
rybnickiego promotora. Do
konując wyboru zaczerpnął 
on opinii trenera kadry Ry
szarda Nieścieruka i to właś
nie on wskazał starszego 
z braci Fliegertów jako tego 
zawodnika młodszego po
kolenia, w którego warto in
westować. Na początek ryb
niczanin będzie miał na ob
cym lądzie, gdzie udał się

załatwianiu wielu niezbędnych spraw 
takich jak lokum, wyżywie
nie itp. By móc się swobod
nie poruszać po Wyspach, 
Dariusz Fliegert z pomocą 
Niemyjskiego zakupił furgo
netkę „renault trafic,,, będą
cą zupełnie podstawowym 
wyposażeniem każdego po
ważnego żużlowca. Joanna 
towarzyszyć będzie mu przez 
pierwsze trzy najtrudniejsze 
tygodnie, później zostanie 
sam na sam z profesjonal
nym speedway’em w wyda
niu angielskim. Miejmy na
dzieję, iż z tej ciężkiej spor
towej i życiowej próby Da
riusz wyjdzie z tarczą. Pierw
sze mecze czekają go już pod 
koniec marca, kiedy to jego 
zespół zmierzy się najpierw 
27 marca z drużyną z Glas
gow i dnia następnego, gdy

.....

Wierzymy, że Dariusz Fliegert zachowa 
pierwszych meczach na brytyjskich torach.

uśmiech również po 
Foto: W. TROSZKA

w towarzystwie Joanny Ko
peć - pełnomocnika Niemyj
skiego d/s kontaktów ze sto
licą światowego żużla, do 
swojej dyspozycji dwa kom
pletne motocykle wyposażo
ne we włoskie silniki „GM, „ 
rasowane przez mechanika 
Jana Osvalda Pedersena.

Pierwsze dni pobytu upły
ną mu zapewne na załatwia

stanie do boju z zespołem 
Reading, który jeszcze przed 
rokiem wojował w pierwszej 
lidze. Trzymamy kciuki...

★  ★  ★
W ciągu najbliższego we

ekendu trójka rybniczan 
czyli Antoni Skupień, Bronis
ław Klimowicz i Jan Nowak
złożą w Bydgoszczy egzami
ny trenerskie. Egzamin, będący

Co robić ze starą „syrenką,,

Foto: W. TROSZKA

Kasacja starych samochodów 
wszędzie na świecie staje się po
ważnym problemem ekologicz
nym. Są technologie umożliwia

umożliwiające tzw. recycling czyli mak
symalne wykorzystanie części 
starych, złomowanych aut do 
budowy nowych. Kasowanie

syrenką,,
starego samochodu wiąże się dla 
jego właściciela z kosztami. Za 
odwiezienie starego „gruchota,, 
na złomowisko lub wysypisko 
śmieci trzeba na Zachodzie za
płacić. Wielu właścicieli aut sta
ra się uniknąć tych wydatków. 
Mieszkańcy byłego „Enerdów
ka„ przywożą po prostu stare 
„trabanty” do Polski. W Polsce 
stare auta do tej pory nie były 
problemem. Przy istniejącym 
braku samochodów,  zawsze 
można było je sprzedać. Nawet 
stary „rzęch,, znalazł swojego 
nabywcę. A gdy auto już na
prawdę nie nadawało się do ni
czego, przemyślni rodacy wywo
zili je... do lasu. W ciągu ostat
nich kilku lat sytuacja na pol
skim rynku samochodowym ca
łkowicie się zmieniła. Sprowa
dzono ogromną ilość starych 
aut z Zachodu. Doszło nawet do

tego, że bielska Fabryka Samo
chodów Małolitrażowych miała 
kłopoty ze sprzedażą swoich 
„maluchów,,. „Syrenka,, prze
stała być przedmiotem pożąda
nia mniej zamożnych amatorów 
czterech kółek. I u nas kasacja 
starych aut powoli staje się pro
blemem. Składnice złomu często 
nie chcą przyjmować samocho
dów. Jest w nich wiele części 
niemetalowych, które trzeba 
wymontować, a to dodatkowy 
kłopot. Zmyślni rodacy radzą 
więc sobie inaczej. Po prostu 
porzucają stare samochody, 
zdejmując z nich tablice rejest
racyjne. Co prawda istnieją 
przepisy, które przewidują, że 
takie auto policja ma prawo 
usunąć na koszt właściciela. Jed
nak nie jest łatwo ustalić, czyją 
własnością jest pojazd. Często 
wystarczy wyjechać do innego 
miasta i tam zostawić swojego 
„gruchota,,, by mieć problem „z 
głowy,,. Dopiero stworzenie 
kompleksowej sieci komputero
wej rejestracji pojazdów w całej

