
Szukasz pracowników do swojej firmy ? Masz dla kogoś pracę ?
Chcesz w swom domu zatrudnić hydraulika, 

malarza, pom oc domową, korepetytora, 
krawca czy baby - sitter?
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Dodatek specjalny - budżet miasta Rybnika

NOWI DYREKTORZY 
SZKÓL PODSTAWOWYCH
W wyniku przeprowadzonych konkursów wyłoniono 

nowych dyrektorów następujących szkół podstawowych:

Nr 3 - mgr Elżbieta Migas 
Nr 6 - mgr Mieczysław Woźnica 
Nr 9 - mgr Romana Olszewska 
Nr 12 - mgr Jadwiga Majnusz 
Nr 14 - mgr Halina Badaj 
Nr 19 - mgr Jan Dudek 
Nr 20 - mgr Urszula Stajer 
Nr 21 - mgr Marcin Olszewski 
Nr 22 - mgr Jerzy Pysz 
Nr 24 - mgr Jerzy Dziwoki 
Nr 25 - mgr Jadwiga Mietła 
Nr 26 - mgr Ewa Olszewska 
Nr 27 - mgr Helena Piątek 
Nr 29 - mgr Gabriela Kutzmann 
Nr 30 - mgr Janina Gamrot 
Nr 32 - mgr Jadwiga Pawlik 
Nr 33 - mgr Marek Lipiński

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 - mgr Tadeusz Syska 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 - mgr Maria Karwot 
-Pysz

- Oczywiście, tak jak ma
terii staje! To prawo znamy 
wszyscy, choć z różną po
stacią owej „materii,, mamy 
do czynienia.

Zanim radni Rybnika za
twierdzili budżet miasta, 
trwały długie i żmudne prace 
nad opracowaniem kolej
nych „przymiarek,, docho
dów i wydatków, które w ka
sie miejskiej winny równo
ważyć się w granicach roz
sądku i dopuszczalnego ry
zyka w prognozowaniu po
ziomu cen.

Pierwsze podejście do pla
nu wydatków zamknęło się 
sumą 380, 6 mld złotych, co 
oznaczało, że tyle należało 
zgromadzić dochodów 
w budżecie miasta, aby móc 
następnie wydać je na utrzy
manie służb i instytucji ko
munalnych.

Niestety, skrupulatne ob
liczenia wpływów zmusiły 
do kolejnych modyfikacji 
budżetu, którego ostateczna 
wersja zamyka się kwotą 
314, 2 mld po stronie docho
dów i 319, 4 mld po stronie 
wydatków. Ze szczegółami

Jak krawiec 
kraje?

budżetu naszego miasta zapo
znaje nasz dodatek nadzwy
czajny /czyli 2 strony zawie
rające sprawozdanie finanso
we za rok 1991 i budżet mias
ta na rok 1992 zatwierdzony 
na sesji 27 marca br. / .

Oczywiście nie sposób 
w krótkim komentarzu 
przedstawić „reguły gry„ fi
nansowej obowiązujące w no
wym układzie kompetencji 
władz państwowych i samo
rządowych.

PRZECIĘTNY OBY
WATEL nie tak szybko poj
mie dlaczego jedna ulica jest 
państwowa, a druga gminna; 
trzeba jednak z tą wiedzą 
oswajać się, bo to pozwala 
lepiej poruszać się w nowych 
dla nas obszarach pojęć i na
szej codzienności. Ostatecz
nie samorząd to my wszyscy,

więc należy o swoich spra
wach wiedzieć jak najwięcej. 
Wprawdzie upoważniliśmy 
radnych do działania w na
szym imieniu, nie powinno to 
jednak oznaczać, że tylko oni 
i Zarząd Miasta winni dbać 
o kondycję miasta o dobro 
jego mieszkańców i sprawied
liwy podział obciążeń oraz 
dotacji.

Pogarszający się stan budżetu 
państwa przenosi zagrożenia tak
że do Rybnika; zmniejszają się 
dotacje na sfery utrzymywane 
z dotacji państwowych i na przy
kład rybnicka służba zdrowia, 
aby działać na racjonalnym puła
pie zgłosiła brak środków w wy
sokości 10 mld zł. I choć o zdro
wie obywateli dba państwo, to 
jednak gospodarze miasta nie 
mogą jak kelner, wskazać pal
cem: to nie ja, to kolega PAŃ
STWO. Miasto to całość i for
malne zakresy obowiązków oraz 
kompetencji pomiędzy gminą 
a państwem muszą być przestrze
gane, choć nie mogą być dog
matem. Dowiodły tego decyzje 
radnych, którzy zaakceptowali 
wsparcie z kasy samorządu i służ
by zdrowia i ... działalności SKS 
w kilku szkołach średnich.

/e m /

reklama * HERMES ZAPRASZA * reklama
Nie zostały natomiast rozstrzygnięte konkursy na stano

wiska dyrektorów szkół podstawowych:
Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 13, Nr 17, Młodzieżowego Domu 

Kultury, Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 3.
W najbliższym czasie Zarząd Miasta ogłosi powtórne 

konkursy na obsadzenie stanowisk kierowniczych w tych 
placówkach.

Aktualnie trwają jeszcze /do  15 kwietnia/ konkursy na 
stanowiska dyrektorów przedszkoli.

KOGO MIAŁ WYSTRASZYĆ PARYS ?
Ja ro sła w  J .  S zcze p a ń sk i

Takich historii dawno już 
nie było. Przyćmiła ona zde
cydowanie przepychanki 
związane z tworzeniem, 
bądź też rozwalaniem /jak 
kto woli/ koalicji rządo
wych. Wprawdzie niektórzy 
komentatorzy uważają, że 
poniedziałkowa afera z mi
nistrem wojny została wy
wołana po to, by przytłumić

wrażenie wywołane wypo
wiedzią szefa polskiego rzą
du na forum parlamentu 
w sobotę o schizofrenicz
nych zachowaniach polity
cznych poszczególnych par
tii politycznych, mających 
chęć wejścia do rządu. Na 
czym więc polegała ponie
działkowa afera ministra 
Parysa?

c. d. n. na str. 2

... do sklepu spożywczego po kapitalnym remoncie znajdującego się na parterze DOMU 
TOWAROWEGO „HERMES,, 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.

foto: W. Troszka
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INFORMUJE 

Rada Miasta Rybnika na sesji dnia 27 marca 1992 r. 
podjęła uchwałę nr 201/XXVI/92 w sprawie nadania nazwy 
ulicy.

RADA MIASTA POSTANAWIA:
1.  Nowej ulicy w dzielnicy Rybnik - Zachód nadać nazwę 

- Żołędziowa.

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza przetarg ograniczony

w formie ofert na uruchomienie kawiarni w lokalu 
użytkowym o pow. 71, 5 m2 położonym w Domu Kultury 
w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Barbary 23.

W ofercie należy podać:
- proponowaną stawkę miesięczną czynszu za 1 m2 pow. 

użytkowej
- termin uruchomienia działalności.
Oferty winny być złożone do Wydziału Lokalowego 

Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pok. 16 w ter
minie do 7 dni od ukazania się gazety.

Wizji lokalu można dokonać:
- w dniach 13 - 17 kwietnia 1992 r. w godz. 8. 00 - 17. 00
Zastrzega się prawo nie skorzystania z ofert.

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA 
ogłasza k o n k u r s  na

- najładniej ukwiecony balkon i loggię
- najładniej zagospodarowany teren wokół budynków 

prywatnych
- najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych w ramach administracji 
spółdzielczej, zakładowej i Zakładu Gospodarki Miesz
kaniowej

- najładniej urządzone otoczenie pawilonu handlowego 
lub sklepu

- najlepiej utrzymany teren wokół budynków szkolnych 
i innych obiektów użyteczności publicznej.

Konkurs trwa od 15. 05. 1992 do 31. 08. 1992.
Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Wydział Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Rybnika /u l. Chrobrego 2, pokój 
55, II piętro/ w terminie do 15. 05. 1992 roku.

Przy zgłoszeniu wręczany będzie regulamin konkursu.
  

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ w Rybniku, 
ul. Pod Lasem 64, tel. 22-838

oferuje do sprzedaży oszklone okna inspektowe
o wymiarach 1, 0 x 1, 5 m w cenie 20. 000, -zł za sztukę.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ RYBNIK 
- Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b 

/cmentarz komunalny/, tel. 289-91 
oferuje następujące usługi pogrzebowe:

- wynajęcie karawanu
- całodobowy przewóz zwłok
- szeroki asortyment trumien
- kosmetykę, ubranie i pochowanie zwłok
- wynajęcie kaplicy do pogrzebu
- usługi cmentarne, w tym wykopanie grobu.

Ceny konkurencyjne.

nazw natychmiast usunięto 
stare tabliczki. To utrudnia 
orientację. Wprawdzie w ro
ku 1945 szybkie usunięcie 
tablicy „Strasse der SA„ i za
stąpienie jej Zawadzkim by
ło uzasadnione, obecnie jed
nak emaliowane nazwisko 
tego towarzysza powinno 
zostać przekreślone i przez 
pewien czas pozostać pod 
nową nazwą ulicy.

/ J .  Kam. /

2

Nowe nazwy 
ulic

Nazwa ulicy pełni funkcję 
nie tylko upamiętniającą 
wybitne osobistości czy wy
darzenia względnie tradycję, 
lecz również, a właściwie 
przede wszystkim - informa
cyjną.

O tej ostatniej jakby zapo
mniano w naszym mieście: 
przy niedawnej zmianie

Jarosław J. Szczepański / Radio Wolna Europa - W arszaw a/
- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej„

Kogo miał wystraszyć minister Parys?
c. d. n. ze str. 1

Ano na tym, że w momen
cie kiedy prezydent Lech Wa
łęsa spotkał się z premierem 
Janem Olszewskim i powie
dział mu, że nie jest zadowo
lony z poczynań cywilnego 
kierownictwa resortu obro
ny narodowej, to w tym sa
mym czasie minister obrony 
narodowej Jan Parys /przy
pomnieć warto, że jest to 
pierwszy cywilny szef tego 
resortu/na spotkaniu z wyż
szymi oficerami Wojska Pol
skiego powiedział, iż Polsce 
grozi zamach stanu.

Jak dokładnie on to po
wiedział, tego nikt naprawdę 
nie wie. Jedynym bowiem 
dziennikarskim świadkiem 
tego wielkopomnego wyda
rzenia była kamera wojsko
wej redakcji telewizji pols
kiej. Fragment wypowiedzi 
szefa resortu mówił wyraź
nie - jacyś politycy nie wy
mienieni przez niego z na
zwiska próbują zawładnąć 
wojskiem i zdobyć jego życz
liwość dla własnych celów; 
celów, na realizację których 
minister Parys absolutnie 
zgodzić się nie chce i nie 
zamierza.

Co jest grane? Tego na 
razie nikt jeszcze nie wie. 
No, może oprócz samych 
grających tę rozgrywkę.

Niektórzy politycy uwa
żają, że chodzi o spotkanie 
szefa KPN Leszka Moczul
skiego z oficerami Wojska 
Polskiego. Inni natomiast 
wręcz są święcie przekonani, 
iż jest to rozgrywka pomię
dzy rządem a Prezydentem. 
A właściwie jej ciąg dalszy. 
Konflikt bowiem o to, kto

ma faktyczną władzę nad 
wojskiem trwa już od dawna 
/przypomnę, że ujawnił się 
w momencie odwołania 
kontradmirała Kołodziej
czyka i powołania na jego 
miejsce ministra cywilnego 
Jana Parysa/. Na odwołanie 
Piotra Kołodziejczyka nie 
było zgody prezydenta Wa
łęsy. A zgodnie z konstytu
cją prezydent jest naczelnym 
zwierzchnikiem sił zbroj
nych.

Czego więc chce minister 
Parys twierdząc, że wojsko 
nie da się zmanipulować do 
bliżej nie sprecyzowanych 
rozgrywek politycznych?

Wszystko wskazuje na to, 
że jest to rozgrywka nie sa
mego Parysa, a całego gabi
netu. No, można to zawęzić 
do grapy najbliżej współpra
cującej z premierem Janem 
Olszewskim.

Przypomnieć więc warto, 
że tworzona koalicja, ta sze
roka, ta, w której mieli brać 
udział przedstawiciele Unii 
Demokratycznej, Kongresu 
Liberalno-Demokratyczne
go i Polskiej Partii Gospoda
rczej, jest zdecydowanie nie 
w smak rządowi. Kiedy za
tem premier Olszewski po
woduje w sobotę zamiesza
nie swoim sejmowym gło
sem, w niedzielę zaś pada 
komentarz przedstawicieli 
Unii Demokratycznej od
wracający uwagi Jana Ol
szewskiego i kierujący je pod 
jego własnym adresem, to 
uderzenie w tym momencie 
tak silnym ciosem jak głos 
Parysa, jest radykalnym od
wróceniem uderzeń. Cios za
dał więc Parys/czyli Olszewski

ski/ Prezydentowi.
Czy jest to cios celny? - 

Nad tym można się długo 
zastanawiać. Jedno jest na
tomiast pewne, że utajnianie 
w takim momencie obrad 
rządu jest pociągnięciem 
może z punktu widzenia rzą
du słusznym, ale tylko z pun
ktu widzenia rządu. Bo lu
dzie obserwujący tę politycz
ną ciuciubabkę w momencie 
kiedy jest czas na dokonywa
nie ważnych rozstrzygnięć 
polityczno-gospodarczych, 
mają tego szczerze dość.

Warto też dodać, że w po
niedziałek w warszawskim 
symbolu europejskości,
a mianowicie w HOTELU 
MARIOTT odbywało się 
międzynarodowe spotkanie 

promujące polską przedsięb
iorczość, a także mające 

zachęcić uczestniczących 
w tym seminarium zagrani
cznych bisnesmenów do in
westycji w Polsce. Komen
tarze, które usłyszałem 
w czasie przerwy we wtor
kowych obradach, były jed
noznaczne.

Kto będzie inwestował 
w kraju, w którym minister 
obrony narodowej ogłasza 
stan zagrożenia przewrotem 
wojskowym czy zamachem 
stanu?

Jednak na pytanie posta
wione we wtorek przedsta
wicielowi rządu, czy ktoś po
liczył, jakie straty gospodar
cze przyniosła poniedziałko
wa wypowiedź ministra Pa
rysa, rzecznik rządu beztros
ko odpowiedział, iż rząd nad 
tym się nie zastanawiał.

A SZKODA...

 
 KRONIKA POLICYJNA

Daleko nie ujechał
Z parkingu przy ulicy Wodzi

sławskiej nieznany sprawca 
skradł „syrenkę,,. Auto jednak 
nie spodobało się złodziejowi, 
gdyż porzucił je w rejonie ulic 
Findera i Budowlanych.

Kury w cenie
22 marca z altanki nieznany 

sprawca skradł drób wartości 
600 tys. zł. Cóż - jajka na Wiel
kanoc jak znalazł.

Wesoła zabawa
W bardzo „ciekawy,, sposób 

bawił się ktoś w bloku przy ulicy 
Dąbrówki. Wyrzucił z okna po
jemniki na zaparkowany na do
le samochód „peugeot 405„. 
Efekt - wybicie szyby wartości 
5 mln zł. Sprawcy nie ustalono.

Skradł plandekę
W nocy z 19 na 20 marca 

włamano się do warsztatu sa
mochodowego przy ulicy Lesz
czyńskiego. Złodziej, po urwa
niu kłódek, wszedł do środka, 
skradł kluczyki do samochodów 
będących w warsztacie. Z „fiata 
126p„ zabrał odtwarzacz i głoś
niki a z „żuka,, - plandekę. Stra
ty wyniosły 15, 5 mln zł.

Na piwo bez pieniędzy
25 marca okradziono bar 

„Wisienka,, w Boguszowicach. 
Złodziej, po wejściu do wnętrza, 
skradł piwo, artykuły spożyw
cze i papierosy wartości 700 
tys. zł.

Włamanie przez dach
W nocy z 24 na 25 marca 

nieznany sprawca włamał się do 
sklepu wielobranżowego w Ry
bniku. Złodziej wszedł na dach 
i po wyłamaniu świetlika dostał 
się do środka. Skradł obuwie, 
noże kuchenne, swetry, różne 
gatunki papierosów i kasety ma
gnetofonowe wartości ponad
16, 5 mln zł.

Z wiertarką do „audi„
W nocy z 28 na 29 marca 

włamano się do samochodu 
„audi 80„ zaparkowanego przy 
ul. Bogusławskiego. Po rozwier
ceniu otworów w zamkach 
drzwi wejściowych, włamywacz 
skradł radioodtwarzacz blau
punkt, głośniki i pojemniki z ka
setami. Straty wyniosły 6 mln zł.

Kradzież w zajezdni
W nocy z 30 na 31 marca 

z zajezdni PKS przy ulicy Jan
kowickiej skradziono dwa aku
mulatory wartości 2 mln zł. Za
jezdnia jest pilnowana przez no
cnego stróża.

Dają popalić
Z kiosków „Ruchu,, kradną 

ostatnio wiele papierosów. 
W nocy z 19 na 20 marca z kios
ku przy ul. Górnośląskiej skra
dziono „cygarety,, wartości 
5 mln zł. Efektem włamania do 
kiosku przy ulicy Zebrzydowic
kiej była kradzież losów loterii, 
biletów WPK i papierosów war
tości 7 mln zł. Papierosy róż
nych gatunków padły łupem 
złodziei, którzy włamali się do 
kiosku przy ulicy Szewczyka 
w Kamieniu w nocy z 30 na 31 
marca. Straty wyniosły 7, 5 mln 
zł.

