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- program imprez i festynów
•  CENTRUM 

przed Teatrem:  3. 05.
godz. 14. 00

Zespól Regionalny 
„PRZYGODA,, - ork. dęta 
RZN

Ponadto:
1 i 2. 05., godz. 9. 00 
- turniej siatkówki w SP 

11 oraz koszykówki w SP

NR 17/69/PIĄTEK 1 MAJA 1992 r.  CENA 2000 zł
Minęło dokładnie 250 lat, 

odkąd w kwietniu 1742 ro
ku, w irlandzkim Dublinie 
zabrzmiały po raz pierwszy 
tony „MESJASZA,,, wspa
niałego arcydzieła muzyki 
oratoryjnej G. F. HAE
NDLA.

Kompozytor, zniechęco
ny złym przyjęciem swej mu
zyki w Londynie, wybrał na 
pierwsze wykonanie tego 
utworu właśnie na wskroś 
katolicki Dublin. Po oszała
miającym sukcesie „MES
JASZA,,, mógł o dublińczy
kach powiedzieć: „... szla
chetni i niezwykle przychy
l n i ,,, oni zaś od pierwszych 
chwil mieli świadomość, że 
obcują z arcydziełem.

O geniuszu twórcy świad
czyć może choćby fakt, że to 
monumentalne dzieło, które 
w oryginale trwa ponad 
3 godziny, napisał w ciągu 
trzech tygodni! Było ono got
owe już latem 1741 roku, 
ale Haendel poczekał z pier
wszym wykonaniem do 
okresu wielkanocnego roku 
następnego.

Niech żałuje każdy, kto 
NIE przybył w ostatnią nie
dzielę do kościoła OO Mis
jonarzy pw Królowej Apos
tołów w Rybniku na koncert 
specjalny, którego program 
wypełniło w całości dzieło 
Haendla. Tak jak zapowia
daliśmy, koncert stał się wy
darzeniem artystycznym, co 
zagwarantowali wysokiej 
próby, o światowej randze 
wykonawcy. A więc przede 
wszystkim „CANTORES 
MINORES WRATISLA- 
VIENSES, „ ale również 
ŚLĄSKA ORKIESTRA 
KAMERALNA pod dyrek
cją prof. J. W. HAWELA 
oraz młodzi, uzdolnieni soli
ści, laureaci konkursu im. 
Ady Sari: BEATA RASZ
KIEWICZ - sopran, AGA
TA KOBIERSKA - alt, 
PIOTR BECZAŁA - tenor 
i TADEUSZ LEŚNICZAK 
- bas.

W nastrój dzieła wprowa
dziła słuchaczy prawdziwie 
wzruszona DANUTA WĘ
GRZYK, jedna z animato
rek całego, wcale niełatwego 
przedsięwzięcia, której info
rmacje o pierwszym dubliń
skim wykonaniu „MESJA
SZA,, wykorzystaliśmy rów
nież my.

Rybnicka publiczność da
ła się porwać kaskadzie 
dźwięków oratorium, które 
najpierw łagodnie a następ
nie z coraz większą siłą od-

„MESJASZ" 
■ obcowanie 

z arcydziełem
oddziaływuje na słuchaczy. Nic 
nie mogło zahamować fali 
owacji po słynnym „Allelu
ja,,, choć przecież nie ta część 
wieńczy dzieło! Nie sposób 
jednak było nie złożyć rąk 
do oklasków. Wrocławski 
chór, zaledwie 22-osobowy, 
brzmiał cudownie, to samo 
można powiedzieć o zespole 
pod dyrekcją prof. Hawela, 
którego barokowe brzmie
nie podkreślał klawesyn 
i piękna partia solowa spec
jalnej, o wyższym brzmieniu 
trąbki, w wykonaniu EU
GENIUSZA MODLI
SZEWSKIEGO. Orkiestra 
ta w połowie marca bawiła 
w Paryżu i Lille, gdzie z wiel
kim u znaniem spotkało się

pierwsze estradowe wykona
nie „MASJASZA,,. Po ryb
nickim i wodzisławskim 
koncercie, wykonawcy, 
a szczególnie szef kameral
nej orkiestry prof. Hawel 
stwierdzili, że gdyby we 
Francji miał do dyspozycji,, 
CANTORES MINORES... 
„, sukces byłby jeszcze

większy! Zachwycili również 
młodzi soliści: szczególnie 
interesująco brzmiał specyfi
czny, oratoryjny alt Agaty 
Kobierskiej. W przededniu 
wielkiej kariery wydaje się 
być Piotr Beczała, którego 
przesłuchiwał sam MISTRZ 
Luciano Pavarotti. Tadeusz 
Leśniczak jest cennym naby
tkiem Opery Bytomskiej, 
przybyłym prosto z Pozna
nia. Zarówno ten śpiewak, 
jak i sopran Beata Raszkie
wicz - to ukształtowani arty
ści.

Ze względu na ogrom 
dzieła Haendla, zaistniała 
konieczność wykonania we
rsji skróconej. Skrótów do
konano w ten sposób, by 
zachować logiczny ciąg ora
torium i jego trójdzielną bu
dowę.

Należy dodać, że „MES
JASZ„ jest dziełem wykony
wanym szalenie rzadko, nie
wiele bowiem orkiestr i chó
rów jest w stanie przebrnąć 
przez trudności wykonaw
cze, jakie ono sprawia. Tym 
razem dzieło pozyskało od
twórców idealnych! Długo
trwałą owacją na stojącą, ry
bnicka publiczność potwier
dziła klasę wykonawców 
i swój osobisty stosunek do

dzieła Haendla.
Na zakończenie, prof. 

HAWEL podniósł rękę sze
fa wrocławskiego zespołu 
w geście zwycięstwa. Było to 
przede wszystkim zwycię
stwo SZTUKI, która w naj
trudniejszych nawet czasach 
potrafi zjednoczyć ludzi we 
wspólnym przeżyciu estety-

- włoski chór męski „LA 
PARETE,, z Werony

- Jadwiga i Katarzyna 
Demczuk, Józef Polok, 
Wojciech Bronowski:

humor, gry i zabawy dla 
dzieci, mikrofon dla 
wszystkich, konkursy, wy
bór NAJMILSZEJ DZIE
WCZYNY MAJOWEJ

w Teatrze:
1. 2. 3. 05.,  godz. 11. 00, 

14. 30, 17. 00
- ,,HOOK„ - superpro

dukcja USA w reż. Śtevena 
Spielberga - Kino dla 
wszystkich - grają gwiazdy: 
D. Hoffman, R. Williams, 
J. Roberts

- Wystawy: malarstwo 
MAGDALENY SZOŁ
TYSEK z grupy „Oblicza„

- grafika EUGENIU
SZA DELEKTY z BWA 
w Katowicach

•  NOWINY - boisko, 
przy ul. Budowlanych

1. 05.,  godz. 10. 00 - 
„Sparta,, Warszawa - „Ko
lejarz,, Rybnik /mecz ba- 
seball'a /

2. 05.,  godz. 10. 00 - Tur
niej piłki nożnej szóstek pił
karskich /eliminacje/

3. 05.,  godz. 10. 00 - Re
wanżowy mecz baseballo
wy, bieg na 21 km, czyli 
mały maraton

godz. 15. 00 - Wyścigi ro
werowe, konkursy sporto
we i sprawnościowe, finał 
turn. piłkarskiego

estetycznym.
Owe przeżycia rybnicza

nie zawdzięczać mogą orga
nizatorowi koncertu - Filha
rmonii Ziemi Rybnickiej oraz 
sponsorom - Urzędom Miast 
Rybnika i Wodzisławia. 
WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

•  NIEDOBCZYCE-mu
szla koncertowa w parku

2. 05.,  godz. 15. 00 - Chór, 
zespoły muzyczne, kapela 
podwórkowa z DK i RZN

- Gry i zabawy dla dzieci, 
w kinie „Wrzos„ seanse fil
mowe, zabawa - dyskoteka 
na wolnym powietrzu

•  BOGUSZOWICE -
Kino „Zefir,,
2. 05.,  godz. 16. 00 - Chór 

„SENIORZY„, specjalny 
program słowno-muzyczny, 
zespoły wokalne i instru
mentalne, orkiestra dęta

1, 2, 3. 05., godz. 10. 00 - 
Turniej tenisowy dla niesto
warzyszonych /obiekt przy 
ul. Jastrzębskiej/

•  NIEWIADOM-w lesie 
obok szkoły nr 23

1. 05.  godz. 14. 00 - Gry 
i zabawy dla wszystkich, 
jazda konna, zaprzęgi

Występ zespołu Marka 
Kozyry, orkiestra dęta 
z Rydułtów, zabawa tane
czna

2. 05.  godz. 16. 00 - Ze
spół regionalny „KONDY,, 
z Gotartowic - konkursy 
dla wszystkich

•  ORZEPOWICE - Ośr. 
„Kotwica,, obok Zalewu 
Rybnickiego

1 i 2. 05. godz. 16. 00 
i 20. 00 - I Rybnickie Spot
kanie z Piosenką Żeglars
ką, koncerty konkursowe

2. 05.  godz. 22. 00 - Wie
czornica Klubu Żeglarskie
go „KOGA„ przy ognisku

3. 05.  godz. 16. 00 - Ogło
szenie wyników i koncert 
laureatów konkursu pio
senki żeglarskiej

Ponadto:
1 i 2. 05. godz. 11. 00 - 

Regaty żeglarskie o Puchar 
Prezydenta Miasta Rybni
ka oraz pokazy akrobacji 
lotniczej i skoków spado
chronowych do wody

•  P I A S K I - O ś r o d e k  
TKKF 1. 05. godz. 10. 00- 
Turniej skata i turniej sza
chowy

2. 05.  godz. 10. 00 - Blok 
rekreacyjno-artystyczny 
z tradycyjną grochówką

3. 05.  godz. 10. 00 - Tur
niej tenisa ziemnego i sza
chów

CHWAŁOWICE - Za
kładowy Dom Kultury

3. 05.  godz. 10. 00 - film 
dla dzieci

godz. 13. 00 - film dla 
młodzieży

godz. 15. 00 - festyn - wy
stępy zakładowej orkiestry 
dętej, chóru „LA PARE
TE,, z Werony, zespołów 
wokalno-muzycznych DK 
/o d  muzyki ludowej do ha
vy metalu/ godz. 19. 00 
do 24. 00 - dyskoteka dla 
młodzieży
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Sąsiedzka pomoc Pogotow ia Ratunkowego
 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE  

„Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Rybnik - Kamień,, 
ogłasza przetarg nieograniczony na samochód ŻUK - 
blaszanka, rok produkcji 1983, cena wywoławcza 
10. 000. 000. - zł

Przetarg odbędzie się w piątym dniu po ukazaniu się 
ogłoszenia o godzinie 10. 00 w biurze Krytego Basenu ul. 
Powstańców 40 Rybnik.

Wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej 
należy wpłacić w biurze Krytej Pływalni najpóźniej do godz. 
9. 00 w dniu przetargu.

W/w samochód należy oglądać codziennie na parkingu 
Krytego Basenu przy ul. Powstańców 40 w Rybniku.

Czas biegnie nieubłaga
nie. To już minął rok od dnia 
śmierci naszego PRZYJA
CIELA Henryka Knapczy
ka, animatora „Gazety Ryb
nickiej,,.

Zmarł 1 maja 1991 roku 
w Górkach koło Brennej, nie 
dokończywszy wielu z pla
nowanych przez siebie 
spraw.

Została po nim ta „Gaze
ta,, i skromny pomnik na 
rybnickim cmentarzu. On 
sam pozostał na zawsze 
w pamięci ludzi Jego Gazety.

Cz. G.

Do cudzego ogródka!

Pierwsza rocznica 
śmierci

Henryka Knapczyka

Kilka dni temu stałem na 
przystanku autobusowym 
w pobliżu „nowego kościoła 
przy ulicy Żorskiej. Przysta
nek ten mieści się tuz obok 
pięknego, starego domu z po
czątku naszego wieku. Przys
tanek i dom dzieli mały, okoł
o dwumetrowy ogródek.

W pewnej chwili usłysza
łem jak pewna niemłoda juz 
kobieta zaczyna narzekać na

„brak ludzkiej kultury„.
Okazało się, ze osoba ta mie
szka w tym właśnie domu, 
którego ogórdek jest syste
matycznie zasypywany śmie
ciami, co ilustruje nasze zdję
cie, choć obok stoją kosze.

No cóż, kiedyś do cudzego 
ogródka wrzucano co najwy
żej kamyk, dziś śmieci. Źnak 
czasów?

Zdj. i tekst: / szo ł/

Przegędza, Stanowice, Kamień 
- WZYWAĆ KNURÓW i

W okresie od 21 kwietnia 
do 15 sierpnia zamknięty bę
dzie przejazd przez most na 
ulicy Mikołowskiej w Ryb
niku z powodu jego remon
tu. Wobec tego dojazd do 
Przegędzy, Stanowic i Ka
mienia ulegnie znacznemu 
wydłużeniu, co spowoduje

znaczne przekroczenie limi
tu kilometrów przyznanego 
dla pogotowia ratunkowe
go.

Dyrektorzy ZOZ-ów, kie
rownicy Oddziałów Pomocy 
Doraźnej w Knurowie i Ry
bniku uzgodnili, że począw
szy od 21 kwietnia aż do 
odwołania, OPD Knurów

będzie załatwiał wizyty 
w wymienionych miejscowo
ściach, a OPD Rybnik prze
każe do Knurowa odpowie
dnią ilość kilometrów z limi
tu, który zostanie wykorzys
tany przez Oddział Pomocy 
Doraźnej Knurów do załat
wienia tych wizyt.

Jarosław J. Szczepański / R W E  Warszawa/  -  specjalnie dla „GR„

Nie wie lewica, co czyni prawica?
W ubiegłym tygodniu 

„POLITYKA,, zamieściła 
wypowiedź kierownika reso
rtu przemysłu i handlu And
rzeja Lipki na temat jego 
własnego projektu oddłuża
nia przedsiębiorstw pań
stwowych. Tydzień wcześ
niej min. Lipka zwołał na ten 
temat konferencję prasową. 
Poinformował na niej dzien
nikarzy o swoim projekcie. 
Mało kto zadał zasadnicze 
pytanie - co na to minister
stwo finansów? Takiej opinii 
nie przedstawił bowiem ani 
minister przemysłu, ani nikt 
z rządu.

Opinia ministerswa finan
sów w tej sprawie jest nato
miast zdecydowanie negaty
wna. W opracowaniu minis
terstwa przemysłu nie ma 
bowiem informacji o tym, 
jak duże są zobowiązania 
przedsiębiorstw w stosunku

do Izb Skarbowych i jaką 
część stanowią odsetki od 
niezapłaconych zobowią
zań. Nie tylko w ministerst
wie finansów projekt min. 
Lipki wywołał zdziwienie. 
Wynika bowiem z niego, iż 
przedsiębiorstwa niepłacące, 
będące niesumiennymi dłuż
nikami, będą lepiej traktowa
ne od tych, które płacą regu
larnie i sumiennie. Po takim 
zabiegu nikt już nie dałby się 
przekonać, że zobowiązania 
należy regulować i to do tego 
terminowo, gdyż naliczane 
są odsetki karne...

Zawarta w projekcie min. 
Lipki koncepcja emitowania 
rządowych papierów warto
ściowych, w celu odłużenia 
przedsiębiorstw jest łagod
nie mówiąc nie „przepraco
wana,, do końca. Wszystko 
bowiem wskazuje na to, że 
byłoby to tworzenie nowego

długu publicznego na rzecz 
pokrycia przeterminowa
nych zobowiązań przedsię
biorstw. Po pierwsze, wydaje 
się, że takie propozycje skła
dane poza ustawą budżeto
wą są jedynie czczym gada
niem, bo nie mogą liczyć na 
wprowadzenie ich w życie; 
po drugie - cały ten pomysł, 
to efekt lobbistycznego naci
sku grupy przedsiębiorstw 
państwowych, które chcą 
zdjąć z siebie obowiązek fi
nansowy. Moim zdaniem 
taka operacja spowodowa
łaby napływ pieniądza /i  to 
niekontrolowany/ do gos
podarki. O jej inflacyjnych 
skutkach nie trzeba chyba 
wspominać.

