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Od 21 kwietnia - wiadukt zamknięty

O b j a z d ! ! !

K O M U N I K A T
W związku z remontem    Kierowcom proponuje się 

wiaduktu w Rybniku-Ka-    korzystanie z oznakowa- 
mieniu /w ciągu ul. Miko-    nych objazdów: 
łowskiej/ wystąpiła koniecz-    1. z Katowic do Rybnika 
ność zamknięcia obiektu na    i Chałupek - od skrzyżowania 
okres od 21. 04. 1992 r. do    dróg Nr 93 i 926 w Studzieńcu 
15. 08. 1992 r.     drogą Nr 93 do Żor, a dalej

drogą Nr 49 do Rybnika,
2. z Zabrza do Rybnika 

i Chałupek - od skrzyżowania 
dróg Nr 925 i 926 w Orzeszu 
drogą Nr 526 do Studzieńca, 
a dalej jw.

3.  z Leszczyn do Rybnika - 
od skrzyżowania dróg Nr 925 
i 924 w Stanowicach drogą 
Nr 924 przez Szczejkowice 
do Żor, a następnie drogą Nr 
49 do Rybnika,

4.  z Rybnika w kierunku 
Katowic i Zabrza - od skrzy
żowania dróg Nr 49 i 925 
w Rybniku drogą Nr 49 do 
Żor, a następnie drogą Nr 93 
do Orzesza,

5.  z Rybnika w kierunku 
Leszczyn - od skrzyżowania 
jak w pkt. 4, drogą Nr 49 do 
Żor, a dalej drogą Nr 924 
w kierunku Knurowa,

6.  z Kamienia i Książenic 
do Rybnika - dojazd drogą 
przez Wilczą do Pilichowic, 
a dalej drogą Nr 91 do Ryb
nika bądź oznakowanym ob
jazdem przez Żory.

Za powstałe utrudnienia 
przepraszamy wszystkich 
uczestników ruchu - WOJE
WÓDZKA DYREKCJA 
DRÓG MIEJSKICH 
W KATOWICACH

M I Ę D Z Y G M I N N Y  
ZWIĄZEK KOMUNIKA
CYJNY informuje, że od 
poniedziałku 13 kwietnia br., 
zostały wprowadzone ograni
czenia na liniach autobuso
wych.

I tak w DNI ROBOCZE 
odwołuje się kursy autobu
sów wyjeżdżających z Dwor
ca PKM przy ul. Budow
lanych:

linia 441 - 10. 10, 19. 30, 
linia 442 - 9. 55, 19. 55, linia

M n i e j
k u rs ó w
autobusowych

443- 17. 10, linia 582 - 9. 50, 
19. 50, linia 584- 10. 00, Unia 
585 - 19. 30, Unia 586 - 6. 40 
/BIS/, Unia 587 - 8. 40 , 11. 30,
19. 30,  linia 588 - 10. 10,
18. 30,  linia 590 - 10. 00, 
20. 10, Unia 591 - 11. 50,

17. 00, Unia 592- 19. 30, Unia 
593 - 11. 00

W SOBOTY, NIEDZIE
LE I ŚWIĘTA:

Unia 441 - 10. 10, 19. 30, 
linia 582 - 18. 15, Unia 587 -
8. 40, 11. 30,  19. 30, Unia 588-
18. 30,  Unia 592 - 19. 30

W związku z zamknięciem 
wiaduktu w Rybniku - Ka
mieniu, autobus linii 586 od 
wtorku 21 kwietnia br. bę
dzie kursował WAHADŁO
WO.

  

Wszystkim mieszkańcom naszego mia
sta, a także licznym gościom, życzę 
godnego przeżycia ŚW IĄT

Życzę na nowo nadziei, która nadaje 
sens codziennym trudom i wierzę, że wspólna
wspólna, solidarna troska uczyni nasze miasto 
domem życzliwym każdemu.

JÓZEF M AK O SZ  
PREZYDEN T MIASTA

Do powyższych życzeń dołącza się również nasza 
redakcja, dodając jedno, 
skierowane wyłącznie do 
mniej życzliwych C zytel
ników „Gazety Rybnic
kiej„, aby nas - zanim  
skrytykują - najpierw 
p rzec zy ta li!

Życzym y dużo świąte
cznej radości i wiosennej 
pogody ducha.

Redakcja

N O W Y  P A R K IN G
Od soboty 18 kwietnia br. 

czynny będzie nowy parking 
przy skrzyżowaniu ul. 3-Ma- 
ja z ul. Szafranka. Jest to 
miejsce po byłej bazie trans
portu rybnickiego browaru.

Parking, przeznaczony 
dla ok. 80 samochodów, jest 
na pewno praktycznym prezentem

prezentem wielkanocnym dla 
kierowców i wszystkich mie
szkańców miasta...

Wiadomo, piesi nie lubią 
samochodów w centrum, 
szczególnie, gdy te wdzierają 
się na chodniki i gdzie tylko 
można.

/ P B .  /

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

Duch biznesu w Muzeum Narodowym

Buchner kojarzy się wpra
wdzie z pieniędzmi, wszyst
ko jednak wskazuje na to, iż 
w Warszawie za płotem Cen
trum Finansowego /miesz
czącym się w dawnym Ko
mitecie Centralnym/ czyli 
dokładnie w Muzeum Naro
dowym, lada miesiąc po
wstanie Buchner Center. 
Czym ono ma być?

Wedle założeń organiza
torów, będzie tam najlepsze 
w Warszawie kino, księgar
nia nastawiona głównie na

sprzedaż książek o sztuce 
/sprowadzanych z całego 
świata/, a także restauracja. 
Wszystko to, wedle założeń 
prezesa POL-Swiss Art 
IWONY BUCHNER, mieś
cić się będzie w budynkach 
Muzeum Narodowego.

Tak więc, praktycznie nie

czynne kino, dzięki klimaty
zacji, nowym fotelom, euro
pejskiemu systemowi pre
zentowania filmów, a także 
Romanowi Gutkowi, preze
sowi Fundacji Sztuki Filmo
wej, zamieni się w najlepsze 
w Warszawie kino dobrych 
filmów.

Pomieszczenia, w których 
niegdyś była kawiarnia, ma
ją ożyć i stać się restauracją 
(w stylu włoskim), z dobrym 
jedzeniem i dobrym winem, 
jak twierdzi prezes IWONA 
BUCHNER. Smętna szat
nia, kioski w holu głównym 
staną się kolorowe, tętniące

życiem i przyciągające. Taki 
też ma być dziedziniec Mu
zeum Narodowego. Dziś po
dwórzec tego przedwojenne
go gmachu w stylu Art - De- 
co, jest szary i brudny. Tylko 
stali bywalcy wiedzą, że właś
nie w tych murach mieści się 
Muzeum Narodowe. Po re
stauracji /autorem projektu 
i nadzorcą prac jest Czesław 
Bielecki/, na dziedzińcu po
nownie zacznie działać sa
dzawka z fontanną, a szare 

c. d. na str. 3
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Komunikacyjna
dziura

Z Popielowa, leżącego na 
granicy Rybnika i Wodzis
ławia, jest jednakowo dale
ko do obu tych miast. Po
łączenie autobusowe z Wo
dzisławiem nie istnieje 
w ogóle. Dawniej przez tę 
zapomnianą, peryferyjną 
dzielnicę jeździł autobus linii 
594, od kiedy jednak „pusz
czono,, go przez Niedobczy
ce i Biertułtowy, Popielów 
znalazł się na uboczu, a mie
szkańcy mogą sobie tylko 
popatrzeć na jeżdżący naj
krótszą drogą z Rybnika do 
Wodzisławia autobus „E-3„.

W pobliżu przejeżdżają 
wodzisławskie autobusy 414 
i 415. Do przystanku jest 
jednak kawał drogi piechotą 
- i to pod górkę. Spora część 
Popielowa to obszar „komu
nikacyjnej dziury,,. Proble
mu nie rozwiązują także au
tobusy rybnickie, bo do 
przystanków linii 583 i 592 
łączących Popielów z cent
rum jest bardzo daleko.

Te komunikacyjne pro
blemy granicznej dzielnicy 
były wielokrotnie zgłaszane. 
Wielokrotnie też obiecywa
no ich rozwiązanie. Jak do
tychczas, kończyło się tylko 
na obietnicach.

/ ja k /

Rozumieć
W połowie marca w SP nr 

34 w Rybniku gościł profe
sor HENRYK MOROZ, 
kierownik Katedry Pedago
giki Przedszkolnej i Naucza
nia Początkowego Uniwersy
tetu Śląskiego w Katowi
cach. Spotkał się z rybnic
kimi nauczycielami klas I - 
III, prowadząc pokazową le
kcję metamatyki w kl. III 
oraz wykład dla pedagogów 
pt. „Rozumieć swój czas,,.

Profesor stwierdził, że cele 
dzisiejszej szkoły nie zawsze 
są zgodne z celami i oczeki
waniami dzieci. Szkoła po
winna tworzyć różnorodne 
warunki i sytuacje dla pełnego

swój czas
pełnego rozwoju osobowości 
ucznia. Nie może być tak, 
aby nauczyciel niszczył oso
bowość dziecka. Mentalność 
nauczyciela powinna ulec 
zmianie.

Słaby nauczyciel „produ
kuje,, słabego ucznia, nieod
pornego na życiowe sytua
cje, skazuje go na niepowo
dzenia. Tak ukształtowany 
młody człowiek, usadzony 
w ławce nie potrafi walczyć 
o siebie, o własne ja. Dziś 
„polska szkoła stopniami 
stoi,, - podkreślił profesor. 
Czas najwyższy, b y  dzieci 
mogły ją nazywać „szkołą 
radosnej twórczości,,.

/ l o g /

Pamiętniki przeszłości

Księga
Drewniane okładki obcią

gnięte zniszczoną skórą, zżó
łky czerpany papier zadru
kowany gotykiem, grafika 
przedstawiająca uczonego 
kaznodzieję luterańskiego 
Samuela Dambrowskiego - 
autora opisywanej księgi pt. 
„Kazania albo Wykłady Po
rządne,,.

Pierwsze jej wydanie po
chodzi z początków XVII 
wieku, natomiast opisywany 
egzemplarz - z 1810 roku 
z Brzegu i oznaczony jest 
jako „Edycya V„. Warto 
przytoczyć tytuły kilku roz

działów: „Na pogrzebie Do
brodzieia albo Dobrodziey
ki czytay kazanie /... /  - Na 
pogrzebie Nagle albo jakim 
przypadkiem umarłego,,.

Dzieło to jest niewątpliwie 
interesującym zabytkiem, 
tym cenniejszym, że na osta
tniej stronie zachował się do
pisek: „Roku 1848 zmarło 
wanielików - 68, roku 1847 - 
56, we Warszowicach Jurek 
Prziwara był grobarzem.

Warto zwrócić uwagę na 
pisownię nazwiska w dialek
cie rybnickim, gdzie „y„ po 
„rz„ zastępowane jest przez 
„i„ /  analogicznie: grzib, sta
rzik, zgrzit/.

Tę pamiątkę przeszłości 
oglądać można w Galerii 
„Pod Manekinem,,.

Rayman

Twarda nawierzchnia zamiast błotaNowe targowisko
Przewodniczący Rady 

Dzielnicy Niedobczyce - 
HENRYK RYSZKA - za
powiada uporządkowanie 
dzielnicowego handlu. Ot
warty w roku ubiegłym par
king przy ulicy Górnośląskiej 
zostanie wykorzystany jako 
plac targowy. Uprawianie 
handlu w najróżniejszych 
punktach dzielnicy - jak do
tychczas - zostanie skupione 
w jednym miejscu.

Handel poza targowiskiem 
będzie zabroniony. Zezwole
nie na działalność handlową - 
za opłatą ustaloną w poro
zumieniu z Zarządem Mias
ta - można będzie uzyskać 
w Radzie Dzielnicy.

/g w /

Jak może owocować dob
ra współpraca Rady Dzielni
cy z Urzędem Miasta - po
kazują niektóre dokonania 
mieszkańców Niedobczyc. 
W bieżącym roku ułożono 
już chodnik przy ulicy Górno
śląskiej na osiedlu Korfante
go - do granicy Biertułtów. 
Została tam również wyko
nana zatoczka autobusowa, 
która usprawni ruch samo
chodowy. Dziewiątego 
kwietnia zakończono prace 
przy wykładaniu trylinką uli
cy Skalnej. Trzysta dwadzie
ścia metrów drogi utwardzo
no tu metodą gospodarczą. 
Transport, materiał drogowy 
oraz niwelację terenu zapewniają

zapewniają pracownicy Rady Dziel
nicy - zaś prace fizyczne wy
konują sami mieszkańcy.

którą codziennie przemierza 
wielu uczniów Szkoły Pod
stawowej nr 21, oraz na ulicy 
Weroniki, gdzie zostanie wy
łożony trylinką odcinek dłu
gości 60 - 70 metrów. To 
samo dzieje się przy odnodze 
ulicy Lotników.

Tekst i foto: gw

Podobne prace trwają ak
tualnie na dwustumetrowym 
odcinku ulicy Ziemowita,

KRONIKA POLICYJNA 

Kradną olej
Z maszyny samobieżnej 

Przedsiębiorstwa Transportu 
Kolejowego i Gospodarki K a
mieniem w Kłokocinie, skra
dziono 2000 litrów oleju napę
dowego. Biorąc pod uwagę ilość 
skradzionego paliwa, musiało to 
być przedsięwzięcie skompliko
wane, ale przecież jesteśmy zdol
nym narodem. Szczególnie jeśli 
chodzi o „prywatyzację,, mająt
ku państwowego.

Nakarmić głodnego
Do mieszkania przy ul. Śnia

deckiego w Boguszowicach wła
mał się nieznany sprawca. 
Skradł gotówkę w wysokości 
1 mln zł. i artykuły spożywcze 
z lodówki.

Pechowy amator szynki
Nie udało się włamanie do 

sklepu mięsnego przy ul. 3 M a
ja. 3 kwietnia, 30 minut po pół
nocy patrol policyjny zauważył, 
że w sklepie tym została wybita 
szyba wystawowa. Natychmiast 
rozpoczęto przeszukiwanie tere
nu. W jego wyniku ujęto spraw
cę wraz z łupem w postaci 4 pu
szek szynki „Krakus,, o łącznej 
wartości 192 tys. zł.

Mniej światła
Na terenie MOSiR-u w Kamieniu 

mieniu w nocy z 31 marca na
1 kwietnia skradziono lampy 
rtęciowe, grzejnik olejowy, 300 
metrów kabla aluminiowego 
oraz dwie wiertarki na szkodę 
spółki EKOBOX. Straty wynio
sły 10 mln zł.

Mała kradzież, duży wstyd
3 kwietnia policja zatrzymała 

sprawcę kradzieży artykułów 
spożywczych ze sklepu w Bogu
szowicach. Osadzono go w are
szcie do wytrzeźwienia i wyjaś
nienia. Wartość skradzionych 
produktów wyniosła 45 tys. zł.

Amatorzy kolarstwa
Na ulicy Mglistej w nocy 

z 4 na 5 kwietnia włamano się do 
dwóch piwnic. Nieznani spraw
cy po urwaniu kłódek, z jednej 
skradli rower „Pelikan,, warto
ści 1 mln zł, a z drugiej rower 
„Jubilat,, wartości 500 tys. zł.

Krawiec okradziony
W nocy z 5 na 6 kwietnia 

nieznany sprawca włamał się do 
warsztatu krawieckiego przy ul. 
Górnośląskiej. Wszedł do środ
ka po urwaniu kłódek i wyważe
niu drzwi. Skradł odzież, kal
kulator i maszynę dziewiarską 
wartości 5 mln zł.

Majsterkowicze
W nocy z 5 na 6 kwietnia 

włamano się do warsztatu sto
larskiego przy ul. Świerklańskiej 
w Jankowicach. Po wypchnięciu 
szyby w drzwiach skradziono
2 wiertarki „Celma,, i odbiornik

radiowy. Straty wyniosły 8 mln 
zł.

Chodnik z kradzionego
Na terenie MOSiR-u w K a

mieniu w nocy z 6 na 7 kwietnia 
nieznany sprawca skradł 300 
sztuk kształtek chodnikowych 
wartości 800 tys. zł na szkodę 
spółki „Nomar,, z Wodzisławia 
Śląskiego.

/ j a k /

W Y J A Ś N IE N IE
W „Kronice policyjnej„

w„G R„nr 12 z 27 marca br., 
zamieściliśmy notatkę o nie
typowym przypadku śmier
ci, który miał miejsce na te
renie budynku Zakładu Dos
konalenia Zawodowego. 19- 
letni mężczyzna podczas im
prezy urodzinowej udusił się 
własnymi wymiocinami. 
W związku z telefoniczną 
interwencją kierownictwa 
ZDZ obawiającego się po
sądzenia, że na ich terenie 
odbywają się libacje w. go
dzinach pracy, prowadzący 
sprawę oficer Rejonowej 
Komendy Policji wyjaśnił, 
że śmierć miała miejsce w wy
najętej na imprezę urodzino
wą świetlicy ZDZ.

/ ja k /

Podejrzany mówi

Zabiłem go, 
bo mnie o to prosił...