Kradzioną „toyotą,, w drzewo
W nocy z 28 na 29 marca 

kierujący samochodem „toyota 
corolla,, nie zatrzymał się do 
policyjnej kontroli, lecz zaczął 
uciekać. Jadąc z prędkością ok. 
150 km/h na ulicy Chwałowic
kiej uderzył w drzewo. Sprawca 
wyszedł z wypadku cało i korzy
stając z nocnych ciemności 
uciekł, zanim nadjechał goniący 
go radiowóz policyjny.

Potrącenie dziecka
1 marca na ulicy Lompy 

w Boguszowicach samochód, 
„fiat 125p„ potrącił 5-letnią 
dziewczynkę, która nagle wtarg
nęła na jezdnię. Dziecko dozna
ło obrażeń dała i zostało od
wiezione do szpitala.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zmiany polityczne i społe
czno - gospodarcze w na
szym kraju przyczyniły się 
do znacznie swobodniejszej 
oceny, planowania i realiza
cji naistotniejszych potrzeb 
przez poszczególne samo
rządy terytorialne. Plany 
miejscowe nie są już podległe 
planom wojewódzkim, które 
naruszały dotychczas kie
runki swobodnego rozwoju 
miast, nie mogą jednak być 
sprzeczne ze strategią roz
woju województwa, a ewen
tualne rozbieżności muszą 
być rozwiązywane na drodze 
negocjacji samorządu z ad
ministracją rządową. Stąd, 
w obecnej sytuacji o celach 
i kierunkach rozwoju miej
scowości decyduje wyłącznie 
samorząd terytorialny, któ
ry jest zobligowany ustawo
wo do zapewnienia ładu 
przestrzennego i prawidło
wej gospodarki gruntami.

Pracownia Urbanistyczna 
w Rybniku ukończyła 
w ostatnich dniach opraco
wanie założeń do planu prze
strzennego rozwoju miasta do 
roku 2015. Punktem wyjścia 
dla opracowania poszczegó
lnych scenariuszy założeń 
stała się troska o poprawę 
jakości życia mieszkańców. 
Cztery spośród pięciu scena
riuszy mają na celu poprawę 
jakości środowiska, poprawę 
potrzeb bytowych i kulturo
wych, poprawę struktury za
trudnienia poprzez stworze
nie miejsc pracy w średnich 
i małych przedsiębiorstwach, 
odtwarzanie tradycyjnych 
więzi międzyludzkich poprzez 
określanie prawidłowych ob
szarów działania samorzą
dów terytorialnych.

Poszczególne koncepcje 
wyznaczają strategię rozwo
ju miasta, biorą pod uwagę 
aspekty mieszkalnictwa, 
przemysłu i ekologii. Na ich 
podstawie określono strefy 
funkcjonalne miasta, czyli 
tereny przeznaczone pod za
budowę jedno i wielorodzi
ną, przemysłową, tereny 
ekologiczne i rolne. Obok 
podziału na strefy funkcjo
nalne, istnieje również po
dział na kwartały urbanis
tyczne, określające różne 
możliwości, warunki, ogra
niczenia i zakazy inwestowa
nia. Podziały te wynikają 
z hipotetycznych założeń de
mograficznych i struktur za
trudnienia oraz potrzeb od
nowy środowiska. Urbaniści 
przewidują, że w roku 2015, 
w wyniku malejącego przyro
stu naturalnego i zanikającej 
migracji z zewnątrz, liczba 
mieszkańców osiągnie po
ziom 167 tys. Stwarza to ko
nieczność budowy 15 tys. 
nowych mieszkań. W ilość tę 
wpisane są również braki 
występujące obecnie.

Nowy kształt miasta wy
maga nowoczesnych rozwią
zań w zakresie inżynierii 
i komunikacji. Rybniccy 
urbaniści opracowali dwa wa
rianty komunikacyjne odcią
żające centrum miasta z ru
chu tranzytowego. Pierwszy 
z nich opiera się na dwóch 
drogach regionalnych na 
kierunku Pszczyna - Opole 
i na tzw. „średnicowej 
ROW,, na kierunku Gliwice

- Cieszyn. Drugi wariant - 
trudniejszy do realizacji ze 
względu na stopień zainwes
towania, lecz bardziej realny
- opiera się na uzupełnieniu 
obwodnicy śródmieścia 
przez rozbudowę i przebu
dowę dróg istniejących. Jed
na z takich tras łączyłaby 
ulicę Zebrzydowicką z ulicą 
Żorską wzdłuż torów kolejo
wych za oś. Reymonta i dalej, 
wzdłuż ulicy Kolejowej z wia
duktem nad linią kolejową do

wyższych piętrach, ma być roz
wiązany dzięki realizacji sys
temu „Dziećkowice,,. Wo
dociąg ten zaspokoi nie tyl
ko stale wzrastające potrze
by, ale pozwoli na większe 
wykorzystanie wody do 
oczyszczania miasta, utrzy
mania i pielęgnacji terenów 
zielonych. Problem wody to 
także odprowadzanie i oczy
szczanie ścieków. Planiści 
proponują kilkuwariantowe 
rozwiązanie w budowie dzielnicowych

naturalnego. Wskazaliśmy już na 
kierunnek stopniowego od
chodzenia od używania pa
liw stałych dla celów grzew
czych i zastępowanie ich 
mniej szkodliwymi gazem 
i ropą. Poza takimi tendenc
jami, w planach ekologicz
nego rozwoju miasta zwraca 
się szczególną uwagę na ot
warcie dolin rzek, potoków 
i cieków fizjograficznych, 
umożliwiające spełnianie ich 
funkcji bioklimatycznych,

RYBNIK XXI WIEKU
skrzyżowania ul. Żorskiej 
z ul. Powstańców. Inne ulice, 
między innymi Wyzwolenia, 
Kotucza, Rudzka, Gliwicka, 
Mikołowska wymagają po
szerzenia.

Wraz ze wzrostem liczby 
mieszkańców i podniesie
niem poziomu życia, wzroś
nie także zużycie energii 
i wody. Planuje się połącze
nie sieci ciepłowniczej elekt
rowni „Rybnik,, z siecią cie
płowniczą elektrociepłowni 
w Chwałowicach. W ramach 
tego planu bierze się pod 
uwagę wykorzystanie ener
gii traconej bezpowrotnie 
w chłodniach kominowych 
elektrowni i przy „podgrze
waniu,, wody zalewu. Nad 
koncepcją ograniczenia emi
sji zanieczyszczeń pochodzą
cych z kotłowni wykorzys
tujących paliwo stałe, pracu
je fundacja ekologiczna „E
KOTERM,,.

Takie same szanse widzi 
się w gazyfikacji wszystkich 
dzielnic miasta, dzięki której 
zastosowane zostanie ogrze
wanie mniej uciążliwe ekolo
gicznie. Zakłada się budowę 
nowego gazociągu mające
go, poza wspomnianymi 
dzielnicami Rybnika, obsłu
giwać także Wodzisław i Ra
cibórz.

Problem istniejącego już 
teraz deficytu wody pitnej 
i braku ciśnienia na wy

dzielnicowych, niewielkich oczy-    polegających na tym, że 
szczalni.  dzięki otwartej przestrzeni

Sprawom wykorzystywa-    wzdłuż tzw. „korytarzy eko- 
nia energii i wody towarzy-    logicznych,, skażenia napły- 
szy nieodłącznie zamęczysz-   wające na Rybnik z Karwi - 
czanie środowiska natural-    ny, Ostrawy i Wodzisławia

OBSZAR ZAKRESKO W ANY  - ochrona układu fizjo
graficznego miasta - likwidacja barier przestrzennych 

OBSZAR ZACIEM N IO N Y  - ochrona i rehabilitacja 
istniejących siedlisk leśnych 

LIKWIDACJA BARIER PRZESTRZENNYCH
I  - wzdłuż rzeki Rudy
II - wzdłuż rzeki Nacyny
III - Zalew Rybnicki

Planowane rozwiązania komunikacyjne:
- linią ciągłą oznaczono wariant oparty na modernizacji 

i przebudowie dróg istniejących
- linią przerywaną oznaczono wariant oparty na budowie 

tzw. „Średnicowej ROW,,

nie będą się kumulowały nad 
centrum /jak jest obecnie/, 
lecz zostaną odprowadzone 
w sposób naturalny poza 
granice miasta.

Celem przybliżenia zało
żeń i zasad realizacji planu 
zamierza się wydanie opra
cowania, uświadamiającego 
mieszkańcom konieczność 
zmian. Chodzi tu przede 
wszystkim o zrozumienie za
sad kształtowania przestrze
ni, które z istoty swej nie są 
demokratyczne, gdyż wol
ność w przestrzeni wymaga 
stosowania się do ograniczeń. 
Po zatwierdzeniu założeń 
planu przez Radę Miasta 
opracowany zostanie pro
jekt planu w skali szczegóło
wej 1: 5000. Projekt zostanie 
wyłożony na okres trzech ty
godni do publicznego wglądu 
w celu zebrania uwag, za
strzeżeń i wniosków do osta
tecznych ustaleń szczegóło
wych planu.

X   X   X
Przy okazji omawiania 

zmian będących przed nami, 
warto abyśmy prześledzili historię

historię dochodzenia Rybnika 
do kształtu, w jakim ogląda
my go dzisiaj. Zalążki miasta 
sięgają X  wieku, kiedy w rejo
nie ulicy Smolnej pojawia się 
pierwsza osada rolnicza. 
Między X III i X V  wiekiem 
powstają Chwałowice, Nie
dobczyce i Ligota Rybnicka. 
W  1223 roku na miejscu dzi
siejszej siedziby sądu został 
założony zakon sióstr Nor
bertanek, sprowadzonych 
z Francji. Już w 1337 roku 
król Czech, Jan Luksembur
ski nadal Rybnikowi prawa 
miejskie. Zapisy kronikar
skie podają, że w wiekach od 
X IV  do XVIII, 60-70 procent 
mieszkańców miasta było za
trudnionych w rzemiośle. 
W  osiemnastym stuleciu two
rzą się zalążki przemysłu hut
niczego, powstają zakłady 
hutnicze w Gotartowicach, 
Rybnickiej Kuźni, Popielowie 
i Paruszowcu. Od końca tego 
stulecia przemysł hutniczy 
zostaje przebudowywany na 
rzecz rozwijającego się coraz 
prężniej przemysłu węglowe
go i maszynowego. W  XVIII 
wieku istnieją już trzy browa
ry i dwie garbarnie, w 1790 
roku powstaje kopalnia „Ig
nacy,,, później „Reden,,, 
„Maria Pomóż,,, „Rymer,,, 
„Szczęście Beaty,,, w 1913 
roku - kopalnie w Boguszowi
cach i Chwałowicach, w la
tach 1855 -1858 - kolej łączą
ca Racibórz, Wodzisław i Ry
bnik z Katowicami, w 1898 
roku - huta żelaza „Silesia,,, 
a w rok później fabryka ma
szyn z odlewnią /obecna „Ry
fama,, / .

Historia ta daje przegląd 
czynników miastotwór
czych, w wyniku których 
Rybnik ukształtował się ja
ko zespół rozproszonych, 
satelitarnych jednostek osa
dniczych. Ponadto w proce
sie dochodzenia do obecne
go układu administracyjne
go miasta, od roku 1865 sie
dmiokrotnie zmieniano jego 
granice administracyjne, co 
spowodowało jedenastokro
tny wzrost powierzchni mia
sta. Analizując powstały 
w ten sposób układ adminis
tracyjny, planiści oceniają 
go jako nieuzasadniony roz
wojem urbanistycznym mia
sta i - co za tym idzie - obszar 
trudny do objęcia skutecz
nym działaniem jednego sa
morządu terytorialnego.
Stąd w opracowanych sce
nariuszach rozwoju Rybni
ka nie można wykluczyć 
zmian przestrzennych dzia
łania samorządów, na przy
kład przez utworzenie no
wych gmin miejskich na po
łudniu /Chwałowice, Bogu
szowice,  Niedobczyce/
i wiejskich /Kamień, Gole
jów, Zebrzydowice/. Termin 
zakończenia całości prac 
nad planem rozwoju miasta 
zakładany jest na wrzesień 
bieżącego roku.

Założenia do planu prze
strzennego rozwoju Rybni
ka wykonał na zlecenie Za
rządu Miasta Zespól z Pra
cowni Urbanistycznej w Ryb
niku w składzie: inż. Wiesław 
Chmielewski, inż. Piotr Mo
cek, inż. Jerzy Wilczok i inż. 
Piotr Trybuś.

A. ŁUKASIK
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Głupie
pytanie
Kiedy zadajemy dziecku 

pytanie w rodzaju: „kogo ba
rdziej kochasz, mamusię czy 
tatusia?,,, nie zdajemy sobie 
sprawy, że jest to oczywisty 
błąd wychowawczy, ponie
waż zmuszamy dzieci do do
konania trudnego i stresują
cego wyboru pomiędzy oso
bami, które kocha i od któ
rych jest całkowicie uzależ
niony. Wybór jednego z ro
dziców, oznacza „odrzuce
nie,, drugiego, co u małego 
dziecka może wzbudzać bar
dzo silny lęk. Pomijając jed
nak tę sprawę, warto byłoby 
przyjrzeć się własnym dzie
ciom i sprawdzić, w jaki spo
sób nas spostrzegają. Jest to 
tym ważniejsze, że pojęcie 
o własnych rodzicach zmie
nia się wraz z wiekiem dziec
ka.

Małe dzieci myślą zwykle
o matce jako o osobie, która 
robi dla nich różne rzeczy, 
dba o ich potrzeby fizyczne, 
okazuje im miłość i troskę, 
jest prawie zawsze zadowolo
na i w dobrym humorze, tole
ruje mnóstwo dziecięcych wy
kroczeń i przychodzi dzie
ciom z pomocą, gdy mają 
jakieś kłopoty. Matki stano
wią dla nich większy auto
rytet niż ojcowie.

Starsze dzieci myślą o ma
tce głównie na podstawie te
go, co ona dla nich robi, lecz 
odkrywają, że jej autorytet
i prestiż w oczach świata nie 
są tak wielkie, jak kiedyś 
myślały. Środki masowego 
przekazu, zwłaszcza film i te
lewizja, są w znacznej mierze 
odpowiedzialne za dostarcze
nie dzieciom tradycyjnego 
stereotypu kulturowego ma
tki - gospodyni domowej, ja-

Statut
organiczny

województwa
śląskiego

część I
14 października 1919 roku 

Niemcy podnieśli rejencję 
opolską do rangi prowincji, 
chcąc w ten sposób pozyskać 
ludność do głosowania za 
nimi. W odpowiedzi, pod 
symboliczną datą 15 lipca 
1922 roku, Sejm Rzeczypos
politej Polskiej podjął 
uchwałę przyznającą Śląs
kowi szeroką autonomię. 
Był to kolejny ważki czynnik 
- obok społecznego, narodo
wościowego i militarnego 
w walce o powrót do Macie
rzy - czynnik sensu stricte 
polityczny, dyplomatyczny. 
Rezonans takiego posunię
cia mógł zaowocować nie 
tylko na wewnętrznej arenie 
zdarzeń.

4

ko gorszej od ojca. Ma to 
wielki wpływ na postawy 
dzieci starszych w stosunku 
do matek. Starsze dzieci za
czynają okazywać matkom 
mniej szacunku i przywiąza
nia, a stają się bardziej kryty
czne.

Pojęcie ojca różni się zde
cydowanie od pojęcia matki 
u większości dzieci. Ich zda
niem ojciec przebywa znacz
nie częściej poza domem niż 
matka, częściej i surowiej ka
rze niż matka, więcej wie i na 
ogół jest ważniejszy niż mat
ka, ponieważ zarabia pienią
dze, więcej posiada i jest gło
wą rodziny, jej „szefem,,. 
Szczególnie chłopcy wyka
zują tendencję do postrzega
nia roli ojca w rodzinie jako 
ważniejszej.

Wielu rodziców bywa za
skoczonych, kiedy zauważą, 
że ich dzieci traktują ich ina
czej niż kiedyś. Dotyczy to 
zwłaszcza matek, których 
prestiż w oczach dziecka 
zwykle obniża się z upływem 
lat. Wiele matek reaguje na 
to niepokojem, czy wręcz 
strachem o to, „co będzie 
dalej,,. Często matki, zanie
pokojone zmianą postaw wła
snych dzieci wobec nich, za
czynają nieświadomie rywali
zować z mężami o autorytet 
u dzieci. Tego typu rywaliza
cja kończy się, niestety, tak 
dla nich, jak i dla całej rodzi
ny, bardzo nieprzyjemnie, 
stanowi niepotrzebne źródło 
konfliktów i zamieszania.

Nie można zapominać, że 
zmiana postaw dziecka wo
bec własnych rodziców jest 
naturalną prawidłowością 
rozwojową, której na ogół 
nie da się odwrócić. Rywali
zacja pomiędzy rodzicami 
jest prawie zawsze czymś 
złym, ponieważ zaburza ich 
poczucie jedności rodziny.

