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PROGRAM TV
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TYGODNIK SAMORZĄDOWY

Rok zaliczony

Absolutorium
dla

Zarządu Miasta
Nic tak nie poprawia sa

mopoczucia jak dobra oce
na. Rybnicki Zarząd Miasta 
ma więc powód do satysfak
cji: sesja zwana budżetowa, 
na której Rada Miasta apro
buje całokształt działań fi
nansowych zarządu w roku 
minionym i plan budżetu na 
rok bieżący miała przebieg 
wyjątkowo sprawny, a wy
nik głosowania nad absolu
torium był całkiem jedno
znaczny! W tajnym głosowa
niu na 42 obecnych 33 rad
nych opowiedziało się za 
udzieleniem Zarządowi 
Miasta absolutorium.

Abstrahując od formal
nych skutków ewentualnego 
braku absolutorium, warto 
chwilę zatrzymać się nad 
psychologicznym i społecz
nym oddziaływaniem tej po
zytywnej opinii Rady Miasta

K ulm inacy jny  
moment sesji - 
tajne głosowanie 
nad absoluto
rium dla Zarzą
du Miasta.

Foto:
W . Troszka

ta na temat dotychczaso
wych działań zarządu.

Oto bowiem zarząd, który 
niejednokrotnie atakowano 
bezpardonowo, w decydują
cej rundzie otrzymuje tak 
przeważającą ilość głosów 
aprobujących jego działa
nia...

Czy zatem radni zmienili 
zdanie, czy może krytyko
wali posunięcia zarządu bez 
pełnej wiedzy o danej spra
wie, czy też po prostu ulegali 
sugestii tych, którzy nigdy 
i w niczym nie dostrzegają

ani dobrej woli, ani kom
petencji ludzi którym powie
rzono gospodarowanie 
w naszym mieście?

Program obrad sesji /k tó
ra odbyła się w ubiegły pią
tek, 27 marca br. /  obejmo
wał ponadto kilka innych 
punktów, m. in.: podwyższe
nie opłaty targowej, przystą
pienie do Fundancji Politech
niki Śląskiej, przystąpienie 
Rybnika do Międzygminne
go Związku Telekomunika
cyjnego, przyjęcie jego statu
tu oraz wybór przedstawi

przedstawiciela Rady Miasta do zgro
madzenia związku /został 
nim wiceprzewodniczący ra
dy, JÓZEF DELOWICZ/ 
oraz wybór członków kole
gium d/s wykroczeń przy 
Okręgowym Urzędzie Górni
czym w Rybniku. Nadano 
też nazwę ulicy, która jeszcze 
jej nie miała i na wniosek 
mieszkańców przybyła nam 
ulica Żołędziowa.

Do rutynowych punktów 
obrad należało również 
sprawozdanie prezydenta 
miasta, JÓZEFA MAKOSZA

MAKOSZA, z bieżącej działalności 
zarządu.

Zasadniczym tematem 
dyskusji radnych były spra
wy nowego budżetu. Oma
wianie wszystkich manew
rów dzielenia pieniędzy mię
dzy tych, którzy zgłosili 
w swych projektach budże
towych zapotrzebowanie 
o blisko 100 miliardów więk
sze, od kwoty którą osiągną 
dochody miasta w 1992 ro
ku, to zajęcie nie dla wszyst
kich pasjonujące. Ostatecz
na wersja budżetu miasta 
/zamieścimy ją w następnym 
nr „G R„/, zamyka się kwotą 
314, 2 mld złotych. Tyle pie
niędzy na podstawie wyli
czeń wpływów i realnych 
prognoz może wydać Za
rząd Miasta na utrzymanie 
swoich instytucji, na gospo
darkę komunalną, oświatę, 
kulturę i sport, na inwestycje 
miejskie i wszystkie inne ce
le.

A skąd miasto czerpie swe 
dochody? W zasadniczej czę
ści z podatków. Wśród kilku 
pozycji największą są wpły
wy z podatku od nierucho
mości gospodarki uspołecz
nionej, natomiast w dziale 
wydatków - największe śro
dki pochłaniają instytucje 
oświatowe i kulturalne, 
z tym jednak, że Zarząd 
Miasta gospodaruje dotacją 
państwa przekazaną na 
oświatę jako zadanie zlecone 

c. d. na str. 3

Jarosław J.  Szczepański

Kto przeżyje, czyli projekt budżetu państwa
Dotacje dla kopalni wy

niosą w tym roku jedynie 
niecałe 800 mld złotych, 
a więc to mniej więcej jedna 
czwarta dotacji ubiegłorocz
nych. Rząd zapowiada cał
kowitą likwidację dotacji, co 
jak łatwo domyśleć się spo
woduje protesty, zwłaszcza 
ludzi związanych z węglem.

Świadomość tego, iż obec
nie elektrownie dysponują 
zapasami blisko czteromilio
nowymi, kopalnie zaś mają 
na składowiskach ponad

dwa miliony ton, to trudno 
będzie producentom podwy
ższać cenę węgla. A są oni, 
jak wszędzie na świecie zain
teresowane tym, aby tę cenę 
podwyższać, jednak do mo
mentu, w którym będzie je
szcze na węgiel kupiec. 
Skończy się zatem dla sprze
dawców złoty czas i zaczną 
schody. I to bardzo kręte.

Rząd, jeśli ma uzyskać 
plenipotencję Sejmu do rea
lizacji budżetu, musi mieć 
pewność, że zdobędzie po

parcie większości parlamen
tarnej, tudzież większości 
politycznej. Musi mieć zatem 
poparcie większości znaczą
cej na tyle, by móc przełamać 
opór społeczny. Tak, to co 
piszę jest jednozanczne: prze
ciwko temu budżetowi będzie 
opór znaczny i nikt nie będzie 
się temu dziwił.

Zasada, która przyświeca 
projektowi budżetu jest na
stępująca: rząd musi realizo
wać budżet, którego projekt 
jest realizowany! Nie jest to

masło maślane; projekt bu
dżetu musi być tak skonstru
owany, by dochody - nawet 
niewielkie były realne... By 
później można było te realne 
pieniądze, realnie wydawać. 
A dochody mają tendencję 
zmniejszającą się, gdyż sta
rano się liczyć je dość rzetel
nie.

Upraszczając: przejrzano 
listę przedsiębiorstw pań
stwowych, które winny pła
cić podatki i zdecydowano, 
na ile można liczyć, a z czego 
należy zrezygnować. To, 
z czego obecnie zrezygnowa
no, nie jest stwierdzeniem, iż 
z płatności tych państwo re
zygnuje. Tylko w jakimś sto

pniu to jest i tak.
Bo trzeba mieć świado

mość, że państwo rezygnując 
z zysków płynących z tych 
firm, rezygnuje z podtrzymy
wania walki o ich istnienie!! 
Tego na razie nie wypowie
dziano epressis verbis, ale 
dano do zrozumienia: kto 
nie płaci, nie ma szans na 
przeżycie, nie ma więc sensu 
podtrzymywania go. Czy bę
dą czynione starania o re
strukturyzację to już całkiem 
inna historia. A jak będzie 
z kopalniami? Łatwo się 
domyśleć. Pieniądze na re
strukturyzację są. K to je do
stanie? Ten kto potrafi je 
wydać jak najlepiej.
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  ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

W związku z nieścisłościami w datach 
HARMONOGRAMU ZBIÓRKI OPAKOWAŃ 

SZKLANYCH
podajemy raz jeszcze wersję prawidłową

Poniedziałek - 6 kwiecień, 4 maj, l czerwiec, godz. 13. 00 - 14. 00 - 
Piaski, ul. W olna/obok Szkoły Podst. nr 3/; godz. 14. 15 - 15. 00 - 
Ligota, ul. K. Miarki /obok Szkoły Podst. nr 4/, 15. 15 - 16. 00 - 
skrzyżowanie ul. Wyzwolenia i ul. Św. Antoniego, 16. 15 - 17. 00 - 
parking przy ul. Chalotta nr 6 i 8, 17. 15 - 18. 00 - ul. Dworcowa nr 
5 i 7

Wtorek - 7 kwiecień, 5 maj, 2 czerwiec, godz. 15. 00 - 16. 00 - obok 
hydroforni przy ul. Sławików; godz. 16. 15 -17. 00 - obok ADM przy 
ul. Dworek, 17. 15 - 18. 00 - ul. Grunwaldzka 7

Środa - 8 kwiecień, 6 maj, 3 czerwiec, godz. 15. 00 -16. 30 - parking 
obok ADM przy ul. Chabrowej la; godz. 16. 45 - 18. 00 - parking 
obok pawilonu handlowego przy ul. Dąbrówki

Czwartek - 9 kwiecień, 7 maj, 4 czerwiec, godz. 15. 00 - 16. 30, za 
blokiem przy ul. Kominka nr 37 /obok hydroforni C-2/; godz. 16. 45 
- 18. 00 - parking obok pawilonu handlowego „Wanda,,

Piątek - 10 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec, godz. 15. 00 - 16. 30 - 
Oś. Reymonta, Oś. Kilińskiego, Sklep Spożywczy przy ul. Kiliń
skiego; godz. 16. 45 - 18. 00 - Parking przy ul. Młyńskiej

LISTY DO 
REDAKCJI

PKM wyjaśnia
W odpowiedzi na artykuł 

zamieszczony w tygodniku 
„Gazeta Rybnicka,, pt. 
„Dezorientacja,,, PKM Ry
bnik uprzejmie informuje, że 
jako Zakład jesteśmy zainte
resowani P. T. pasażerami 
korzystającymi z naszych 
usług i w naszym interesie 
leży usunięcie wszelkich nie
dociągnięć z naszej strony. 
W związku z zarzutami skie
rowanymi pod naszym ad
resem odnośnie niewłaściwe
go oznakowania autobusu 
linii 593 w kierunku Szpita
la, uprzejmie oświadczamy, 
że autobus linii 593 wyjeż
dżający z Pl. Wolności, od
jeżdża zawsze ze stanowiska 
nr 4 i posiada właściwe 
i konkretne oznakowanie na 
tablicy kierunkowej tj. Orze-

Orzepowice - Pl. Wolności - Orze
powice Szpital - Dw. Auto
busowy, natomiast autobus 
tej samej relacji tj. linii 593 
wyjeżdżający z przystanku na 
Pl. Wolności w kierunku Sto
dół, a który nie dojeżdża do 
Szpitala, odjeżdża zawsze ze 
stanowiska nr 2 i posiada 
tablicę kierunkową o nastę
pującej treści Reymonta - Pl. 
Wolności - Orzepowice - Sto
doły.

Odpowiednia interpreta
cja tablic kierunkowych 
oraz właściwe ustawienie się 
na odpowiednich stanowis
kach w właściwym kierun
ku, nie powinno stwarzać 
najmniejszego problemu dla 
pasażerów. Jednocześnie in
formujemy, że przyczyny 
opóźnień na linii 593 jak 
i pozostałych nie wynikają 
z opieszałości naszych kiero
wców, lecz duży wpływ to:

- natężenie ruchu w godz. 
szczytu /dojazd do i z pracy/

- sygnalizacja świetlna
- przepełnienia na liniach.

Nadmieniamy, że traso
wanie linii oraz rozpracowa
nie rozkładu jazdy jest 
uwzględniane w skali całego 
dnia, a nie tylko w godzi
nach szczytu.

PKM Rybnik informuje 
również, że została urucho
miona jeszcze dodatkowa li
nia nr 443, która kursuje na 
tej samej trasie tj. Pl. Wolno
ści - Orzepowice - Orzepowi
ce Szpital w dni robocze tak, 
że dojazd w tym kierunku 
nie powinien być uciążliwy.

Niemniej PKM Rybnik 
przeprasza za powstałe nie
dociągnięcia i w miarę moż
liwości zostaną wprowadzo
ne korekty podczas następ
nej zmiany rozkładu jazdy.

Od redakcji: Jedyną naszą 
wątpliwość budzi słowo: IN 
TERPRETACJA tablic kie
runkowych. Czy doczekamy 
takiego oznakowania auto
busów, aby właśnie NIE 
TRZEBA BYŁO INTERP
RETOWAĆ napisów na 
rozkładach jazdy i tablicach 
autobusów?

Poniedziałek -13 kwiecień, 11 maj, 8 czerwiec, godz. 15. 00 -16. 00
- Chwałowice za blokiem przy ul. 1 Maja 93; godz. 16. 15 - 17. 00 - 
Chwałowice parking obok kościoła przy ul. Gałczyńskiego -17. 15 -
18. 00 - Radziejów szyb „Marcin,,

Wtorek - 14 kwiecień, 12 maj, 9 czerwiec, godz. 14. 00 - 15. 00 - 
Zamysłów parking przy skrzyżowaniu ul. Plebiscytowej i Polnej; 
godz. 15. 15 - 16. 00 - Niedobczyce parking obok stadionu przy ul. 
Górnośląskiej, godz. 16. 15 - 17. 00 - Niedobczyce skrzyżowanie, 
ul. Paderewskiego i ul. Barbara 15A, godz. 17. 15 - 18. 00 - parking 
przy ul. Wrębowej nr 1

Środa - 15 kwiecień, 13 maj, 10 czerwiec - Niewiadom, parking 
przy ul. Morcinka nr 5, godz. 16. 15 -17. 00 -Niewiadom skrzyżowa
nie Racławicka i ul. Sportowa, godz. 17. 15 -18. 00 - Zebrzydowice 
Szkoła nr 12, ul. Buhla

Czwartek - 16 kwiecień, 14 maj, 11 czerwiec - Orzepowice, 
ul. Łączna 24, godz. 15. 15 -16. 00 - Wielopole, ul. Mglista nr 13 i 14, 
godz. 16. 15 -17. 00 - Wielopole, ul. Gliwicka 109, godz. 17. 15 -18. 00
- Rybnik parking obok stadionu przy ul. Żużlowej

Piątek - 17 kwiecień, 15 maj, 12 czerwiec, godz. 14. 00 - 15. 00 - 
Boguszowice Stare park przy ul. Małachowskiego; godz. 15. 15 -
16. 00 - Boguszowice, ul. Patriotów nr 25, godz. 16. 15 - 17. 00 - 
Osiedle Południe blok nr 59 B

Zmiana stawek opłaty targowej
RADA MIASTA Rybnika uchwałą nr 195/XXVI/92 

postanowiła zmienić stawki opłaty targowej:
a /  z tytułu umów stałych miesięcznych za handel na 

straganach, w budkach, kontenerach, kioskach ustawio
nych na targowiskach miejskich, z wyjątkiem targowiska 
w dzielnicy „Nowiny,,

- 4. 000, - zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni płatne z góry 
za dany miesiąc w kwocie wynikającej z pomnożenia dni 
roboczych przez w/w stawkę

b /  za handel doraźny ze straganów, koszy, skrzyń, 
pojemników, samochodu, z ręki itp. /opłata dzienna/

- 8. 000, -zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni

c / za handel w hali mięsnej: /opłata miesięczna/
- 45. 000, -zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni

d /  handel w dzielnicy Nowiny /opłata dzienna/ analogi
cznie jak w poz. a/ 3. 000, -zł za 1 m2, poz. b /  6. 000, -zł za 
1 m2.

Powierzchnię liczy się w pełnych metrach kwadratowych, 
nie mniej niż 1 m2.

Handel w niedzielę /dotychczasowa giełda samochodo
w a/ podlega takiej samej opłacie targowej jak w dni 
powszednie tj. 8. 000, -zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni, 
niezależnie od tego, czy jest to samochód oferowany do 
sprzedaży, czy jakakolwiek inna działalność handlowa.

Pobór opłaty targowej powierza się Rybnickim Służbom 
Komunalnym.

UCHWAŁA WCHODZI W ZYCIE Z DNIEM 
1 KWIETNIA 1992 r. po uprzednim jej ogłoszeniu w prasie 
lokalnej i na terenie targowisk.

