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Czy tylko biedni mogą 
być uczciwi?

Kazimierz Wierzyński

L i s t o p a d  1918
To jest ostatnia jesień, niebezpieczna pora,
I  ostatnie zarosłe niewolą przysłowie,
Zwołajcie nocne zjawy i wpuśćcie upiora, 
Niech pyta - i niech naród mu teraz odpowie.

Niech spojrzą sobie w oczy, dwa widma i wrogi,
I  rozstrzygną kto kogo na nowo powali:
Ta przyszłość kościotrupia, talizman złowrogi,
Czy tłum, co ciągnie z krzykiem i nie wie co dalej.

Wybierać trzeba szybko, raz jeden - na wieki,
Jeśli wolność - to twardą, bez łez i zalotów.
To nic, ze miasto śpiewa i p łączą powieki,
Kto na wierzch ją  wywłóczy - na wszystko jest gotów. / . . .  /

Wstrzymajcie szumny pochód. Niech stanie na mieście 
i usta rozkrzyczane w milczenie pozbiera.
Jedno jest tylko hasło, milcząco je  nieście:
Wierzy się lub nie wierzy, żyje lub umiera.

Z a p r o s z e n i e
Z  okazji ŚW IĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, 11 listopada br. 

Zarząd Miasta zaprasza na mszę św. w kościele p . w. św. 
Antoniego o godzinie 10. 30.

Poczty sztandarowe proszone są o zebranie się przed 
głównym wejściem o godz. 10.15.

Po mszy św. o godz. 12. 00 złożymy kwiaty na miejscowym 
cmentarzu / przy ul. Cmentarnej/.

Spotkanie z historią
Porozumienie Centrum zaprasza na chwilę wspomnień o generale 

Armii Krajowej LEOPOLDZIE OKULICKIM 
i jego związkach z Rybnikiem, która odbędzie się w Domu 

Katechetycznym parafii kościoła św. Antoniego, 11 listopada br., po 
mszy świętej za ojczyznę.

Postać generała przybliży pan Jan Czech.

H A R C E R Z E  C Z C Z Ą  
N I E P O D L E G Ł Ą

15. 00 odbdzie się w tymże 
kościele msza święta, zaś po 
mszy przewidywany jest 
okolicznościowy „kominek,, 
harcerski, którego organiza
torem jest Krąg Seniora z ry
bnickiego hufca.

Ojcowie Misjonarze uczes
tników i gości świątecznej po
gawędki zaprosili do „Sali 
Papieskiej,, swojego domu 
parafialnego.  /g w /

z m a g a n i a
tematem będzie rocznica 70- 
lecia przyłączenia Śląska do 
Macierzy. Na konkursowe 
zmagania szkolnych drużyn 
zapraszają organizatorzy im
prezy, którą zakończy występ 
gawędziarzy śląskich.

Hubertus '92 czytaj na str. 3

Od 16 listopada
D z w o n i m y  n a  n u m e r y

2 3 0 -1 0 , 2 4 2 -4 0

Porządek obrad kolejne
go posiedzenia Rady Mias
ta, jakie odbyło się w osta
tnią środę 4 listopada br., 
a które prowadził jej wice
przewodniczący Zygfryd 
CZEREPKOWSKI, aż 
pękał w szwach i kiedy jego 
przyjęcie nastąpiło dopiero 
po rozszerzeniu oraz doda
niu kilku punktów, można 
było mieć pewność, że radni 
nieprędko wyjdą z sali posie
dzeń. I tak się też stało, sesję 
zakończono bowiem grubo 
po godz. 21. 00.

Na wstępie przewod
nicząca Rady Miasta Urszu
la SZYNOL zdała relację 
z uroczystej sesji Rady Gmi
ny Kuźnia Raciborska, 
która była podsumowaniem 
akcji gaszenia niedawnego 
pożaru. Obecni byli repre
zentanci służb pożarniczych 
z Warszawy i Katowic, 
a także przedstawiciele 
władz samorządowych 
z okolicznych miast i gmin, 
które brały udział w akcji 
pomocniczej. Uczczono po
ległych na posterunku 
strażaków, obejrzano film 
z miejsca akcji, a także dys
kutowano nad rozmiarami 
klęski i próbami jej zmniej
szenia poprzez działanie, 
które uczyniłyby pogorzelis
ka ponownie terenami zielo
nymi. Złote Medale za 
Zasługi dla Pożarnictwa 
przyznano również przed
stawicielom naszego miasta: 
prezydentowi Józefowi MA
KOSZOWI, dyrektorowi 
MOSiRu Józefowi ŚLIWCE 
oraz Jerzemu WRÓBLOWI 
z Wydziału Transportu 
Urzędu Miasta. Na ręce pre
zydenta wpłynęły również 
podziękowanie za włączenie 
się miasta do akcji od wice
premiera H. Goryszewskie
go oraz Komendanta 
Głównego Państwowej 
Straży Pożarowej.

Na wniosek radnego J. 
Frelicha przewodnicząca 
Urszula Szynol rozszerzyła 
swoje wystąpienie o infor
macją ze spotkania prezy
dentów,  burmistrzów
i wójtów woj. katowickiego 
z wojewodą Wojciechem 
Czechem, które odbyło się 
8 października br., a było 
reakcją na memoriał za
kończony wnioskiem o od
wołanie wojewody skiero
wany do premier H . Suchoc
kiej, podpisany przez grupę 
posłów KPN. Autorów na 
spotkaniu nikt nie poparł, 
a wielu interpretowało treść 
memoriału raczej na korzyść 
wojewody. Jak nastąpnie 
podkreślił w swojej wypo
wiedzi prezydent J. MA
KOSZ, znany wszystkim je
go apel do wojewody 
o ustąpienie dla dobra tej 
ziemi, jest odzwierciedle
niem własnego, jako prezy
denta Rybnika, stanowiska, 
nie jest zaś w żadnym razie 
opinią Rady Miasta.

W informacji o sprawach 
miasta i pracach Zarządu 
w okresie między sesjami, 
prezydent J. MAKOSZ 
przypomniał powstanie 
w wyniku adaptacji budyn
ku nowej szkoły podstawo
wej i rozbudowę dwu in
nych, szczęśliwy finisz robót 
na Rynku, za co należą się

podziękowania wszystkim 
zaangażowanym w to 
służbom i firmom. Omówił 
także próby udrożnienia 
ciągów komunikacyjnych 
w postaci budowy kilku 
rond /„GR,, nr 42/, budowę 
bazy dla służb komunalnych 
przy ul. Jankowickiej oraz 
powstanie w niedalekiej 
przyszłości dużego parkingu 
na około 200 aut, w samym 
centrum miasta. Kontynuo
wany jest remont Ratusza. 
Do końca listopada ma być 
gotowa fasada, później dach 
i wnętrza, myśli się także 
o podświetleniu zabytku. 
Postępuje, choć dosyć wolno 
z braku środków, finisz 
przystosowywania i wypo
sażenia Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. 
Żużlowej, wznowiono prze
rwaną przed laty budowę 
kompleksu dla potrzeb 
przyszłego Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, której ko
szty w 1/3 bierze na siebie 
miasto. Do końca listopada 
powinien być gotowy kom
pleks parkingowo-handlo
wo-usługowy czyli miejskie 
targowisko, gdzie w obiek
tach zwolnionych przez GS 
znajdzie miejsce 20 
zakładów usługowo-
rzemieślniczych.

Prezydent wspomniał 
także o sprzedaży niepotrze
bnego mienia komunalnego, 
z tytułu czego do kasy miejs
kiej wpłynęło do tej pory 
6 mld zł. Sprzedano m. in. 
kamienicę w Rynku pod nu
merem 13, a bank, który tam 
znajdzie swoją siedzibę, da 
niewątpliwie zarobić rybnic
kim rzemieślnikom, którzy 
znajdą zatrudnienie przy ad
aptacji budynku. Niewątpli
wym sukcesem miasta jest 
zaproszenie do udziału 
w wystawie nowych techno
logii w Alles we Francji, 
gdzie kilka rybnickich 
zakładów /„Elrow,,, „Ryfa
ma,,, RZN, FUSiT/ miało 
okazję do promowania swoich

ich wyrobów.
Przypomnienie faktu po

wstania w Rybniku Szkoły 
Zarządzania i Marketingu 
z siedzibą w bud. Politech
niki Śl. wywołało polemikę 
między prezydentem J. Ma
koszem, który uważa, że 
odebrania budynku uczelni, 
za czym zdawał się optować 
wojewoda W. Czech, byłoby 
wielką stratą dla miasta, wy
pracowującego sobie z upo
rem akademicką tradycję, 
a radnym J. Frelichem, 
który uważa, że problem ist
nieje jedynie na płaszczyźnie 
formalno-prawnej i w naru
szeniu przez U. M. ustawy 
o hipotece i księgach wieczy
stych oraz ustawy o gospo
darce gruntami i wywłasz
czeniu. Wyrokiem sądu bu
dynek pozostał w rękach 
uczelni, co powinno za
kończyć wszelkie dyskusje.

Najważniejszym punktem 
sesji była propozycja zmian 
w budżecie na 1992 rok. Z fi
nansami jest krucho, 
a wprowadzenie korekt jest 
niezbędne ze względu na to, 
że plan dochodów nie zo
stanie w pełni zrealizowany. 
Przyjęcie zmian przez rad
nych umożliwiałoby
zaciągnięcie krótkotermino
wego kredytu w wys. 20 mld 
zł ze spłatą w roku 
p r z y s z ł y m .  „ D z i u r a , ,  
w budżecie wynosi ponad 47 
mld zł, a jej przyczyną są 
przede wszystkim zmiany 
systemowe w zakresie po
datków oraz zaległości 
w płatnościach na rzecz mia
sta podatku od nierucho
mości i podatku od środków 
transportu podmiotów gos
podarki uspołecznionej 
a także kłopoty z wyegzek
wowaniem opłaty eksploa
tacyjnej od wielkich 
zakładów pracy. Rok obra
chunkowy kończy się 
w kwietniu przyszłego roku, 
tak więc dochody jakie mias
to ma aktualnie, obejmują 
9 miesięcy tego roku, zaś

wydatki - 12 miesięcy. Po
branie więc kredytu jest ry
zykiem, ale na szczęście kon
trolowanym... Zmiany 
w budżecie mają na celu 
„zdjęcie,, z niego ponad 27 
mld zł, co razem z kredytem, 
powinno dziurę załatać. Ra
dnym przedstawiono proje
kty oszczędności we wszyst
kich działach gospodarki od 
administracji, poprzez 
oświatę i kulturę, gospo
darkę komunalną, mieszka
niową, ochronę zdrowia, 
opiekę społeczną, aż do in
westycji.

Najwięcej emocji radnych 
wzbudziła sprawa ewentual
nej windykacji płatności od 
wielkich zakładów prze
mysłowych, co w praktyce 
nie jest proste i trzeba mieć 
przed oczyma całą złożoność 
problemu. Szkoda, że takie 
dyskusje muszą odbywać się 
na samej sesji, a nie na spot
kaniu przedsesyjnym, na 
którym, wg słów K. 
STOKŁOSY, frekwencja 
była niewielka. A można się 
było dowiedzieć sporo o taj
nikach budżetu i pewne py
tania na sesji paść nie mu
siały.

Po półgodzinnej przerwie 
i kuluarowych dyskusjach, 
radni przez głosowanie 
przyjęli propozycję zmiany 
uchwały budżetowej.

Obserwacje reakcji sali, 
klimat i ton wypowiedzi 
oraz polemik, jeszcze raz 
skłania do wniosku, że jak 
na razie, nie potrafimy się 
„pięknie różnić,,. / r ó ż /

Kolejne głosowania prze
biegały już szybko i bez do
datkowych pytań. Przyjęto 
prawie jednogłośnie nastę
pujące uchwały: o prze
kształceniu jednostek budże
towych w zakłady budżeto
we, o powołaniu Rybnickie
go Inkubatora Przedsiębio
rczości, o poszerzeniu statu
tu Ośrodka Pomocy Społe
cznej, o działalność Domu 
Pomocy Społecznej oraz 
ustaleniu zasad korzystania 
i odpłatności, a także 
uchwały o przeznaczeniu 
gruntów rolnych na cele po
zarolnicze, o nabyciu 
gruntów na rzecz miasta od 
osób fizycznych oraz zbyciu 
i zamianie gruntów miejs
kich, a także uchwałę 
o zmianie regulaminu 
parków i zieleńców miejs
kich.

Niespodziewana trudność 
pojawiła się przy omawianiu 
uchwały o przekazaniu bu
dynku przy ul. Sportowej na 
rzecz Towarzystwa Pomocy 
im. Brata Alberta.

Radny Zygmunt Sabato
wski zgłosił wniosek formal
ny o odłożenie głosowania 
nad tą uchwałą, gdyż braku
je opinii w tej sprawie Rady 
Dzielnicy Niewiadom. Rad- 

c. d .  na str. 2

Komenda rybnickiego
hufca ZHP planuje w dniu 
11 listopada - w ramach ob
chodów Święta
Niepodległości - uroczysty 
apel na placu przed 
kościołem oo. Misjonarzy 
/u l. Kościuszki/.

Apel, w czasie którego ry
bniccy harcerze staną do ra
portu, rozpocznie się o godz. 
14. 30. Następnie - o godz.

K o n k u r s o w e
Młodzież szkół ponadpod

stawowych zmierzy się w nad
chodzący piątek, 13 listopada 
o godz. 16. 00 na Malej Scenie 
Rybnickiej w konkursie 
ogłoszonym z okazji Święta 
Niepodległości;  jego

URZĄD MIASTA 
W RYBNIKU informuje, 
że w związku z zainstalo
waniem nowej centrali te
lefonicznej:

do Urzędu Miasta od 
dnia 11 listopada 1992 r. 

należy dzwonić na numery

mery: 230-10 i 242-40 
Przepraszamy miesz

kańców miasta i okolic za 
spowodowane utrudnienie 
i prosimy jednocześnie 
o niekorzystnie ze starych 
numerów telefonicznych.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ZARZĄD

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza ustny PRZETARG nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Rybniku przy 
ul. Chrobrego 15, na działce o pow. 2120 m kw. zapisanej 
w K W  3461.

Kubatura budynku wynosi 1261 m2
Wartość budynku: 947. 758. 385 zł
Wartość gruntu: 224. 720. 000 zł

Cena wywoławcza: 1. 200. 000. 000 zł.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22-364.
Wizja lokalna nieruchomości w dniu 12 listopada 

o godz. 10. 00.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 1992 r. o godz. 

10. 00 w sali nr 37 , I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, 
ul. B. Chrobrego 2.

Wadium w wynosi 10 proc. ceny wywoławczej, które 
należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej 
do dnia przetargu do godz. 9. 30. Dodatkowo należy wpłacić 
koszt organizacyjny przetargu w wysokości 50. 000 zł.

W przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego 
przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.