Czy więc operacja ta war
ta byłaby świeczki? Ratowa
nie upadłych przedsię
biorstw w zamian za podwy
żki cen?

60 lat śląskiej filatelistyki
OKRĘGOWA WYSTAWA 

FILATELISTYCZNA 
SILESIANA '92

JASTRZĘBIE ZDRÓJ-1992. 05 03. -0 7

Maj br. obfitował będzie 
w bogate wydarzenia filateli
styczne w związku z obcho
dami 60-lecia zorganizowa
nego ruchu filatelistycznego 
na Górnym Śląsku.

Inauguracją było spotka
nie aktywu Oddziału Ryb
nickiego Polskiego Związku 
Filatelistów w lutym br., na 
którym w uznaniu zasług 32 
działaczy otrzymało medale 
pamiątkowe wybite na tę 
okoliczność.

Trzech działaczy wyróż
nionych zostało Złotą i Brą
zowymi Odznakami za Za
sługi dla Polskiej Filatelisty
ki. Brązowe Odznaki otrzy
mnali: Bernard Miczka i Pa
weł Pośpiech, złotą otrzymał 
Walter Zagóra.

Wyróżniono dwa Koła 
Honorowymi Odznakami 
PZF: ZŁOTĄ otrzymało 
Koło Terenowe nr 1, które 
obchodziło 40-lecie działal
ności, zaś SREBRNĄ otrzymało

mało Koło nr 46, WPEC 
w Jastrzębiu Zdroju. Jede
nastu działaczy otrzymało 
Srebrne i Złote Odznaki Ho
norowe, zaś 27 wyróżniono 
Brązowymi Honorowymi 
Odznakami.

W dniach od 3 do 7 maja 
br. w hotelu „DIAMENT,, 
w Jastrzębiu Zdroju, odbę
dzie się Okręgowa Wystawa 
Filatelistyczna „SILESIA
NA 92„ nad którą protek
torat objął wojewoda kato
wicki - WOJCIECH 
CZECH.

Organizatorem wystawy 
jest Zarząd Oddziału Ryb
nik, w imieniu którego dzia
ła 11 osobowy Komitet Or
ganizacyjny składający się 
z aktywu Koła Nr 46 przy 
WPEC, pod przewodnict
wem EMILA KARZEŁ
KA. Komisarzem Wystawy 
jest sędzia Okręgowego Ko
legium Sędziowskiego KA
ROL MICZA.

Na wystawie zaprezento
wane zostaną eksponaty 
w 230 ekranach, w tym do
kumentujące historię nasze
go regionu.

Organizatorzy przygoto
wują medal pamiątkowy, ka
talog i palmares wystawy 
oraz okolicznościową koper
tę.

W dniu 3 maja br. stoso
wany będzie okolicznościo
wy datownik.

Warto podkreślić, że wy
stawa odbędzie się w przede
dniu Krajowej Wystawy Fi
latelistycznej „SILESIA,, 
w Katowicach, w której 
uczestniczyć będzie 8 ekspo
natów Oddziału Rybnickie
go, w tym eksponat „Rybnik 
w dokumentacji pocztowo- 
filatelistycznej,,, jako jeden 
z nielicznym dokumentują
cych miasta.

Jesienią br. w Wodzisła
wiu Śląskim odbędzie się wy
stawa w związku z 30-leciem 
działalności koła nr 14 przy 
PSS „SPOŁEM,,.

W załączeniu wzór meda
lu i koperty „SILESIANY 
92„ oraz medal okolicznoś
ciowy, którym zostali wyró
żnieni rybniccy działacze.
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Sam orząd Dzielnicy N iew iadom

W s z y s t k i e  
postulaty i petycje...

W art. 23 „Ustawy o samorządzie terytorialnym,, czytamy: 
„Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich 
organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je 
organom gminy do rozpatrzenia,,.

Jesienią ub. roku na ze
braniu samorządu dzielnicy 
Niewiadom, zorganizowa
nym przez Jerzego Hanke, 
mieszkańcy wylali wiele łez 
goryczy, głównie pod adre
sem Spółdzielni Mieszkanio
wej w Rybniku. O efektach, 
czy też ich braku, napiszemy 
innym razem.

Dość powiedzieć, że w tra
kcie zebrania wyłoniła się 
grupka ludzi, gotowa wziąć 
sprawy we własne ręce. Był 
to początek „dzielnicowych 
rządów,,. 17 stycznia br. 
przewodniczącym Rady 
Dzielnicy wybrano mgra inż. 
Andrzeja Kopkę, wiceprze
wodniczącym Edwarda Ba
rona, a sekretrzem Marię 
Kranc. Przedsiębiorstwo 
ZRB udostępniło pomiesz
czenia dla Biura Zarządu. 
Od tej pory zarząd pełni dy
żury we wtorki i piątki od 15 
do 16, korzystając także 
z numeru telefonu 577021, 
wewn. 5852. Zarząd zbiera 
się co dwa tygodnie, a ze
brania ogólne odbywają się 
co miesiąc.

Andrzej Kopka ma wizję 
pracy prawdziwie społecz
nej, a ze społecznikowstwem 
w dotychczasowym tego sło
wa znaczeniu w wielu wypa
dkach zgodzić się nie może. 
Jako przedstawiciel swej 
dzielnicy chce umieć auten
tyczny wpływ na wydanie 
i zagospodarowanie każdej 
złotówki, przydzielonej z bu
dżetu miasta. Chce zerwać 
z panującą jeszcze fikcyjnoś
cią rachunków za wykonane 
usługi, chce mieć wgląd w to, 
co dana firma wykonuje i dla 
kogo. Zainteresowany spra
wami własnościowymi na
potyka, niestety, na wiele 
urzędniczych barier. Żałuje, 
że w tak kryminogennym 
środowisku brak jest poste
runku policji. Gdyby patrol 
policyjny tylko od czasu do 
czasu zrobił rundę po uli
cach Niewiadomia, miałoby 
to pozytywny wpływ na re
spektowanie prawa.

- Jestem bardzo zadowolo
ny - mówi pan Andrzej - ze 
współpracy ze Strażą Miej
ską w Rybniku. Cieszy mnie 
zrozumienie i konstruktywna 
postawa wiceprezydenta 
MARIANA ADAM CZYKA  
wobec naszych problemów.

A tych jest nadal wiele. 
Nadal, bo w niektórych 
kwestiach coś drgnęło. 
Chciałoby się mieszkać prze
de wszystkim czyściej. Dla
tego, dzięki staraniom A. 
Kopki, umieszczono na bra
mie kopalni „Ignacy,, tablicę

informującą o prawidłowym 
załadunku pojazdu miałem,
aby nadmierne ładowanie 
nie powodowało rozsypywa
nia się pyłu po ulicy Spor
towej. Troska samorządu 
w tej kwestii z pewnością nie 
ułatwia życia pani inż. Ewie 
Maciejewskiej, odpowie
dzialnej za ten problem 
w kopalni.

Z rozmowy naszej wynika 
jednak, że kopalni zależy ró
wnież na czystości środowis
ka, dlatego też odnotować 
należy znaczną poprawę 
w organizacji wywozu miału

o czysty las.
Radni z jednakową uwagą 

traktują mieszkańców Osie
dla Morcinka. W sukurs ich 
poczynaniom musi przyjść 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
aby efekty stały się widocz
ne. W maju planuje się wy
konanie placu targowego na 
osiedlu i uporządkowanie 
przyległego terenu. Zada
niem pierwszoplanowym 
jest utwardzenie dróg, aby 
przynajmniej pogotowie ra
tunkowe było w stanie do
trzeć do każdego zabudowa
nia.

To zadania. A sukcesy? 
Mając na uwadze 3 - miesię
czny okres działalności, są 
one znaczne. Na deskach 
projektantów leżą plany ga
zyfikacji Niewiadomia.

miału.
Dyrekcja kopalni właści

wie zareagowała na ubieg
łoroczny artykuł w „GR„, 
zmieniając wysypisko śmieci 
na hałdzie w zagospodarow
ną, rozplantowaną drzewka
mi przestrzeń i zamykając 
bramę, przez którą wywożo
no tu śmieci. Pozostała jesz
cze sprawa dziur na ulicy 
Mościckiego, tuż przed sa
mą bramą wjazdową do ko
palni. „Kilkuletnie,, i „doro
dne,, w wielkości i głęboko
ści dziury wskazują na to, że 
rachunek ekonomiczny ko
palni daleki jest jeszcze od 
zasad oszczędności /choćby 
tylko niszczenie teleskopów 
samochodów wyjeżdżają
cych z kopalni z żużlem/.

Zaśmiecone lasy to wizy
tówka nie tylko tej dzielnicy. 
Rada Dzielnicy chce wresz
cie doprowadzić do tego, 
aby pojemniki na śmieci nie 
były atrapami, a ich rzeczy
wista zawartość nie trafiła 
do lasu... Ksiądz proboszcz 
z Radoszów jest sprzymie
rzeńcem samorządu w walce

▲ Nowa nawierzchnia ulicy 
Sportowej

◄ Tak trzymać - zdają się mówić 
A. Kopka i E. Baron.

Foto: Cz. Goliński

W ciągu miesiąca znaleziono 
500 domostw, gotowych 
przyłączyć się do tego przed
sięwzięcia. Za 2 - 3 lata bę
dzie można podłączyć się do 
miejskiej sieci.

Dzięki zdecydowanej posta
wie, Rada Dzielnicy uchroniła 
Ośrodek Zdrowia, który decyzją 
ZOZ-u miał być zamknięty od 
1 kwietnia. Obecnie podjęto de
cyzję o jego remoncie. 
WSZYSTKIE POSTULATY 
I PETYCJE MIESZKAŃCY 
MOGĄ WRZUCAĆ DO 
OŚMIU ROZMIESZCZO
NYCH W TERENIE SKRZY
NEK KONTAKTOWYCH.

Obecnie trwają przygotowania 
do majowego festynu. Odbędzie 
się on 1 maja w godzinach po
południowych w lesie naprzeciw 
szkoły.

Andrzej Kopka jest świadomy 
tego, iż jego, często niepopularne 
dla niektórych, działania i decy
zje przysporzą mu wrogów. Mó
wi, że za rok nawet najbardziej 
zagorzali przeciwnicy podadzą 
mu rękę, widząc wymierne efekty 
jego uporu. Czuje i cieszy się 
z tego, że ma poparcie ludzi mło
dych. W ciągu godziny jest w sta
nie zwołać zebranie 200 ludzi. I to 
jest właśnie miarą zaangażowa
nia i sukcesu - jego, samorządu 
i społeczeństwa.

TEKST: Z. GOLIŃSKA
ZDJĘCIA: CZ. GOLIŃSKI

Raport z Niedobczyc
Członkowie Rady Dziel

nicy Niedobczyce na posie
dzeniu z 10 kwietnia br. po
stanowili sprzeciwić się pla
nowanej przez Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rybniku lik
widacji przychodni przy ul. 
gen. Andersa.

Decyzja rybnickiego 
ZOZ-u została podyktowa
na trudną sytuacją finanso
wą, w jakiej znajduje się re
sort zdrowia /miesięczne 
utrzymanie placówki kosz
tuje 20 mln zł/.

W porządku posiedzenia 
znalazł się punkt dotyczący 
utworzenia pierwszej w mie
ście dzielnicowej Straży Mie
jskiej, złożonej z jednego 
pracownika dbającego o po
rządek gospodarczy /porzą
dki wiosenne, utylizacja 
śmieci, ścieki itp/.

Ustalono także plany bu
dowy i remontu dróg: ukoń
czenie prac na ul. Skalnej, 
utwardzenie ul. Weroniki 
i realizację prac moderniza
cyjnych ulic: Ziemowita, Za
menhoffa, Barbórki, Garbo
rza, a w dalszej kolejności: 
Wołodyjowskiego, Odległej, 
B. Janasa; oświetlenie par
kingu i przystanku przy ul. 
Górnośląskiej, likwidację 
wysypiska śmierci na osiedlu 
domków jednorodzinnych

przy tej samej ulicy.
Rada Dzielnicy przychyli

ła się do decyzji dyrektora 
KWK „Rymer,, w sprawie 
zasypania basenu kąpielo
wego, zastrzegła jednak, że 
teren basenu musi być na
stępnie wykorzystany na zo
rganizowanie w tym miejscu 
terenów rekreacyjnych /kort 
tenisowy, boisko do siatkó
wki i koszykówki, przysto
sowane do możliwości utwo
rzenia na nich lodowiska 
w okresie zimowym/.

Korzystając z obietnicy 
wiceprezydenta J. KOGU
TA o udostępnieniu dla księ
gozbioru Filii nr 10 Biblio
teki Miejskiej w listopadzie 
br., pomieszczeń po przeno
szącym się do nowej siedziby 
Przedsiębiorstwie Wodno- 
Kanalizacyjnym, postano
wiono przystąpić do remon
tu budynku biblioteki przy 
ul. Zagłoby.

Na zakończenie posiedze
nia rozpatrzono prośby 
o dofinansowanie. Pomoc 
w równej we wszystkich 
przypadkach kwocie 500 
tys. zł otrzymały: chór „Mic
kiewicz,, , kółko modelarstwa 
lotniczego, Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej i Samorząd 
Uczniowski SP 33.

A. ŁUKASIK

„Świątynia 
sztuki,, 

w świątyni
Religijny rodowód wielu 

dziel sztuki tak mocno zatar
ty został w świadomości 
współczesnego rodaka, że 
próby przywrócenia tej pa
mięci można sobie już właś
ciwie darować, albo po pro
stu... inaczej organizować!

Ta gorzka refleksja jest 
komentarzem do wielkiego 
wydarzenia artystycznego, 
jakim był koncert Cantores 
Minores Wratislavienses, 
który wspólnie z Śląską Or
kiestrą Kameralną wykonał 
w kościele OO Misjonarzy 
p. w. Królowej Apostołów 
w Rybniku najwspanialsze 
oratorium - „MESJASZA,, 
G. F. Haendla.

W niedzielne popołudnie 
w kościele zebrało się kilkaset 
osób, które przyszły na 
KONCERT; zarówno muzy
ka, wspaniali artyści, jak  
i miejsce w którym roz
brzmiewała, zasługiwały na 
nabożny szacunek.

Niestety. W zderzeniu 
z prawem parafian do „swo
jej,, świątyni i „swojej mszy,,

popołudniowej, koncert od 
połowy oratorium był prak
tycznie niestrawną kakofonią 
szumów dochodzących spod 
drzwi wejściowych. Prysł na
strój nabożeństwa dla wspa
niałej sztuki, świątynia za
mieniła się w deptak, a właś
ciwie przedsionek dla czeka
jących nerwowo na opóźnia
jącą się mszę... Ta gorzka 
refleksja nie musi sprowadzić 
się tylko do prostego wnios
ku, że dwa grzyby w barszczu 
to za wiele, bo od dłuższego 
już czasu sztuka ma swoje 
własne świątynie, gdzie na 
koncercie nie do pomyślenia 
byłoby takie zachowanie, jak  
w czasie „Mesjasza,, w koś
ciele OO Misjonarzy.

Wnioski winny być trochę 
dalej idące, bo skoro sama 
sztuka nie potrafi się obronić, 
to trzeba stworzyć takie for
my ochraniające ją, aby 
współczesne barbarzyństwo 
nie mogło jej dotknąć.

Nie ma oczywiście znaku 
równości między profanacją 
kościołów, grabieżą zabyt
ków sakralnych, a brakiem 
szacunku do twórczego wysił
ku artystów. Zjawiska te łą
czy jednak pewna wspólna 
nitka - tyle, że barbarzyńską 
brutalność zastąpiło cywili
zacyjne zacofanie. Ignorant 
jest jednak równie niebezpie
czny jak brutal...

/em /
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N o w e  warunki gry ekono
micznej, które niesie gospo
darka wolnorynkowa, oka
zują się być dla wielu za
kładów pracy owym uchem 
igielnym, przepuszczającym 
do zbawienia.