W mieszkaniu przy ulicy 
Obrońców Rybnika, 22 ma
rca dokonano morderstwa, 
o czym informowaliśmy 
w poprzednim numerze 
„GR„. Ofiara otrzymała 21 
ciosów siekierą w głowę. Po
dejrzanym o zabójstwo jest 
kolega zamordowanego, 
który feralnego dnia razem 
z nim pił wódkę. Po próbach 
skierowania uwagi organów 
śledczych na inną osobę, po
dejrzany przyznał się do wi
ny, twierdząc jednocześnie, 
że nie jest w stanie przypo
mnieć sobie przebiegu zda
rzenia z powodu zaniku pa
mięci. Nie potrafił też wyjaś
nić motywów zbrodni. Pod
czas pobytu w Areszcie Śled
czym w Zabrzu napisał jed
nak do prokuratora list, 
w którym zawiadomił go, że 
jest gotów złożyć wyjaśnie
nia. Niedawno został więc 
przesłuchany przez prokura
tora. Podejrzany twierdzi, że 
podczas wspólnego picia 
wódki w mieszkaniu jego

konkubiny przy ulicy 
Obrońców Rybnika, kolega 
poprosił go: „... weź mnie za
bij, bo już mam dość tego 
życia,,. Mówił, że obawia się 
więzienia, a może do niego 
trafić za niepłacenie alimen
tów. Wówczas podejrzany 
poszedł do kuchni po siekie
rę i położył ją  koło swojego 
fotela. Mężczyźni pili dalej 
wspólnie. Po wypiciu więk
szej ilości alkoholu koledzy 
popłakali się. W pewnym 
momencie podejrzany wziął 
siekierę i zaczął nią zadawać 
ciosy ofierze. Dalszego prze
biegu wypadków nie pamię
ta. Oprzytomniał dopiero na 
ulicy, gdy zobaczył na swo
ich rekach krew. Nie wie ile 
zadał ciosów, ani gdzie po
rzucił narzędzie zbrodni - 
siekierę.

Podejrzany twierdzi, że 
w zeszłym roku doznał ura
zu głowy. Od tego czasu 
podczas picia alkoholu ma 
zaniki świadomości, a zda
rza się to już po wypiciu 
niewielkiej ilości wódki. 
Oskarżony zostanie podda
ny badaniu psychiatryczne
mu i być może przez jakiś 
czas będzie przebywał na ob
serwacji. Prokurator przewi
duje, że śledztwo powinno 
się zakończyć w ciągu trzech 
miesięcy.

/ ja k /
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O tym , że lepiej być 
zdrowym i bogatym 

niż chorym i biednym

Co robić, gdy rodzinie za
czyna brakować pieniędzy 
na żywność, odzież dla dzie
ci, gdy nie starcza na za
płacenie rachunku za prąd 
i czynsz?

Można wtedy zacząć sta
rania o zapomogę. Najlepiej 
zwrócić się do pielęgniarki 
środowiskowej lub pracow
nika socjalnego /są  w naj
bliższej przychodni lekar
skiej/ lub po prostu przyjść 
do OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ przy ulicy 
Klasztornej 3. Jakiego ro
dzaju pomoc można otrzy
mać, jakie są kryteria jej 
przyznania, dowiadujemy 
się od dyrektora Ośrodka 
Jerzego KAJZERKA.

Zacząć trzeba od wyraź
nego stwierdzenia, że żadna 
forma pomocy nie jest przy
znawana automatycznie. 
W każdym przypadku pra
cownik socjalny umawia się 
na tzw. wywiad środowisko
wy czyli po prostu odbywa 
rozmowę i ogląda mieszka
nia. Należy przedstawić po
trzebne dokumenty: zaświa
dczenie o wysokości zarob
ków, odcinek emerytury lub 
renty, opowiedzieć o swojej 
sytuacji. Po wywiadzie pra
cownik socjalny ustala plan 
pomocy. W przypadku 
przedstawionym na wstępie, 
rodzina może otrzymać ZA
SIŁEK JEDNORAZOWY, 
ZWANY TEŻ CELO
WYM, oraz ZASIŁEK 
MIESZKANIOWY. O tym 
drugim mowa będzie jeszcze 
później.

Pozostańmy przy ZASIŁ
KU CELOWYM... Jest on 
wypłacany na konkretne po
trzeby:  żywność, odzież,
opał, sprzęt domowy, re
mont mieszkania. Pieniądze 
te pochodzą z budżetu mias
ta. Przyznawany jest on wte
dy, gdy dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 
najniższej emerytury czyli 
ok. 750. 000, - zł. Lecz to nie 
wszystko. Musi być także 
spełniony jeden z następują
cych warunków: sieroctwo, 
bezdomność, potrzeba 
ochrony macierzyństwa, 
długotrwała choroba, upo
śledzenie fizyczne i umysło
we, bezradność w sprawach 
opiekuńczych i wychowaw
czych, alkoholizm, narko
mania, trudności w przystosowaniu

przystosowaniu się do życia, zwłasz
cza po opuszczeniu zakładu 
karnego, klęska żywiołowa. 
Decyzję o tym ILE PRZY
ZNAĆ każdorazowo podej
muje pracownik socjalny: 
np. w zeszłym roku na żyw
ność średnio przyznawano
200. 000,  - + 50. 000, - na każ
de dziecko w rodzinie, na 
odzież 300. 000, -zł.

Jednorazową formą po
mocy jest także POGOTO
WIE KASOWE, np. w wy
padku, gdy ktoś zostanie 
okradziony. - Szczerze mó
wiąc - mój rozmówca nie 
kryje swych wątpliwości - 
tak do końca to nigdy nie 
jestem pewien, czy to prawda. 
Cóż, wielu naszych pod
opiecznych to ludzie dotknię
ci patologią społeczną, alko
holicy. A przy takich okaz
jach chwytają się różnych 
sposobów, aby wyciągnąć 
pieniądze. Ale jeśli ktoś się 
zgłasza i ma konieczne po
twierdzenie z policji, to wy
płacamy mu niewielką sumę 
nawet w ciągu godziny.

Wiele osób interesuje 
sprawa DOPŁAT DO LE
KÓW. W zeszłym roku Oś
rodek pomógł jednak tylko 
w kilkunastu przypadkach. 
Byłoby ich o wiele więcej, 
jednak barierą jest warunek 
- dochód poniżej 750. 000, -zł. 
W tej sytuacji rencista, który 
ma np. 800. 000, - renty, 
a musi kupić lekarstwo za
300. 000,  - dopłaty tej nie mo
że otrzymać. Widać tutaj, 
jak przepisy nie nadążają za 
zmieniającymi się realiami. 
Ustawa o pomocy społecz
nej weszła w życie jesienią 
1990 roku, natomiast odpła
tność za leki wprowadzono 
w 1991 roku.

Z budżetu miasta dofi
nansowuje się też OBIADY 
DLA DZIECI z rodzin al
koholików. Wnioskuje o to 
pedagog szkolny.

Miasto dba także o swo
ich samotnych, często chorych

chorych lub zniedołężniałych 
mieszkańców. Z kasy miej
skiej wypłacana jest pomoc 
w formie USŁUG PIELĘG
NACYJNYCH i OPIE
KUŃCZYCH. Ośrodek 
usługę taką zleca bądź PCK 
/k oszt 1 godziny pracy siost
ry PCK wynosi 15, 5 tys. / ,  
bądź też opłaca pomoc sąsie
dzką - 4 tys. za godzinę. 
Usługi te wykonywane są 
nieodpłatnie, jeśli dochód 
w rodzinie nie przekracza 
najniższej emerytury. W Ry
bniku osób takich jest nie
wiele, w większości przypad
ków podopieczny pokrywa 
część kosztów. Jaką? - to 
zależy od jego dochodu. 
Gdy osoba samotna ma ro
dzinę, która jednak nie może 
jej pomóc, wtedy pieniądze 
na usługi opiekuńcze płyną 
z budżetu państwa. Ogółem, 
w naszym mieście 78 osób 
objęte jest pomocą sąsiedzką, 
a do 81 chodzą siostry PCK 
/dane za ub. rok/.

Nową formą, przyznawa
ną z funduszu centralnego 
jest ZASIŁEK NA USA
MODZIELNIENIE SIĘ. 
Może dostać go osoba bez
robotna, której dochód nie 
przekracza 750. 000, -zł.
Trzeba mieć pomysł, potra
fić go umotywować oraz 
znaleźć dwóch żyrantów. 
W zasadzie jest to zasiłek 
zwrotny. „W zeszłym roku 
przyznaliśmy ich kilka,, - 
mówi dyrektor J. KAJZE
REK. Zgłaszający się głów
nie chcieli uruchomić handel! 
Zdając sobie sprawę, jak nie
pewna to inwestycja w chwili 
obecnej, przyznawaliśmy 
z reguły połowę maksymalnej 
kwoty czyli ponad 9 mln zł. 
/Najwyższą możliwą do 
uzyskania sumą była 30-kro- 
tna najniższa emerytura, 
czyli 18 mln. 675 tys. zł/.

W zeszłym roku pojawiła 
się jeszcze jedna forma po
mocy - ZASIŁKI MIESZ
KANIOWE, czyli dopłata

do kosztów czynszu, światła, 
gazu i opału. Tu także do
chód na głowę nie może 
przekroczyć najniższej eme
rytury /w  przypadku rodzi
ny emerytów - 150 procent 
jej wartości/. Zasiłek należy 
się wtedy, gdy obciążenie 
z tytułu opłat /nie bierze się 
pod uwagę spłaty kredytu 
mieszkaniowego/ przekra
cza 15 procent dochodów 
rodziny. Różnicę pokrywa 
budżet państwa. To co zo
stało powiedziane powyżej, 
dotyczy tzw. normalnej, 
przeciętnej rodziny. Gdy 
w grę wchodzą ci, którzy już 
są klientami opieki społecz
nej - zasiłek mieszkaniowy 
mogą dostać już, gdy ich 
opłaty za czynsz i energię 
przekraczają 10 procent do
chodu. W tej chwili w ośrod
ku złożone jest ponad 1000 
wniosków!

Czy wszystkim będzie mo
żna wypłacić tyle, ile rzeczy
wiście z wyliczenia im się 
należy nie jest pewne. W ze
szłym roku część pieniędzy 
z budżetu centralnego nie 
została wykorzystana m. in. 
dlatego, że szpitale nie wy
stawiały jeszcze rachunków 
za pobyt klienta opieki spo
łecznej. Ale ta sytuacja już 
się nie powtórzy. Pieniędzy 
raczej braknie niż zostanie. 
Oczywiście nie może ich za
braknąć na zasiłki stałe i re
nty socjalne, gorzej z zasił
kami okresowymi, nato
miast pod znakiem zapyta
nia stoi pomoc mieszkanio
wa. Całość swoich potrzeb 
wobec budżetu centralnego 
Ośrodek określił na ponad 
4 miliardy 600 milionów zło
tych. Tymczasem w I kwar
tale przyznano mu ok. 600 
mln na zasiłki i ok. 470 mln 
na pomoc mieszkaniową. Jest 
to za mało. Na szczęście dy
rektor J. KAJZEREK ma 
zapewnienie z Urzędu Mias
ta, że w razie potrzeby pie
niądze na ten cel się znajdą...

Jarosław  J. Szczepański

Duch biznesu w  Muzeum Narodowym
c. d. ze str. 1
mury nabiorą kolorów, gdy 
wśród nich pojawią się drze
wa...

Twórcy BUCHNER 
CENTER planują wyjście 
poza budynek z promocją 
tego, co się dzieje wewnątrz. 
A więc wystawy, które 
w Muzeum Narodowym są 
czynne i będą organizowane, 
mają być rozreklamowane. 
To przyniesie nie tylko ko
rzyści twórcom Centrum, ale 
i samemu Muzeum Narodo
wemu. Organizatorzy liczą 
bowiem, a tego samego zda

zdania jest dyrektor Muzeum 
Włodzimierz Godlewski, na
co najmniej podwojenie licz
by zwiedzających.

Tak jest w podobnych 
obiektach muzealnych w Pa
ryżu i Londynie, które ożyły, 
gdy otoczką zajęli się spec
jaliści od kina, księgarń, pro
mocji czy restauracji; spec
jaliści od sztuki dbają jedy
nie o sprawy wielkiej sztuki.

Nigdzie działania, które 
chcemy podjąć, nie są prowa
dzone przez pracowników 
muzeów. Robią to firmy nie
zależne, które tylko wspoma
gają muzea - twierdzi dyrektor

tor Buchner Center, Roma 
Sarzyńska.

Ambicje Iwony Buchner 
są jednak ogromne. War
szawskie centrum w Mu
zeum Narodowym zacznie 
działać jesienią.

Można się właściwie za
stanawiać, dlaczego opisuję 
coś, co nie jest wielką po
lityką, czy wielkim biznes
em. Jest natomiast działa
niom związanym z kulturą, 
sztuką, ale i pieniędzmi. Nie 
ma bowiem na świecie takich 
miejsc, które tętnią życiem, 
a są jednocześnie muzeami /i 
przy tym potrafią przyciągać

ludzi/, jeśli nie są to miejsca, 
w które ktoś włożył pienią
dze. I na świecie jest to przy
jęte, iż wielcy przedsiębior
cy, ludzie od robienia wiel
kich pieniędzy, część zysków 
przeznaczają na mecenaso
wanie sztuce. W Polsce na 
razie nie jest to ustalone do 
końca.

Nie wiadomo bowiem do
kładnie, ile pieniędzy można 
dać na takie cele, by były one 
jednocześnie odpisane z po
datku, który wielki przedsię
biorca musi zapłacić w Urzę
dzie Skarbowym. Nie grozi 
tu także przejęcie Muzeum 
Narodowego przez Piotra 
i Iwonę Buchnerów. Nie ta
kie są cele tworzonego BU
CHNER CENTER. W tym 
miejscu ma być przyjemnie!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Tak, bo o ile można mieć 
obawy co do środków z puli 
centralnej, o tyle nie powin
no ich zabraknąć z kasy mie
jskiej. W roku ubiegłym mia
sto wydało ok. 1 miliarda, 
760 milionów; w tym roku 
Ośrodek przewiduje wyda
nie ok. 2 miliardów, 300 mi
lionów. Pieniądze spływają 
stopniowo, w miarę jak mie
szkańcy płacą podatki.

Ale pomoc z budżetu mia
sta to nie tylko zasiłki; to 
także: - PRZYTULISKO na 
ulicy Żużlowej; po remoncie 
kuchni planuje się tam po
wstanie oddziału dla prze
wlekle chorych; to również 
Ośrodek Rehabilitacyjny na 
Nowinach, a także Dzienny 
Dom Pomocy w budynku, 
w którym rozmawiamy... 
Proszę koniecznie napisać - 
podkreśla Jerzy KAJZE
REK - że nikt naprawdę po
trzebujący pomocy nie odej
dzie od nas z kwitkiem. Do
stanie bon żywnościowy, od
zież, znajdzie dach nad gło
wą...

W ośrodku przy ul. Klasz
tornej można uzyskać pora
dę prawnika, pedagoga, psy
chologa i socjologa. Poradę 
specjalistyczną, ale także 
pierwszą pomoc, gdy znaj
dziemy się w trudnej życio
wej sytuacji; gdy nie wiemy 
do jakiego urzędu pójść, jak 
załatwić ważną sprawę. Tu 
także /jak też oczywiście 
u pracownika socjalnego, 
w poradni lekarskiej/ znaj
dziemy informację na temat 
innych form pomocy, o któ
rych z braku miejsca nie na
pisaliśmy szerzej.

Są to: renta socjalna, zasi
łek stały, zasiłek okresowy. 
Są one wypłacane z budżetu 
państwa.

I ostatnie pytanie: czy 
zdarzają się jeszcze dary?

- Z zagranicy już nie, ale 
pojawiło się nowe zjawisko - 
znak obecnych czasów: pry
watna spółka, hurtownia, 
sklep przekazuje nam to, co 
zalega w ich magazynach. 
I  tak pod koniec ubiegłego 
roku dostaliśmy kurtki, buty 
młodzieżowe, buty dla dzieci, 
nawet resztki firanek, które 
przydały się w naszym 
PRZYTU LISKU  na Żużlo
wej...

EWA PODOLSKA

Tam będzie się chciało pójść, 
posiedzieć, pogadać, zjeść 
dobry obiad /i do tego nie
drogi/. Takie założenie mają 
przed sobą Iwona Buchner 
i Roma Sarzyńska.

Takie ożywienie muzeal
nych murów w centrum Wa
rszawy, sąsiadujących z cen
trum finansowym, spowo
duje na pewno dużo większą 
frekwencję w samym mu
zeum. Dobrze byłoby, aby 
działo się tak we wszystkich 
polskich miastach i smut
nych polskich muzeach. Ten 
wzorzec zachodni warto ku
pować i nie bać się że wraz 
z napływem do Polski kapita
łu, wypłyną z Polski cenne 
zbiory. Bo to jest już całkiem 
inna historia...
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Komu podwyżki poprawiają

W dniach od 8 do 10 kwietnia 
br. roku odbył się w Rybniku, 
zwoływany co trzy lata celem 
wyłonienia nowych władz zwią
zkowych, Walny Zjazd Delega
tów Sekcji Krajowej Elektrowni 
i Elektrociepłowni NSZZ „Soli
darność,,. Spotkanie 66 delega
tów, reprezentujących 39 spoś
ród 42 zakładów energetycz
nych /13, 5 tys. pracowników - 
członków „Solidarności,, / ,  stało 
się znakomitą okazją do omó
wienia spraw dotyczących przy
szłości polskiej energetyki. 
W związku z tym, dyskusja nad 
kształtem i pozycją ŚKEiEc, zo
stała wzbogacona o głosy od
noszące się bezpośrednio do 
przekształceń czekających ener
getykę w Polsce.

Sekcja Krajowa związku nie 
akceptuje rządowego programu 
restrukturyzacji przemysłu ene
rgetycznego, ze względu na po
minięcie w nim problemów osło
ny socjalnej pracowników. Stąd 
wskazanie związkowców na ko
nieczność przyjęcia przez rząd 
planu stabilizacyjnego, określa
jącego przede wszystkim ramy 
bezrobocia i podwyżek cen.