Z a r z ą d  M i a s t a  R y b n i k a  
O G Ł A S Z A

ustny PRZETARG nieograniczony na miejsce pod pawi
lony handlowe usytuowane na targowisku miejskim przy ul. 
Hallera.

1.  Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu 
oraz

zobowiązany jest zakupić pawilon wartości około 
130 mln zł.

2.  Cena wywoławcza 1 m kw. miejsca pod pawilon wynosi 
100. 000. - zł/dotyczy jednorazowej opłaty za wylicy
towane miejsce/.

3.  Opłatę dzierżawną ustala się w wysokości opłaty 
targowej obowiązującej zgodnie z każdorazową Uchwałą 
Rady Miasta.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 1992 r. 
o godz. 10. 00 w sali nr 37, I piętro budynku Urzędu Miasta 
Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2.

Wadium wynosi 30 mln zł / i  dla wygrywającego przetarg 
zostaje zaliczone na poczet ceny pawilonu/. Wadium należy 
wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9. 30 w kasie 
Urzędu Miasta Rybnika.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu 
w wysokości 50. 000. - zł.

K o n k u r s
Urząd Miasta Rybnika organizuje KONKURS na opra

cowanie koncepcji przebudowy Mogił i Pomnika Po
wstańców III Powstania Śląskiego usytuowanych na cmen
tarzu wyznaniowym w Rybniku przy ulicy Cmentarnej.

Zakres opracowania obejmuje ukształtowanie pod 
względem architektonicznym mogiły zbiorowej, odnowienie 
bryły istniejącego pomnika oraz Mogiły Dowódców Powstań 
Śląskich, znajdującej się w bliskim sąsiedztwie Pomnika 
Powstańców.

Dodatkowych INFORMACJI udziela Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Rybnika, tel. 230-11. Oprcowa- 
nia należy skałdać w Kancelarii Urzędu Miasta ul. Chrob
rego 2, pokój nr 21 w terminie do 15 grudnia 1992 r.

Wyboru najlepszego rozwiązania dokona Komisja po
wołana przez Prezydenta Miasta.

Zmiana siedziby
RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE 

zawiadamiają o zmianie swojej siedziby.
Aktualny adres brzmi:
44 - 200 Rybnik, ul. Jankowicka 41 

Telefony: 23-058, 23-059 - centrala; 21-221 dyrektor; 
23-731 Służba Drogowa; 21-233 Służba Oczyszczania 
i Transportu, a w okresie zimy również Akcji Zimowej.

SPROSTOWANIA
W „Gazecie Rybnickiej,, 

nr 41 z dnia 16 października 
br., w artykule „Święto wy
chowawców „ w gronie 
wyróżnionych wymieniliśmy 
osoby, którym przyznano 
ODZNAKI HONOROWE 
za zasługi dla oświaty. Za
brakło jednak informacji, że 
byli to Kierownicy władz sa
morządowych tych gmin. 
które przejęły zarząd nad

szkołami podstawowymi, 
czyli prezydenci Rybnika 
i Żor - Józef Makosz i Zyg
munt Łukaszczyk oraz bur
mistrz Leszczyn - Czerwion
ki, Ryszard Piórecki; nato
miast Maria Topisz Wo
dzisławia i Zygmunt Zając 
z Leszczyn otrzymali odzna
ki na indywidualne wnioski 
szkół którym świadczyli 
konkretną pomoc.

W artykule „Na starcie,, 
w nr 43 „GR„ pojawiły się 
błędy w nazwiskach pracow
ników Politechniki Sl.

Obecni na inauguracji ry
bnickiej Szkoły Zarządzania 
i Marketingu byli: dr hab.

2

inż. Bolesław POCHOPIEŃ 
oraz doc. dr hab. inż. Józef 
BENDKOWSKI - profeso
rowie Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach.

Zainteresowanych oraz 
czytelników przepraszamy.

Czy tylko biedni 
mogą być uczciwi?
c. d. ze str. 1
ni przyjęli jego wniosek, 
choć padła kontrpropozyc
ja, by uchwałę przyjąć wa
runkowo; nabierze ona mo
cy dopiero wtedy, gdy opinia 
rady dzielnicy o lokalizacji 
schroniska dla bezdomnych 
będzie pozytywna. Rada nie 
uznała jednak argumentu 
przewodniczącej Komisji 
Opieki Społecznej, Marii 
Kufy - Skorupy, że sytuacja 
w noclegowni na ul. Żużlo
wej jest krytyczna i wymaga 
szybkich decyzji.

Kolejną kontrowersję wy
wołał projekt uchwały zgło
szonej przez koło radnych 
PC proponujący powołanie 
Rady Programowej „Gazety 
Rybnickiej,,. Sama idea po
wołania takiej rady nie zo
stała zakwestionowana, 
wyłoniły się jednak różnice 
zdań na temat jej składu 
i kompetencji, co powinien 
określać regulamin działania 
tego organu. Dyskusję 
odłożno więc do czasu 
przedstawienia konkretnych 
propozycji.

Nie wzbudziła natomiast 
dyskusji sprawa wyłonienia 
przedstawicieli miasta w Ra
dzie Nadzorczej Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Ryb
niku.

W głosowaniu przyjęto 
proponowany skład, który

uchwałę o powołaniu komi
sji nadzwyczajnej do sprawy 
realizacji tej ustawy, a pro
jekt uchwały,
zobowiązującej wszystkich 
radnych do ujawnienia na 
sesji swoich oświadczeń 
majątkowych, zgłoszony 
przez J. Frelicha, nie zyskał 
aprobaty w głosowaniu.

Ostatnim tematem, który 
wzniecił ponownie dyskusję 
była sprawa znanego 
wystąpienia prezydenta J. 
Makosza na sejmiku sa
morządowym w Katowi
cach.

Radna Janina Stula 
wygłosiła oświadczenie, 
w którym domagała się, aby 
opinie wygłaszane przez pre
zydenta miasta konsultowa
ne były z Radą Miasta. 
Stwierdziła również, że ne
gatywna ocena działalności 
wojewody katowickiego nie 
była opinią Rady Miasta 
Rybnikai krok prezydenta 
uważa za niedopuszczalny.

Kilku radnych odpowie
działo na to oświadczenie 
repliką, w której przytacza
no fakty uzasadniające taką 
ocenę działalności wojewo
dy katowickiego; ostatecz
nie podjęto uchwałę zobo
wiązującą Zarząd Miasta do 
publicznego przedstawienia 
faktów potwierdzających 
zarzuty pod adresem woje-

 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

Na sesji Rady Miasta 4 listopada br. podjęto uchwałę
w sprawie zmiany regulaminu parków i zieleńców miejskich.
RADA MIASTA postanawiła:

1.  Dokonać zmiany treści regulaminu parków i zieleńców
miejskich przyjętego uchwałą Nr 228/XXX/92 z dnia 
16. 09. 1992 roku. 

2.  Nową treść regulaminu zawiera załącznik do niniejszej 
uchwały.

3.  Pozostałe postanowienia w/w uchwały pozostają nie
zmienione.

4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
R E G U L A M I N  P A R K U  

Teren zieleni miejskiej to miejsce wypoczynku. Przebywa
nie w tym terenie zobowiązuje do zachowania spokoju 
i porządku.

Szczególnie zabrania się:
- deptania trawników i zrywania kwiatów,
- zaśmiecania trawników i ścieżek,
- niszczenia drzew i krzewów,
- rozkopywania gruntu,
- jazdy rowerami dzieci powyżej 6 lat.
- wyprowadzania psów bez smyczy i kagańców,
- nacinania drzew i ławek oraz innych urządzeń,
- niszczenia sprzętu zabawowego, ławek i koszy,
- spożywania napojów alkoholowych.

Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu zo
staną pociągnięte to odpowiedzialności karno-administra
cyjnej.

K O M U N I K A T
PREZYDENT  M IA S T A  R Y B N IK A  

zawiadam ia
że zgodnie z art. 62 do 69 Zarządzenia Ministrów Rolnictwa 

i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. /M onitor Polski 
Nr 11 poz. 98/ oraz art. 30 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 
z dnia 17 maja 1989 r. /Dziennik Ustaw Nr 30 poz. 163/ została 
przeprowadzona na terenie miasta Rybnika uzupełniająca klasyfi
kacja gruntów dla obrębu ewidencyjnego 

R Y B N I K
w związku z powyższym operat uzupełniającej klasyfikacji 

gruntów zostanie wyłożony do wglądu w dniach od 16  listopada do 
24 listopada w Urzędzie Miasta Rybnika - Wydział Geodezji 
i Gospodarki Gruntami przy ul. Miejskiej 7 pokój 63 w godz. 8. 00 - 
13. 30.

Właściciele nieruchomości proszeni są o zapoznanie się i wniesie
nie uwag i zastrzeżeń do proponowanych zmian.

Podziękowanie
W  imieniu mieszkańców oraz tych, którzy przyjechali do naszego 

miasta na groby swych bliskich, pragnę podziękować wszystkim 
służbom, których praca przyczyniła się do spokojnego i godnego 
przeżycia Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych.

będzie następujący: Maria 
Brachman, Zygfryd Czerep
kowski, Józef Cyran, Aniela 
Kempińska, Jerzy Krynicki, 
Maria Kufa-Skorupa i Kry
styna Stokłosa

W ostatnim punkcie ob
rad, czyli w wolnych głosach 
i wnioskach rozgorzała dys
kusja nad interpretacją usta
wy o zawieszeniu działal
ności przez osoby pełniące 
funkcje publiczne. Ścierały 
się dwa polgądy: pierwszy, 
głoszony przez radnego J. 
Frelicha, że ustawa mówi 
o wszystkim w sposób jed
noznaczny i wymaga rezyg
nacji ze stanowisk państwo
wych i samorządowych 
wszystkich osób, które pro
wadzą działalność gospo
darczą oraz poglądu drugie
go, że ustawa jest bardzo 
niedoskonała, dająca duże 
pole do interpretacji i dlate
go Rada Miasta sama po
winna opracować procedurę 
techniczną wprowadzenia jej 
w życie. Radni: Waldemar 
Stępniewski i Wiesław Sojka 
sprzeciwili się interpretowa
niu jej w sposób sugerujący, 
że tylko ludzie biedni są 
uczciwi. Ustawa nie miała 
chyba na celu dyskrymino
wania dużej części społe
czeństwa ani też doprowa
dzenia do tego, że urzędni
kami państwa i samorządu 
będą ludzie mało 
przedsiębiorczy i bez inicja
tywy.

Ostatecznie podjęto

wody Wojciecha Czecha.
O godzinie 21. 30 sesja za

kończyła obrady. / e m /

Szczególne słowa podziękowania kieruję do f unkcjonariuszy Policji 
i Straży Miejskiej oraz tych wszystkich, którzy zapewnili porządek 
i bezpieczeństwo w okolicach cmentarzy.

Jozef Makosz 
Prezydent Miasta Rybnika

R y b n i c k a  g i e ł d a  c e n o w a
ceny z wtorku i środy, 3 i 4 listopada 1992 r.
W a r z y w a
sklep pomidory ogórki kapusta papryka marchew cebula
Hermes 12 21 4, 5-6 — 2-4 4
Rynek 13 20 20 6-7 30 5 4
św. Jana 13 16 21 5-7 27-30 4 4
Powstańców 24 17 22. 5 6-7 13 5 4
Tara 5-15 20-22 4-7 — 5 4

O w o c e
sklep jabłka banany cytryny pomarańcze winogrona kiwi
Hermes 4 14 _ 16 _ _
Rynek 13 5-6 14 20 17 25 4
św. Jana 13 5-6 12, 8 18 16 24 3,3
Powstańców 24 6-7 13 19 15 25  3, 5
Targ 3-5 9-12 18 15 23-25 3-3, 5

W alu ty  /ku pno -sp rzed aż/
w y m ia n y d o la r  U S A m a r k a  R F N k o r o n a

C -S
s c h i l l in g  

A us tria
fran k

F ra n c ja

Bank Śląski 14900/15100 9 4 0 0 /9550 — 1300/1380 2 7 6 0 /2900
Powsz. Bank Kre dyt. 14900/- -/9550 465 /480 -/1400 -/2900
Hermes 15000/15200 9 4 2 /9500 470 /480 1330/1360 2 7 7 0 /2830
Delikatesy, Miejska 14950/15100 9 4 0 0 /9 4 7 0 465 /480 1300/1360 2700 /2880

A r t y k u ł y  s p o ż y w c z e
sklep m a s ło  

0 .  25 k g
mąka

p s z e n n a cukier chleb i kg sera "żółtego" jajko
Sam Chwałowice 8, 5 6 , 2 -7 , 8 9 8, 6 (duży) 46 1200
HURTOWNIK 8 5 , 5 -6 8 , 5 8 (duży) 42 1100
Hermes 8 , 5 6 , 8 9 9 (duzy) 48-103 1300
Delikatesy ul. Miejska 9 6 10 5, 5 (mały) 46 1200
Jan Noga 8 ,5 7 ____9 , 5 5 (mały ) 48 1200

M ięso  i wędliny /w kg/
sklep wolowi 

bez kości wieprzowy
łopatka

wieprzowa kurczak szynka kiełbasa 
śląska

Sam Chwałowice 47 54 38 28 85 43
Hala Mięsna 50 54 39, 5 26, 5 93 46
Hermes 79-58 54 — 28 105 50
Delikatesy ul. Miejska 52 57 46 30 110 57
Piotrowski 51. 6 57 39 ____27 86,7 46,7

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Foto: Dorota Stachura

1200 km 
kłopotów

WODA! W starożytnych 
kulturach czczono ją  jako 
bóstwo, a o jego łaskawość 
zabiegano szczególnie sta
rannie; Nil zwany Matką 
Żywicielką przez tysiące lat 
odbierał cześć boską, Gan
ges był i jest świętą rzeką 
Indii, a Tygrys i Eufrat przez 
jednych zwane są rzekami 
kolebki ludzkiej cywilizacji, 
a przez innych - rzekami 
Edenu, czyli Raju...

Współcześnie wodę spro
wadzono do roli medium 
komunalnego, czyli jednego 
z elementów gospodarki 
miejskiej, a w naszej bloko
wej egzystencji, dopiero su
sza w kranie uzmysławia

nam jej  e g z y s t e n c j a lne
egzystencjal n e znaczenie.

Tropikalne upały tegoro
cznego lata, które doprowa
dziły w naszym regionie do 
sytuacji niemal ocierającej 
się o katastrofę ekologiczną 
/w  zbiornikach w Strumie
niu i Goczałkowicach był 
zapas wody na tydzień/ nie 
wywołały jeszcze przełomu 
w mentalności przeciętnego 
obywatela polskiego... Nad
al większość raczej podśmie
chuje się z oszczędności wo
dy na przykład w niemiec
kich domach, ale przełom 
już puka do naszych drzwi. 
Przyniosą go liczniki indywidualne

dualne w mieszkaniach in
stalowane coraz powszech
niej, dzięki którym każdy 
płacił będzie, za to co „skon
sumuje,,. Rybnik lada mo
ment będzie należał do gru
py nielicznych miast Polski, 
w których nie występuje dra
matyczna różnica między 
podażą wody, a jej popytem.