D elegatura inform uje

Wykaz szkół średnich i zawodowych
I.  RYBNIK

Zespół Szkół Zawodowych
ul. Karłowicza48, tel. 23-353

- Liceum Zawodowe Minister
stwa Rolnictwa

- Zasadnicza Szkoła Zawodo
wa Ministerstwa Rolnictwa:
wiejskie gospodarstwo domowe

- Zasadnicza Szkoła Zawodo
wa Ministerstwa Rolnictwa: gos
podarstwo domowe

Zespół Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych

ul. Kościuszki 5a, tel. 23-663

- Zasadnicza Szkoła Handlo
wa: sprzedawca, kucharz, pie
karz, ciastkarz

- Liceum Zawodowe nr 2:
sprzedawca-magazynier, kelner- 
bufetowy

- Technikum po szkole pod
stawowej: technologia i organi
zacja żywienia

- Liceum Ekonomiczne: eko
nomika i organizacja przedsię
biorstw, finanse i rachunkowość

- Liceum Ekonomiczne po 
ZSH: żywienie zbiorowe

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Świerklańska 42

- Zasadnicza Szkoła Zawodo
wa: malarz, tapeciarz, cieśla, sto
larz, monter instalacji budowla
nych, dekarz-blacharz, murarz, 
krawiec odzieży damskiej, kra
wiec odzieży męskiej, specjalność 
wielozawodowa

- Technikum Budowlane po 
szkole podstawowej: dokumenta
cja budowlana, budownictwo

- Technikum Budowlane po
zasadniczej szkole zawodowej 
/  młodzieżowe/:  budownictwo
ogólne

Zespół Szkół Mechaniczno-E
lektrycznych

ul. Kościuszki 23, tel. 22-776

- Zasadnicza Szkoła Zawodo
wa Huty „Silesia,,: emaliernik, 
operator obrabiarek skrawają
cych, mechanik maszyn i urzą
dzeń przemysłowych

- Zasadnicza Szkoła Zawodo
wa: tokarz, mechanik maszyn 
i urządzeń przemysłowych

- Zasadnicza Szkoła Zawodo
wa dla Pracowników Młodocia
nych: mechanik pojazdów samo
chodowych, elektromonter, elek
tromechanik, monter aparatury 
radiowej i telewizyjnej

- Technikum po szkole pod
stawowej: technik mechanik, te
chnik elektryk, technik elektro
nik

- Liceum Zawodowe: mecha
nik naprawy maszyn i urządzeń, 
mechanik obróbki skrawaniem, 
elektromechanik urządzeń prze
mysłowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Małachowskiego 145, tel. 

23031
- gospodarstwo domowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Rymera 24a, tel. 28-691 

wew., 556
- rolnik, elektromechanik, ele

ktromechanik urządzeń przemys
łowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
PKP

ul. Kadłubka 4, tel. 25-081 - 
specjalnolść wielozawodowa

Zespół Szkół Medycznych
ul. Borki 37d, tel. 28-688

- Liceum Medyczne: pielęg
niarka /5-letn ie/, opiekunka 
dziecięca /4-letnie/

Zespół Szkół Zawodowych 
PAWK

ul. Kościuszki 5, tel. 21-813

- Zasadnicza Szkoła Zawodo
wa: mechanik pojazdów samo
chodowych

- Technikum Górnicze po 
szkole podstawowej: specjal. gór
nicze

- Technikum Energetyczne po

szkole podstawowej: specj. ener
getyczne, elektroniczne, automa
tyka przemysłowa

- Technikum Zawodowe po 
ZSZ: naprawa i eksploatacja po
jazdów samochodowych

Zasadnicze Szkoły Górnicze

Chwałowice, ul. 1 Maja 93, 
tel. 21-850

Jankowice, ul. Małachow
skiego 145, tel. 23-031

ZSZ „Ryfama,,
ul. Chrobrego 39, tel. 24-261

II.  LESZCZYNY

Zasadnicza Szkoła Górnicza 
KWK „Dębieńsko,,

ul. 3  Maja 42, tel. 28-000 - 
specjalności górnicze

III.  ŻORY

Zespół Szkół Budowlano-U
sługowych

ul. Rybnicka 5, tel. 342-944

- Zasadnicza Szkoła Zawodo
wa: frezer, ślusarz, tokarz, lakie
rnik, mechanik pojazdów samo
chodowych, f ryzjer, krawiec, 
wielozawodowa, elektromonter

- Zasadnicza Szkoła Budow
lana: murarz, cieśla, blacharz, 
dekarz, stolarz

- Technikum Budowlane po  
szkole podstawowej: budownict
wo

- Technikum Budowlane po
ZSZ: budownictwo ogólne

Zespół Szkół Zawodowych nr
2

ul. Wodzisławska 5, tel. 342- 
076

- Zasadnicza Szkoła Górni
cza: specj. górnicze

- Zasadnicza Szkoła Zawodo
wa: wielozawodowa

- Liceum Zawodowe: pracow
nik administracyjno-biurowy, 
sprzedawca-magazynier

Szkoła Rolnicza
ul. Powstańców 5, tel. 342- 

933 - specjalność rolnik

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJ I  
W KAMIENIU 

zatrudni na okres letni: 
ratowników młodszych, ratowników wodnych, 

pracowników fizycznych, oraz organizuje 
bezpłatny kurs na młodszych ratowników 

i ratowników wodnych od dnia 1. 04. 1992 r.
 Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 395-809 
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Życie pisze scenariusze 
bardziej fantastyczne, niż lu
dzka wyboraźnia. Gdy w po
przednim numerze „GR„ 
składałam naszym Czytelni
kom obietnicę przedstawie
nia działań KWK „Chwało
wice,, w zakresie ochrony 
środowiska nie mogłam spo
dziewać się tak niezwykłej 
ingerencji przypadku
w uwiarygodnieniu słów dy
rektora kopalni, MARIA
NA KONKOLA, który na 
początku naszej rozmowy 
złożył deklarację mniej wię
cej taką: CHCEMY i MA
MY konkretne plany takich 
działań, że oczy ludziom wy
jdą, tylko na litość Boską, 
niech nam krzykacze nie 
przeszkadzają...

Po tak obiecującym po
czątku niejeden rozmówca 
nie miał już nic bardziej kon
kretnego do powiedzenia, 
lecz tutaj od razu rzucony 
został na stół ów konkret, 
czyli preparat pod nazwą 
BERINGAYT.

- Na tym można zarobić 
więcej niż na węglu... Jest to 
produkt spalania naszego 
kamienia w KOTŁACH 
FLUIDALNYCH; pożytek 
z tej formy utylizacji kamie
nia jest potrójny: nie zaśmie
camy mm powierzchni, uzyskujemyuzyskujemy z niego ciepło i... na 

dodatek popiół ten ma nie
samowite właściwości - jest 
niezwykle absorbcyjny wo
bec metali ciężkie!

Przyznam się szczerze, że 
zabrzmiało to tak, jakby zło
ta rybka obiecała spełnić nie 
tylko trzy, ale wszystkie ży
czenia biednego rybaka. 

Można to było uznać za 
pokerową zagrywkę dyrek
tora kopalni, oskarżanej tak 
totalnie o dewastację środo
wiska, ale preparat leżał 
w worku foliowym na stole, 
i nie robił wrażenia takiej 
cudowności, choć mówiono 
o nim rzeczy wręcz fantas
tyczne.

- Jego absorbcja metali 
ciężkich jest tak ogromna, że 
może to oznaczać przełom 
w rekultywacji terenów zde
gradowanych na Śląsku. Ca
łą trującą plejadę metali cięż
kich wchłania ten popiół, 
którego cząsteczki zaskle
piają się później w coś w ro
dzaju kokonu z którego ów 
zaabsorbowany składnik nie

Gra o przyszłość
nie tylko Chwałowic

„ucieknie,,. Czy można wyo
brazić sobie coś bardziej po
trzebnego naszemu środowi
sku? A czy wie pani, że za 
tonę tego proszku można 
dostać 550 dolarów?

- Czy trzeba nam, więcej, 
żeby osiągnąć nasz główny 
cel, czyli kopalnię ekologicz
nie czystą? Z 9 tys. ton wydo
bycia brutto na dobę ok. 
3 tys. ton to kamień, który 
teraz niemal w całości trafia 
na zwałowiska. Jeśli zdobę
dziemy pieniądze na moder
nizację kotłów w naszej elek
trociepłowni, to każdego 
dnia spalać będziemy 1 tys. 
ton kamienia, a preparat 
uzyskany z popiołu - sprze
dawać w kraju i za granicą -

- To brzmi jak bajka...
-Niech pani słucha dalej...

Chcemy zbudować w Chwa
łowicach cegielnię, która ja
ko surowiec pochłaniać bę
dzie następne tysiąc ton ka
mienia; a wtedy będziemy 
mogli pomyśleć o inwestyc
jach umożliwiających loko
wanie kamienia pod ziemią 
i to w szerokim zakresie, tak, 
aby prawie w całości zatrzy
mać dalsze wywożenie go na 
zwałowiska.

- Niebezpieczny opty
mizm...

- Realny!! Ale pod warun
kiem, że naszej energii nie 
będą „absorbować,, ludzie 
nieodpowiedzialni i dema
godzy... Że naszej wiarygod
ności w rozmowach z part
nerami zagranicznymi nie 
podważy byle awantura czy 
rozgrywka polityczna. Pro
wadzimy poważne rozmowy 
z Belgami, to co leży na stole, 
to próbka naszego kamienia 
spalana w Belgii; właściwo
ści tego chwałowickiego BE
RINGAYTU są dokładnie 
takie same, jak belgijskie
go...

I w tym miejscu, szanow
ny Czytelniku, miały być

Przedstawione następne, już 
bardziej konwencjonalne 

działania kopalni, mające

ten sam cel: zmniejszyć fatal
ne skutki eksploatacji gór
niczej na powierzchnię. 
Ale...

Po cóż mówić o przeno
szeniu wody w wiadrach, 
gdy można zmienić bieg rze
ki? Stan naszego środowis
ka wymaga działań radykal
nych i nowatorskich, praw
dziwej ofensywy, w której 
cenny jest każdy sojusznik. 
Kopalnia „Chwałowice,, 
znalazła ich w Belgii, a bel
gijscy goście zjawili się 
w Chwałowicach już w kilka 
dni po rozmowie z dyrek
torem Marianem Konko
lem. Dlatego rezygnuję 
z przedstawienia metod i te
chnologii konwencjonal
nych, na rzecz tego, co niesie 
szansę rewolucyjnego wręcz 
rozwiązania problemu.

Delegacja belgijska przy
jechała do Rybnika z pełno
mocnictwami ministra 
ochrony środowiska rządu 
Flandrii, THEO KELCH- 
TERMANSA, w konsek
wencji umowy podpisanej 11 
października 1991 r. przez 
niego osobiście, oraz minist
ra Macieja Nowickiego /o- 
chrona środowiska/ i woje
wodę katowickiego - Woj
ciecha Czecha.

Umowa dotyczyła wspól
nych działań na rzecz środo
wisk zdegradowanych przez 
przemysł, a suma, którą wy
mieniono w tym programie 
opiewała na 40 mln dolarów.

Trzydniowa wizyta Bel
gów była kolejnym krokiem 
ku skonkretyzowaniu zade
klarowanych w porozumie
niu działań.

We wtorek wieczorem 
miałam okazję osobiście roz
mawiać z panią Danutą Bo
ber - pracownicą gabinetu 
ministra Theo Kelchterman
sa, panem A. Maufort - dy
rektorem kopalni w Berin
gen i panem Alainem F. Scai
lteu r - dyrektorem przedsię
biorstwa inżynierii górni

górniczej, którzy powrócili z roz
mów w Państwowej Agencji 
Węgla w Katowicach, w któ
rych uczestniczył także, z ra
mienia wojewody katowic
kiego, dr A. Beblo, dyrektor 
Wydziału Ochrony Środo
wiska UW. 

- Jak państwo trafiliście 
do Chwałowic, skąd to zain
teresowanie naszymi kłopo
tami?

Odpowiada dyrektor A. 
Maufort: - Nasze pierwsze 
kontakty z Polską miały 
miejsce 4 lata temu, jeszcze 
za czasów min. Kamińskie
go ówczesnego ministra 
ochrony środowiska.

Minęło jak widać sporo 
czasu, zanim inny wasz mini
ster ochrony środowiska 
podpisał wspólnie z Theo 
Kelchtermansem owo poro
zumienie z października 
ubiegłego roku. To co go 
wyróżniało spośród innych 
tego typu porozumień to 
fakt, że parafował go także 
wojewoda katowicki, który 
tym samym stał się stroną 
porozumienia. Celem tego 
zabiegu było ułatwienie 
działań międzynarodowych 
na niższym szczeblu niż pań

państwowy. Na ratowanie śro
dowiska w Polsce uruchomić 
można środki z EWG, 
z Krajów Beneluxsu, z pro
gramu PHARE, ale trzeba 
szybko zmierzać do konkre
tów. Nasza wizyta ma taki 
właśnie cel - posunąć sprawy 
do przodu. Z dyrektorem 
kopalni „Chwałowice,, ma
my bardzo daleko zaawan
sowane rozmowy w sprawie 
BERINGAYTU, pierwsze 
próbki spalania kamienia 
z Chwałowic są optymisty
czne, więc chcemy przekon
ać się na większej próbie, czy 
też będą podobne wyniki...

Pani Danuta Bober, która 
jest Polką dodaje nie bez 
goryczy; ale to wszystko tak 
powoli idzie do przodu... 
Węgry i Czechosłowacja po
trafią wykorzystać każde 
pieniądze, które można 
otrzymać z zagranicy, 
a w Polsce idzie to opornie...

Rodaczce, na szczęście nie 
musiałam wyjaśniać DLA
CZEGO tak jest, jak jest. 
Polskie morze niemożności, 
ignorancji i bezinteresownej 
zawiści zalewa nie tylko nas 
wysoką falą...

Czytelnikom „GAZETY 
RYBNICKIEJ,, obiecujemy 
systematyczne informacje 
na temat postępu w sprawie 
cudownego preparatu na
zwanego BERINGAY
TEM.

EUGENIA PLUCIK

M i n i s t r o w i e  
ochrony środo
wiska Flandrii 
i Polski, Theo 
Kelchtermans  
i Maciej Nowi
cki oraz przed
stawiciel woje
wody katowic
kiego w czasie 
składania pod
pisów pod poro
zumieniem za
wartym 11 paź
dziernika ub. ro
ku

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU Odwiedzili nas dziennikarze z Francji
c. d. ze str. 1
ne. Oczywiście problem kró
tkiej kołdry istnieje także 
w Rybniku i tych którzy 
zgłosili się z prośbą o pienią
dze z kasy miasta jest długa 
kolejka.

Jedna z interpelacji doty
czyła budowanego ośrodka 
TKKF na osiedlu NOWI
NY. Zapewnienie, że środki 
na dokończenie tej inwesty
cji zostaną uruchomione 
z chwilą uregulowania pr zez 
dotychczasowych inwesto
rów spraw własnościowych 
ośrodka ucięło długą być 
może dyskusję, w której kru
szenie kopii byłoby chyba 
tylko wynikiem niporozumienia

nieporozumienia.
Jaki wniosek płynie z tej 

sesji dla szeregowego oby
watela Rybnika? Raczej tru
dno przyswajany jeszcze 
przez nas wszystkich, a spro
wadzający się do krótkiego 
stwierdzenia: OBYWATE
LU, JESTEŚ U SIEBIE 
i tak, jak swoich spraw pil
nujesz, tak się masz. Bogact
wo miasta powstaje z bogac
twa obywateli i podmiotów 
gospodarczych działających 
w mieście.

Jeśli gospodarują one do
brze, jeśli nie bankrutują, 
dają pracę mieszkańcom 
miasta i może nawet mają 
szanse rozwojowe - to tym

lepiej dla nas wszystkich.
W aspekcie tej ostatniej 

tezy, trudno inaczej niż nie
porozumeniem nazwać list 
samorządu dzielnicy
CHWAŁOWICE zawiera
jący wniosek o odwołanie 
Zarządu Miasta, głównie 
za... dopuszczenie do dewas
tacji środowiska naturalne
go przez kopalnię Chwało
wice. Dżentelmeni o pew
nych sprawach nie dyskutu
ją... A dlaczego? Przypusz
czalna odpowiedź brzmieć 
może następująco: logiki fa
któw nie podważą żadne 
spekulacje, więc nie należy 
podejmować zbędnego tru
du.

Energia którą zużywa się 
na jałowe dyskusje może być 
przecież spożytkowana le
piej...

EUGENIA PLUCIK

Przez dwa dni, we wtorek 
i środę /31. 03. i 1. 04/ gościli 
w Rybniku dziennikarze fran
cuscy z Paryża: Anne Jarlan 
z RADIO BLEUE i Alain Guil
laume z redakcji wielonakłado
wego miesięcznia NOTRE 
TEMPS wraz z fotoreporterem.

Francuskich gości intereso
wały w pierwszym rzędzie pro
blemy środowiska emerytów 
i rencistów, ale także wszystko, 
co w naszym mieście można by
ło zobaczyć w ciągu dwu dni.

Na spotkaniu w naszej redak
cji padło wiele dociekliwych py
tań, zwłaszcza o sprawy tych 
grup społecznych do których są 
adresowane audycje RADIO 
BLEUE i miesięcznik NOTRE 
TEMPS.

To pierwsze ma ok. 3 miliony 
słuchaczy, a NOTRE TEMPS, 
jest kolorowym magazynem li

liczącym 120 stron i sprzedawa
nym w ilości 1. 200. 000 egzemp
larzy!!! Można wpaść w kom
pleksy, ale pierwsze numery 
„NT„ ukazały się w 1968 roku.

Zarówno RADIO BLEUE 
jak i redakcja NOTRE TEMPS 
patronują programowi A. G. I. 
R., który jest formą samoorga
nizowania się ludzi o wysokich 
kwalifikacjach zawodowych 
w wieku emerytalnym, goto
wych nadal świadczyć pracę, 
nieodpłatnie, jedynie za refun
dację kosztów utrzymania. Jest 
to formuła, której nie znamy 
u nas. Warto więc wiedzieć wię
cej o tego typu konsultacjach 
ekspertów.