Wśród rybnickich zakła
dów RYFAMA, dająca za
trudnienie ok. 1200 pracow
nikom i będąca niemal jedy
nym producentem ciężkich 
przenośników ścianowych 
i podścianowych, strugów 
węglowych, maszyn wycią
gowych do małych szybów 
i zawieszeń wyciągowych - 
także znalazła się w cieniu 
zagrożeń nadchodzących 
wraz z nowym i nieznanym.

Oczywiście, wszystko co 
nieznane utożsamiane jest 
z zagrożeniem; a przecież na
wet to, co widoczne było 
gołym okiem, także niosło 
poważne niebezpieczeństwa 
dla bytu zakładu. Najpierw 
zachwiało się górnictwo, na
sze, rodzime, co dla Fabryki 
Maszyn Górniczych musiało 
być sygnałem alarmu; póź
niej rozsypał się rynek 
RWPG, na którym sprzeda
wano 20 proc. produkcji za
kładu. Równocześnie nastą
piła rewolucja w zasadach 
gospodarki finansowej pań
stwa...
Ludziom z wyobraźnią 
nie trzeba wyjaśniać, że tyl
ko jedna z tych okoliczności 
może wystarczyć, aby mniej 
zahartowany menadżer do
stał zawału serca. Nagroma
dzenie tylu okoliczności no
wych i nieznanych, a do tego 
zagrażających egzystencji 
zakładu - to warunki mogą
ce przyprawić wręcz o pani
kę... Albo też zamieniają się 
w ostrogę...

Dyrektor BOGDAN PA
SZENDA spokojnie mówi
o nowej sytuacji zakładu, 
który nie był aż tak bardzo 
zaskoczony nadchodzącymi 
zmianami.

- Nasi ludzie też już wi
dzieli, co się szykuje i sami 
zaczęliśmy iść w tych kierun
kach, które nazywa się dziś 
tak fachowo marketingiem
i restrukturyzacją.

Jesteśmy zakładem tech
nicznie i technologicznie 
przystosowanym do pewne-

Ustawa 
Konstytucyjna 
z 15 lipca 1920 

- c. d.
W skład województwa 

śląskiego weszły, bądź miały 
wejść terytoria zaboru pru
skiego /Prowincja Śląsk/ 
i austriackiego /Księstwo 
Cieszyńskie/. Z ich organi
zacyjnych form związków 
samorządowych ustawo
dawcy zaczerpnęli jedynie 
ogólny schemat konstrukcji 
władz.

go rodzaju produkcji; tym 
samym problem restruktu
ryzacji to sprawa bardzo po
ważna i wymagająca naj
pierw rozpoznania marke
tingowego, a później dopie
ro decyzji restrukturyzacyj
nych. Wiadomo, że im więk
szy „tonaż,, jakiegoś organi
zmu, tym trudniej „sprowokować

OBECNIE PRODUKU
JEMY, nie znajdzie kupca 
winnych gałęziach gospoda
rki niż górnictwo? Czy na 
przykład nasze przekładnie 
lub przenośniki nie znajdą 
zastosowania w urządze
niach portowych, górnictwie 
miedziowym, może przemy
śle młynarskim czy jeszcze

perspektywy obiecujące...
- Ale realia francuskiej go

spodarki są chyba bardzo da
lekie od naszych. Czy francu
ski menadżer potrafi zrozu
mieć postsocjalistyczną rze
czywistość gospodarczą i po
móc nam w transformacji 
tych struktur?

- Muszę powiedzieć, że

 GAZETA
sfery socjalnej, zarówno or
ganizacyjne jak i własnoś
ciowe. Pozwoli to uporząd
kować majątek produkcyjny 
zakładu.

Chcemy doprowadzić do 
założenia międzyzakładowej 
spółdzielni mieszkaniowej 
i w oparciu o majątek socjal
ny /stołówkę, hotel robotniczy

E X P O R T

O ROK OD STULECIA

sprowokować,, go do jakichkolwiek 
nowych ruchów. Działanie 
nasze musi być logiczne, 
a nie chaotyczne, bo to dru
gie tylko pozoruje zmiany.

RYFAMA jest producen
tem urządzeń górniczych od 
prawie stu lat! Dokładnie za 
rok, w 1993 przypada jej stu
lecie i nie sądzę, aby cały ten 
okres był czasem wspaniałej 
koniunktury. Zapewne za
wsze były jakieś chmury na 
horyzoncie, ale zakład prze
trwał do dziś... I my też 
zrobimy wszystko, aby nie 
tylko przeżyć, ale i rozwijać 
się... Bo to praktycznie 
oznacza to samo - aby prze
żyć, trzeba rozwijać się 
w tych kierunkach, które 
wymusza rynek.

Ale wcześniej marketing 
powinien odpowiedzieć nam 
na inne pytanie: czy to, co

gdzie indziej?
- Od pewnego czasu korzy

stacie z pomocy ekspertów 
francuskich...

- Tak, w styczniu byli 
u nas po raz pierwszy.

Jest to grupa emerytowa
nych właścicieli firm prze
mysłowych we Francji, kon
kretnie 3 panowie: hutnik, 
elektronik i przedstawiciel 
przemysłu maszynowego.

I z satysfakcją mogę stwie
rdzić, że nasze zasadnicze 
działania były prawidłowe, 
choć pomoc ekspertów fran
cuskich usprawnia nasze ru
chy, precyzuje działania, 
głównie marketingowe. 
W maju będziemy mieli już 
wizytę bardzo konkretną, bo 
przedstawiciela firmy, która 
proponuje nam udostępnie
nie rynków w Południowej 
Afryce i Azji. Są to perspektywy

choć prawie wszystko, co tu
taj zastali, jest dla nich nowe 
i inne, to proces uczenia się 
jest wzajemny. Ich rady 
i wskazówki nie byłyby prze
cież skuteczne, gdyby nie po
trafili naszych uwarunkowań 
zrozumieć. Jednak zasadni
czą ich rolą jest udzielenie 
nam pomocy w wydostaniu 
się na rynki, gdzie nasza pro
dukcja będzie już sama za 
siebie mówiła. W  naszych 
specjalnościach nie mamy 
kompleksów. Kolejnym ru
chem będzie restrukturyzacja 
zakładu i jego produkcji. Ale 
kolejność ta musi być zacho
wana, bo restrukturyzacja 
ma sens w żywym organiz
mie... Nieboszczyka nie oży
wi najbardziej nawet rewela
cyjny program restruktury
zacji.

Penetracja rynku, którą 
Francuzi stosują od lat - dla 
nas jest rzeczą nową: ale 
wiemy, że tak będziemy mu
sieli działać i nasi pracowni
cy muszą się tego szybko 
nauczyć.

- Nie czuje pan „oporu ma
terii niematerialnej,,, czyli 
nawyków działania, schema
tów myślenia, postsocjalisty
cznej świadomości załogi?

- Skoro wymieniła pani 
tak dokładnie to - co jest 
największą barierą - nie mu
szę narzekać osobiście. Te 
niewidoczne bariery są naj
bardziej trwałe i wyrastają 
prawie zawsze, gdy trzeba 
podjąć jakieś decyzje mająt
kowe. W działaniach restru
kturyzacyjnych przewiduje
my całkowite wyodrębnienie

Z ramienia Polskiego Ko
misariatu Plebiscytowego, 
zlecenie opracowania wstęp
nego szkicu projektu statusu 
otrzymał od Sejmu Rzeczy
pospolitej Polskiej poseł Bu
zek. Po naszkicowaniu pro
jektu i przedstawieniu go 
w Bytomiu - siedzibie pol
skiego komisariatu, Korfan
ty powołał specjalną komi
sję, która miała opracować 
projekt statusu organiczne
go. W jej skład weszli: K. 
Wolny, asesor Kempka, dr 
praw Potyka, dr Bernard 
Diamand, poseł Rymer, re
daktor Biniszkiewicz /PPS/,

redaktor Rybarz i referent 
komisji dr Kazimierz Rako
wski. Komisja ta na posie
dzeniu 21 czerwca 1920 roku 
przyjęła projekt. W Sejmie 
zaś aprobowano tenże 
w drugim i trzecim czytaniu 
15 lipca 1920 roku. Znalazł 
się w Dzienniku Ustaw pod 
nr 73, poz. 497. Drugorzęd
ne różnice, wynikłe z debaty 
szybko usunęła podkomisja 
składająca się z posłów ślą
skich: Bobka, ks. Londzina 
i dyr. Kunickiego. Tak więc 
wicemarszałek Sejmu RP 
Bojko po trzecim czytaniu 
posła Wróblewskiego i po

poprawkach posła Seydy, 
uznał ustawę za przyjętą. 
Przed wejściem w życie usta
wa była trzykrotnie zmienia
na i uzupełniania, a nowele 
z marca, lipca i października 
1921 roku zwiększały jeszcze 
zakres autonomii. W porów
naniu z autonomią tych ziem 
pod zaborami, poszerzona 
została znacznie treść upra
wnień władz śląskich, które 
dostosowane zostały do de
mokratycznych form rzą
dów tj. ograniczono wpływ 
czynników centralnych na te 
władze.

M. PALICA
c. d. n.

robotniczy, dom wczasowy oraz 
bazę transportu samocho
dowego /  powołać fundację 
działającą na rzecz załogi, 
Ale to wszystko trwa i ślima
czy się, z wielu zresztą po
wodów, lecz główną kwestią 
są zasady przekazania mają
tku.

Mamy już za sobą trudne 
ruchy kadrowe, ale zdecydo
waliśmy się na działania ra
dykalne: kto był o krok od 
emerytury, mógł pójść na 
nią natychmiast. Odeszło 
w ten sposób blisko 200 
osób, wśród nich wielu fa
chowców z długoletnim sta
żem.

Choć przeżywaliśmy trud
ne momenty, to końcowy 
efekt tego manewru oceniani 
jako bardzo dobry, bo mło
dzież, która zajęła te stano
wiska, szybko osiągnęła nie
mal pełną sprawność zawo
dową.

Utworzyliśmy także włas
ne biuro projektowe z daw
nego „Komagowskiego,, 
i rozszerzamy swoją ofertę 
o usługi serwisowe, głównie 
w postaci remontu zawiesi 
szybowych...

Mamy wiele
pomysłów, modernizujemy 
swoją produkcję i mamy wo
lę przetrwania - w dobrej 
kondycji, o czym świadczą 
nie najgorsze zarobki naszej 
załogi...

ROZMAWIAŁA: 
EUGENIA PLUCIK

Janina Podlodowska

Sobótka w Pszowie
Nazajutrz po Sobótce była 

niedziela. Na sumie zebrało 
się tyle ludzi, że kościół nie 
pomieścił wszystkich. Tomek 
jednak wszedł do wnętrza. 
Stanął niedaleko wyjścia. 
Wypatrywał Agnieszki, spo
glądał bacznie na kobiecą 
stronę w słodkiej nadziei, że 
Agnes powinna tam być. Pod
czas nabożeństwa śpiewał 
z całej duszy z innymi, ale nie 
mógł się powstrzymać od nie 
bardzo obyczajnego w tym 
miejscu rozglądania się. Cho
ciaż był wysoki, nie udało mu 
się przejrzeć tej strojnej ciżby
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Program 1
8. 55 Program dnia
9. 00 Dla młodych widzów: „Ru
dy,, - film fab. prod. USA
10. 25 Spotkanie młodzieży Eu
ropy
11. 10 Poranek symfoniczny 
WOSPRiT w Katowicach
12. 10 „Europejski Disneyland,, 
- koncert inauguracyjny
14. 10 W starym kinie: „Król 
kobiet,, cz. l, film fab. prod. 
USA, reż. Robert Z. Leonard
16. 05 Studio sport - Mistrzost
wa świata w hokeju na

lodzie - Polska- Włochy
16. 55 „Kolekcja króla Stasia,, - 
reportaż K. Miklaszewskiego
17. 15 Teleexpress
17. 30 STING - koncert urodzi
nowy, cz. 1 /relacja z 
Hollywood Bowl/
18. 15 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ - serial prod. niem.
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Nad Niemnem,,, cz. l - 
film fab. prod. polskiej, reż. 
Zbigniew Kuźmiński
21. 30 „Polskie ZOO,, - /powtó
rzenie/
21. 45 „STING,, - koncert uro
dzinowy, cz. 2
22. 35 „Zaćmienie piątego

słońca,, - poemat filmowy 
Krzysztofa Bukowskiego 
23.30 „Alamo,, - western prod. 
USA, reż. John Wayne 
0. 10 Zakończenie programu

Program 2
8. 00 Halo „Dwójka,,
8. 15 „Pif i Herkules,, - serial 
anim. prod. francuskiej
8. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9. 00 Dział form dokumental
nych przedstawia: „Synowie 
Hefajstosa,,, reż. Andrzej Koś
ciółek
9. 40 Międzynarodowe spotka
nia muzyczne orkiestr 
wojskowych

10. 30 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
11. 30 „Róbta co chceta,, - pro
gram Jerzego Owsiaka
11. 50 „Złodziej z Bagdadu,, - 
film fab. prod. angielskiej, reż. 
Ludwig Berger
13. 35 Studio sport - Finał Pu
charu Świata w Jeździectwie
14. 20 „Scena debiutów,, cz. 2 - 
program Zb. Górnego
15. 00 Młodzieżowa Akademia 
Filmowa przedstawia: „Więcej 
czadu,,, reż. Alan Moyle
15. 30 „Telecircus,, - widowisko 
cyrkowe
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama

16. 40 Piosenka chodnikowa 
i uliczna - cz. 2
17. 40 „Bezludna wyspa,,
18.30  Jean Baez - koncert zareje
strowany w Veatura 
Theatre w Kalifornii w 1989 r. 
1930 „O czym tobie marzyć, 
śnić,, - relacja z pobytu 
Starego Teatru w Wilnie
20. 00 Muzyka Chopina w Pała
cu w Łańcucie - recital Marka 
Drewnowskiego
21. 00 Panorama
21.30  „Bony,, - film fab. prod. 
australijskiej, reż.
Henry Safran
23. 20 „Elektryczne gitary,, - 
koncert
24. 00 Panorama

Sobota - 2. 05. 92

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,, - program Redak
cji Rolnej
7. 55 „Wszystko o działce,,
8. 20 „Z Polski...,, - reportaż 
z woj. siedleckiego
8. 30 „Rynek - AGRO,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,, - program redak
cji katolickiej dla dzieci
i rodziców
9. 35 „5-10-15,, - program dla 
dzieci i młodzieży
10.30 Język angielski dla dzieci 
10.35 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - serial prod. USA
11. 00 „Świątynie przyrody,, - 
„Madagaskar - leśny
krzyk,, - film przyrodniczy 
prod. francuskiej 
11.30 Telewizyjny Koncert Ży
czeń

Niedziela 3. 05. 1992 r.

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Rolnictwo na świecie,, - 
produkcja serów we Francji
8. 15 „Przystanki codzienności,,
8. 35 „Notowania,,
9. 00 „Teleranek,,
9. 55 Język angielski dla dzieci
10. 00 „Operacja Mozart,, - ser
ial prod. francusko-niemieckiej 
10.30 „Rzeka Żółta,, /9 / -  „Szla
kiem Buddy,, - serial prod. ja
pońskiej
11. 20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
11.50 Transmisja uroczystej od
prawy warty honorowej przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza 
w rocznicę Konstytucji 3-Maja
13. 05 Pieśni na Wielką Rocznicę
13. 20 „Tęczowy Music Box,,
14. 05 W starym kinie: „Król 
kobiet,,, cz. 2, ost. - film prod.