1 0

będący uwieńczeniem trwają
cego kilka miesięcy kursu, 
składać się będzie z dwóch 
części: z obrony pracy, którą 
każdy z wymienionych mu
siał napisać i części bardziej 
ogólnej, w czasie której od
powiadać będą na pytania 
egzaminatorów.

★  ★  ★
Wszystko wskazuje na to, 

że rybniczanie w czasie pier
wszego już meczu ligowego 
z Ostrovią wystąpią w no
wych plastronach. Elemen
tem najbardziej charakterys
tycznym będzie sylwetka 
groźnie wyglądającego reki
na. Związek akurat tego ga
tunku ryby z herbem nasze
go miasta jest bardzo odleg
ły. Ale to samo można prze
cież powiedzieć o związku 
naszego herbu z dniem dzi
siejszym Rybnika. Nie wiem 
czy ryby, padające łupem ry
bnickich wędkarzy, kwalifi
kowałyby się do umieszcze
nia na plastronie szanujące
go się żużlowca.

★  ★  ★
Roman Niemyjski „ścią

ga,, na pierwszy mecz ligowy 
wszystkich czterech zakont
raktowanych przez siebie 
obcokrajowców z Janem 
O. Pedersenem na czele. 
Rzecz jasna, w meczu wy
startuje tylko dwóch: wy
mieniony aktualny mistrz 
świata i jego klubowy part
ner Billy Hamill.

★  ★  ★
Jeśli nie zajdą jakieś nie

spodziewane trudności, na 
rybnickim stadionie zostanie 
zmodernizowane nagłośnie
nie, co znacznie powinno po
prawić samopoczucie wi
dzów w czasie imprez żuż
lowych. Spiker, który do tej 
pory skazany był na odpra
wianie „cichej mszy,,, będzie 
wreszcie dobrze słyszalny 
i niech no tylko spróbuje się 
pomylić...

Zebrał: wack

Polsce rozwiąże tę sprawę. A po
trwa to jeszcze ładnych parę lat.

W Rybniku znaleziono już 
kilka porzuconych pojazdów - 
„syrenek,, bez tablic rejestracyj
nych. Nie jest to jeszcze wielki 
problem, ale jak widać i u nas 
ruszyło się coś „w tym temacie,,.

Od niedawna usługi kasacji 
starych i zniszczonych w wyniku 
wypadku samochodów oferuje 
rybnicki PKS. Znaleźli się już 
pierwsi chętni, którzy zlecili wy
konanie takich robót. Pracowni
cy PKS rozbierają samochód 
przeznaczony do kasacji, tną go 
na części palnikiem, oddając czę
ści metalowe na złom. Części 
zdatne jeszcze do użycia są zwra
cane klientowi lub brane do 
sprzedaży komisowej. Od zleca
jącego kasację pojazdu PKS po
biera wynagrodzenie za robociz
nę wykonaną przy rozbiórce au
ta. Dyrekcja PKS chce dojść do 
porozumienia z firmami ubezpie
czeniowymi - PZU i „Westą„ - 
by to one pokrywały koszty kasa
cji rozbitych samochodów.

/ j a k /
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SZTUKA * TWÓRCY * WYSTAWY
 pod redakcją MARIANA RAKA

—

O tw ó rc z y m
oderwaniu się od rzeczywistości

Odbiorca, który nie posia
da właściwej postawy wobec 
dzieła sztuki, wykazując 
braki w zakresie wiedzy pla
stycznej, rozumienia zagad
nień sztuki, w zakresie umie
jętności interpretowania 
znaków i znaczeń, nie ma 
tym samym wyrobionej kul
tury plastycznej. Czynna po
stawa odbiorcza rozwija się 
najintensywniej w bezpośre
dnim kontakcie z dziełami 
sztuki - ale samo zwiedzanie 
wystaw i galerii nie wystar
cza - potrzebna jest bowiem 
przede wszystkim umiejęt
ność interpretacji dzieł, róż
ne sposoby odczytywania 
i zrozumienia wartości 
w tych dziełach zawarte. Od
biór sztuki może mieć różne 
gradacje: od czysto zmysło
wego doznania przyjemności 
artystycznej /np. sztuka de
koracyjna/, do przeżyć głęb
szej natury, poruszających 
całą osobowość /np. malar
stwo Rembrandta, Leonar
da da Vinci itp/.