KOROZJA - Co to takie
go - wie każdy, nawet przed
szkolak, który niedawno 
opowiadał mi dowcip swoje
go taty, o „takiej rudej, 
która zjada jego auto,,...

To, co zobaczyłam za 
szybą biblioteczki w gabine
cie dyrektora Rejonowego 
P r z e d s i ę b i o r s t w a  
Wodociągów i Kanalizacji 
w Rybniku Alojzego NI
KIELA było czymś więcej 
niż dowodem żarłoczności 
korozji. Eksponaty - prze
dziurawione koszmarki, 
będące dalekim wspomnie
niem stalowej rury, która 
rozpada się pod naciskiem 
palca niczym wedlowska 
wafelka...

- I  takie świństwo mamy 
w w iększości sieci 
wodociągowej, więc można 
chyba zrozumieć dlaczego 
ciągle gdzieś na ulicach płyną 
strumienie wody. Brak 
deficytu wody paradoksalnie 
przyniósł naszemu
przedsiębiorstwu nową porcję 
kłopotów, bo prawa fizyki są 
nieubłagane - im większa

podaż wody, tym większe 
ciśnienie w sieci, a tym 
samym - szybsza destrukcja 
tych fragmentów instalacji, 
które zjadła korozja...

-Kto sieje takie zniszcze
nie? Jeśli woda, to co czeka 
nasze organizmy, karmione 
tak „agresywną,, wodą?

- To nie woda, to podia 
jakość stali jest powodem 
całego bałaganu. Najwięcej 
awarii mamy w rejonach, 
gdzie zakładano sieć 
kilkanaście, a nawet kilka lat 
temu, natomiast tam, gdzie 
woda płynie w sieci 
zbudowanej przed wojną, 
a nawet w roku 1905 - nie ma 
problemu korozji, choć 
zakłada się teoretycznie 30- 
letnią żywotność wodociągu. 
W samym Rybniku 
wymieniliśmy w tym roku 
8. 300 m dziurawych rur, 
a remonty te pochłonęły 7, 5 
mld zł.

W nowych instalacjach 
stosujemy już tylko rury 
PCV, ale operacja wymiany 
potrwa kilka lat, zważywszy 
fakt, że nasza sieć ma 1200

km.! No i skąd brać pienądze 
na tak intensywne roboty? 
Każdego dnia odbieramy 
telefony, z których lecą 
ciężkie słowa, bo nie 
naprawiamy, bo woda się 
marnuje, bo ktoś za to płaci.

I  to wszystko jest prawdą! 
Niestety, możemy tylko 
pracować czyli, latać, 
wymianiać i nic poza tym. We 
wrześniu zlikwidowaliśmy aż 
314 awarii, czyli już prawie
o sto procent więcej niż 
notowaliśmy do lipca.

Od sierpnia liczba 
wycieków wzrosła
gwałtownie, bo z poziomu 
140-170 do 240 i to pomimo 
suszy...

WODA w KUŹNI 
R Y B N  I  C K I  E J
i STODOŁACH

- Panie dyrektorze czyżby 
wszystkie te problemy były 
typowymi zmartwieniami 
bogaczy? W miarę jak 
przybywa nam wody, 
przybywa kłopotów?

- Tak właśnie mają się
sprawy zaopatrzenia
Rybnika w wodę. Już w tej

chwili ujęcie w Kuźni 
Rybnickiej daje 3 tys. 
m sześć. dla Osiedla 
Elektrowni, a po nowym roku 
wejdzie do sieci kolejna 
porcja z ujęcia głębinowego 
w Stodołach.

Jest to woda przeznaczona 
na zaopatrzenie dzielnic: 
Chwałęcic, Stodół, Grabowni 
i Golejowa, gdzie właśnie 
kończymy budowę
wodociągu. Właścicielem obu 
ujęć j est wprawdzie 
Elektrownia Rybnik
i musimy tę wodę od niej 
kupować, ale ostateczny 
efekt zasilenia Rybnika 
dodatkowymi 8 tys. m sześć 
na dobę, to już poważny krok 
do przodu. Niewiele miast ma 
tak dobrą sytuację, że 
dysponuje wodą z ujęć 
głębinowych, niezależnych od 
kaprysów pogody
i bezpiecznych na zatrucia lub 
klęski ekologiczne...

- Czyli mam w imieniu 
Czytelników cieszyć się tym, 
że nareszcie wody jest pod 
dostatkiem?

- Jest i będzie, także tam, 
gdzie dopiero robimy 
dokumentację wodociągów. 
Natomiast awarie czyli owe 
„źródełka,,, o których pisała 
Wasza gazeta będą, niestety, 
nadal „wytryskały,, i to 
w różnych miejscach, do 
czasu, aż wymienimy całą 
sieć. A to kosztuje miliardy.

EUGENIA PLUCIK

Trzeciego listopada 
Kościół katolicki wspomina 
św. Huberta biskupa, które
go za sprawą legendy ludzie 
związani z lasem i myśliwi 
uznali za swego patrona wie
le lat temu.

Św. Hubert urodził się 
zgodnie z przekazami hagio
graficznymi około roku 655 
w znakomitej rodzinie. Był 
uczniem św. Lamberta bis
kupa Maastricht, którego 
później zastąpił na diecezjal
nym tronie. Sama diecezja 
była jeszcze na pół 
pogańska, więc Hubert wy
konywał pracę misyjną zjed
nując ludzi dla wiary 
chrześcijańskiej. Około roku 
717 przeniósł stolicę bisku
pią do Liege, gdzie dokonał 
żywota 30 maja 727 roku. 
Ciało pochowano w tamtej
szej katedrze, a gdy po szes
nastu latach odkryto mogiłę, 
znaleziono jego ciało i szaty 
nietknięte rozkładem. 
Rychło kult św. Huberta 
rozszerzał się po całej Euro
pie, a przybrał jeszcze na sile, 
gdy z jego osobą związano 
legendę odnoszącą się 
wcześniej do św. Eustache
go, według której polując za 
młodu miał spotkać jelenia 
z krzyżem w porożu, który 
przemówił do niego, by po
rzucił pogaństwo i uciechy 
doczesnego świata
i poświęcił się służbie Bogu.

Od tej pory św. Hubert był 
czczony jako patron myśli
wych, przypisywano mu 
również opiekę nad do
tkniętymi wścieklizną, cho
rymi na epilepsję i lunatyka
mi.

W Polsce imię św. Huber
ta spotyka sią raczej rzadko, 
ale kiedyś jego kult był bar

Hubertus '92
dzo żywy właśnie jako pat
rona myśliwych. Z jego imie
niem lud wiązał również licz
ne przysłowia, jak np. „Kie
dy swego czasu goły las na
staje, św. Hubert z lasu cały 
obiad daje,,. W Miłocinie ist
nieje barokowa kaplica 
wzniesiona w XVIII wieku 

przez jednego z książąt Lub
omirskich, jako wotum 

dziękczynne za cudowne 
ocalenie w spotkaniu 
z niedźwiedziem. W ikono
grafii spotykamy najczęście j  
św. Huberta w czasie polo
wania w towarzystwie legen
darnego jelenia z krzyżem 
w rogach.

Podobnie jak górnicy, 
nauczycie le  i przedstawicieie 
innych profesji, także leśnicy 
i myśliwi co roku uroczyści e  
obchodzą dzień swego pat
rona. Nie dla nich akademie 
i przyjęci a  w zamkniętych 
pomieszczeniach, wszyscy 
myśliwi spotykają się na 
uroczystym polowaniu, 
zwanym od imienia patrona 
„Hubertusem,,.

Takie właśnie polowanie 
Rybnickiego Koła Łowiec
kiego „Pod Bukiem,, odbyło 
się w miniony wtorek w la
sach leśnictw Paruszowiec 
i Wielopole. Wszystko od
było się zgodnie z pradaw
nym rytuałem. Po odegraniu 
przez trębacza sygnału do 
zbiórki, łowczy Norbert PA
SZENDA wraz z przedsta- 
wirielem rybnickiego Nad
leślictwa, a zarazem preze
sem koła „Pod Bukiem,, Ro
bertem RUTKOWSKIM

powitali około pięćdziesię- 
du czestników polowania, 
wśród których znalazł się 
m. in. przedstawiciel Wo
jewódzkiej Rady Łowieckiej 
Włodzimierz CICHECKI. 
W chwilę później trąbką za
grała „DARZBÓR,,,
a stojący w kole myśliwi zgo
dnie z tradycją zdjęli nakryci

a głowy w geście szacunku 
i pokory wobec natury.

Zanim podzielono liczną 
rzeszę myśliwych na dwie 
grupy i rozlosowano miejsca 
w poszczególnych miotach, 
czyli strzelaniach, odbyła się 
mała uroczystość. Myśliws
kie ślubowanie złożyli Woj
ciech MARKITOŃ z Książe
nic i Marian PALEŃGA 
z Ochojca, którzy po 
wcześniejszym zdaniu odpo
wiednich egzaminów zostali 
oficjalnie przyjęci do myśli
wskiej brad i nazywani teraz 
będą w myśliwskiej gwarze 
fr y c a m ij/ jeden z pierw
szych stopni wtajemnicze
nia/. Będą nimi dopóki nie 
ustrzelą grubego zwierza 
/dzik, jeleń, sama, daniel/. 
Wtedy przy okazji kolejnego 
polowania pasowani zo
staną na rycerzy św. Huber
ta i od tego momentu nazy
wani będą „ćwikami,,, co da
je im prawo noszenia kor
delasa. Również we wtorek 
odbywało się takie pasowa
nie, którego dokonał sam 
łowczy składając strzelbę na 
ramieniu Dariusza SKUP-

NIA z Golejowa i Adama 
GORYWODY z Rybnika.

Samo polowanie, które 
nastąpiło po wszystkich tych 
rytualnych czynnościach 
zgodnie z przewidywaniami 
niektórych myśliwych, za
niepokojonych niewielką 
ilością naganiaczy wobec 
dużej liczby polujących, nie 
skończyło się jakimś 
oszałamiającym łowieckim 
sukcesem.

Ustrzelono jedynie cielę 
jelenia, dorodnego lisa 
i mniej już dorodnego dzika, 
co jak na pięćdziesięciu do
rosłych myśliwych jest zdo
byczą raczej skromną. Nato
miast wypudłow nych
strzałów, jak opowiadali po 
powrocie z polowania strzel
cy, było znacznie więcej. Ale 
jak to w takich sytuacjach 
mówią doświadczeni myśli
wi, nie samo strzelanie jest 
najważniejsze, mówiono 
również o niesprzyjającej 
pogodzie etc., etc. Ź łezką 
w oku wspominano polowa
nie z okazji dnia św. Huberta 
sprzed trzech lat, kiedy to 
ofiarą myśliwych padło 11 
dzików, 3 jelenie i 2 lisy.

Oficjalna część polowania 
zakończyła się przyznaniem 
okolicznościowych tytułów. 
Królem polowania został 
Jerzy WĘGRZYK z Ochoj- 
ca z koła „Pod Bukiem,,, 
myśliwy z dziesięcioletnim 
stażem, który w listopadzie 
ubiegłego roku ustrzelił re
kordowego, ważącego 140 
kg dzika. Tym razem jego

ofiarą padło rielę jelenia. 
Wicekrólem okrzyknięto 
Ryszarda PASZENDĘ
z Wielopola, niezastąpione
go trębacza koła, za powale
nie jednym, bardzo precyzyj
nym strzałem niewielkiego 
dzika. Przyznano również 
mniej zaszczytny tytuł króla 
pudlarzy, który przypadł 
w udziale Henrykowi SRO
CE z koła CHODEL koło 
Kraśnika, mieszkaj ącem u 
w Rybniku od 1965 roku, 
który nie trafił dorodnego 
wilka. Pojawienie się tego 
drapieżnika w rybnickich la
sach uznano za największą 
niespodziankę polowania, 
jeśli nie całego sezonu łowie
ckiego.

Jak to w łowieckim zwy
czaju, po podsumowaniu 
polowania przez łowczego 
i podziękowaniach za
etyczną postawę polujących, 
wszyscy zasiedli wokół og
niska, przy którym długo je
szcze rozpamiętywano sytu
acje z zakończonego dopiero 
co polowania. Dla każdego 
znalazła się miska znakomi
tego myśliwskiego gulaszu 
i szklanica piwa.  Na
szczęście myśliwi to ludzie 
przewidujący i zapobiegliwi; 
łowieckie specjały
sporządzono z posiadanych 
zapasów. Gdyby poprzestać 
na tym, co udało sią zdobyć 
w czasie świątecznych 
łowów, myśliwska uczta wy
padłaby znacznie skromniej. 
Na ognisku zjawił się nawet 
sam nadleśniczy ANDRZE

JA KUCA.
Okazuje się, że myśliwi

3  swoją własną filozofię 
> związaną

z wielowiekową tradycją 
i przede wszystkim naturą. 
Niełatwo ją zrozumieć 
przyglądając się polowaniom 
tylko z boku. Dla ludzi 
oglądających z przejęciem 
program „Animals,,
strzelanie do zwierząt może 
się wydać czymś okrutnym, 
ale to tylko część 
całorocznego rytuału.
Przecież właśnie ci ludzie 
pomagają przeżyć zwierzynie 
trudne zimowe miesiące, 
dbają o leśne gospodarstwo 
i walczą z kłusownictwem. 
Łowiectwo to nie jakieś 
dorywcze hobby, ale styl 
życia w przyjaźni z naturą, 
której trzeba od siebie coś 
dać, by móc później czerpać 
z jej bogactwa. W naturze, 
jak nas uczono już w szkole, 
naprawdę nic nie ginie.

W  każdym innym 
przypadku znalazłyby się 
w tym miejscu życzenia 
wszelkiej pomyślności, ale 
jak mówią ci najstarsi 
myśliwi, „usłyszeć takie 
życzenia to gorzej niż spotkać 
starą babę z pustym kiblem,,. 
A zatem wszystkim 
polującym i pracującym 
w lesie od całej redakcji 
naszej gazety: DARZBÓR!!! 
A na zakończenie próbka 
dowcipu myśliwskiego, 
a jakże, na okoliczność 
świątecznego polowania. 
Otóż stary lis spotyka ku
lejącego i stękającego zająca. 
Pyta więc, co mu się przy
trafiło? Ten odpowiada: 
Ach... znów ten myśliwy... 
Postrzelił? Pyta lis. Nie, na
depnął - odpowiada zając.