STANISŁAW
FRYDRYCHOWICZ

Uchwała rekompensowa
ła także brak możliwości 
większego zaangażowania 
się rządu polskiego w walkę 
Górnoślązaków i była na tle 
wyborów komunalnych z li
stopada 1919 roku, a w ob
liczu przygotowań niemiec
kiej propagandy do plebis
cytu, mocnym wsparciem 
dla Korfantego, Rymera, 
Wolnego i innych rzeczni
ków polskości Górnego Ślą
ska. Działalność polskich ra
dnych, w wyniku listopado
wego zwycięstwa w wybo
rach, zmierzała również do 
demokratyzacji ordynacji 
elekcyjnej do sejmików po
wiatowych i sejmiku pro
wincjalnego. Działalność ta 
była niebagatelnym sympto
mem społecznego kształto
wania się ludzi, którzy mieli 
w przyszłości zasiąść w Sej
mie Śląskim. Współgrało to, 
nawiasem mówiąc z trady
cją, według której Ślązacy

„Hotel Polski” Myśliwców
TAK! Bo nie sposób tego     i Nadrenię,,.

rozdzielić. Pisząc o „Hotelu 
Polskim,, nie można nie na
pisać o rodzinie Myśliwców, 
do której hotel należał od 
roku 1925, kiedy to 6 kwiet
nia senior rodziny, Wincenty 
Myśliwiec nabył go od prze
mysłowca Teofila Pojdy za 
67 tysięcy ówczesnych zło
tych polskich.

WINCENTY MYŚLI
WIEC /1 876-1954/ był wy
bitnym działaczem polskim 
na wychodźstwie. Pod ko
niec XIX stulecia emigruje 
z Brzezia pod Raciborzem do 
Bottrop w Westfalii, gdzie po 
szesnastu latach pracy pod 
ziemią założył/jak głosi za
chowana przez rodzinę ulot
ka reklamowa/ „... najwięk
szy skład mebli i wypraw dla 
nowożeńców na Westfalię

N a wieść o tym, że od
radza się Polska, a o Górny 
Śląsk trzeba walczyć - sprze
daje skład i przenosi się do 
Zabrza, gdzie w zakupio
nym przez siebie domu za
kłada „Gospodę Polską,, - 
miejsce zbiórek organizacji 
propolskich. Z tego powodu 
ze strony Niemców spotyka
ją go szykany. W 1924 roku 
zmuszony jest za pół darmo 
sprzedać posiadłość i po raz 
kolejny zmienić miejsce za
mieszkania. Przenosi się do 
Rybnika i odtąd losy jego 
i rodziny związane są z na
szym miastem. „Hotel Pol
ski,,, obok „Świerklańca,,, 
staje się ośrodkiem życia ku
lturalnego mieszkańców Ry
bnika. Tu na „Białej Sali,, 
/reprezentacyjnej dla miasta

sali bankietowej/ odbywają 
się jubileuszowe zjazdy, bale
i okolicznościowe przyjęcia 
Tak dzieje się do roku 1939, 
kiedy to hotel przejmują 
Niemcy.

W 1945 roku rodzina 
ojciec Wincenty - senior oraz 
synowie Czesław i Wincenty 
- junior ponownie wracają 
do kompletnie zrujnowane
go hotelu. Niemcy, opusz
czając Rybnik wywieźli 
z niego wszystko, co się tyl
ko dało, a resztę zniszczyli.

Przywracanie hotelu do 
stanu używalności trwa do
2 lutego 1946 roku, kiedy to 
ponownie otwiera on swoje 
podwoje. W okresie od 1946 
do 1949 roku restaurację 
prowadzi syn Wincenty, 
a hotelem zarządzają obaj 
bracia. W okresie od

Marzenie rowerzysty...

„uparcie bronili przysługu
jącego im z natury prawa do 
rządzenia się we własnym 
domu,,. Później przykładem 
tego była np. działalność 
Sejmu Śląskiego, po prze
wrocie majowym.

Ustawa o statucie organi
cznym województwa ślą
skiego miała także zdopin
gować miejscowy kapitał, 
zapewniając mu prolongatę 
wpływów poprzez upawnie
nia. W głównej jednak mie
rze stanowić miała przeciw
stawienie się Niemcom, któ
rych pewne kręgi, z popar
ciem Anglików, wysuwały 
projekt tzw. „Freistaat 
Schlesien,,! Statut organicz
ny odgrywał dużą rolę, gwa
rantując ziemi śląskiej odrę
bne traktowanie. Nadawał 
województwu śląskiemu 
rozległą autonomię, której 
organami stały się Sejm i wy
bierana przezeń Rada Woje
wódzka. Komptencje sejmu

obejmowały m. in. organiza
cje samorządu i administra
cji, policji, szkolnictwa 
wszystkich typów i stopni, 
obejmowały dalej związki 
zawodowe, gospodarkę wo
dną, wreszcie nakładanie 
podatków i opłat. Niektóre 
ustawy ogólnopaństwowe, 
a obejmujące także wojewó
dztwo śląskie, musiały zys
kać poparcie Sejmu Śląskie
go, aby wejść w życie. Stwo
rzono odrębny Skarb Śląski. 
Miało to niepospolite zna
czenie, zwłaszcza dla prze
prowadzania różnych inwes
tycji, najważniejszych dla re
gionu z jego punktu widze
nia. Śląski Sejm nie posiadał 
jedynie prerogatyw w spra
wach zagranicznych, polity
ki wewnątrzpaństwowej 
i w sprawach obronnych. 
Tak szerokich uprawnień 
nie posiadało żadne inne wo
jewództwo.

M. PALICA
c. d. n.

Sprawiedliwy
Instytut Pamięci Narodo

wej „YAD VASHEM„ w Je
rozolimie przyznał Marii 
i Józefowi TKOCZOM 
z Radlina medal „Sprawied
liwy Wśród Narodów Świa
ta,, za uratowanie przed za
gładą trzech Żydówek. Uro
czystość wręczenia medalu 
odbyła się w Krakowie. Nie
stety państwo Tkoczowie nie 
doczekali tej chwili, a medal 
został im przyznany pośmie
rtnie. Z rąk ambasadora Iz
raela w Polsce MIRONA 
GORDONA odebrała me
dal ich córka Stefania Maro
szek.

W styczniu 1945 roku hit
lerowcy rozpoczęli ewakua
cję więźniów z obozu kon
centracyjnego w Oświęci
miu. Z „marszu śmierci,,, 
którego trasa przebiegała 
przez Jastrzębie i Wodzis
ław, a który pochłonął wiele 
ofiar, nielicznym więźniom 
udało się jednak zbiec.

Janina Podlodowska

Sobótka w Pszowie
Kiedy ojciec Szymona miał 

siedem roków, to okropny po
żar zniszczył siedem kościoł
ów i trzy klasztory w mieści
e, a ostał się tylko zamek na 

Ostrogu i sześć domów przy 
farze, a kiedy miał 15 roków, 
to po raz pierwszy zabrali go 
Odrą do samego Wrocławia 
ze zbożem i innym towarem 
i tak już został na tej szkucie 
do końca pracowitego życia, 
jako przewoźnik. Teraz sla
bował i siedział w domu, 
a Szymon, jego syn zmyślny
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P R O G R A M  T E L E W IZ Y J N Y

od 10
Piątek 10. 04. 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry
9. 00 Wiadomości
9. 10 Domowe przedszkole
9. 40 Program dnia
9. 45 Szkoła dla rodziców / l /
10. 00 Dziedzictwo Guldenbur
gów /6 /, serial niem.
10. 45 Szkoła dla rodziców /2 /
11. 00 Działkowe spotkania
11. 40 Moja modlitwa - rozważa
nia wokół Dekalogu
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 Agroszkoła - wykorzys
tanie ziemniaków
12. 45 Telewizja Edukacyjna za
prasza

Sobota 11. 0 4 . 1992 r.

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 Wieści
7. 55 Wszystko o działce
8. 20 Rynek AGRO
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Ziarno - program red. kato
lickiej dla dzieci
i rodziców
9. 35 5-10-15 Program dla dzieci 
i młodzieży
10.30 Język angielski dla dzieci
/34 /
1035 Wojownicze żółwie Nin
ja,, - serial prod. USA
11. 00 Siódemka w Jedynce - 
francuski program satelit. 
przedstawia: „Edward Vuil
lard,,
11.30 Z Polski rodem - magazyn 
polonijny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 Wędrówki dalekie i b li-

kwietnia dO 16 kwietnia 1992 r.
13. 00 Teleplastikon
13. 20 Eko-lego,,, D„ - jak drabi
na troficzna
13. 40 Al-Kibla, kierunek na 
Mekkę/6/: „Tańczący derwi
sze,,
14. 10 ABC ekonomii: Bank
14. 15 Jeśli nie Oxford, to co?
14. 40 Pogranicze / 2 / : „Lubycza 
Królewska,, - reportaż
14. 50 Dokument trochę inny - 
prezentacja filmów 
Krzysztofa Kieślowskiego
15. 20 Szkoła żon: Porzucona?
15. 40 Uniwersytet Nauczyciel
ski: „Nauka języka,,
16. 05 Wideo - szkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla najmłodszych:

Ciuchcia
17. 05 Język angielski dla dzieci 
/ 33/
17. 15 Teleexpres
1735 Warto wiedzieć - magazyn
popularnonaukowy
17.55 Za kierownicą
18. 00 Dziedzictwo Guldenbur
gów / 6 /  serial niem.
18.50 Klub Dobrej Książki
19. 15 Dobranoc: Bouli 
19.30  Wiadomości
20. 05 Irlandczycy /4  i 5 / - serial 
irlandzko-francuski
21.50 Polskie ZOO /pow t./
22. 05 Sprawa dla reportera - 
progr. Elżbiety Jaworowicz
22. 45 Wiadomości
23. 00 Raport - publicystyka 
międzynarodowa

23. 25 Wieczór konesera: „Moja 
noc u Maud„ - francuski 
film fabularny /p rod . 1968 /  reż. 
Eric Rohmer
01. 15 Poezja na dobranoc

Program 2
730 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 Pif i Herkules - serial fran
cuski
835 Świat kobiet - magazyn
9. 00 Transmisja obrad Senatu
15. 45 Powitanie
15. 50 Pif i Herkules - serial 
francuski /powtórzenie/
16. 15 Z kart krakowskiego ar
chiwum: „Fortyfikacje 
Krakowa,, / 1/  - program Andrzeja

Andrzeja Germanna 
16.30  Panorama
16. 40 Benny Hill
17. 10 Nagi Hollywood /1 /„ A k 
tor i gwiazda,, - angielski 
serial dokumentalny reż. Margy 
Kinmonth
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21.50 ,, I dzidziuś w domu,, - film 
fabularny USA 
/prod. 1980/
23. 25 Benny Hill
24. 00 Panorama
00. 10 Non stop kolor: Klascy 
rock and rolla - 
Wojciech Mann przypomina 
gwiazdy rock and rolla 
z przełomu lat 50 i 60.

bliskie „Rzym - miasto 
cesarzy,, - film dok. prod. belgij
skiej
12. 50 Eko-Echo - program eko
logiczny
13. 00 Ściśle jawne - wojskowy 
program publicystyczny
13. 30 My i świat - magazyn
13. 45 Walt Disney przedstawia 
: „Kacze opowieści,, - 
„Roztargniony profesor /2  - 
ost./
15. 00 Z Archiwum Teatru Tele
wizji: Antoni Czechow,
„Trzy siostry,, /1 974/reż. Alek
sander Bardini
17. 15 Teleexpres
17. 35 Magazyn kulturalny „Wi
zje,,
18. 00 „W 80 dni dookoła świa
ta,,/6 ost./-serial prod. USA
18. 45 Businesswoman Club
19. 00 Małe wiadomości DD - 
program inf. dla dzieci
19. 10 Dobranoc „Wodniczki,,

1930 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
20. 20 „Fandango,, - film fab. 
prod. USA /prod. 1986r. /
/87 min ./ reż. Kevin Reynolds, 
wyk. Kevin Costner i in.
2130 Przegląd wydarzeń tygod
nia
22. 05 Jubileusz trójki
23. 05 Sportowa sobota
23. 45 „Elita zabójców,,, film 
fab. prod. USA/120min/
1. 45 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 Kaliber - magazyn wojs
kowy
8. 00 Halo dwójka
8. 20 „Mała księżniczka,, / 4 /  
„Serdeczna przyjaciółka,, - 
serial produkcji japońskiej
8. 45 ONA - magazyn dla kobiet
9. 10 Karnawał nicejski - repor
taż
9. 40 Tacy sami - program

w języku migowym
10. 00 Wspólnota w kulturze - 
twarze Inki Sobien
10. 30 Magazyn przechodnia
10. 40 Czterdzieści świętych dni - 
reportaż
11. 00 P. K. F.
11. 10 Akademia polskiego filmu 
„Miasteczko„/1960/  75min. 
reż. Romual Drobaczyński, Ju
lian Dziedzina
12. 35 Misterium Stasysa - rela
cja z wystawy
12. 50 Zwierzęta świata - „Krai
na Orła,, / 7 /
- „Przez morze traw,, cz. l film 
dok. prod. ang.
13. 15 Zbliżenia, czyli to i owo 
o filmie
13. 45 Wzrokowa lista przebo
jów - Marka Niedźwieckiego
14. 15 Klasztory polskie - Klary
ski - film dokum.
14.50 Wieczór Osckarów w ki
nie Capitol - reportaż
15. 10 Studio sport - koszy

koszykówka zawodowa
16. 00 Program dnia
16. 05 Licytacja - teleturniej
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych -Totalizatora Sportowego 
1630 Panorama
16. 40 Misz - masz - magazyn
17. 05 „Port lotniczy Duessel
dorf,, /2/„Fałszywe 
podejrzenie,, - serial prod. nie
mieckiej
18. 00 Program lokalny 
1830 Wielka gra - teleturniej 
1930 Galeria dwójki - Aleksa
ner Roszkowski
20. 00 Muzyka moja miłość - 
Zdzisław Beksiński
21. 00 Panorama
2130 Obrazy, słowa, dźwięki - 
magazyn o sztuce
22. 10 „Na południe od Brazos,, 
/ 2 /  - serial USA
23. 10 Gwiezdny pył - koncert 
znanych przebojów orkiestry 
Glenna Millera
24. 00 Panorama

Niedziela 12. 04. 1992 r.

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 Rolnictwo na świecie
8. 15 Przystanki codzienności - 
reportaż
8. 35 Notowania
9. 00 Teleranek
9. 55 Język angielski dla dzieci 
/35/
10. 00 „Operacja Mozart,, / 8 /  
serial prod. franc. - niem.
1030 „Rzeka Żółta,, / 7 /  - „Ko
lebka cywilizacji,,
serial produkcji japońskiej 
11.20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
11.50 Magazyn „Morze,,
12.20 „Tydzień,, - magazyn rol
niczy
13. 00 Teatr dla dzieci - Jerzy 
Owsiak, Michał Lorenc 
„Niezwykłe przygody z pal-

Poniedziałek 13. 04. 1992 r.
Program 1 
13.30 Wiadomości
13. 40 Program dnia
13. 45 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
13. 45 Język francuski /2 4 /

 palcem ludojada,,, reż. C. Moraw
ski
14. 10 „Droga krzyżowa,, - film 
dok. A. Pietraszek
15. 10 Program dnia
15. 15 Studio sport
16. 15 Świat kulturalny - prze
gląd światowych wydarzeń 
kulturalnych
16. 55 Klub samotnych serc
17. 15 Teleexpres
17. 35 7 dni - Świat
18. 05 Paradise - znaczy raj /1 5 / 
-„Ostatni wojownik,,,
serial produkcji USA
19. 00 Wieczorynka: Walt Disey 
przedstawia:
„Nowe przygody Kubusia Pu
chatka,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 Rodzina Straussów /6 /, 
serial prod. USA
21. 00 Sportowa niedziela
21. 30 Mafia narodowa - Kabareton

+ Impresje francuskie
14. 25 Schumann und Duessel
dorf + impresje niemieckie
15. 00 Język angielski + impresje 
angielskie
15. 35 Uniwersytet nauczycielski
- prezentacje
„Gdy zawód jest pasją,,
16. 05 Wideo szkoła

kabareton
22. 15 Świat filmu animowanego
22. 45 Teatr w kadrze, „Pełen 
guślarstwa obrzęd 
świętokradzki,,, o „Teatrze LA
BORATORIUM,, Grotowskie
go

Program 2
7. 30 Przegląd tygodnia /d la  nie
słyszących/
8. 00 Film dla niesłyszących 
„Rodzina Straussów,, /6 / 
serial prod. USA
8. 55 Słowo na niedzielę
9. 00 Powitanie
9. 10 Rebusy - teleturniej
9. 30 Programy lokalne
1030 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
1130 „Róbta co chceta,, - Roc
kowe spotkania, czyli 
muzyczna jazda bez trzymanki

16. 10 Program dnia
16. 15 Luz - program nastolat
ków
17. 15 Teleexpres 
1735 Antena
18. 00 „Alf,, - serial prod. USA 
1830 Kraje, narody, wydarze
nia

ki
11. 50 Animals - program ekolo
giczny
12. 30 Palmy w Skrzydlanej - 
reportaż
12. 40 Podróże w czasie i prze
strzeni -„Wspaniała 
maszyneria,, / 7/  „Płuca,, - serial 
dok. prod. włoskiej
13. 30 Auto
14. 00 Klub YUPPIES - pro
gram dla młodzieży
14. 25 Studio Sport - hokej za
wodowy NHL
15. 10 Spięcie - program Jolanty 
Fajkowskiej
15. 25 Kino familijne „Duchy 
dworu Buxey’a„ cz. l
film prod. USA, reż. Bruce Bil
son
16. 15 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 Do trzech razy sztuka - 
program z udziałem

19. 00 Opinia publiczna
19. 15 Dobranoc „Reksio,, 
, „Reksio detektyw,,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 Teatr Telewizji - Jean 
Anouilh „Becket czyli honor 
Boga,, /109 m in/ reż. Grzegorz 
Warchoł
22. 00 Leksykon polskie mu

Jolanty Zykun, Tatiany Kwiat
kowskiej, Jerzego Kryszaka, 
Mariana Opani i Andrzeja Za
orskiego
17. 10 „Nie odchodzi - 12 
wspomnień o Kalinie Jędrusik,, 
film dok. Tadeusza Pawłowicza
18. 10 Bliżej świata - przegląd 
TV satelitarnych
19. 00 Martha Argerich i Sin- 
fonia Varsovia - 
transmisja koncertu ze studia 
koncertowego PR-S-1
20. 00 Telekonferencja dwójki
20. 40 Beskidzkie palmy wielka
nocne - film dok.
A. Różyckiego
21. 00 Panorama
2135 „Opowieść o Tonnym Ci
mo„ - dramat sens. prod. USA 
reż. Marc Daniels
23. 05 Okolice jazzu - Keith Jav- 
vet - Standardy
24. 00 Panorama

muzyki rozrywkowej - „S„
22. 20 Gerard Wilk - reportaż 
o tancerzu i nauczycielu tańca
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Requiem,, Romana M a
ciejewskiego - film dok.
Stefana Szlachtycza /wyk.

c. d. na str. 6     5
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P R O G R A M  T E L E W IZ Y J N Y

Poniedziałek 13. 04. 92

c. d. ze str. 5
chór i orkiestra Filharmonii 
Narodowej w Warszawie pod 
dyr. Larsa Bonstorpa 
00. 05 Poezja na dobranoc

Wtorek 14. 04. 1992 r.