Francuscy dziennikarze od
wiedzili kilka rybnickich zakła
dów pracy i przyjęci byli przez 
prezydenta miasta, JÓZEFA 
MAKOSZA.

/e m /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5          3



GAZETA RYBNICKA

NOWE losy DAWNYCH żłobków
Po zlikwidowanych, decy

zją Rady Miasta z ubiegłego 
roku, żłobkach pozostały 
trzy puste budynki. Dom 
przy ulicy Kasprowicza zo
stał oddany uchwałą z 29 
maja ub. roku na potrzeby 
Zespołu Szkół Zawodowych 
/oficjalne otwarcie 27 marca 
br. / .  Jakie są losy pozosta
łych dwóch obiektów?

Pomieszczenia dawnego 
żłobka przy ulicy Żurawiej 
w Boguszowicach otrzymało 
Przedszkole nr 19. Od wrześ
nia do połowy grudnia ubie
głego roku były one remon
towane, zaś do końca grud
nia trwała przeprowadzka. 
Dziś bawią się tam i uczą 
przedszkolaki.

Budynek przy ulicy Elsne
ra, zajmowany dawniej przez 
przedszkole, okazał się bar
dziej przydatny dla potrzeb 
Szkoły Podstawowej nr 17 
w Boguszowicach. Uczy się 
w niej 1050 uczniów. 36 od
działów klasowych musiało 
się do tej pory mieścić w zale
dwie 16 izbach lekcyjnych. 
Lekcje trwały od godziny 
7. 10 do 17. 35! Po przejęciu 
wyremontowanego budyn
ku dawnego przedszkola, 
SP nr 17 wzbogaciła się 
o 4 sale zajęć lekcyjnych, 
z których jedną wykorzys
tuje się również jako salę 
gimnastyczną. Znajdzie tu 
miejsce klasa praco-techniki 
dziewcząt oraz bardzo po
trzebny szkole gabinet peda
goga. Wyremontowany bu
dynek oficjalnie oddano szko
le 12 marca. Przyjmie on 
około trzystu uczniów, co nie
mal w jednej trzeciej odciąży 
niefunkcjonalny i zbyt ciasny 
główny obiekt szkolny. Czas 
trwania lekcji skróci się do

godz. 16. 10 przy wydłużo
nych przerwach!

Urząd Miasta opłacił re
mont budynków, szkoła 
otrzymała ponadto 50 milio
nów na wyposażenie no
wych pomieszczeń. Zakupiono

pięć sal lekcyjnych, w którch     wym/ skrócił się mimo wy
uczy się dziesięć z ogółem 44     dłużonych przerw o pół godzi- 
klas. Znalazło się tu miejsce     ny dziennie. Ulżyło nieco 
na świetlicę, a korytarz zo-     szkole, którą budowano dla 
stał przeznaczony na zajęcia     trzykrotnie mniejszej niż 
gimnastyczne. Dla 1295     obecnie liczby dzieci, 
uczniów czas trwania lekcji.     Warunki pracy wielu ryb-

rybnickich szkół są nadal bar
dzo trudne. Jakże daleko im 
do „szkoły marzeń,, - choćby 
tej w duńskim Haderslev, 
którą „GR„ przedstawiła 
w swoim 46 numerze. Piętą 
achillesową naszej bazy 
oświatowej są warunki loka
lowe - przestarzałe i zbyt 
ciasne budynki. Ich wielo
krotne przeciążenie powo
duje nadmierne zużywanie 
się wszelkich instalacji, co 
podnosi koszty ich utrzyma
nia, nie mówiąc już o kom
forcie nauki uczniów i pracy 
nauczycieli.

Władze miasta robią co 
mogą, by uporządkować 
oraz ratować to, co z dawnej 

Jasne, przestronne sale...  bazy oświatowej może jeszcze
i szerokie korytarze otrzymały dzieci ze Szkoły Podstawowej            jeszcze służyć uczniom. Przekazanie 
   nr 11 po dawnym przedszkolu przy ulicy Winklera.  Przekazanie w krótkim czasie wyremontowanych

Foto: G. Walczak montowanych pomieszczeń 
po żłobkach - przedszkolom, 
po przedszkolach - szkołom, 
jest tego wymownym dowo
dem.

Wygospodarowane trzy 
kwartały temu rezerwy loka
lowe - znowu służą dzieciom. 
Ten fakt powinien cieszyć 
nas wszystkich. Ale rezerwy 
się kończą, a potrzeby rosną. 
Przed władzami już niedługo 
stanie problem zagospoda
rowania fundamentów in
westycji oświatowych, któ
rych budowę, z braku pie
niędzy, niegdyś zaniechano.
Problem tylko, a raczej aż 
w tym, czy i na co tych 

   /nadal odbywających się    pieniędzy wystarczy...
w systemie dwuzmianowym /  gw /

Zakupiono za nie głównie krzesła 
i stoliki. W uprzątnięciu i za
gospodarowaniu wyremon
towanych sal niemały udział 
mieli rodzice. Zaś dzieci 12 
marca podziękowały licznie 
zgromadzonym gościom 
występem, w czasie którego 
wręczyły im ordery uśmie
chu.

Podobnie działo się w in
nej dzielnicy Rybnika. Budy
nek dawnego żłobka przy uli
cy Winklera przejęło Przed
szkole nr 36. W pomieszcze
niach po przedszkolu od grud
nia ubiegłego roku przebywa
ją uczniowie Szkoły Podsta
wowej nr 11. Urządzono tu

Jarosław J. Szczepański /Radio Wolna Europa - Warszawa/
- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej,,

Przyszłość to oszczędność...

Niedawno podpisana została 
przez ambasadora Aleksandra 
Djickmeestera umowa z kierow
nictwem resortu przemysłu 
i handlu ANDRZEJEM LIP
KĄ, na mocy której przyznane 
zostają przez Komisję Wspólnot 
Europejskich Polsce na dwule
tni program pomocy dla sektora 
energetycznego 3 MLN WA
LUTY EUROPEJSKIEJ, 
ZBLIŻONEJ WARTOŚCIĄ 
DO DOLARA. Pieniądze te 
mają wspomóc istniejące już 
programy współpracy zagrani
cznej, a przeznaczone są na 
utworzenie i finansowanie wy
soko wyspecjalizowanej jedno
stki konsultacyjno-szkoleniowej 
przy polskim Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu, a także na 
pomoc techniczną w dziedzinie 
regulacji prawnych oraz racjo
nalnego gospodarowania ener
gią. I tu dochodzimy do sedna 
sprawy. WSZYSTKIE KRAJE, 
W KTÓRYCH FUNKCJO
NUJE GOSPODARKA RYN
KOWA, POPRZERABIAŁY

SWOJE STRUKTURY ENE
RGETYCZNE. WSZĘDZIE 
POSZUKUJE SIĘ FORM CO
RAZ BARDZIEJ ENERGOO
SZCZĘDNYCH. Na przykład 
w ostatnim dziesięcioleciu przy
rost energii elektrcznej w USA 
pochodził w 80 procentach 
z oszczędności, a jedynie w 20 
procentach z nowo uruchamia
nych elektrowni. Jak twierdzi 
William Chandler, pracownik 
PACYFIK NORDWEST LA
BORATORIES, Amerykanie 
podjęli zdecydowaną kampanię 
na rzecz promowania wszystkie
go, co zbliżało ich do gospoda
rki energooszczędnej.

Niezbędna jest więc zmiana 
struktur centralnego ogrzewa
nia w miastach; zarówno 
w USA jak i w Europie Zachodniej

niej wprowadzono przed laty 
wymóg umieszczania na wszel
kich wyrobach informacji
o tym, ile zużywają one energii 
elektrycznej. Na terenie USA nie 
ma zakazu produkowania towa
rów pożerających dużo energii... 
Jest jedynie zakaz sprzedawania 
ich na terenie Stanów!!! Jeśli 
więc producent znajdzie miejsce 
zbytu poza Ameryką, to nie ma 
żadnych przeciwwskazań!!!

Amerykański program uzys
kiwania metanu z pokładów wę
gla dał efekty niespodziewane
i nadspodziewane. Technologie 
wprowdzone w życie parę lat 
temu dają ogromne ilości gazu. 
Warto więc wiedzieć, że wielu 
biznesmenów z USA jest zainte
resowanych inwestowaniem 
w polskich kopalniach, gdzie jak

wiemy, czego jak czego, ale me
tanu nie brakuje...

Polska energetyka i przemysł 
paliwowy najdłużej opierały się 
niezbędnym zmianom struktu
ralnym, choć Bank Światowy 
właśnie na zmiany strukturalne 
w szeroko rozumianym przemyś
le paliwowo-energetycznym 
przeznaczył grubo ponad 300 mln 
dolarów. Warunkiem uruchomie
nia ich jest jednak przedstawienie 
zaakceptowanego programu re
strukturyzacji resortu. Istnieje 
przypuszczenie /nie pozbawio
ne podstaw/, by uważać, że kil
kanaście dni temu udało się do
prowadzić do wyznaczenia 
przez EWG kogoś, kto będzie 
z jej ramienia szefował polskim 
przekształceniom restruktury
zacyjnym w energetyce.

Koncert
jubileuszowy

Zapowiadaliśmy już kil
kakrotnie obchody 40-lecia 
Społecznego Ogniska Muzy
cznego w Rybniku. Jego 
centralnym punktem był 
koncert z udziałem młodych 
muzyków, którzy zaprezen
towali się w piątek 27 marca 
w skali konferencyjnej Bi
lioteki Miejskiej przy ul.
Szafranka.

Jubileusz ten był okazją 
do podsumowania pracy po
koleń uczniów i ich pedago
gów. Przyjęło ono formę wy
różnienia zasłużonych dla 
ogniska nauczycieli. Przeka
zano również pieniężne na
grody od prezydenta Ryb
nika oraz Stowarzyszenia.

J a n i n a  P o d l o d o wska

Sobótka w Pszowie
Po drodze opowiadała To

mkowi o rodzinie Agnieszki. 
Wywędrowali za pracą do 
Wrocławia. Ojciec Agniesz
ki, jako młody chłopak zaczął 
pracować w białoskórnictwie. 
Jakoś mu dobrze szło, wziął 
stąd żonę i zadomowił się 
w tym Wrocławiu. Agnieszka 
miała dwóch starszych braci. 
Pracowali też w skórach, ale 
wdali się w jakiś bunt skórni
ków i już ich nie ma. Moi 
zginęli, może siedzą gdzie 
w lochach -nie wiadomo. Ma
tka Agnieszki ze zgryzoty 
umarła jeszcze w tym Wrocławiu

Program ten, który zaczęto 
przygotowywać ponad dwa lata 
temu, obecnie jest zastopowany 
przez brak decyzji rządowych. 
Na razie rząd premiera Jana 
Olszewskiego, skierował go do 
poprawek i planuje dyskusję 
nad nim w czasie posiedzenia 
Rady Ministrów, pod koniec 
marca.

Warto dodać, że w marcu prze
bywała w siedzibie EWG w Bruk
seli delegacja Ministerstwa Prze
mysłu i Handlu, która miała zde
cydować, które ze startujących 
do przetargu konsorcjów wygra 
pilotowanie programu restruktu
ryzacji energetyki polskiej. Ubie
gały się trzy konsorcja, chętnych 
jednak było zdecydowanie więcej. 
Nie dysponowali jednak najlep
szymi specjalistami. Praca 
w Polsce, dla ludzi będących naj
lepszymi fachowcami w swojej 
dziedzinie, jest niezwykle atrak
cyjna, ale też i wymagająca ogro
mnej wiedzy, gdyż jak twierdzą 
przedstawiciele EWG w Warsza
wie, potrzeby w Polsce są tak 
ogromne, jak ogromna jest liczba

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY

od piątku 3 marca
Piątek - 3. 04. 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
10. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ /5 / - serial prod. niemiec
kiej
10. 45 Szkoła dla rodziców, cz. 2
11. 00 New York, New York - 
reportaż
11. 40 Moja modlitwa
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 15. 00 - 16. 00 Telewizja 
Edukacyjna
12. 15 Agroszkoła - Transfer za
rodków

Sobota - 4. 04. 92

Program 1
7. 25 Program dnia
7. 30 Wieści
7. 55 Wszystko o działce
8. 20 Rynek AGRO
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Ziarno - program Redakcji 
Katolickiej dla dzieci i rodziców
9. 35 5-10-15 - program dla dzie
ci i młodzieży
10. 30 Język angielski dla dzieci 
1035 „Wojownicze Żółwie Nin
ja,, - serial anim. prod. USA
11. 00 „Siódemka w Jedynce,, - 
EUPHRONIOS - film dok. 
prod. francuskiej
11. 30 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 Podróże na celuloidzie 
Piotra Parandowskiego - Dub
lin
12. 50 Czy po drodze nam 
z EW G?

Niedziela - 5. 04. 92

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 Rolnictwo na świecie
8. 15 Dylematy
8. 35 Notowania
9. 00 Teleranek
10. 00 Język angielski dla dzieci
/3 1 /
10. 05 „Operacja Mozart,, / 7 /  - 
serial prod. francusko-niemiec
kiej
1030 „Rzeka Żółta,, /6 / -  „Mie
szkańcy podziemi,, - serial dok. 
prod. japońskiej
11. 20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
1130 Szkoła pod Żaglami
12. 20 Tydzień - magazyn rol
niczy

12. 45 Telewizja Edukacyjna za
prasza
13. 00 Teleplastiion
13. 20 Muzeum XX wieku - Czas 
dyktatorów - Stalin, / 2 /
13. 40 Al-Kibla - Kierunek na 
Mekkę / 5 /  - Stambuł - Miasto 
Palimpsest - serial prod. hisz
pańskiej
14. 10 ABC Ekonomii - Rynek 
i rynki
14. 15 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla maturzystów
14. 40 Pogranicze / l /  - Narol - 
reportaż
14. 50 Dokument trochę inny - 
filmy Wojciecha Wiszniewskie
go
15. 20 Prawa człowieka
15. 35 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Ojczyzna-Polszczyzna - 
O poezji z Olgierdem Łukasze-

13. 00 Żołnierz nieznany - wojs
kowy program dokumentalny
13. 30 My i świat
14. 00 Walt Disney przedstawia: 
„Kacze opowieści,, - „Roztarg
niony profesor,, - cz. 2
15. 15 Telewizyjny Teatr Roz
maitości, Gabriela Zapolska 
„Mężczyzna,,, reż. Wojciech 
Nowak
16. 15 Taniec jest życiem - repor
taż Elżbiety Jaworskiej o gdań
skiej szkole baletowej
16. 45 Czas rodzin: macierzyń
stwo, ojcostwo, rodzicielstwo - 
świadome czy przypadkowe
17. 15 Teleexpress
17. 30 Butik - magazyn Grażyny 
Szcześniak
18. 00 „W 80 dni dookoła świa
ta,, / 5 /  - serial prod. USA
18. 50 Z kamerą wśród zwierząt
19. 00 Małe Wiadomości - pro
gram informacyjny dla dzieci
19. 10 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
20. 20 „Karolina?,, - film

13. 00 Tęczowy Music-Box
13. 45 W Starym Kinie: „Wróg 
publiczny nr 1„ - film fab. prod. 
francuskiej, reż. Henri Verneuil, 
wyk. Fernandel,
15. 30 Studio sport - finał Pucha
ru Świata w Ujeżdżaniu
16. 30 Pieprz i Wanilia - W krai
nach Zielonego Smoka i Śpie
wających Syren - Polinezja... Po
linezja
17. 15 Teleexpress
17. 35 7 Dni Świat
18. 05 „Paradise - znaczy raj,, 
-serial prod. USA
19. 00 Wieczorynka: Walt Dis
ney przedstawia: „Nowe przy
gody Kubusia Puchatka,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Rodzina Straussów,, /5 /  
- serial prod. USA
21. 05 Sportowa Niedziela

Poniedziałek 6. 04. 1992

Program 1
1330 Wiadomości
13. 40 Program dnia

13. 45 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
13. 45 Język francuski /2 3 /i  im
presje francuskie
14. 25 Mendelssohn und Berlin

do czwartku 9 marca 1992 r.
Łukaszewiczem
16. 05 Wideoszkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla najmłodszych „Ciu
chcia,,
17. 05 Język angielski dla dzieci
/2 9 /
17. 15 Teleexpress
1735 Laboratorium - Po co te 
akceleratory?
1735 Za kierownicą
18. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ /5 /  - serial prod. niemiec
kiej
18. 45 Loża - Magazyn Teatral
ny
19. 15 Dobranoc 
1930 Wiadomości
20. 05 „Irlandczycy,, / 3 /  - serial 
prod. francusko-irlandzkiej 
2035 Polskie ZOO /pow t./
21. 15 Magazyn 60/90

obycz. prod. ang. /1989 /
21. 55 Przegląd Wiadomości Ty
godnia
22. 10 Tableau - fotografia zbio
rowa
23. 40 Sportowa Sobota
24. 00 „Piorun i Lekka Stopa - 
film prod. USA r. prod. 1974 - 
114 min./  reż. Michael Cimino, 
wyk. Clint Eastwood, Jeff Brig
des, George Kennedy
1. 55 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 Kaliber - Magazyn Wojs
kowy
8. 00 Halo Dwójka
8. 20 „Mała Księżniczka,, / 3 /  
Pierwsza lekcja - serial anim. 
prod. japońskiej
8. 45 „Ona,, - magazyn kobiecy
9. 10 Tygiel - Zagraniczny M a
gazyn Kulturalny
9. 40 Tacy sami - program w ję
zyku migowym
10. 00 Z ziemi polskiej „Skazani 
na Australię,, - film dok. And-