Na sali obrad zabrakło za
proszonego ministra Przemysłu 
i Handlu, a Józef Pólkowski, 
przewodniczący Zarządu Re
gionalnego, członek Komisji 
Krajowej „Solidarności,,, okreś
lił ten fakt za zgodny z tradycją, 
będący jednocześnie objawem 
osłabienia roli odgrywanej przez 
związek; wskazał na potrzebę

wyeliminowania ze struktur 
związkowych działaczy polity
cznych, wpływających destruk
cyjnie na pracę związku; uznał 
też za niewłaściwe istniejące 
struktury związkowe, dzielące 
go na regiony i branże, opowia
dając się za uznaniem jednolitej 
terytorialnej albo branżowej 
struktury.

Marek Gudima, członek za
rządu Polskich Sieci Energetycz
nych SA - spółki pośredniczącej 
w zbycie energii między wytwór
cami i 33 zakładami energetycz
nymi, pełniącymi rolę dystrybu
torów - podał przykład ilust
rujący poziom kompetencji Mi
nisterstwa Przekształceń Włas
nościowych w dziedzinie ener
getyki. Okazało się, że minister 
pomylił zakłady energetyczne 
z zakładami zaplecza energety
cznego, w związku z czym dyre
ktorzy elektrowni i elektrociep
łowni otrzymali propozycję, 
z której wynikało, że 20 zakła
dów energetycznych /połowa 
zakładów w kraju/ ma się stać 
własnością prywatną! Gudima 
zwrócił uwagę na rolę, którą 
odegrać musi podsektor ener
getyki dla ratowania górnictwa: 
15 maja bieżącego roku zostaną 
wstrzymane kredyty dla górnict
wa, a do końca tego roku nastąpi 
likwidacja 19 kopalń.

Przed energetyką stawia się 
poważne zadania, wspierające 
doraźnie podsektor górnictwa, 
np. przez planowany interwen
cyjny zakup 3 mln ton węgla.

Energetycy nie widzą przeszkód 
w realizacji nakładanych na nich 
zadań, gdyż jako główni odbior
cy węgla /  50-60 mln ton stano
wiące ok. 1/3 rocznego wydoby
cia/, dostrzegają bardzo wyraź
nie związek pomiędzy kondycją 
własną i kondycją górnictwa. 
Współpraca tych dwóch podse
ktorów gospodarki przechodzi
ła już różne koleje losu - bywało 
i tak, że kopalnie wspomagały 
elektrownie i elektrociepłownie.

Obecnie, mimo zrozumienia 
i gotowości do wsparcia, sytua
cja nie przedstawia się jednak 
klarownie. Powodem jest brak 
pieniędzy. Odbiorcy energii za
legają w opłatach na sumę 1, 5 
bln zł, a brak minimalnej ceny 
gwarantowanej na węgiel, któ
rego zakup stanowi 96 procent 
kosztów produkcji energii, nie 
sprzyja podejmowaniu jakich
kolwiek działań.

Choć sytuacja jest trudna, 
związkowcy wierzą w szybkie 
uregulowanie spraw istotnych 
dla rozwoju tej dziedziny gos
podarki. Optymizm nie bierze 
się z zadowalających perspek
tyw, ale z konieczności poważ
nych zmian, stwarzających op
tymalne warunki wejścia krajo
wej energetyki na rynek EWG 
/prawdopodobnie za dwa, trzy 
lata/. Taka właśnie perspekty
wa najlepiej przemawia do zain
teresowanych, gdyż wiąże się 
z nią przyszłość wielu zakładów.

X   X   X

nastrój?
Konieczność zmian dosko

nale rozumie dyrekcja Elektro
wni „Rybnik,,, zakładu przodu
jącego w kraju pod względem 
przystosowywania się do no
wych warunków. Wyłączono tu 
spod własnego zarządzania sfe
ry zaplecza, nie biorące udziału 
w podstawowej działalności za
kładu. Powstało dzięki temu kil
kanaście firm świadczących 
usługi dla elektrowni i jej praco
wników/dotyczy to m. in. stołó
wki pracowniczej, basenu, do
mu kultury, firmy budowlanej/. 
Korzyści płynące z takiego po
sunięcia są nieoczekiwane. 
W poszczególnych jednostkach 
usługowych, po wprowadzeniu 
nowego ładu organizacyjnego, 
wzrosła efektywność do niewia
rygodnie wysokiego poziomu 
/patrz art. „Udany powrót do 
przeszłości, / .

Kierownictwo elektrowni zro
biło takie wszystko w zakresie 
zmniejszenia ekologicznej uciąż
liwości zakładu. I  tak przez za
stosowanie zmielonego dolomitu 
wiążącego siarkę, z ogólnej ilości 
powstałej w procesie spalania wę
gla 30-35 procent tej ostatniej nie 
dostaje się do atmosfery. Co pra
wda, zastosowanie najbardziej 
efektywnej technologii zmniejsza 
emisję siarki o 80 procent, lecz 
koszty wprowadzenia takiej tech
nologii przewyższają możliwości 
inwestycyjne elektrowni w naj
bliższym okresie. Podobnie jest 
Z  popiołem wywożonym do ce
mentowni , zakładów ceramicz
nych i nieczynnych wyrobisk ko
palnianych. Ten ostatni z wymie
nionych odbiorców, to stosunko
wo nowa inicjatywa podejmowa
na, za przykładem Rybnika, 
przez innych.

Tyle o sprawach, które już 
zrobiono.

W planach jest jeszcze stwo
rzenie spółki joint-venture sied
miu polskich elektrowni z blo
kami o mocy 200 MW z amery
kańską firmą „Westinghouse,,. 
Ciekawostką są zasady, na któ
rych może dojść do stworzenia 
spółki. Otóż Amerykanie udos
tępniają nam najnowocześniejsze 
technologie, pozwalają je anali
zować i określać możliwości ad
aptacyjne za darmo. O pienią
dzach zaczną rozmawiać dopiero 
wtedy, gdy technologie zostaną 
wprowadzone i zaczną przynosić 
zyski.

Nie można również pominąć 
faktu, że dyrektor Elektrowni 
„Rybnik,,, Tadeusz Sopicki,

przewodniczy pracom zespołu, 
złożonego z dyrektorów zakła
dów energetycznych byłego Po
łudniowego Okręgu Energetycz
nego. Program restrukturyzacji, 
opracowywany przez ten zespół 
jest programem alternatywnym 
do tego, nad którym pracuje 
zespół rządowy.

X   X   X
Najpoważniejszym proble

mem, przed którym stanęła ene
rgetyka w Polsce, jest znalezie
nie właściciela dla olbrzymiego 
majątku, nie dającego się na 
dobrą sprawę precyzyjnie osza
cować. Pytania decydujące o lo
sach energetyki sprowadzają się 
więc do tego, kto będzie praco
dawcą w elektrowniach i elekt
rociepłowniach. Raport Banku 
Światowego wskazuje na stwo
rzenie czterech, pięciu koncer
nów produkcyjnych powstałych 
przez połączenie zakładów o po
dobnej mocy, wieku i stopniu 
dekapitalizacji majątku. Elekt
rownie wykorzystujące węgiel 
brunatny mają być przekształ
cone w jednoosobowe spółki 
Skarbu Państwa. Co z pozos
tałymi - na razie nie wiadomo.

Wiadomo natomiast, że 
w ubiegłym roku, po odliczeniu 
od kwoty uzyskanej za energię 
/46, 5 bln zł/ kosztów produk
cyjnych, pozostało energetyce 
1, 5 bln zł na remonty, moder
nizacje itp. Niestety, jest to zbyt 
mały kapitał, aby myśleć o po
ważnych inwestycjach. Bank 
Światowy stawia warunek usta
lania realnych cen węgla i ener
gii, a Sekcja Krajowa „Solidar
ności,, domaga się uzupełnienia 
projektu restrukturyzacji
o część dotyczącą osłony socjal
nej pracowników.

X   X   X
Uczestników Walnego Zjazdu 

SKEiEc NSZZ „Solidarność,, 
nie zraziła nieobecność ministra 
Przemysłu i Handlu ani spóźnio
ny przyjazd Mariana Krzaklew
skiego /zjawił się dopiero na 
kolacji po drugim dniu obrad/; 
wybrali nowe władze związkowe 
z przewodniczącym Eugeniu
szem JAROSZEWSKIM, odło
żyli rozmowy o uzupełnieniu 
programu restrukturyzacji z De
partamentem Paliw i Energii
i opuścili Klub Energetyka 
w pogodnych nastrojach. Po
stronnemu obserwatorowi mog
łoby się wydawać, że wszystko 
jest w najlepszym porządku. 
Oby takiej oceny nie zweryfiko
wał stan naszych kieszeni. Pod
wyżki to zbyt często wykorzys
tywane rozwiązanie i wspom
niane dobre samopoczucie zwią
zkowców nie idzie w parze z na
strojami wszystkich obywateli.

A. ŁUKASIK

Udany powrót do przeszłości„Powrót do przeszłości,, - 
czyli do pierwotnych planów 
zagospodarowania Domu 
Kultury działającego przy 
Elektrowni „Rybnik,, - z ta
kim pomysłem przystąpił do 
konkursu rozpisanego przez 
gospodarza obiektu Stanis
ław Wojtowicz. Właściwie 
niczego nie wymyślił, po
mysły były gotowe jeszcze 
przed rozpoczęciem budowy 
okazałego budynku. Jednak 
do końca grudnia 1991 roku 
niewiele można było powie
dzieć o prowadzonej tam 
działalności kulturalnej.

Sytuacja zmieniła się wraz 
z ogłoszeniem wyników

konkursu. Odtąd, zgodnie 
z przeznaczeniem, pomiesz
czenia Klubu Energetyka 
służą organizowaniu imprez 
kulturalnych, są miejscem 
zabaw dzieci z osiedla, dzia
łalności kół zainteresowań 
i sekcji sportowych. W mar
cu br. liczba osób stale ko
rzystających z działalności 
klubu wahała się w okoli
cach 400. A to naprawdę 
wiele, gdy zważyć, że klub 
znajduje się na osiedlu liczą
cym kilka tysięcy mieszkań

mieszkańców.
O tym jakiego typu działa

lność /poza standardowymi 
dyskotekami, kabaretami 
i recitalami/ jest lub będzie 
prowadzona, decydują oso
by pragnące rozwijać własne 
zainteresowania. O sprawy 
organizacyjne dbają wspom
niany już Stanisław Wojto
wicz i Bogumiła Obłój. Prze
prowadzają orientacyjne an
kiety, pozyskują fachowców 
w poszczególnych dziedzi
nach i dokładają wszelkich

starań, aby przyzakładowe
go osiedla nie nazywać obie
gowym mianem kulturalnej 
pustyni. Wymieńmy dla 
przykładu imprezy organi
zowane przez Klub Energe
tyka w kwietniu: turniej sza
chowy, występ Leszka Dłu
gosza, wybory najładniejsze
go zwierzaka osiedlowego, 
wieczór zagadek muzycz
nych z nagrodami, turniej 
tenisa stołowego, rekordy 
osiedla, górska wycieczka 
dla dzieci, recital Niny Repetowskiej

Repetowskiej.
Odwiedzenie klubu przy 

ulicy Podmiejskiej polecamy 
tym wszystkim, którzy z roz
rzewnieniem wspominają 
czasy tanich kursów języko
wych w KMPiK-ach i do
mach kultury. Dzięki gospo
darzowi obiektu - Elektro
wni „Rybnik,, - z zapomina
nej powoli przeszłości po
wróciło to, co było nieza
przeczalnie dobre, gdyż po
zwalało na korzystanie z ró
żnych form nauki i rozrywki 
temu, kto chciał, a nie wyłą
cznie temu, kogo było na to

A. ŁUKASIK
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Widziane z... galerii
W piątek 27 marca 

odbyła się Sesja Rady Mias
ta Rybnika, na której radni 
zatwierdzili wykonanie bu
dżetu miasta za 1991 rok 
i uchwalili planowany na 
rok bieżący.

Obserwowałem tę sesję 
z galeryjki nad salą posie
dzeń rady, w siedzibie Urzę
du Miejskiego. Okazało się, 
że miejsce to może dostar
czyć niezapomnianych wra
żeń.

Ciekawie było nie tylko 
z tego względu, że waga

omawianych spraw była du
ża.

Przyglądałem się wybra
nym przez nas przedstawi

przedstawicielom społeczeństwa, któ
rzy stając do wyborów /w  
większości/ obiecywali „słu
żbę,, temu miastu. Różnie ta 
służba obecnie wygląda. Za
cznę od stołu prezydialnego. 
Przewodnicząda Rady dwo
iła się i troiła, żeby obrady 
przebiegały jak najsprawniej 
i tak też w większości było. 
Poza jednym wyjątkiem - 
pani przewodnicząca zapo
mniała podać naszym rad
nym szyfr do zamków przy 
ubikacjach naprzeciw sali 
obrad. Dlatego coraz jakiś

delikwent przemykał się do 
jedynej, „niezaszyfrowanej,, 
toalety na drugim piętrze... 

W czasie obrad dwóch wiceprzewodniczących

wiceprzewodniczących rady 
interesowało się bardzo tym, 
co działo się na sali, jednak 
trzeci z nich nie przejawiał 
większego zainteresowania. 
Z trudem odganiał dopada
jącą go drzemkę i co jakiś 
czas zanurzał w dłoniach 
swe znużone, marsowe ob
licze. Na sali zaś toczyła się 
walka. Prezydent walczył ze 
zdenerwowaniem i przy
znam, że tym razem wyszedł 
zwycięsko. Z tym samym 
problemem poradziła sobie 
zręcznie pani radna Stokło
sowa podczas przedstawia
nia problemów finanso
wych, tych byłych i przy
szłych. Próbował /jak zwyk
le /  walczyć radny Jerzy Fre
lich, ale jak kiedyś każde 
jego wystąpienie spotykało 
się z zainteresowaniem sali, 
tak ostatnio swoimi wystą
pieniami wydaje się nudzić 
radnych. Nawet jego „stron
nicy,, już się tak nie pod
niecają. Sąsiad z galeryjki 
przyrównał go do J. Korwi
na-Mikke, ale ja tu wspól
nych cech nie widzę. Paru 
radnych się spóźniło, a jeden 
z nich po napisaniu listu do 
„szefowej,, Rady uciekł 
przed jego odczytaniem. Wi
działem też posła na sejm - 
wygląda jak normalny czło
wiek - w telewizji wszyscy 
oni jacyś „„uświęceni,,. Na
słuchałem się też paru grze
czności w wymianie zdań i to 
tyle.

/C .  G. /

Festiwalowe zmagania młodzieży
Zakończył się I etap II 

Festiwalu Kultury Młodzieży 
pod patronatem MDK. 
W pierwszym dniu na Małej 
Scenie TZR występowały ze
społy teatralne. Do rejono
wego etapu, który odbędzie 
się w dniach 29-30 kwietnia 
br. komisja pod przewod
nictwem Wandy ŚWITAŁY 
zakwalifikowała 5 zespołów 
teatralnych: Eksperymental
ny Teatr Ekspresji z I LO, 
Zespól Małych Form z SP 
31, Szkolne Koło Teatralne 
z LO Sióstr Urszulanek, Ze
spół Pantomimy z LO Sióstr 
Urszulanek i Zespół Teatral
ny z Ośrodka Pracy Poza
szkolnej nr 2. Szczególnie 
wyróżniono Zespół Panto
mimy.

W kategorii Zespołów 
wokalno-tanecznych i in
strumentalnych wzięło

udział 25 grup z Rybnika, 
4 z gminy Lyski, 4 z gminy 
Gaszowice i 2 z gminy Świer
klany. Do następnego etapu 
zakwalifikowano 22 zespoły 
z Rybnika, 1 z SP Jejkowice 
oraz po jednym ze Świerklan 
i Jankowic.

Zdecydowanie najlepszy
mi okazały się:

I Zespół Wokalny z MDK, 
Zespół Tańca Ludowego 
„PRZYGODA,, - grupa sta
rsza, Zespół Taneczny „A- 
VANTI„, Zespół Tańca Lu
dowego z MDK oraz Zespół 
Instrumentalny z SP 31. Ko
misji konkursowej przewod
niczył KAZIMIERZ NIE
DZIELA.

Szef organizacyjny Festiwalu 

      Tańczy zespół „PRZYGODA,,

walu - Beata Grzegorczyk 
stwierdziła, iż tegoroczny 
poziom prezentowany przez 
uczestników był, niestety, ni
ższy niż w latach ubiegłych.

Wycofanie ze szkół zajęć 
nadobowiązkowych stało się 
przyczyną niskiej frekwencji 
na festiwalu szkół podsta
wowych /wystąpiły tylko 
3 rybnickie szkoły podsta
wowe/.

Imprezy odbywały się na 
Dużej jak i Małej Scenie Te
atru Ziemi Rybnickiej. 
Szkoda tylko, że zespoły wy
stępowały przy niemalże pu
stej widowni. Czy kolegom 
nie zależało, by obejrzeć ko
legów, których pochłania ja
kaś pasja?

/ lo g /

Uczniowie o bezpieczeństwie
11 kwietnia br. w SP nr 11 

w Rybniku odbyły się rejo
nowe eliminacje XVI Turnie
ju Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego. Uczest
niczyło 24 uczniów z 4 szkół. 
Do etapu wojewódzkiego 
zakwalifikowano zespół 
z SP 29 w Rybniku w skła
dzie: Michał Gatnar, Sebas
tian Nosiadek, Andrzej Szu
lik, Grzegorz Sobczyk.

Opiekunem grupy jest pa
ni Maria Wróbel.

Pokonać
przeszłość

DORSTEN  - 80 tysięczne 
miasto niemieckie, leżące 
w Westfalii, na północno - 
zachodnim krańcu Zagłębia 
Ruhry.