12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 „Tydzień,, - magazyn rol
niczy
12. 50 „Eko-echo„ 
13. 00„Wojsko w Konstytucji 
3 Maja,, - program dokumental
ny
13. 30 Walt Disney przedstawia: 
„Kacze opowieści,,
14. 45 Z archiwum Teatru Tele
wizji, Stanisław Wyspiański 
„Wyzwolenie,,, reż. Konrad 
Swinarski
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Butik,, - program Graży
ny Szczęśniak
18. 00 „Detektyw w sutannie,, - 
serial prod. USA
18. 45 „Z kamerą wśród zwie
rząt,,
19. 00 Małe wiadomości DD
19. 10 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 20 „Nad Niemnem,, cz. 2

USA
15. 15 Studio Sport - Mistrzost
wa Świata w hokeju na lodzie: 
USA-Polska
16. 10 Moda i uroda
16. 30 „Pieprz i wanilia,, - W kra
inach Zielonego Smoka i Śpie
wających Syren,, - „Wyspa og
nia,,
17. 15 Teleexpres
17. 35 „7 dni - świat,,
18. 05 „Paradise - znaczy raj,, - 
Sprawa honoru - serial prod. 
USA
19. 00 Wieczorynka - Walt Dis
ney przedstawia: „Nowe przy
gody Kubusia Puchatka,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Rodzina Straussów,, /9 /  
- serial prod. niemiecko-ame
ryk.
21. 00 Kabaretowa lista przebo
jów - wyk. Krzysztof Dauksze
wicz, Dorota Kamińska, Artur 
Barciś, Maryla Rodowicz, And
rzej Sikorowski, Dorota Nowa-

ostat., film prod. polskiej
22. 05 Wiadomości
22. 20 „Tablesu,, - Kazimierz 
Kutz - widowisko 
publicystyczne
23.50 Sportowa sobota 
0. 25 „Bronk,, - film prod. USA, 
reż. Richard Donner
1. 15 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Wszyscy jak malowani,, - 
wojskowy program public.
8. 00 Halo „Dwójka,,
8. 20 „Mała księżniczka,, - „U
przejma młoda dama,,, serial 
anim. prod. japońskiej
8. 45 „Ona,, - magazyn dla ko
biet
9. 10 „Shanties 92„ - Ogólnopol
ski Festiwal Piosenki Żeglar
skiej - koncert finałowy, cz. 2
9. 40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym

Nowakowska, Jerzy Bończak, Ewa 
Bem
21.50 Sportowa niedziela 
22.35 „Świat filmu animowane
go,,
22.50 Giovanni Paisiello - „Te 
deum,, - retransmisja koncertu 
z Kościoła św. Krzyża w War
szawie
2330 Zakończenie programu 

Program 2
7. 30 Przegląd tygodnia /  dla 
niesłyszących /
8. 00 „Rodzina Straussów,, - 
/film dla niesłyszących/, serial 
prod. niemiecko - amerykań
skiej
8. 55 Słowo na niedzielę /dla 
niesłyszących/
9. 00 Powitanie
9. 05 „Witaj Majowa Jutrzenko,,
9. 25 „Naucz nas być wolnymi,, - 
film dok. Piotra Zarębskiego
9. 35 Program lokalny 
1030 Ulica Sezamkowa - pro-

10. 00 „Pan Tadeusz,, - reportaż 
Mirosławy Adamczak
10. 30 „Magazyn przechodnia,,
10. 40 „Nobliści,, - Alfred Nobel
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia Polskiego Fil
mu: „Kolorowe pończochy,,, 
reż. Janusz Nasfeter
12. 30 Reporterzy „Dwójki,, 
przedstawiają
13. 00 Zwierzęta świata: „Kraina 
orła,, /10/, film prod. 
angielskiej
13. 30 „Zamek Faton Place,, - 
film dok.
14. 05 „Rody polskie,, - Potoccy
14. 45 „Seans filmowy,, - pro
gram Ewy Banaszkiewicz
15. 15 Studio sport
16. 00 Program dnia
16. 05 „Licytacja,, - teleturniej
16. 25 Losowanie gier liczbo

gram dla dzieci
11. 30 „Róbta co chceta,, - Listy 
do zespołu - program Jerzego 
Owsiaka
11. 55 Zwierzęta wokół nas - 
„Podaj łapę,,
12. 25 Podróże w czasie i prze
strzeni: „Dotknięcie Midasa,, 
/ 2 /  - „Potęga Jena,, - serial dok. 
prod. angielskiej
13. 15 Generał Stanisław M a
czek - film dok. Zbigniewa Wa
wra
14. 00 Auto - Magazyn
14. 30 Przecież to znamy - Słynne 
tango Albeniza, program Wal
demara Malickiego
14. 55 Belweder - historia pałacu 
i ogrodu
15. 35 Kino Familijne: „Powrót 
do domu,,, cz. l - serial prod. 
angielskiej
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Do trzech razy sztuka,, - 
program z udziałem Kory Jackowskiej

liczbowych Totalizatora Sportowego 
1630 Panorama
16. 40 „Za chwilę dalszy ciąg 
programu,, - program Wojcie
cha Manna i Krzysztofa Mater
ny
17. 10 „Port lotniczy Dussel
dorf,, / 5 /  - serial prod. niem.
18. 00 Program lokalny 
1830 Francja w Polsce
20. 00 Nadzwyczajny koncert 
Orkiestry Filharmoników 
Berlińskich pod dyrekcją Danie
la Borenboima - transmisja
z Madrytu, koncert z udziałem 
Placido Domingo
21. 00 Panorama
21. 25 „Słowo na niedzielę,, 
21.30 Camerata 2 przedstawia
22. 10 „Na południe od Brazos,, 
/ 5 /  - serial prod. USA
23. 10 Benefis Marty Stebnickiej, 
cz. l
24. 00 Panorama
0. 10 Benefis Marty Stebnickiej, 
cz. 2
0. 25 Zakończenie programu

Jackowskiej i Kamila Sipowicza, 
Magdy Bankowskiej i Tomasza 
Bankowskiego oraz Jerzego 
Kryszaka
17. 10 „Seriale, seriale,, - pro
gram rozrywkowy
17.55 „3 Dywizja Strzelców Ka
rpackich,, - film dok. Zbigniewa 
Wawra
18.35  „Powrót króla,, - reportaż 
Joanny Strzemiecznej
19. 05 Muzyka kompozytorów 
polskich - transmisja koncertu 
z Kościoła św. Katarzyny 
w Krakowie, wyk.: Chór i Or
kiestra PRiTV
20. 00 „Godzina szczerości,, - 
prof. Andrzej Zahorski
21. 00 Panorama
21.30 „Niech żyje miłość,, - film 
obyczajowy prod. polskiej, reż. 
Ryszard Ber
23. 10 Recital Hanny Śleszyń
skiej
24. 00 Panorama

Poniedziałek - 4. 05. 92

Program 1
1330 Wiadomości
13. 40 Program dnia
13. 45 -16. 10 Blok ekonomiczny
13. 45 „Jak to jest w Anglii? „ 
/prywatyzacja/
14. 15 „ABC ekonomii,, -

„Wszystko jest częścią gospoda
rki,,
14. 20 „Zarządzenie,, / l / ,  „Co to 
jest zarządzenie? „ - serial prod. 
niemieckiej
14.3 5  „Gospodarka USA,, / l /  - 
„Zasoby i niedobór, czym 
zajmuje się ekonomia,, - serial 
prod. USA
15. 05 „ABC ekonomii,, - „Ry
nek i rynki,,
15. 10 „Rozwój firm,, / 1/  -

serial prod. USA
15. 40 Uniwersytet Nauczyciel
ski-Prezentacje-Gdy zawód jest 
pasją - najlepsi w Szulborzu
16. 10 Program dnia
16. 15 „LUZ,, - program nasto
latków
17. 15 Teleexpress 
17.35 „Antena,,
18. 00 „ALF,, - serial prod. USA 
18.30 „Kraje, narody, wyda-

wydarzenia,,
19. 00 Opinia publiczna
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 Teatr Telewizji: „To, co 
najpiękniejsze,,, reż. Andrzej 
Łapicki, wyk. Wojciech Mły
narski /narrator/, Jerzy Derfel, 
Maja Komorowska, Jerzy Ka
mas, Teresa Budzisz-Krzyżano
wska i inni
21. 55 Studio sport - Mistrzostwa

twa Świata w hokeju na lodzie: 
Polska - Niemcy
22. 25 „Aby do świtu,, - Teleno
wela TVP
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Miłość blondynki,, - film 
fab. prod. czecho-słowackiej, 
reż. Milos Forman
0. 20 Poezja na dobranoc

c. d. na str. 6
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PROGRAM TELEWIZYJNY

Poniedziałek 4. 05. 92 r.

c. d. ze str. 5 
Program 2
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama

16. 40 „Sonda,,
17. 10 „Artysta i jego świat,, - 
„Tycjan,, / 2 /  - serial 
prod. angielsko-francusko-nie
miecko-hiszpańskiej
17. 40 „Ojczyzna-polszczyz-

na„ - o słuchaniu i liczbach
18. 00 Program lokalny
18.30  „Biuro, biuro,, /1 9 / - Za
kładowy klub sportowy,, 
serial prod. niemieckiej
19. 00 „Pokolenia,, - USA
19. 20 Fotel „Dwójki,,

20. 00 Wielka piłka
20. 25 „W cieniu pałacu,, - Film 
dok. Tadeusza Palki
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Stan rzeczy,, - program 
publicystyczny

22. 00 „Opowieści z dreszczy
kiem,, /2 /„Jedno  w arte drugie-  drugiego,, - serial prod. angielskiej2

3. 00 „Maraton trzeźwości,, - 
firma abstynencka 
23.35 Jan Lebenstein w „Zachę
cie,, - relacja z wystawy
24. 00 Panorama

Wtorek - 5. 05. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 35 „Porozmawiajmy o dzie
ciach,,
9. 45 „To się może przydać,, / l /
10. 00 „Dynastia,, -serial USA 
10.50 „To się może przydać„ /2 /

11. 05 „Kwadrans na kawę,,
11. 20 „Pagart,, przedstawia: Vi- 
cki Benckert - „Trochę 
więcej niż marzę,,
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - Pszczoły -

Środa - 6. 05. 92

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 „Głowa do góry,, /1„ Pro
gram poradniczy dla kobiet
10. 00 „Kobieta za ladą,, / 8 /  - 
„Opowieści o dwóch kasjer
kach,, - serial prod. czechosło
wackiej
10.50 „Głowa do góry,, /2 /
11. 05 „Kultura ludowa,, - Kon
teksty
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja edukac
jyna
12. 15 Agroszkoła

Technologia uprawy kukurydzy
12. 50 „Surowce,, - serial popula
rnonaukowy prod. niem.
13. 05 „Świadkowie przeszłości,, 
- „Niech żyje technika,, - serial 
dok. prod. czecho-słowackiej
13. 20 Fizyka - Widma fal i cząs
tek
13. 50 Czy Czarnobyl jest znów 
możliwy?
14. 00 Chemia - Chemia w rol
nictwie, cz. 2
14. 30 „Spotkanie na Eufracie,, - 
Film dok. prod. 
szwajcarskiej
14. 55 Przygody Kapitana Remo
15. 15 „Sezam,, - magazyn po
pularnonaukowy
15. 30 „3-2-1 - kontakt,,, „Zie
mia się osuwa,, - serial popular
nonaukowy prod. USA
16. 10 Program dnia

12. 45 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią
13. 05 Wieczory z panem Pas
kiem /3 /  - „Krwie rozlanie,,
13. 40 Telewizyjny słownik bio
graficzny historii 
najnowszej - Antoni Sanojca
14. 05 Z naszych dziejów - Rene
sans w Polsce
14. 35 Swego nie znacie... „Kata
log zabytków - Brzeg - 
Kościół św. Mikołaja
14. 45 Spotkania z literaturą - 
Polska poezja współczesna
15. 20 Poczet nauki polskiej - 
Stefan Kienieowicz / l /
15. 40 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Edukacja kulturalna - 
Strefa edukacji priorytetowej
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów „La
tający Holender,,
16. 45 Kino nastolatków: „Osta
tni elektryczny rycerz,, /2 /
- serial prod. USA

16. 15 Dla dzieci: „Tik-tak,, oraz 
film „Dennis Zawadiaka,,
17. 05 Język angielski dla dzieci 
/4 3 /
17. 15 Teleexpress
17.35 „Królik Bugs,, - serial 
prod. USA
18. 00 „Druga rewolucja rosyjs
ka,, / 6 /  - serial dok. prod. 
angielskiej
19. 00 „Narodziny firmy,, - ele
mentarz przedsiębiorczości
19. 15 Dobranoc 
19.30 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
21. 00 Publicystyczne studio 
„Zapis,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Wódko, pozwól żyć,, - 
program Halszki Wasilewskiej
23. 25 Family Album - Amery
kański kurs j. angielskiego 
2330 Poezja na dobranoc

17. 15 Teleexpress
17.35  „Klinika zdrowego czło
wieka,, - Przez pępek
18. 00 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
18.30  „Enkcyklopedia II wojny 
światowej,, - Inwazje powietrzne
/ 2 /
19. 00 Dziesięć minut dla minist
ra pracy
19. 15 Dobranoc 
1930 Wiadomości
20. 10 Studio sport - finał Pucha
ru Zdobywców Pucharu w 
piłce nożnej - Monako - Werder 
Brema
21. 10 „Reflex„ - program pub
licystyczny
22. 25 „Aby do świtu,, - teleno
wela TVP
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Dom,, / 3 /  - „Warkocze 
naszych dziewcząt będą białe,, - 
serial
0. 20 Poezja na dobranoc

Program 2
730 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 „Diplodorianie,, / 4 /  „Świe
tlna pułapka,, - serial
anim. prod. amerykańsko-fran
cuskiej
8. 35 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język francuski /rep. lek
cji 21-24 - ost./
10. 45 Klinika doktora Anatolija 
Kaszpirowskiego
11. 10 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15. 50 „Diplodorianie,, / 4 /  - po
wtórzenie
16. 15 Sport

Program 2
730 Panorama
7. 40 Rano
8. 10 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych,, /8/- „Trudne szkolenie,, - 
serial prod. USA
8. 35 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, -serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Rano
15. 45 Powitanie
15. 50 „Starcom - kosmiczne siły 
zbrojne Stanów Zjednoczo
nych,, / 8 /  - serial prod. USA 
/pow t./
16. 15 Sport - Magazyn boksu 
zawodowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Ekostres,,

1630 Panorama
16. 40 Tragedia Czarnobyla - 
program publicystyczny
17. 05 Przegląd kronik filmo
wych
17. 40 Moja modlitwa
18. 00 Program lokalny
18.30 „Pod wspólnym dachem,, 
/4 2 / - „Pokój do wynajęcia,, - 
serial prod. francuskiej 
18.55 „Europuzzle,,
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 „Rozmowy o rzeczynie
pospolitej,,
19. 30 Język angielski / 3 /
20. 00 Wielki sport
20.30  „Moje książki,, - Wiktor 
Woroszylski
21. 00 Panorama 
21.30 Sport
21. 45 „Ekskalibur,, - film fab. 
prod. angielskiej, reż. John Bo
orman
24. 00 Panorama

17. 00 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 05 „Milos Forman,, - film 
dok. prod. niemieckiej
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Allo, allo„ /2 5 / - serial 
prod. angielskiej
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Wywiad „Dwójki,,
1930 Język angielski /60 ost. /
20. 00 „Z biegiem rzeki,, / 6 /  - 
serial prod.
australijskiej
21. 00 Panorama
21. 25 „Ekspress reporterów,,
22. 00 Studio Teatralne „Dwój
ki,, - Albert Camus: „Upadek,,, 
reż. Jerzy Markuszewski, wyk. 
Gustaw Holoubek
23. 05 Jestem za - Ewa Łętowska 
23.35 „Nowa rzeczywistość ar
tystyczna,, - Obiekty Edwarda 
Łazikowskiego
24. 00 Panorama