2135 Kabaretowa Lista Prze
bojów/6/, wy kon. Jan Pietrzak, 
Zofia Merle, Wiktor Zborow
ski, Stefan Friedman, Czesław 
Majewski, Krzysztof Kowalew
ski, Tadeusz Ross, Stanisław 
Zygmunt, Maryla Rodowicz 
i Marek Majewski
22. 25 Świat filmu animowanego 
2235 Teatr czyli świat - z Janu
szem Gajosem rozmawia And
rzej Żurowski
23. 20 Zakończenie programu 

Program 2
7. 30 Przegląd Tygodnia /d la 
niesłyszących/
8. 00 „Rodzina Straussów,, /5 /  - 
serial prod. USA
8. 55 Słowo na niedzielę
9. 00 Powitanie

i impresje niemieckie
15. 00 Język angielski /2 8 / i  im
presje angielskie 
1535 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Prezentacje - Oblicze szkoły

21. 45 Studio Publicystyczne Je
dynki
22. 15 Wiadomości wieczorne
23. 00 Oratorium Liverpoolskie 
Paula Mc Cartneya - wyk. Kró
lewska Liverpoolska Orkiestra 
Filharmoniczna
0. 40 Cienie przeszłości - Pro
gram o tworzeniu „Oratorium 
Liver polskiego,,
135 Zakończenie programu

Program 2
730 Panorama
7. 40 Rano
8. 00 Telewizja biznes
8. 15 „Pif i Herkules,, - serial 
anim. prod. francuskiej
8. 40 Świat kobiet - magazyn
9. 00 Program lokalny 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod.

rzeja Chiczewskiego
10. 30 Magazyn Przechodnia
10. 40 „Outsiderzy,, - relacja 
z wy stawy „Dymny Żonglerd- 
wusturęki,,
11. 00 PKF
11. 10 Akademia Polskiego Fil
mu „Małe dramaty,, / 1 958, 65 
min. /  reż. Janusz Nasfeter
12. 35 „Fedora i kapłanki,, - wo
kół warszawskiej premiery „No
rmy,,
12. 55 Zwierzęta świata „Kraina 
Orła,,, „Podbój Bagien,,, cz. 2 - 
film prod. angielskiej
13. 30 Seans Filmowy - program 
Ewy Banaszkiewicz
14. 00 Video junior
14. 30 Rody polskie - Radziwił
łowie, cz. 2
15. 00 Studio Sport - koszyków
ka zawodowa - NBA
15. 50 Program dnia
16. 00 Mydełko FA, czyli Gala 
Piosenki Chodnikowej
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama

9. 10 Rebusy - teleturniej 
930 Program lokalny
10. 30 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
11. 30 „Róbta co chceta,, - roc
kowe spotkania, czy li muzyczna 
jazda bez trzymanki - 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,, /6 /  „Kości,, - serial dok. 
prod. włoskiej
13. 30 Auto
14. 00 Klub Yuppies? - program 
dla młodzieży
14. 25 Studio sport - zawodowa 
liga hokejowa
15. 10 Spięcie

Dawać dzieciom uśmiech i serce
16. 05 Wideo szkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 Luz - program nastolat
ków

USA
10. 00 CNN
10. 15 Język angielski /5 5 /
10. 45 Rano
15. 45 Powitanie
1530 „Pif i Herkules,, - serial 
anim. prod. francuskiej
16. 15 Z kart krakowskiego ar
chiwum
1630 Panorama
16. 40 Benny Hill - program roz
rywkowy
17. 05 Mika Waltari -„Pokora 
i pasja,, - film dok. prod. fińskiej
18. 00 - 21. 00 Programy regiona
lne
21. 00 Panorama 
21.30  Sport
21. 40 „I będzie jeszcze jedno,, 
/1 980/ - film fab. prod. USA, 
reż. Waris Hussoin
23. 20 Benny Hill - program roz
rywkowy
24. 00 Panorama

16. 40 Za chwilę dalszy ciąg pro
gramu - program Wojciecha 
M anna i Krzysztofa Materny
17. 10 „Port lotniczy,, - Dussel
dorf / l / ,  „Podwójna gra,, 
ser. prod. niemieckiej
18. 00 Program lokalny
18.30  „Dalida - życie stało się nie 
do zniesienia,,, reż. Barbara Sa
łacka, wyk. Ewa Sałacka i Jerzy 
Zelnik
19. 05 Studio Sport - Puchar 
świata w skokach przez prze
szkody
20. 00 Koncert orkiestry „Alex 
big band,, pod dyrekcją Alek
sandra Maliszewskiego
21. 00 Panorama
21. 30 Camerata 2 - Magazyn 
muzyczny
22. 10 „Na południe od Brazos,, 
/ l / ,  serial prod. USA, reż. Si
mon Wincer, wyk. Robert Du- 
vall, Angelica Huston i in.
23. 10 Wieczór kabaretowy 
w „Stodole,,
24. 00 Panorama

15. 25 Kino familijne: „Księżni
czka Kate„ / 2 /  - serial prod. 
australijskiej
16. 25 Program dnia 
1630 Panorama
16. 40 Mini Lista Przebojów
17. 15 Ballada o drodze
18. 10 Bliżej Świata - Przegląd 
Telewizji Satelitarnych
19. 00 Wygrałam zakład - po
rtret laureatki X Konkursu 
Chopinowskiego
20. 00 Godzina szczerości - Lech 
Kaczyński, prezes NIK
21. 00 Panorama
21.30 „Foster and Laurie,, - film 
prod. USA, /1975/, reż. John 
Llewellyn Moxey, wyk. Perry 
King i in.
23. 00 Okolice jazzu - koncert 
zespołu Joe Cool
24. 00 Panorama

17. 15 Teleexpres 
1735 Antena
18. 00 „ALF,, - serial prod. USA 
1830 Kraje, narody, wydarze
nia

c. d. na str. 6
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PROGRAM TELEWIZYJNY
Poniedziałek 6. 04. 92

c. d. ze str. 5
19. 00 Opinia publiczna
19. 15 Dobranoc „Reksio,,
19.30 Wiadomości
20. 05 Teatr Telewizji - Jean - 
Claude Brisville „Kolacja,, reż. 
Wojciech Adamczyk wyk. Wła
dysław Kowalski i Janusz Gajos

21. 45 Good News Festiwal / 4 /
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Paszport,, - film fab. 
prod. radziecko - francuskiej 
/r . prod. 1991, 98 min. /  reż. 
G. Danelija, wyk. G. Darmon, 
N. Gundariewa, O. Jankowski

Program 2
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama

16. 40 Sonda - Chwasty
17. 10 „Artysta i jego świat,, 
, „Rafael,, - /6  osty  - serial dok. 
prod. angielskiej
17. 40 Ojczyzna - Polszczyzna - 
W Karlovcu czy w Karlovacu
18. 00 Program lokalny
1830 „Biuro, biuro,, /1 6 / „Po
dróż służbowa,, - serial prod. 
niem.
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod.

USA
19. 20 Fotel dwójki
19. 30 Język niemiecki /26-ost. /
20. 00 Wielka piłka
20. 30 Reporterzy dwójki przed
stawiają: „Poznaj siłę swoich... 
ubezpieczycieli,, - reportaż Wie
sława Czubaszka
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 Stan rzeczy - program

publicystyczny.
22. 00 „Król olimpiad,, opowieść 
o życiu i miłości Avery’ego 
Brundage’a / 3 /  - serial prod. 
USA
22.30 Dr Anatolij Kaszpirowski
- seans IV
2330 Usta milczą, dusza śpiewa
- popularne arie i duety operet
kowe
24. 00 Panorama

Wtorek 7. 04 . 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - Poranny M a
gazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole 
935 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9. 40 Program dnia
9. 45 To się może przydać / l /
10. 00 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
10.30  To się może przydać /2 /
11. 05 Kwadrans na kawę
11. 20 Turniej tańca towarzy
skiego - RYTM
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - odmiany zie
mniaków
12.30 Era robotów / 2 /

13. 20 Fizyka - falowe właściwo
ści światła
13. 50 Czy Czarnobyl jest znów 
możliwy?
14. 00 Chemia - Związki organi
czne zawierające azot
14. 35 Surowce / l /  - Kawa - 
serial popularnonaukowy prod. 
niemieckiej
14.55 Przygody kapitana RE- 
MO
15. 15 Sezam - magazyn popula
rnonaukowy
15. 25 Świat chemii /25 /, Che
mia a środowisko, serial dok. 
prod. USA
15. 55 Co, jak i dlaczego?
16. 05 Wideo szkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla dzieci: Tik - tak oraz 
film z serii: „Dennis Zawadia
ka„ / 8 /
17. 05 Język angielski dla dzieci
/ 32/

17. 15 Teleexpres 
1735 Serial filmowy
18. 09 „Druga rewolucja rosyjs
ka,, / 3 / - Sprawa Jelcyna - serial 
dok. prod. angielskiej 
1835 Narodziny firmy - Ele
mentarz przedsiębiorczości
19. 15 Dobranoc: „Mały ping
win PIK - POK„
1930 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial prod.
USA
21. 00 Studio publicystyki ZA
PIS przedstawia
22. 15 Rock - Express
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Wódko, pozwól żyć
23. 25 Family Album - amery
kański kurs języka angielskiego

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Rano
8. 00 Program lokalny

8.20 „Denver - ostatni Dino
zaur,, - serial anim. prod. fran
cusko-amerykańskiej
8. 45 Świat kobiet - magazyn
9. 10 Przeboje MTV
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język francuski /2 1 /
10. 45 Dr Anatolij Kaszpirowski 
- seans IV
11. 15 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „Denver - ostatni Dino
zaur,, - serial anim. prod. fran
cusko-amerykańskiej /p o w t/
16. 15 Sport - HIGH /6/ -  Rowe
rem na Mount Everest / l /
16. 30 Panorama
16. 40 Neptun TV przedstawia: 
Festiwal Yach’91
17. 05 Przegląd kronik filmo
wych

17. 40 Moja modlitwa
18. 00 Program lokalny
18.30  „Pod wspólnym dachem,,, 
„Porwanie,, - serial prod. franc.
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Rozmowy o rzeczyniepos
politej
1930 Język angielski /2 6 /
20. 00 Wielki Sport - Puchar 
Ameryki w Żeglarstwie
20. 25 Moje książki - prof. E. 
Łętowska
20. 45 „Rapsod Katyński,, - Cze
sława Grudzińskiego
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 „Podpalaczki,, - film fab.
prod. rosyjskiej /1989,  105
min ./  reż. A. Surin, wyk. Nata
sza Fiedotowa, Lena Sidoruk, 
Ola Kozłowa
23. 25 Profesor Andrzej Nadol
ski - Portret
24. 00 Panorama

Środa 8. 04 . 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - Poranny M a
gazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 40 Program dnia
9. 45 Giełda pracy, giełda szans 
/ l /
10. 00 „Kobieta za ladą,, / 4 / 
„Ladienka i Oskar,, - film fab. 
prod. czechosłowackiej
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
/ 2/
11. 15 W drugim planie - repor
taż z Woli Gulowskiej
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła
12. 45 Chochlikowe psoty czyli

zmagania z ortografią
13. 05 Zakon krzyżacki
13. 35 Swego nie znacie - katalog 
zabytków - Sieciechów
13. 45 Spotkania z literaturą - 
Stanisław Wyspiański
14. 15 Uniwersytet Warszawski - 
film dokumentalny
14. 25 Narodowi czy miastu? -
Spór o Ossolineum
14. 50 Rozmowa o rozmowie /6 /
15. 15 Wielkie spory Polaków - 
zmierzch historii?
15. 40 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Bliżej Europy - Polska 
krajem demokracji czy teokracji

16. 05 Wideo szkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów: Sa
mi o sobie
16. 45 Kino nastolatków - „Wy
chowawca,, - serial prod. USA

17. 15 Teleexpres
1735 Klinika Zdrowego Czło
wieka - KREW
18. 00 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
18. 30 Encyklopedia II wojny 
światowej - inwazja cz. III
19. 00 10 minut dla ministra pra
cy
19. 15 Dobranoc: Węgierskie 
bajki ludowe
1930 Wiadomości
20. 05 Studio Sport 
2135 Reflex
22. 10 Rozmowy z Nikodemem
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Daleko od szosy,, / 6 /  - 
„Egzamin,, serial prod. TP

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Rano
8. 00 Program lokalny

8. 20 „Starcom - Kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych,, /4 /  „Ogień i lód,, - serial 
prod. USA
8. 45 Świat kobiet - magazyn
9. 10 Program muzyczny 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język niemiecki /20 ost./
10. 40 Rano
15. 15 Powitanie
15. 50 „Starcom - Kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych,, /pow t/  - serial prod. 
USA
16. 15 Sport - magazyn boksu 
zawodowego
16. 30 Panorama
16. 40 Meandry architektury - 
przestrzeń
17. 00 Losowanie Gier Liczbo

wych Totalizatora Sportowego
17. 05 „Wydział Rosja,, - na pla
nie filmowym,,, film dokum, 
prod. angielskiej, reż. Kim 
Evans
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Allo, allo„ /2 1 / - serial 
prod. angielskiej
19. 05 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 25 Wywiad Dwójki 
1930 Język angielski /5 6 /
20. 00 „Z biegiem rzeki,, /2 /  - 
serial prod. australijskiej
21. 00 Panorama
21. 25 Ekspres Reporterów
22. 00 Studio Teatralne „Dwój
ki,,, Tadeusz Kantor „Dziś są 
moje urodziny,, - przeniesienie 
z Teatru „Cricot 2, „ reż. Ta
deusz Kantor
23. 25 Nowa rzeczywistość arty
styczna
23. 45 Publicystyka kulturalna
24. 00 Panorama

Czwartek - 9. 04. 92

Program 1
8. 00 Dzień dobry - Poranny M a
gazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9. 40 Program dnia
9. 45 Przyjemne z pożytecznym
/ 1 /
10. 00 „Gliniarz i prokurator,, 
/1 0 / - serial krym. prod. USA 
1030 Przyjemne z pożytecznym
/ 2/
11. 05 Po sześćdziesiątce - pro
gram dla wszystkich
11. 25 Reportaż
1135 Azymut - magazyn wojs
kowy
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja Edukacyjna

6

edukacyjna
12. 15 Agroszkoła - Technologia 
uprawy ziemniaków
12. 50 „Wspaniała maszyneria,, 
/3 /  „Smak i węch,, - serial dok. 
prod. włoskiej
13. 35 Zwierzęta świata „Kraina 
Orła,, / 7/, „Przez morze traw,, 
cz. l - serial dokum. prod. an
gielskiej
14. 00 „Bagna biebrzańskie,, - 
film przyrodniczy
14. 10 Mieszkamy w Polsce - 
Tatrzański Park Narodowy
14. 40 Dookoła świata - Między 
Zambezi a Limpopo
15. 10 Zwierzęta świata „Kraina 
Orła,, /8/  „Przez morze traw,, 
/2/  - film dokum. prod. angiel
skiej
15. 40 Przez lądy i morza
16. 05 Wideo szkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów: 
Kwant

17. 15 Teleexpress 
1735 Magazyn katolicki
18. 00 „Sherlock Holmes i dr 
Watson,, / 6 /  - „Sprawa Har- 
ry’ego Rigby,, - serial prod. an
gielsko-polskiej
1830 „Zwierzęta Ameryki /5 /  - 
„Niezwykła ryjówka,, - serial 
przyrodniczy prod. USA
19. 00 Prawo i bezprawie - Pro
gram rzecznika praw obywatel
skich
19. 15 Dobranoc 
1930 Wiadomości
20. 05 „Gliniarz i prokurator,, 
/1 0 /-  serial krym. prod. USA
21. 00 Pegaz
2130 Telemuzak - Magazyn 
muzyki rozrywkowej
22. 00 Kuluary - program pub
licystyczny
22. 15 Studio temat: Powroty
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Piosenki z „Divertimenta,,

Program 2
730 Panorama
8. 00 Rano
8.20 Program lokalny
8. 45 „Nowe przygody He-Ma
na, serial anim. prod. USA
9. 10 Program muzyczny
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język angielski /2 6 /
10. 40 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial anim. prod. USA 
/powt./
16. 15 Sport - Nauka gry w tenisa
/ 4 /
16. 30 Panorama
16. 40 Giełda - Magazyn kupców 
i przemysłowców
17. 05 „Siedem przestrzeni,, - 
film dokum. Heleny Włodarczyk

włodarczyk
17. 35 „Pokonać mrok,, - film 
dokum.
18. 00 Programy lokalne 
18.30  „Marc i Sophie,,, „Honor 
Gehginich,, - serial prod. fran
cuskiej
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Jaka konstytucja - Fran
cja
1930 Język francuski /2 1 /
20. 00 Wielki sport
2030 Odyseja Kosmiczna 1992 - 
program publicystyczny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 Bez znieczulenia - pro
gram Wiesława Walendziaka
22. 00 „Triumf ducha,, - film fab. 
prod. USA, reż. Robert M. 
Young, wyk. Willem Dafoe, Ed
ward James Olmos i in.
24. 00 Panorama
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 SPACERKIEM PO MIEŚCIE 

Koniec
wędrówki
R O LN IKA ,,

Parę lat temu przy skrzyżo
waniu ulic Karłowicza i Kasp
rowicza wybudowano żłobek. 
Parterowy budynek, dobrze 
wkomponowany w niską zabu
dowę tej części Rybnika, choć 
oferował ponad osiemdziesiąt 
miejsc, był w ostatnim czasie 
wykorzystywany ledwie w trzy
dziestu procentach. Oddawano 
tu pod opiekę niewiele ponad 
dwadzieścioro dzieci, a do ob
sługi placówki zatrudniano... 
prawie tyle samo osób.