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 - progr. dla rodziców
9. 40 Program dnia
9. 45 Gotowanie na ekranie/1/ - 
magazyn kulinarny
10. 00 Dynastia - serial prod. 
USA
10. 50 Gotowanie na ekranie / 2/  
- magazyn kulinarny
11. 05 Kwadrans na kawę 
11.20 Muzyka na instrumenty
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - uprawa ziół

Środa 15. 04 . 1992 r.

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 - progr. dla rodziców
9. 40 Program dnia
9. 45 Giełda pracy - giełda szans 
/ l /
10. 00 „Kobieta za ladą,, / 5 /  - 
„Dziadek Dominik,, - serial 
prod. czechosłowackiej
10. 50 Giełda pracy - giełda szans 
/ 2 /
11. 05 Kultura ludowa konteks
ty
11. 50 Greifswald - reportaż
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja edukacyjna

Czwartek 16. 04. 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - Poranny M a
gazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadmości poranne
9. 10 Domowe przedszkole /wie
lkanocne zwyczaje/
9. 35 Porozmawiajmy o dzie
ciach - progr. dla rodziców
9. 40 Program dnia
9. 45 Przyjemne z pożytecznym 
/ l /
10. 00 „Gliniarz i prokurator,, 
/ 1 1 / - serial krymin. USA
10. 50 Przyjemne z pożytecznym
/ 2 /
11. 05 Sto lat - magazyn ubez
pieczeń społecznych
11. 15 Amerykańskie podróże - 
reportaż J. Kondrackiej 
11.35  Ryzyko zawodu - wojs
kowy program publicystyczny
12. 00 Wiadomości

Program 2
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sonda
17. 10 „Artysta i jego świat,, - 
„Leonardo da Vinci i moż
ni,,, serial prod. niemieckiej
17. 40 Ojczyzna - polszczyzna - 
Zdradliwe formy podobne

12. 50 Planeta Ziemia - film dok. 
prod. USA
13. 20 Fizyka - kwanty promie
niowania
13. 50 Pierwsze loty
14. 00 Chemia - tworzywa sztu
czne
14. 35 Tele - komputer
14. 55 Przygody Kapitana Remo
15. 10 Sezam - magazyn popula
rnonaukowy
15. 25 Świat chemii /2 6 / - Przy
szłość chemii - serial 
popularnonaukowy prod. USA
16. 05 Wideo-szkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla dzieci: TIK - TAK 
oraz film z serii:
„Dennis - Zawadiaka,, /9 /
17. 05 Język angielski dla dzieci 
/36 /
17. 15 Teleexpres

edukacyjna
12. 15 Agroszkoła - uprawy ma
ło znane
12. 40 O „Zemście,, - mówi And
rzej Wanat
12. 45 Teatr Telewizji - Aleksan
der Fredro „Zemsta,,
reż. Jan Świderski
14. 30 ORTO znaczy ogród, czy
li w cieniu figi z Palermo
14. 40 Ogrody naturalistyczne 
i eklektyczne
15. 10 Malarz świata - portret 
pewnego artysty - film 
dokumentalny Stefana Szlach
tycza o Marianie Sobbotko
15. 40 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Bliżej Europy - Mass 
Media - czwarta władza
16. 05 Wideo - szkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 Trzy, cztery... start
16. 45 Kino nastolatków „Wy
chowawca,, - serial prod.

12. 10 Pieśni wielkopostne
12. 20 Królestwo Grzmiącego 
Smoka
13. 10 Szczególny dzień Ziemi - 
film dokument.
14. 45 Materiał ducha - rzecz 
o Bielsku - Białej
15. 15 Wędrówki dalekie i bliskie 
- film dok. W. Karwata i Jacka 
Kunickiego
16. 05 Wideo - szkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 Teleferie: Pisanka oraz 
„Hau... /1/  - „Adaptacja,, 
serial prod. ang.
17. 15 Teleexpres
17. 35 Magazyn katolicki - Od 
wjazdu do Jerozolimy do 
Góry Ukrzyżowania
18. 00 Sherlock Holmes i dr Wat- 
son /7 /  - „Podstęp 
niewidomego,, - serial prod. 
ang. - polskiej
18. 30 Zwierzęta Ameryki /6 /

18. 00 Program lokalny
1830 „Biuro, biuro,,/17 /„P o 
wrót szefa,, -serial prod. niem.
19. 00 „Pokolenia,, /100 / - serial 
prod. USA
19.20 Fotel dwójki
1930 W Żelazowej Woli gra
Wojciech Świtała
20. 00 Wielka piłka

1735 Serial filmowy
18. 00 „Defilada,, - film dok. 
Andrzeja Fidyka
19. 00 Test - magazyn konsu
menta
19. 15 Dobranoc -„Mały ping
win PIK - POK„
1930 Wiadomości
20. 05 Dynastia - serial prod.
USA
21. 00 Studio publicystyczne 
ZAPIS
22. 15 Rokendroler - magazyn 
polskiej muzyki rockowej
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Siódemka w Jedynce - 
Oblicza wiany - rance -
film dok. prod. francuskiej 
23.55 Family Album - amery
kański kurs języka angielskiego 
0. 20 Poezja na dobranoc

Program 2
7. 30 Panorama

USA
17. 15 Teleexpres
1735 Klinika zdrowego czło
wieka
18. 00 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
1830 Rewizja nadzwyczajna - 
Bursa im generała Grota - 
program Dariusza Baliszew
skiego
19. 00 Dziesięć minut dla minist
ra pracy
19. 15 Dobranoc „Węgierskie 
bajki ludowe,,
1930 Wiadomości
20. 05 Studio Sport - półfinał
pucharów Europy w P. N.
21.55 Refleks - program pub
licystyczny
22. 10 Interpretacje
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Daleko od szosy,, /7  
ostatni/ - „We dwoje,, - 
serial prod. TP

- „Pożyteczne nietoperze,, 
serial dok. prod. USA
19. 00 Dziękuję - Jacek Kuroń
19. 15 Dobranoc - „Dziwny 
świat kota Filemona,,
1930 Wiadomości
20. 05 „Gliniarz i prokurator,, -
serial krymin. prod. USA
21. 00 Pegaz
2130 Księża poeci - Wacław 
Oszajca, Michał Zioło
22. 00 Kuluary
22. 15 Studio Temat: „A ty bę
dziesz sierotą,, - reportaż 
Wojciecha Worotyńskiego
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Lacrimosa,, - koncert 
muzyki pasyjnej
0. 05 Poezja na dobranoc

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 „Nowe przygody He-

20. 30 „W cieniu Kremla,, „Plac 
Czerony, niedziela,, -
film dokumentalny Haliny Acz
kasowej
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 Wydarzenia tygodnia
22. 00 „Król Olimpiad,, opo
wieść o życiu i miłości

7. 40 Rano
8. 10 „D iplodorianie„/l/- serial 
anim. prod. ameryk. - 
francuski /26 odcinków/ „Dip
loderianie przybywają,,
835 Świat kobiet
9. 00 Program lokalny 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język francuski /2 2 /
10. 45 Teleklinika doktora Ana
tolija Kaszpirowskiego
11. 20 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „Diplodoranie,, / l /  - ser
ial anim. prod. francusko- 
amerykańskiej „Diplodorianie 
przybywają,, /pow t/
16. 15 Sport
16. 30 Panorama
16. 40 Okruchy rzeczywistości
17. 05 Przegląd kronik filmowych

035 Poezja na dobranoc

Program 2
7. 20 Panorama
7. 40 Rano
8. 00 Program lokalny
8. 10 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów
Zjednoczonych, „Galaktyczny 
Puls,, - serial anim. prod. USA 
835 Świat kobiet - magazyn
9. 00 Program lokalny 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów
Zjednoczonych,,, Galaktyczny 
puls„-serial prod. USA/powt/
16. 15 Z wiatrem i pod wiatr -

Mana,, /2 4 / serial anim. prod. 
USA
835 Świat kobiet - magazyn
9. 00 Program lokalny 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, /103 / - serial 
prod. USA
10. 00 CNN
10. 15 Język angielski / 27/
10. 45 Rano
15. 45 Powitanie
15.50 „Nowe przygody He-Ma
na, /2 4 /-  serial anim. prod. 
USA
16. 10 Sport - nauka gry w tenisa
16. 30 Panorama
16. 40 Reporterzy „Dwójki,, 
przedstawiają
17. 05 Dział Form Dokumental
nych przedstawia: „Drogi nie 
zastawiaj,, M. Przedpełskiego, 
„Babunia,, A. Czułdy, „Miejsce

Avery’ego Brundage’a /4  o s t /  - 
serial prod. USA
22. 45 Osobliwości z historii bu
dowy organów
23. 05 Prawo wyboru, Granice 
patriotyzmu - Emigracja / 2/
24. 00 Panorama

filmowych
17. 40 Moja modlitwa
18. 00 Program lokalny
18.30  „Pod wspólnym dachem,, 
/3 9 /  „Moja siostra Anna,, 
serial prod. francuskiej 
18.55 Eurouzzle 
19. 00. „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
1930 Rozmowy o Rzeczypos
politej
19.30  Język angielski /2 9 /
20. 00 Wielki sport
2030 Nowa premiera Teatru 
Ekspresji
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 „Czas miłości,, - film fab. 
prod. USA /1 973 r /
- 93 min. - reż. George Schaefer, 
Joseph Sargent
23. 15 Być wśród ludzi - film 
dok. Lecha Kujawskiego
24. 00 Panorama

magazyn żeglarski
1630 Panorama
16. 40 Magazyn ekologiczny
17. 00 Losowanie gier liczbo
wych - Totalizator Sportowy
17. 05 „Wspólna Europa,, / l /  - 
świadomość europejska
18. 00 Program lokalny
1830 „Allo, Allo„ / 22/ - serial 
prod. angielskiej
19. 00 Pokolenia - serial prod. 
USA
19. 20 Wywiad dwójki 
1930 Język angielski /5 7 /
20. 00 „Z biegiem rzeki,, / 3 /  ser
ial prod. austral.
21. 00 Panorama
2135 Ekspres reporterów
22. 00 Studio teatralne „Dwój
ki,, - „Psalmy Davida,,
reż. Robert Gliński
23. 15 Ballada o drodze krzyżo
wej
24. 00 Panorama

Miejsce„ K. Kwinty
18. 00 Program lokalny
1830 „Marc i Sophie,, / 4 /  - 
„Kiedy przylatują bociany,,
- serial prod. francuskiej 
1835 Europuzzle
19. 00 „Pokolenia,, /1 0 3 /-  serial 
prod. USA
19. 20 Jaka konstytucja? - Kon
stytucja 3-Maja 
1930 Język francuski / 22/
20. 00 Wielki sport - Po pucha
rach
2030 „Misjonarki miłości,, - 
film dok. I. Kwiatkowskiej 
i Jadwigi Zajicek
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 Bez znieczulenia - pro
gram Wiesława Walendziaka
22. 00 „Listy do syna,,, film fab. 
prod. USA /1979 92 m in/ 
2330 Wieczerza - program poe
tycki
24. 00 Panorama

6         GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SPACERKIEM PO MIEŚCIE
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Mniejszy ruch 
w centrum

W tym roku władze miej
skie Rybnika planują wyko
nanie połączenia ulicy M I
KOŁOWSKIEJ z GLIWIC
KĄ poprzez ulicę Wielopol
ską. Inwestycja ta będzie ko
sztowała ok. 3 mld zł. Od
ciąży to z ruchu przelotowe
go centrum miasta. Samo
chody nie będą musiały jeź
dzić ulicami Wyzwolenia 
i Kotucza.

Przez ulice Lipową i Pod
miejską otworzy się przejazd 
do ulicy Rudzkiej. Projekto
wane jest także połączenie 
ulic RACIBORSKIEJ 
i WODZISŁAWSKIEJ 
przez ulicę Ujejskiego. Jak 
poinformował nas wicepre
zydent MARIAN ADAM-

Humor rybnickich 
zeszytów szkolnych

Przyczyną wzrostu ludności na 
wsi jest to, iż na wsi jest roz
winięte rolnictwo, co powoduje, 
że jest potrzebnych wiele rąk do 
pracy. Inną z przyczyn jest to, iż 
kobiety na wsi są bardziej wierzą
ce niż kobiety w mieście, dlatego 
też nie przerywają ciąży, bo to 
jest grzechem. Ludzie mieszkają
cy na wsi są zabobonni i sądzą, że 
liczba dzieci wskazuje na wiel
kość bogactwa danej rodziny. 
Dlatego też rodziny są wielodzie
tne. Także przyczyną jest brak 
środków antykoncepcyjnych. 
W aptekach ich nie można do
stać, a jeżeli już są, to kobiety 
wstydzą się je  kupować. Bo mog
łoby się to roznieść po całej wsi.

Uczennica kl. II

RYBNICKA
KSIĄŻKA
TELEFONICZNA

24892
25556
23172
28989
28118
22237
24872
28629
27717
28504
26696
2298
27345
23967
28478
22627
26009
21330
28119

t e
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Uczniowie z Kraju Basków 
u swoich rówieśników

ADAMCZYK, władze miasta będą 
starać się, by zdążyć z wyko
naniem tych robót jeszcze 
w tym roku. Będzie to jed
nak uzależnione od stanu 
finansów miasta. Planowane 
połączenia w znacznym sto
pniu usprawnią układ ko
munikacyjny Rybnika i od
ciążą centrum z ruchu koło
wego.

Dotychczasowe doświad
czenia w tym zakresie są za
chęcające. Wykonane połą
czenie między ulicami Rudz
ką, a Zebrzydowicką po
przez ulicę Gzelską, jest chę
tnie wykorzystywane przez 
kierowców. Wykonując te 
roboty nie spodziewano się, 
że będzie tam tak duży ruch.

/ j a k /

W ostatnią niedzielę na za
proszenie uczniów z LO im. Po
wstańców Śląskich, przybyła do 
Rybnika grupa hiszpańskiej 
młodzieży z Lejona koło Bilbao. 
Przyjazd Hiszpanów daje po
czątek, opartym na zasadach 
wymiany, kontaktom I LO z Li
ceum Publicznym z Kraju Bas
ków. W końcu września br. trzy
dziestu jeden uczniów z rybnic
kiego LO wyjedzie nad Zatokę 
Biskajską.

Cele, jakie przyświecają orga
nizatorom tej i podobnym jej 
imprezom, to praktyczne wyko
rzystanie znajomości języka an
gielskiego i zapoznanie się z kul
turą narodową, oglądaną od 
strony reprezentacyjnej /W a
wel, Klasztor na Jasnej Górze/ 
i od kuchni /zakwaterowanie 
w domach nowych przyjaciół/.

Żeby skorzystać z takiej oka
zji, trzeba sobie na to zasłużyć. 
Wyjechać mogą tylko najlepsi. 
Ponadto rodzina podejmująca 
licealistę zapoznaje się z ankietą

zawierającą informacje o znajo
mości języka, statusie społecz
nym rodziców i... zdjęcie.

Podopieczni Nekane Landa, 
dyrektorki liceum z Lejona, spo
tkali się już z prezydentem Józe
fem Makoszem, zjechali do ko
palni „Marcel,,, zjedli obiad

przygotowany przez uczennice 
szkoły rolniczej, której budynek 
bardzo się spodobał młodym 
Baskom; wyrazili także chęć 
zwiedzenia Oświęcimia.

Odczucia, które towarzyszą 
ich pobytowi wiążą się z nie
przyjemnym chłodem panują
cym w naszym kraju i ciepłem 
Polaków. Zainteresowanie po
jawieniem się Hiszpanów w bu
dynku liceum przy ul. Kościu
szki wzmaga osoba jednej 
z uczennic ocenianej jednomyśl
nie za prawdziwą piękność.

A. Łukasik

Rybnicki zaułek...