Czwartek - 7. 05. 92

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,, / l /
10. 00 Film fabularny
11. 00 „Przyjemne z pożytecz
nym,, / 2 /
11. 15 „Po sześćdziesiątce,, - M a
gazyn dla wszystkich
11.35  „Azymut,, - Wojskowy 
Program Publicystyczny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - Ochrona

upraw polowych 
12.50 „Wspaniała maszyneria,, 
/6 /, „Kocci,, - serial dok. 
prod. włoskiej
13. 40 „Człowiek z wydm,, - film 
dokum. S. Szlachtycza
14. 15 Mieszkamy w Polsce - 
Roztoczeński Park Narodowy
14. 40 „Dookoła świat,, - Na 
wyspach krabów i ptaków
15. 10 Zwierzęta świata: „Kraina 
orła,, / 1 1/, „Życie na 
krawędzi,, / l / ,  film dok. prod. 
angielskiej
15. 40 „Przez lądy i morza,, - 
„Ziemia Ognista,,
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów 
„Kwant,,
17. 15 Teleexpress
17. 35 Magazyn katolicki
18. 00 „Sherlock Holmes i dr 
Watson,, /1 0 / - „Piastunki z 
Baker Street,, - serial prod.

angielsko-polskiej
18.30 „Zwierzęta Ameryki,, -
„Wieczny jak przepiór,, -
serial dok. prod. USA
18.55 „Prawo i bezprawie,, -
program rzecznika praw
obywatelskich
19. 15 Dobranoc
1930 Wiadomości
20. 05 „Detektyw z Nicei,, - serial 
prod. francuskiej
21.35 „Pegaz,,
22. 05 „Telemuzak,, - Magazyn 
muzyki rozrywkowej
22.35 „Kuluary,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Dobranoc paniom
23. 05 „Divertimento,, - „Skrzy
pek z Kwartetu im. Czastusz
kiewicza,,, wyk. Irena Kwiatko
wska, Kalina Jędrusik, Halina 
Kowalska, Elżbieta Bojano
wicz, Jeremi Przybora i inni 
2330 Poezja na dobranoc

Program 2
730 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 10 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial anim. prod. USA 
8.35 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny 
9.30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język angielski /30 ost. /
10. 45 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15. 50 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial anim. prod. USA
16. 15 Sport - nauka gry w tenisa
16. 30 Panorama
16. 40 „Giełda,, - Magazyn kup
ców i przemysłowców
17. 00 „Kaszubi,, - film do

kum. Ludmiły Niedbalskiej
18. 00 Program lokalny
18.30 „Marc i Sophie,, / 7/  - 
„Gdzie jest Suzanne? „ - 
serial prod. francuskiej 
18.55 „Europuzzle,, /powt . /
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 „Jaka konstytucja,,
19. 30 Język francuski/rep. 1 21- 
24 - ost. /
20. 00 Studio Sport - Mecz piłki 
nożnej Szwecja-Polska /II  
połowa/
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
22. 00 „Karnoblumenblau,, - 
film fab. prod. polskiej, reż. 
Leszek Wosiewicz
23.30  „Cały świat gra komedie,, 
- Tadeusz Łomnicki - w 
godzinę premiery „Leara,,
24. 00 Panorama
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Żywioł
Sprzedać, kupić, pohand

lować... Każda wyprawa na 
targ ma w sobie posmak 
emocji. Ciągną tu - szczegól
nie w sobotę - całe rodziny. 
Najwięcej jest tych, którzy 
chcą kupić taniej niż gdzie 
indziej. Gospodynie domo
we w poszukiwaniu tańszych 
pomidorów i proszków do 
prania. Matki - w nadziei 
kupienia butów na nieuważ
ne i stale rosnące nogi synów

Tu się ktoś zgrywa...

nów. Żony, babcie, wdowy, 
ale i dziewczyny, narzeczo
ne, panny młode znajdą coś 
dla siebie.

Podobnie mężczyźni - od 
najmłodszych, pchanych 
tłumnymi alejkami targowi
ska w wózeczkach, po naj
starszych - szperających w -

handlu

Czas to też pieniądz

zdawałoby się nikomu nie
potrzebnych - śróbkach 
i sprężynkach. Może kupią 
jakąś część do samochodu 
albo zaopatrzą syna w tań
szą - bo przemyconą przez 
Rosjan - wódkę weselną?

A sprzedający? Jakaż róż
norodność i koloryt! Od 
uczniaka, sprzedającego 
komplet niepotrzebnych już 
podręczników, przez całe 
klany rodzinne - przemiesz
czające się z targu na targ - 
z „najtańszymi w świecie,, 
jabłkami; przez globtrote
rów z towarem z bliskiego 
i dalekiego Wschodu i Za
chodu, po babuleńki hand
lujące kwiatkami z własnego 
ogródka.

Ciągną tu zewsząd wszys
cy. Mimo panującego na 
pierwszy rzut oka bałaganu, 
coś ich łączy. Co? Żywioł 
handlu, wolnej wymiany pie
niądza za towar i towaru za 
pieniądz. Żywioł najbardziej 
ze wszystkich demokratycz
ny, który daje równe prawa 
kupującym i sprzedającym, 
bez względu na wiek, płeć 
pozycję społeczną, wykształ
cenie. Każdy tu może za
wrzeć dobrą lub złą transak
cję, każdy może być oszuku
jącym lub oszukanym.

Najczęściej jednak wszys
cy zyskują, o czym świadczy 
ponadczasowa popularność 
targowiska jako instytucji 
społecznej.

Tekst i foto: gw

Na betonie 
kwiaty 

nie rosną?
W szczelinie betonowej 

balustrady przed wejściem 
do Zespołu Szkół Mechani
czno-Elektrycznych przy ul. 
Kościuszki rośnie spory

krzaczek. I aż dziw bierze, 
do jak ascetycznych warun
ków potrafi się przystoso
wać natura. Pewnie gdyby 
nie to przystosowanie, na 
Górnym Śląsku nie rosłaby 
już żadna roślinka.

Krzaczek byłby wspaniałą 
reklamą szkoły rolniczej - 
a może w dobie recesji 
w przemyśle, dyrekcja „Me
chanika,, pomyśli o małej 
restrukturyzacji?

Zdj. i tekst: / szo ł/

W  Niedobczycach

Będą lepsze drogiKulturalniej!
Przez lata w barze „Szaro

tka,, obowiązywała następu
jąca procedura: po przeciś
nięciu się przez tłum bywal
ców i odstaniu w kolejce, 
klient brał tyle kufli, ile

przy wysokim stole i aby nie 
męczyć zbytnio nóg, wlewał 
zawartość do środka. Tego, 
co było później, często nawet 
nie pamiętał. Obecnie wsta
wiono normalne stoły i krze
sła. Można kulturalniej sma
kować piwo, które, jak do
noszą źródła dobrze poinfo
rmowane, także się poprawi
ło.

Lepiej mniej przyrzec, 
a więcej zrobić. Zgodnie z tą 
zasadą, Rada Dzielnicy Nie
dobczyce - dzielnicy mocno 
dotkniętej szkodami górni
czymi - przewiduje do wyko
nania w bieżącym roku wyasfaltowanie

dzielnicy - ulicy Górnoślą
skiej - wraz z okrawężniko
waniem i kanalizacją.

Na ulicy Wołodyjowskiego
zostanie wykonana nowa ka
nalizacja na odcinku między 
ulicami Leszczyńskiego

poszerzona o jeden metr i wy
posażona w nowy asfalt. Po
dobne prace zostaną wykona
ne przy ulicy Bolesława Krzy
woustego, szczególnie moc
no zniszczonej przez szkody 
górnicze.

Położenie nowej nawierz
chni na ulicy Garbocze jest 
uzależnione od pociągnięcia 
nowej nitki rurociągu wod
nego przez KWK „Rymer,,.

utrzymał w rękach, stawał Rayman wyasfaltowanie głównej arterii a Gruntową, droga zostanie /g w /

N O T E S  D O M O W Y
  22706 Grzybek Stanisław Kolejowa 21404 Gunia Halina Sławików

25313 Grzybek-Kęsek Anna Kościuszki 27742 Gunia Bogdan Zawiszy Czarnego 24960 Grzybek Czesław Raciborska 27367 Gutkowski Edward Wawelska
20509 Grzybek Aleksander Kłokocin 22906 Guzek Zygfryd Dworek
28332 Grzybowski Adam Findera 27457 Gwizdek Mirosława Orzepowicka
24175 Grzywacz Gerard Rudzka 21509 Gwozdecki Jan Chrobrego
23276 Grzywacz Jan Wysoka 22900 Gwóźdź Emil Strzelców Bytom.
22077 Grzywniak Helena Kościuszki 22036 Gwóźdź Zygmunt Dąbrowskiego
23986 Grzywniak Henryk Zielona 26498 Habur Krystyna Wrębowa
25766 Grzywniak Bogusław S. Vallier 23120 Jaduczek Jan - tartak Jejkowice

R Y B N IC K A 25203 Grzywalski Witold Sławików 23719 Hajm Urszula Gliwicka
2949 Grzegorczyk Stanisław Za Torem 23634 Hajost Ewa Wyzwolenia

KSIĄŻKA
28733 Gubernat Karol Powstańców 22761 Hajka Jan Orzepowicka
27902 Gulc Bogdan Orzepowicka 26673 Hajdus Jan Wawelska
26394 Guliński Czesław Raciborska 27429 Hajska Marianna Dąbrówki
24847 Gumińska Alina PPR 27201 Hajdys Gabriela Niedobczyce

TELEFONICZNA 24288 Gumiński Edward Szkolna 26077 Halama Lidia Budowlanych
 23024 Gumula Tadeusz Wyględy c. d. n.
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Z Ruskim nie wygrasz
Coraz częściej do Komen

dy Rejonowej Policji w Ryb
niku zgłaszają się osoby, 
które na targowisku i gieł
dzie samochodowej przegra
ły od kilku do kilkunastu 
milionów złotych podczas 
gry w tzw. trzy kubki. Or
ganizowaniem tej nielegalnej 
gry hazardowej zajmują się 
przede wszystkim Rosjanie. 
Tylko naiwnym graczom, li
czącym na łatwy i szybki 
zysk, wydaje się, że grę pro
wadzi jedna osoba. W rze
czywistości są to 5-6 osobo
we zorganizowane grupy, 
których celem jest oszukanie 
nieświadomych tego amato
rów „łatwych,, pieniędzy. 
Gra polega na odgadnięciu, 
pod którym z kubków znaj
duje się kulka. Dla zachęce
nia potencjalnych hazardzis
tów, prowadzący grę począt
kowo miesza je wolno, aby 
łatwo było wskazać kubek, 
pod którym jest kulka. Póź
niej robi to szybciej, a wyko
rzystując nieuwagę grają
cych oszukuje, niepostrzeże
nie je zamieniając. Inni 
członkowie grupy rozpoczynają

nają grę, raz po raz wygry
wając. Ma to wciągnąć inne 
osoby, pokazując im drogę 
do łatwych pieniędzy. Jed
nak pieniądze te w rzeczywi
stości krążą wśród organiza
torów gry. Osoba postronna 
nie ma szans na wygraną. 
Może tylko przegrać. Gdyby 
jednak zdarzyło się, że ko
muś spoza grupy przestęp
czej udaje się wygrać i chce 
odejść z wygranymi pienię
dzmi, jest nakłaniany do dal
szej gry. Rosjanie przekon
ują go, że ma zagrać jeszcze 
raz. Często są to tzw. propo
zycje nie do odrzucenia. Or
ganizatorzy hazardu stają 
się brutalni - dochodzi nawet 
do pobić uczestników gry. 
Tworzące się wokół grają
cych zbiegowiska stają się 
okazją dla kieszonkowców.

Wiele osób grając w trzy 
kubki na giełdzie samocho
dowej, przegrywa pieniądze 
przeznaczone na zakup au
ta. Niektórzy „pozbyli,, się 
w ten sposób nawet kilku
dziesięciu milionów. Prowa
dzony przez Rosjan proce
der jest nielegalny. Artykuł

128 kodeksu wykroczeń 
przewiduje za to karę do 
5 mln grzywny i areszt oraz 
przepadek pochodzących 
z nielegalnej gry przedmio
tów i pieniędzy.

Policja ściga sprawców te
go wykroczenia. Do zatrzy
mania potrzebne są jednak 
dowody, które trudno zdo
być. Gra nie wymaga bo
wiem żadnych specjalnych 
urządzeń. Wystarczą trzy 
kubki i kulka, karty lub kos
tka. Taki hazard można zor
ganizować na stole, ławie, 
a nawet na ziemi. Skutecz
ność działań policji nie jest 
więc tak duża, jakby sobie 
tego życzyli rybniccy polic
janci. Mimo to, ostatnio zła
pano kilka grup parających 
się nielegalnym hazardem 
Rosjan. Znalazł się wśród 
nich także jeden Polak. Zo
stali oni doprowadzeni 
w trybie przyśpieszonym do 
kolegium do spraw wykro
czeń. Winni zostali ukarani 
5 mln grzywny.

Przed oszustami najlepiej 
chronić się samemu, nie an
gażując się po prostu w nieu
czciwą grę. Tą drogą nie 
zdobędziemy pieniędzy. 
Szans na zwycięstwo nie ma
my żadnych. Z Ruskim nie 
wygrasz.

/ ja k /

KRONIKA POLICYJNA

Śmierć na „Ursusie,,
Na skrzyżowaniu ulic Rostka 

i Kadetów po południu 14 kwie
tnia, z ciągnika „Ursus,, przy 
skręcie w prawo spadł siedzący 
na dyszlu 32-letni mężczyzna. 
Nieprzytomny został przenie
siony do domu bez udzielenia 
pomocy lekarskiej. Następnego 
dnia zmarł.

Okradziony Czech
15 kwietnia o godz. 10. 00 na 

targowisku nieznany sprawca 
dokonał zuchwałej kradzieży 15 
tys. koron czechosłowackich. 
Poszkodowany jest obywatelem 
Czecho-Słowacji.

Kradną w autobusach
15 kwietnia w godzinach ran

nych w autobusie linii 589 nie
znany sprawca ukradł portfel 
z zawartością 15 mln zł. 16 kwie
tnia w zuchwały sposób skra
dziono portfel w autobusie nr 
590. Tym razem łup był dużo

mniejszy - 700 tys. zł.
Jak w Chicago

16 kwietnia do mieszkania 
przy ulicy 3 Maja wtargnęło 
5 osób. Po obezwładnieniu mie
szkańców gazem łzawiącym 
skradli 700 tys. zł. Następnego 
dnia na ulicy Kościuszki nie
znany sprawca usiłował doko
nać kradzieży biżuterii. Prze
straszona kobieta dała napast
nikowi 200 tys. zł. Mężczyzna 
zabrał pieniądze i zbiegł.

Kradzież w szpitalu
Z oddziału okulistycznego 

szpitala „Juliusz,, skradziono 
przyrząd optyczny fronto-foko
metr do badania szkieł okulis
tycznych. Urządzenie stało 
w niezamkniętej dyżurce lekar
skiej. Straty wyniosły 12 mln zł.

Kradną yolkswageny
W nocy z 17 na 18 kwietnia 

spod bloku na ulicy Floriańskiej 
skradziono białego volkswage- 
na golfa wartości 110 mln zł. Na 
ulicy Generała Andersa skra
dziono zielonego golfa wartości 
184 mln zł. Obydwaj poszkodo
wani są mieszkańcami Niemiec.

Z wiatrówki - do policjanta
Na ulicy 1 Maja w Chwałowi

cach 34-letni mieszkaniec Ryb
nika dokonał czynnej napaści 
na policjanta. Funkcjonariusze 
posterunku policji lokalnej 
w Chwałowicach zatrzymali sa
mochód do kontroli drogowej. 
Wówczas pasażer auta wyciąg
nął wiatrówkę i kolbą uderzył 
policjanta w potylicę. Następnie 
strzelił w jego kierunku - na 
szczęście niecelnie. Sprawca zo
stał zatrzymany i osadzony 
w areszcie. Zarówno kierowca 
jak i pasażer samochodu byli 
pijani.

Książki w cenie
W nocy z 17 na 18 kwietnia 

dokonano włamania do kiosku 
„Ruchu,, przy ulicy Racibor
skiej. Nieznany sprawca skradł 
czasopisma i książki wartości 
150 tys. zł.

Włamanie
do stacji samochodowej

W nocy z 20 na 21 kwietnia 
włamano się do stacji diagnos
tycznej na ulicy Małachowskie
go. Nieznany sprawca wybił 
szybę w hali stacji diagnostycz
nej. Skradł kalkulator i 4 kom
plety kluczyków.