SZKOŁA KOSZTEM ŻŁO
BKA?

Problem został rozstrzygnięty 
definitywnie 20 lutego tego ro
ku, kiedy w murach byłego żłob
ka zabrzmiał po raz pierwszy 
dzwonek rozpoczynający zaję
cia lekcyjne. Mowa o problemie, 
gdyż zmiana użytkownika obie
ktu spotkała się w swoim czasie 
z wyraźnym protestem tych, 
których nie przekonały cyfry 
i warunki, w jakich działał żło
bek i uczyła się dotąd młodzież

Początek praktyk... Foto: W. Troszka

W piątek 27 marca w tym 
właśnie budynku dokonano 
uroczystego otwarcia Zespołu 
Szkół Zawodowych dla 340 
uczniów... W skład zespołu 
wchodzą: Liceum Rolnicze, Za
sadnicza Szkoła Zawodowa Mi
nisterstwa Rolnictwa i Gospoda
rki Żywnościowej o specjalizacji 
„wiejskie gospodarstwo domo
we,,, ZSZ o specjalizacji dro
biarstwo przemysłowe i prze
twórstwo mięsne. W nowym ro
ku szkolnym zostaną oddane 
dwa kolejne oddziały kształcące 
gospodynie domowe.

Było symboliczne powitanie 
chlebem, krótkie przemówienie 
dyrektor Krystyny Błaszczyk 
przypominające historię szkol
nictwa rolniczego w Rybniku 
i część artystyczna, w której re
cytatorów, uczniów Liceum Ro
lniczego wspomagał chór z I LO 
kierowany przez mgr J. Wystub.

z „Rolnika,,. Przeciwnicy likwi
dacji żłobka mieli za sobą ar
gumenty natury dość jednozna
cznej i wymownej - troska
o dziecko zawsze i wszędzie bu
dzi zrozumienie. Cóż jednak po
cząć, gdy wspomnianego argu
mentu używa się wbrew zdrowe
mu rozsądkowi? Odpowiedź na 
to pytanie zna wiele spośród 
osób zaproszonych na uroczyste 
otwarcie.

Stało się ono okazją do złoże
nia podziękowań przez mło
dzież, pedagogów i organizator
kę uroczystości dyrektorkę 
KRYSTYNĘ BŁASZCZYK 
na ręce wszystkich życzliwych
i nieobojętych na losy szkoły.

Wśród gości znaleźli się 
przedstawiciele władz miejskich 
z przewodniczącą Rady Miasta 
Urszulą Szynol i prezydentem 
Józefem Makoszem, a także wo
jewódzkich władz oświatowych

w osobach Zofii Woźniak, kie
rownika Zespołu Kształcenia 
Zawodowego Kuratorium
Oświaty i Wychowania i Urszuli 
Piszczek z Wydziału Gospodarki 
Urzędu Wojewódzkiego w Kato
wicach. Delegaturę Zamiejscową 
Kuratorium Oświaty i Wycho
wania reprezentowali jej dyrek
torka Eugenia Wiatrak i zastęp
ca dyrektora Jan Bochenek.

Tradycje edukacji rolniczej 
w Rybniku sięgają okresu 
przedwojennego. W budynku 
zajmowanym obecnie przez 
Szkołę Muzyczną mieściła się 
dwuletnia niższa szkoła rolnicza 
posiadająca ogród i szklarnie, 
zlikwidowane z czasem ze 
względu na powstałą w ich miej
scu zajezdnią autobusów PKS- 
u. Powojenna historia bierze 
swój początek od Szkoły Przy
sposobienia Rolniczego w Jej
kowicach, założonej w 1959 ro
ku w budynku tamtejszej Szkoły 
Podstawowej. Ze względu na 
trudności lokalowe, w roku 
1963 szkoła została przeniesio
na do pomieszczeń SP nr 9. Po 
sześciu latach z tych samych 
powodów doszło do kolejnej 
przeprowadzki, tym razem na 
ulicę Kościuszki, do gmachu 
I LO. Tam, z licznymi zmianami 
administracyjnymi, doczekała 
roku 1991, w którym podjęto 
decyzję wyłączenia jej z Zespołu 
Szkół im. Powstańców Śląskich.

Nowa siedziba szkoły daje jej, 
poza samodzielnością, warunki 
kształcenia jakich do tej pory nie 
posiadała. Przebywanie nauczy
cieli i uczniów w dużych, jas
nych i pozbawionych hałasu do
chodzącgo z ulicy salach sprzyja 
efektywności nauczania, Szkoła 
posiada także dobrze wyposa
żoną kuchnię i pracownię kra
wiecką przeznaczone do prze
prowadzania w nich zajęć prak
tycznych.

Otoczenie, wyposażenie i ku
batura szkoły są godne poza
zdroszczenia. Jedyny manka
ment stanowi brak sali gimnas
tycznej. Użytkownikom tak 
okazałego obiektu, a szczegól
nie młodzieży wypada życzyć 
licznych okazji do zadowolenia 
i satysfakcji z pracy.

A. ŁUKASIK

Więcej światła dla Popielowa
Od maja zeszłego roku 

w Popielowie trwa remont 
niewydolnej sieci elektrycz
nej. Stare, drewniane słupy 
są wymieniane na betonowe, 
a sieć jest uzupełniana doda
tkowymi transformatorami. 
Pozwoli to zwiększyć napię
cie prądu płynącego do do
mów mieszkańców Popielo
wa. Dotychczas spadki na
pięcia były znaczne - w nie
których domach nawet do 
170 V. Powodowało to awarie

awarie użytkowanych urządzeń 
elektrycznych. Na ulicy Ko
narskiego trzeba było pocią
gnąć dwie linie elektryczne, 
gdyż jedna nie dawała rady 
„udźwignąć,, występującego 
obciążenia. Budowa nowych 
linii energetycznych spotka
ła się również z nieprzewi
dzianymi trudnościami. Nie
którzy mieszkańcy nie zga
dzali się na ustawienie słu
pów na swoich posesjach, 
zaś członkowie Rady Dziel

Dzielnicy musieli często przeko
nywać ich do wyrażenia zgo
dy. Przy okazji remontu sieci 
elektrycznej, samorząd mie
szkańców postanowił uzu
pełnić oświetlenie uliczne. 
Gdzieniegdzie umieszczono 
nowe lampy, a wiele starych 
trzeba było wymienić. Po 
tych pracach widniej będzie 
na ulicach Niemcewicza, Za
polskiej, Puszkina, Źródlanej 
i Daszyńskiego.

/ j a k /
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„STYPA,,...  

Przy ulicy Gliwickiej 
w Rybniku znajduje się re
stauracja „Klubowa,,, która 
/jak głoszą reklamy/ organi
zuje przyjęcia i to z różnych 
okazji. O tym jakie „przyję
cia,, restauracja ta potrafi 
zorganizować, przekonali 
się członkowie rodziny 
zmarłej niedawno rybni
czanki.

19 marca syn zmarłej udał 
się do „Klubowej,,, by za
mówić tzw. stypę /przyjęcie 
dla rodziny zmarłych/. „A
jent„ zamówienie przyjął - 
a jakże, wziął zaliczkę - tak
że, ustalił też z zainteresowa
nym „menu,,. Miała być ka
wa z ciastkiem W-Z, a na 
obiad /śląski zresztą/ - rosół 
z makaronem, śląskie kluski, 
rolada no i oczywiście „mo

dra,, i biała kapusta.
W sobotę 21 marca ok. 

godz. 10. 30 w restauracji 
„Klubowa,, zdziwieni byli 
wszyscy. Ajent, który zau
ważywszy autobus z żałob
nikami po p ro s tu ... uciekł, 
a i jedyna kelnerka w tym 
lokalu która, o niczym nie 
wiedziała. Nie muszę tłuma
czyć zdziwienia rodziny, za
równo tej dalszej jak i tej 
bliskiej...

Sprawę uratowała restau
racja „Świerklaniec„ która 
/n a  telefon/ bez namysłu 
przyjęła żałobników/bez za
liczki i bez „ustaleń wstęp
nych,, / .  Tak więc pod roz
wagę wszystkim, których ten 
smutny los spotka, poddaję 
wybór lokalu na tzw. „sty
pę„-

Na stypę po moim pogrze
bie zapraszam do „Świerk
lańca,,.

CZ. GOLIŃSKI

Prywatna przychodnia?
Przechodzącym ulicą 

Gen. Hallera od pewnego 
czasu rzucają się w oczy tab
lice informacyjne na budyn
ku Przychodni Rejonowej 
ZOZ w Rybniku. Informują 
one o tym, że w przychodni 
tej znalazły miejsce prywat
ne gabinety lekarzy o róż
nych specjalnościach. Dob
rze to czy źle? Chyba jednak 
dobrze. Prywatne gabinety 
lekarzy specjalistów /przyj
mują tu stomatolodzy, gine
kolodzy, interniści, chirur
dzy, psychiatrzy i neurolo
dzy/ oraz apteka, tak po
trzebna w tym miejscu, po

trafią „zapracować,, na całą 
przychodnię rejonową oraz 
pomieszczenia pielęgniarek 
środowiskowych, które 
znajdują się na parterze bu
dynku. Informację tę otrzy
maliśmy od dyrektora ryb
nickiego ZOZ inż. Ryszarda 
Kufla.

W bieżącym roku budżet 
rybnickiego ZOZ-u ma 
„dziurę,, wielkości ok. 10 
mld zł. Tyle brakuje na 
utrzymanie szpitali i ta właś
nie inicjatywa choć trochę 
ratuje trudną sytuację finan
sową służby zdrowia.

Tekst i foto: Cz. Goliński

Można
zaoszczędzić!

Budowa kolektora bieg
nącego między innymi przez 
Rynek przeciąga się nieco, 
lecz jest to zadanie i trudne 
i niezmiernie kosztowne. Po
dam jednak prosty sposób 
zaoszczędzenia wielu milio
nów: piasek do zasypywania

można pobierać z terenu na
szego miasta, a nie z Dzier
gowic, jak to się dzieje obec
nie. Na każdym kursie moż
na zaoszczędzić 50 kilomet
rów niepotrzebnej jazdy. 
Być może komuś obecna sy
tuacja się opłaca, ale ani spo
łeczeństwu, ani środowisku 
na pewno nie.

/ J .  Kam. /
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Przestępczość małolatów
- rozm ow a z sierż. Andrzejem  Rulą - specjalistą  

od spraw  nieletnich Kom endy Rejonow ej Policji w  Rybniku

Niedawno społeczeństwo Ry
bnika zostało zbulwersowane 
włamaniami i profanacją dwóch 
kościołów. Okazało się, że spra
wcami tych czynów są nieletni. 
Ujęto także nieletnich włamy
waczy, którzy okradli wiele kio
sków, samochodów i sklepów. 
W 1991 roku rybnicka policja 
ujawniła 224 nieletnich, którzy 
dokonali 271 czynów karalnych. 
O przestępczości wśród tej gru
py sprawców rozmawiamy z sie
rżantem ANDRZEJEM RU
LĄ, specjalistą d/s nieletnich 
Komendy Rejonowej Policji 
w Rybniku.

Redakcja: Jaki jest udział nie
letnich w przestępstwach doko
nywanych na terenie Rybnika?

Andrzej Rula: - W porówna
niu do dorosłych oskarżonych, 
udział osób nieletnich wynosi 
26, 4 procent, a więc praktycznie 
co czwarty sprawca przestępstwa 
jest nieletni.

Red.: - Jak wygląda pod tym 
względem Rybnik na tle innych 
miast naszego województwa?

A. R.: - Na 25 rejonów woje
wództwa katowickiego, biorąc 
pod uwagę ilość popełnionych 
czynów karalnych oraz ilość za
notowanych nieletnich w naszej 
komendzie, Rybnik jest czwar
tym rejonem zagrożenia w woje
wództwie. Praktycznie co ósmy 
nieletni, który dokonał czynu

karalnego, mieszka na naszym 
terenie. Wśród miast Rybnickie
go Okręgu Węglowego jesteśmy 
rejonem najbardziej zagrożo
nym. Wpływa na to fakt, że 
Rybnik jest ważnym węzłem ko
munikacyjnym. Duże znaczenie 
ma też to, że w naszym mieście 
istnieją wielkie osiedla mieszka
niowe jak Boguszowice i Nowi
ny, w których mieszkają ludzie 
z całej Polski. Spowodowana 
tym niska integracja społeczna 
wpływa na zwiększenie przestę
pczości. Rybnicka policja dużo 
pracuje wśród nieletnich, mamy 
dobre rozpoznanie tego środo
wiska i dużą wykrywalność, co 
także wpływa na te statystyczne 
porównania.

Red.: - W  czym upatruje pan 
przyczynę tego zjawiska?

A. R.: - Jest to problem trudny 
i złożony, a zjawisko nadal się 
pogłębia. Moim zdaniem, na za
chowanie nieletnich, największy 
wpływ mają rodzice. Najwięcej 
zagrożonych demoralizacją po
chodzi z rodzin alkoholików, 
rodzin rozbitych, kryminogen
nych i niezaradnych życiowo. 
Duże znaczenie ma również 
miejsce zamieszkania, a więc 
najbliższe środowisko, np. duże 
zagrożenie występuje na terenie 
osiedla Boguszowice, małe na
tomiast np. na terenie dzielnicy 
Ligota. Duży wpływ na zacho
wanie nieletnich mają szkoły 
i praca pedagogów w swoich

środowiskach, a także warunki 
materialne rodziny, ponieważ 
większość czynów kierowanych 
jest przeciwko mieniu. Na mło
dzież oddziaływują również 
przywódcy nieformalnych grup, 
które istnieją na terenie naszego 
miasta.

Red.: - Czy nieletni, po ukara
niu przez sąd, nadal popełniają 
przestępstwa?

A. R.: - W ubiegłym roku 
wśród 224 nieletnich, 107 dopuś
ciło się czynów karalnych w la
tach poprzednich, natomiast 117 
nieletnich czynów tych dokonało 
po raz pierwszy. Obecnie w Ko
mendzie Rejonowej Policji 
w Rybniku zanotowanych jest 
prawie 800 nieletnich zagrożo
nych demoralizacją, w tym 503, 
którzy dokonali czynów karal
nych.

Red.: - Co oznacza określenie - 
„osoba nieletnia,,?

A. R.: Zgodnie z art. l ustawy
o postępowaniu w sprawach 
nieletnich, jest to osoba, która 
ukończyła 13 lat, a nie ukończyła
17 lat i dopuściła się czynu kara
lnego. W zakresie zapobiegania
i zwalczania demoralizacji jest 
to osoba, która nie ukończyła 18 
lat oraz osoba do 21 roku życia, 
wobec której zostały orzeczone 
środki wychowawcze lub popra
wcze. W przypadku ujawnienia 
przez policję nieletniego, który

ZARZĄD ZIELENI M IEJ
SKIEJ, Rybnik, ul. Pod Lasem 
64 poszukuje głównego księgo
wego, warunki płacy i pracy do 
omówienia w dyrekcji

OGŁOSZENIA DROBNE

Pani z dzieckiem, dobra gos
podyni, zaopiekuje się w godzi
nach popołudniowych starszą 
osobą lub dzieckiem.

Oferty pisemne na adres reda
kcji.