... może nie tak malowniczy jak w Wenecji, ale mający swój urok

Eskulapiada
W poniedziałek 6 kwiet

nia 1992 r. w siedzibie PCK 
przy ul. Chrobrego w Ryb
niku dobyły się rozgrywki 
ESKULAPIADY dla szkół 
ponadpodstawowych. Orga
nizatorem był Zarząd Rejo
nowy PCK Rybnik pod pat
ronatem Zarządu Wojewó
dzkiego. Uczestniczyło 
9 szkół - osiem z Rybnika 
i jedna z Żor.

Komisja Konkursowa, któ
rej przewodniczyła dr Lidia 
Krynicka, najwyżej oceniła 
drużynę TECHNIKUM
GÓRNICZEGO w Rybni
ku w składzie: Mariusz Swa
czyna i Marcin Szwelengre
ber; II miejsce zajęła drużyna 
LO Sióstr Urszulanek, a III 
Liceum Medyczne.

Część nagród dla uczestników

N O T E S  D O M O W Y

uczestników ufundowały księgar
nie: Orbita, Techniczna i An
tykwariat, natomiast hurto
wnia „Wojciech,, przy ul. 
Prostej ofiarowała soki owo
cowe.

Zwycięzcy są uczniami IV 
klasy Technikum Górnicze
go. W ub. roku zajęli drugie 
miejsce w konkursie miej
skim, w maju pojadą na Es
kulapiadę Wojewódzką i za
mierzają ją  wygrać! Mariusz 
Swaczyna chce studiować 
medycynę, a do technikum 
poszedł ze względu na ist
nienie klas sportowych w tej 
szkole /grał w koszykówkę/, 
no i stypendium...

Marcin Szwelengreber in
teresuje się historią PCK 
i udzielaniem pierwszej po
mocy w nagłych wypadkach.

Życzymy chłopcom po
wodzenia w wojewódzkich 
rozgrywkach.

/ l o g /

Graczyk Stanisław Młyńska 25757 Grobelny Barbara Puszkina
Graczyk Bogdan 
Grad Bogusław 
Gradowska Danuta

Wyzwolenia 27591 Grobelny Grzegorz Wrębowa
Dworcowa 27874 Grobelny Jan Mglista
Budowlanych 24243 Groborz Bernard Raciborska

Grajdek Mieczysław Zawadzkiego 24217 Groborz Norbert Tęczowa
WesterplatteGrajewski Piotr lek. med. Mikołowska 23551 Groborz Bernard

Grajner Eugeniusz Wyzwolenia 22561 Groborz Barbara Raciborska
Grajner Czesław Żorska 28165 Groborz Daniela Zakątek
Grajner Edyta Rosenbergów 26713 Groborz Irmagarda Kościuszki
Grajner Marek Wawelska 21809 Groborz-Musik Izabela Kościuszki
Grajner Stanisław Mglista 21469 Groborz Eugenia Myśliwska
Granieczny Michalina Poprzeczna 28209 Groborz Maria Mglista
Graszka Andrzej Wrębowa 26803 Groborz Roman Grunwaldzka
Grela Stefania H. Sawickiej 22141 Grochal Elżbieta Orzeszkowej
Grela Henryk Wawelska 21642 Grochowicz Jan Kościuszki
Grelich Danuta Karłowicza 24047 Grochowicz Stanisław Hibnera
Grębocki Jerzy Floriańska 21404 Grochowicz Andrzej Sławików
Grim Mirosław 
Grieger Antoni

PPR
Wodzisławska

2291 Grochman Bożena Kościuszki
c. d. n.
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21 ciosów siekierą
W nocy 22 marca o godzi

nie 23. 00 na posterunek po
licji lokalnej przy ulicy Ze
brzydowickiej, zgłosił się za
krwawiony mężczyzna. 
Przyszedł, by zawiadomić 
o zamordowaniu swojego 
kolegi. Z wyjaśnień, które 
złożył policjantom wyłonił 
się obraz zabójstwa w stylu 
iście amerykańskim. Otóż, 
gdy w mieszkaniu przy ulicy 
Obrońców Rybnika we 
dwójkę pili wódkę, nagle ot
worzyły się drzwi i do po
koju, w którym siedzieli, we
szło dwóch mężczyzn, a trze
ci pozostał na progu. Jeden 
z nich trzymał w ręku trzo
nek z jakimś narzędziem i za
dał cios w głowę kolegi. Try
snęła krew na współtowa
rzysza zamordowanego, 
który szybko nałożył buty, 
kurtkę i uciekł przez okno 
przed napastnikami. Zatrzy
mał kierowcę przejeżdżają
cego samochodu i poprosił 
go o przysłanie pogotowia 
ratunkowego. Następnie za
wiadomił żonę zamordowa
nego i przyszedł na policję. 
Ekipa policyjna, która przy
była na miejsce zbrodni, zna
lazła spoczywające w fotelu 
zwłoki mężczyzny. Lekarz 
stwierdził zgon.

Złożone zeznania wydały 
się policjantom mocno po
dejrzane. Mężczyznę, który 
zawiadomił o morderstwie 
zatrzymano w areszcie na 48 
godzin, a po doprowadzeniu 
do prokuratury przedsta
wiono mu zarzut popełnie
nia zbrodni zabójstwa. Po
dejrzany, podczas przesłu
chania przez prokuratora, 
podtrzymywał jednak swoją 
wersję zdarzenia. Wskazał 
nawet konkretną osobę jako 
sprawcę morderstwa. Policja

osoby, ale wszystkie fakty 
zaczęły tworzyć zgoła od
mienny przebieg zdarzenia. 
Głównym podejrzanym po
został nadal mężczyzna, któ
ry zgłosił fakt morderstwa. 
Odmówił jednak udziału 
w wizji lokalnej,  a w chwili, 
gdy miał zostać odwieziony 
do Aresztu Śledczego w Za
brzu, zgłosił policjantowi, że 
chce zmienić swoje wyjaśnie
nia. W trakcie przesłuchania 
przez prokuratora rozpłakał 
się i zeznał, że podczas libacji 
alkoholowej dostał jakiegoś 
amoku czy zaniku pamięci. 
Opamiętał się dopiero po 
wyjściu z mieszkania, zoba
czywszy ślady krwi na swo
ich rękach. Nie umiał wyjaś
nić motywów popełnionej 
zbrodni i powodów nieporo
zumienia, do jakiego doszło 
między mężczyznami pod
czas picia drugiej butelki wó
dki.

Przeprowadzona sekcja 
zwłok zamordowanego wy
kazała, że otrzymał on aż 21 
ciosów w głowę siekierą lub 
podobnym narzędziem. Jak 
zeznała konkubina podej
rzanego, w której mieszka
niu dokonano morderstwa, 
były tam dwie siekiery. Jed
ną znaleziono za telewizo
rem. Druga, która była pra
wdopodobnie narzędziem 
zbrodni, dotąd nie została 
odnaleziona. Podejrzany 
o dokonanie zabójstwa jest 
29 - letnim mężczyzną, kara
nym już za włamanie. Praco
wał w jednej z rybnickich 
kopalń. Swoją ofiarę znał od 
czasów, gdy mieszkał w Żo
rach i tam razem pracowali. 
Zamordowany mężczyzna 
był żonaty, osierocił piątkę 
dzieci.

/ ja k /

Z ostatniej chwili:
Do prokuratury wpłynął 

list od przebywającego 
w Areszcie Śledczym w Zab
rzu podejrzanego. Stwierdza 
w nim, że przypomina sobie 
cały przebieg zdarzenia. 
W najbliższym czasie zosta
nie przesłuchany przez pro
wadzącego sprawę prokura
tora.

WESOŁEGO
ALLELUJA

życzy swoim miłym Klientom

DROGERIA
„SANITAS,,

Rybnik,
ul. B. Chrobrego 9

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

OGŁOSZENIA DROBNE

Hurtownia Artykułów
Spożywczych w Rybniku zatru
dni KSIĘGOWĄ. Warunki pła
cowe do uzgodnienia.
Tel.: Cieszyn - 29-784/po  19. 00/ 
Bielsko-Biała -42-599/p o  9. 00/

Domy, parcele, działki budo
wlane OFERUJE Pośrednictwo 
,, DAVIMA„ Rybnik, ul. Wiejs
ka 7, tel. 26-451, wew. 201 i 230

w AFC
Laboratorium 

Fotografii Barwnej 
Rybnik, ul. Łony 12, 

jedno zdjęcie 
T Y L K O  1900. -zł

OGŁOSZENIA
TOWARZYSKIE

Serdecznie życzenia w dniu 
urodzin swojej szkolnej kole
żance Joli z Katowic przesyła 
Maria.

F U J I
EKSPRES 

Rybnik 
Reja 2

Wywoływanie negatywów i wykony
wanie odbitek w dwóch formatach. 
Terminy od 1 do 24 godzin.

Ceny konkurencyjne.
„Dziś fotografujesz 
- dziś masz zdjęcie„

PORADY PRAWNIKA - w środy

Przypominamy naszym czytelnikom, że dyżury pra
wnika udzielającego bezpłatnie porad, przeniesione 
zostały na środy, w godz. od 15. 00 do 17. 00. 

Prawnik dyżuruje w siedzibie naszej redakcji, 
tel. 288-25.

o
MIĘDZYNARODOWE

NUMERY
KIERUNKOWE

Bilbao
Caceres
Cadiz
Cartagena
Castellon de
La Plana
Ciudad Real
Coruna
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca

N O T E S  D O M O W Y

4 Jaen 53 Ponteverda 86
27 Las Palmas (Wyspy Salamanca 23
56 Kanaryjskie) 28 Santa Cruz de
68 Leon 87 Tenerife (Wyspy

Lerida 73 Kanaryjskie) 22
64 Logroño 41 Santander 42
26 Lugo 82 Santiago 81
81 Madrid 1 Segovia 11
66 Malaga 52 Sevilla 5
72 Murcia 68 Soria 75
58 Orense 88 Tarragona 77
11 Oviedo 85 Teruel 74
55 Palma de Mallorca 71 Toledo 25
74 Pamplona 48 Valencia 6

Valladolid 83
Vitoria 45
Zamora 88
Zaragoza 76

HOLANDIA- Kod - 31

Miejscowość
Aerdenhout
Alkmaar
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Bilthoven

Nr kierunk.
23
72
33
20
20
55
85
30
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ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Czy „CEZAROKI,, 
to GÓRNOŚLĄZOKI?

RYBNICKA

Wincenty Myśliwiec - senior 
/1876-1954/ - właściciel
„Hotelu Polskiego" w Ryb
niku.

1. 05. 1949 do 1. 12. 1949 roku 
restaurację prowadzi P. C. H. 
Rybnik, a hotel - jeszcze syn 
Wincenty. Od 23 grudnia 
1951 roku „Hotel Polski,, 

 przechodzi pod przymuso
wy Zarząd Miasta. Dzień 
wcześniej, o godzinie 13. 30 
do hotelu wchodzi milicja - 
obstawia wszystkie pokoje 

 i eksmituje rodzinę.

- Na ucieczkę trzech Żydó
wek przymknął oko jeden 
z SS-manów - opowiada Sta
nisław Maroszek, zięć państ
wa Tkoczów. - Gdy kolumna 
zbliżała się od strony Mark
lowic do stacji kolejowej 
w Wodzisławiu, strażnik po
wiedział, że nic nie widzi i kto 
chce niech ucieka. Skorzys
tały z tego trzy kobiety, które 
dotarły do Radlina, do gos
podarstwa teściów. Począt
kowo zostały ukryte w stodo
le, gdyż była niedziela i gos
podarze wybierali się na uro
czystość rodzinną. Przez cale 
przyjęcie siedzieli jak  na szpi
lkach, ciągle myśląc z niepo
kojem o ukrytych zbiegach. 
Wrócili więc do domu szyb
ciej. Państwo Tkoczowie 
ukryli Żydówki we własnym 
domu, była przecież zima... 
O ukryciu Żydówek w gos
podarstwie nie wiedzieli na
wet najbliżsi Sąsiedzi. Za ta
kie „przestępstwo,, groziła

Pszowie - odc. VI
 był, umiał opowiadać pięknie
 o dawnych czasach, wymyślił
 też niejedną gadkę, do prawdy
 prawdy niepodobną, ale takie właśnie

li śnie gadki słuchacze najbar
dziej lubili. Teraz zaczął:

 Co wam powiem to wam 
 powiem ludkowie mili, możecie

możecie wierzyć i nie wierzyć, ale 
są na świecie takie cuda, że 

 i mądrego zmamią. Poźrzyj
cie dookoła, a tam macie 

 świat szeroki i daleki... On
dzie biegną ścieżki ku Zawa
dzie, Syryni, ondzie ku Jedłownikowi

Tak w przypadku rodziny 
Myśliwców w Rybniku wy
glądało tzw. „upaństwowie
nie,,, które wbrew wszyst
kim prawom, trwa do dzi
siaj.

Paradoksalne jest to, że 
człowiek, który całe swoje 
życie przed 1939 r. poświęcił 
dla dobra Polski, po 1945 r. 
musiał „oddać,, jej jeszcze 
całe swoje mienie /nie tylko 
zresztą on/. Dzisiaj, w cza
sach, wydawać by się mogło, 
sprzyjających odzyskaniu 
zrabowanej własności, żona 
Wincentego - juniora/zm arł 
w 1983 r. /  - Halina Myś
liwiec, wraz z najmłodszym 
synem Krzysztofem czynią 
starania o zwrot hotelu. Jed
nak „korespondencja,, pro
wadzona od maja 1989 r. 
z Ministerstwem Gospoda
rki Przestrzennej i Budow
nictwa jak na razie nie przy
nosi spodziewanych rezula
tów. Dziwne to, bo znajdu
jąca się w tej samej sytuacji 
rodzina właścicieli hotelu

przecież śmierć.
Trzy kobiety przetrwały 

w ukryciu do nadejścia 
wojsk radzieckich w marcu 
1945 roku. Gdy Rosjanie za
mknęli Józefa Tkocza w are
szcie, jedna z uratowanych 
Żydówek uzyskała jego zwo
lnienie u dowódcy oddziału 
Armii Czerwonej.

Po wojnie Żydówki wyje
chały z Polski do Stanów  
Zjednoczonych, a następnie 
Izraela. Dwie z nich utrzy
mywały ze swoimi wybaw
cami kontakt listowny. Kie
dyś w liście jedna z uratowa
nych kobiet wspomniała 
o istnieniu medalu „Spra
wiedliwy Wśród Narodów 
Świata,,. Pod wpływem tej 
sugestii, Stanisław Maroszek 
napisał do Instytutu „Yad 
Vashem„. Czasy jednak nie 
sprzyjały takim działaniom. 
Komunistyczne władze 
w Polsce zerwały z Izraelem 
stosunki dyplomatyczne

Jedłownikowi, Kokoszycom 
i Wodzisławowi. A co się 
w tym świecie okolnym działo 
i dziać będzie, to nie spamięta 
nawet las, bo dziś jest, jutro 
go nie będzie. Tylko gadka 
jest wieczna i wiatr, który ją  
przygnał z dale kości... Wiatr 
gadkę przywieje raz taką, raz 
inną. W  każdej iskierka ludz
kiego bólu alibo radości. 
Mnogie lata, mnogie dzieje, 
a świat światem od stworze
nia. Taki sam - taka sama 
troska - taki sam frasunek. 
Wyrozumieć trudno, że się 
ludzie sami gubią. Jeden dru
giemu staje na zdradzie. Tak

„Świerklaniec,,, który „u
państwowiono,, w tym sa
mym czasie, dawno już od
zyskała swą własność. Moż
na się tylko domyślać, że 
miała lepszych adwokatów 
lub po prostu „dotarła,, do 
odpowiedniego urzędnika 
w ministerstwie...

Najmłodszy z synów Win
centego -juniora, Krzysztof, 
twierdzi z determinacją, że 
celem jego żyda stało się 
teraz przywrócenie „Hotelo
wi Polskiemu,, jego dawneg

o blasku. Jest to, jak twierd
zi, „winien,, Myśliwcom, 

dwóm Wincentym /dziad
kowi i ojcu/ oraz wujowi 
Czesławowi.

Niezorientowanym wyja
śniam, że HOTEL POLSKI 
to obecny HOTEL RYN
KOWY, będący teraz pod 
administracją MOSiR, a lo
sy „Białej Sali,, /k tóra od 
czasów przedwojennych nie 
odzyskała przynależnego jej 
blasku/ są co najmniej dziw-

i przez długi czas przyzna
wanie Polakom tego za
szczytnego medalu było 
utrudnione. Dopiero w 1989 
roku, po wypełnieniu odpo
wiednich ankiet i potwier
dzeniu ich przez uratowane 
kobiety, Rada Sprawiedli
wych Wśród Narodów Świa
ta nadała odznaczenie pańs
twu Tkoczom.

Józef Tkocz zmarł w 1975 
roku, a jego żona Maria 
w 1986 roku. Mają jednak 
w murze ogrodu przy Insty
tucie „Yad Vashem„ tablicz
kę upamiętniającą ich czyn 
oraz prawo do zasadzenia 
swojego drzewka. Niestety, 
jak mówi pan Stanisław Ma
roszek, jest mało prawdopo
dobne, by ktoś z ich spad
kobierców pojechał do Izra
ela zasadzić drzewko. W cza
sach pogardy dla ludzkiego 
żyda państwo Maria i Józef 
Tkoczowie uratowali świat 
wartości moralnych. Bo, jak 
mówi żydowskie przysłowie, 
„Kto ratuje jedno życie, jak
by cały świat ratował,,.