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

EKSPRES 
- Rybnik 
Reja 2

Wywoływanie negatywów 
i wykonywanie odbitek 

w dwóch formatach. 
Terminy od 1 do 24 godzin. 

Ceny konkurencyjne. 
„Dziś fotografujesz - 

dziś masz zdjęcie,,

W  A F C
Laboratorium

Fotografii
Barwnej

Rybnik, ul. Łony 12, 
jedno zdjęcie 

T Y L K O  1900. -zł

PORADY PRAWNIKA
- w środy

Przypominamy naszym 
czytelnikom, że dyżury 
prawnika udzielającego 

bezpłatnie porad, 
przeniesione zostały 

na środy,
godz. od 15. 00 do 17. 00.

Prawnik dyżuruje 
w siedzibie naszej redakcji, 

tel. 288-25.

Firma K O N T A K T  IMPORT-EXPORT

TEL. / 0 3 6 /  553-159

OFERUJE PAŃSTWU NA LATO ’92
-  STROJE KĄPIELOWE /damskie, męskie/
- KOLARZÓWKI
-  GETRY /leqqins/
- SPÓDNICZKI MINI

BOGATY WYBÓR KOLORÓW I WZORÓW 
/Lycra - poliestrowa, nica i bawełniana/ 

Z A P R A S Z A M Y !

o
MIĘDZYNARODOWE
NUMERY
KIERUNKOWE

Sisak
Skopje
Sombor
Split
Subotica
Svetozarevo
Sabac
Sobenik
Stip
Tetovo
Titograd
Titov Veles
Titovo Uzice
Trebinje
Tuzla
Valjevo
Vonkovaci
Vranje
Zabok

NOTES DOMOWY
44 Zadar 57 Valletta
91 Zagreb 41
225 Zeniva 72 MONAKO- kod - 33
58 Zrenjamin 23
24 Miejscowość Nr kierunk.
35 LIECHTENSTEIN- kod-41 Monaco 93
15
59 Miejscowość Nr kierunk. NIEMCY (b. NRD)- k o d -37
92 -przewidywana zmiana kodów
94 Vaduz 75 Miejscowość Nr kier.
81 Altenburg 402
93 LUKSEMBURG- kod - 352 Angermünde 372
31 Anklam 994
89 Miejscowość Nr kierunk. Annaberg-Buchholtz 765
75 Luksemburg Aschersleben 457
14 Auerbach 763
56 MALTA- kod - 356 Bautzen 54
17 Berlin 2
49 Miejscowość Nr kierunk. Brandenburg 321

Chemnitz 71
Cottbus 59
Dessau 47
Dresden 51
Eisenach 623
Erfurt 61
Frankfurt/Oder 30
Gardelegen 932
Gera 70
Görlitz 55
Greifswald 822
Grimma 406
Güstrow 851
Hagenow 855
Halberstadt 926
Halle (Saale) 46
Jena 78
Leipzig 41
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RYBNICKA

Najstarszą mieszkanką
dzielnicy Rybnik - Smolna 
jest pani Maria DUDEK. 
Urodziła się 28 stycznia 1893 
r. w Rybniku w wielodziet
nej rodzinie - miała cztery 
siostry i brata. W przyszłym 
roku pani Maria obchodzić 
będzie 100 lat. Przez całe 
życie mieszkała w Rybniku, 
pracując ciężko na gospoda
rstwie rodziców, obrabiając 
razem z rodzeństwem 40 he
ktarów pola. Ukończyła 
szkołę podstawową na ul. 
Wodzisławskiej i pamięta je
szcze nazwiska niektórych 
nauczycieli: Baron, Woźnik, 
Klinger. Mając 29 lat pani 
Maria wyszła za mąż. Mąż 
zmarł siedem lat temu w wie
ku 91 lat. Maria Dudek do
chowała się dwóch synów, 
dwóch wnuków i dwóch pra
wnuków.

Mimo 99 lat ma jeszcze 
wiele energii życiowej i świe
tnie sobie radzi we wszyst
kich pracach domowych. 
Sama robi zakupy, chodzi 
do kościoła, na cmentarz 
i uprawia ogródek. Nie cho
rowała i nie wie, co to wizyta 
u lekarza. Przy nielicznych

dolegliwościach stosowała 
domowe leczenie i różne zio
ła. Lepiej widzi bez okula
rów niż w okularach.

Rada dzielnicy Rybnik - 
Smolna pomaga pani Marii 
Dudek w takim zakresie, 
w jakim przewidują to formy 
pomocy stosowanej dla całe
go środowiska seniorów.

G. S.

N o w e  k o ś c i o ł y  r y b n ic k ie

Kościół Bożego Ciała i św. Barbary w Niewiadomiu
Projektował go mgr inż. ski z Katowic, który znany 

architekt Marian Skałkow-      jest również z zaprojektowa-

Kościól Bożego Ciała i św. Barbary w Niewiadomiu
Foto: Cz. Goliński

 Imię ognia odc. IX
dziewek i kobiet, tych wstąg, 
koronek, chust i spódnic.

Gdy po mszy ruszyli się 
wszyscy hurmem ku wyjściu, 

 stał jeszcze w miejscu, jak  
głaz w wodzie, opływany bar
wną falą wychodzących 
i czujnie patrzył wkoło. Za
nim jednak ujrzał, że jest, że 
idzie ku niemu z pachnącej 
kadzidłem głębi, już wiedział, 
bo serce zatłukło się mu tak 
gwałtownie, jak nigdy dotąd. 
Szła z oczami spuszczonymi, 
jasna i piękna, jak malowidło 
z ołtarza. Musiał drgnąć, bo 
krok przed nim podniosła

oczy i gdy go zobaczyła, za
wisła w ruchu, jakby ją coś 
odepchnęło wstecz. Wyszła. 
On za nią i dopadł przed 
kościołem Bronki, żeby mu 
pomogła oddać zgubę Agnie
szce i przeprosić. Sam przed 
sobą kłamał, że to był jedyny 
powód, wiedział, że przede 
wszystkim pragnął rozma
wiać z dziewczyną, patrzeć na 
nią. Zaczął się bać, czy to nie 
jakie czary, czy urok rzuciła 
na mnie - myślał, bo czul się 
dziwnie.

Kiedy podeszli z Bronką, 
Agnes była zmieszana spot
kaniem. Na przeprosimy To
mkowe ledwie zwróciła uwa
gę, podziękowała zakłopota
na za wstążkę, a brała z jego

zaprojektowania kościoła św. Jadwigi na 
„Nowinach,, i gmachu Bib
lioteki Miejskiej w Rybniku. 
Obecnie projektuje kościół 
w dzielnicy Paruszowiec. 
Kierownikiem budowy był 
inż. Konrad Dragon z Wo
dzisławia. Wnętrza zaproje
ktował i wykonał znany rze
źbiarz Zygmunt Brachmań
ski. Organy, przeniesione 
z kościoła w Hołdonowie 
koło Mysłowic, pochodzą 
z 1920 roku. Całkowitej od
budowy tych organów do
konał Jan Jona z Rybnika.

Faktycznym „ojcem,, koś
cioła, którego poświęcenie 
nastąpiło 12 kwietnia 1987 
roku, jest ks. Władysław Ko
lorz, który od początku jest 
z nim związany, obecnie ja 
ko proboszcz parafii.

Tekst i zdjęcie: 
CZ. GOLIŃSKI

wyciągniętej dłoni kłębuszek 
tak delikatnie, żeby nie do
tknąć jego ręki, jakby wy
czuła, że walczył z chęcią 
chwycenia jej placów i po
droczenia się, że nie odda. Nie 
ośmielił się, a byłby to prze
cież niewinny żart. Ona roz
glądała się niespokojnie, wła
śnie podszedł leśniczy Maciej 
Jamroz. Agnieszka przepro
siła, że musi iść, bo jedną 
mają drogę z panem leśni
czym, przyszła z nim i jest 
pod jego opieką.

Tomek był zły, nie udało 
mu się nawiązać rozmowy, 
nic nie zyskał. Dziewczyna 
była taka inna, oporna i nie
zalotna.

c. d. n.

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

BIBLIOTECZKA
ŚLĄSKA

Dzieje naszej ziemi i jej 
historia jest tak bogata 
w wydarzenia, że nawet zna
ne autorytety historyczne ła
mią sobie głowę na Piastach 
śląskich, nie odróżniają Dol
nego Śląska od Górnego, 
czy wreszcie nie mają nic do 
powiedzenia na temat specy
ficznej kultury Górnośląza
ków. Całkowicie znikoma 
jest też wiedza o naszym re
gionie u statystycznego oby
watela III Rrzeczpospolitej, 
który częstokroć z hasłem 
„Śląsk,, kojarzy/o zgrozo! /  
Gierka, węgiel i Niemców.

Niestety, wiedza na temat 
Śląska nawet u jej mieszkań
ców bywa niewielka. Czy 
możemy więc postawić sobie 
zarzut: „... swego nie zna
cie!,,? Powie ktoś, że skoro 
żyje „dzisiaj,,, to po co mu 
historia z „wczoraj,,? Jednak 
życie nieraz potwierdziło te
zę, że NARODY /A  RÓW
NIEŻ REGIONY/ ŻYJĄ 
I POZOSTAJĄ SOBĄ TY
LKO DZIĘKI REALIZO
WANIU DZISIAJ TYCH 
W A R T O Ś C I ,  K T Ó R E  
W PRZESZŁOŚCI PRZY
CZYNIŁY SIĘ DO PO
WSTANIA I ŚWIETNOŚ
CI TYCHŻE NARODÓW! 
Tak więc nad naszym myś
leniem o przyszłości ciąży to

poszczególnych nauczycieli 
przedmiotów. Pozostaje 
nam więc, zgodnie z hasłem 
„licz na siebie,,, samemu po
znać dzieje Górnego Śląska. 
W tym celu najlepiej jest 
uzbierać sobie w domu małą 
„biblioteczkę śląską,,, złożo
ną z najwartościowszych po
zycji książkowych. Wymień
my kilka z nich: „Historia 
Śląska,, Kazimierza Popioł
ka, „Książęta piastowscy 
Śląska,, Zygmunta Borasa, 
„Album pisarzy śląskich,, Je
rzego Moskala i Stanisława 
Wilczka czy wreszcie „En
cyklopedia Powstań Ślą
skich,,. Ja zaś osobiście po
lecałbym, trudno dostępną, 
ale z sercem napisaną książ
kę „Dzieje Śląska,,, pióra, 
tworzącego w pierwszej po
łowie XX wieku, Feliksa Ko
necznego.

W kwietniu br. katowic
kie Wydawnictwo „Śląsk„ 
uraczyło swych czytelników, 
nie mającą precedensu pozy
cją - „ILUSTROW ANYM  
SŁ OW NIKIEM  DZIEJÓW  
ŚLĄSKA,, autorstwa Bog
dana SNOCHA. Jest to ksią
żka naprawdę godna polece
nia! Stanowi podstawowe 
kompendium wiedzy o Śląs
ku i jest dodatkowo bogato 
ilustrowana 106 świetnymi

nieodrobione zadanie z his
torii Śląska...

X   X   X
Trudno czerpać wiedzę 

o Śląsku z programów TVP, 
z wiadomych względów tro
chę więcej programów o ro
dzimej historii znajdziemy 
w TV Katowice. W szkole 
dopiero od niedawna prze
wija się temat regionalizacji 
nauczania, ale w praktyce 
jest to całkowicie uzależnio
ne od dobrej woli i wiedzy

rysunkami Jerzego Moska
la. Autorowi pozycji i Wy
dawnictwu „Śląsk,, chwała! 
Jednak nakład, liczący tylko 
10. 000 egzemplarzy, wydaje 
się stanowczo za mały, przez 
co omawiany słownik jest 
już prawie w całości wyku
piony. Ale miejmy nadzieję, 
że już wkrótce rynek czytel
niczy zostanie nasycony ko
lejnymi wydaniami „Ilustro
wanego Słownika Dziejów 
Śląska,,.

MAREK SZOŁTYSEK

9GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Żużlowa
Już jutro o godz. 16. 30, na 

rybnickim stadionie dojdzie 
do bardzo ciekawego poje
dynku. W ligowym meczu, 
rybniczanie zmierzą się 
z drużyną aktualnego lidera 
drugiej ligi Polonią Pila, któ
ra po długiej przerwie znów 
zaistniała na żużlowej bie
żni. Drugoligowy debiut tej 
drużyny wypadł całkiem 
udanie, gdyż zajmuje ona na 
razie pierwsze miejsce w ta
beli, mając na swym koncie 
dwa zwycięstwa i jeden re
mis. To jej liderowanie jest 
na nieco złudne, gdyż dwa 
bez wątpienia najsilniejsze 
drugoligowe zespoły: UNIA 
Leszno i JEANETTE - 
ROW Rybnik, mające na 
swym koncie komplet zwy
cięstw i bardziej korzystną 
różnicę małych punktów, 
rozegrały o jedno spotkanie 
mniej /liczba zespołów 
w drugiej lidze jest znów 
nieparzsta/ i siłą matematy
cznych prawideł zajmują da
lsze lokaty. Zapowiada się 
zatem ciekawy, choć z góry 
przesądzony pojedynek i je
śli pogoda nie pokrzyżuje 
szyków organizatorom, wi
dzowie będą mogli oglądać 
interesujące pojedynki. Ryb
niczanie wystąpią znów 
i z Billy Hamillem, który na 
pewno będzie chciał wszyst
kim udowodnić, iż to co po
kazał w pierwszym meczu 
z ISKRĄ, to nie wszystko co 
może z siebie wykrzesać.

majówka
Drugim, ściągniętym z za
granicy jeźdźcem, będzie 
młody Duńczyk Jan Staech
man. Wielu sympatyków ry
bnickiej drużyny interesuje

M łody amerykański żużlowiec 
Billy HAMILL, jak przystało na 
markowego jeźdźca, bacznie ob
serwuje to, co na torze wyczynia
ją rywale i koledzy z zespołu.

Foto: W. Troszka

nie forma, jaką wykaże się 
młodszy z braci Fliegertów, 
Krzysztof, który tak wspa
niale radził sobie na torze 
w niedawnym pojedynku 
pucharowym z występującą 
w pierwszej lidze UNIĄ Tar-

nów, zdobywając łącznie 13 
punktów. Najgroźniejszym 
z rywali okazać się może 
Szwed Peter Nahlin, jeszcze 
przed rokiem broniący barw 
toruńskiego Apatora, który 
stoczył ongiś interesujący, 
choć nierozstrzygnięty poje
dynek z Martinem Dugar
dem. Do rewanżu na razie 
nie dojdzie, gdyż obecnie za
wodnicy ci startują w dwóch 
różnych ligach: Peter w dru
goligowej Polonii Piła, Mar
tin zaś w pierwszoligowym 
Motorze Lublin obok Han
sa Nielsena, choć jak do tej 
pory Anglik nie wystartował 
w swym nowym polskim 
klubie. Cóż, szefowie Moto
ru korzystają jak dotąd 
z usług sprawdzonego Aust
ralijczyka Adamsa.

We wszystkich dotychcza
sowych meczach rybniczanie 
wypadli bardzo dobrze, wyso
ko wygrywając. Najciekaw
szym był mecz z obrońcą ty
tułu mistrzowskiego - Mo
rawskim Z. G., trzymający 
widzów w napięciu do same
go końca, a to przecież prze
de wszystkim emocje ściąga
ją tłumy na stadiony. Bardzo 
dobrze spisują się trzej musz
kieterowie: Korbel, Euge
niusz Skupień i Pawliczek, 
choć ten ostatni tak napraw
dę ma już chyba dosyć wie
cznego trwania na żużlowej 
rezerwie i przyjeżdżania na 
linię mety jako drugi. A poza 
tym, jakby na to nie patrzeć, 
to właśnie Pawliczek jest 
w rybnickiej ekipie najwięk
szym „cyrkuśnikiem,, i już 
z tego powodu ma zapewnioną

Rybnicki Oddział PTTK

Gotowi do sezonu

Rowerem po Ziemi Rybnickiej Foto: W. Troszka

Liczące sobie już wiele 
dziesiątków lat, Polskie To
warzystwo Turystyczno - 
Krajoznawcze funkcionuje 
w świadomości społecznej 
jako organizator wypoczyn
ku „demokratycznego,,, czy
li dla ludzi o mniej zasob
nych kieszeniach. PTTK ko
jarzy się przede wszystkim 
z rajdami, pieszymi wędrów
kami po najbliższej okolicy, 
wypadami rowerem, schro
niskiem górskim czy namio
tem. Elity finansowe wyjeż
dżały raczej „Orbisem,,...