W procesie percepcji bar
dzo istotną rolę odgrywa 
umiejętność „oderwania się 
od rzeczywistości,,. Sztuka 
zlewa się z rzeczywistością, 
a człowiek ma w zasadzie 
taki sam stosunek do sztuki 
i do natury. Wydzielenie 
z natury przez twórcę dzieła 
sztuki, kieruje percepcję tego 
dzieła na jego artystyczną

strukturę i treści w nim umy
ślnie dla odbiorcy zakodowane

UKŁAD BARW DLA NIE
GO SAMEGO lub po prostu 
KONTEKST, w którym 
przedmioty te się znajdują, 
będący immanentną częścią 
konstrkcji dzieła.
Musimy się również zasta
nowić czy to, co nas w dziele 
sztuki szczególnie zaintere
sowało, należy do środków 
technicznych /np. pointy- 
lizm/, czy też jest wynikiem 
deformacji przedstawionego 
przedmiotu.

Wymownym przykładem

Piet Mondrian „CZERWONE DRZEWO,

niech będzie sztuka wybit
nego abstrakcjonisty francu
skiego P IE T 'A MOND
RIANA, głoszącego w la
tach 1912-1913 teorię, iż 
sztukę należy rektyfikować, 
czyli oczyszczać z wszelkich 
naleciałości sentymentalno- 
uczuciowych. Przyjrzyjmy 
się bliżej ciekawej metamor
fozie słynnego DRZEWA 
artysty.

Oto dawne „CZERW O
NE DRZEWO,,, pełne na
strojowości i barwnej, zama
szystej ekspresji, zaczyna się 
rektyfikować. Przy pomocy 
linii pionowych, poziomych 
i półokrągłych artysta synte
tyzuje pień drzewa, jego gałę
zie, syntetyzuje grunt, niebo 
i ruch. „KWITNĄCE  
DRZEWA,, są zatem rezul
tatem konsekwentnie przez 
MONDRIANA przeprowa
dzonego procesu oczyszcza
nia sztuki i iluzji natury.

Tak więc bez dociekliwego 
oglądu dzieła oraz umiejętno
ści interpretowania znaków 
i znaczeń, nie pojawi się ani 
intensywniejsze przeżycie, 
ani pełniejsze poznanie i zro
zumienie formy i treści dzieła, 
a tym samym jego wartości.

zakodowane.
W wydzielonym z rzeczy

wistości dziele sztuki, te sa
me przedmioty możemy 
oglądać inaczej - w sztuce 
bowiem przedmioty te stają 
się tylko kształtem, linią, ba
rwą i ich układem, a cała 
interpretowana rzeczywis
tość, po prostu fikcją. W rze
czywistości, w której się po
ruszamy, wciąż rozpoznaje
my przedmioty dla określo
nych celów, lub po prostu 
jako istniejące w świecie obie
kty - ale może nas intereso
wać ich KSZTAŁT DLA 
SAMEGO KSZTAŁTU, Piet Mondrian „KWITNĄCE DRZEW A,

DOMOFON a sprawa polska
Domofon, będący sprytnym 

połączeniem zbiorowego telefo
nu z zamkiem patentowym, po
jawił się w naszych blokach 
przede wszystkim dlatego, że 
ktoś na ich instalacji zrobił ko
kosowy interes. To chyba wzor
cowy przykład tego, co Anglicy 
nazywają krótkim interesem /o- 
czywiście nie w sensie anatomi
cznym/. To diabelskie urządze
nie w znaczący sposób zmieniło 
nasze życie. Domownicy wypo
sażeni zostali w coś, co, używa
jąc terminologii militarnej, na
zwać można systemem wczesne
go ostrzegania. Po pierwsze: 
nikt już nie puka do naszych 
drzwi od razu i nie stawia nas, 
nieprzygotowanych na wizytę 
gości przed faktem dokonanym. 
Sytuacja zmienia się na korzyść 
domowników wraz z każdym, 
następnym piętrem. Jednym sło
wem - im wyżej tym lepiej. Dla 
małżonków, którzy nie traktują 
swej wzajemnej przysięgi zbyt 
dosłownie, sytuacja wr ęcz wy
marzona.