Wszystko zaczęło się od 
prywatnej wizyty z-cy dyrek
tora d/s ekonomicznych kop. 
„Marcel,,, prezesa KS „Gór
nik,, Radlin i działacza Ru
chu Autonomii Śląska, Piot
ra KUKUCZKI w tym właś
nie mieście. Przez znajomych 
poznał miejscowych działa
czy F. D. P. z dr. Hansem Joa
chimem THELENEM, któ
rzy wyrazili chęć nawiązania 
partnerskich kontaktów 
z mieszkańcami Rybnika.

Nazwa naszego miasta nie 
jest w DORSTEN obca. 
Około 1950 roku część prze
siedlanej z naszych terenów 
ludności pochodzenia niemie
ckiego znalazła się w Dors
ten, które centralnie wytypo
wano do jej przyjęcia. Jak 
pisze w swoim liście do P. 
Kukuczki dr H. -J. Thelen, 
tego typu „... partnerstwo 
spełniło już swój cel i po pod
pisaniu polsko-niemieckiego 
porozumienia o przyjaźni, 
winno być zakończone,,

Dr H . J. Thelen jest zwo
lennikiem polityki „grubej 
kreski,, i uważa, że nowe ja
kościowo kontakty miesz
kańców Dorsten i Rybnika 
„pomogłyby pokonać prze
szłość i wspomóc myśl o zjed
noczonej Europie,,. Dowia
dujemy się również, że w Do
rsten odbyło się zebranie 
prominentnych przedstawi
cieli różnych instytucji, któ
rzy jednogłośnie opowie
dzieli się za nawiązaniem 
kontaktów z naszym mias
tem. Następnym etapem by
ła oczywiście wizyta niemie
ckiej delegacji w Rybniku.

Grupa inicjatywna z Dor
sten chciałaby, aby chęć na
wiązania i utrzymywanie pa
rtnerskich kontaktów wy
szła od samych mieszkań
ców miast, a władze wspiera
ły tylko całe przedsięwzięcie 
organizacyjnie. Ważne jest, 
by więzy te były całkowicie 
wolne od wpływów politycz
nych. Wymiana kilkuosobo
wych zespołów artystycz
nych i młodzieży, a w przy
szłości ewentualne partner-

Zwycięskie chóry
W połowie marca w Filhar

monii Śląskiej w Katowicach 
odbył się Międzywojewódzki 
Konkurs Chórów a’Capella. 
Rybniczanie odnieśli podwójny 
sukces: I miejsce oraz Puchar 
PZCHiO w kategorii chórów 
dziecięcych zdobył chór Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Rybniku, 
którego dyrygentką jest HELE
NA ZAIK. Również w kategorii 
chórów szkół licealnych triumfował

partnerstwo gospodarcze - oto jak 
kontakty te wyobraża sobie 
strona niemiecka.

Rybniczanie wspominają 
jeszcze młodzież z Saint Val- 
lier, a ostatnie kontakty z in
nymi francuskimi miastami 
dostarczyły nowych doświa
dczeń. Każde spotkanie z lu
dźmi z innego kręgu kultu
rowego wzbogaca, nic nie 
stoi więc chyba na przeszko
dzie, by mieszkańcy Rybni
ka dodali do swych doświad
czeń jeszcze jedno.

Na spotkaniu, w którym 
oprócz animatora całej spra
wy Piotra KUKUCZKI 
wzięli udział również przed
stawiciele Ruchu Autonomii 
Śląska Rudolf KOŁO
DZIEJCZYK i Stanisław 
HANAK oraz Kornel GLI
WA ze Związku Górnoślą
skiego, zastanawiano się, ja
ką formę organizacyjną po-

DORSTEN - Stare Miasto

winny przyjąć ewentualne 
kontakty mieszkańców Ry
bnika i Dorsten.

Aby jak największa ilość 
mieszkańców naszego miasta 
miała okazję się wypowie
dzieć w tej sprawie, postano
wiono zwołać ogólne spotka
nie wszystkich zainteresowa
nych, które odbędzie się 30 
kwietnia br. o godz. 18. 00 
w czytelni Biblioteki Miej
skiej przy ul. Szafranka.

W. RÓŻAŃSKA

triumfował zespół z naszego miasta - 
I miejsce zdobył chór „BEL 
CANTO„ z I Liceum Ogólnok
ształcącego w Rybniku pod dy
rekcją LIDII MARSZOLIK.

Obydwa chóry zakwalifiko
wały się do Ogólnopolskiego 
Konkursu Chórów a’Capella 
w Bydgoszczy, który trwał od 12 
do 14. 04. 1992 roku. Relację 
z ich pobytu w Bydgoszczy prze
stawimy w kolejnym numerze 
„GR„.

/ l o g /
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GAZETA
. . . nie zerwały więzów łą
czących pana JÓZEFA BIS
KUPA z rodzinnym mias
tem, z Rybnikiem.

„Wszystko zawdzięczam 
temu miejscu, tutaj był mój 
początek...,, mówi wprost.

Gdy słowa te wypowiada 
człowiek 70 letni, należy cof
nąć się wspomnieniami co 
najmniej o półwiecze.

niewidzialną nicią ze swą rodzinną 
ziemią, czego dał dowód 
w tomiku wierszy pt. „Karu
zela,, /wydanym w 1976 ro
ku/.

Tomik ten zadedykował 
„RODZICOM I ZIEM I 
RYBNICKIEJ - KU 
WDZIĘCZNEJ PAMIĘ
CI

Właściwie nie wiadomo co

którego wspomnienie jest 
żywe nawet po 50 latach. 
Z Rybnika wystartował do 
Lwowa, na studia w Akade
mii Handlu Zagranicznego. 
Niestety - po roku wybuchła 
wojna... Od 1939 roku za
czyna się wędrówka, która 
kończy się osiedleniem 
w Kanadzie, w Toronto.

Najpierw jednak, wiatach 
wojny, pierwszym obowiązkiem

ciężkiej pracy. W 1956 roku 
nadzorował wykonanie pier
wszej całkowicie spawanej 
konstrukcji stalowej, która 
była wieżą z platformą ob
serwacyjną /Shell Oil To
wer/. Od 1959 do 1985 roku 
/do emerytury/ pracuje 
w Canadian Welding Bure
au /Kanadyjskie Biuro Spa
walnicze/. Jest współauto
rem kanadyjskich i amerykańskich

Boć potem 
Nam
Całego życia 
Nie wystarcza,
By zrzucić 
Te więzy 
I  być 
Bratem 
Każdemu

WSPOMNIENIE

Rybnickie rodowody

Ani czas, ani odległość...
Co było w tych przeży

ciach tak niezwykłego, co 
działo się w tym miejscu tak 
pamiętnego, że przetrwało 
w pamięci lat 50 i żyje we 
wspomnieniach, mimo tysię
cy kilometrów oddalenia od 
Rybnika? A na dodatek 
słowo ŻYJE nie oznacza 
zmumifikowanych wspom
nień, ożywianych tylko nos
talgią, zatrzymującą obraz 
rodzinnego miasta w postaci 
skansenowej. Ta żywotność 
wartości wyniesionych z ro
dzinnej ziemi narzuca banal
ne, ale jedyne porównanie: 
do korzeni, które pozwalają 
czerpać siłę i energię życiową 
z macierzystej gleby...

Nie są to słowa zbyt pate
tyczne, zważywszy osobo
wość i dorobek 70 lat życia 
pana Józefa: inżynier-spa
walnik i budowniczy mos
tów, a zarazem poeta, pat
riota swej małej ojczyzny, 
którą jest nie tylko miasto, 
jego krajobraz, ale i język, 
czyli gwara oraz żołnierz, 
podchorąży I półku broni 
pancernej w Szkocji; polig
lota, zakochany w języku 
angielskim, uczący się obec
nie kolejnego języka - hisz
pańskiego, a zarazem eks
pert w swojej specjalności, 
obywatel „globalnej wio
ski,,, zakorzeniony w świecie 
anglosaskim, umiejący tam 
żyć, pracować i robić karie
rę, a równocześnie ciągle 
trwale związany niewidzialną

bardziej fascynuje w losie 
tego niezwykłego rybnicza
nina - jego błyskotliwa ka
riera zawodowa, niezwy
czajne koleje życia, czy ów 
dar żywego reagowania i ko
mentowania życia w twór
czości poetyckiej.

Zacznijmy od losu... Uro
dził się w Gliwicach - Sośni
cy w śląskiej rodzinie, która 
po kilku latach przeniosła się 
do Rybnika. Tutaj Józef Bis
kup ukończył Szkołę Pub
liczną i Gimnazjum Neok
lasyczne, tutaj został harce
rzem, i rozpoczął swój wielo
letni „romans,, z językiem 
angielskim. Nie ukrywa, że 
fascynuje go ten język, ale 
impulsem inicjującym to 
uczucie był prof. Kossman,

obowiązkiem była służba w wojsku... 
Ukończył Podchorążówkę 
Broni Pancernej w Catterick 
Camp; w 1947 roku rozpo
czął studia na Polskim Uni
wersytecie w Londynie, po
znał swoją przyszłą żonę 
Margaret, a w 1951 roku, 
młode małżeństwo Polaka 
i Szkotki zdecydowało się na 
emigrację do Kanady.

-P rzez pierwsze 10 lat nie 
było mi łatwo; ale warto by
ło walczyć, bo w tamtym 
świecie tylko pracą można 
otworzyć sobie wszystkie 
drzwi... Bariera językowa, 
dla wielu najpoważniejsza 
przeszkoda, była dla mnie 
mniej uciążliwa...

A później nadszedł czas 
dyskontowania wielu lat ciężkiej

kańskich norm spawania 
konstrukcji stalowych. Był 
wykładowcą i autorem wielu 
fachowych książek oraz 
skryptów.

A poezja? Niech przemó
wi sama...

ZNIEWOLONA
WOLNOŚĆ

Wyzwolonym krzykiem 
Witamy życie 
Nieświadomi 
Niestety,
Że choć nago 
Ale już w kaftanie 
Jednej kultury,
Jednego koloru,
Jednego języka.

Łakomymi rękami wspom
nień

Zacieram brzegi czasu
I  żywe wczoraj tulę do lic...
Poranek życia witam na 

nowo
Rozmodlony słońcem 

i chabrem ócz...
On w serce wczarował 

i maj, i bez
Po sam wieczór, po ostatni 

Anioł Pański...
Chroń Matuś, co szlachet

ne, co mi drogie
Co kiedyś Tobie złożę pod 

Twój Tron...
X    X    X

- Pan Józef Biskup był w Pol
sce latem ubiegłego roku; w dro
dze z Afryki Południowej do 
Toronto, zatrzymał się na kilka 
dni w mieście swojej młodości... 
Młodości, której nie zdradził 
i która go nie zawiodła...

- Przyjechałem odwiedzić 
swoich kolegów, póki jeszcze 
żyją... Mam tu także rodzinę, ale 
poznałem jeszcze nowych, cie
kawych ludzi, m. in. panią Kazi
mierę Drewniokową.

EUGENIA PLUCIK
JOZEF
BISKUP
/pierwszy 
z lewej/ 
wraz ze 
swoją 
rodziną

J. T. B isk u p  
„KARUZELA”

Wybór wierszy 
i fraszek

Publiczne Wyznanie

Z  tego, żem nie Adonis 
Niesława nie wynika.
Mnie bardziej zaszczyt

nym,
Żem chłopak z Rybnika.

Do P ......Kandego!

Ślonzok, gdy się rozłości, 
dopiero na

Świat sie sadzi: „Idź do 
Pierona..,,

Srokaty Dorostek

Przibyło mu piyrzo 
I  już sie roztopiyrzo.

6

Prosta Koniugacja

On ma las 
Ty masz las 
Ja mamlas. /? /

O Niektórych... Tak

Cudu omal trzeba by,
By niektóre przegadać ba

by.

Zew do Boju

To, że ona cnotliwa 
Jak na ogień oliwa.

Cudzy Niesyt i Moralność

„Już z samego mi rana 
Na kark ślesz barana? 
Skarżyła się owca. 
Zawstydził hodowca.

Pierwsza Miłość

Uczucia,
Białe, świeże, pełne przy

siąg;

I  nieosiągalne wyżyny eks
taz

I samo dno udręk 
Razem
Wyśpiewane na strunach 

serca
Pełną melodią tęsknic 
Po kres żywych dni.

Niedzielna Obserwacja

Czasem z kazalnic 
Słów sporo, treści nic.

Prasa i Poczytność

Publiczność ostatnią szpal
tą oczy wyciera

Tylko wtedy, gdy prasa 
w ludzkim niechlujstwie szpe
ra.

Czeski Argument

Zupełnie zbędna debata 
Kto w butach lepszy niż 

Bata.

ZEFLIKOWA KLASYFI
KACJA ODMENTÓW  
SPOŁECZNYCH

pyskaci
paplaci
lukaci
brylaci

puklaci
piegaci
kudłaci
szczyrbaci
kanciaci
sztajfiyraci
mamlasiaci
roztopiyrzaci
pragzyjdziaci
szwajsfusiaci
platfusiaci
oł-bajniaci

X   X   X
wpierono-bajzlaci
łostudo-klyciaci
bero-bojkaci
psinco-werciaci
naskwol-szpasiaci
kłapaczko-jynzykaci
babsko-klyciaci
anielo-rułaci
szelontno-mózgaci
maśloko-beksaci
seplenno-nosiaci
cietrzewno-sopraniaci
klopro-tepichaci
kołkastlo-wynglaci

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



RYB N IC K A
D om niem ania

pod redakcją MARIANA RAKA

Wzięli tedy ciało Jezu
sa i obwiązali je  z wonnoś
ciami w prześcieradle... ” 
(św. Jan - 40)

„Pieta,, Michała Anioła /1475 -1564/

„PIETA„ Michała Anioła w kościele św. Piotra w Rzymie, w rysunku Mariana Raka
Rzeźby z młodzieńczych 

at Michała Anioła Buonar
otiego są w znacznym stopn
iu echem antycznego piękn
a. Dopiero wykuta w marm
urze „PIETA,, staje się 

dziełem znamiennym dla jego 
m łodzieńczych osiągnięć.

Jej ukończenie rozpoczy
na w długim i pracowitym 
życiu Michała Anioła naj
płodniejszy i najwspanialszy 
okres twórczy. Powołany do 
Rzymu w 1496 r. przez pap
ieża, rzeźbi na zamówienie

francuskiego kardynała Ra
faela Sansoni - Riario „PIE
TĘ,,, dzieło o zwartej kom
pozycji i harmonijnym ukła
dzie obu postaci, gładkich 
i pięknych, przepojonych ła
godnym smutkiem. Formal
nie dzieło to, będące świa
dectwem głębokiej uczucio
wości, oraz idealizmu artys
ty, mieści się całkowicie 
w stylu dojrzewającego RE
NESANSU, wsławiając ró
wnocześnie dwudziestokil
kuletniego Michała Anioła,

Janina Podlodowska

Sobótka w Pszowie -  o d c . VII
Raz wsiedli na konie i jech
ali do Wilczego Boru. 

Z koni pozsiadali na leśnej 
 polanie. Włodzisławski grabi

a rzekł do druha swojego: 
stawaj mi do oczu i walcz jak  

p r zystało, dajęć pole - wybieraj 
jak rycerz, a nie podły 

złodziej. I  tak zginąć nam 
r a zem w tej przeklętej Kniei. 
T amten cofnął się lękliwie,

nie chciał jawnie stanąć. Pan
na piersią go zasłania przed 
gniewem i mieczem. On przy
garnął ją mocniej i zaczęli 
uciekać, graf nacierał coraz 
mocniej, taka była w nim za
wziętość, ze pragnął rozsie
kać na drzazgi oboje. Toż 
cofali się oni coraz głębiej 
w Knieję, tylko oczy im go
rzały, jakby niemi można za

człowieka ponurego, nad
zwyczaj nerwowego i impul
sywnego, pełnego komplek
sów, ale zarazem i pychy, 
późniejszego twórcę „DA
WIDA,,, „MOJŻESZA,,, 
KAPLICY MEDYCEU
SZÓW oraz plafonu w Kap
licy Sykstyńskiej w Rzymie.

Wielki rzeźbiarz uważał za 
największą sztukę kucie 
w kamieniu, ukrywającym 
zawarty w nim piękny 
kształt, którego uwolnienie 
jest zadaniem artysty.

bić, jakby byli już nie ludźmi, 
a wilkołakami. Tak ich zastał 
wieczór.

Wtedy Włodzisławski za
toczył się w bólu, padł na 
ziemię i załkał. Zrozumiał, że 
wszystko dla niego stracone. 
Zaczął wołać, aby wracali, że 
daruje im zdradę. Nie wierzy
li. Milczeli. Ile on postąpił, 
oni się cofali przez jezioro, co 
nagle na ich drodze stanęło. 
Pogrążali się w wodzie, wy
ciągali teraz ręce i wabili do 
siebie. Poszedł ku nim graf

DIECEZJA 
RYBNICKA?

ABECADŁO 
RZECZY 

ŚLĄSKICH

W Kodeksie Prawa Kano
nicznego/CIC 1983/, który 
od strony prawnej reguluje 
życie Kościoła Rzymskiego, 
czytamy w kanonie 373: 
„Tylko najwyższa władza 
kościelna ma prawo erygo
wać /tzn. ustanawiać/ Koś
cioły partykularne/czyli np. 
diecezje/...,,. Zaś pełną i naj
wyższą władzę w Kościele - 
jak czytamy w kanonie 332 - 
otrzymuje biskup Rzymu 
czyli papież. Tak więc widzi
my wyraźnie, kto ostatecz
nie miał decydujący głos 
w ustanowieniu nowych die
cezji polskich i ich granic. 
Naiwnością byłoby jednak 
twierdzić, że sam papież Jan 
Paweł II któregoś wieczoru 
usiadł i wykreślił nową koś
cielną mapę Polski. Decyzja, 
która z mocą prawną została 
ostatecznie wyrażona 25 ma
rca br. w bulli „Totus Tuus 
Poloniae Populus,,, była po
przedzona żmudną pracą hi
storyków Kościoła, ale prze
de wszystkim samych zainte
resowanych stron czyli Epi
skopatu Polski i Stolicy 
Apostolskiej. I chociaż prace 
te były utajnione, to jednak 
można się domyślić ich kli
matu i charakteru.