Dziś, choć ceny atrakcyj
nych, zagranicznych wyjaz
dów przestały być zaporo
we, ludzie mają co innego na 
głowie niż turystykę i szuka
ją raczej okazji, by wyjazd 
połączyć z interesem. „Or
bis,, przeżywa kłopoty fi
nansowe, a PTTK... próbuje 
kontynuować działalność 
o wypróbowanym „demo
kratycznym,, profilu.

Oddział PTTK w Rybni
ku zdaje się być w pełni 
przygotowany do nadcho
dzącego, letniego sezonu. 
Już 10 maja rusza pierwsza 
niedzielna wycieczka pod 
hasłem „Rowerem po Ziemi 
Rybnickiej„. Potrzebny bę
dzie tylko własny rower, 
a organizator zapewnia 
przewodnika. Wypady ro
werowe po Ziemi Rybnickiej 
będą imprezą cykliczną,

a o dokładnych datach bę
dziemy sukcesywnie naszych 
czytelników informować. 24 
maja ruszy II  Marsz w nie
znane czyli Poznajemy Zaby
tki Rybnika i okolic. Impreza 
ta stawia sobie cele nie tylko 
rekreacyjne, ale i poznaw
cze. Z PTTK będzie można 
zrobić także wypad w pod
krakowskie dolinki, przejść 
szlakiem „Jury Krakowsko- 
Częstochowskiej „, korzys
tać z jednodniowych wyjaz
dów w góry, a także zwiedzić 
Pragę i inne miasta Czecho
słowacji.

Działacze rybnickiego od
działu PTTK zdają sobie 
sprawę, że wiele rodzin nie

będzie w stanie wysłać swo
ich dzieci na najtańszy nawet 
obóz, wycieczkę czy kolonie. 
Dlatego oddział będzie kon
tynuował w okresie waka
cyjnym akcję bezpłatnych, 
jednodniowych wyjazdów 
poza miasto dla dzieci szcze
gólnie biednych. W zeszłym 
roku z tej formy wypoczyn
ku skorzystały dzieci i mło
dzież ze Specjalnego Ośrod
ka Szkolno-Wychowawcze
go i Domu Pomocy Społecz
nej w Rybniku oraz dzieci 
wytypowane przez rybnickie 
szkoły podstawowe.

W tegorocznym sezonie le
tnim oddział PTTK w Ryb
niku chciałby tą formą objąć
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zapewnioną sympatię nie tylko ry
bnickiej publiczności.

Każdy kto zna się na żużlu 
choć trochę, wie doskonale, 
że poza jednym Morawskim, 
rywale prezentowali raczej 
dość mizerny drugoligowy 
poziom. Jest więc rzeczą zro
zumiałą, że zespół Niemyj
skiego, ma wciąż jeszcze 
przed sobą prawdziwy mecz 
prawdy. Być może będzie 
nim pucharowy mecz ze Sta
lą Gorzów, a może dopiero 
pojedynek z bardzo groźną 
w krajowym składzie UNIĄ 
Leszno, która podobnie jak 
JEANETTE - ROW, gromi 
rywala za rywalem. Myślę, 
że taki test na prawdę jest 
potrzebny temu zespołowi 
jak i poszczególnym zawod
nikom.

To przecież najlepsza oka
zja do przekonania np. sele
kcjonerów kadry narodowej 
o swojej aktualnej wysokiej 
formie. Każdy żużlowiec 
pragnący szczycić się mia
nem profesjonalisty, musi 
przecież dbać o swoją mar
kę, a tę raczej trudno sobie 
wyrobić pokonując słabych 
rywali. Powie ktoś: no dob
rze, ale przecież nie jest to 
kwestia jednego sezonu. 
Zgoda, ale każdemu sporto
wcowi zdarzają się sezony 
lepsze i gorsze, wystarczy 
prześledzić karierę Mirosła
wa Korbela. Miejmy nadzie
ję, że efekty sportowe, jakie 
przypadną rybniczanom 
w tym sezonie, nie ograniczą 
się do drugoligowych zwy
cięstw.

WACŁAW TROSZKA

około 500 dzieci.
Następnym zamierzeniem 

jest stworzenie centrum in
formacyjnego w zakresie tu
rystyki. Poprzez wykupienie 
od współwłaściciela rucho
mości zajmowanej dotych
czas przez PTTK, oddział 
pragnie powiększyć pomie
szczenia i stworzyć punkt 
obsługi turystów, w którym 
będzie można nieodpłatnie 
uzyskać informacje na temat 
adresów biur podróży, hoteli, 
adresy i ceny campingów 
w kraju i zagranicą, cen pa
liw. PTTK jest w tej chwili 
jedyną instytucją w Rybniku, 
która dysponuje najnowszymi 
wiadomościami w zakresie 
cen paliw i przepisów dla 
zmotoryzowanych turystów 
w Europie i państwach po
zaeuropejskich.

Oczywiście, jak wszystkie 
dziś instytucje, i PTTK po
trzebuje wsparcia. Dlatego 
występuje z propozycją 
przystąpienia firm i  zakła
dów do PTTK za zasadzie 
członka zbiorowego, które
go składka zwyczajowo wy
nosi 10-krotność składki in
dywidualnej. Tak więc każ
dy potencjalny sponsor bę
dzie miał swój wkład w zape
wnieniu wyjazdów z zady
mionego miasta dzieciom, 
których rodziców nie stać na 
zapłacenie obozu czy kolo
nii.

W. R.

Świąteczna 
rywalizacja 

na „Nowinach,,
Powstałe przed dwoma 

miesiącami na terenie parafii 
królowej Jadwigi na Nowi
nach Stowarzyszenie Kultu
ralno-Sportowe „Przekorna 
Wyspa„, postanowiło, ko
rzystając z długiego, majo
wego weekendu, zorganizo
wać dla swych osiedlowych 
podopiecznych ogólnodos
tępne zajęcia sportowo re
kreacyjne. Wszyscy chętni 
będą mogli sprawdzić swą 
aktualną formę sportową 
i podreperować podupadłą 
kondycję, biorąc udział 
w wielkim sportowym fes
tynie, na który złożą się róż
nego rodzaju turnieje, kon
kursy i pokazy.

Tak naprawdę wszystko 
zaczęło się już w minioną 
sobotę, kiedy to na Nowi
nach odbył się turniej sza
chowy dla dzieci, w którym 
udział wzięła m. in. nasza ry
bnicka szachowa znakomi
tość Monika Bobrowska, ak
tualna wicemistrzyni świata 
w swojej kategorii wiekowej. 
Łącznie w całej imprezie fi
gury przestawiało ok. 170 
młodych szachistów.

Plan świątecznej „sparta
kiady,, jest bardzo bogaty, 
a oto tylko niektóre propo
zycje organizatorów: od pie
rwszego maja, tj. od piątku, 
trwać będą mecze elimina
cyjne turnieju „piłkarskich 
szóstek,,, drużyn siatkar
skich i koszykarskich, złożo
nych tak z młodzieży, jak 
i sędziwych oldboyów. Rów
nolegle odbywać się będzie 
ogólnodostępny turniej rin
go oraz tenisa stołowego.

Dzień trzeciego maja to 
czas wielkich finałów. Wte
dy to na boisku przy ulicy 
Broniewskiego o godz. 15. 00 
odbędzie się mecz finałowy 
turnieju „piłkarskich szós
tek,,. Będzie można również 
obejrzeć pokaz tresury po
licyjnych psów i posłuchać 
koncertu orkiestry dętej ko
palni „Jankowice,,. Wcześ
niej na stadionie odbędą się 
ogólnodostępne biegi, zaś 
w ciągu całego trzeciomajo
wego dnia na wszystkich 
chętnych czekać będą różne 
sportowo - ruchowe zajęcia 
i przedsięwzięcia. Organiza
torzy gwarantują wiele emo
cji i atrakcji, obiecując rów
nież piękną słoneczą pogodę 
jako, że jednym z motorów 
całego przedsięwzięcia jest 
ks. dziekan Henryk Jośko, 
którego stosunki z „osoba
mi,, odpowiedzialnymi za 
aurę w naszym regionie, jak 
wszyscy wiedzą, od dłuższe
go czasu układają się bardzo 
pomyślnie.

/w a ck /
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SZTUKA • TWÓRCY * WYSTAWY
 pod redakcją MARIANA RAKA

__  WYSTAWA
malarstwa Magdaleny Szołtysek

Od 30 kwietnia do 25 maja 
br. czynna jest w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej wystawa 
malarstwa Magdaleny SZO
ŁTYSEK.

Już w dzieciństwie odczu
wała ona przemożną potrze
bę wyrażania swoich odczuć 
i doznań przy pomocy fabry 
i pędzla. Było to wielką za
sługą jej matki, która córecz
kę swoją uwrażliwiała na 
piękno otaczającej ją przy
rody. Mając 14 lat, pobiera
ła lekcje malarstwa organi
zowane przez ówczesne 
„TOWARZYSTWO PO
LEK,,, mające swoją siedzi
bę w rybnickim Ratuszu. 
W 1945 roku, pracując jako 
laborantka medyczna w jed
nym z katowickich szpitali, 
uczęszczała nadal na kursy 
malarstwa, które później 
kontynuowała w Rybniku 
pod kierunkiem Ryszarda 
Węglorza. Kiedy w 1980 ro
ku utworzony został w Ryb
nickim Ośrodku Kultury ze
spół malarski dla plastyków 
amatorów p. n. „OBLI
CZA,,, Magdalena SZOŁ

SZOŁTYSEK została jego aktyw
ną uczestniczką.

Dorobek twórczy Magda
leny SZOŁTYSEK, urodzo
nej w 1914 roku w Gliwicach, 
jest imponujący. Malarstwo, 
będące prawdziwą pasją życiową

życiową autorki, stanowi dopeł
nienie jej osobowści. Magda
lena Szołtysek stosuje zredu
kowaną do minimum gamę 
kolorystyczną, bardzo wyra
finowaną w swoim wyrazie. 
Natura jest dla niej okazją do 
studiowania tego, co zmienne 
i ulotne, do studiowania at
mosfery, świateł, zamgleń

i kolorowych refleksów. 
Przedmioty przedstawia nie 
dla nich samych, lecz z po
wodu barw, jakie one posia
dają.

Budowie obrazu towarzy
szy uproszczona metoda ma
lowania. Coraz większą rolę 
odgrywa szeroka, płaska pla
ma rozwibrowana przez 
wszczepienie w nią kilku ele
mentów barwnych. Jest to 
zatem studium refeksów i im- 
porwizacji na temat wrażeń 
barwnych; jest to ożywienie 
płaszczyzny i nasycanie jej 
współczynnikiem pewnej uo
gólnionej atmosferyczności, 
aby ta chwyciła łączność 
z plastyką oświetlonych przez 
światło, modelowanych 
przedmiotów bryłowatych.

Kolory miejscami czyste, 
zwłaszcza w światłach, miej
scami łamane farbami ziemi
stymi, dają dużą energię dzia
łania. Rozplanowanie kom
pozycji jest starannie prze
myślane, zrównoważone i za
mknięte.

Perfekcja techniczna nie 
stanowi celu samego w sobie, 
lecz podporządkowana jest 
celom nadrzędnym: emocji 
i koncepcji. Twórczość ta, 
utrzymana w konwencji post
impresjonistycznej, jest wy
kładnikiem subtelnych do
znań autorki i wynika z we
wnętrznej potrzeby dzielenia 
się z innymi bogactwem wra
żeń płynących z otoczenia.

Magdalena Szołtysek eks
ponuje swoje obrazy na wielu

wystawach twórczości nie
profesjonalnej. Przebywając 
w latach 80 w Nadrenii oraz 
w Holandii, zorganizowała 
tam wiele wystaw poplenero
wych.

W  1989 roku zrealizowano 
jej w Aachen /R F N / wielką 
wystawę indywidualną, połą
czoną z edycją kolorowego 
katalogu. Prace jej znajdują 
się w zbiorach prywatnych 
w Niemczech, Holandii, 
Szwecji, Francji, Czecho
słowacji, Bułgarii i Kana
dzie.

W latach 1954-1991 
uczestniczyła w 17 wysta
wach zbiorowych, m. in. 
w Rybniku, Warszawie, Ru
dzie Śląskiej, Rudach Raci
borskich, Sosnowcu, Byto
miu, Katowicach, Wodzisła
wiu Śl., Lubomii oraz 
w Niemczech.

Indywidualnie, prace swoje 
eksponowała w Krynicy Mor
skiej / 1961/, w Rybniku 
w „Zakładzie Sióstr Urszula
nek,, /1962/, w Rybnickiej 
Przychodni Kolejowej
/1976/, w Klubach Między
narodowej Prasy i Książki 
w Rybniku/1984/, w Wodzi
sławiu Śl. /1984/, w Jastrzę
biu /1984/, w Domu Kultury 
w Żorach /1984/ oraz 
w Niemczech /Aachen/ - 
1989/.

Za wybitną działalność ar
tystyczną, Prezydium Miej
skiej Rady Narodowej w Ry
bniku przyznało Magdalenie 
Szołtysek w 1987 roku Złotą 
Odznakę „Zasłużonemu dla 
Miasta Rybnika „.

Grechuta z półplaybacku
„Hej, prorocy moi z gniewnych 

lat, obrastacie w tłuszcz, już was 
w swoje szpony dopadł szmal...,, 
/„PERFECT, /

W minione niedzielne popołud
nie w TZR odbył się recital M A
RKA GRECHUTY. Duża sala 
nie wypełniła się do końca, ale ci, 
dla których muzyka tego artysty 
znaczy wiele, oczekiwali rozpo
częcia koncertu w dużym napię
ciu. Skoro tyle razy, słuchając 
taśm lub płyt, dawali się unieść 
poetyckiemu nurtowi krakow
skiego artysty, oczekiwali przy
najmniej takich samych przeżyć 
na koncercie „live,,.

Niestety, nic takiego się nie 
zdarzyło. Marek Grechuta wy
padł po prostu mizernie. W  chwi
li, gdy spragniona czegoś auten
tycznie wielkiego i wspaniałego

Magia głosu
I znów mamy okazję goś

cić na MAŁEJ SCENIE 
TZR francuskiego gościa. 
Po Pierrette Dupoyet, nastę
pna przedstawicielka francuskiej

publiczność usłyszała Grechutę 
śpiewającego z tzw. półplaybac
ku, „ideał sięgnął estradowego 
bruku,,.

W pewnym momencie, zwłasz
cza pierwszej części koncertu, za
nosiło się na to, iż i rozczarowana 
publiczność, i będący przyczyną 
rozczarowania artysta, pogrążą 
się w głębokim śnie. Na szczęście 
w ostatniej chyba chwili ogłoszo
no przerwę.

Druga część wypadła już nieco 
lepiej tylko dlatego, że kilka pań 
postanowiło zmusić artystę do 
odrobiny zaangażowania tak, by 
choć trochę stał się on podobny 
do ich własnego wizerunku nieja
kiego Marka Grechuty. Wyszło 
całkiem nieźle, choć wszystko by
ło bardzo dalekie od autentycz
ności, a pańszczyźniane bisy niczego

francuskiej piosenki, choć o włos
ko-polskim rodowodzie.

„MAMA„ BEA TE
KIELSKI - „Kobieta o bladej 
karnacji, o rudej, potarganej 
czuprynie i śpiewaczka roc
kowa o potężnym i uczucio
wym glosie z dopracowanymi 
tekstami. Piosenki, które pi
sze mają ciało i ducha /... / ,  
jak napisał recenzent z „Le 
Figaro,,.