Po wtóre: sami goście nie są 
już w tak dużym stopniu naraże
ni na oglądanie w naszych M-3 
lub M-4 krajobrazów bitewnych 
i wysłuchiwanie dobiegających 
z głębi mieszkania okrzyków 
o stylistyce zbliżonej do zawoła

zawołania: Jezus Maria!!!... Gospo
darz, który otwiera im drzwi ma 
już za sobą szok wywołany ich 
przybyciem i przy odrobinie do
brej woli można z nim na ogół 
bez większych przeszkód pro
wadzić wstępną rozmowę, od
powiadając np. na pytanie: a co 
wy tu o tej porze robicie?
Po trzecie: w naszych klitkach 
pojawił się nowy rekwizyt XX 
wieku - słuchawka domofonu, 
widoczny znak wysokiego stan
dardu życia. Dla jednych jest 
namiastką od lat oczekiwanego 
telefonu, dla tych „lepszych,, je
szcze jednym aparatem służą
cym do kontaktowania się ze 
światem zewnętrznym. Nieco 
kłopotów może nastręczać 
umiejscowienie tej słuchwaki, 
gdyż panowie instalatorzy prze
znaczyli na ten cel przewód dłu
gości ogona kotki, chowanej od 
małego na „Whiskas,,. Tym 
sposobem przedmiot, o którym 
mowa, spełnia w moim lokum 
raczej funkcję slalomowej tyczki 
i ogranicznika prędkości niż cze
goś, co ułatwi moje życie.

Po czwarte: goście przycho
dzący na próżno nie zdzierają 
już obuwia w czasie blokowej 
wspinaczki, gdyż już na dole 
dowiadują się od milczącego do
mofonu o bezcelowości swej

krzyżowej wyprawy.
Po piąte: poważnym proble

mem językowym jest styl prowa
dzonych za pośrednictwem tego 
urządzenia rozmów - najczęściej 
bardzo lapidarnych. Jedni eks
ploatują telefoniczne „halo...,,, 
inni znacząco intonują sugesty
wne „proszę,,, jeszcze inni wy
myślają własne formułki. Suma 
sumarum - tak jeden, jak drugi 
rozmówca nie wie właściwie co 
tu gadać.

Po szóste: przy pomocy do
mofonii dokonuje się swoista 
kontrola ruchu ludności na na
szej klatce schodowej. Żaden 
łajdak nie podrzuci nam już pa
chnącego prezentu, a takie się 
zdarzały, gdy do klatki mógł 
wejść każdy kto chciał, a wcho
dzili zwy kle ci, którzy „musie
li...,,

Po siódme: zwiększyło się na
rażanie szczęśliwych posiadaczy 
domofonów na beztroskie żar
ty, efektem których może być 
przykładowo zerwanie się na ró
wne nogi o pierwszej lub drugiej 
w nocy.

Po ósme: jako zbiorowość 
klatkowa, staliśmy się mniej do
stępni dla pozostałej części spo
łeczeństwa;  zamknięci za
drzwiami kontrolowanymi
przez domofon, wyręczający również

również spis lokatorów nawet po 
zapadnięciu zmroku za sprawą 
małej żarówki. Tylko, że gdy 
ucieka się przed podpitym dra
bem albo zgłodniałym psem są
siadów, nie zawsze jest czas na 
korzystanie z tego przemyślnego 
aparatu.

Po dziewiąte: listonosz nie 
musi już podejmować ryzykow
nej wyprawy na czwarte piętro 
w celu doręczenia przekazu, lecz 
może się wcześniej przekonać 
o celowości takiej wyprawy, na
ciskając właściwy guzik. Fakt, 
że trudności może nastręczać 
dostanie się do wnętrza sieni 
celem doręczenia zwykłej po
czty, wr zucanej do zbiorowej 
skrzynki, ale w tym przypadku 
wybór guzików jest znacznie 
większy.