/ j a k /

to dawniej było, tak to jest do 
dzisia. Posłuchajcie przeto 
ludkowie co mi przywiało 
echem z Wilczej Kniei. Ano... 
był raz sobie graf na Wodzis
ławiu i miał piękną pannę na 
małżonkę przyrzeczoną. 
Miał graf pannę i druha od 
serca, dzielił z nim turnieje 
i łowy. Między niemi panna 
jak róża stała, płochy ród 
niewieści - podobać się obu 
chciała. Graf z druhem ser
decznym chętnie dzielił wese
le, panną nie chciał się dzielić. 
Trwało dużo czasu nim zmia
rkował, że druch - lis buszuje 
po jego winnicy.

c. d. n.

W poprzednim numerze 
„Gazety Rybnickiej „
/13/65, 3.04. 1992 r., s. 9 / 
w tekście zatytułowanym 
„Archidiecezja katowicka,, 
napisałem: „... granice diece
zji katowickiej odpowiadały 
do tej pory /25 marca 1992 
r. /  ziemiom śląskim, które po 
powstaniach śląskich zostały 
włączone do Polski,,. Oczy
wiście, wyraziłem się nieściś
le, należy bowiem dodać, że 
w skład diecezji katowickiej 
utworzonej w 1925 roku, we
szły również ziemie dawnego 
księstwa cieszyńskiego, zwane

Cesarz Franciszek-Józef - 
cesarz Austrii i król Węgier, 
jego podwładnymi byli rów
nież mieszkańcy Śląska Cie
szyńskiego. Panował w la
tach 1848-1916

ne też Śląskiem Cieszyńskim 
lub Ziemią Cieszyńską, które 
po roku 1918 zostały włączo
ne do II Rzeczpospolitej. Za
wprowadzenie w błąd Sza
nownych Czytelników - naj
mocniej PRZEPRASZAM !

Zadajemy sobie nieraz py
tanie: jaka jest relacja Śląska 
Cieszyńskiego do Górnego 
Śląska. Otóż Śląsk Cieszyń
ski to część Górnego Śląska, 
tyle tylko, że obszar ten, pre
cyzyjniej zwany dawniej 
Księstwem Cieszyńskim, po
został po pokoju berlińskim 
i wrocławskim w 1742 roku, 
składową częścią Cesarstwa 
Austriackiego, zaś pozostała 
część Górnego Śląska weszła 
w skład Prus. Stąd biorą się 
wszelkie różnice w mental
ności i kulturze rodowitych 
mieszkańców tegp obszaru. 
Świadczy o tym choćby po
toczne nazewnictwo: cieszyniaków

cieszyniaków nazywa się „Cezaro
kam i,,, zaś cały Śląsk Cie
szyński „Cezareą,, - od cesa
rza Franciszka Józefa, który 
rządził tą ziemią aż 68 lat. 
„Cezaroki,, jednak nie byli 
dłużni pozostałym Górno
ślązakom, nazywając ich 
„Wilusiami,, od cesarza Wil
helma II, rządzącego niemie
cką częścią Śląska w latach 
1888-1918.

Te „przezwania,, należą 
już dzisiaj do reliktów z cza
sów II Rzeczpospolitej, kie
dy to „cezaroki,, i „wilusie,, 
byli zmuszeni się integro
wać, należąc do jednego wo
jewództwa śląskiego, równe
go w granicach z diecezją 
katowicką.

Specyfika Śląska Cieszyń
skiego to również różnice 
gwarowe oraz funkcjonowa
nie w życiu codziennym wy
razów pochodzenia czeskie
go, jak „cesta,, /u lica/ czy 
„kartacz,, /miotła, szczot
ka/. Charakterystyczna jest 
również wielość wyznań reli
gijnych. Najliczniejsi są tu 
chrześcijanie wyznania 
ewangelicko-augsburskiego, 
potocznie zwani protestan
tami.

Ze specyfiką tego regionu 
związana jest anegdota o ka
toliku, który spowiada się, 
że zaparł się wiary dla dobra 
wiary: kiedy leżał pijany 
w rowie, a przechodzący 
protestanci mówili „... o pro
szę, oto katolik...,, on odpo
wiadał:,, ja  nie jestem katoli
kiem...!!! „.

Zgodnie z nowym podzia
łem diecezjalnym w Polsce, 
Śląsk Cieszyński został ode
rwany od diecezji katowic
kiej i wszedł w skład nowou
tworzonej diecezji Bielsko- 
Żywieckiej, która to stała się 
z kolei częścią Krakowskiej 
Prowincji Kościelnej. Tak 
więc wielu „cezaroków,, 
i „Wilusiów,,, boleje wspól
nie nad tym, że Śląsk Cie
szyński znalazł się poza Gór
nośląską Prowincją Kościel
ną, której MATKĄ jest od 
25 marca br. Archidiecezja 
Katowicka.

MAREK SZOŁTYSEK

ne.
CZESŁAW GOLIŃSKI

vy wśród narodów świata
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Deszczowe żużlowanie 
z kopyrtkami

Za nami pierwszy tegoro
czny mecz ligowy. Pryncypał 
sekcji żużlowej dotrzymał 
słowa i na inaugurację ściąg
nął tych, za sprawą których
o JEANETTE-ROW głośno 
było już dużo wcześniej. 
Mistrz świata Jan O. Peder
sen i Bill Hamill zjawili się 
w Rybniku zgodnie z pla
nem, przywożąc z sobą 
FIM-owskie licencje. Szko
da tylko, że ich optymizm 
przygasł, gdy ogarnęli wzro
kiem rybnicki tor. Był on był 
wprawdzie wcześniej przy
kryty, ale padający deszcz 
zrobił swoje i już po pierw
szych biegach poczynania 
żużlowców przypominały 
raczej balansowanie na linie. 
Sam Pedersen rozpoczął nie
co niefortunnie - przy wy
jściu z łuku jego motocykl ze 
śliskiego podłoża wpadł na
gle na bardziej przyczepne
i filigranowy jeździec nie 
zdołał go opanować, w efek
cie czego spory odcinek pro
stej przejechał na własnych 
plecach, niebezpiecznie ude
rzając w bandę. Polskie tory, 
spełniające wszystkie najwy
myślniejsze wymogi regula
minowe, nie są tak bezpiecz
ne jak brytyjskie. Nasze są 
bardzo solidne i prezentują 
się okazale, podczas gdy an
gielskie są, zdawałoby się, 
prowizorycznie okolone, 
krzywymi i koślawymi za
zwyczaj, bandami. Tylko, że 
gdy na naszych krajowych 
torach tzw. pas bezpieczeńs
twa, czyli najniższa część

bandy, wykonany jest ze sto
sunkowo grubej blachy, tam 
jest to bardzo często gumo
leum i nawet gdy żużlowiec 
uderza weń z impetem, amo
rtyzuje ono upadek, a nawet 
przepuszcza go pod spodem 
na drugą stronę bandy. Na 
polskich torach takie zderze
nie każdorazowo skończyć 
się może przykrą kontuzją...

Speedway jest sportem 
bardzo widowiskowym, ale 
gdy żużlowcom przychodzi 
ścigać się nie na torze, a na 
błotnistej mazi, atrakcyjność 
znacznie spada. Brakuje 
emocji, wszystkie kolory 
przykrywa stopniowo warst
wa błota.

Do tego pierwszego zwy
cięstwa z dawną OSTRO- 
VIĄ /4 2 : 2 3 /  wszyscy pode

szli z właściwą chyba rezer
wą, bo był to wymagający 
rywal, tym bardziej, na roz
mokłym torze. Jako trener 
zadebiutował Bronisław Kli
mowicz i trzeba przyznać, iż 
zaimponował sporym wy
czuciem, wysyłając do boju 
w trudnych warunkach Hen
ryka Bema, który radzi sobie 
wspaniale. Sam pryncypał 
był zmianą decyzji zaskoczo
ny, ale gdy zobaczył co „Ma
ły Henio,, wyrabia na to
rze...

Rzeczą najistotniejszą dla 
mnie był sposób w jaki 
w Rybniku przyjęto Peder
sena i Hamilla. Nawet ci, 
którzy siedzieli na trybu
nach, mogli zauważyć, że za
wodnicy tworzą już pewien 
zespół, że nie są przypad
kową zbieraniną ludzi, spo
tykających się przy okazji 
meczu. Zresztą kto mógł 
przypuszczać, że Mirosław 
Korbel będzie musiał odwo
zić Amerykanina do parkingu

parkingu po niegroźnej wywrotce. 
To niby niewiele, ale właśnie 
poprzez takie gesty buduje 
się i cementuje drużynę. Pe
dersen jeszcze przed wy
jściem do prezentacji sam 
podszedł do naszych mło
dzieżowców by się przywi
tać. Sporo w tym wszystkim 
było ciepła i serdeczności, co

Ks. Henryk Jośko najpierw poświęcił motocykle, a później 
stanął do pamiątkowego zdjęcia z Billy Hamillem i jego 
pomocnikiem Foto: W. Troszka

Pedersen z brodą?
Tak mistrz świata wyglądał 
w chwilę po upadku w pierw
szym swoim wyścigu.

Foto: W. Troszka
napawa optymizmem. Jakże 
inaczej było przed rokiem 
w Bydgoszczy, gdy na pierw
szy mecz przylecieli Martin 
Dugard i Dean Barker - ów
czesny trener zrobił chyba 
wszystko, by Anglicy zrozu
mieli, że tak naprawdę to 
nikomu nie są potrzebni.

Hamill jak i Pedersen czuli 
się w Rybniku chyba dobrze, 
choć pewnie nie byli zado
woleni ze swego rybnickiego 
debiutu. Myślę jednak, że 
tym chętniej przyjadą do 
Rybnika, by się zrehabilito
wać i pokazać, że stać ich 
istotnie na wiele.

WACŁAW TROSZKA

Młode szachy w natarciu
W dniach od 2 do 15 mar

ca w Wiśle rozegrano pół
finał Turnieju Szachowego 
„WIOSNA 92„. Jego orga
nizatorem był KS ROW Ry
bnik przy współudziale Sto
warzyszenia Polska 
Wschód oraz Polskiego 
Związku Szachowego.

W turnieju wzięło udział 
57 najlepszych szachistów 
z 10 województw południo
wo-wschodniej Polski z ro
cznika 1978 i młodszych.

Znakomicie wypadły 
w Wiśle młodziutkie szachis
tki z Rybnika. Pierwsze miej
sce /7 , 5 punktu z 9 / zajęła 
trzynastoletnia MAŁGO
RZATA KUPCZAK, finali
stka niedawno rozegranych 
w Białej Podlaskiej Mist
rzostw Polski w Szachach do 
lat 14-tu. Trzecia była rów
nież trzynastolatka - MA-

RIA WRÓBEL, która uzys
kała 6, 5 punktu z 9. Dla tej 
ostatniej jest to tym większy 
sukces, że po niespełna 
dwóch latach gry zdobyła 
w Wiśle normę na 2 kate
gorię szachową. Warto od
notować, iż jej młodsza sios
tra MAŁGOSIA, uczennica 
drugiej klasy SP nr 2 w Ryb
niku, w Wiśle zdobyła 3 ka
tegorię szachową, uzyskując 
trzy punkty z dziewięciu mo
żliwych.

Wśród chłopców w pierw
szej dziesiątce znaleźli się ry
bniczanie MACIEJ
CHMIELIŃSKI oraz MI
CHAŁ SURÓWKA.

Finał turnieju „WIOSNA 
92„ zostanie rozegrany 
w dniach 26. 04. - 3. 05. w Wa
rszawie. Zostali tam zapro
szeni wybitni arcymistrzo
wie ze Wspólnoty Państw

Niepodległych, którzy będą 
udzielać występującym za
wodnikom konsultacji. Mał
gorzata Kupczak i Marysia 
Wróbel, które wezmą udział 
w tym finale, będą mogły po 
meczu zapoznać się ze szcze
gółową analizą rozegranych

przez siebie partii. Tak pro
centuje rozpoczęta przed la
ty w przedszkolach i kon
tynuowana w szkołach pod
stawowych praca sekcji sza
chowej KS ROW Rybnik 
nad najmłodszymi szachis
tami.

/ g w /

Być może Marysia Wróbel / z  lewej/  i Małgosia Kupczak 
pójdą w ślady Moniki Bobrowskiej?

Foto: gw

Jeanette - ROW 
kontra Morawski

Jak nas poinformowano w se
kcji żużlowej w środę 15 kwiet
nia o godzinie 17. 00 na rybnic
kim torze rozegrany zostanie 
mecz towarzyski Jeanette ROW 
Rybnik z obrońcą tytułu druży
nowego mistrza Polski - zespo
łem MORAWSKIEGO Zielona 
Góra. Pojedynek ma być dla 
rybnickich żużlowców general
nym sprawdzianem przed me
czami pucharowymi, w których 
drużyna startować może bez 
młodzieżowców.

/w ack /

Bajoro  
k o lo  dom u
Kilka niżej położonych do

mów w Popielowie przy ulic\ 
Konarskiego zalewa woda 
Szczególnie jesienią i wiosną 
woda zbiera się na łące, pod
chodzi pod posesje i zalewa piw
nice. Koło jednego nowo wybu
dowanego domu utworzyło się 
już nawet małe bajorko. Pojawi
ła się typowa dla podmokłych 
i bagiennych terenów roślin
ność.

Jak mówią okoliczni miesz
kańcy, sytuacja taka trwa od 
dawna. Kiedyś istniejąca przy 
ulicy Konarskiego rozległa łąka 
była dobrze odwadniana. Woda 
odpływała rowami i nie było 
problemów z zalewaniem piw
nic. Jednak w wyniku szkód 
górniczych, ziemia w tym miej
scu opadła. Na łące zaczęła się 
zbierać woda spływająca z oko
licznych, wyżej położonych tere
nów. Odtąd zaczęły się kłopoty 
mieszkańców. Po wielokrot
nych interwencjach, kopalnia 
„Rymer,, nawiozła na łąkę skałę 
płoną, ale niewiele to pomogło, 
bo rowy odwadniające są źle 
wykonane i odprowadzające 
wodę rury mają za mały prze
krój.

Według informacji uzyska
nych od przewodniczącego Ra
dy Dzielnicy w Popielowie Win
centego Adamczyka, niektórym 
z okolicznych mieszkańców wy
płacono odszkodowania. Nie 
naprawiono jednak rowów od
wadniających łąkę. Wszystko 
więc pozostaje po staremu. Ko
palnia tłumaczy się, że na wyko
nanie tych robót nie ma pienię
dzy.

Niedaleko łąki przebiega bo
czny odcinek ulicy Konarskie
go. Droga ta była kiedyś wyas
faltowana w czynie społecznym. 
Szkody górnicze całkowicie zde
wastowały nawierzchnię. Ka
wałek drogi zapadł się, a na 
zniszczony asfalt woda zaczęła 
nanosić ziemię i popiół z całej, 
wyżej położonej okolicy. Dziś 
po starej nawierzchni nie ma już 
śladu - jest tylko błoto. A że 
najbliższa latarnia nie świeci, 
jesienią i wiosną trudno tam 
przejść suchą stopą. Zaś zaraz 
obok jest piękna, oświetlona 
i wyasfaltowana droga prowa
dząca do kopalni. Na to, jak 
widać fundusze się znalazły.

Ciekawe jak długo okoliczni 
mieszkańcy będą żyć w takich 
warunkach i kiedy kopalnia 
„Rymer,, zamierza naprawić 
poczynione przez siebie szkody?

/jak /
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pod redakcją MARIANA RAKA

K ru c y f ik s
zwany „WIDLASTYM,,

„A była prawie godzina szósta, i nastały ciemności po 
wszystkiej ziemi aż do godziny dziewiątej. I  zaćmiło się słońce, 
a zasłona świątyni wpół się rozdarła. A Jezus zawoławszy 
głosem wielkim, rzekł: „OJCZE, W RĘCE TWOJE PO
LECAM DUCHA MOJEGO„ ! A to rzekłszy, skonał.

/św. Łukasz 44-46/

Zobrazowaniem ogromu 
cierpień Chrystusa jest Kru
cyfiks z kościoła Panny Ma
rii na Kapitolu w Kolonii, 
niezwykłe dzieło plastyki ko
lońskiej z 1304 roku.

Ciało Chrystusa rozpięte 
jest na rozczapierzonych ga
łęziach drzewa; jest to szcze
gólny typ, zwany KRUCY
FIKSEM WIDLASTYM. 
Drzewo, suche i obumarłe, 
oznacza biblijne DRZEWO 
WIADOMOŚCI ZŁEGO 
I DOBREGO, które dzięki 
męce Chrystusa staje się źró
dłem nowego życia. Ale 
DRZEWEM ŻYCIA dopie
ro się stanie - na razie jest to 
DRZEWO ŚMIERCI, na 
którym wisi potwornie wy

wychudłe, zdeformowane męką 
ciało.

Wraz z tendencją do pod
kreślania dramatycznego 
wyrazu, do ekspresyjnego 
kształtowania, tak charakte
rystycznego dla sztuki goty
ckiej, pojawia się geometry
zacja niektórych form . Zle
pione krwią strąki włosów 
Chrystusa układają się jak 
żelazne, skręcone śruby; wy
krzywiona cierpieniem 
twarz, poryta jest ostro ła
miącymi ją bruzdami, two
rzącymi geometryczny orna
ment. Podobnie ujęta jest 
klatka piersiowa, której bry
ła pocięta jest prostymi linia
mi żeber. Ale ten element 
geometryczny jest jedynym

„Krucyfiks widlasty„ z Kościoła Marii Panny na Kapitolu 
/Kolonia - 1304/ w rysunku Mariana Raka
co podtrzymuje jeszcze ist
nienie tego martwego ciała, 
które straciłoby bez tej kubi
zującej deformacji wszelką 
formę.