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

Sygnał na zbiórkę Myśliwskie ślubowanie Miska gulaszu na rozgrzewkę

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Dzieci "specjalnej" troski...
Spośród 1872 przestępstw 

wykrytych w trzech pierw
szych kwartałach 1992 r.

przez Komendę Rejonową Policji w Rybniku, aż 350 popełnili nieletni.
wyższy jest udział nieletnich 
w przestępczości kryminal
nej. Na 1268 czyny krymina
lne udowodniono nieletnim 
popełnienie 328 takich 
czynów - czyli 26 procent. 
„Małolaty,, dokonują prze
de wszystkim przestępstw 
przeciwko mieniu - czyli kra
dzieży i włamań. Policja 
ujęła 183 nieletnich, którzy 
popełnili czyny karalane! 
Wśród nich 97 to swoiści re
cydywiści,,, którzy już 
wcześniej weszli w konflikt 
z prawem, a 86 dokonało 
czynu karalnego po raz pier
wszy. Jak mówi sierżant 
ANDRZEJ RULA - spec
jalista do spraw nieletnich 
Wydziału Prewencji KRP 
w Rybniku, co czwarte wy
kryte przestępstwo jest 
dziełem nieletnich.

Jak więc widać, 
przestępczość nieletnich sta
je się bardzo poważnym pro
blemem. Zjawisko to jest 
tym bardziej niepokojące, że 
z tak młodych ludzi wcześnie 
wchodzących w konflikt 
z prawem, mogą w przy
szłości wyrosnąć naprawdę 
groźni przestępcy. Już obec
nie działają w wielu samo
chodowch mafiach. A wszy
stko zaczyna się często od 
włamania do kiosku czy za
parkowanego w zaułku sa
mochodu.

Aby nie dopuścić do ze
pchnięcia tych młodych lu
dzi na przestępczy margines, 
konieczna jest odpowiednia 
praca resocjalizacyjna.

Niestety sprawa ta nie 
spotyka się z należytym zro
zumieniem. W okolicach 
Rybnika nie istnieje żaden 
ośrodek wychowawczy, 
który by prowadził tego ty
pu działalność. Z inicjatywą 
powołania takiej placówki 
w Rybniku wystąpili polic
janci zajmujący się

przestępczością nieletnich. 
Niestety, na realizację tego 
pomysłu nie ma pieniędzy. 
A stworzenie ośrodka wy
chowawczego byłoby ze 
wszech miar potrzebne i to 
nie tylko ze względu na reso
cjalizację nieletnich, którzy 
weszli w konflikt z prawem. 
Jest jeszcze jedno środowisko
ko, które na tym mogłoby 
skorzystać dzieci w specjal
nym Ośrodku Szkolno-Wy-

E

Wychowawczym. Obecna sytu
acja powoduje, że nieletni 
którzy dokonują czynów 
przestępczych trafiają do 
SOSW, co jest przyczyną 
ogromnych komplikacji. 
Ośrodek ten nie jest bowiem 
placówką resocjalizacyjną, 
lecz opiekuńczo-rehabilita- 
cyjną. Ma więc zupełnie inne 
cele do zrealizowania. Zada
niem SOSW jest opieka nad 
dziećmi upośledzonymi 
umysłowo oraz rozwijanie 
u nich umiejętności potrzeb
nych w codziennym życiu. 
Przebywają one w internacie 
i uczą się w szkole specjalnej.

Niestety niektóre instytu
cje zdają się nie rozumieć 
różnicy między SOSW, 
a ośrodkiem wychowaw
czym dla małoletnich 
przestępców.

Pobyt w SOSW jest 
zasądzany jako środek wy
chowawczy przez sąd dla 
nieletnich. Trafiają tu niele
tni, którzy dokonali czynów 
karalnych z całego wo
jewództwa katowickiego. 
Na 76 wychowanków ośrod
ka, około 10 osób jest skie
rowanych przez sąd. Obec
nie w SOSW w Rybniku 
przebywa uczeń pierwszej 
klasy szkoły podstawowej, 
który ma na swoim koncie 
50 włamań do samochodów. 
Tacy małoletni
„recydywiści,, nie należą 
w ośrodku do rzadkości. 
Zdarza się, że sąd zamiast 
skierować nieletniego do 
Zakładu Poprawczego woli 
„poczekać,, aż skończy on 
18 lat, dokona przestępstwa 
i wówczas skazać go już na

pobyt w więzieniu.
Nikt nie zastanawia się 

jakie to powoduje skutki dla 
pracy SOSW. A są one bar
dzo niekorzystne. W pla
cówce przebywają dzieci po
niżej normy intelektualnej, 
które nie są zdolne do samo
dzielnej oceny postępowania 
swojego i innych. Tak więc 
tacy „małoletni recydy
wiści,, często dość sprytni, 
łatwo zdobywają pozycje 
przywódcze i stają się dla 
innych podopiecznych ośro
dka wzorcami.

W ten sposób cały wysiłek 
wychowawców SOSW jest 
trwoniony. Zamiast zajmo
wać się pracą z dziećmi 
upośledzonymi muszą dużo 
uwagi poświęcać tym, 
którzy trafiają do ośrodka 
w wyniku decyzji sądu.

Nie trzeba chyba tłuma
czyć, że jest to zupełnym 
nieporozumieniem, choć 
młodzi przestępcy, też w ja 
kim sensie są dziećmi spec
jalnej troski. Wychowawcy 
nie mają jednak przygoto
wania resocjalizacyjnego, 
nie kształcili się do wykony
wania tego typu pracy.

W SOSW nie ma również 
warunków do odpowiedniej 
resocjalizacji. Jest to ośro
dek otwarty - można z niego 
wychodzić, nie ma też od
powiednich kar czy innych 
środków wychowawczych 
dla prowadzenia pracy reso
cjalizacyjnej. Tak więc niele
tni „przestępcy,, wychodzą 
do miasta i tam „rozra
biają,,. Prowadzi to do 
częstych kontaktów Specjal
nego Ośrodka Szkolno-Wyc
howawczego z policją. Jak 

mówi dyrektor ELŻBIETA 
FRYDRYCH, są one roz
ległe i dobre. Co jednak nie 
znaczy, że są konieczne.

Jednak obecna niezbyt 
zdrowa sytuacja wymusza 
przekształcenie się SOSW 
częściowo w placówką reso
cjalizacyjną. Odbywa się to 
jednak ze szkodą dla realiza
cji właściwych celów ośrod
ka.  / ja k /

W czwartek, w karczmie 
„Pod Dębem,, w Rudach 
Raciborskich szefostwo 
przedsiębiorstwa „LASEL,,, 
autoryzowanego dealera 
szwedzkiej firmy „HUSQ-

interes
VARNA,,, zorganizowało 
promocyjną ekspozycję, 
połączoną z pokazem prak
tycznym produkowanych 
przez szwedzkiego potentata 
w tej dziedzinie, tradycyj
nych pilarek łańcuchowych 
oraz znacznie nowszych pi
larek ze specjalnym 
wysięgnikiem /na  jego 
końcu umieszczona jest tar
cza tnąca, umożliwiającym 
bardziej wygodną pracę, co 
nie pozostaje bez wpływu na 
jej wydajność.

Na krótkim pokazie jesz
cze wewnątrz budynku za
prezentowano przedstawi
cielom nadleśnictw, jak i sa-

samym pilarzom, dawniej zwanych drwalami, kilka typów i modeli, omawiając ich cechy

cechy charakterystyczne i de
monstrując funkcjonowanie 
układów i systemów, dzięki

którym są one nie tylko bar
dziej wydajne, ale również 
wygodniejsze w użyciu /n i
ski poziom wibracji, specjal
na konstrukcja filtrów po
wietrza/ dzięki czemu pilar
ka jest bardziej niezawodna 
i przede wszystkim, bezpie
czna dla samych użytkow
ników.

Jak się okazuje, 
pracujących w lasach pilarzy 
też czeka prywatyzacja. 
Nadleśnictwa coraz częściej 
chcą angażować pracow
ników dysponujących włas
nym sprzętem i płacić im za 
konkretną robotę. Pilarz 
sam będzie musiał zadbać 
o swoje niezbędne wypo
sażenie i jego kłopotem 
będzie, aby maszyneria ta 
była wydajna i bezpieczna.

Sporo czasu poświęcono 
właśnie zagadnieniom bez

bezpieczeństwa, poruszając 
problem tendencji do zaopa
trywania się w sprzęt tani, za 
to nie najlepszej jakości. 
Obecne na pokazie osoby 
interesowała również, jak się 
okazało, sprawa odzieży 
ochronnej dla ludzi pra
cujących w lesie, której 
wciąż mało na polskim ryn
ku. Jak tłumaczyli przedsta
wiciele firmy „LASEL,., 
problem tkwi w polskich 
przepisach celnych,
w których nie przewidziano 
żadnej ulgi dla takich to
warów jak odzież ochronna 
/k aski, pasy, tłumiki, spec
jalistyczne stroje/ w efekcie 
czego ich ceny detaliczne dla
przeciętnego użytkownika 
są zbyt wysokie. Przedstawi
ciele firmy „LASEL,,
wręczyli na pokazie przed
stawicielom nadleśnictw do
tkniętych skutkami olbrzy
miego pożaru, który w sierp
niu, wybuchł w okolicach 
KUŹNI RACIBORSKIEJ, 
kilka egzemplarzy pilarek 
łańcuchowych oraz
wysięgnikowych, rzecz jasna 
firmy , ,  HUSQVARNA„ 
oraz bębnów łańcucha 
tnącego do pilarek, firmy 
„OREGON,,.

W czasie demonstracji 
praktycznej w terenie, zoba
czyliśmy działanie po
szczególnych modeli pilarek 
oraz funkcjonowania oma
omawianych wcześniej układów: 
a m o r t y z u j ą c y c h ,  
filtrujących, tnących i zabezpieczający

ch. Zaprezentowano

Prezentacja całej rodziny pilarek „HUSQVARNY,,
Foto: wack

Zaprezentowano również mechanizm 
ułatwiający rozruch piły 
łańcuchowej, który okazał
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Nie drżyjcie, 
belfrzy!

80 latka 
z Niedobczyc

Szkoła Podstawowa nr 33 
/dawniej nr 2 / w Niedobczy
cach obchodzi w listopadzie 
br. 80 rocznicę swego istnie
nia. Uczniowie, nauczyciele 
oraz absolwenci szacownej 
jubilatki spotkają się 14 lis
topada 1992 r. na uroczystej 
akademii, która odbędzie się 
w miejscowym Domu Kul
tury.

O istnieniu szkoły w Nie
dobczycach dowiadujemy 
się z dokumentów rybnickie
go starostwa już na 
początku XIX stulecia, 
w 1805. Uczęszczały do niej 
dzieci z okolicznych wsi - Po
pielowa, Radziejowa, Nie
wiadomia i Biertułtów.

Wraz z rozwojem kopalni 
„Rymer,,, rosła liczba miesz
kańców i zrozumiała stała 
się potrzeba budowy nowej 
szkoły. W 1909 r. rozpisano 
konkurs, na który nadesłano 
sześć projektów. Wybrano 
pracę autorstwa wodzisław
skiego architekta Boehera. 
Kosztorys przewidywał wy
danie na tę inwestycję 97 tys. 
marek. Już 5 listopada 1912 
r. nastąpiło uroczyste otwar
cie, a 7 tego miesiąca 279 
uczniów rozpoczęło naukę 
w 6 salach. Kadrę stanowiło 
4 nauczycieli.

O tych i wielu jeszcze in
nych faktach historycznych 
można przeczytć w kronice 
szkoły, prowadzonej od 
1912 r.

Długoletnim dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 
2 w Niedobczycach im. Ju
liusza Słowackiego był Wła
dysław PYSZ. Obecnie 
placówką kieruje mgr Ma
rek LIPIŃSKI, który jest 
wychowankiem szkoły. 
1 września szkolne progi 
przestąpiło 650 uczniów. 
Nauka odbywa się na kilka 
zmian, gdyż dzieci mają do 
dyspozycji jedynie 10 sal. 
Marzeniem wielu pokoleń 
uczniów jest sala gimnasty
czna. W ostatnich tygod
niach z problemami szkoły 
zapoznał się prezydent mias
ta J. MAKOSZ, który po 
wizycie w Niedobczycach 
podjął decyzję o rozbudowie 
placówki. Spotkało się to 
z wielką radością wśród 
uczniów, rodziców i nauczy
cieli.

W związku z jubileuszem 
zorganizowano spotkanie 
absolwentów szkoły. Wśród 
zaproszonych gości znajduje 
się wielu lekarzy, nauczycie
li, wykładowców wyższych 
uczelni, są także marynarze 
i przedstawiciele innych cie
kawych profesji. Zaprosze
nie otrzymał także arcybis
kup Damian ZIMOŃ, który 
jest wychowankiem niedo
bczyckiej szkoły.

Uczniowie, rodzice oraz 
całe grono pedagogiczne za
praszają wszystkich absol
wentów i przyjaciół szkoły 
na spotkanie 14 listopada 
o godz. 11. 00 w Domu Kul
tury kop. „Rymer,,.

G. NIEMIEC

się niezbędnym wyposaże
niem pilarek dostaracza
nych przez „HUSQ- 
VARNĘ„ na rynek 
japoński, gdyż niewysocy 
skośnoocy drwale, jak się 
okazało, mieli poważne 
kłopoty z uruchomieniem 
swych narzędzi pracy...

A u nas - średnich roz
miarów piłę bez trudu udało 
się uruchomić koleżance po 
fachu z redakcji „Nowin,,. 
Cięty, a raczej tnący dzien
nikarz, i do tego kobieta!

Na zakończenie wszyscy 
zainteresowani obejrzeli po
gorzelisko, które pozostało 
po niedawnym olbrzymim 
pożarze.

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

Skończyła się pierwsza ka
dencja Sejmiku Uczniowskiego, 
działającego na obszarze rybnic
kiej Delegatury K. O. i W. w Ka
towicach. Zebranie delegatów 
samorządów uczniowskich /29 
października w sali MBP w Ry
bniku/ trwało trzy godziny. Salę 
wypełniali uczniowie, opieku
nowie, był wizytator d/s dzieci 
i młodzieży z K. O. i W. Maciej 
OSUCH oraz wizytatorka ryb
nickiej Delegatury - Maria LI
PIŃSKA. Zabrakło tylko jede
nastu /spośród trzynastu/ wy
branych w styczniu posłów do 
Parlamentu Dzieci i Młodzieży 
w Katowicach.

Nie dowiedzieliśmy się, co od 
maja br. Czy zatwierdzono już 
Statut Sejmiku, nad którym 
miano głosować w czerwcu, 
a głosowanie nad którym - o ile 
mi wiadomo się nie odbyło?

Gość z Katowic - wzorem 
poprzednich lat spotkań - długo 
oraz interesująco opowiadał
o rozwijających się działaniach 
Kuratoryjnego Punktu Ochrony 
Praw i Godności Ucznia /tzw. 
„Wyspa, /  i Parlamentu Dzieci
i Młodzieży, istniejącego już po
nad rok w Katowicach.