EKSPRES 
- Rybnik 

Reja 2

Wywoływanie negatywów 
i wykonywanie odbitek 

w dwóch formatach. 
Terminy

od 1 do 24 godzin. 
Ceny konkurencyjne. 
„Dziś fotografujesz 
- dziś masz zdjęcie,,

—

S p o łe m

Powszechna  
Spółdzielnia 
Spożywców  
w Rybniku

„SPOŁEM,,
- Powszechna Spółdzielnia Spożywców 

w Rybniku zaprasza dnia 8. 04. 1992 r. wszystkich 
klientów do sklepu spożywczego znajdującego się 

na parterze Domu Towarowego „Hermes,,, 
Rybnik, ul. Chrobrego 6 codziennie w godzinach 

od 6. 00 do 21. 00; 
w soboty od 7. 00 do 17. 00, 

w niedziele od 9. 00 do 13. 00, 
który po kapitalnym remoncie - wita swoich 

klientów nowym wystrojem wnętrza urządzonego 
wg nowoczesnych wzorów, sprzętem produkcji 

renomowanych firm zachodnich. 
Polecamy szeroką ofertę towarową artykułów 

spożywczych. Zapraszamy również 
do „Hamburger-baru,, na „małą czarną,,, pizzę, 

hamburgera, lody oraz ciastka własnej produkcji.

_____
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ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW

W AFC
Laboratorium

Fotografii
Barwnej

Rybnik, ul. Łony 12, 
jedno zdjęcie

T Y L K O  1900. -zł 

ZARZĄD
ZIELENI MIEJSKIEJ 

w Rybniku, 
ul. Pod Lasem 64, 

ogłasza PRZETARG 
nieograniczony na:

1 /  Mikrociągnik T4-K 14 
wraz z osprzętem prod. cze
chosłowackiej 

2/  Mikrociągnik M -l, 
silnik „fiat 126p„ z wyposa
żeniem

3/  Kosiarka „Murawa,, 
z silnikiem Dzik II 
4 / Mikrociągnik - Dzik II

Przetarg odbędzie się 
16. 04. 1992 r. o godz. 10. 00 

- adres j. w.
Jeżeli I przetarg nie dojdzie 

do skutku, ustala się 
na godz. 12. 00 II przetarg. 

Sprzęt można oglądać 
codziennie

w godz. 7. 00 - 14. 00. 
Informacji udziela 

gł.mechanik 
- tel. 228-38, w. 17

popełnił czyn  karalny, materiały 
przesyłane są bezpośrednio do 
Wydziału Rodzinnego i Nielet
nich Sądu. Natomiast, gdy spra
wca przestępstwa ma ukończo
ne 17 lat, materiały przesyłane 
są do prokuratury.

Red.: W  środowisku nieletnich 
panuje przekonanie, że policjan
towi nie wolno użyć siły wobec 
osób nieletnich. Czy to prawda?

A. R.: - Zgodnie z Rozporzą
dzeniem Rady Ministrów z dnia 
17. 09. 1990 r., policjant ma pra
wo stosować różne środki przy
musu, w tym pałkę służbową, 
jeżeli jest to konieczne do osiąg
nięcia podporządkowania się 
poleceniom wydanym przez po
licjanta. Nie ma znaczenia, czy 
osoba zachowująca się niezgod
nie z prawem jest nieletnia czy 
dorosła.

Red.: - Co może wpłynąć na 
zmniejszenie przestępczości 
wśród nieletnich na terenie Ryb
nika?

Red.: - W Rybniku znajduje 
się wiele obiektów sportowych, 
które nie są w pełni wykorzys
tane. Należy doprowadzić do 
tego, aby każdy stadion, każda 
sala gimnastyczna w naszym 
mieście była wykorzystana co 
najmniej tak, jak jest wykorzys
tana sala gimnastyczna Komendy

dy Policji w Rybniku, w której 
odbywają się zajęcia sportowe 
również dla młodzieży szkolnej. 
Sala ta jest wykorzystana co
dziennie od godz. 8. 00 do 21. 00. 
Moim zdaniem, imprezy spor
towe na terenie naszego miasta 
powinny mieć charakter maso
wy, każdy uczeń powinien mieć 
możliwość wzięcia w nich udzia
łu. Na podstawie osiągniętych 
wyników w sporcie powinni być 
oceniani dyrektorzy szkół oraz 
nauczyciele, którzy zajmują się 
sportem w szkole. Masowy 
sport wśród młodzieży wpłynął
by korzystnie na prawidłowy 
rozwój fizyczny dzieci i ich za
chowanie. Koniecznością jest 
utworzenie na terenie Rybnika 
ośrodka wychowawczego dla 
nieletnich, którzy dokonują czy
nów karalnych, a zastosowane 
wobec nich środki wychowaw
cze nie wpłynęły na poprawę 
zachowania. Nieletni ci powinni 
być izolowani ze swojego środo
wiska, aby nie mieli wpływu na 
demoralizację innych nieletnich.

Zbyt mało jest na naszym 
terenie małych klubów młodzie
żowych, świetlic, gdzie młodzież 
mogłaby się spotykać i w sposób 
kulturalny spędzić wolny czas.

Red.: Dziękujemy za rozmo
wę.

Rozmawiał: 
MAREK JAKUBIAK

PR IM A  A P R IL IS

Gdzie ten gorszący interes?
W poprzednim nume

rze „Gazety Rybnickiej,, 
zamieściliśmy informację 
o powstającym w Rybni
ku „Salonie masażu ero

tycznego,,. Był to oczywi
ście żart primaaprilisowy. 
Wszystkich rozczarowa
nych PRZEPRASZA
MY!

/red. /

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 - 
dolicza 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
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Społecznych Ognisk Artys
tycznych w Katowicach. 
Otrzymali je: Witold Brach
man, Dorota Bulandra, 
Urszula Grajner, Elżbieta

Grajner, Anna Jastrzębska, 
Ilona Kargul, Sylwia Kolar, 
Maria Konsek, Mirosława 
Listewnik-Grzegorzek oraz 
Ewa Wojaczek-Szymura.

Następny jubileusz rybni
ckiego Ogniska Muzyczne- go dopiero za 10 lat. do 

którego to czasu „upłynie 
jeszcze wiele nut... „

/ s z o ł /

Pszowie -  o d c .  V
Wrocławiu, a ojciec z dziewczyną 
wrócił do Pszowa. Mają tu
trochę gruntu w Krzyżkowicach

 cach i domek, w którym gospodarzyła
 podarzyła zawsze siostra matki

matki Agnieszki, czyli jej ciotka. 
Ojciec Agnieszki zmienił fach
i szyje buty. Utrzymują się

 z tego nieźle, bo ojciec Agnieszki
 szki to dobry rzemieśnik, ale

e Agnieszce trudno się równać
 z bogatymi córkami gospoda-
 gospodarzy, więc trzymają ją w domu,
 dziw, że przyszła na Sobótkę.

Podobno chcą ją wydać za 
 rzeźnika Wilka z Pszowa.

Pewnie po niewoli, bo starszy

o 25 lat od Agnieszki i niedo
brą ma sławę. Pije za dużo
i jest gwałtownikiem. Dlatego 
niedobrze Tomku, żeś tak na
raził na wstyd Agnieszkę, 
trzymając tak długo jak swo
j ą

- Przecież niechcąco - tłu
maczył się Tomek. Przepro
szę. Szkoda dziewczyny. Że 
też taki zwyczaj niewolenia 
dziewczyn do niechcianego 
małżeństwa może się utrzy
mywać. Powiedz, czy to go
dziwe? - Godziwe i niegodzi
we. Tak bywało i tak jest. 
A biednemu zawsze wiatr 
w oczy. Agnieszka to bardzo 
porządna, dobra dziewczyna, 
należało się jej trochę rozry
wki. Ona - Bronka zachodzi 
czasem do niej, bo właściwie

są po matce Agnieszki dale
kie cioteczne. Tu przecież, 
jak wiesz Tomku, wszyscy 
prawie są z sobą jakoś spok
rewnieni...

Poszukiwania Bronki i To
mka były daremne. Agnieszki 
nigdzie nie było. Tymczasem 
już wołano o Szymona ow
czarza Pszowskiego z Wrzo
sów, by opowiadał, jak to 
zwykle czynił przy Sobótce.

Leciwy był ten Szymon, ale 
jeszcze krzepki, a miał ojca, 
bardzo starego, któremu jak 
powiadał, obróciło się niedłu
go na setny roczek, bo urodził 
się wtedy, gdy w Raciborzu 
na zamku fundowano browar 
i jego tatulek, ten ojciec, zo
stał ojca gorzelanym.

c. d. n.

niespodziewanych trudności, na 
jakie można się natknąć. Nie 
może tu więc przyjechać byle kto.

Dodać trzeba, że jednym 
z najważniejszych punktów pro
gramu jest wprowadzenie w Pol
sce mierników energii cieplnej 
i elektrycznej u indywidualnych 
odbiorców. Zdaniem specjalis
tów, koszt tej operacji wyniósł
by ok. 50 mln dolarów. Efekt 
byłby jednoznaczny - po pierw
sze każdy wiedziałby ILE ZU
ŻYWA i ZA CO PŁACI. Po 

 drugie, okazałoby się wówczas, 
ile energii ginie po drodze. Dzia
łanie takie pociągnęłoby za sobą 
konieczność dalszych zmian re
strukturyzacyjnych w gospoda
rce. I tu, jak twierdzi wielu ob
serwatorów życia gospodarcze
go, mogłoby okazać się to, co 
jest bardzo niepopularne - że 
bardziej opłaca się budować 
NOWE niż modernizować 
STARE. Bo w efekcie może być 
taniej!!!

W Polsce konieczne jest jedno
a  jest akurat możliwość dokonania

nania takiego kroku/: wykona
nie planu docelowego czyli CO 
CHCE SIĘ OSIĄGNĄĆ? Boj
kot towarów energożernych bę
dzie możliwy wtedy, gdy użyt
kownik zobaczy ILE ZAO
SZCZĘDZI, używając energoo
szczędny aparat. Ile - dodajmy - 
ZAOSZCZĘDZI PIENIĘ 
DZY!

Natychmiast jednak może 
powstać krzyk o niszczeniu pol
skiego przemysłu. A przecież 
niezbędne jest wytyczenie jesz
cze jednego celu, a mianowicie: 
jakie miejsce chce mieć Polska 
w europejskim systemie energe
tycznym? Wytworzyła się bo
wiem /zdaniem specjalistów/ 
niezwykle ciekawa i korzystna 
dla nas sytuacja, wymagająca 
jednak szybkich i stanowczych 
kroków.

Oto Francja dysponuje nad
wyżkami taniej energii i domaga 
się dostępu do sieci przesyło
wych. Niemcy mają rozwiniętą 
tradycyjną energetykę, ale dys
ponują też tym, co funkcjonuje

na terenie b. NRD, gdzie delika
tnie mówiąc, konieczne jest na
tychmiastowe zmodernizowanie 
elektrowni jądrowych; trudną 
sytuację bilansową ma Czecho
słowacja, podobnie Węgry. Na
tomiast Ukraina zamyka swój 
bilans energetyczny, a Białoruś 
jest zmuszona do podjęcia 
współpracy; Litwa ma obecnie 
nadwyżki i daleko posunięte 
plany budowy elektrowni jąro
wej i to już, o ile wiadomo, wedle 
technologi Siemensa, czyli bez
piecznejszej od planowanych 
uprzednio... Szwecja zaś jest za
interesowana połączeniami ene
rgetycznymi przez Bałtyk.

Jesteśmy więc - jak twierdzi 
prof. JAN POPCZYK, szef pol
skich sieci przesyłowych - w wy
jątkowej sytuacji, bowiem udos
tępnienie sieci przesyłowych na 
liniach PÓŁNOC-POŁUDNIE 
i WSCHÓD-ZACHÓD, może 
dać Polsce sporo pieniędzy!

Ale najistotniejszym elemen
tem tej sytuacji jest możliwość 
wygospodarowania przy okazji

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Archidiecezja
katowicka

Na temat granic diecezji 
katowickiej pisałem już 
w „Abecadle rzeczy ślą
skich,, w artykułach: „Ad
ministratura Apostolska na 
Śląsku 1922-1925,, /G R  nr 
43, 16. 10. 1991/i „Gdzie się 
kończy Śląsk,, /G R  nr 8/60, 
28. 02. 1992/. Kto by wtedy 
pomyślał, że już za kilka 
miesięcy całkowicie zmieni 
się układ granic diecezji ślą
skich i powstanie nowa GÓ
RNOŚLĄSKA PROWIN
CJA KOŚCIELNA!

Przypomnijmy, iż granice 
diecezji katowickiej odpo
wiadały do tej pory ziemiom 
śląskim, które po powsta
niach śląskich zostały włą
czone do Polski. Z nich to 
bowiem papież Pius XI bullą 
„Vixdum Poloniae unitas,, 
utworzył diecezję katowic
ką, która istniała w okreś
lonych granicach w latach 
1925-1992. Diecezja ta we 
wspomnianych latach nale
żała do Krakowskiej Pro
wincji Kościelnej, zwanej też 
Metropolią Krakowską.

Natomiast 25 marca br. 
papież Jan Paweł II bullą 
„Totus Tuus Poloniae Popu
lus, „ zmieniając granice die
cezji polskich utworzył nową 
GÓRNOŚLĄSKĄ PRO
WINCJĘ KOŚCIELNĄ, 
zwaną też Metropolią Kato
wicką, do której należą: Ar
chidiecezja Katowicka z sie
dzibą w Katowicach, Diece
zja Opolska z siedzibą 
w Opolu oraz Diecezja Gli
wicka z siedzibą w Gliwicach 
/do rangi katedry podniesio
no tam kościół pod wezwa
niem św. Apostołów Piotra 
i Pawła/. Oczywiście już z sa
mego nazewnictwa wynika, 
że Archidiecezja Katowicka 
będzie pełniła funkcję zwie
rzchnią w stosunku do po
zostałych dwóch diecezji. 
Nowo powstała Archidiece
zja Katowicka jest terytoria
lnie mniejsza niż obszar da
wnej Diecezji Katowickiej. 
Wchodzące dotąd w jej

skład dekanaty /dekanat to 
grupa kilku parafii/: Lubli
niec, Sadów, Tarnowskie Gó
ry - Centrum, Tarnowskie 
Góry-Zachód, Woźniki oraz 
parafie:  Nowe Chechło,
Świerklaniec, Orzech i Sucha 
Góra - znalazły się na ob
szarze utworzonej Diecezji 
Gliwickiej. Zaś dawniejsze 
dekanaty katowickie: Biels
ko-Centrum, Bielsko-Za
chód, Cieszyn, Czechowice, 
Istebna, Skoczów, Strumień 
i Wisła - stały się częścią 
nowopowstałej Diecezji Biel
sko-Żywieckiej, która z kolei 
weszła w skład Archidiecezji 
Krakowskiej.

Omawiana zmiana granic 
kościelnych ma przełomowe 
znaczenie. Ostatnia tak grun
towna zmiana nastąpiła 
w Polsce w głębokim średnio
wieczu, a wszystkie zmiany 
późniejsze miały charakter 
bądź kosmetyczny, bądź tym

czasowy. Zmiana została 
przeprowadzona w czasie, 
kiedy nasz kraj przymierza 
się do nowego podziału ad
ministracyjnego. Być może 
nowe granice diecezjalne bę
dą tu pewną wskazówką czy 
pomocą w układaniu nowych 
granic administracyjnych Po
lski.

MAREK SZOŁTYSEK

pośrednictwa energetycznego 
taniej dla nas samych energii. 
Polska przez najbliższe 15 lat 
jest bowiem skazana na uzys
kiwanie gros energii elektrycz
nej z węgla kamiennego, a źród
ło to nie należy do najtańszych. 
Wręcz przeciwnie. Więc jest nad 
czym myśleć i to szybko!! Bran
ża wymaga więc szybkiej restru
kturyzacji, a że energetyka jest 
w dobrej kondycji, to moder
nizacja umożliwi, zdaniem spec
jalistów, osiągnięcie w ciągu 
dziesięciu lat, dziesięcioprocen
towego zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej, i to po stronie

nie odbiorcy.
Idea jest prosta i jasna: DO

CHÓD WZRASTAJĄCY, ZU
ŻYCIE ZAŚ SPADAJĄCE. 
Każde opóźnienie decyzji o re
strukturyzacji sektora paliwo
wo-energetycznego wzmacnia 
jedynie przeciwników reformy. 
Tak więc zdaniem dyrektora ge
neralnego ministerstwa przemy
słu, jednego ze współtwórców 
potencjalnej reformy polskiej 
energetyki, KAZIMIERZA 
ADAMCZYKA, potrzebne są 
szybkie decyzje rządowe w tej 
sprawie.