Jakże głęboko wzruszają
cy jest obraz boskiego czło
wieczeństwa, obraz ostatecz
nej nędzy, ostatecznego po
niżenia tego co ludzkie 
w Chrystusie.

Sztuka
Ci którzy 2 kwietnia wy

brali się na spektakl WRO
CŁAWSKIEGO TEATRU 
PANTOMIMY HENRY
KA TOMASZEWSKIEGO  
pt. „CARDENIO I CELIN
DA,, w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej, spędzili dwie godzi
ny w świecie magii milczące
go teatru.

To co mogli oglądać, 
a w konsekwencji przeży
wać, było efektem harmonij
nego połączenia MUZYKI, 
RUCHU, GESTÓW, MI
MIKI, ŚWIATŁA i RE
KWIZYTÓW. Nie wypo
wiadając ani słowa, artyści 
przekazali widzom taką po
rcję emocji i refleksji jaką 
tylko wielka sztuka może 
przekazać /a  tym razem tym 
większą, że nic nie zostało do 
końca przesądzone i każdy 
z osobna mógł, a właściwie 
musiał sam znaleźć sens tego 
co oglądał i słuchał/:

Wspaniała, majestatyczna 
muzyka /wybór klasyki od 
F. Haendla począwszy/była 
niejako kanwą, na której 
skonstruowano nierozerwa
lną całość dramaturgiczną. 
Głęboka symbolika gestów, 
tańca, a także barw, światła 
i rekwizytów sprawiła, że 
przedstawienie, choć trudne

oczyszczająca

w odbiorze dla widza zasko
czonego konwencją panto
mimy /a  na sali na pewno 
przynajmniej część widowni 
taką grupę tworzyła/, za
działało jak ogień oczyszcza
jący z pokraczności serwo
wanych nam przez schałtu
rzoną sztukę.

Ze sceny nie padło ani 
jedno słowo, ale i widownia

trwała w dławiącym uścisku 
milczenia, choć czuło się pul
sowanie emocji wzbudza
nych przez magię sztuki. 
Dlatego owacja, będąca po
dziękowaniem za spektakl, 
była czymś naturalnym, 
wręcz potrzebą odreagowa
nia emocjonalnej presji, któ
rej poddawano widzów 
przez ponad dwie godziny

Dziś na Małej Scenie

Artyści
ze słonecznej Italii

Koncert zapowiada się na 
duże wydarzenie, choć na 
Małej Scenie. Zapraszamy 
przeto wszystkich miłośni
ków dobrej muzyki na dzi
siejszy wieczór na Małej Sce
nie, o godzinie 18. 00 wystą
pią włoscy muzycy: prof. Ro
berto Falcone /g ita ra / i Piet
ro Marelli /akordeon/ 
w koncercie składającym się 
z utworów klasyków muzyki 
gitarowej. Aranżacje gitaro
wo-akordeonowe dostarczą 
zapewne zupełnie nowych 
wzruszeń, i to zarówno ko
neserom jak i ludziom lubią
cym każdą dobrą muzykę.

Cena biletu wynosi 15 
tys. zł. Zapraszamy serdecz
nie.

/ e m /

widowiska.
Słowa są jak zawsze bez

radne wobec sztuki i tak już 
pozostanie. Rybniczanie, 
którzy na stojąco oklaskiwa
li wrocławskich artystów, 
dali dowód, że mimo ogłu
piającej lawiny złego smaku 
pop kultury, pozostali wraż
liwi na wartości prawdziwej 
sztuki.

/e m /w a c k /

Pod znakam i 
ZODIAKU

BARAN 
21. 03. - 20. 04.

Nawał obowiązków sprawia, 
że tracisz kontakt z najbliższymi, 
szczególnie dziećmi. Niedzielny, 
wiosenny spacer pomoże go od
zyskać.

BYK
21. 04.  - 21. 05.

Zastanów się i poszukaj op
tymalnych środków realizacji 
Twojego celu. Wiele zależy od 
wyboru drogi - dalszej, lecz pew
niejszej, bliższej, lecz związanej 
z większym ryzykiem.

BLIŹNIĘTA
22. 05.  - 21. 06.

Pierwszy raz Twoje losy roz
strzygają się za Twoimi plecami. 
Pozostało oczekiwanie na rezul
tat...

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Przestań szukać usprawiedli
wienia Twoich niepowodzeń 
w niepomyślnym zbiegu okolicz
ności. Musisz swoje sprawy 
wziąć we własne ręce.

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Lepiej wyciągać wnioski z cu
dzych błędów niż z własnych. 
Dokładna obserwacja rzeczywis
tości pozwoli Ci uniknąć puła
pek...

PANNA
24. 08.  - 22. 09.

Działanie po omacku i bez 
znajomości własnych reakcji nie 
może przynieść dobrych rezulta
tów. Dobra rada: poznaj samego 
siebie.

WAGA
23. 09. - 23. 10.

Dobry moment do rozpoczęcia 
akcji na rzecz kogoś poszkodo
wanego przez los. Za Tobą pójdą 
inni...

SKORPION 
24. 10. - 22. 11.

Czujesz się zraniony i rozcza
rowany, co nie sprzyja porozu
mieniu z otoczeniem. Przyczyn 
szukaj nie tylko wokół siebie, ale 
i w sobie.

STRZELEC
23. 11.  - 21. 12.

Twoje cechy charakteru dają 
Ci przewagę nad większością 
znerwicowanych bliźnich. Spró
buj jednak zrozumieć, że nie sami 
„Strzelcy,, chodzą po świecie...

KOZIOROŻEC
22. 12.  - 20. 01.

Złe samopoczucie nie jest 
sprawą geografii, ale Twojego 
wnętrza. Polepszenie kondycji f i
zycznej powinno wpłynąć i na 
Twoją psychikę.

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Twój indywidualizm nie sprzy
ja  wtłaczaniu Cię w schematy, 
stąd konflikty. Postaraj się prze
konać partnerów, że możesz być 
użyteczny nie zmieniając poglą
dów.

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Bardzo niewygodnie żyć z  tym 
znakiem, bo ciągle skazuje na 
rozterki. Intuicja podpowie Ci 
najlepsze rozwiązanie.
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Fatałachy z naszej szafy 

Amerykańskie
obrazki

W tym roku mija równo 500 
lat od odkrycia Ameryki. Rocz
nica ta jest okazją, by przybliżyć 
całemu światu wszystko, co 
amerykańskie - krótką, w po
równaniu z europejską, historię, 
a także współczesność. Ta ostat
nia jest bardzo chętnie przyswa
jana na każdej szerokości geo
graficznej, a potocznie zwie się 
to zjawisko amerykanizacją...

Również kreatorzy mody nie 
chcą pozostać w tyle i lansują co 
najmniej trzy trendy, których 
źródła odnajdujemy w „Nowym 
Świecie,,. Pierwszy to oczywiście 
powrót... dżinsu, choć powrót to 
może akurat nie to słowo, bo 
dżins jest przecież ciągle obecny 
w naszej garderobie, choć ma 
oczywiście lepsze i gorsze lata. 
Wydaje się, że następnych kilka 
sezonów dżins będzie mógł zali
czyć do najlepszych.

Z bawełnianej tkaniny o bar
wie indygo - jaśniejszej lub ciem
niejszej, szyje się dosłownie 
wszystko. Dżinsów nie nosi się 
tylko na przyjęcia, choć Eliza
beth Taylor uważa inaczej i za
życzyła sobie, by jej kilkuset 
gości włożyło dżinsy i T- shirty...

Dżins lubi być łączony z in
nymi, wzorzystymi tkaninami, 
można go przystosować do stylu 
romantycznego, bieliźniarskie
go i stylu sexy... Który z nich 
wybierzemy, zależy od naszego

indywidualnego stylu i nastroju.

Drugi trend pochodzi wprost 
z Hollywood i to z najlepszego 
okresu „fabryki snów,,, czyli lat 
50 i 60. Obcisłe sukienki, duże 
dekolty, szpilki i kolory, które 
dobrze wyglądają w kalifornij
skim słońcu. Kto lubi - niech 
nosi!

Trend trzeci szuka swych źró
deł w Ameryce Południowej, 
a przede wszystkim w jej folk
lorze. Wzornictwo oparte jest na 
motywach indiańskich i często 
mieszane jest z charakterystycz
nymi elementami kowbojskimi, 
bo przecież z Teksasu do granicy 
meksykańskiej bardzo niedale
ko...

Wróżka

Dżinsy w wersji sexy...

Lekarz domowy radzi

S M  niedoboru witamin
Często samowolnie, bez 

wiedzy lekarza sięgamy po 
leki niszczące florę bakteryj
ną np. antybiotyki. Źródłem 
witaminy B12 są zaś przede 
wszystkim drobnoustroje 
i dlatego znajduje się ona 
w tkance mięśniowej i wąt
robie przeżuwaczy, u któ
rych w przedżołądkach znaj
duje się odpowiednia flora 
bakteryjna, mająca zdolność 
wytwarzania cyjanokobala
miny czyli wit. B12.

Podroby, a szczególnie 
wątroba i nerki to produkty 
żywnościowe bogate w wit. 
B12, w mniejszych ilościach 
znajduje się ona w jajach, 
mleku i mięsie.

W przewodzie pokarmo
wym człowieka flora bakte
ryjna prawdopodobnie rów
nież wytwarza wit. B12. Mi
nimalne dobowe zapotrze
bowanie u większości ludzi

Warto zobaczyć

The Doors 
-  życie Jaszczura

„Są rzeczy znane i są rzeczy 
nieznane, a pomiędzy nimi znaj
dują się DRZWI,,

Wiliam Blake

kształtuje się w granicach 0, 6 
- 1 ,  2 mg, sięgając u niektó
rych osób do 2, 8 mg. Należy 
pamiętać, że brak wit B12 
może przyczynić się do po
wstania wielu poważnych 
schorzeń, np. niedokrwistoś
ci, zaburzeń układu pokar
mowego i sercowego.

Do klasycznych objawów 
hipowitamin ozy wit. B12 
należą: zapalenie języka i cy
trynowożółte zabarwienie 
skóry, osłabienie, mrowienie 
i drętwienie kończyn. Przy
czyną niedoboru wit. B12 
może być nieodpowiednia 
dieta, pozbawiona mięsa, 
jaj, mleka. Mimo odpowied
niego odżywiania się, może 
wystąpić hipowitaminoza 
wit. B12 spowodowana in
nymi czynnikami. Należy 
wtedy niezwłocznego zgłosić 
się do lekarza.

Witamina M.
Witamina M to grupa 

związków, w których skład 
wchodzi kwas foliowy i inne 
kwasy, wykazujące aktyw
ność biologiczną kwasu folio
wego. Jego niedobór wywołuje

Legenda THE DOORS i Ji
ma Morrisona objawiły się świa
tu! Film Oliviera Stone’a to 
bardzo rzetelny obraz, ukazują
cy dzieje tej grupy. To najlepszy 
dokument obrazujący kulturę 
rockową lat 60-tych, ukazujący 
Morrisona jako jej bohatera, 
którego nie da się wymazać z pa
mięci. Autentyczność tego ob
razu podkreśla fakt, że przy je
gop realizacji czynnie pomagali 
członkowie The Doors oraz to, 
że odtwórca roli Jima, VAL 
KILM ER /„Willow,,, „TopSec
ret,, /śpiewał na żywo wszystkie

je niedokrwistość, zapalenie 
języka oraz biegunki. Wystę
puje on często u kobiet w cią
ży oraz w chorobie nowotwo
rowej. Witamina ta jest bar
dzo rozpowszechniona 
w produktach roślinnych 
i zwierzęcych. Największą 
zawartość wykazują zielone 
warzywa liściaste /  kwas fo
liowy inaczej zwany jest 
kwasem listnym/. Szpinak, 
sałata, brokuły, a także 
drożdże, wątroba, mięso, ry
by i produkty zbożowe zawie
rają znaczne ilości tej witami
ny. Witamina M jest bardzo 
wrażliwa na działanie tem
peratury i tlenu i z tego 
względu gotowanie powo
duje duże jej straty.

Dzienne zapotrzebowa
nie, według norm Światowej 
Organizacji Zdrowia ONZ, 
wynosi u osób dorosłych 0, 2 
mg, u kobiet w dąży 0, 4 mg, 
a w okresie laktacji 0, 3 mg.

W Polsce normy zapropo
nowane przez Instytut Żyw
ności i Żywienia to: dzieci 
w wieku 1-3 lat - 0, 1 mg, 4-9 
lat - 0, 2 mg, 10-12 lat - 0, 3 
mg, 13-20 lat - 0, 4 mg.

piosenki.
Muzyka to wielki atut tego 

filmu. Tym, którzy znają na
grania The Doors tylko z płyt 
lub kaset, dźwięk w połączeniu 
z obrazem daje możliwość 
„wczucia,, się w rolę żywego 
odbiorcy znajdującego się 
w „tamtych czasach,,. DRZWI 
zostały otwarte! Muzyka, al
kohol, narkotyki, seks, krew i... 
ŚMIERĆ, na którą czekał.

„To już koniec śmiechu i nie
winnych kłamstw, koniec nocy, 
w których próbowaliśmy umrzeć, 
to już koniec...

/P .  B. /
KRZYŻÓWKA NR 49

/ J .  B. /

Poziomo:
3. W piosence żołnierskiej 
najpiękniejszy jest Wisły, 6. 
nuty dyrygenta, 9. muzycy 
na ulicy, 10. starszy pan 
z „Lalki,,, wielbiciel Napole
ona, 11. wyłazi z worka, 13. 
skomponował „Rusłana 
i Ludmiłę,,, 14. traf, 15. tele
wizor z frontu

Pionowo:

1. trafiła się... 2. kieruje wy
ższą uczelnią, 4. gregoriań
ski, 5. większość nie wie, 
gdzie go postawić, 7. karma 
dla zwierząt lub dostojnik 
sułtański, 8. nogi zająca, 12. 
... czyli błąd, 13. kolor, który 
może się rozerwać 
HERA

Rozwiązanie krzyżówki nr 47

2

Poziomo:
1. Whipple, 6. Ełk, 8. kobie
ta, 9. otoczka, 10. kokota, 
12. Rybnik, 14. sen, 15. M ar
lon, 16. palacz, 17. Ale, 20. 
kok, 24. romans, 25. iglica, 
26. zez, 27. szalki, 28. An
kara, 29. walizki, 31. obra
zki, 33. zew, 34. analiza 
Pionowo:
1. wole, 2. idealista, 3. po
kolenie, 4. echo, 5. konkury, 
7. skandal, 10. Kama, 11. 
Annienski, 12. republika, 13. 
koza, 18. irys, 19. ambaras, 
20. krzywizna, 21. krzyżó
wki, 22. migawka, 23. lada, 
30. zona, 32. ryba

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwią
zanie do 24 kwietnia br., 
wylosowana zostanie nagro
da w postaci KASETY VI
DEO.
Rozwiązanie prosimy prze
słać na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka,, , Rybnik, ul. Koś
ciuszki 54

Nagrodę za prawidłowe roz
wiązanie krzyżówki nr 47 
„Gazety Rybnickiej,, nr 12, 
wylosował Alojzy Fritz zam. 
44-200 Rybnik, ul. Jankowie
ka 35. Nagrodę prosimy 
odebrać w redakcji.

Koncert muzyki 
kameralnej

W piątek 10 kwietnia br.,
o godz. 17. 30, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej odbę
dzie się koncert muzyki ka
meralnej w wykonaniu 
Wandy PALACZ - gitara
i Piotra KUNYSZA /R F N /

- flet.
W programie utwory M. 

Giulianiego, A. Piazzolli, T. 
Takemitsu i J. Iberta.

Organizatorem koncertu 
jest Prywatne Biuro Koncer
towe „MODRAN,,. Każdy 
kupujący bilet na koncert 
bierze udział w losowaniu 
nagród!

/r ó ż /

N A S Z E
PROPOZYCJE

Duża Scena TZR 
10 kwietnia, godz. 9. 00, II 

FESTIWAL KULTURY 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
/występy chórów, zespołów 
tanecznych, grup instrumet- 
nalnych/ - ELIMINACJE 
MIEJSKIE, wstęp wolny

Mała Scena TZR 
10 kwietnia, godz. 18. 00, 

występ instrumentalistów 
z Włoch: ROBERTO FAL
CONE /g ita ra / oraz PIET 
RO MARELLI /akorde
on/, cena biletu 15. 000, - zł

Kino Premierowe 
15 i 16 kwietnia, godz. 

17. 00 i 19. 00, film produkcji 
amerykańskiej pt. JUMPIN 
JACK FLASH w reżyserii 
Penny Marshall, w roli głów
nej laureatka Oscara Who
opi Goldberg - akcja szpiego
wska, miłość, odwaga, na
pięcie, cena biletu 15. 000, - 
i 10. 000, - zł

Klub Filmowy EKRAN 
13 kwietnia, godz. 19. 00, 

film australijski COCA-CO
LA KID, komedia obycza
jowa w reż. Dusana Makave
jewa, wstęp za okazaniem 
karnetu /do  nabycia przed 
projekcją/.