Tomasz KLIMEK - jeden 
z dwojga niedobitków poprze
dniego prezydium Sejmiku pro
wadząc obrady, opowiedział 
o swoim udziale w sesjach Par
lamentu i wyjeździe w Bieszcza
dy, ale jego opowieść nie mogła 
zastąpić rzeczowego sprawo
zdania prezydium Sejmiku 
z działalności i /ewentualnych/

osiągnięć.
Ostatecznie sala po niby kam

panii wyborczej wybrała ośmiu, 
spośród dziesięciu, najczęściej 
wypowiadających się kolegów. 
Posłani do PD iM zostali: Ry
szard BURCON /I I  LO Ryb
nik/, Tomasz KLIMEK 
/Techn. Budowlane, Rybnik/, 
Joanna LIGOR / S P 17, Żory/, 
Jacek MIROSŁAWSKI
/Z SG , Żory/, Robert NOGAL
SKI /Techn. Budowlane, Ryb
nik/, Ireneusz SIEDLANOWS 
KI /L ic. Rolnicze, Rybnik/ 
Iwona PRYT /Z SG , Zory/, 
Aneta WITKOWSKA / U  LO, 
Rybnik/. Pozostała piątka ma 
być wybrana na kolejnym lis
topadowym spotkaniu, które 
odbędzie się już po 9 listopada, 
czyli po sesji PD i M.

Nie zamierzam podcinać 
skrzydeł młodym kolegom już 
na starcie. Konsultacja pro
blemów uczniowskich, przepro
wadzona przez wizytatora z Ka
towic oraz wolne głosy z 
pokazały, że konflikt 
pomiędzy uczniami i nauczycielami 

 jest tyle, że ci ostatni powinni 
czym prędzej zwołać własny 
Sejmik.

Ale dopóki za zorganizowanie 
sił uczniów nie wezmą się  
odpowiedzialni, pracowici, ... 
tyczni, ale i sprawiedliwi, nauczy
cielski „konserwatyzm,, mogą 
spokojnie dalej piastować swoje 
katedry. Zatem, nie drżyjcie, bel
frzy... chzyba że uczniowie 
wezmą się porządniej za swój 
samorząd.

GRZEGORZ WALCZ

Pozdrowienia z Tatr
Wysiłek, który poniosło 30 absolwentów szkół podstawowych, aby 

stać się szczęśliwymi uczniami I  LO im. Powstańców Śl., został 
szybciej niż się spodziewaliśmy zrekompensowany piękną wyprawą 
w Tatry, a to dzięki wychowawcy Krystianowi Szczęsnemu oraz 
Alfredowi Pojdzie, którzy zorganizowali wycieczkę. Dla większości 
był to pierwszy, bezpośredni kontakt z wysokimi górami. Wrażeniom 
po przyjeździe do Zakopanego towarzyszyło uczucie przytłoczenia 
ogromem masywu gór, ale już kolejne codzienne rajdy odsłaniały przed 
nami piękno Tatr. Pionowe zbocza gór, zielona kosodrzewina pokryta 
śniegiem, świeże, zapierające dech powietrze, a także tło muzyczne 
„Orawy,, Kilara - pozostawią w nas stały ślad.

Na zdjęciu, autorstwa Doroty Stachury, Mięguszowieckie Szczyty 
nad Morskim Okiem.

Uczniowie kl. I h I LO im. Powstańców Śl.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Oświecenie św . Antoniego
Rada Duszpasterska pa

rafii św. Antoniego zwróciła 
się w specjalnym liście do 
prezydenta miasta z propo
zycją zainstalowania wokół 
neogotyckiego kościoła św. 
Antoniego odpowiedniego 
oświetlenia, które wydoby
wałoby z mroków nocy jego 
ciekawą bryłę.

Pomysł iście europejski. 
W Niemczech, Francji czy 
Włoszech każdy zabytek 
będący swoistą wizytówką, 
a nawet symbolem miasta 
czy nawet niedużej mieściny, 
jest otaczany troskliwą 
opieką, eksponowany jak się 
tylko da i umieszczany na 
wszelkiego rodzaju pamiąt
kach. W nocy oświetlają go 
specjalne reflektory tak, by 
nawet z daleka był dobrze 
widoczny, bo istnieje prawo- 
dpodobieństwo, że zauro
czeni pięknem sprzed lat 
przejezdni zmienią swą mar
szrutę i zechcą przyjrzeć się 
zabytkowi z bliska, a wtedy 
siłą rzeczy będą musieli zo
stawić w mieście w którym 
stoi ów obiekt nieco pie
niędzy; może kolacja, może 
tylko kawa czy kupno miejs
kiego przewodnika, ale za
wsze jest to dla samego mias
ta, mały bo mały, ale jednak 
zysk. Nie twierdzę wcale, że 
nasze miasto jest dla tu
rystów szczególnie intere
sujące, ale właśnie dlatego 
musimy się nauczyć cenić to, 
co posiadamy. Mamy już 
zmodernizowany efektowny 
Rynek, teraz kolej na coś 
nowego.

Zabytki bywają różne, je
dne są bezcenne, ale mało 
efektowne, w przypadku in
nych, atrakcyjność wizualna 
nie idzie w parze z wartością 
wynikającą z historycznego 
wieku. Kościół św. Antonie
go z pewnością należy do tej 
drugiej grupy, choć z upły
wającymi latami nabiera wa
lorów prawdziwego zabyt
ku. Wieże świątyni pokryte 
są miedzianą blacha, stąd 
ich błękitno - zielona barwa,

co sprawia, że przy odpowie
dnim wieczornym oświetle
niu są słabo widoczne i wte
dy kościół swym kształtem 
przypomina nieco paryską 
Notre Dame. Niestety, w no
cy cały urok „św. Antonie
go,, pryska i wszystko spo
wijają ciemności.

Dobrze zrobione oświetle
nie mogłoby wszystko zmie
nić i znacznie wzbogacić no
cny pejzaż miasta. Z drugiej 
strony przedsięwzięcie to jest 
z pewnością dość kosztow
ne, a znając złodziejsko - 
chuligańskie ciągotki części 
społeczeństwa /jak dużej 
części, w to już nie wnikam/ 
oświetleniową infrastruk
turę trzeba byłoby solidnie 
zabezpieczyć /nie tak daw
no, z usytuowanego w po
bliżu probostwa św. Anto
niego kojca, ktoś skradł ow
czarka niemieckiego, które
go zadaniem miało być pil
nowanie posesji/. Czyn ten 
raczej trudno zakwalifiko
wać jako świętokradztwo, 
nie mniej świadczy on dobit
nie o złych skłonnościach.

Przyznaję, że pomysł jest 
równie prosty, co intere
sujący, ale o wszystkim zade
cydują gospodarze miasta 
czyli radni, którzy muszą 
mieć na uwadze nie tylko es
tetyczne potrzeby miesz
kańców Rybnika. Można się 
jednak zastanowić, czy fun
duszy na oświetlenie naj
piękniejszego kościoła mias
ta nie możnaby zebrać w jakiś 
inny, bardziej wymyślny 
sposób oszczędzając w ten 
sposób budżet miasta. Jest 
to z pewnością problem, sa
ma parafia też ma swoje pro
blemy finansowe związane 
z utrzymaniem kościoła 
w odpowiednim stanie. 
Wciąż trwa remont witraży, 
a i ogrzewanie kościoła też 
pochłania sporą część para
fialnych funduszy.

Najważniejsze, że jest po
mysł, wykonanie to już chy
ba w dzisiejszych czas kwes
tia bliższego lub dalszego te
rminu.  /w ack/

Wesołe straszenie
Legenda głosi, że swego czasu 

żył w Anglii chłopiec o imieniu 
Jack, który lubił płatać figle 
bogu i diabłu. Za karę dusza 
jego nie została przyjęta ani do 
nieba, ani do piekła 
i nieszczęsna błąka się po świe
cie. Chcąc jej pomóc, dzieci 
i młodzież w wigilię Święta 
Zmarłych przebierają się za du
chy, czarownice, śmiertelne 
upiory i chodząc ze światłem 
zapalonym w dyni wołają „trick 
or track,, czyli „zrób coś lub daj 
coś,, dla potępionego, aby wy
bawić go z okropnego położe
nia.

W  I LO w Rybniku młodzież

pod kierunkiem nauczycielki 
języka angielskiego prof. Boże
na STANKIEWICZ corocznie 
organizuje tradycyjny „HA
LOWEEN,;. Cała szkoła zostaje 
bogato przystrojona plakatami, 
rysunkami i innymi rekwizytami 
o tematyce „wprost zza grobu,,.

Wspaniale przebrana młod
zież doskonale się bawi, organi
zując sobie i innym gry i zabawy. 
Dla maluchów z SP nr 1 w Ryb
niku, które odwiedziły sąsiadów 
z I LO, taka impreza była nie 
lada przeżyciem.

Bo nastęnego straszenia - za 
rok!

AGATA

i karły nadworne
Kaleki    Ludzka mania gromadzenia     i kruków.

gromadzenia na dworze wysoko uro
dzonego i zamożnego pana 
wszystkiego co inne, orygi
nalne i intrygujące, obejmo
wała prócz egzotycznych 
zwierząt, również ludzi, 
a szczególnie karłów.

Do amatorów tego „towa
ru,, należeli władcy krain 
spod każdej niemal szero
kości geograficznej
i w każdej epoce, od czasów 
starożytnych, aż do zmierz
chu monarchii w ubiegłym 
stuleciu.

Spotkać więc można było 
karły na dworach faraonów, 
królów, cesarzy i sułtanów. 
Na równi z panującymi za
biegali o karły również 
książęta, rycerze, dostojnicy 
kościelni i świeccy w śre
dniowieczu, a w czasach no
wszych - magnateria i szla
chta. Sam papież Leon X, 
z rodu Medyceuszy przepa
dał za karłami i błaznami 
i zasiadając z całą rozgadaną 
gromadą do stołu, raczył 
swe wesołki wyśmienitą pie
czenią przyrządzoną z małp

By zaspokoić potrzeby 
rynku, już w starożytności 
zajmowano się sztuczną pro
dukcją karłów. Jednym 
z najstarszych i zarazem naj
prostszych sposobów było 
podawanie noworodkowi 
pokarmu w takich tylko 
ilościach, żeby dziecko nie 
umarło z głodu. Inny sposób 
polegał na bandażowaniu 
i spowijaniu noworodka tak 
silnie, by uniemożliwić mu 
rozwój fizyczny. W czasach 
późniejszych stosowano po
dawanie niemowlęciu każde
go dnia wódki i sfermento
wanych napojów, kąpano je 
też codziennie w alkoholu, 
by spowodować obkurcz 
mięśni i stawów. Wiele dzieci 
nie wytrzymywało takiej 
„kuracji„ i umierało. Poja
wiły się więc najrozmaitsze 
opakowania, pudełka i poje
mniki, w które wtłaczano 
dzieci na parę lat, hamując 
w ten sposób ich wzrastanie. 
Na wschodzie, gdzie było 
wielkie zapotrzebowanie na 
karty głuchonieme, radzono

W atlasie geograficznym 
wydanym przez PPWK 
w Warszawie w 1982 roku, 
tylko jeden raz użyto słowa 
„r e g io n ,,. Na str. 29 umiesz
czono małą mapkę podpi
saną „Makroregiony gospo
darcze,,.

W nazewnictwie znalazło 
odniesienie jedynie ich geo
graficzne umiejscowienie. 
Jednym z wymienionych jest 
makroregion południowy, 
w którego skład wchodzą 
województwa:  opolskie,
częstochowskie, katowickie 
i bielskie. To, że była to 
całkowita fikcja, nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać. 
W centralistycznie sterowa
nym PRL, rzeczywiste 
pojęcie „regionu„ było tak 
samo nieobecne jak 
„dem okracja ,,. A częścią Po
lski, w której najbardziej do
tkliwie to odczuwano był 
Górny Śląsk.

Ileż to razy byłem świad
kiem dyskusji na temat kon
dycji ekonomicznej i kultu
rowej Śląska. Panowała 
zwykle całkowita zgodność 
dyskutantów co do tego, że 
jest źle. Za to widziano co 
najmniej kilka... rozwiązań. 
Oto niektóre z nich.

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

A U T O N O M I A
Wielu z nas myśląc o lep

szej przyszłości dla siebie 
i Śląska, wspomina przed
wojenną autonomię Wo
jewództwa Śląskiego.
Uchwalił ją Sejm Polski 15 
lipca 1920 roku w ustawie 
konstytucyjnej zwanej Sta
tutem Organicznym Wo
jewództwa Śląskiego. Ów
czesne Województwo Śląs
kie rządzące się zgromadze
niem ustawodawczym, zwa
nym Sejmem Śląskim w Ka
towicach, nie posiadało je
dynie prerogatyw w spra
wach polityki zagranicznej 
i obronnej. Nic więc dziw
nego, że bogaty i gospodar
ny Śląsk rozwijał się dobrze, 
będąc jednocześnie naj
większym podatnikiem ska
rbu centralnego w Warsza
wie. Po II wojnie światowej, 
w maju 1945 roku Statuty 
Organiczne Województwa 
Śląskiego uchylono, przez

Jeżeli w Polsce w przyszłości nastąpi wreszcie reforma 
administracyjna i autonomiczne, samorządne regiony roz
poczną po gospodarsku swój częściowo niezależny żywot, 
Górny Śląsk okaże się jedyny, który będzie miał w tym  
względzie jakieś udane tradycje. A ich symbolem będzie 
przedstawiona na zdjęciu sala Sejmu Śląskiego, będąca częścią 
kompleksu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wybudo
wanego na początku dwudziestolecia międzywojennego.

Foto: szoł

Fragment portretu karła FRANCISZKA pędzla DIEGO 
VELAZQUEZ A w rysunku Mariana RAKA

sobie dość prosto: obcinano 
karłom język, a rozpalonym 
drutem przekłuwano bęben
ki w uszach. Nic zatem dziw
nego, że w rozmaitych cza
sach powstało wiele 
smętnych legend związa
nych z życiem tych
nieszczęśników.

Karły dworskie przeszły do 
historii dzięki wspaniałemu 
talentowi hiszpańskiego 
malarza Diego Velazgueza, 
który stworzył kilka 
wybitnych portretów małych

ludzi. Sportretował między 
innymi karla infanta 
Baltazara Carlosa,
mianowicie FRANCISZKA  
LEZCANO, zwanego NINO  
VALLECAS. Karzeł ten, 
kaleka z wodogłowiem, trafił 
na dwóch madrycki jako 
malutki chłopczyk. Portret 
F R A N C I S Z K A  
z przekrzywioną główką, 
o króciótkich nóżkach 
pochodzi z 1640 roku.

c. d. n.
w następnym numerze „GR,,

Regionalizacja
Ś l ą s k u

co Śląsk stracił autonomię. 
Zaś nadcho-dzące rządy ko
munistyczne przyniosły wie
lkie niezadowolenie wśród 
mieszkańców Śląska. I te 
właśnie zjawiska społeczne 
stały się przyczyną 
spoglądania wstecz, w czasy 
międzywojenne i szukania 
w autonomiczności regionu 
recepty na ekonomiczne 
bolączki. I trudno się temu 
dziwić, dziś jednak nawiąza
nie do czasów sprzed lat 70 
wzbudza następujące
wątpliwości:

- czy jest możliwy prosty 
powrót do Statutu Organic
znego Województwa 

Śląskiego, skoro to wo
jewództwo w dawnych gra
nicach już nie istnieje?