Spróbujmy odtworzyć ich 
tok na przykładzie Metro
polii Katowickiej. W pra
cach nad jej tworzeniem mu
sieli brać udział przede 
wszystkim dawni metropoli
ci, pod których jurysdykcję 
wchodziły ziemie omawianej 
nowej Metropolii Katowic
kiej: czyli metropolita wroc
ławski, arcybiskup Henryk 
Gulbinowicz i metropolita 
krakowski, arcybiskup 
Franciszek Macharski, a na
stępnie ordynariusz diecezji 
opolskiej, biskup Alfons 
Nossol oraz ordynariusz 
diecezji katowickiej, biskup 
Damian Zimoń. Wszyscy 
zainteresowani tworzyli je
dynie projekty, zaś słowo 
ostatnie miał Papież. A nas 
dzisiaj ciekawią głównie te 
projekty, które nie zostały

strapiony, ale już bez broni, 
bo mu straszno było pozostać 
samemu. I  wtedy się stało, że 
się zgubił sobie, nie był żad
nym grafem, ani nawet sobą, 
tylko brzydkim Utopcem 
umazanym w błocie. I  tak 
trwało długo zanim przeszedł 
czas kary za to, że nie umiał 
po ludzku przebaczyć i imał 
się miecza, by rywala zabić.

Siedział tedy na Kępie, nie
daleko domu, wodził pijani
ców mamił głupie baby, aż

przyjęte. Do nich to miał na
leżeć pomysł stworzenia 
DIECEZJI RYBNICKO- 
RACIBORSKIEJ z siedzibą 
w RYBNIKU. Katedra była
by w Rybniku, a konkatedra 
w Raciborzu. Idąc dalej, ka
tedrami są zazwyczaj świąty
nie o dużych walorach re
prezentacyjnych, a więc nie 
ulega wątpliwości, że w tym 
przypadku funkcje te speł
niałyby: kościół pw. św. An
toniego w Rybniku i kościół 
Wniebowzięcia NMP w Ra
ciborzu. Niedoszła diecezja 
spełniałaby również ową wa
żną zasadę, jaką kierowano 
się przy tworzeniu granic 
diecezji - a mianowicie by 
miały one ok. miliona wier
nych.

Tak się jednak nie stało! 
Dlaczego? Po pierwsze - tak 
zadecydował papież, po dru
gie - czyż diecezja katowicka 
nie ze łzami w oczach żeg
nałaby tę „pobożną,, i obfitą 
w powołania kapłańskie Zie
mię Rybnicką?

Skąd jednak pewność, że 
w ogóle istniał projekt utworzenia

 

rzenia Diecezji Rybnicko- 
Raciborskiej? Oczywiście, ja  
takiej całkowitej pewności 
nie mam, a nawet przesłanek 
swego domniemania nie po
trafię wyczerpująco udoku
mentować. Do napisania ni
niejszego tekstu sprowoko
wały mnie rozmowy z ludź
mi z tzw. „kół kościelnych,,, 
gdzie problem reformy gra
nic diecezji polskich był już 
od dłuższego czasu żywo 
dyskutowany. Reszty doko
nała zwykła ciekawość.

MAREK SZOŁTYSEK

przeszedł próby.
Spotkała go jego panna, 

ale nie poznała, użaliła się 
nad jego losem, sama też cier
piała. - Nie poznajesz mnie 
miła, szukam ciebie od wieka 
i nie mogę znaleźć. Tak on 
mówił do niej. Ona nie po
znała. Miałam chłopca dob
rego, ale go straciłam, tak się 
pożaliła. - Widzisz miła, coś 
zrobiła i siebie zgubiłaś i jego 
zgubiłaś.

c. d. n.
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SPO RT TURYSTYKA SPORT TURYSTYKA

Rybnicki Speedway Fanclub

Stadionowy debiut
W czasie ligowego meczu 

z drużyną ISKRY z Ostro
wa, przerwanego ze względu 
na opady, zadebiutował na 
stadionie przy ulicy Gliwic
kiej RYBNICKI SPEED
WAY FANKLUB. Powoła
ny do życia w martwym 
okresie, czyli między jednym 
sezonem a drugim, skupia 
ludzi interesujących się żuż
lem, a pragnących rozsze
rzać swą wiedzę na temat tej 
dyscypliny i aktywnie 
uczestniczyć w tym, co dzieje 
się na żużlowych stadio
nach.

Dla klubowiczów Speed
way jest czymś więcej niż 
tylko dyscypliną sportu, jest 
sposobem bycia. Spotykają 
się, by porozmawiać, zoba
czyć ciekawy mecz z taśmy 
wideo, pomóc organizato
rom zawodów czy wreszcie, 
nieco bardziej aktywnie niż 
inni, wziąć udział już w sa
mym meczu. Tak było w cza
sie wspomnianego inaugura
cyjnego meczu z Iskrą, gdy 
najpierw fanklubowicze gło
śno przywitali rybnickich 
obcokrajowców Pedersena 
i Hamilla, później wręczyli 
zawodnikom obu zespołów 
kudłate maskotki, by wresz
cie, mimo chłodu i deszczu, 
dopingować swych zawod
ników.

Wcześniej z własnych fun
duszy zakupili farby i na 
murze bocznej bandy wyma
lowali swój firmowy napis, 
w założeniu mający być rów
nież deklaracją ich pokojo
wych intencji. Sam mecz, 
dzięki tej grupie zapaleńców 
w rożnym wieku, nie był taki 
smętny jak aura, za sprawą 
której wyścigi przeobraziły

się w błotno-żużlowy cyrk, 
którym wielu widzów było 
znudzonych.

Takie właśnie aktywizo
wanie całej publiczności

Klubowicze na stadionie

i wprowadzenie do rybnic
kich imprez sporej dawki 
werwy oraz wigoru, to kolej
ny z celów, jakie stawiają 
sobie rybniccy fanklubowi
cze.

Od kilku lat katowicki 
SPORT prowadzi tzw. ran
king kibiców, polegający na 
wystawianiu cenzurki sa
mym kibicom za ich zacho
wanie w czasie meczu. Coro
czną nagrodą za najlepsze 
kibicowanie jest nowy moto
cykl marki „Jawa,,, który 
przekazywany jest miejsco
wej drużynie przed pierw
szym meczem ligowym no
wego sezonu. Rybnicki ze
spół nigdy jeszcze podobne
go prezentu od swych fanów 
nie otrzymał i zapewne nie

otrzyma, gdyż dziennikarz 
wystawiający rybniczanom 
zazwyczaj oceny słabe, bar
dzo surowo podchodzi do 
tego wszystkiego, co w cza
sie meczu dzieje się na sta
dionie. Po pierwszym z tego
rocznych meczów było po
dobnie - tylko siódemka 
w  dziesięciostopniowej skali. 
To niewiele, zważywszy, że

było zimno, padał deszcz, 
a widzowie oglądać musieli 
nieciekawe widowisko 
i umorusanych żużlowców. 
Ciekawe, czy szanowny „o
ceniający,, zauważył poczy
nania fanklubu, robiącego 
sporo sportowego hałasu. 
A może „oceniający,, chowa 
w sercu jakąś urazę... Cie
kaw jestem, na ile ocena ta 
jest obiektywna? Czy ktoś 
pytał o opinię na temat za
chowania publiczności na 
przykład sędziego spotkania 
albo kogoś z zespołu gości?

Na szczęście członkowie 
fanklubu... kochają ten 
sport naprawdę i działają nie 
dla oceny wystawianej na 
podstawie niejasnych kryte
riów.

WACŁAW TROSZKA

Foto: W. Troszka

Wiosną przyroda budzi 

się do życia i zachęca do 

spacerów. N a zdjęciu: czę

sto odwiedzane przez ryb

niczan tereny w okolicach 

kąpieliska „Ruda,,

Foto: W . Troszka

Trzecie w  Polsce...

Błyskawiczne 
z Rybnika

Szachy jako dyscyplina 
sportowa nie mogą - przy
najmniej w Rybniku - kon
kurować pod względem po
pularności wśród kibiców 
z piłką nożną czy żużlem. 
I chociaż te sportowe „kolo
sy,, ostatnimi laty systema
tycznie zawodzą nadzieje ki
biców polskich, śląskich i ry
bnickich na spektakularne 
sukcesy, to właśnie ta nisko
nakładowa i rozgrywana 
z dala od ryku wielkich sta
dionów dyscyplina przynosi 
naszemu regionowi najwię
cej splendorów!

Kolejny sukces zawodni
czek KS ROW RYBNIK to 
trzecie miejsce w Szachowych 
Mistrzostwach Polski w grze 
błyskawiczej. Mistrzostwa 
odbyły się w Legnicy 28 i 29 
marca br. Nasze szachistki 
wystąpiły w składzie: Moni
ka Bobrowska /zdobyła 12 
punktów w 15 partiach/, 
Hanna Dzieńkowska /6 , 5 
punktu/, Małgorzata Kup
czak /8  punktów/, groma
dząc razem 26, 5 punktu. 
Wyprzedziły je tylko zespoły 
POLONII WARSZAWA - 
37 punktów /w  składzie: 
Agnieszka Brustman, Edyta 
Radecka, Agnieszka For
nal/ oraz AZS-u WROC
ŁAW - 29 punktów /w  skła
dzie: Anna Szmigielska, Ka
tarzyna Bukowska, Anna 
Domaradzka/.

Sukces rybniczanek jest 
tym większy, że przyszło im 
się zmierzyć z bardziej zna
nymi, utytułowanymi i ruty
nowanymi przeciwniczkami. 
Drużyna ROW Rybnik, zło
żona z samych juniorek, by
ła najmłodsza w mistrzost
wach. Jednakże nie młody 
wiek, lecz brak kompleksów, 
refleks i finezja na szachow
nicy zapewniły im wysoką, 
trzecią lokatę!

Gra błyskawiczna w sza

szachy tym różni się od normal
nej, że partia zamiast od 4 do 
6 godzin trwa maksimum 10 
minut. Takie błyskawiczne 
pojedynki, w których każdy 
z partnerów ma tylko 5 mi
nut na grę, są bardzo wido
wiskowe.

W drugim dniu zawodów 
rozegrano Indywidualne Mi
strzostwa Polski Kobiet 
w grze błyskawiczej, w któ
rych zwyciężyła arcymistrzy
ni Hanna Ereńska-Radzews
ka /10 , 5 punktu z 13 partii/ 
przed mistrzynią międzyna
rodową Grażyną Szmacińs
ką /9 , 5 punktu/ oraz arcy
mistrzynią Agnieszką Brust
man /9 , 5 punktu/. Czwarte 
miejsce zajęła Monika Bob
rowska /9  punktów/, która 
coraz pewniej czuje się

Zdobywczynie trzeciego miejsca 
w Szachowych Mistrzostwach Polski 
w grze błyskawicznej: od lewej -  

HANNA DZIEŃKOWSKA, MAŁ
GORZATA KUPCZAK i MONIKA 
BOBROWSKA ze swoim trenerem 
PIOTREM BOBROWSKIM.

Foto: gw

wśród dorosłych rywalek. 
W czterech partiach rozegra
nych z jedną z najlepszych 
szachistek świata - Agniesz
ką Brustman - uzyskała ko
rzystny dla siebie rezultat 2,5 
do 1, 5 punktu, dwukrotnie 
zwyciężając, raz remisując 
i tylko raz przegrywając.

Wyrasta nam w Rybniku 
czołówka polskich szachis
tek. Wielka w tym zasługa 
Piotra Bobrowskiego, trene
ra trzeciej drużyny w Polsce 
i niestrudzonego popularyza
tora szachów wśród najmłod
szych mieszkańców naszego 
regionu.

/g w /

N O T E S  D O M O W Y
24116 Grodoń Anna Wyzwolenia 28861 Grudka Zofia Wawelska
21015 Grodoń Stefania św. Antoniego 27266 Gruchel Leokadia Pukowca
25273 Grodoń Urszula - lek. Fredry 25364 Grudniewski Benedykt Dąbrowski
21015 Grodoń Tefofil św. Antoniego 27760 Grudzień Grzegorz Bieszczadzka
26105 Grodowski Stanisław Kilińskiego 22327 Grudzień Kazimierz Sławików
23877 Grolik Józef Piasta 22670 Gruszka Andrzej Webera
23069 Gromysz Józef Zawadzkiego 25102 Gruszka Wiesław Sławików
24749 Grosek Janina Nowotki 25735 Gruszka Leon Szkolna
26519 Grosek Janina Rolnicza 27773 Gruszka Bożena Reymonta

RYBNICKA 22421 Gromotka Henryka Dworcowa 28198 Gruszka Walter Skłodowskiej

KSIĄŻKA
28380 Grosz Józef Wandy 21685 Gruszczyk Antoni Karłowicza
22858 Grott Wanda Strzelców Byt. 27866 Gruszczyk Danuta Tęczowa
27021 Gruca Wiesław Reymonta 22478 Gruszczyk Kazimierz Golejów

TELEFONICZNA 22143 Gruczelak Małgorzata Morcinka 24374 Gruszczyk Krystyna Sławików
27588 Gruczelak Wiesława Sławików c. d. n.
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ŚWIĄTECZNY PRZEKŁADANIEC

ŚMIGUS-DYNGUS na
leżał kiedyś do kulturalnych 
zwyczajów ludowych. Nie
stety, dzisiaj przyjął dwie 
skrajne formy. Z jednej stro
ny są to tzw. „psikacze per
fumowi,,, zaś z drugiej - cza
tujące na na ulicach i w osie
dlach watahy wyrostków 
z wiadrami pełnymi wody, 
pojemnikami po płynach do 
prania lub mycia naczyń.

Rodowód tego zwyczaju 
jest ludowy, lecz z czasem 
dorobiono do niego „biblij
ną,, argumentację, opartą po 
części na tzw. „ewangeliach

Zwyczaje,
zwyczaje!

apokryficznych „. Twierdzi 
się bowiem, że kiedy po 
zmartwychwstaniu Chrystu
sa na ulicach Jerozolimy 
gromadziły się tłumy, opo
wiadające o tajemnicy pus
tego grobu i zmartwychws
tania Mistrza - żołnierze 
rzymscy i faryzeusze rozga
niali tych niewygodnych 
świadków poprzez polewa
nie wodą. Ot i geneza zwy
czaju!

PISANKI. Rzymianie 
rozpoczynali wpradzie 
wszystkie uczty od zjedzenia

jajka, ale zapewne nie od 
starożytnych wziął się ludo
wy obyczaj malowania i ob
darowywania się jajkami 
w drugi dzień Świąt Wiel
kanocnych. Korzeni raczej 
należy szukać w zwykłym 
rytmie natury, która każe 
znosić kurom więcej jaj na 
przełomie zimy i wiosny. Ale 
i do tego zwyczaju utworzo
no biblijną legendę: gdy 
zmartwychwstały Jezus po
kazał się w ogrodzie św. Ma
rii Magdalenie, ta poszła po
dzielić się tą radością z Apo
stołami, oni jednak nie 
chcieli wierzyć. Aby ich 
przekonać, święta rozdała 
niewiernym jajka, które na
tychmiast w ich rękach za
mieniały się w ptaki, które 
uleciały w niebo i pięknie 
śpiewały.

/s z o ł/

Kuchnia stuletnia

Wariacje na temat jaj
Przed nami Święta Wielkano

cne. Na stołach pojawią się ba
by, mazurki, szynki, ale przede 
wszystkim nie może zabraknąć 
JAJEK. Kuchmistrz J. E. hr. 
A. Potockiego - ANTONI TES
LAR, podaje prawie 20 różnych 
sposobów na przygotowanie 
potraw z jaj. Są więc jajka po 
włosku, jajka czajcze z rakami 
a’la Krzeszowice, po egipsku, 
a’la Pekin, a’la Walter Scott, 
w szkarłacie, a’la Jockey - club, 
w tygielkach... oraz omlet.

Oto kilka ciekawszych przepi
sów, które można wykorzystać 
w okresie świątecznym i nie tyl
ko.

Jajka po egipsku - ugotować 
ryż na sypko, dodać szampionów 
i trufli /grzyby/ siekanych. Na 
spód rondelka nałożyć ryżu i pou
kładać jaja /wybite ze skorupek/. 
Do białego sosu dodać musztar
dy, żółtko, cayenny i bitej śmie
tanki; sosem tym polać jaja, po
sypać parmezanem i zapiec w pie
cu.

Uwaga: na sos biały zasmaża
my mąkę na maśle na biało, 
rozprowadzamy czystym roso
łem nie tłustym.

Jajka na śmietanie - zagoto
wać śmietany kwaśnej, dodać łyżeczkę

łyżeczkę masła, soli, parę kropli 
octu, wybić jajka cale, ustawić do 
gorącego pieca na parę minut 
i podawać zaraz. Można je  ugo
tować na wodzie tak, aby białko 
ścięło się, a żółtko było surowe, 
ułożyć w rondelku, zalać zagoto
waną śmietaną i podać w tyglu 
porcelanowym.