Po dziesiąte: piszący te słowa 
zaobserwował już pierwsze 
przypadki domofonowego ga
dulstwa. Cóż, nic dziwnego, że 
urządzenie to zaczyna wygry
wać konkurencję z telefonem, 
dzięki któremu za pomocą nie
małych bodźców ekonomicz
nych zwalcza się wolność słowa, 
a przede wszystkim jego wielość.

I tak oto dobrze zainwesto
wane 400 tysięcy złotych zmieni
ło nasze życie, jak pomyślą nie
którzy, na bardziej europej
skie...

/W . T. /

Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN
(21. 03. - 20. 04. ) 

Zmienna, marcowa pogoda 
nie sprzyja dobremu samopo
czuciu. Łyknięcie 2 aspiryn 
wieczorem nie zaszkodzi.

BYK
(21. 04. - 21. 05. ) 

Dobra passa w finansach. 
Udany interes może stać się 

fundamentem dla przyszłości.

BLIŹNIĘTA
(22. 05. - 21. 06. )

Twój problem nie zostanie 
rozwiązany „przy okrągłym 
stole,,. Wszystkie argumenty 
zostały wyczerpane, pozosta
ło działanie...

RAK
(22. 06. - 22. 07. )

Twój organizm, wyczerpany 
zimą, potrzebuje wsparcia. 
Wypróbuj metody niekon
wencjonalne.

LEW
(23. 07. - 23. 08. ) 

Świetny okres, by podjąć 
w końcu decyzję, rozważaną 
od paru tygodni. Lepiej stra
cić mniej...

PANNA
(24. 08. - 22. 09. ) 

Zadziwisz przełożonych bar
dzo pomysłowym rozwiąza
niem, co nie pozostanie bez 
wpływu na Twoją pozycję 
w firmie...

WAGA
(23. 09. - 23. 10. ) 

Wyjazd kogoś z rodziny spra
wi, że powiększy się zakres 
Twoich obowiązków. Nie ma 
obaw, dasz radę.

SKORPION
(24. 10. - 22. 11. ) 

Prowadzisz zbyt intensywny 
tryb życia, spróbuj w tym 
tygodniu wygospodarować 
więcej czasu na sen.

STRZELEC
(23. 11. - 20. 12. )

Twoje umiejętności dyploma
tyczne przydają się w rozwią
zaniu problemu przyjaciół. 
Będą Ci wdzięczni...

KOZIOROŻEC
( 21.  12. - 20. 01. )

Twój uregulowany i uporząd
kowany tryb życia zakłóci 
niespodziewane uczucie, co 
wprowadzi sporo zamętu...

WODNIK
(21. 01. - 18. 02. ) 

Spróbuj podejść do stojącego 
przed tobą problemu mniej 
emocjonalnie, a pomysł za
cznie przybierać realne kszta
łty.

R Y B Y
(19. 02. - 20. 03. )

Ten tydzień może być przeło
mowy dla całego roku, 
a przynajmniej zapoczątko
wać pewne zmiany...
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Fatałachy z naszej szafy

Jak klocki 
LEGO

Otwieramy szafę i... ow
szem, jest nawet pełna, ale 
„góra nie pasuje do dołu a dół 
do góry,,, jak stwierdziła 
kiedyś w serialu „Czterdzies
tolatek,, Madzia czyli Anna 
Seniuk.

Reklama, kolorowy wy
strój sklepów i butików peł
nych wszelakiego rodzaju 
fatałachów sprawia, że co 
rusz kupujemy nowych 
ciuch. Często jest to zakup 
źle trafiony, bo... nieprzemy
ślany.

Urzekł nas kolor, a prze
cież właściwie nie jest nam 
w nim do twarzy, spodobał 
się krój, choć nie na naszą 
figurę... Potem żałujemy pie
niędzy i zastanawiamy się co 
z tym fantem zrobić.
A wystarczy potraktować 
swoją garderobę jak... klocki 
lego.

Zdecydujmy się na jedną 
gamę kolorystyczną, wybie
rzmy własny styl, co bardzo 
ułatwi nam zestawienie gar
derody i dopasowanie jej ele
mentów do siebie.