- czy nie trzeba zatem do
prowadzić najpierw do no
wego, rozsądnego podziału 
administracyjnego kraju, 
a potem w nowych realiach 
postarać się o wprowadzenie 
nowej autonomii i to już nie 
tylko dla Śląska, lecz dla 
wszystkich regionów Polski?

- czy myśląc o przyszłych 
autonomicznych zasadach 
dla Śląska, nie warto wyko
nać skomplikowanego ra
chunku ekonomicznego? Bo 
może się okazać, że nasz 
region jest już dzisiaj tak 
zrujnowany, że „obdarowa
nie,, go autonomią byłoby 
przysłowiowym gwoździem 
do trumny. A dla zobrazo
wania problemu wyobraźmy 
sobie, że dzisiaj 
województwo wałbrzyskie, 
z 30 procentowym bezrobo
ciem, staje się regionem au
tonomicznym.

I N T E G R A C J A  
„ Wielu mieszkańców 
Śląska,  jak również 
większość obywateli nasze
go kraju, me rozumiejąc 
Śląska, Ślązaków i ich his
torii, jak również kojarząc 
autonomię z secesją lub 
z tendencjami germanofils
kimi, jest wrogo nastawio
nych do hasła „autonomia,,. 
Jako antidotum na domnie
mane zagrożenia, wysuwa 
argumenty za utrzymaniem 
aktualnej integracji naszego 
państwa. A przecież integra
cja jako taka nie musi być

sprzeczna z regionalizacją, 
pod warunkiem oczywiście, 
ze nie jest zamaskowanym 
centralnym sterowaniem.  

O B O J Ę T N O Ś Ć
Ta cecha jako pozornie 

nieszkodliwa, może przy
nieść i chyba już przyniosła 
Śląskowi wiele strat. Wspo
mnijmy tylko, że w wybo
rach do władz samorządo
wych Rybnika w maju 1990, 
do urn wyborczych nie 
przystąpiło aż 57 procent 
mieszkańców naszego mias
ta. Można chyba zatem 
przyjąć tę liczbę jako 
wskaźnik obojętności, od
noszący się również do 
losów całego Górnego

G E R M A N O F I L I A
O ile trzy poprzednie spo

soby myślenia o Śląsku mają 
w naszym kraju swoją poli
tyczną reprezentacje, to ten
dencje myślenia o naszej zie
mi w oparciu o Niemcy, są 
całkowicie zawieszone 
w próżni. Dochodzą jedynie 
czasami do głosu w rozmo
wach towarzyskich, w stwie
rdzeniach typu „za Niemca 
to było przynajmniej...,,

☆  ☆  ☆

Wydaje się, że w dzisiej
szym czasie kiełkuje u nas 
zupełnie nowe myślenie na 
temat regionalizacji. Że 
przyjmuje się ją powoli jako 
coś naturalnego, nieodzow
nego, opłacalnego i spraw
dzonego. Sprawdzonego 
w wielu krajach Europy i na 
Śląsku w czasach międzywo
jennych. Z drugiej strony, 
obserwując w naszym kraju 
jak dobrze sprawdza się sa
morządność lokalna n a  
szczeblu gmin, można prze
widzieć podobny skutek na 
poziomie powiatów i wo
jewództw. Tyle tylko, że te 
powiaty i województwa trze
ba utworzyć i wyposażyć 
w odpowiednie narzędzia sa
mo rządzenia się. I wtedy już 
będziemy w zasadzie mówili 
o autonomicznych regio
nach, czy też, jeżeli kogoś 
razi to określenie, sa
morządnych regionach Rze
czypospolitej. A należy pa
miętać, iż sytuacja w jed
noczącej się Europie oraz 
wewnętrzny klimat w na
szym kraju wydaje się sprzy
jać powolnemu tworzeniu 
nowego administracyjnego 
obrazu Polski.

MAREK SZOŁTYSEK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5
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Sezon żużlowy dobiegł końca, 
choć w przypadku rybnickiego 
podwórka bardziej pasowałoby 
określenie d o b r n ą ł bądź 
d o c z o ł g a ł się! O ile na 
początku sezonu było wystaw
nie i wesoło, to końcówka była 
mizerna.

Kibice, jak to kibice, zaliczyli 
dość nudny drugoligowy sezon 
i już zacierają ręce czekając na 
następny, zapowiadający się 
znacznie ciekawiej od poprze
dniego, bo pierwsza liga, to po 
prostu pierwsza liga, chyba, że...

No właśnie, chyba zbyt wiele 
znaków zapytania pojawiło się 
na koniec sezonu. W najtrud
niejszej sytuacji znaleźli się sami 
żużlowcy. Roman Niemyjski 
praktycznie zbankrutował, jeśli 
chodzi o branżę sportową. Byli 
tacy, którzy przepowiadali to 
już wcześniej, teraz czują się 
zapewne usatysfakcjonowani. 
Niedawno w restauracji M I
MOZA odbyło się prawdopo
dobnie jedno z ostatnich spot
kań Romana Niemyjskiego ze 
swymi podopiecznymi, czyli za
wodnikami sekcji żużlowej.

Stwierdził on, iż nie stać go na 
dalsze wkładanie pieniędzy 
w sportowy worek bez dna 
i utrzymywanie sekcji. Niemyj
ski wspomniał wprawdzie o ja 
kimś tajemniczym ewentualnym 
sponsorze, dysponującym jakąś 
tam gotówką, ale osobiście wy
daje mi się, że raczej chciał w ten

sposób poprawnić samopoczu
cie zawiedzionych żużlowców, 
którym winien jest sporą sumę 
pieniędzy za wyjeżdżone punk
ty. Opowiadanie to byłbym

gotowa wejść w nowy układ 
z każdym, kto złoży odpowied
nie gwarancje dotyczące 
przyszłości sekcji żużlowej.

Przypadek Romana Niemyjskiego

„Martwy,, sezon
skłonny włożyć między bajki. 
Sprawa uregulowania zobo
wiązań finansowych nie została 
właściwie sprecyzowana. Sami 
sportowcy wobec pryncypała 
wycofującego się powoli z żużlo
wego interesu, są właściwie bez
radni, no bo tak naprawdę, cóż 
można zrobić? Inną drogą 
biegną sprawy formalne; Nie
myjski wciąż jest oficjalnym 
dzierżawcą sekcji żużlowej KS 
ROW i tak nią kieruje, jak 
uważa za stosowne tzn. nie kie
ruje w ogóle. O przygotowa
niach do nowego, trudnego 
przecież, sezonu nie ma mowy. 
Sam klub znalazł się też w dość 
niezręcznej sytuacji: dzierżawca 
sekcji prawdopodobnie w naj
bliższym czasie oficjalnie roz
wiąże umowę z klubem, klubem 
postawionym oficjalnie w stan 
likwidacji i mającym poważne 
długi. Nie stać go więc chyba na 
utrzymywanie żużlowej druży
ny. Czas ucieka, a patowa sytua
cja trwa nadal. Jak twiedzi Hen
ryk Tomaszewski, obecny prezes 
klubu, strona klubowa jest go-

kiego był dla klubu, który bar
dzo szybko, a nawet zbyt szybko 
podpisał umowę ze wspomnia
nym biznesmenem, cenną 
lekcją. Dziś wielu przyznaje, że 
był to podstawowy błąd 
i w przyszości trzeba będzie 
postępować bardziej rozsądnie 
i uważnie.

Ale historii, nawet tak 
krótkiej, nie da się cofnąć 
i żużlowcy pozostali praktycznie 
na lodzie. Szczęście, że są jeszcze 
ludzie na których pomoc można 
liczyć. Jak wyglądać będzie naj
bliższa przyszłość sekcji, trudno 
dziś jeszcze wyrokować. Przed
stawiciele Rybnickiego Klubu 
Motorowego powołanego swe
go czasu do życia twierdzą, iż 
posiadają listy intencyjne po
ważnych sponsorów, którzy jed
nak pytają o konkrety, a tych 
nie będzie tak długo, jak 
dzierżawcą sekcji będzie ktoś 
spoza RKM-u. Nie mnie oce
niać ofertę ludzi z RKM-u, to 
zadanie klubowych działaczy, 
którzy decydują o dalszych lo
sach rybnickiego żużla. Przygotowujący

Przygotowujący się do sezonu spor
towiec powinien jednak wie
dzieć na czym stoi, a jeśli jego 
byt jest niepewny - słabnie mo
tywacja i zaangażowanie. 
Później na torze nie wszystko 
można nadrobić ambicją i bra
wurą.

Osobiście wciąż tęsknię za 
stabilizacją w rybnickim klubie. 
Jak na razie wszystko zmienia 
się jak w kalejdoskopie. Niemyj
ski po efektownym początku 
okazał się gwiazdą jednego sezo
nu i jego kadencja powoli dobie
ga końca. Wielu wiesza na nim 
teraz psy. Dla mnie pozostanie 
człowiekiem, który dla rybnic
kiego żużla poświęcił wiele. Cza
sem zastanawiam się, czy cena 
jaką zapłacił nie była zbyt wyso
ka... WACŁAW TROSZKA

Świąteczne
strzelanie

W najbliższą środę mija 74 
rocznica odzyskania przez 
Rzeczpospolitą niepodległości. 
Z tej okazji Zarząd Miejski Ligi 
Obrony Kraju organizuje na 
strzelnicy w Paruszowcu okoli
cznościowe zawody strzeleckie. 
Udział w nich wziąć mogą wszy
scy chętni, bez względu na wiek 
i płeć. Zawody odbędą się w ka
tegorii zespołowej i indywidual
nej. Zgłoszenia trzyosobowych 
drużyn jak i pojedynczych 
strzelców przyjmowane będą 
w dniu zawodów - na strzelnicy. 
Strzelanie odbywać się będzie 
z pistoletów TT, P-64, P-83 i in
nych w dwóch konkurencjach:

- 3 + 1 0  strzałów z odległości 
25 metrów do tarczy 50x20/czas 
na oddanie strzałów ocenianych 
12/

- 5 strzałów z odległości 50 
metrów do tarczy sylwetkowej 
w ciągu 30 sekund.

Ośmiu najlepszych zawod
ników ze strzelań eliminacyj
nych wystąpi w finale, w którym 
każdy z jego uczestników będzie 
miał do oddania 10 strzałów. 
W kategorii drużynowej liczyć 
się będzie oczywiście suma 
strzałów członków zespołu. Dla 
zwycięzców organizatorzy przy
gotowali okolicznościowe na
grody.

Dodatkowe informacje do
tyczące zawodów strzeleckich 
uzyskać można w sekretariacie 
ZM LOK w Rybniku pod nume
rem telefonu 210-18.

/w a ck /

tel. 392-134 
tel/fax 20-278

Roman Niemyjski
Foto:

PUH „ULEX,,

Os. Południe 37 
44-253 Boguszowice

prowadzi sprzedaż ratalną bez 
poręczycieli i bez pierwszej wpłaty,

sprzętu RTV, AGD, zestawów do odbioru 
telewizji satelitarnej, kamer video 

wszystkich typów, wykonuje usługi kserograficzne. 
Linię kredytową obsługuje

Górnośląski Bank Gospodarczy SA - filia Boguszowice. 
Również sprzedaż w  leasingu

wack

Kro n i k a  
p o l i c y j n a

Głód czytam a
W nocy z 27 na 28 paździer

nika włamano się do kiosku 
„Ruchu,, nr 23 przy ul. Racibor
skiej. Złodziej po wybiciu szyby 
wystawowej skradł książki z se
rii „Harlequin,,, czasopisma 
„Pani,, i „Majster,,. Suma strat 
wyniosła 500 tys. zł.

Nie zdążył wynieść 
28 października między godz.

18. 30 a 21. 30, nieznany sprawca 
włamał się do budynku miesz
kalnego przy ulicy R udzkiej. 
Dostał się do środka po wybiciu 
szyby w oknie. Następnie 
wyłamał drzwi wewnątrz bu
dynku i przygotował łup do wy
niesienia. Przestępca został pra
wdopodobnie spłoszony i uciekł 
z miejsca przestępstwa.

Wypadek na przejeździe 
28 października o godz. 13. 30 

na przejeździe kolejowym w po
bliżu szkoły górniczej na ulicy 
Małachowskiego w Boguszowi
cach, samochód fiat 125p 
potrącił 16-letniego chłopca. 
W wyniku wypadku doznał on 
złamania uda oraz wstrząśnie- 
nia mózgu i przebywa w szpita
lu.

Koszem w auto
Na parkingu przy ulicy Armii 

Krajowej, 28 października
o godz. 23. 10 policyjny patrol 
zatrzymał na gorącym uczynku 
chuligana, który metalowym 
koszem uszkodził samochód fiat 
126p. Koszt zniszczenia oszaco
wano na 1 mln zł. Pijany spraw
ca /1 , 82 promila alkoholu/ zo
stał aresztowany do wyjaśnienia 
/i  wytrzeźwienia/.

Dziecko pod „nysą„
30 października, o godz. 

12. 10 na ulicy Patriotów sa
mochód nysa potrącił 8-letniego 
chłopca, który nagle wybiegł na 
jezdnię zza stojącego ciągnika. 
Dziecko doznało obrażeń głowy
i zostało umieszczone w szpitalu 
na obserwacji.

Pijany taksówkarz 
30 października, o godz.

14. 30 na skrzyżowaniu ulic Pro
stej i Żorskiej, samochód polo-

polonez - taxi uderzył w przydrożny 
słup oświetleniowy, po czym zje
chał ze skarpy i przewrócił się na 
dach. 19-letnia pasażerka do
znała stłuczenia kolana i głowy. 
Kierowca, który zbiegł z miejsca 
wypadku został zatrzymany 
w pościgu przez patrol policji 
ruchu drogowego. Okazało się, 
że był on pijany - miał ok. 1, 9 
promille alkoholu.

Potrącenie pieszej
30 października, o godz.

13. 00 na ulicy Kościuszki nagle 
wtargnęła na jezdnię pod nad
jeżdżający samochód 40-letnia 
kobieta. Doznała ona ogólnych 
potłuczeń dała.

Rowerzysta pod autem 
Na ulicy Nowej w Jankowi

cach, 30 października wieczo
rem fiat 125p najechał na 
leżącego na jezdni 48-letniego 
rowerzystę. Mężczyzna ten do
znał stłuczenia głowy i innych 
obrażeń.

Kradzione znicze 
W nocy z 30 na 31 paździer

nika w Kamieniu przy ulicy Ro
botniczej, nieznani sprawcy 
włamali się do kiosku wybijając 
szybę. Skradli znicze nagrobko
we i inne przedmioty wartości 
130 tys. zł.