Jajka w pomidorach - wybrać 
średniej wielkości pomidory, 
ściąć wierzchy, wydrążyć, poso
lić, w każdego wpuścić jajo ostro
żnie, posypać parmezanem, po
kropić masłem i wstawić na 10 
minut do gorącego pieca. Ukra
jać z bułek okrągłe grzaneczki, 
usmażyć na maśle, ułożyć na nich 
pomidory a mięsko zaś z nich

P r o j e k t  
kartki świą
t e c z n e j  
w wykonaniu 
dziesięciolet
niej Pauliny 
K i l i s z o w
skiej.

wydrążone zagotować, posolić, 
dodać masła i bulionu, polać po
midory.

Krusztadki z jaj na zimno -
z ciasta na paszteciki wypiec fo 
remki. Z  ugotowanych jaj na 
twardo, przeciętych na połowy 
wybrać żółtka, przetrzeć przez 
sitko, dodać oleju sojowego, cay
enny, soli, kawioru i jarzynek. 
Masą tą wyłożyć do połowy fore
mki, do białek w miejsce żółtek 
nałożyć kawioru, wstawić do fo 
remek, zalać anszpikiem i po
sypać estragonem.

Wszystkie przepisy zaczerp
nięto z książki kucharskiej 
A. Teslara pt. „Kuchnia polsko- 
francuska,, , wydanej w drukarni 
„Czasu,, w Krakowie 1910 r. 
Zachowana została pisownia 
oryginału.

GRAŻYNA STANIEK

Bez Alleluja !
Przeczytaj  przed świątecznym śniadaniem !!!

Szczypta dziegciu...
Oto jak przedstawiał się 

wielkanocny stół u wojewo
dy Sapiehy za czasów króla 
Władysław IV.

„Na samym środku był 
baranek wyobrażający 
Agnus Dei z chorągiewką, 
cały z pistacyami; ten specy
ał dawano tylko damom, se
natorom, dygnitarzom i du
chownym. Stało czterech 
przeogromnych dzików, to 
jest tyle, ile części roku. Ku
chmistrz najcudowniejszą 
pokazał sztukę w upieczeniu 
całkowitem tych odyńców. 
Stało tandem 12 jeleni także 
całkowicie pieczonych z zło
cistymi rogami, nadziane 
były rozmaitą zwierzyną, 
alias: zającami, cietrzewia
mi, dropiami, pardwami. Te 
jelenie wyrażały 12 miesięcy. 
Za niemi było 365 babek, to 
jest tyle, ile dni w roku. Co 
zaś do bibendy: było 4 pu
chary, exemplum 4 pór ro
ku. Tandem 52 baryłek tak
że srebrnych in gratiam 52 
tygodni, było w nich wino: 
cypryjskie, hiszpańskie 
i włoskie. Dalej 365 gąsior
ków z winem węgierskim 
alias tyle gąsiorków, ile dni 
w roku, a dla czeladzi dwor
skiej 8760 kwart miodu ro
bionego w Berezie, to jest 
tyle, ile godzin w roku,,. 
/  „Dodatek Ilustrowany - 
R z e c z p o s p o l i t a , ,  
z 13. 04. 1992 r. / .

Dla powstrzymania tych, 
którzy zechcą „nawiązać do 
tradycji,, naszych przodków 
w kwestii „8760 kwart miodu

miodu,, proponuję drugi cytat, 
tym razem z 15 numeru 
„Wprost,, z 12. 04. 1992 r.

„Współczesna medycyna 
mówi o chorobie alkoholo
wej dopiero od 1935 roku. 
Przełomowe dla poznania tej 
choroby stały się niedawne 
badania amerykańskie - od
krycie genu alkoholowego 
i stwierdzenie, że dziedziczy 
się predyspozycje do uzależ
nienia. Wszyscy alkoholicy 
mają obniżony poziom en
dorfin - naturalnych narko
tyków, które wytwarza lu
dzki organizm w trudnych 
sytuacjach życiowych. „Na
prawiają,, oni ten defekt, do
starczając mu coraz więcej 
alkoholu. Obniżony poziom 
endorfin stwierdzono u dzie
ci osób uzależnionych, a za
pis pracy mózgu /E E G / no
worodków - potomstwa al
koholików - wykazywał 
zmiany właściwe uzależnio
nym. O genetycznych uwa
runkowaniach tej choroby 
świadczą także badania 
przeprowadzone wśród Ja
pończyków. Okazało się, że 
60 proc. tej nacji posiada 
w wątrobie dość rzadki en
zym - dehydrogenazę. Po
woduje on, że spożyty al
kohol bardzo szybko zamie
nia się w aldehyd octowy, 
który z kolei powoduje tor
sje i odstręcza od picia.

Choroba alkoholowa, po
dobnie jak alergia i cukrzy
ca, nie jest całkowicie ulecza
lna - osoba uzależniona ni
gdy nie będzie już mogła pić 
w sposób kontrolowany. 
Przyjęło się porównanie al
koholika do kiszonego ogór
ka, z którego nie można już 
zrobić świeżego” .

Oprac: em

Trzy miliony Polaków systematycznie 
nadużywa alkoholu

N O T E S  D O M O W Y

o
MIĘDZYNARODOWE
NUMERY
KIERUNKOWE

Breda 76 Rotterdam 10 Arklow 402 Killarney 64
Delft 15 Schideam 10 Athlone 902 Letterkenny 74
Dordrecht 78 Tiel 3440 Bandon 23 Limerick 61
Eindhoven 40 Tilburg 13 Bundoran 72 Longford 43
Enschede 53 Ulvenhout 76 Castlebat 94 Mallow 22
Goirle 13 Utrecht 30 Clonmel 52 Mullingar 44
Haarlem 23 Venlo 77 Cork 21 Naas 45
Haque (Haga) 70 Zaandam 75 Drogheda 41 Rarhluirc 63
Heemstede 23 Zwolle 38 Dubin 1 Sligo 71
Hilversum 35 Dundalk 42 Tralee 66
Kerkrade 45 IRLANDIA- Kod - 353 Ennis 65 Waterford 51
Leeuwarden 58 Enniscorthy 54 Wexfoed 53
Maastricht 43 Miejscowość Nr Galway 91 Youghal 24
Nijmegen 80 kier. Killkenny 56 c. d. n.
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U N A S K U P IS Z  N A J T A N IE J

Rozmowa z EUGENIUSZEM ZAIKIEM, 
dyrektorem Rybnickiego Przedsiębiorstwa Handlowego

- W jakim typie działalności 
handlowej specjalizuje się pana 
firma?

- Specjalizujemy się w sprze
daży hurtowej i detalicznej ar
tykułów spożywczych i wyro
bów monopolowych. Trzeba tu 
wymienić przetwory owocowo- 
warzywne, takie jak dżemy, 
kompoty, soki, napoje, sałatki 
itp. Dostarczamy przetwory 
zbożowo-mączne, np. mąki, ka
sze, makarony, cukier, sól oraz 
wyroby cukiernicze, m. in. cze
koladę, cukierki, kakao. Roz
prowadzamy koncentraty spo
żywcze, w tym zupy, desery, 
odżywki dla dzieci. Jednym 
z ważniejszych działów naszej 
sprzedaży jest dostarczanie od
biorcom kawy naturalnej, her
baty, papierosów oraz wszelkie
go typu napojów alkoholowych 
- od piwa, przez wina, koniaki, 
szampany, aż po wódki czyste 
i gatunkowe. Od ubiegłego roku 
prowadzimy również hurtową 
sprzedaż artykułów chemicz
nych i kosmetycznych.

- Do kogo kieruje pana firma 
swoją ofertę?

- Chciałbym sprostować pana 
pytanie. Rybnickie Przedsię
biorstwo Handlowe jest firmą 
państwową, a nie prywatną. N a
szym organem założycielskim 
jest minister przemysłu i handlu. 
W 1991 roku zostaliśmy wyod
rębnieni ze struktury organiza
cyjnej Przedsiębiorstwa Hurtu 
Spożywczego. W tym samym 
roku - w wyniku konkursu - 
zostałem dyrektorem RPH.

Nastawiamy się na sprzedaż

hurtową, kierownikom i właś
cicielom sklepów, ale sprzedaje
my nasz towar również odbior
com indywidualnym. Nasz ob
rót z odbiorcami zaopatrujący
mi swoje sklepy wynosi od 12do 
15 miliardów złotych miesięcze
nie. Odbiorcom detalicznym 
sprzedajemy towary za sumę 
około 5 miliardów w ciągu mie
siąca.

- W Rybniku i okolicznych 
miejscowościach powstało wiele 
firm, które zajmują się hurtem 
artykułów spożywczych. Nie boi 
się pan konkurencji?

- To zależy od tego, co się ma 
klientowi do zaoferowania. Na
sze artykuły są w Rybniku naj
tańsze! Nakładamy na nie naj
mniejszą marżę - i w ten sposób 
wychodzimy naprzeciw lżejszej 
kieszeni klienta. Nastawiamy się 
na odbiorcę masowego. O at
rakcyjności naszych cen każdy 
może się sam przekonać. Fakt, 
że w sklepie przy ulicy Rzecznej 
/obok targowiska miejskiego/ 
ludzie wykupują nasze artykuły, 
a potem drożej sprzedają na 
targu, świadczy o tym najlepiej!

Prowadzimy sprzedaż towaru 
w systemie akwizycyjnym - zna
czy to, że zamówienia zbieramy 
u klienta, który nie musi się 
fatygować do któregoś z na
szych magazynów. Towar do
wozimy odbiorcy na nasz koszt 
i - każdorazowo odraczamy ter
min płatności za nabyte u nas 
artykuły do 7, a nawet 14 dni. 
Jest to poważna ulga dla odbior
cy, który przez ten czas handluje 
towarem, za który my zapłaciliś
my. Wreszcie - jakość towaru.

Posiadamy jedyną w Rybniku 
komórkę odbioru jakościowe
go. Gwarantuje ona, że nasz 
kontrahent otrzyma produkty 
świeże, odpowiadające wszel
kim normom i zaopatrzone we 
właściwe atesty. Towar przeter
minowany, nieświeży jest tutaj 
dyskwalifikowany, nie ma szans 
na wprowdzenie do obrotu han
dlowego.

- Na tego typu działania może 
sobie pozwolić firma, której kon
dycja finansowa jest bardzo dob
ra...

- Nasze obroty za rok ubiegły 
zamknęły się w kwocie 220 mi
liardów złotych. Zatrudniamy 
220 pracowników i nikt u nas 
nie został zwolniony z przyczyn 
ekonomicznych. Wprost prze
ciwnie - w pierwszym kwartale 
br. zatrudniliśmy dodatkowo 22 
osoby, oferując im konkuren
cyjne płace, co jest dzisiaj ewe
nementem, jeśli chodzi o firmę 
państwową.

- Czy to znaczy, że przedsię
biorstwo powiększa swój stan po
siadania?

- Oprócz sprzdaży hurtowej 
z magazynów przy ulicach 
Młyńskiej, Pocztowej, Powstań
ców i Rzecznej w Rybniku, pro
wadzimy handel detaliczny 
w sklepie na Rzecznej oraz na 
terenie Knurowa, Żor i Lesz
czyn-Czerwionki. Niedawno ot
warliśmy w Czerwionce sklep 
branży spożywczo-przemysło
wej o powierzchni 1000 metrów 
kwadratowych. W połowie ma
ja zostanie uruchomiony w Rybniku

Rybniku nasz nowy sklep spożyw
czy. Zajmie on lokal po dawnym 
barze „Expresso„ naprzeciw 
dworca PKP. To dobry punkt 
handlowy, w którym chcemy 
sprzedawać pełny asortyment 
naszych towarów - także alko
holowych, co jest uzależnione 
od zgody władz miasta. Ale li
czymy na ich przychylność. 
Z naszej strony możemy zagwa
rantować konkurencyjność cen 
sprzedawanych artykułów oraz 
szybką i uprzejmą obsługę klien
tów.

- Czyżby nie miał pan jako 
dyrektor żadnych większych 
zmartwień?

- Oczywiście, mamy problemy 
- na przy kład ze ściąganiem na
leżności od tych klientów, któ
rzy nieterminowo regulują swo
je zobowiązania wobec nas. 
Wielu z nich przeliczyło się, roz
poczynając działalność handlo
wą... Ale nie jest to problem,

który by nam poważnie zagra
żał. Inną barierą - związaną 
z przygotowaniami do prywaty
zacji naszego przedsiębiorstwa - 
jest brak uporządkowania stru
ktury własnościowej obiektów, 
którymi dysponujemy. Na przy
kład musimy uregulować - ra
zem z Urzędem Rejonowym 
w Rybniku - formę dalszego 
użytkowania przez nas magazy
nu przy ulicy Pocztowej.

Dosyć już powiedziałem 
o zmartwieniach. Na koniec 
trzeba wspomnieć, że funda
mentem działania naszego 
przedsiębiorstwa jest zasada: 
trzeba sprowadzać ogórki z Kwi
dzynia w takiej cenie, żeby innym 
nie opłacało się po nie jechać.

Rozmawiał:
GRZEGORZ WALCZAK

W sklepie RPH przy ulicy Rzecznej towar bywa tańszy niż na 
pobliskim targowisku...

RYBNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
DYREKCJA: 44-200 Rybnik, ul. Cegielniana 14 
tel.: sekretariat 270-97, centrala 229-72, 233-65 
Działy Handlowe: 44-200 Rybnik, ul. Pocztowa 6 
tel. centrali.: 223-22, 249-22, 284-59, telex 036228

PORADY PRAWNIKA - w środy
Przypominamy naszym czytelnikom, 

że dyżury prawnika udzielającego bezpłatnie porad, 
przeniesione zostały na środy, w godz. od 15. 00 do 17. 00. 
Prawnik dyżuruje w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

OGŁOSZENIA O PRACY

Pani z dzieckiem, dobra gospody
ni, zaopiekuje się w godzinach po
południowych starszą osobą lub 
dzieckiem. Oferty pisemne na adres

redakcji

Technik mechanik ze znajomością 
języka niemieckiego oraz podstaw 
obsługi komputera, „złota rączka,, 
oczekuje ofert. Mirosław Jakubiec, 
ul. Wrzosowa 4 2 ,  Rybnik 10 lub 
wiadomość w redakcji.

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 j

W  AFC
L aboratoriu m

F o to g ra fii
B arw nej

Rybnik, ul. Łony 12, 
jedno zdjęcie

TYLKO 1900. -zł

Firma PRESS s. c.
posiada w sprzedaży 
PLOTER TNĄCY 

fo rm atu  A3, 
w s p ó ł p r a c u j ą c y

z IB M  PC
w cenie 15 m ln zł

Kontakt: GLIWICE, 
tel. 31-47-14

Wywoływanie negatywów 
F U J I      i wykonywanie odbitek 

w dwóch formatach. 
Terminy od 1 do 24 godzin. 

EKSPRES Ceny konkurencyjne.
- Rybnik „Dziś fotografujesz 

Reja 2 - dziś masz zdjęcie,,

10

Zd ro w a, 
szara sól

Na terenie województwa 
katowickiego istnieje zagro
żenie występowania szeregu 
zaburzeń związanych z nie
doborem jodu. Z informacji 
uzyskanej od zastępcy dyre
ktora Terenowej Stacji Sani
tarno-Epidemiologicznej 
w Rybniku DANUTY 
MROZEK wynika, iż pod
jęta została akcja profilak
tyki jodowej na terenie woje
wództw Polski Południowej. 
Instytut Żywienia i Żywno
ści zaleca stosowanie soli 
produkowanej przez Kopal
nię Soli „Kłodawa,,. A więc 
dla dobra zdrowia, nie ku
pujmy oczyszczonej białej 
soli, ale mniej atrakcyjną 
z wyglądu grubą i szarą sól 
kłodawską.

/log/
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Fatałachy z naszej szafy 

Nowa linia...
Dodatki, jakie wchodzą 

w modę na fali powrotu stylu lat 
60 i 70 nie przypadną pewnie do 
gustu tzw. kobietom pracują
cym. Bo cóż można zmieścić 
w małej, o fantazyjnym kształcie 
i sztywnym, krótkim uchwycie 
torebce?

Nie ma to jak solidna aktówka, 
ja sobie tę modę podaruję i prze
czekam - powie niejedna z nas.

Powoli, powoli - nie musimy 
przecież rezygnować z zabaw
nych kobiecych akcesoriów tyl
ko dlatego, że są niepraktyczne. 
Przecież praca nie zajmuje nam 
całej doby i zdarzają się inne 
okazje do wyjścia, chociażby 
świąteczny spacer...

Również buty zmieniają swój 
kształt. Ostatnie parę lat przy
zwyczaiły nas do prostych kla
sycznych czółenek na wyższej 
lub niższej szpilce, słupku, czy 
na zupełnie płaskim obcasie. Za

zaczyna jednak pokazywać się ba
rdziej fantyzyjne obuwie - dosyć 
wysoko zabudowane z przodu, 
o wydłużonych noskach, często 
z gołą piętą i... rozszerzających 
się obcasach. To jesteśmy jesz
cze w stanie przełknąć. Co jed
nak będzie, kiedy przyjdzie nam 
chodzić na kilkucentymetro
wych podeszwach, o czym się 
przebąkuje już od dłuższego 
czasu? Miejmy nadzieję, że to 
tylko plotki i... że ta ostatnia 
wiadomość nie jest w stanie ze
psuć nam świątecznego humo
ru, czego życzy Wam

Wróżka

„MESJASZ,, Haendla

Muzyczne wydarzenie
W niedzielę 26 kwietnia 

1992 roku, o godz. 15. 30 
w kościele OO Misjonarzy 
pw. Królowej Apostołów 
w Rybniku, oraz w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP 
o godz. 19. 00 w Wodzisła
wiu, odbędzie się koncert 
o randze super-wydarzenia 
artystycznego.