GAZETA RYBN ICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Po sum ie  
ligow a premiera

W najbliższą niedzielę 
w naszym mieście zainaugu
rowane zostaną ligowe roz
grywki żużlowej drugiej ligi. 
Podczas gdy tydzień temu 
rywale walczyli o pierwsze 
punkty, Rybniczanie z racji 
nieparzystej ilości zespołów

fakt, iż do swoich szeregów 
wcielili ubiegłorocznego wi
cemistrza świata Tony Ric
kardssona, któremu niektó
rzy wróżą wielką żużlową 
przyszłość, moim zdaniem 
nieco na wyrost. Wszystko 
wskazuje na to, że pojedynek

w tej grupie, pauzowali. 
Rzecz jasna, niektórzy wy
brali się do Świętochłowic, 
by tam obserwować najgroź
niejszych rywali zawodni
ków UNII Leszno, którzy 
sąsiadom zza miedzy spra
wili srogie lanie. Pierwszy 
mecz ligowy to dla każdego 
kibica wielkie wydarzenie, 
na które przecież czekał całą 
długą zimę. Trudno teraz 
powiedzieć, jakim to poje
dynkiem będzie mecz z ze
społem ISKRY z Ostrowa, 
który przecież w latach mi
nionych do ligowych poten
tatów nie należał. Podobnie 
jak w wielu innych klubach, 
sporo się tam pozmieniało, 
o czym najlepiej świadczy

KRONIKA POLICYJNA

Schwytani włamywacze
W Chwałowicach przy 

ulicy Szulika miało miejsce 
włamanie do sklepu. Zło
dzieje dostali się do środka 
po wybiciu szyby. Mieli jed
nak pecha. Zostali ujęci na 
gorącym uczynku przez 
zmotoryzowany patrol poli
cji. Niefortunnymi włamy
waczami okazali się trzej nie
letni.

Nie kradnij w kościele!
22 marca o godz. 14. 00 

w kościele pod wezwaniem 
Matki Boskiej Królowej 
Apostołów zatrzymany zo
stał nieletni sprawca kra
dzieży 100 tys. zł ze skarbon
ki.

Biją na dworcu
Na dworcu PKP w Ryb-

1 0

pojedynek wspomnianego młodego 
Szweda z rybnickim Duń
czykiem Janem Osvaldem
Pedersenem - mistrzem świa
ta, będzie gwoździem pro
gramu w pierwsze niedzielne 
ligowe popołudnie.

W tym roku wszystko roz
pocznie się nieco inaczej niż 
w latach ubiegłych. Otóż 
o godzinie 11. 30 w kościele 
Królowej Jadwigi na Nowi
nach odprawiona zostanie 
specjalna msza w intencji 
„naszych,, żużlowców, po 
której nastąpi poświęcenie 
żużlowego motocykla i za
pewne okolicznościowe bło
gosławieństwo. Swoją dro
gą, ciekawe o czym będzie 
kazanie, bo uważam, że na

naszym żużlowcom przydałby 
się jakiś krewki, grzmiący 
z ambony kaznodzieja.

Później na stadion, pro
gramy do ręki i zacznie się 
kręcić dla rybniczan ligowa 
karuzela. Przygotowania do 
sezonu były nieco nerwowe, 
przede wszystkim dlatego, iż 
rybnickie „bagienko,, unie
możliwiało treningi na torze. 
Na szczęście sfinalizowano 
sprawę warsztatu, utrudnia
jąca dotąd życie żużlowcom, 
którzy znaleźli sobie wpraw
dzie warsztat zastępczy, ale 
w związku z tym przemie
rzać musieli niemało kilome
trów. JANUSZ GŁADYSZ 
przekazał warsztat sekcji żu
żlowej i wszystko wróciło do 
normy.

Dariusz FLIEGERT ma 
już za sobą brytyjski debiut. 
W piątek w meczu rozgry
wanym w ramach tzw. 
„Spring Trophy,, z drużyną 
Glasgow zdobył na dobry 
początek 2 punkty. W pierw
szym biegu, wraz ze swym 
partnerem klubowym poko
nali swych rywali pięć do 
jednego. Później jednak za
czął padać rzęsisty deszcz 
i Dariusz dalszych punktów 
nie zdobył. Jak stwierdził po 
meczu, wygranym przez jego 
zespół 49: 41, motocykl nie 
był dostosowany do toru, 
był zbyt „twardy i sztywny,,, 
co uniemożliwiało mu na 
dziurawym torze wygranie 
startu. Jeden z brytyjskich 
kolegów miał mu nazajutrz 
pomóc we właściwym usta
wieniu silnika, tak by w ko
lejnych meczach nie stano
wiło to już problemu.

Ze względu na opady me
cze te zresztą zostały odwo
łane. Na 2, 3 i 5 kwietnia 
zaplanowano kolejne mecze 
w ramach „Gold Cup„. Trzy
mamy kciuki...

WACŁAW TROSZKA

Rybniku 20 marca ok. godz.
17. 0 0 , 17-letni chłopak pobił 
swojego rówieśnika, powo
dując obrażenia ciała. Spra
wca pobicia został zatrzy
many.

Włamanie do hurtowni
W nocy z 19 na 20 marca 

włamano sią do hurtowni 
przy ulicy Piaskowej w Świe
rklanach. Po wyrwaniu kra
ty okiennej i wybiciu szyby, 
skradziono artykuły spoży
wcze, torebki damskie, buty 
„Adidas,, i papierosy warto
ści 3, 8 mln zł.

Ociec prać
Do kiosku „Ruchu,, przy 

ulicy Wrębowej włamano się 
w nocy 22 marca. Złodzieje 
skradli papierosy i proszki 
do prania wartości 4 mln zł.

Rozbój za 850 zł
21 marca o godz. 15. 00

w tunelu PKP w Rybniku 
miało miejsce wymuszenie 
rozbójnicze na nieletnim. 
Sprawca skradł 850 zł. Zo
stał zatrzymany przez funkc
jonariuszy komisariatu ko
lejowego policji. Rozbój nie 
bardzo się opłacił, zamiast 
pieniędzy będą kratki.

Duży skok
25 marca o godz. 22. 30 

patrol pieszy policji ujawnił 
włamanie do sklepu radio
wo-telewizyjnego „Nord„ 
przy ulicy 3 Maja. Sprawcy 
dostali się do wnętrza po 
wyłamaniu okna aluminio
wego. Skradli sprzęt video 
dużej wartości: jeden mag
netowid „Sony,,, trzy mag
netowidy „Funai,,, dwa ma
gnetowidy „Panasonic,, oraz 
radiomagnetofony „Sankai,, 
i „Hania,,. Straty wyniosły 
około 41 mln zł.

M o n ik a  B o b ro w sk a  4  w ś ró d  sen io re k

Wielki sukces młodej rybniczanki
Od 9 do 22 marca br. 

trwają w ŚWIERADOWIE 
ZDROJU finałowe zmaga
nia kobiet o mistrzostwo Pol
ski w szachach. Wzięło 
w nich udział 14 zawodni
czek, wśród nich wystąpiła 
MONIKA BOBROWSKA 
z KS ROW Rybnik.

Już sam awans trzynasto
letniej juniorki z Rybnika do 
finału Mistrzostw Polski, był 
olbrzymią sensacją i wielkim 
sukcesem młodej szachistki , 
choć dla osób interesujących 
się szachamni na co dzień, 
nie był zaskoczeniem.

Zdobywczyni 2 i 4 miejsca 
w Mistrzostwach Świata 
dzieci do lat 12 /  w Puerto 
Rico, 1989 i w Font du Lac, 
USA 1990/ systematycznie 
rozwija swój talent, uzysku
jąc znakomite wyniki w im
prezach krajowej i między
narodowej rangi.

W finałach Mistrzostw Po
lski seniorek MONIKA BO
BROWSKA wystartowała 
jako najmłodsza zawodnicz
ka w historii polskich sza
chów i osiągnęła doskonały 
wynik. Zdobyła czwarte mie
jsce, ustępując mistrzyni Po
lski tylko jednym punktem.

Zwyciężyła KRYSTYNA 
DĄBROWSKA z Warsza
wy /9  punktów z 13 partii/ 
przed MAŁGORZATĄ 
BEDNARSKĄ i JOANNĄ 
JAGODZIŃSKĄ z Mysło
wic /obie po 8, 5 punktu/. 
MONIKA BOBROWSKA

To był prawdziwy szach kró
lowej... w wykonaniu Moniki 
Bobrowskiej.

Foto: gw
uzyskała 8 punktów, a o ty
tule mistrzyni Polski zadecy
dowała jej przegrana partia 
z Krystyną Dąbrowską.

Czwarte miejsce wśród se
niorek to wspaniały prezent, 
jaki Monika sprawiła sobie 
na czternaste urodziny. W fi
nale pokonała m. in. Czesła
wę Grochot - ubiegłoroczną 
mistrzynię Polski. Zdobyte 
w turnieju punkty dały jej 
tytuł mistrzyni FIDE, prze
kroczyła granicę 2200 punk
tów w rankingu międzyna
rodowym.

W dniach od 4 do 21 czer
wca w Manilli na Filipinach 
zostanie rozegrana Olimpia
da Szachowa Kobiet. Moni
ka ma jeszcze szanse zakwa
lifikować się do reprezenta
cji Polski na tę wielką im
prezę. Trzymajmy za nią.

/G W /

Pod szkolnym  
koszem

Dobiegły końca trwające od 
grudnia szkolne mistrzostwa 
Rybnika i Rejonu w koszyków
ce, w których udział brali chłop
cy z rocznika 77 oraz młodsi. 
W obu turniejach finałowch, tj. 
miejskim i rejonowym, podob
nie jak przed rokiem najlepsza 
okazała się drużyna Szkoły Pod
stawowej nr 2 w Rybniku. W fi
nale rejonowym pokonała ona 
zespół Szkoły Podstawowej nr 
5 w Rybniku 83: 48.

Pierwszy szkolny zespół Ryb
nika i okolicy tworzą: Arkadiusz 
Mika, Jarosław Kunat, Rafał

Rybnicki
wicemistrz Śląska

Rybnicki kulturysta, Krzysz
tof FLIGIEL zajął w Mistrzost
wach Śląska, które odbyły  się 
w niedzielę 29 marca, drugie 
miejsce, zdobywając tym samym 
tytuł Pierwszego Wicemistrza 
Śląska, co daje mu prawo startu 
na Mistrzostwach Polski. Odbędą

Nowak, Artur Tas, Bartosz Pol
oczek, Sebastian Wnuk, Prze

mysław Androsz, Rafał Strzebiń
czyk i Janusz Szymura. Chłopcy 
ci od czterech lat pilnie trenują 
w sekcji koszykówki Szkolnego 
Klubu Sportowego przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Rybniku, 
prowdzonej przez trenera i nau
czyciela wychowania fizycznego 
w tej szkole, Mirosława Orczy
ka.

Zespół ten, który wcześniej 
zdobył srebrny medal na zawo
dach wojewódzkich w mini ko
szykówce, reprezentować będzie 
nasz „rejon,, w rozgrywkach na 
szczeblu wojewódzkim, nazy
wanych oficjalnie Igrzyskami 
Młodzieży Szkolnej.

/w a ck /

Odbędą się one we Wrocławiu 11 i 12 
kwietnia.

Miejscowy olbrzym pozy skał 
ostatnio nowego sponsora i pra
codawcę w jednej osobie. Jest 
nim Henryk Krzyżanowski, wła
ściciel Przedsiębiorstwa Spedy
cji i Transportu na Liniach Mię
dzynarodowych „PAMT- 
RANS„

/w a ck /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



 pod redakcją MARIANA RAKA

M A L A R S T W O
Edwarda Dębowskiego w TZR
Od 6 do 27 kwietnia br. czyn

na jest w galerii Teatru Ziemi 
Rybnickiej wystawa malarstwa 
Edwarda DĘBOWSKIEGO, 
członka zespołu plastycznego 
pn. „OBLICZA,,, działającego 
w Rybnickim Ośrodku Kultury.

Edward Dębowski urodził się 
w Baranowiczach /okolice No
wogródka/, w krainie o przepię
knym pejzażu, bogatym w faunę 
i florę, w krainie ciekawych za
bytków naszej kultury narodo
wej. Przebywając w miejscach 
tak bliskich Mickiewiczowi 
i poddając się urokowi jego poe
zji, Edward Dębowski marzył
o przeniesieniu na płótno swo
ich doznań i odczuć. Będąc jesz
cze dzieckiem, rysował sylwetki
i portrety swoich sąsiadów i ko
legów z ławy szkolnej. Po wybu
chu II wojny światowej, wywie
ziony został przymusowo do 
obozów pracy na Zachód. Po 
wyzwoleniu przez 2 lata przeby
wał za granicą m. in. w Księstwie 
Luksemburg, w Paryżu, w Bru
kseli, południowej Francji, a na

następnie w Niemczech. Po po
wrocie do kraju, aby zarobić na 
życie, pracował jako maszynista 
parowozu. Po studiach /lata 40- 
te /  na politechnikach: krakowskiej

Krakowskiej i warszawskiej, podjął pra
cę w Katowickiej DOKP.

W  1960 r., będąc przejazdem 
w Rybniku, zauroczony jego zie
lenią i architekurą, postanowił 
w tym mieście pozostać na stale

i tu pracować. Kilkumiesięczny 
pobyt w Kanadzie w 1972 roku 
/wodospad Niagara, Montreal, 
Toronto/ oraz obcowanie z eg
zotyczną przyrodą i urozmaiconą 
architekturą, pobudziły wyobra
źnię Edwarda Dębowskiego, 
przyśpieszając decyzje zrealizo
wania jego zamierzeń artystycz
nych. Postanowił więc działać.

I  tak w 1982 r. wstąpił do 
zespołu dla plastyków amatorów 
pn. „OBLICZA,,, gdzie od 1985 
r. pełni funkcję przewodniczące
go tego zespołu działającego 
w ROK oraz funkcję prezesa Ry
bnickiego Stowarzyszenia Twór
ców Nieprofesjonalnych pod tą 
samą nazwą, z siedzibą w tej 
samej placówce kulturalnej.

Edward Dębowski jest twórcą 
bardzo aktywnym /zrealizował 
26 wystaw indywidualnych/ oraz 
inicjatorem i organizatorem bar
dzo wielu plenerów malarskich 
dla twórców nieprofesjonalnych, 
zarówno w kraju jak i za granicą.

Obrazy jego znajdują się 
w zbiorach prywatnych na Lit
wie, Białorusi, w Niemczech, 
Francji, Australii oraz w USA. 
Za swoją dotychczasową działal
ność artystyczną otrzymał 
w 1988 roku Złotą Odznakę 
„ZASŁUŻONEMU DLA 
M IASTA RYBNIKA,,.

Dla Edwarda Dębowskiego, 
studium krajobrazu jest źródłem 
bogatych przeżyć malarskich. 
Rozmaitość rzeźby terenu, buj
ność roślin, różnorodność brył

Czerny-Stefańska
Filharmonia Rybnicka 

dała okazję melomanom do 
wysłuchania pianistycznych 
interpretacji Haliny Czerny- 
Stefańskiej. Ta 70 letnia ar
tystka, sława polskiej pianis
tyki, wystąpiła w naszym 
mieście we wtorek, 17 marca 
br. Zagrała „Andante spia
noto„ i WIELKIEGO PO
LONEZA Es-dur Fryderyka 
Chopina, zaś na koniec były 
oczywiście bisy.

W programie koncertu

grała w Rybniku!
znalazły się również: MAŁA 
SUITA na orkiestrę Witolda 
Lutosławskiego i OKSFOR
DZKA SYMFONIA G-dur 
NR 92, Józefa Haydna.

Publiczność była z pew
nością zadowolona, a przy
pomnijmy, że w ostatnim 
czasie w naszym mieście wy
stąpił również wybitny pia
nista polski młodego poko
lenia KRZYSZTOF JAB
ŁOŃSKI.

AUKCJA
nie

AUKCJA?
W sobotę, 28 marca br. w TE

ATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ 
odbyła się aukcja prac słuchaczy 
3-letniego Państwowego Ognis
ka Plastycznego z Rydułtów. 
Do sprzedaży wystawiono dzie
cięcą ceramikę po 30 tysięcy 
złotych i płaskorzeźby - po 50 
tysięcy. Jednak głównym przed
miotem aukcji były prace mło
dzieży wykonane w następują
cych technikach: akwarele, gra
fika, linoryt, pastele, obrazy 
olejne oraz rzeźba gliniana i od
lewy gipsowe.

Zaproszeń rozesłano sporo, 
jednak frekwencja na aukcji nie 
dopisała. Jeszcze gorzej było 
z chętnymi do kupowania ob
razów czy rzeźb. Sprzedano za
ledwie 5 prac na sumę łączną
1. 450. 000, -zł.

I problem nie leży chyba 
w tym, że uczestnicy akcji byli 
skąpi lub że prace były niskiego 
lotu /chociaż nie były/ - ale 
w tym, że w naszym kraju nie 
wytworzył się jeszcze rynek na 
szeroko pojęte dzieła sztuki.