Tej samej nocy w Kamieniu 
włamano się do kiosku spożyw
czego przy ulicy Nałkowskich. 
Złodzieje po wyważeniu zamka 
w drzwiach skradli wyroby cu
kiernicze i papierosy różnych 
gatunków oraz dokonali znisz
czeń. Straty wyniosły 10 mln zł. 
Kradzione słodycze też tuczą...

Uwaga - ślisko!
31 października, o godz.

18. 00 na ulicy Rzuchowskiej 
w Dzimierzu kierowca fiata 
126p nie opanował pojazdu na 
śliskiej nawierzchni i uderzył 
w przydrożne drzewo. Obraże
nia odniosła 19-letnia pasażerka 
samochodu.

Skarpety na zimę 
W nocy z 31 października na 

1 listopada włamano się do kios
ku „Ruchu,, przy ulicy Konars
kiego. Sprawcy po urwaniu 
kłódek i zniszczeniu zamka 
w drzwiach skradli skarpety, 
rajstopy oraz proszki do prania 
wartości 3 mln zł.

Baseballowy mecz oldbojów
Już jutro na boisku 

GÓRNIKA Boguszowice 
przy kop. „Jankowice,, 
odbędzie się organizowany 
pod patronatem Polskiego 
Związku Baseballu i Soft- 
ballu Turniej drużyn „Old 
Stars,, o Puchar Prezydenta 
Rybnika.

Rywalizować będą trzy 
zespoły prawdziwych pio
nierów tej iści e  ame
rykańskiej dyscypliny spor-

Włamanie po buty
Nieznani sprawcy włamali się 
w nocy z 31 października na 
1 listopada do hurtowni przy 
ulicy Gliwickiej. Po wyważeniu 
drzwi i wejściu do środka skradli 
obuwie, kalkulator oraz wier
tarkę - pilarkę o łącznej wartości 
6, 5 mln zł.

Zaopatrzeniowcy...
Czas pobytu na cmentarzach 

postanowili wykorzystać także 
włamywacze. Pod nieobecność 
domowników między 11. 30 
a 18. 30 , 1 listopada włamano się 
do domu jednorodzinnego przy 
ulicy Sobika. Sprawcy wybili 
szybę w oknie piwnicznym, 
a następnie wyważyli drzwi. Po 
wejściu do domu skradli 
gotówkę w kwocie 3, 8 mln zł 
oraz biżuterię złotą i srebrną
o wartości 11, 8 mln zł.

Tego samego dnia między 
13. 30 a 21. 40 nieznani sprawcy 
włamali się do budynku przy 
ulicy Olszowej. Wyważyli drzwi 
wejściowe i skradli komputer, 
magnetowid, dekoder do anteny 
satelitarnej wraz z pilotem o wa
rtości 12 mln zł.

Amatorzy baterii
2 listopada o 3. 20 ujawniono 

włamanie do kiosku Ruchu przy 
ulicy Małachowskiego. Złodzie
je wyrwali kłódki i wyłamali 
drzwi po czym skradli papierosy
i baterie R20, straty oceniono na
6 mln zł.  / j a k /

tusportu na polskiej ziemi: 
Górnik Boguszowice, Silesia 
Rybnik i Kolejarz Rybnik. 
Niezła śmietanka! Na tur
niej, który rozpocznie się 
w sobotę 7 listopada o godz. 
10. 30 organizatorzy zapra
szają wszystkich miłośników 
baseballu, softballu i sportu 
w ogóle. Turniej sponsorują 
KWK „Jankowice,, oraz fir
ma „Becker-War-kop. „

/w a ck /

Ml F U J I C O L O R

EK SPRES  
Rybnik 
Reja 2

W ywoływanie negatywów i wykonywanie odbitek 
w dwóch form atach, również typu PO C K ET. 

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

PORADY PRAWNIKA - w środy
Dyżury prawnika, udzielającego bezpłatnie 

porad prawnych w środy, w godz. od 15. 00 do 17. 00 
w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

OGŁOSZENIA DROBNE

Poszukuję lokalu na gabi
net stomatologiczny. Wiado
mość: Rybnik tel. 235-06 
w godz. 7. 00 - 15. 00

 NASZ ADRES:
 44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel/fax 28-825,  23-195

 Biuro czynne
od 9. 00 do 17. 00

Restauracja OLIMPIA 
na terenie M iejskiego  

Ośrodka Sportu 
i Rekreacji 

w Rybniku-Kamieniu, 
ul. Hotelowa 12 

zaprasza 
na D A N C IN G I  
Już od 7 listopada 

w każdą sobotę możesz 
bawić się przy muzyce 

zespołu TRIO 91, 
a w każdy piątek 
zapraszamy na 

D YSK O TEK Ę. 
Organizujemy również 

bankiety
i przyjęcia ślubne.

Z A PR A SZ A M Y !  
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Sztuczne
czy

prawdziwe
Od paru dobrych lat na

dejście sezonu zimowego 
zwiastuje dyskusja
o wyższości sztucznego mi
sia nad prawdziwym futrem. 
Oczywiście, jest ona odprys
kiem wielkiego problemu, 
jakim jest ochrona środowi
ska naturalnego. I o ile pra
wie nikt nie ma wątpliwości, 
że strzelanie do dzikich 
zwierząt, aby zedrzeć z nich 
futro i odziać w nie kobiety, 
jest barbarzyństwem, o tyle 
hodowla zwierząt w tym sa
mym celu, nie budzi aż ta
kich emocji. Tłumaczymy to 
sobie choćby analogią 
zwierząt hodowanych na 
mięso, a wegetarianie stano
wią mimo wszystko, niewie
lki procent ludzkości...

Trzeba przyznać, że sztu
czne futerka, jakie dostępne 
są na naszym rynku nie 
budzą entuzjazmu. Chcą 
chyba za bardzo być podob
ne do oryginału, zaś po roku 
najczęściej przypominają

N A S Z E
PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka 
7 listopada, po zakończeniu 

koncertu w TZR - JAM SES-
SION z udziałem gości VII SI
LESIAN JAZZ MEETING.

8 listopada, godz. 19. 00 - 
24. 00, WIDEODYSKOTEKA 
połączona z losowaniem 
wejściówek na listopad, cena bi
letu 20. 000. - zł

Teatr Ziemi Rybnickiej
6 listopada, godz. 18. 00, 

3 dzień VII SILESIAN JAZZ 
MEETING - „ZJAZD 
GWIAZD,,, wystąpi GRUPA 
BILLA MOLENHOFA w skła
dzie: Bill Molenhof USA, Zbig
niew Namysłowski, Krzysztof 
„Puma,, Piasecki, Jan Cichy, 
Mirosław Sitkowski oraz LORA 
SZAFRAN z grupą NEW PRE
SENTATION w składzie: Piotr 
Wojtasik, Wojciech Niedziela, 
Jacek Niedziela, Adam Buczek, 
cena biletów 35. 000. - i 20. 000. - 
zł

7 listopad, godz. 18. 00, 4 dzień 
VII SILESIAN JAZZ MEE
TING - „NIE BYŁO NAS, 
BYŁ JAZZ...,, - wystąpi KWA
RTET MIECZYSŁAWA 
SZCZEŚNIAKA w składzie: 
Mieczysław Szcześniak, Joa
chim Mencel, Jacek Niedziela, 
Marcin Jahr; program jubileu
szowy z okazji 35 lat jazzu w Ry
bniku wykonają: SOUTH SILE
SIAN BRASS BAND, AND
RZEJ TREFON and 
FRIENDS oraz VARIABLE 
SILESIAN OLD POWER, ce
na biletów 35. 000. - i 20. 000. -.

10 listopada, godz. 17. 00, 
„INWESTUJEMY W HU
MOR,,, program w wykonaniu 
Haliny Kunickiej, Jerzego Ofier
skiego, Jaremy Stępowskiego, 
Lucjana Kydryńskiego i Janusza 
Senta połączony z pokazem fu

pokrycia foteli w aucie 
o sporym przebiegu...

Gdyby pokazały się „mi
sie,, takie, jakie projektuje 
francuski mistrz Jean Clau
de CASTELBAJAC /na 
zdjęciu/ nikt nie musiałby 
mnie przykonywać o ich 
wyższości nad lisami, czy 
norką...

Wróżka

ter i skór, cena biletu 50. 000. - zł.

Klub Filmowy 
EKRAN przy TZR 

9 listopada, godz. 19. 00, 
„ŚCIEŻKA STRACHU,,, film 
gangsterski prod. USA, reż. Joel 
Coen, grają G. Byrne, A. Finney, 
wstęp za okazaniem karnetów.

Kino Premierowe przy TZR 
11 i 12 listopada, godz. 17. 00 

i 19. 00, „CZARNA SUKNIA,, 
film kanadyjsko-australijski, 
reż. B. Beresford, w roli głównej 
L. Bluteau, cena biletów 
20. 000. - i 15. 000. -zł

Kino WRZOS 
Dom Kultury 

w Niedobczycach
8 listopada, godz. 17. 00, film 

prod. francuskiej pt. „PRZY- 
GODY RABBIEGO JAKU
BA,,

10 listopada, godz. 9. 00 
i 11. 00, występ zespołu tańca 
estradowego „RADOST,, 
z Czecho - Słowacji

Kino ZEFIR 
Dom Kultury 

w Boguszowicach
6 listopad, godz. 17. 00 i 19. 00 

, film fab. prod. USA pt. 
„FX/2„.

8 - 1 3  listopada, godz. 17. 00 
i 19. 00, film fab. prod. USA pt. 
„OTCHŁAŃ,,

12 listopada, godz. 17. 00 kon
cert zespołu „UNIVERSE,, , lau
reata nagrody gł. i nagrody pub
liczności na FPP w OPOLU 
oraz zdobywcy nagrody za naj
piękniejszą piosenkę o miłości 
na MFP Sopot 1992.

Ponadto
Galeria TZR

proponuje wystawy malarstwa 
Jadwigi PIETREK i tkaniny ar
tystycznej Magdaleny MAR
TYNIUK - SIELICKIEJ.

/g w /

PYTASZ MOJE DZIECKO CO TO JEST MIŁOŚĆ 
TO NAJWIĘKSZA ZAGADKA,

ALE NIE CHCEMY JE J  ROZWIĄZANIA

Dziesięć najkrótszych określeń miłości:  HEINE
☆  „Miłość to ciężka choroba psychiczna,, Platon
☆  ,,Miłość - służba wojenna„ Ovid
* ,,Miłość to naprawdę wielkie wydarzenie„ Cesare Pavese
☆  „Miłość to męka„ Friedrich Georg Juenger 
* ,,Miłość - to gra„ Marie Luise Kaschnitz
☆  „Miłość - to tragedia„ Richard Wagner
☆  ,,Miłość - to bezkrytyczna akceptacja. Koniecznie„ Sam 
Keen
☆  ,,Miłość to żar i przypływ„ Franz von Baader
☆  ,,Miłość to morderstwo„ Otto Weininger
☆  ,,M iłość - to więcej„ Friedrich Schlegel

Z cyklu: Spotkania z miłością, wybór i wydanie Johannes Thiele 
 Z języka niemieckiego tłumaczyła Krystyna PIASECKA

9 . 11 . 1992 r.
PROGRAM 1

6. 00 Kawa czy herbata
9. 00 Wiadomości
9. 10 Program dnia
9. 15 Mama i ja
9. 25 Dla dzieci: przedszkolny 
koncert życzeń
10. 00 „Dynastia,,
11. 00 „Pierwsze 365 dni życia 
dziecka,, /1 1/
11. 30 Łykend’92 - relacja z fes
tiwalu piosenki autorskiej, stu
denckiej i poetyckiej
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16.00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Język francuski
12. 45 Świątynie przyrody, Ca- 
maraue, film w wersji franc. 
13. 15 Język niemiecki /1 0 /
13. 45 Oblicza Austrii - film 
w wersji niemieckiej
14. 15 Język włoski /1 0 /
14. 30 Język angielski /1 0 /
15. 00 „ALF,,
15. 30 Prezentacje - W Pułtusku
16. 00 Program dnia
16. 05 Luz - program nasto
latków
17. 00 Teleexpres
17. 20 „ALF,,
17. 50 W kinie i na kasecie - 
magazyn nowości filmowych
18. 10 „Magazynio,, - program 
satyryczny
18. 20 Nasi obok nas - magazyn 
kresowy
18. 45 Polska z oddali - Jan No
wak Jaziorański
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 Antena
20. 30 Teatr TV - Antoni Cze
chow - „Płatonow,,, reż. A. Do
malik 23. 10 Wiadomości
23. 30 „Pogranicze w ogniu,, 
/ l l / - s e r ia l  TP
0. 25 Zakończenie programu

1330 Fizyka półżartem - 
Naprzód bez paliwa- 
ser. prod. niem.
13. 45 Rysuj z nami
13.55 Surowce- Pszenica, serial 
prod. niemieckiej
14. 10 Spotkania z cywilizacją - 
Nasz Bałtyk
14. 20 Co? Jak? Dlaczego? - Po
wietrze
1430 Tele-komputer 
1430 „Gwiazdy, /l/-„Sięgnijcie 
do gwiazd,, -
ser. dokum. prod. ang.
15. 20 My w kosmosie - historia 
astronautyki
1535 Laboratorium-Telefon 
2000
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Tik-tak oraz 
film „Dennis-zawiadiaka,,
16.55 Język angielski dla dzieci 
/4 0 /
17. 00 Teleexpres
17. 20 Film animowany
17.50 „Murphy Brown,, serial 
komed. prod. USA
18. 20 Encyklopedia II wojny 
światowej
18. 45 Ściśle jawne - wojskowy 
program publicystyczny
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
1935 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej „M - Morderca,,, film krym. 
prod. niemieckiej
22. 05 Listy o gospodarce
22. 45 Wiadomości
23. 05 Inne kino - program 
J. Kapuścińskiego
2330 Powrót Bardów - Prze
mysław Gintrowski, Jacek K a
czmarski, Zbigniew Łapiński 
0. 20 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Programy lokalne
8. 40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
serial anim.
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
930 Hobby - magazyn
10. 00 Język angielski /3 6 /
10. 30 Język niemiecki /6 /
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów„2„
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport-Kolce - magazyn 
lekkoatletyczny
16.55 „Tajemnicze złote miasta,, 
- serial anim. prod. japon.
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych
17. 50 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 „Tusitala,, / 5 /  - ser. prod. 
ang. -austral.
20. 00 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/ 11/-ser. komediowy
20. 30 Odlot z Okęcia, czyli Lon
don - Beat w Warszawie
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22. 00 Inna niż wszystkie - spot
kanie z kompozytorką Aliną 
Piechowską
22.50 Jerzy Kośnik - sylwetka 
znanego fotografika
23. 10 Maraton Trzeźwości - 
„Sami dla siebie,, - reportaż
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