Urodzona w Awinionie, 
pierwszą płytę wydała 
w 1977 roku. Już w roku 
następnym wystąpiła w słyn
nej paryskiej „Olimpii,,, 
a także zdobyła nagrodę we 
Włoszech za najlepszą płytę

czego tu nie zmieniły. Szkoda...
Na szczęście istnieje coś takie

go jak płyty i kasety oraz studia, 
w których się je nagrywa. Tam, 
jak widać, a raczej jak słychać, 
Grechuta potrafi się jeszcze zmo
bilizować...

Artysta znalazł czas na pod
pisywanie swych tomików wier
szy i innych wydawnictw. Można 
się było zaopatrzyć również 
w płyty, co uczyniłem. Nabytą, 
brakującą w mojej kolekcji płytę, 
przesłuchałem po powrocie z kon
certu pełen najgorszych przeczuć. 
Odetchnąłem z ulgą: na płycie 
śpiewa ten niezmanierowany 
Marek Grechuta.

Nie dziwmy się, że na takich 
koncertach sale nie pękają 
w szwach. Sam artysta od kilku 
już lat robi sobie doskonałą kam
panię antyreklamową, dając po 
prostu słabe koncerty.

Dlaczego? Patrz motto!
WACŁAW TROSZKA

roku.
A potem jej kariera po

toczyła się już lawinowo - 
kolejne płyty, koncerty, tou
rnee zagraniczne, nagrania 
dla filmu. Mocny, ochrypły, 
blues’owy głos urzekał, in
teligentne teksty zaskakiwały
ły .

„ Wzruszająca Bea ze swo
ją autentycznością równie 
wielką jak jej głos /... /  pisał 
recenzent pisma „Słowa 
i Muzyka,,.

Tę właśnie oryginalną 
piosenkarkę zobaczymy 
7 maja na MAŁEJ SCENIE 
TZR.

/ró ż /

„Skrzypek na dachu,, 
w ... Zabrzu

Legenda amerykańskiego 
musicalu, wystawiona po 
raz pierwszy w choreografii 
równie legendarnego Jerome 
Robbinsa, wsławiona 3242 
spektaklami na Brodway’u, 
a także rewelacyjnym fil
mem... czyli „SKRZYPEK 
NA DACHU,, Jerry’ego 
Bocka, Josepha Steina i She
ldona Harnicka.

Spektakl - w wykonaniu 
artystów Operetki Wrocław
skiej, w reżyserii, insceniza
cji i choreografii Jana Szur
mieja - będziemy mieli oka
zję obejrzeć w Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu dwukrot
nie: 15 i 16 maja br. o godz. 
18. 00.

Bilety można nabywać 
oprócz kas w Zabrzu, rów
nież biurach „ORBISU,, 
w Bytomiu, Chorzowie i Gli
wicach, a także w kasach 
katowickiego „SPODKA,,.

Może któraś z rybnickich 
instytucji kulturalnych, spo
łecznych lub szkół zorgani
zowałoby zbiorowy wyjazd 
na ten niewątpliwie atrak
cyjny spektakl?

Jesteśmy pewni, że w zna
nym z tradycji muzycznych 
Rybniku, melomani zapełni
liby niejeden autokar.

/ r ó ż /

Pod znakam i 
ZODIAKU

BARAN  
21. 03. - 20. 04.

Odczuwasz niczym nieuzasad
niony niepokój, co jest objawem 
przepracowania. Szklanka ziółek 
uspokajających przed snem - to 
jest to!

BYK
21. 04.  - 21. 05.

Poczucie materialnego bezpie
czeństwa ma dla Ciebie dużą wa
gę. Twój poważny stosunek do 
wykonywanych obowiązków 
sprawia, że na razie nic tego 
poczucia nie zachwieje...

BLIŹNIĘTA
22. 05.  - 21. 06.

Strach przed podjęciem odpo
wiedzialności jest skutkiem malej 
pewności siebie, bo przecież masz 
odpowiednie kwalifikacje i do
świadczenie. Spróbuj to psychi
czne ograniczenie przełamać.

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Czujesz się ze swoimi proble
mami samotny i bezradny? Roze
jrzyj się dokładnie, a pomoc 
przyjdzie w najmniej oczekiwa
nym momencie.

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Chwilowa euforia minęła, na
deszły zwykłe pracowite dni i le
piej będzie, jeżeli się z tym po
godzisz...

PANNA
24. 08.  - 22. 09.

Możesz znaleźć się w kręgu 
intryg i pomówień, jednak Twój 
spokój i zdecydowany odpór dany 
plotkom załagodzi sytuację.

WAGA
23. 09.  - 23. 10.

Masz wszelkie dane, by ten 
tydzień wolny był od poważniej
szych konfliktów. Bo przecież 
przyjazd niespodziewanych gości 
może być tylko przyjemnością...

SKORPION
24. 10.  - 22. 11.

Zrozumienie własnego proble
mu to absolutna podstawa terapii 
i usunięcia jego przyczyn. Jesteś 
na dobrej drodze.

STRZELEC
23. 11.  - 21. 12.

Twoje myśli wybiegają na kil
ka miesięcy naprzód i nie bardzo 
zauważasz, co się dzieje pod sa
mym nosem. A tu „rzeczywistość 
skrzeczy,,...

KOZIOROŻEC
22. 12.  - 20. 01.

Przed Tobą szansa na sfinali
zowanie ciągnącej się tygodniami 
sprawy. Im bardziej świadomie, 
tym z lepszym skutkiem...

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

W  lubieniu siebie nie ma nicze
go złego, a w niektórych sytuac
jach samoaakceptacja jest wręcz 
konieczna. Postawa taka może 
podjętemu przedsięwzięciu tylko 
pomóc.

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

Pewne rozwiązania formalne 
masz za sobą. Praktyka wykaże, 
czy i tym razem intuicja Cię nie 
zawiodła, podpowiadając taką, 
a nie inną decyzję.
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Fatałachy z naszej szafy

Prostota równa się 
elegancja

Wzorem krajów zachod
nich, i u nas od kilku lat 
wybiera się osoby wyróżnia
jące się szczególną elegancją. 
I to zarówno mężczyzn, jak 
i kobiety. Wszystkie wybra
ne panie łączyło jedno: były 
dojrzałymi kobietami. Czyż
by więc elegancja była cechą 
nabytą z wiekiem, a nie wro
dzoną, jak twierdzi wielu 
znawców...? Prawda pewnie 
leży pośrodku - wrodzone 
bywa poczucie estetyki, 
a z wiekiem nabywa się kry
tycyzmu, szczególnie wobec 
siebie. W młodości na miej
scu jest awangarda i ekstra
wagancja, później się z tego 
wyrasta... lub nie. Najele
gantsze kobiety to te, które 
wyrosły... One wiedzą, że 
elegancja to umiejętność 
ubierania się stosownie do 
okazji, wyrafinowana prosto
ta, a także oryginalność. Pra
wdą jest, że elegancja nie jest 
tania, bo atutem eleganckiej 
kobiety powinna być przede 
wszystkim jakość, nawet za 
cenę ilości. A styl stroju mo
żna bardzo dobrze zmieniać 
poprzez odpowiednie doda
tki.

Od wielu już lat z list naj
gorzej ubranych kobiet

świata nie schodzi nazwisko 
Liz Taylor, a przecież jest 
piękną i niebiedną kobietą. 
Każdy jej strój jest żywo 
komentowany i zazwyczaj 
oceniany niepochlebnie. Za 
dużo błyszczących elemen
tów, za dużo biżuterii 
i w ogóle za dużo wszyst
kiego.

Jedna rada dla chcących 
być eleganckimi: przed wy
jściem stanąć przed lustrem 
i zdjąć co najmniej jedną 
ozdobę.

Wróżka

Warto zobaczyć

CORO „LA PARETE,, 
w Rybniku

Występem w kaplicy na JAS
NEJ GÓRZE rozpocznie się 
pierwszy z czterech zaplanowa
nych w Polsce koncertów wło
skiego chóru „LA PARETE,,. 
Częstochowska pierwszomajo
wa prezentacja poprzedzi nie
dzielne spotkania w kościele św. 
Teresy w Chwałowicach 
/godz. 10. 30/ na mszy w intencji 
za Ojczyznę, przed Teatrem Zie
mi Rybnickiej /o  godz. 15. 00/ 
i w chwałowickim Domu Kultury 
o godz. 16.3 0 .

Włoscy śpiewacy przyjechali 
do Rybnika na zaproszenie mło
dzieży z zespołu pieśni i tańca 
działającego w LO im. Powstań
ców Śląskich.

Lekarz domowy radzi

Katar sienny
Rozpoczyna się okres 

kwitnienia drzew i krzewów. 
W tym okresie często wielu 
z nas skarży się na złe samo
poczucie, bóle głowy, pod
rażnienie i osłabienie.

Jest to choroba powstają
c a  w wyniku nadwrażliwości 
na pyłki roślinne. U chorych 
występuje uczucie pieczenia

Członkowie licealnego zespo
łu i chóru, kierowanych przez 
dyr. Janinę Wystubową, gościli 
w grudniu ubiegłego roku w Ve- 
ronie na Festiwalu „Santa Lu
cia,,. Ich pobyt - wzorem innych 
organizowanych przez szkołę 
zagranicznych kontaktów mło
dzieży - oparty był na zasadach 
wymiany.

Taka forma międzynarodo
wych kontaktów, podejmowana 
coraz częściej przez różne szkoły 
w całym kraju, cieszy się dużym 
powodzeniem ze względu na 
stosunkowo niskie koszty pono
szone przez uczestników wyjaz
dów.

W przypadku „La Parete,, 
i I LO w Rybniku doszło do 
realizacji nietypowej wymiany, 
bo dotyczącej zespołów artys
tycznych. Młodzi rybniczanie 
przedstawili w kilku grudnio
wych występach „Suitę Śląską,,, 
Włosi mają w swoim repertua
rze utwory właściwe dla italskie
go folkloru górskiego. Oczywiś
cie, poza pieśniami ludowymi,

5  m i n u t  ła m a n ia  g ło w y

Podaj nazwę pola, któremu 
odpowiada kwadrat umiesz
czony poniżej.

Wśród czytelników którzy 
nadeślą prawidłowe rozwią
zanie łamigłówki do 14 maja 
br., wylosowana zostanie na
groda w postaci KASETY 
VIDEO.

Rozwiązanie prosimy 
przesłać na nasz adres: 

„Gazeta Rybnicka,, 
Rybnik,

ul. Kościuszki 54
Rozwiązanie krzyżówki 

z hasłem nr 50
Poziomo:
1. aut, 2. Nel, 5. osa, 6. 

Irena, 7. jądro, 10. wiosna, 
11. sąsiad, 12. zakręt, 15. 
kaczka, 17. pukle, 18. Jasio, 
19. cez, 20. Ewa, 21. Ala,

Pionowo:
1. Allogamia, 2. trolejbus, 

3. paradoks, 4. Nemezis, 8. 
pirat, 9. marka, 13. roz
kurcz, 14. telewizja, 15. Kas
jopeja, 16. ciastka

Hasło: WIOSNA I WIEL
KANOC SĄ PIĘKNE

Nagrodę za prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki z ha
słem nr 50 zamieszczonej 
w „Gazecie Rybnickiej,, nr 
15 wylosowała Sabina Ma
giera, ul. Buhla 43E, 44-217 
Rybnik. Nagrodę prosimy 
odebrać w redakcji.

w nosie, kichanie, katar 
z obfitą wodnistą wydzieli
ną, zaczerwienienie spojó
wek, łzawienie, światło- 
wstręt.

Katar ma początkowo 
charakter surowiczy, ale pod 
wpływem zakażenia prze
chodzi w ropny, wielekroć ze 
zmianami w zatokach przy
nosowych.

Bóle głowy występują 
okresowo i mają jednostron
ny, pulsujący charakter. 
Bezpośrednią przyczyną mi
greny jest zwężenie naczyń

mózgowych.
Do alergentów wywołują

cych objawy migreny należą 
nie tylko pyłki kwiatów 
i krzewów, ale także pokar
my. Stosując napary z ziół 
do płukania nosa i gardła 
przed snem, można częścio
wo złagodzić dolegliwości; 
ziele dziurawca 45 g, żywo
kost lekarski 25, kłącze tata
raku 15, kłącze pięciornika 
15. Dwie łyżki mieszanki za
lać 2/3 szklanki ciepłej wo
dy, zagotować, przecedzić 
i płukać gardło przed snem.

/  J. B. /

w programach obu zesołów 
znajdują sią utwory klasyczne. 
Ostatni, trzeciomajowy występ 
zespołu włoskiego będzie rów
nież okazją do posłuchania ryb
nickiej młodzieży /D om  Kultu
ry w Chwałowicach, godz. 
16. 30/.

Zaproszenie Włochów stało 
się możliwe dzięki zaangażowa
niu rodziców rybnickich 
uczniów, proboszcza Teodora 
Suchonia i dyrekcji kopalni ,,Ry
mer,,.

A. ŁUKASIK

R O CK w  klubie
Klub Energetyka Elektro

wni „Rybnik,, zaprasza 
w sobotę 2 maja br., o godz. 
17. 00 na koncert zespołów 
rockowych. Wystąpią: „O
pozycja„, „ Pornograffiti„ 
i „ Rodney,,. Ilość biletów 
ograniczona.

/ P B .  /

NASZE  
PROPOZYCJE

Duża Scena TZR 
3 maja, FESTYN Z OKAZJI 

ŚWIĘTA 3-MAJA /przed teat
rem/, od godz. 14. 00 - konkursy 
plastyczne dla dzieci - występ 
zespołu regionalnego „Przygo
da,, - „Mikrofon dla wszyst
kich,,

od godz. 15. 00 - występ wło
skiego chóru męskiego „La Pa
rete,, z Werony - Orkiestra Dęta 
RZN - konkursy, gry i zabawy 

od godz. 17. 00 - wybór najmil
szej dziewczyny majowej - wy
stępy laureatów Regionalnego 
Konkursu Gawędziarzy - w ga
lerii teatru wystawy: malarstwo 
Magdaleny Szołtysek, grafika 
Eugeniusza Delekty

Mała Scena TZR
2 maja, godz. 18. 00-24. 00, 

DYSKOTEKA, wstęp 25. 000, - 
zł

3 maja, godz. 18. 00-23. 00, 
DYSKOTEKA, wstęp 15. 000, - 
zł

7 maja, godz. 18. 00, „MA
MA,, BEA TEKIELSKI - wy
stęp francuskiej piosenkarki, ce
na 15. 000, - zł

Kino Premierowe 
1, 2, 3 maja, godz. 11. 00, 14. 30

i 17. 00, film prod. USA, w reż. 
Stevena Spielberga pt. „HO- 
OK, „ grają Dustin Hoffman, 
Robin Williams, Julia Roberts 
i Bob Hoskins, cena biletów
18. 000 i 12. 000 zł.

6 i 7 maja godz. 17. 00 i 19. 00, 
„PAPIEROWE MAŁŻEŃ
STWO, „ historia Polki usiłują
cej pozostać na Zachodzie, reż. 
Krzysztof Lang, grają Gary 
Kemp, Joanna Trzepiecińska, 
Rita Tushingham, cena biletów
12. 000 i 8. 000 zł.

Klub Filmowy EKRAN 
4 maja, godz. 19. 00, „AMA

DEUSZ,,, film produkcji USA 
w reż. Milosza Formana - ob
sypana Oskarami historia życia 
Wolfganga Amadeusza Mozar
ta, wstęp za okazaniem karnetu 
/do  nabycia przed projekcją/ 

Kino APOLLO 
1-5 maja, godz. 15. 30, „FER

DYDURKE,, w reż. Jerzego 
Skolimowskiego, adaptacja gło
śnej powieści Witolda Gombro
wicza, cena biletu 15. 000 zł 

6-14 maja, godz. 15. 30, „RO
DZINA ADAM- SÓW„, kome- 
dia prod. USA, cena biletu
15. 000 zł

6-13 maja, godz. 17. 30, „PO
DWÓJNE ŻYCIE WERONI- 
KI„, reż. Krzysztof Kieślowski, 
cena biletu 15. 000 zł.

/g w /
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