W 250 rocznicę prawyko
nania zabrzmi arcydzieło

Warto zobaczyć

„HOOK„
• fajerwerk cudowności

„Zabierz wszystkich swo
ich bliskich i ustaw się w kolejce

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA Z HASŁEM NR 5 0

Poziomo:
1. Wyjście piłki poza obręb 
pola gry, 4. koleżanka Stasia 
z „W pustyni i w puszczy,,, 5. 
żądłówka, 6. imię Jarockiej, 
7. gruczoł rozrodczy samczy 
lub wewnątrz atomu, 10. jest 
właśnie teraz, 11. mieszka 
obok ciebie, 12. miejsce, 
w którym droga zmienia kie
runek, 15. świąteczna, może 
być nadziana jabłkami, 17. 
loki, pierścienie włosów, 18. 
mały Jan, 19. pierwiastek 
chemiczny, 20. dziewczyna 
z raju, 21. miała Asa w ele
mentarzu

Pionowo:
1. Zapylenie się kwiatu ob
cym pyłkiem, 2. elektryczny 
pojazd bezszynowy komuni
kacji miejskiej, 3. twierdze
nie lub rozumowanie sprze
czne z tym, co oczywiste, 4. 
grecka bogini losu ludzkie
go; uosobienie „kary bożej,,, 
8. rozbójnik morski, 9. walu
ta naszego zachodniego są
siada, 13. przeciwieństwo 
skurczu, 14. ostatnio najpo
pularniejsza rozrywka, 15. 
żona króla Etiopów Kefeu
sza; gwiazdozbiór nieba pn.,

16. mogą być z kremem, ze 
śmietaną, z bakaliami itp.

Litery z pól ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu, nale
ży wpisać do diagramu. Da
dzą one rozwiązanie krzyżó
wki - HASŁO, które prosimy 
przysłać na adres redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki nr 48

Poziomo:
1.  plomba, 10. nietoperz, 11. 
baronet, 12. emigracja, 13. 
klakson, 17. makak, 22. ane
mia, 23. atrapa, 24. sezam, 
25. defekt, 26. altana, 27. 
Araks, 33. wzorzec, 37. chi
rurgia, 38. rezerwa, 39. sup
lement, 40. aromat

Pionowo:
2.  larwa, 3. Minos, 4. antena, 
5. melina, 6. kobra, 7. serce, 
8. szlam, 9. żbik, 14. lancet, 
15. kamień, 16. omasta, 18. 
kózka, 19. kamasz, 20. kra
ter, 21. spanie, 28. regres, 29. 
kwarta, 30. ścisk, 31. ciupa, 
32. pudel, 34. oczko, 35. zo
rza, 36. czas

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwią
zanie do 30 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 48 
„Gazety Rybnickiej,, nr 13, 
wylosował Janusz Kiziak, 
ul. Świerklańska 28, 44-200 
Rybnik. Nagrodę prosimy 
odebrać w redakcji.

muzyki oratoryjnej - „MES
JASZ,, J. F. Haendla.

Wyborny zespół wykona
wców:

Cantores Minores Wratis
lavienses i Śląska Orkiestra 
Kameralna oraz soliści /lau 
reaci konkursów muzycz
nych/: Beata Raszkiewicz - 
sopran, Agata Kobierska - 
alt, Piotr Beczała - tenor, 
Tadeusz Leśniczak - bas, są 
gwarancją wysokiego pozio
mu artystycznego i niezwyk
łych doznań estetycznych. 
Całość poprowadzi prof. 
J. W. Hawel.

Organizatorem koncer
tów jest Filharmonia Ziemi 
Rybnickiej, zaś sponsorują 
imprezy Urzędy Miast Ryb
nika i Wodzisławia.

Nadto zespół Filharmonii 
Ziemi Rybnickiej oraz jej 
dyr. Sławomir Chrzanowski 
zapraszają melomanów Ry
bnika /28. 04. godz. 18. 00 
T Z R / i Czerwionki-Lesz
czyn /1 . 05. godz. 18. 00 D K / 
na koncerty muzyki popula
rnej /m . in. Strauss, Kalman, 
Lehar/ z udziałem solistów: 
Ewy Dłubak-Ansaldi /sop
ran/ i Feliksa Widery / te 
nor/.

lejce do kina„ - takim hasłem 
należałoby reklamować to 
widowisko.

Zanim opowiem o czym 
jest ten film, zapytam - czy 
pamiętacie PIOTRUSIA
PANA? Chłopca, który po 
urodzeniu uciekł z domu do 
krainy wróżek, by na zawsze 
pozostać dzieckiem? Chłop
ca, który nie chciał doros
nąć? Czy nigdy nie ciekawiło 
Was, co by się stało, gdyby 
jednak Piotruś Pan dorósł?

Pytanie takie postawił so
bie, zafascynowany prozą 
Szkota Jamesa Matthewa 
Barriego, STEVEN SPIEL
BERG /reżyser „Szczęk,,, 
„Indiany Jones’a„, „Poszuki
waczy zaginionej arki,,, „Du
cha„ i innych/. Tak więc 
Piotruś Pan dorósł. Ma oko
ło 40 lat, jest bogaty, ma 
władzę, cieszy się szacun
kiem ludzi, ma piękną, ko
chającą żonę i dwoje uro
czych dzieci. Jego świat to 
Praca, Ważne Sprawy i Pie
niądz. Dlatego dorosły Peter 
musi zapomnieć o swojej do
rosłości i wyruszyć w niebez
pieczną podróż do zaczaro
wanej krainy pełnej miniatu
rowych wróżek, zwodni
czych syren i krwiożerczych 
piratów. Tam odnajdzie nie 
tylko syna i córkę, ale i zagu
bioną cząstkę samego siebie 
- znowu nauczy się być dzie
ckiem.

Ta superprodukcja Steve
na Spielberga jest zdumie
wająco wspaniała. Do jej

zrealizowania zbudowano 
jedną z największych deko
racji w dziejach kina, zasto
sowano najnowocześniejsze 
techniki filmowania, wystą
piło 175 kaskaderów, opra
wę muzyczną przygotował 
John Williams - autor muzy
ki m. in. do „Gwiezdnych wo
jen,, i „Szczęk,,. Dobór ak
torów jest nie z tej ziemi. 
Zmieniony prawie nie do po
znania przez charakteryzac
ję DUSTIN HOFFMAN 
w roli Kapitana Hooka, jest 
rewelacją tego filmu. Nad
zwyczajny jest także ROBIN 
WILLIAMS w roli Petera 
czyli Piotrusia Pana, a JU 
LIA ROBERTS jako mała, 
zakochana wróżka rozświet
la film swoją obecnością.

Film jest jednocześnie lek
ki i głęboki, odwołuje się do 
wyobraźni i snu, jest jak ha
lucynacja i czarodziejska 
sztuka. Godzi raz na zawsze 
wiek dziecięcy z dojrzałym. 
Dlatego jest to widowisko 
dla wszystkich: dorosłych, 
młodzieży i dzieci; film „ro
dzinny,, w pełnym znaczeniu 
tego słowa.

Ten najbardziej kasowy 
bestseller ostatnich tygodni 
w USA, trafia na rybnicki 
ekran Kina Premierowego 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
w dniach 1, 2 i 3 maja br. za 
sprawą warszawskiego dys
trybutora „Syrena Entertain
ment Group,, i amerykań
skiej wytwórni Tri-Star.

W. B.

NASZE
PROPOZYCJE

Duża Scena TZR 
23 kwietnia, godz. 17. 00, 

EUROCK’92 /EUROPA 
DLA MŁODZIEŻY/, kon
cert zespołów rockowych 
z Walii, Francji, Niemiec 
i Polski, cena biletu: 20. 000. - 
zł

Kino Premierowe 
21 i 22 kwietnia, godz. 

17. 00 i 19. 00 „ROZMOWY 
KONTROLOWANE,,, ko
media filmowa produkcji 
polskiej w reżyserii Sylwest
ra Chęcińskiego, grają m. in.

: St. Tym, I. Kwiatkowska, 
A. Janowska, M. Opania, J. 
Bończak, J. Turek, K. Ko
walski, cena biletów:
12. 000,  - i 8. 000. - zł

Kino „APOLLO,, 
1 7 - 2 4  kwietnia, godz.

16. 00,  „THE FISHER
KING,,, film amerykański, 
reżyseria Terry Gilliam, gra
ją: Robin Williams i Jeff 
Bridges, cena biletu 15. 000. - 
zł

17 - 23 kwietnia, godz.
18. 00,  „ZIMNY JAK 
GŁAZ,,, film prod. USA, 
reżyseria Craig R. Baxley, 
występuje Brian Bosworth, 
cena biletu 15. 000. - zł

/g w /
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KONKURS WIELKANOCNY

Aż 12 wież kościelnych Rybnika zmieściło się 
na WIELKANOCNEJ „KRUSZONCE,, po
mysłu i wykonania Kazimiery DREWNIOK. 
Konkurs polega na odgadnięciu do JAKICH 
i GDZIE znajdujących się kościołów wieże te 
należą.

Wśród Czytelników, którzy do 5 maja br. 
nadeślą na adres: „Gazety Rybnickiej,,, 
ul. Kościuszki 54, Rybnik - prawidłowe od
powiedzi, rozlosujemy nagrodę w wysokości 
750. 0 0 0 , - zł, której fundatorem jest firma 
PAMTRANS.

Za podjęcie się roli SPONSORA - 
DZIĘKUJEMY!

HENRYK KRZYŻANOWSKI
Właściciel

Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Upór, praca i talent to 
klucz do sukcesów. Pierwsze 
i ostatnie dala Ci natura, ilość 
godzin spędzonych efektyw
nie zależy tylko od Ciebie...

BYK
21. 04.  - 21. 05.

Nie zwalaj wszystkiego na 
złe samopoczucie. Istnieją ró
wnież domowe sposoby na 
wychodzenie ze stresu, 
a okres świąteczny świetnie 
się do tego nadaje.

BLIŹNIĘTA
22. 05.  - 21. 06.

Poczucie zawieszenia mię
dzy niebem a ziemią minie, 
kiedy przyjdzie czas na pod
jęcie konkretnej decyzji...

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Narzekanie na świat i bliź
nich nie jest twórcze, wyzwól 
własną energię i spożytkuj ją 
na działania pozytywne.

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Jeden problem masz z gło
wy, co nie znaczy, że możesz 
spocząć na laurach. Skorzys
taj z dopiero co nabytych 
doświadczeń i wykorzystaj je 
do własnych celów...

PANNA
 24. 08. - 22. 09.

Świat realny dzielimy z in
nymi, musisz więc niekiedy 
zdobyć się na kompromis, za
pominając na chwilę o włas
nym „ego,,.

WAGA
23. 09.  - 23. 10.

Twoje siły i wpływy rosną, 
zarówno w pracy jak i w ro
dzinie. Nie zaprzepaść tej do
brej passy.

SKORPION
24. 10.  - 22. 11.

Nie cierpisz narzucanych 
ci ograniczeń, a zmaganie się 
z przeciwnościami są Twoją 
siła napędową. Pamiętaj jed
nak o kosztach...

STRZELEC
23. 11.  - 20. 12.

Nie jesteś małostkowy i pa
miętliwy, tym bardziej 
w święta nie daj popsuć sobie 
humoru otaczającym Cię 
malkontentom.

KOZIOROŻEC
21. 12.  -  20. 01.

Twoja wewnętrzna siła po
maga Ci się samotnie skupić 
na celu, do którego dążysz. 
Następny etap pracy prze
konsultuj jednak z partne
rem...

WODNIK 
21. 01. - 18. 02.

Do życia potrzebna Ci jest 
bezwzględnie idea. Przemyśl 
jednak czy i tym razem Twój 
fantastyczny pomysł ma 
szansę na realizacją...

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Wolałbyś żeby pieniądze 
rosły na drzewach, a proble
my rozwiązywałyby się same. 
Niestety, bez Twojego udzia
łu i wysiłku nic z tego nie 
będzie.
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Poniedziałek 20. 04. 92

c. d. ze str. poprzedniej 
Program 2

8. 00 Halo Dwójka

8. 05 „Mała księżniczka,, / 6 /  - 

serial anim. prod. japońskiej

8. 30 „Pokolenia,, /pow t/  - film 

fab. prod. USA

9. 00 Wielka piłka

9. 30 „John Huston,, / 2 /  - film 
prod. USA
10.30  „Ulica Sezamkowa,, - pro

grma dla dzieci
11.30  Róbta co chceta - pro

gram Jerzego Owsiaka 

11.55 „Maski lorda Bla Kene
ya„ - film kostiumowy prod. 

angielskiej, reż. Hans Schwartz

13. 20 Rossotto - kabaret

1335 Tańce polskie w wykona
niu Zespołu „Śląsk,, / l /
15. 00 „Jastrząb małego Bakera,, 

- film fab. prod. USA, reż. Ly

man D. Dayton

1535 Auto

16. 00 Dziecko potrafi / 2 /  Safari 
16.30 Panorama

16. 40 Program dnia

16. 45 Złota rybka - program

Wojciecha Pijanowskiego
17. 10 Bezludna Wyspa - wido
wisko telewizyjne Niny Teren
tiew i Macieja Kosińskiego
18. 00 Recital Kazimierza Grześ
kowiaka - zarejestrowany w Te
atrze STU
18. 55 Wielka gala operowa z Se
willi, wyk. Placido Domingo Jo
se Carreras i in.
20.30 „Jesteśmy,, - film dokum.

Elżbiety Dzikowskiej
21. 00 Panorama
21.30  Tańce polskie w wykona
niu Zespołu „Śląsk,, / 2/
22. 05 „Przyjaciele,, - film fab. 
prod. USA, reż. Robert Towne, 
wyk. Mel Gibson, Michelle Pfe
iffer, Kurt Russel
24. 00 Seriale, seriale - czyli „Pol
skie drogi,, - program muzyczny 
030 Zakończenie programu

Wtorek 21. 04. 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9. 45 „Głowa do góry,, / l /
10. 00 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
10.50 „Głowa do góry,, / 2 /
11. 05 „Kwadrans na kawę,,
11. 20 Recital na dwa głosy: Elż
bieta Adamiak, Jacek Skubi
kowski
12. 00 Wiadomości
12. 10 Wielki Tydzień w muzyce 
i poezji: pieśni zmartwychws
tania
12. 25 Apetyt na teatr - Teatr im. 
Ignacego Witkiewicza
12. 45 Sztuka sowiecka /relacja

z wystawy/
1335 Piosenki lwowskie 
1335 „Jaki hazard,, - reportaż 
z Holandii
14. 25 P-89 - reportaż
14. 40 Morskie spotkania - Bre
merhaven
1435 Pokolenia wojenne - Bej
rut - film fok. prod. ang.
15. 45 „Owczarnia dziewiątego 
proroka,, - reportaż
16. 10 Program dnia
16. 15 Teleferie „Pisanka... pi
sanka,, oraz film z serii „HAU,, 
/4 /  - „Adopcja„
17. 15 Teleespres
17.35  „Królik Bugs,, - serial ani
mowany prod. USA
18. 00 „Druga rosyjska rewolu
cja,, - serial dok. prod. ang.
19. 00 „Narodziny firmy,, - Ele
mentarz przedsiębiorczości
19. 15 Dobranoc „Mały Pingwin 
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 „Minęło 100 dni,, - wojs
kowy program publicystyczny
23. 25 Family album - amery
kański kurs języka angielskiego 
2330 Poezja na dobranoc

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 10 „Diplodorianie,, /2/  „Ta
jemnicza zaraza,, - serial animo
wany produkcji francusko-ame
rykańskiej
8. 35 Świat kobiet
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA

10. 00 CNN
10. 15 Język francuski /23/
10. 45 Język angielski /2 8 /
11. 15 Teleklinika dr Anatolija 
Kaszpirowskiego
11.30  „Rano,,
15. 45 Powitanie
15.50 „Diplodorianie,, / 2 /  - 
„Tajemnicza zaraza,, - seria ani
mowny prod. franc. amerykań
skiej
16. 15 Sport - HIGH 5 - Lotniar
stwo cz. l
1630 Panorama
16. 40 Przewodnik liryczny po 
Warszawie
17. 05 Przegląd kronik filmo
wych
17. 40 Moja modlitwa
18. 00 Program lokalny
18.30  „Pod wspólnym dachem,, 
- „Przedstawienie,, - serial prod. 
francuskiej
18.55 Europuzzle /powtórze
nie/

19. 00 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA
19. 20 „Rozmowy o rzeczynie
pospolitej,,
19.3 0  Język angielski /2 8 /
20. 00 Wielki sport
20.30  „Komu, jakie kino?,, /a- 
naliza sytuacji polskiej kultury 
filmowej i jej odbioru społecz
nego/
21. 00 Panorama 
21.30  Sport
21. 40 Perły z lamusa ,,Madame 
de... „ film fabularny prod. 
franc. /r .  prod. 1953, 96 min./  
reż. Max Ophuls, wyk. Danielle 
Darieux, Vittotio de Sica i inni 
/m elodram at/
23. 25 „Muzyka na trakcie kró
lewskim,, /k oncert muzyki sta
ropolskiej w zabytkowych wnęt
rzach zamku królewskiego, 
wyk. Ars Nova, Chorea Anti
qua
24. 00 Panorama

Środa 22. 04. 1992 r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9. 40 Program dnia
9. 45 „Giełda pracy, giełda 
szans,, - cz. l
10. 00 „Kobieta za ladą,, / 6 /  - 
„Zwycięstwo ekspedientki Ko
laszkowej,, serial prd. czecho
słowackiej
10. 45 „Giełda pracy, giełda 
szans,, cz. 2
11. 15 „Nasi, wasi, obcy,, - pro
gram Redakcji Rolnej
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja edukacyjna

edukacyjna
12. 15 Agroszkoła - żywienie 
i użytkowanie koni
1235 Agroszkoła - Zrzeszenie, 
związki producentów
12. 45 Andrzej Wajda - portret
13. 45 Spotkania z literaturą - 
Stragan z rymami, czyli współ
czesna poezja dziecięca
14. 10 Telewizyjny Słownik Bio
graficzny - Władysław Jasiński 
„Jędruś,,
1435 Spotkania z literaturą - 
poezja Młodej Polski
15. 00 Bracia Niemojowscy
15. 40 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Bliżej Europy - Vox Populi 
w Polsce
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów „A 
vista,, - quiz muzyczny
16. 45 Kino nastolatków: „Wy
chowawca,, /30 ost. /  serial 
prod. USA