/ g w /
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BUDŻET MIASTA RYBNIKA
WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 1 9 9 1 ROK 

O G Ó Ł E M :   212. 248. 081 tys. zł

w tym:
a) wydatki bieżące 129. 825. 551 tys. zł
b) wydatki inwestycyjne 82. 422. 530 tys. zł
c) rezerwa celowa

LEŚNICTWO 29. 220 tys. zł
Pozostała działalność 29. 320 tys. zł

RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE 500. 000 tys. zł
Pozostała działalność 500. 000 tys. zł

GOSPODARKA KOMUNALNA
Oczyszczanie miast 
Zieleń w miastach 
Ulice, place, mosty i wiadukty 
Oświetlenie ulic 
Jednostki wielobranżowe 
gospodarki komunalnej 
Pozostała działalność 
w tym: wydatki inwestycyjne

104. 717. 427 tys. zł 
1. 500. 031 tys. zł 
5. 019. 371 tys. zł 

22. 218. 939 tys. zł 
3. 784. 077 tys. zł

10. 426. 422 tys. zł 
61. 768. 587 tys. zł 
58. 932. 331 tys. zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Instytucje kultury fizycznej 
w tym: wydatki inwestycyjne 
Pozostała działalność 
w tym: wydatki inwestycyjne

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ
Zadania wyodrębnione 
Pozostała działalność

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 
I SAMORZĄDOWA
Rady miast 
Zarządy miast 
Urzędy miast
w tym: wydatki inwestycyjne 
Akcje wyborcze, referendum i inne 
Pozostała działalność

DOTACJE
Dotacje dla przeds. 
gospodarki mieszkaniowej 
Inne dotacje

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

3. 669. 898 tys. zł
2. 783. 702 tys. zł 
1. 489. 472 tys. zł 
886. 196 tys. zł 
700. 000 tys. zł

64. 805 tys. zł
31. 872 tys. zł 
32. 933 tys. zł

10. 814. 122 tys. zł
596. 506 tys. zł 
713. 451 tys. zł 

9. 386. 555 tys. zł 
820. 000 tys. zł 

11. 412 tys. zł 
106. 198 tys. zł

3. 000.  000 tys. zł

2. 000.  000 tys. zł
1. 000.  000 tys. zł

ZA 1 9 91 ROK

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
ORAZ NIEMATERIALNE 
USŁUGI KOMUNALNE
Zakłady gospodarki mieszkaniowej 
Naprawy prywatnych domów 
wielomieszkaniowych 
Ochotnicze straże pożarne 
w tym: wydatki inwestycyjne 
Zarządy rozbudowy miast 
i osiedli wiejskich 
Opracowania geodezyjne 
i gosp. terenami w miastach 
Pozostała działalność 
w tym: wydatki inwestycyjne

O G Ó Ł E M : 222. 633. 434 tys. zł

12. 700. 022 tys. zł w tym:
9. 150. 000 tys. zł a) dochody własne 200. 304. 487 tys. zł

b) subwencje ogólne 19. 341. 447 tys. zł
5. 000 tys. zł c) środki z Wojew. Fund. Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej 2. 987. 500 tys. zł

1. 127. 252 tvs. zł
529. 854 tys. zł BUDOWNICTWO 13. 685 tys. zł

Zespoły usług projektowych 13. 685 tys. zł
538. 743 tys. zł LEŚNICTWO 23358 tys. zł

Pozostała działalność 23. 358 tys. zł
40. 239 tys. zł

1. 838. 788 tys. zł RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE 500. 000 tys. zł
1. 837. 198 tys. zł Pozostała działalność 500. 000 tys. zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE 51. 651. 030 tys. zł
Szkoły podstawowe 21. 472. 202 tys. zł
w tym: wydatki inwestycyjne 11. 658. 118 tys. zł
Licea ogólnokształcące 411 422 tys. zł
w tym: wydatki inwestycyjne 110. 000 tys. zł
Szkoły ogólnokształcące specjalne 640. 070 tys. zł
Zespoły ekon. -administr. szkół 24. 398 tys. zł
Szkoły zawodowe 916. 823 tys. zł
w tym: wydatki inwestycyjne 516. 416 tys. zł
Jedn. pomocnicze szkolnictwa 1. 820 tys. zł
Przedszkola 27. 907. 534 tys. zł
w tym: wydatki inwestycyjne 4. 884. 690 tys. zł
Zakłady opiekuńczo-wychowawcze 1. 050 tys. zł
Placówki wychowania pozaszkolnego 43. 335 tys. zł
Świetlice dziecięce 78 tys. zł
Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie 24. 200 tys. zł
Pozostała działalność 208. 098 tys. zł

KULTURA I SZTUKA 10. 913. 000 tys. zł
Muzea 1. 460. 610 tys. zł
w tym: wydatki inwestycyjne 746. 610 tys. zł
Biblioteki 4. 647. 000 tys. zł
Domy kultury 785. 000 tys. zł
Ośrodki kultury 3. 893. 390 tys. zł
w tym: wydatki inwestycyjne 53. 390 tys. zł
Kluby i świetlice 127. 000 tys. zł

OCHRONA ZDROWIA 7. 789. 640 tys. zł
Szpitale ogólne 1. 501. 297 tys. zł
Wojew. zespoły specjalist. psychiatr. 
oraz zakłady dla nerwowo i psych. chorych 50. 000 tys. zł
Pogotowie ratunkowe 30. 000 tys. zł
w tym: wydatki inwestycyjne - 
Żłobki 4. 335. 553 tys. zł
Zakłady opiekuńczo-lecznicze 1. 842. 550 tys. zł
Pozostała działalność 30. 240 tys. zł

OPIEKA SPOŁECZNA 6398. 917 tys. zł
Domy pomocy społecznej 973. 456 tys. zł
Zasiłki i pomoc w naturze 1. 806. 046 tys. zł
Terenowe ośrodki pomocy społecznej 1. 492. 140 tys. zł
Pozostała działalność 2. 127. 275 tys. zł
w tym: wydatki inwestycyjne 144. 451 tys. zł

GOSPODARKA KOMUNALNA
Zieleń w miastach
Ulice, place, mosty i wiadukty
Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej
Pozostała działalność

9. 199. 219 tys. zł
1. 779. 712 tys. zł 
2. 002. 138 tys. zł 
4. 655. 049 tys. zł 

762. 320 tys. zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE 
USŁUGI KOMUNALNE
Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami w miastach 
Pozostała działalność

1. 605. 986 tys. zł 
16. 086 tys. zł 

1. 589. 900 tys. zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola

44. 005 tys. zł
44. 005 tys. zł

OCHRONA ZDROWIA
Pozostała działalność

14 tys. zł
14 tys. zł

OPIEKA SPOŁECZNA
Terenowe ośrodki pomocy społecznej 
Pozostała działalność

129. 904 tys. zł 
128. 959 tys. zł 

945 tys. zł

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ
Zadania wyodrębnione 
Pozostała działalność

43. 773 tys. zł 
181 tys. zł 

43. 592 tys. zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH
I OD OSÓB FIZYCZNYCH
Wpływy z podatku rolnego oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych
Wpływy z różnych rozliczeń
Udziały w podatkach
Podatki i opłaty od osób fizycznych
Wpływy z opłaty skarbowej

163392. 016 tys. zł

44. 367. 056 tys. zł 
1. 327. 601 tys. zł 

99. 327. 792 tys. zł 
11. 865. 981 tys. zł 
6. 503. 586 tys. zł

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 
I SAMORZĄDOWA
Urzędy miast 
Pozostała działalność 
FINANSE
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 
i lokat
RÓŻNE ROZLICZENIA
Subwencje ogólne dla gmin 
Rozliczenia między budżetami gmin 
Różne rozliczenia finansowe 
Wpływy do wyjaśnienia 
Nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego

1. 266. 949 tys. zł
1. 256. 949 tys. zł 

10. 000 tys. zł
15370. 714 tys. zł

15. 570. 714 tys. zł 
30.843.811 tys. zł
19. 341. 447 tys. zł 

46. 406 tys. zł 
764. 018 tys. zł 

2. 022 tys. zł 
10. 689.918tys. zł

Uchwała Nr 196/XXVI/92RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 27 marca 1992 r.

w sprawie budżetu miasta Rybnika na 1 9 9 2 rok.
Na podstawie przepisów:

- art. 8 ust. 3, art. 18 ust. 2pkt 4 i 10, art. 51, art. 60, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z 1990 r. 
z późniejszymi zmianami),

- art. 7 ,  8, 37 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 
4 poz. 18 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) - art. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. 
o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. i 1992 r. oraz o zmianie 
ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 89, poz. 518 z 1990 r. i Dz. U. Nr 110 
poz. 475 z 1991 r. )

c. d. na str. następnej



c. d. ze str. poprzedniej
RADA MIASTA na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 

p o s t a n a w i a :
1.  Ustalić budżet miasta w zakresie zadań własnych, jak następuje:

a ) d o c h o d y  w wysokości 
w tym:
1.  udział we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych i od osób prawnych
2.  podatek od nieruchomości
3.  podatek od środków transportowych
4.  opłata skarbowa
5.  inne podatki i opłaty lokalne
6.  dochody jednostek budżetowych
7.  pozostałe źródła dochodów własnych
8.  subwencja ogólna z budżetu państwa
9.  dotacja celowa na finansowanie szkół 
(I kwartał)
10.  subwencja ogólna na finansowanie szkół
11.  nadwyżka budżetowa z 1991 r. 
zgodnie z zał. nr 1

b) w y d a t k i w wysokości 
w tym:
1.  leśnictwo
2.  gospodarka komunalna
3.  gospodarka mieszkaniowa oraz niemater. 
usługi komunalne
4.  oświata i wychowanie
5.  kultura i sztuka
6.  ochrona zdrowia
7.  opieka społeczna
8.  kultura fizyczna i sport
9.  różna działalność
10.  środki do bezpośredniej dyspozycji 
Rad Dzielnic
11.  administracja samorządowa
12.  pozostałe wydatki 
zgodnie z zał. nr 2

314. 220. 000 tys. zł

82. 111. 257 tys. zł
68. 700. 000 tys. zł
16. 000. 000 tys. zł
7. 400. 000 tys. zł

19. 640. 000 tys. zł
40. 092. 150 tys. zł
10. 881. 891 tys. zł

829. 349 tys. zł

14. 545. 000 tys. zł
43. 635. 000 tys. zł
10. 385. 353 tys. zł

314. 220. 000 tys. zł

7. 000 tys. zł
122. 956. 000 tys. zł

21. 950. 000 tys. zł
107. 177. 000 tys. zł

16. 700. 000 tys. zł
4. 686. 630 tys. zł

11. 802. 000 tys. zł
3. 650. 000 tys. zł

150. 000 tys. zł

300. 000 tys. zł
24. 625. 370 tys. zł

216. 000 tys. zł

własnych zadań bież. gmin 14. 545. 000

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH
I OD OSÓB FIZYCZNYCH 184. 851. 257 58, 8
Wpływy z podatku rolnego oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych 69. 000. 000
Podatek od nieruchomośd 63. 000. 000
Podatek od środków transportowych 6. 000. 000
Udziały w podatkach 82. 111. 257
Podatek dochodowy 82. 111. 257
Podatki i opłaty od osób fizycznych 26. 340. 000
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych 300. 000
Wpływy z karty podatkowej 5. 000. 000
Podatek od nieruchomości 5. 700. 000
Podatek od spadków i darowizn 1. 300. 000
Podatek od posiadania psów i opłaty lokalne 4. 040. 000
Podatek od środków transportowych 10. 000. 000
Wpływy z opłaty skarbowej 7. 400. 000

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
I SAMORZĄDOWA 534. 150 0, 2
Urzędy miast 534. 150

FINANSE 3. 000. 000 1, 0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 
i od kredytów 3. 000. 000

RÓŻNE ROZLICZENIA 54. 882. 702 17, 4
Subwencje ogólne dla gmin 44. 464. 349
w tym:
subwencja dla szkół(II-IV kw. ) 43. 635. 000
Różne rozliczenia finansowe 33. 000
Nadwyżka budżetowa 
z roku ubiegłego 10. 385. 353

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RYBNIKA 
NA 1992 ROK

O G Ó Ł E M :   314. 220. 000 100, 0

2.  Ustalić dochody i wydatki zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej
w wysokości 5. 221. 264 tys.  zł
zgodnie z zał. nr 3

3.  Ustalić plany finansowe zakładów budżetowych 
oraz środkówspecjalnych w wysokości:
p r z y c h o d y  96. 393. 463 tys.  zł
r o z c h o d y  97. 495. 250 tys.  zł
zgodnie z zał. nr 4

4.  Zarząd Miasta rozpisze budżet miasta w układzie według paragrafów oraz 
w układzie organizacyjnym.

5.  Upoważnić Zarząd Miasta do dokonywania:

1.  przeniesień wydatków w budżecie pomiędzy rozdziałamii paragrafami w ramach 
działów klasyfikacji budżetowej,

2.  zmian w planie finansowym zadań zleconych wynikających z aktualizacji 
wysokości dotacji na ten cel.

6.  Zaakceptować prowadzenie obsługi kasowej miasta przez Powszechny Bank 
Kredytowy SA w Warszawie I Oddział w Rybniku i upoważnić Zarząd Miasta do 
lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w bankach gwarantujących 
najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

7.  Upoważnić Zarząd Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań, nie 
uwzględnionych w budżecie, których wysokość dla jednorazowej transakcji nie 
przekracza 2 mld zł, a ogólna ich kwota 5 % budżetu.

8.  Stawiać do dyspozycji Rad Dzielnic dotacje przewidzianena ten cel w budżecie 
w ratach kwartalnych, przekazywanych do końca pierwszego miesiąca w kwartale.

9.  Prezydent Miasta opublikuje informację o budżecie miastaw prasie lokalnej.

10.  Wprowadzić w życie niniejszą uchwałę budżetową z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 1992 r.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RYBNIKA 
NA 1992 ROK

O G Ó Ł E M :
/w  tys. zł/ 
314. 220. 000

/proc. /
100, 0

PRZEMYSŁ
Pozostała działalność

9. 000.  000
9. 000.  000

2, 9

GOSPODARKA KOMUNALNA
Zieleń w miastach 
Jednostki wielobranżowe 
gospodarki komunalnej 
Pozostała działalność

8. 450. 000
950. 000

5. 000. 000
2. 500. 000

2, 7

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
ORAZ NIEMATER. USŁUGI 
KOMUNALNE
Pozostała działalność

31. 084. 000
31. 084. 000

9, 9

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe 
Różne rozliczenia 
Wpływy z usług 
Dotacje celowe otrzym.

22. 417. 891
22. 417. 891
7. 848. 891 
24. 000

7, 1

z budż. państwa na finan.

LEŚNICTWO 7. 000
Pozostała działalność 7. 000
GOSPODARKA KOMUNALNA 122. 956. 000 39, 1
Oczyszczanie miast 500. 000
Zieleń w miastach 6. 500. 000
Ulice, place, mosty i wiadukty 17. 000. 000
Oświetlenie ulic 5. 000. 000
Jednostki wielobranżowe 
gospodarki komunalnej 21. 730. 000
Pozostała działalność 72. 226. 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
ORAZ NIEMATER. USŁ. KOMUNALNE 21. 950. 000 7, 0
Zakłady gosp. mieszkaniowej 17. 500. 000
Dotacja na naprawy prywatnych 
domów wielomieszkaniowych 70. 000
Ochotnicze straże pożarne 500. 000
Zarządy rozbudowy miast i osiedli wiejskich 1. 500. 000
Opracowania geodezyjne 
i gosp. terenami w miastach 2. 380. 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE 107. 177. 000 34, 0
Szkoły podstawowe 64. 140. 104
Zespoły ekonom. administr. szkół 672. 175
Szkoły zawodowe 3. 250. 000
Szkoły artystyczne 20. 000
Jednostki pomocnicze szkolnictwa 8. 000
Przedszkola 31. 250. 000
Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych 
i własnych 16. 000
Placówki wychow. pozaszkolnego 1. 467. 640
Świetlice dziecięce 4. 067. 679
Pozostała działalność 2. 285. 402
KULTURA I SZTUKA 16. 700. 000 5, 3
Muzea 3. 730. 000
Biblioteki 5. 650. 000
Domy kultury 1. 800. 000
Ośrodki kultury 4. 240. 000
Świetlice i kluby 250. 000
Pozostała działalność 1. 030. 000
OCHRONA ZDROWIA 4. 686. 630 1, 5
Szpitale ogólne 360. 000
Pogotowie ratunkowe 40. 000
Żłobki 1. 000. 000
Zakłady leczn. -opiekuńcze 3. 250. 000
Pozostała działalność 36. 630
OPIEKA SPOŁECZNA 11. 802. 000 3, 8
Domy pomocy społecznej 2. 580. 000
Zasiłki i pomoc w naturze 2. 645. 000
Terenowe ośrodki pomocy społecznej 3. 300. 000
Pozostała działalność 3. 277. 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3. 650. 000 1, 2
Instytucje kultury fizycznej 3. 000. 000
Pozostała działalność 650. 000
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ 150. 000 0, 05
Zadania wyodrębnione 100. 000
Pozostała działalność 50. 000
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 
I SAMORZĄDOWA 24. 925. 370 8, 0
Rady miast 944. 000
Zarządy miast 1. 153. 000
Urzędy miast 22. 404. 370
Pozostała działalność 424. 000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 216. 000 0, 05
Policja 216. 000