Zamieszanie w modzie jest 
spore. Część kreatorów pre
feruje nie tyle ubieranie się, 
co przebieranie, część lansu
je modę na nieubieranie się 
w ogóle. Trzeba więc kon
sekwencji, by się w tym

Szary komplet z szortami 
jest dobrym punktem wy
jściowym do klockowej ukła
danki...

wszystkim odnaleźć. Propo
nuję zatem - potraktujmy 
każdy nowy zakup jak klo
cek lego.

Wróżka

KRZYŻÓWKA NR 4 6  

Poziomo:
I.  symboliczną beczką piw
ną wita cię na szosie, 10. 
tytuł honorowy kardynała,
11. mąż Hanki, ojciec Cypis
ka, 12. coś się stało, 13. pysz
ny z zająca, 17. autor „Jezio
ra Bodeńskiego,,, 22. sport 
dla silnych, 23. nieodłączny 
cień kaskadera, 24. do prze
bycia, 25. rozrywka nie tylko 
dla Dominiki, 26. płynie lub 
dostarcza schaboszczaka,

27. ziomek, 33. stosowana 
przed zabiegiem operacyj
nym, 37. nauka o psach, 38. 
na wybrzeżu Zatoki Gwinej
skiej, 39. czarny, wywożony 
przed wiekami z Afryki, 40. 
gdy korekta się potknie

Pionowo:
2. grał rolę Wokulskiego 
w serialu telewizyjnym, 3. 
czyści buty Belzebubowi, 4. 
pantofle z miękką pode-

Lekarz domowy radzi 

Wiosna 
z witaminą B

Dzienne zapotrzebowanie 
na witaminę B1 człowieka 
o wadze 70 kg wynosi około 
1, 2 mg. Ustrój wykorzystuje 
maksimum do 15 mg dzien
nie.

Niedobór tej witaminy

Warto zobaczyć

Wrocławska
PANTOMIMA

I znów wielkie nazwisko 
na scenie TZR! Wrocławski 
Teatr Pantomimy HENRY
KA TOMASZEWSKIEGO
wystąpi w Rybniku ze spek
taklem „Cardenio i Celinda 
czyli nieszczęśliwie zakocha
ni,,. Dwuaktową pantomi
mę oparto na podstawie 
XVIII wiecznej sztuki And
reasa Gryphiusa.

Oprócz solistów, niewątp
liwą atrakcją spektaklu bę
dzie oprawa muzyczna, do 
której wykorzystano m. in. 
kompozycje Haendla, Hen
ry Purcella i Vivaldiego.

/r ó ż /

podeszwą, 5. ten prawy dopływ 
Odry ma źródła w górach 
Kocich, 6. tam Wyspa Ma
łogarzaty, 7. oszacowanie, 8. 
myli się tylko raz, 9. rucho
me schodki spuszczane ze 
statku, 14. kwaśnych jabłek 
też się zdarza, 15. dobrze 
mieć własne na dany temat, 
16. wydawca, 18. tytuł dwor
ski w Hiszpanii, 19. można 
pójść na zieloną, 20. bohater 
powieści Haszka, 21. ściąg
nięcie się mięśni, 28. rokoko
we w Oliwie, 29. grecka bo
gini losu, 30. obraz prawo
sławny, 31. nowelka o ma
łym rzeźbiarzu z biednej wsi, 
32. Troja, 34. karność, 35. 
ruch ciała dookoła osi, 36. 
zagraniczny trunek 
HERA

Wśród czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie do 3 kwietnia br., 
wylosowana zostanie nagro
da w postaci KASETY VI
DEO.

Rozwiązanie prosimy 
przesłać na nasz adres: „Ga
zeta Rybnicka,,, Rybnik, 
ul. Kościuszki 54

Nagrodę za prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki 
z „Gazety Rybnickiej,, nr 9, 
wylosował Adam Pękala, 
zam. Rybnik, ul. Dworcowa 
3 /27. Nagrodę prosimy 
odebrać w redakcji.

upośledza wydzielanie soku 
żołądkowego, zmniejsza 
apetyt, napięcie i ruchy prze
wodu pokarmowego. Z nie
doborem tej witaminy łączy 
się także zapalenie nerwów 
przy chorobie alkoholowej, 
w ciąży i przy cukrzycy. 
Rozwijają się zaburzenia 
czuciowe i ruchowe, co częś
ciowo może doprowadzić do 
zaników mięśniowych.