17. 15 Teleexpres
17.35  „Klinika zdrowego czło
wieka,, - „Być matką,,
18. 00 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
1830 „Encyklopedia II wojny 
światowej,, - „Inwazje powietrz
ne,, cz. 1
19. 00 Dziesięć minut dla Minist
ra Pracy
19. 15 Dobranoc „Opowieści 
Upierzonego Węża,,
1930 Wiadomości
20. 05 Studio Sport 
2135 „Reflex,, - program pub
licystyczny
22. 10 „Kto się boi szkoły,, -
Nauczyciel - mistrz
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Dom,, / l /  - „Co ty tu 
robisz człowieku?,, serial TP 
0. 25 Poezja na dobranoc

Program 2

730 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 10 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych,, /8 /  - „W jaskiniach M ar
sa,, serial animowany prd. USA 
835 Świat kobiet - magazyn
9. 00 Program lokalny 
9.30  „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język angielski
10. 45 „Rano,,
15. 45 Powitanie
1530 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych,, / 6 /  „W jaskiniach M ar
sa,, serial animowany prod. 
USA /p o w t/
16. 15 „Gem, set, mecz,, - maga
zyn tenisowy
16.30  Panorama
16. 40 „Meandry architektury,, -

„Architektura i przygoda,, cz. l
17. 00 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 05 „Roald Dahl„ - film bio
graficzny produkcji angielskiej
18. 00 Program lokalny
1830 „Allo, Allo„ /2 3 / - serial 
produkcji angielskiej
19. 00 „Pokolenia,, - serial pro
dukcji USA
19. 20 Wywiad „Dwójki,,
19.30  Język angielski /5 8 /
20. 00 „Z biegiem rzeki,, / 4 /  
serial produkcji australijskiej
21. 00 Panorama
21. 25 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Rewelacja miesiąca - Gio
acchino Rossini - „Cyrulik se
wilski,, /spektakl z 1981 r /
24. 00 Panorama
0. 10 Rewelacja miesiąca - Gio
acchino Rossini „Cyrulik sewil
ski,, cz. 2

Czwartek 23. 04. 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 35 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9. 40 Program dnia
9. 45 „Przyjemne z pożytecz
nym,, cz. l
10. 00 „Gliniarz 
i prokurator,,/12 / serial krymi
nalny prod. USA
10.50 „Przyjemne z pożytecz
nym,, cz. 2
11. 05 „Po sześćdziesiątce,, - ma
gazyn dla wszystkich 
11.35 „Azymut,, - magazyn woj
skowy
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia

12. 15 - 16. 10 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła
12.50 „Wspaniała maszyneria,, 
/4 /  - „Żołądek i jelita,, - serial 
dokumentalny produkcji wło
skiej
1335 Bruksela - film dok. Piotra 
Parandowskiego
14. 10 Mieszkamy w Polsce - 
Świętokrzyski Park Narodowy 
1435 „Trzydzieści na pięćdzie
siąt, czyli zwiedzanie Laki,,
14. 45 Zwierzęta świata: „Krai
na Orła,, /9 /  - „W stronę lśnią
cych gór,, cz. l - film dokumen
talny produkcji angielskiej
15. 10 My dorośli
1535 „Dookoła świata,, - „W 
królestwie Czamów,,
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów 
„Kwant,,
17. 15 Teleexpres

1735 Magazyn katolicki
18. 00 „Sherlock Holmes i dr 
Watson,, /8 / - „Ściśle tajne,, - 
serial prod. polsko - ang.
18. 25 Zwierzęta Ameryki 
1835 Prawo i bezprawie - pro
gram rzecznika praw obywatel
skich
19. 15 Dobranoc „Dziwny świat 
kota Filemona,,
1930 Wiadomości
20. 05 „Gliniarz i prokurator,, 
/1 2 / - serial kryminalny prod. 
USA
21. 00 Pegaz
21.3 0 Telemuzak - magazyn mu
zyki rozrywkowej
22. 00 „Białe, czarne - przekszta
łcenia własnościowe w PGR
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Dobranoc paniom - felie
ton satyryczny Tadeusza Droz
dy
23. 10 „Divertimento,, - „Gar

den Party,, - program Jeremiego 
Przybory
2335 Poezja na dobranoc

Program 2
730 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 „Nowe przygody He - ma
na,,, serial animowany prod. 
USA
835 Świat kobiet - magazyn
9. 00 Transmisja obrad sejmu
15. 45 Powitanie
15.50 „Nowe przygody He-ma- 
na, serial animow. prod. USA
16. 15 Sport - nauka gry w tenisa 
1630 Panorama
16. 40 „Giełda,, - magazyn kup
ców i przemysłowców
17. 05 „Narodowe sieci przełajo
we,, - film dokumentalny Stanis
ława Kuźnika
18. 00 Program lokalny
1830 „Marc i Sophie,, ,,,Bezdomni

bezdomni i bezpańscy,, serial prod. 
franc.
1835 „Europuzzle,, /powtórze
nie/
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 „Jaka konstytucja,, -Kon
stytucja Marcowa 
1930 Język francuski
20. 00 Wielki sport
2030 Program Wandy Kona
rzewskiej
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
22. 00 „Trains, toys and mad
ness„ - film fabularny produkcji 
niemieckiej reż. Gert Steinhei
mer
2330 „Gdzie zniknął Radwan? 
„ /program o St. Radwanie, 
kompozytorze/
24. 00 Panorama
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PROGRAM TELEWIZYJNY

od 17 kwietnia do 23 kwietnia 1992
Piątek - 17. 04. 92

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9. 40 Program dnia
9. 45 Szkoła dla rodziców / l /
10. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ / 7/  - serial prod. niemiec
kiej
10. 40 Szkoła dla rodziców / 2 /
11. 10 Dać świadectwo - 50-lecie 
Teatru Rapsodycznego w K ra
kowie
11. 40 Moja modlitwa
12. 00 Wiadomości
12. 10 „Powrót do domu„ - film 
fokum. Macieja Jeczenia i M ar

Sobota - 18. 04. 92

Program 1
8. 10 Program dnia
8. 15 „Człowiek, który rozma
wia z żurawiami,, - film dokum. 
prod. japońskiej
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Ziarno - program red. kato
lickiej dla dzieci i rodziców
9. 35 Teleferie: Pisanka, pisanka 
oraz „Hau,, / 3 /  „Pajączek 
szczęścia,, - serial prod. angiel
skiej
11. 00 „Siódemka w Jedynce,, - 
„Christian Zacharias gra Scar
lattiego w Sewilli,,
12. 00 Wiadomości
12. 10 W cieniu ojców - spot
kanie z inżynierem Rybakiem - 
miłośnikiem Żuław
12. 40 Podróże na celuloidzie 
Piotra Parandowskiego „Nea
pol,,

ka Stawarskiego 
12.30 Ostatnie dni Jezusa 
12.55 „Ocalić ziemię,, - film do
kum.
13. 40 Zaćmienie piątego słońca
- poemat filmowy Krzysztofa 
Bukowskiego
14.35 „To zło złotostockie,, - 
film dokum.
15. 05 Rodzina rodzinie - dialog 
małżeński
1535 Uniwersytet nauczycielski
- Ojczyzna - Polszczyzna 
15.50 O poezji z... Nina Andrycz
16. 05 Wideo - szkoła
16. 10 Program dnia
16. 15 Teleferie - Pisanka... pi
sanka oraz „Hau,, / 2 / „Bohate
rowie,, - serial prod. ang.
17. 15 Teleexpress

13. 10 Spotkanie z Rossinim 
w 200-lecie urodzin Mistrza
14. 00 Walt Disney przedstawia 
„Kacze opowieści,, - „Rodzice, 
miejcie się na baczności,, / 3 /
15. 15 Z archiwum Teatru Tele
wizji - Antoni Czechow „Trzy 
opowiadania,,, reż. Georgij To
wstonogow
16. 15 „Ingres,, / l /  - film dokum. 
Stanisława Auguścika
16. 45 Wydarzenie Wielkiej No
cy - program red. katolickiej
17. 15 Teleexpress
1735 „Butik,, - magazyn Graży
ny Szcześniak
18. 00 „Detektyw w sutannie,, - 
serial krym. prod. USA 
1830 Z kamerą wśród zwierząt
19. 00 Małe wiadomości DD
19. 10 Dobranoc 
1930 Wiadomości
20. 05 „Samotne serca,, - film 
fab. prod. australijskiej, reż.

1730 Laboratorium - Elegancja 
1735 Za kierownicą
18. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ / 7/  - serial prod. niemiec
kiej
18. 45 Tele-audio-video - Maga
zyn nowości audiowizualnych
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Irlandczycy,, /6  ostat. /  - 
serial prod. inlandzko-francu
skiej
21. 10 Droga krzyżowa - trans
misja z Rzymu
2230 Pieśni pasyjne z cyklu 
„Wielki Tydzień w muzy ce i po
ezji,, / l /
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Pieśni pasyjne z cyklu 
„Wielki Tydzień w muzyce i po

Paul Cox
21. 40 Barysznikow na Brodwa
yu
2230 Sportowa sobota
23. 15 „Igła,, - film sensac. prod. 
angielskiej, reż. Richard Mar- 
quand, wyk. Donald Sutherland
1. 05 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 Peryskop - wojskowy ma
gazyn morski
8. 00 Halo „Dwójka,,
8. 20 „Mała księżniczka,,, „Lot
ta Beksa,, - serial anim. prod. 
japońskiej
8. 45 ONA - magazyn dla kobiet
9. 10 „Wielkanocne zwyczaje,, - 
reportaż
9. 35 Tacy sami - program w ję
zyku migowym
9. 55 „Czy rozumiecie, co wam 
uczyniłem,, - pieśni wielkopostne

poezji„ / 2 /
23. 10 „Golgota,, - film fab. 
prod. francuskiej, reż. Julien 
Du vivier
0. 45 Poezja na dobranoc

Program 2
730 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 „Pif i Herkules,, - serial 
anim. prod. francuskiej
8.35  Świat kobiet - magazyn
9. 00 Program lokalny 
930 Rano
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język angielski /5 7 /
10. 45 Rano
15. 45 Powitanie

ne
10. 20 Magazyn przechodnia
10. 30 Pasja Jana - reportaż
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia Polskiego Fil
mu: „Niewinni czarodzieje,,, 
reż. Andrzej Wajda
12. 40 „Ptaszyna,, - reportaż Jad
wigi Wileńskiej
13. 00 Zwierzęta świata „Kraina 
Orła,, / 8 /  „Przez morze traw,, 
/ 2 /  - serial przyrodniczy prod. 
angielskiej
13. 30 Seans filmowy - program 
Ewy Banaszkiewicz
14. 00 Camerata 2 - magazyn 
muzyczny
14. 40 „Tunel,, - film dokum. 
Piotra Bikonta o rodzinie Plate
rów
15. 10 Sport - koszykówka zawo
dowa NBA
16. 00 „Wysoki brzeg,, - miniatu
ry ewangeliczne ks. Andrzeja

1530 „Pif i Herkules,, - serial 
anim. prod. francuskiej
16. 15 Z kart krakowskiego ar
chiwum - Fortyfikacje Krakowa 
16.30  Panorama
16. 40 „Nogi Hollywood,, / 2 /  - 
„Cztery miliony dolarów to ta
nio,, - serial dokum. prod. an
gielskiej
18. 00 - 21. 00 Programy regiona
lne
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Sos dla Jessiki,, - film 
fab. prod. USA, reż. Nel Dam
ski
23. 10 „Pasja wg św. Jana,, Jana 
Sebastiana Bacha - widowisko 
pasyjne 
W przerwie
24. 00 Panorama

Wiesława NiewęgŁowskiego
16. 15 Program dnia
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 Za chwilę dalszy ciąg pro
gramu - program Wojciecha 
Manna i Krzszytofa Materny
17. 10 „Port lotniczy Duessel
dorf„ - „Zamach,, / 3 /  - serial 
prod. niemieckiej
18. 00 Program lokalny
18. 30 Studio sport
19. 30 Koncert „spirituals,, 
z udziałem Jessye Norman i Ka
thleen Battle
21. 00 Panorama
21. 40 „Na południe od Brazos,, 
- serial prod. USA /3 /
22. 40 Góralskie pisanki, czyli 
Krakowiacy i Górale w Teatrze 
STU - widowisko folklorystycz
ne reż. Krzysztof Jasiński
23. 30 „Księga nadziei,, - „Józef 
z Arymetei,,
23. 40 Zakończenie programu

Niedziela - 19. 04. 92

Program 1
8. 25 Program dnia
8. 30 Teleferie: Pisanka, pisanka 
oraz film „Asterixa gal,,
10. 25 Msza święta z Watykanu 
oraz „Urbi et orbi„
12. 40 Świąteczny koncert ży
czeń
1335 Teatr dla dzieci - Marcin 
Brykczyński „Czarne na bia
łym,,
14. 10 „Pieprz i wanilia,,, W K ra
inach Zielonego Smoka i Śpie
wających Syren,, „Wielkanocna 
Wyspie Wielkanocnej,,
1430 W starym kinie: „Trzej 
muszkieterowie,, - film fab.

Poniedziałek - 20. 04. 92

Program 1

8. 00 Program dnia

8. 05 Kraszanki, malowanki

8. 30 Teleferie: Pisanka, pisanka

„Wodne dzieci,, - film anim.

prod. polsko-angielskiej

1030 Świąteczna parada komedii

prod. franc. /1954r. -111 m iny 
reż. Andre Hunebelle
16. 40 Kapłan z Podlesia „In
gres,, / 2 /  - film dokum. Stanis
ława Auguścika 
1630 Karnwał w Nicei - repor
taż
17. 15 Teleexpress
1735 Studio sport - mistrzostwa
Europy w tenisie stołowym
18. 05 „Paradise - znaczy raj,, - 
serial prod. USA
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 05 „Rodzina Straussów,, / 7 /
- serial prod. niemiecko-amery
kańskiej
21. 05 Polskie ZOO /p o w t/
21. 20 Kabaretowa lista przebo
jów,, - wydanie specjalne „Jak

dii / l /

1030 Smak życia

11. 40 Cyrkowa świąteczna nie

spodzianka

12. 20 Film przyrodniczy

12. 45 Tęczowy Music Box - 

koncer wiosenny 

1335 Świąteczna parada kome

dii / 2/

w rodzinie,,
22. 20 Studio sport 
2335 „Przełęcz złamanego ser
ca,, - film fab. prod. 
USA/1976r. 95 miny reż. Tom 
Gries
01. 10 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Przegląd Tygodnia /dla 
niesłyszących/
8. 00 Film dla niesłyszących 
„Rodzina Straussów,, /7 /
8. 55 Słowo na niedzielę
9. 00 Program lokalny
9. 25 Program dnia
9. 30 „John Huston,, / l /  - film 
dokum. prod. USA
1030 „Ulica Sezamkowa,, - pro-

14. 20 „Emigranci,, - film do

kum. Beaty Postnikoff 

1430 Studio sport

15. 25 Teatr Telewizji: „Żołnierz 

Królowej Madagaskaru,,, reż. 

Jerzy Gruza

17. 15 Teleexpress 

1735 Antena

18. 00 „ALF,, - serial prod. USA

gram dla dzieci
11.30 „Robta co chceta,, - roc
kowe spotkania, czyli muzyczna 
jazda bez trzymanki - program 
Jerzego Owsiaka
12. 00 „Szkarłatny kwiat,, - film 
kostiumowy prod. angielskiej, 
reż. Harold Young 
1335 Podróże w czasie i prze
strzeni „Wspaniała maszyneria,, 
/ 8 /  „Serce,, - serial dokum. 
prod. włoskiej
14. 25 Rossotto - kabaret
14. 40 Pierwsza gala piosenki 
chodnikowej - program muzycz
ny
15. 40 Kwadratowe pisanki / l /  
1535 Program dnia
16. 05 Dziecko potrafi - / l /  Safa
ri, wykon. Bogdan Smoleń, Ja-

1830 Wieczorynka

19. 00 Pamięci Frediego Mercu- 

ry’ego /1 /  - Transmisja z Wem

bley, w koncercie wystąp ią 

m. in. Queen, George Michael, 

Elton John, U-2, Extreme, Prin

ce, Tina Turner, Rod Steward, 

Annie Lennox 

1930 Wiadomości

cek Baszkiewicz, dziecięce ze
społy taneczne 
16.30  Panorama
16. 40 „Starlight,, - musical 
prod. USA
1735 To znowu my - 25-lecie
Czerwonych Gitar
18. 45 Kwadratowe pisanki / 2 /
19. 00 Studio sport
20. 00 Godzina szczerości z Mar
cinem Wolskim i Polskim ZOO
21. 00 Panorama
2130 „Klub Paradise,,, kome
dia prod. USA, reż. Harold Ra
mis
23. 15 Kwadratowe pisanki / 3 /  
2330 Non stop kolor - Koncert 
UB 40 i Roberta Palmera
1. 15 Zakończenie programu

20. 00 Polskie ZOO

20. 20 „Pół pary,, - komedia 

prod. USA /1977r. 88 min/  

21.50 Studio Sport,,

22. 20 „Pamięci Frediego Mer- 

cury’ego / 2 /  - retransmisja 

z Wembley

130 Zakończenie programu
c. d. na odwrocie
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