/s z o ł /

Halina Czerny-Stefańska w towarzystwie szefa rybnickej 
filharmonii Sławomira Chrzanowskiego Foto: szoł

i kształtów, przestrzeń oraz 
zmienność nastrojów, stanowią 
znakomite tematy dla jego kom
pozycji malarskich. Pierwsze 
szkice koncepcyjne, zazwyczaj 
ołówkowe, wykonywane są 
w małym rozmiarze, a pozbawio
ne na ogół szczegółowych okreś
leń, ukazują główne momenty ob
ranej całości. Szkic ułatwia bo
wiem dalszą pracę, orientując au
tora, w jaki sposób może on wy
razić zamierzoną treść malarską, 
jak ją dalej prowadzić i czego 
unikać; pomaga również osądzić, 
czy interesujący go układ form 
i barw ma być ujęty w gamie barw 
ciemniejszych, jaśniejszych, czy 
też zagęszczonych.

Szkic stanowi dla dalszej pra
cy Edwarda Dębowskiego swego 
rodzaju drogowskaz, który twór
ca wykorzystuje w swoich reali
zacjach malarskich, wzbogaca
jąc je pod względem kolorystycz
nym i fakturowym. Dla osiąg
nięcia tego celu wcale nie po
szukuje nadzwyczajnych tema
tów, wprost przeciwnie, pozosta
je przy bardzo prostych, w któ
rych różne bryły i kształty ukazu
ją nam się w postaci kilku barw
nych płaszczyzn, ustawionych 
w pewnej zależności i powiąza
niu.

Koloryt obrazów Edwarda Dę
bowskiego, składający się z duże
go bogactwa plam barwnych, 
rozrasta się, tworząc dźwięczną 
materię malarską obrazu, a zara
zem mówi nam o życiu, zaintere
sowaniach, wrażliwości i dużej 
wyobraźni autora.

Statystycznej rodzinie, w tzw. 
„blokowym salonie,, wystarczy 
oprócz wersalki, meblościanki 
i telewizora tylko jeden obraz 
dla dekoracji. A gdy się go już 
ma, to popyt na dzieła sztuki 
niknie. Ot cały problem!

Patrząc na sprawę z innej 
strony, należy zauważyć, iż cały 
dochód ze wspomnianej aukcji 
miał zasilić kasę owego ogniska 
plastycznego, którego kondycja 
finansowa nie różni się od sytua
cji całej polskiej kultury. Tyle 
tylko, że Ognisko Plastyczne 
w Rydułtowach jest dzisiaj za
grożone bardzo poważnie, bo 
waży się jego istnienie. I w tym 
względzie udana aukcja byłaby 
pewnym ratunkiem. Ale może 
nie wszystko stracone, gdyż ko
lejna runda aukcyjna odbędzie 
się w najbliższą sobotę o godzinie
16. 00,  również w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. W imieniu młodych 
artystów i URSZULI BERGER, 
dyrektorki Ogniska Plastyczne
go - ZAPRASZAMY.

/s z o ł /

Pod znakami
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Twoja popędliwość może Cię 
zgubić. Nie każda dyskusja musi 
od razu przeradzać się w walkę, 
która męczy partnerów i znie
chęca ich do Ciebie.

BYK
21. 04.  - 21. 05.

Pamiętaj, że możesz otrzymać 
więcej, jeśli będziesz mniej wy
magał. Stawianie poprzeczki 
zbyt wysoko może przynieść 
przeciwny skutek.

BLIŹNIĘTA
22. 05.  - 21. 06.

Powierzchowne zainteresowa
nie zbyt wieloma sprawami naraz 
powoduje brak sukcesów w tej jednej, głównej dziedzinie Twojej działalności. Tylko koncentracja

może zmienić tę złą passę.

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Umiesz słuchać oraz służyć ra
dą i te cechy przynoszą Ci sym
patię i zaufanie otoczenia. Nie
długo zaczniesz zbierać owoce 
takiej postawy.

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Twój głód pochwał sprawia, że 
zachowujesz się nienaturalnie. 
Nie odrzucaj rozsądnych uwag, 
bo możesz dzięki nim tylko zys
kać.

PANNA
24. 08.  - 22. 09.

Mimo oporów, postaraj się 
o zrobienie pierwszego kroku, 
a Twoje przygotowanie do dzia
łania i świadomość spełniania 
obowiązku zrobi swoje.

WAGA
23. 09.  - 23. 10.

Wytrwałość i cierpliwość spra
wią, że choć dochodzenie do celu 
następuje powoli, efekty są spore. 
Szczególnie, że mają solidne pod
stawy teoretyczne.

SKORPION
24. 10.  - 22. 11.

Zdecydowanie musisz popra
cować nad udoskonaleniem tak
tyki. Spontaniczne reakcje nie 
bardzo się sprawdzają „w pra
niu,,.

STRZELEC
23. 11.  - 21. 12.

Uprawianie gry na zwłokę nie 
jest receptą na rozwiązanie Two
ich problemów. Lepsze efekty da 
natychmiastowe przecięcie „gor
dyjskiego węzła,,.

KOZIOROŻEC
22. 12.  - 20. 01.

Daleko posunięta samokont
rola i umiejętność powstrzymy
wania emocji sprawia, że jesteś 
odbierany jako osoba bardzo 
chłodna. Będzie jednak okazja by 
wykazać się temperaturą uczuć...

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Sprawiasz wrażenie j akbyś się 
wyłączył i zapomniał o wadze 
problemu, który zacząłeś rozwią
zywać. Wydaje się, że potrzebu
jesz osoby, która przywołałaby 
Cię do porządku...

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

Nie daj się wykorzystać przez 
osoby bezwzględne i wykaż się 
większym krytycyzmem wobec 
otoczenia. Ulegasz skłonności do 
kompromisu, co nie wychodzi Ci 
na dobre.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Fatałachy z naszej szafy 

Perły, perły...
Moda na noszenie sztucz

nej biżuterii trwa już dobre 
parę lat i nic nie wskazuje na 
to, że miałaby minąć. 
A wzięła się stąd, że ulice 
stały się bardzo niebezpiecz
ne i bogate kobiety nie chcia
ły prowokować napaści 
z powodu złotej bransolety 
czy kolczyków z brylantami. 
Dziś amatorzy cudzej biżu
terii zdają sobie sprawę, że 
nawet w czasie wieczorowej 
gali szmaragdy nie zawsze są 
prawdziwe, a grube łańcu
chy na szyi - złote. Praw
dziwa biżuteria leży sobie 
w tym czasie w sejfie. Nie 
upiększa wprawdzie właści
cielki, ale stanowi za to jej 
zabezpieczenie finansowe.

Powszechne noszenie 
sztucznej biżuterii spełniło 
również rolę demokratyzu
jącą - piękną biżuterię mogą 
nosić również kobiety o nie
zbyt zasobnych kieszeniach.

Ostatnim krzykiem „biżu
teryjnej,, mody są perły. 
Handel zareagował błyska
wicznie - stoiska ze sztuczną 
biżuterią pełne są wielkich, 
małych i średnich pereł, klip
sów, kolczyków i bransolet. 
Perły będą niewątpliwym 
przebojem lata - świetnie bo-

Sztuczną biżuterię można no
sić z większą noszalancją...

Ozdabianie „perłową” bi
żuterią uszu, szyi i rąk jedno
cześnie nie musi wcale być 
w złym guście.

KRZYŻÓWKA NR 4 8

Warto zobaczyć

Trzeba być wariatem, żeby 
wstawać przed czwartą rano 
i biec do sąsiadów, by obejrzeć 
na Tele - 5 bezpośrednią trans
misję z rozdania tegorocznych 
OSCARÓW. Trzeby być waria
tem tym bardziej, skoro wiado
mo było, że kilkanaście go-

wiem harmonizują z białymi 
strojami. Są również pięk
nym dodatkiem do małej, 
czarnej sukienki - czynią ten 
strój wyrafinowanym i ele
ganckim.

Polecam też delikatne pe
rełki rzeczne sprowadzane 
z byłego ZSRR. Na dużych 
targowiskach, gdzie handlu
ją Rosjanie, można je kupić 
luzem - są bardzo tanie, a da
ją poczucie, że posiadamy 
coś autentycznego. I nie wie
rzcie, że perły, które w złych 
wróżbach symbolizują łzy, 
przynoszą nieszczęście. Po
stawmy na myślenie pozyty
wne.

Wróżka

Poziomo:
1. wpierw trzeba wytrzymać 
długie wiercenie nim ją pan 
dentysta założy, 10. jego ze
mstę skomponował J. 
Strauss, 11. w Anglii dziedzi
czą ten tytuł od 1611 roku, 
12. w tytule dziesiątej księgi 
„Pana Tadeusza,,, 13. trąb
ka samochodowa, 17. mał
pa, 22. niedokrwistość, 23. 
udaje kurczaka na wystawie 
sklepowej, 24. do jego ot
warcia potrzebne jest zaklę
cie, 25. usterka, 26. budowla 
ogrodowa, 27. szukaj na ma
pie: prawy dopływ Kurg, 33. 
schemat, 37. kosmetyczna 
ma na celu usuwanie i kształ
towanie zdeformowanych 
części ciała, 38. na potem, 
39. dodatek do słownika

lub encyklopedii, może sta
nowić odrębny tom, 40. dla 
pszczół i bogów

Pionowo:
2.  między liszką a motylem,
3.  legendarny król Krety, 4. 
pierwsza słucha radia, 5. 
schronienie dla złodziei, 6. 
jadowity wąż, 7. dopóki bije 
to dobrze, 8. na dnie zbior
nika wodnego, 9. drapieżnik 
z rodziny kotów: w Polsce 
rzadki i tylko w Karpatach, 
14. nóż chirurgiczny, 15. 
przysłowiowy milowy, 16. 
okrasa, 18. ta co skakała, 19. 
but męski z cholewką, 20. 
otwór wulkanu, 21. najsma
czniejsze, gdy budzik dzwoni 
i trzeba wstawać, 28. cofanie 
się, ustępowanie, 29. dawna

miara ciał sypkich i płyn
nych równa jednemu litrowi, 
30. gniecenie, 31. więzienie, 
areszt, 32. pies fryzjerski, 34. 
rajstopowa drabina, 35. 
w pieśni „wstaje,, rano, 36. 
utracony nigdy nie wróci

Rozwiązanie krzyżówki nr 46

Poziomo:
1.  Okocim, 10. eminencja, 
11. Rumcajs, 12. zdarzenie, 
13. pasztet, 17. Dygat, 22. 
zapasy, 23. ryzyko, 24. trasa, 
25. domino, 26. wieprz, 27. 
rodak, 33. narkoza, 37. ky
nologia, 38. Nigeria, 39. nie
wolnik, 40. errata 
Pionowo:
2.  Kamas, 3. czart, 4. meszty, 
5. Widawa, 6. Peszt, 7. oce
na, 8. saper, 9. trap, 14. 
amator, 15. zdanie, 16. edy
tor, 18. grand, 19. trawka, 
20. Szwejk, 21. skurcz, 28. 
organy, 29. Ananke, 30. iko
na, 31. Antek, 32. Ilion, 34. 
rygor, 35. obrót, 36. arak

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwią
zanie do 17 kwietnia br., wy
losowana zostanie nagroda 
w postaci KASETY VIDEO. 
Rozwiązanie prosimy prze
słać na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka„, Rybnik, ul. Koś
ciuszki 54

Nagrodę za prawidłowe roz
wiązanie krzyżówki nr 46 
„Gazety Rybnickiej,, nr 11, 
wylosował Andrzej Nosia
dek, zam. 44-210 Rybnik 15, 
ul. Chabrowa 14A/19. Na
grodę prosimy odebrać w re
dakcji.

„OSCAR,, w stanie nieważkości
dzin później retransmisję z tej 
uroczystości przekaże w wieczo
rnym programie telewizja pol
ska. Jednak poznanie werdyktu 
Amerykańiej Akademii Filmo
wej przed podaniem go w radio
wych wiadomościach, warte jest 
poświęcenia paru godzin snu. 
To oczywiście punkt widzenia 
filmowych wariatów, a do ta
kich należy niżej podpisana. 
Uroczystość otworzył aktualny 
przewodniczący Amerykańskiej 
Akademii Filmowej KARL 
MALDEN, a prowadził, jak 
w roku ubiegłym, mało u nas 
znany aktor komediowy BILLY 
CRISTEL. Pojawił się on w ma
sce dr Lectera, diabolicznego 
bohatera nominowanego w kil
ku kategoriach „MILCZENIA 
OWIEC,, JONATHANA 
DEMME i sympatycznie przy
witał się z ANTHONY HOP
KINSEM - odtwórcą tej roli, 
nominowanym w kategorii na 
najlepszego aktora w roli wio
dącej. I w sumie mogło być po 
imprezie... bo „MILCZENIE 
OWIEC,, wygrało wszystko, co 
w było do wygrania. I tak Jonat
han DEMME otrzymał statuet
kę dla najlepszego reżysera, au
tor adaptacji główną nagrodę za 
nieoryginalny scenariusz, a Jo
die FOSTER i Anthony HOP
KINS „Oscary,, za najlepsze ro
le wiodące. Film został również

NASZE 
 PROPOZYCJE

Duża Scena TZR 
4 kwietnia, godz. 16. 00, 

AUKCJA prac plstycznych 
/malarstwa, rzeźby, cerami
k i/ dzieci, młodzieży i doros
łych z Państwowego Ogniska 
Plastycznego w Rydułto
wach, wstęp wolny 

6 kwietnia, godz. 8. 00, 
9. 30, 11. 00, 12. 30, program 
dla młodzieży wg Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego - „Z tym 
największy jest ambaras, że
by dwoje chciało naraz,, 
w wykonaniu GRAŻYNY 
B A R S Z C Z E W S K I E J  
i HENRYKA TALARA, 
cena biletu 20. 000, -zł 

9 i 10 kwietnia, godz. 9. 00, 
II FESTIWAL KULTURY 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
- eliminacje miejskie /chóry, 
zespoły taneczne, grupy in
strumentalne/, wstęp wolny

Mała Scena TZR 
9 kwietnia, godz. 9. 00, II 

FESTIWAL KULTURY 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
- eliminacje miejskie /prze
gląd teatrów/, wstęp wolny

9 kwietnia, godz. 17. 00 
koncert pieśni religijnej ze
społu ADORAMUS, cena 
biletu 15. 000, -zł

uhonorowany nagrodą główną - 
za najlepszy film w konkursie. 
Najbardziej rozczarowanym 
człowiekiem na sali był niewątp
liwie Warren BEATY - gwiazda 
i współproducent filmu „BUG
SY„, który nominowany był 
w kilkunastu kategoriach, 
a otrzymał zaledwie 2 „Oscary,, 
- za kostiumy i dekoracje.

„JFK„ - kontrowersyjna wer
sja zabójstwa prezydenta Ken
nedy'ego Olivera STONE’A 
z Kevinem COSTNEREM 
otrzymał również 2 „Oscary,, - 
za zdjęcia i montaż, a piękna 
ballada Briana ADAMSA z fil
mu „ROBIN HOOD„ musiała 
uznać wyższość piosenki z ani
mowanego filmu „PIĘKNA 
I BESTIA. Jeśli chodzi o efekty 
specjalne, nie miał sobie rów
nego „TERMINATOR II„. 
Najlepszym filmem zagranicz
nym został włoski obraz „ME
DITERANEO,, G. Salvatoresa.

Nagrodę im. Thalberga 
otrzymał George LUCAS, au
tor m. in. „GWIEZDNYCH 
WOJEN,,. Gratulacje złożyła 
mu załoga promu ATLANTIS, 
z którym bezpośrednio się po
łączono. Pierwszy raz w historii 
OSCAR znalazł się w stanie 
nieważkości!

/r ó ż /

Klub Filmowy EKRAN
6 kwietnia, godz. 18. 15, 

film produkcji francuskiej 
pt. „Błękitna nuta„, reż. An
drzej Żuławski, w roli Cho
pina Janusz Olejniczak oraz 
film na życzenie - „Taksów
karz,, prod. USA, reż. Mar
tin Scorsese, w roli głównej 
Roberto de Niro, wstęp za 
okazaniem karnetu

Kino Premierowe
3 kwietnia, godz. 17. 00 

i 19. 00, „FX2„ - komedia 
sensacyjna prod. amerykań
skiej, walka z mafią i agen
tami pełna zaskakujących 
tricków technicznych, grają 
Bryan Brown i Brian Den
nehy, cena biletu 15. 000 
i 10. 000, - zł.

8 i 9 kwietnia, godz. 17. 00 
i 19. 00, „Naga broń 2 l/2 „ ,  
film produkcji USA, w roli 
głównej Lesłie Nielsen, reż. 
Dawid Zucker - przebój roku 
1990 pełen zabawy, gagów, 
wolnej gry skojarzeń, cena 
biletu 15. 000 i 10. 000, -zł

Kino Apollo
3 -5  kwietnia, godz. 15. 30, 

„Bernard i Bianka„, film 
prod. USA, cena biletu
15. 000,  -zł

3 - 10 kwietnia, godz. 
17. 30, „The Doors„, film 
prod. USA - historia Jim
miego Morrisona i jego sław
nej grupy, cena biletu
20. 000,  -zł.

/gw /
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