U dzieci niedobór witami
ny B1 przebiega bardzo pio
runująco z nudnościami, 
wymiotami, drgawkami 
i ostrą niewydolnością krą
żenia.

Odpowiednia dieta może 
temu zapobiec. W diecie tej 
powinny znajdować się owo
ce strączkowe, orzechy, ser, 
mleko, żółtka jaj. Duże ilości 
witaminy B1 zwanej tiaminą 
znajdują się w wątrobie, ner
kach, sercu, mięsie wieprzo
wym, a także w kiełkach 
nasion i drożdżach.

Zastosowanie lecznicze 
witaminy B1 powinno odby
wać się pod kontrolą leka
rza, gdyż przedawkowanie 
może mieć dla organizmu 
ujemny skutek.

/  J. B. /

Wiadomości „DD„ i mysz
Każdy, kto ma chociaż odro

binę smaku, a także umiejący 
krytycznie obserwować rzeczy
wistość, musi nieuchronnie 
dojść do wniosku, że ogromna 
większość zagranicznych pro
gramów telewizyjnych osiągal
nych dla polskiego widza dzięki 
satelitom telekomunikacyjnym, 
proponuje sieczkę nie najwyż
szego lotu.

W porównaniu z nimi oferty 
dwóch polskich kanałów telewi
zyjnych są naprawdę bardzo, 
bardzo dobre! A takie oryginal
ne pomysły polskich realizato
rów jak sobotnie MAŁE WIA
DOMOŚCI DLA DZIECI, za
sługują na najwyższą światową 
ocenę. Mimo tych zastrzeżeń, 
chcielibyśmy polecić jeden z ciekawszych

ciekawszych niemieckojęzycznych 
kanałów, który rybniczanie mo
gą oglądać za pośrednictwem 
telewizji kablowej. Myślę tu 
o bawarskim kanale telewizyj
nym „Tele 5„. Jego największym 
plusem są bloki programów dla 
dzieci pod wspólnym tytułem 
BIM BAM BINO. W programie 
tym, pomiędzy filmami animo
wanymi, występują krótkie 
przerywniki, w których wystę
puje mysz BINO i kotka LUCI. 
Sposób zachowania się i wyko
nania kukiełek jest tak dalece 
perfekcyjny, że polscy bohatero
wie np. „Ciuchci,, wyglądają 
w zestawieniu z nimi jak strachy 
na wróble. A więc oglądajmy 
„Tele 5„ i jego „BIM BAM 
BINO,,!

Na zdjęciu: w programie edu
kacyjnym dla dzieci mysz Bino 
pyta „Jak samemu zrobić kanapkę
kanapkę
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N ASZE
PRO PO ZYC JE

Duża Scena TZR

20 marca, godz. 17. 00, 
„PROSTYTUTKI,,, skan
dalizujące przedstawienie 
autorstwa i reżyserii Euge
niusza Priwieziencewa, wy
stąpią m. in. Ewa Szykulska, 
Marta Klubowicz, D. Ma
ciejewska, J. Mielech, J. Ba
nak, J. Sawin, M. Gudejko, 
cena 70. 000. - zł.

Mała Scena TZR

20 marca, godz. 17. 00 spot
kanie z aktorem JANEM 
NOWICKIM połączone 
z projekcją jednego z fil
mów, w którym wystąpił; 
cena biletu 15. 000. -zł.

21 marca, godz. 17. 00 recital

JOHNA F. PORTERA,
cena biletu 30. 000. - zł

Kino Premierowe

25 - 26 marca, godz. 17. 00 
i 19. 00, film produkcji USA 
pt. „Rodzina Adamsów,,, reż. 
Barry Sonnenfeld, występu
ją An gelica Houston Raul 
oraz J. Christopher Lloyd, 
śpiewa MC Hammer; czarny 
humor w opowieści o nie
zwykłej rodzince, który stał 
się przebojem kasowym 
światowych kin;

Dyskusyjny Klub Filmowy 
EKRAN

23 marca, godz. 19. 00 „No
wicjusz,, - film amerykański, 
w rolach głównych grają 
MARLON BRANDO 
i MATTHEW BRODE
RICK, wstęp za okazaniem 
karnetu /do  nabycia przed 
projekcją/
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