 WTOREK
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8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole 
930 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Pogranicze w ogniu,, 
/ l l /  - ser. TP
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 15 Przyjemne z pożytecznym
11. 30 Kultura ludowa - kontek
sty
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: Mar
keting, od a do +, sztuka sprze
daży
12. 45 Świat chemii /11/-MOL- 
s e r .  p o p u l a r n o n a u k o w y  
prod. USA
13. 15 Kuchnia - Dźwignia czyli 
co zrobił Archimedes

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta
rianie,,
9. 10 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
930 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język włoski dla 
początkujących / 6 /
10. 15 Język angielski w nauce 
i technice / 6 /
1030 Język francuski / 5 /
11. 00 Ojczyzna - polszczyzna: 
skrzydlate słowa Mickiewicza
11. 15 Na życzenie - „Pod obcym 
niebem,, cz. l film dokum.
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum „Ach, co to były za 
bale,,
16.55 „Kapitan Planeta i Plane
tarianie,, /pow t/
17. 20 Ojczyzna - polszczyzna: 
skrzydlate słowa Mickiewicza
17. 40 Moja wiara
18. 00 Programy lokalne 
1830 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA /powt /
18.55 Europuzzle
19. 00 „Nasz zmieniający się 
świat, /2 /„Super Europa,, 1992 
i później,, - serial dokum. prod. 
ameryk. - niemiec.
20. 00 Reporterzy „Dwójki,, 
przedstawiają
2030 La la mi do, czyli poryki
wania szarpidrutów
21. 00 Panorama 
21.30  Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 Klub filmowy dwójki- 
„Zorza polarna,, film fab. prod. 
norweskiej, reż. Lasse Glomm
23. 45 Legionowe groby - poety
cka impresja
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

 ŚRODA 

1 1 . 11. 1992 r.
PROGRAM 1

8. 25 Program dnia 
830 Kościół i wojsko
8.55 „Królewna w oślej skórze,, - 
film fab. prod. franc.
10. 20 Na Rapowo, na ludowo - 
prezentacja dziecięcego zespołu 
pieśni i tańca „Varsovia„
10.55 „Opowieść o dzikiej przy
rodzie,, - „Niezrównani dra
pieżczy,, - film przyrodniczy 
prod. USA

11. 15 Najstarszy żołnierz Rze
czypospolitej - film dokum. Ra
fała Brzeskiego o generalne Sta
nisławie Maczku
11. 45 Transmisja uroczystości 
przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie w rocz
nicę odzyskania niepodległości 
12.55 Listopadowe dni - film 
dokumentalny
13. 15 Scena młodego widza: 
Kornel Makuszyński-„Bezgrze- 
szne lata,, reż. W. Pawlak
14. 15 Piosenka sławna na całym 
świecie - wokół mazurka Dąbro
wskiego
15. 05 „Beji„ - film fab. prod. 
USA
1630 „Polegli, abyśmy żyli wo
lni,, - reportaż Zofii Haloty 
o cmentarzu Orląt Lwowskich
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Na wariackich papie
rach,, / 6 /  - serial
18. 15 Kazimierz Krukowski - 
progrm wspomnieniowy
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości 
20. 10„Panny i wdowy,, - ser. TP
21. 20 Tola Mankiewiczówna - 
życie i legenda - program doku
mentalny
2135 Wojtek Matuszewski 
w Carnegie Hall - recital for
tepianowy
22. 45 „Królowa Bona,, / 2 / - 
serial TP
2335 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7. 55 Powitanie
8. 00 Ulica Sezamkowa - pro
gram dla dzieci
9. 00 Bawiny góralskiego zwyku 
- rep. z XXIV Międzynarodowe
go Festiwalu Ziem Górskich 
w Zakopanem
9. 30 Program lokalny
10. 00 Święto Niepodległości - 
preludium symfoniczne Polo
nia,, op. 76 Edwardla Elgara
10. 15 „Pod obcym niebem,, - 
cz. 2 - film dok. Z. Wawra o dzie
jach polskich sił powietrznych 
w latach 1943-47
11. 15 „Rodzice,, miejcie się na 
baczności - film fab. prod. USA 
reż. Ronald F. Maxwell
13. 05 Pieczenie chleba - Anna 
Dymna
1335 Ateny Polskie /Puławy/
14. 05 700-lecie Nowego Sącza 
1430 Wymarsz - film dokumen
talny Wincentego Ronisza 
1630 Panorama
16. 40 Powitanie 
16.50 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
16.55 Teatr w kadrze - sprawy 
teatralne Erwina Axera 
/twórczość jednego z najwybit
niejszych reżyserów powojenne
go teatru, wieloletniego Dyrek
tora Teatru Współczesnego 
w Warszawie/
18. 00 Naczelny wódz gen Kazi
mierz Sosnkowski - fil. dok. Zbi
gniewa Wawra
1830 Halo dzieci - „Lobo - 
pomysłowy pies,,
1835 Perły z lamusa: „Pożegna- 
nie z bronią,, - film fab. prod. 
USA
20. 05 Śpiewa Hanna Banaszak
21. 00 Panorama
2130 Koncert Boba Dylana 
/k oncert z okazji 30-lecia karie
ry artystycznej/
22. 45 Piwnica Pod Baranami - 
piosenki Leszka Wójtowicza 
przedstawia Piotr Skrzynecki
23. 20 „Żywi mają zawsze racje 
przeciw umarłym,, - program 
w 70 rocznicę urodzin Tadeusza 
Borowskiego
23. 45 „Kantata Witolorauda,, - 
słowiańskie pieśni obrzędowe 
Stanisława Moniuszki do słów 
Józefa Ignacego Kraszewskie
go, wyk. chór męski „Harfa,, 
pod dyr. Henryka Szewczuka
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

 
 CZWARTEK

1 2 . 11 1992 r.
PROGRAM 1

8. 00 Dzień dobry - poranny ma

magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole 
930 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Kojak,, - ser. kryminalny 
prod. USA
11. 00 Nauka społeczna kościoła 
- progr. publicystyczny
11. 30 Żołnierz nieznyny - wojs
kowy progr. dokumentalny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: upra
wa pieczarek, przetwórstwo
12. 50 Walia - dziedzictwo naro
du /znany aktor Richard Bur
ton opowiada o kraju swego 
pochodzenia/
13. 25 Jak dożyć do stu lat - 
szkoła zdrowia Makarego Sie
radzkiego
13. 40 Mieszkamy w Polsce - 
Wyżyna Lubelska i Roztocze
14. 10 Nie tylko dinozaury
14. 30 Zwierzęta świata - Wielki 
rów afrykański-Pękający konty
nent, cz. l - film dok. prod. an
gielskiej
15. 05 Przez lądy i morza 
15. 35 Jak być pięknym, młodym 
i... magazyn młodzieży licealnej
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów 
„KWANT,, oraz film z serii „A- 
nimals in action,,
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dzień za dniem„ / 2 / se
rial obyczajowy prod. USA
18. 10 Magazyn katolicki 
18: 40 Trzydzieste urodziny ze
społu Jazz And Bali
19. 00 Tęczowy mini - box
19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Kojak„- serial kryminal
ny prod. USA
21. 15 Tylko w „Jedynce,,
22. 15 Bonjour la France - teletu
rniej
22. 45 Wiadomości
23. 05 Reporter - magazyn
23. 40 Język włoski dla 
początkujących /6 /
23. 55 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Nowe przygody He-Ma
na,, - ser. anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język angielski / 6 /
10. 30 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów „2,, 
i
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Język angielski w nauce 
i technice / 6 /
16. 55 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial animowany prod. 
USA
17. 20 Od pierwszego do pierw
szego - program publicystyczny
17. 50 Rozmowy o rzeczyniepos- 
politej A. Małachowskiego
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18. 55 Europuzzle /pow t. /
19. 00 „Cywilny front,, /4 /  - ser. 
prod. USA
19. 50 Cienie życia
20. 00 Wielka piłka
20. 45 Ad vocem - program Je
rzego Bralczyka
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 Teatr Sensacji: Catherine 
Arley „Wielki kawałek tortu 
w pułapce na myszy„ reż. J. 
Majewski
23. 10 „Spuścizna faszyzmu,, /2  
ostatni/„Złamane przyrzecze
nie,, film dokum. prod. ang.
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY
PIĄTEK

6 . 1 1 . 1992 r.
PROGRAM 1

9. 10 Ziarno - pr. Red. Katolic
kiej
9. 35 5-10-15 film z serii „Krzysz
tof Kolumb,, /10/  
10. 50 Język angielski dla dzieci

NIEDZIELA

8 . 1 1 . 1992 r.
PROGRAM 1

8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Desperacja,, - dramat 
psych. prod. niem.
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - jak 
wyposażyć masarnie
12. 45 Tylko u nas
12. 55 Temat dnia - Dogonić 
świat
13. 00 „Triumf cywilizacji zacho- 
dniej„
13. 50 Temat dnia - Dogonić 
świat
13. 55 O poezji z...
14. 10 Teleplastikon
14. 25 Temat dnia - Dogonić 
świat
1435 Kultura i my - To trzeba 
zobaczyć
14. 45 Odpowiem na każde pyta
nie
15. 00 „Mój dom,, - reportaż
o zespole „TRA„
15. 15 Być tutaj - Przywiązanie, 
cierpienie
1530 Temat dnia - Dogonić 
świat
1535Jeśli nie Oxford, to co? 
15.55 Jaka szkoła? - Uczeń ma 
zdobywać wiedzę
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Ciuchcia oraz 
film z serii: „Tao, Tao,,
16.50 Język angielski dla dzieci 
/3 7 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Triumf cywilizacji zacho
dniej,, / 9 /
18. 15 Prawo i bezprawie - 
pr. Rzecznika Praw Obyw.
18.30  34 Jazz Jamboree ’92 - 
reportaż
19. 00 Wieczorynka - „Kacper
i jego przyjaciele,,
1930 Wiadomości
20. 10 „Desperacja,,, dramat 
psych. prod. niem.
22. 10 Program publicystyczny
22. 45 Wiadomości
23. 05 Historia Hollywood / l /  
„Nadejście dźwięku,,
23. 10 Zawsze po 21-szej 
23.55 „Do utraty tchu...,, kon
cert Zespołu Def Leppard 
0. 05 Siódemka w Jedynce - To
masz S. Eliot
1. 55 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - ser. anim. prod. USA
9. 00 Transmisja obrad sejmu
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport
16.55 „Wojownicze żółwie Nin
ja,,
17. 20 „Kate i Allie,, / 9 /  - ser. 
kom. prod. USA
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Benny Hill
22. 15 „Imprerium słońca,,, film 
prod. USA, reż. S. Spielberg 
0. 40 Kwartet Jorgi cz. l -koncert 
w „Stodole,,
1. 05 Zakończenie programu

 SOBOTA  

7 . 11 . 1992 r.
PROGRAM 1
7. 25 Program dnia 
7. 30 Wieści
7. 40 Zygzak - magazyn młod
zieży wiejskiej
8. 00 Z Polski...
8. 15 Rynek-Agro - program 
w wiejskim biznesie
8. 35 Wszystko o działce
9. 00 Wiadomości

/38/
11. 00 Magazyn 60/90
11. 30 Sobotnie rendez-vous
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 „Edyseja zwierzęca,, /5 /
12. 30 Podróże na celuloidzie St. 
Szwarc-Bronikowskiego
13. 00 Walt Disney przedsta- 
wia: „Super Baloo,,
14. 20 TV Teatr Rozmaitości: 
Antoni Słonimski „Lekarz Bez
domny,,, reż. Szczepan Szczyk- 
no
15. 50 Zaproszenie do Teatru TV
- A. Czechow „Płatonow,,
16. 00 Sobotnie rendez - vous 
: Cyrkowe życie clowna
16. 40 Teatr TV „W życiu jak 
w teatrze,, /6 / - „Dyrektor do 
kwadratu dwa,,, scen. i reż. B. 
Borys-Damięcka
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Domek na prerii,,/ 1 9 / 
ser. prod. USA
18. 15 Program rozrywkowy
18. 30 Pegaz
19. 00 Małe wiadomości DD dla 
dzieci
19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
20. 30 „Skrzydełko czy nóżka,, 
komed. prod. fran., reż. Claude 
Zidi
22. 10 Kariery, bariery - A. Woj
ciechowski /Radio „Z,, /
23. 05 Wiadomości
23. 15 Sportowa sobota
23. 40 „Blef Coogana,, film senc. 
prod. USA
1. 20 Haich Life - program roz
rywkowy
1. 50 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7. 30 Szóstka z chmur - wojs
kowy magazyn filmowy
7. 45 Kapral - reportaż Miry 
Dębowskiej
8. 00 Panorama
8. 05 Ulica Sezamkowa - pro
gram dla dzieci
9. 05 ONA - magazyn dla kobiet
9. 25 Powitanie
9. 30 Tacy sami - program 
w języku migowym
9. 50 Magazyn przechodnia
10. 00 Z ziemi polskiej „Ślązacy 
w Teksasie„
10. 30 Artysta i jego świat - „Ar
tyści i modele,, - „Theodore Ge
ricault,, / 1/  film prod. angiels
kiej
11. 00 Młodzieżowa Akademia 
Filmowa - dyskusja o filmie 
Krzysztofa Zanussiego „Do
tknięcie ręki,,
11. 30 Klub Yuppies - program 
dla młodzieży
12. 00 Wzrockowa Lista Prze
bojów M. Niedźwieckiego
12. 30 Auto - magazyn
13. 00 Studio Sport
13. 50 Za chwilę dalszy ciąg pro
gramu - program satyryczny
14. 20 Róbta co chceta
14. 40 Image - style w modzie
15. 00 Zwierzęta świata „Wielki 
Rów Afrykański,, / 3 /
15. 30 Lekarz domowy
15. 35 „Człowiek z karabinem,, 
film dokum.
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 Powitanie
16. 45 „Pełna chata,, /1 9 / - serial 
prod. USA
17. 10 Nasz Okudżawa - film 
dokum.
18. 00 Program lokalny
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 35 Akademia filmu polskiego 
„Spóźnieni przechodnie,,, scen. 
Stanisława Dygata wg własnych 
opowiadań
20. 30 Wielki sport
21. 00 Panorama
21. 30 Słowo na niedzielę
21. 35 Camerata 2 przedstawiają
- magazyn muzyczny
22. 15 „Szkic do portretu pew
nego małżeństwa,, / l /  - serial 
obycz. prod. ang.
23. 10 Rivenalia 92 - Warszaws
ka Wiosna Kabaretowa cz. 2
24. 00 Panorama
0. 10 The John Lurie National 
Orchestra - koncert z Festiwalu 
Jazz Jamboree 92 /cz. 2/
1. 10 Zakończenie programu

6. 55 Program lokalny
7. 00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,, -„Śpiew de
lfinów,, - serial dokum. prod. 
franc.
7. 45 Rolnictwo na świecie
8. 00 Dylematy /ocena progra
mu rządowego „Szanse wsi i rol
nictwa, /
8. 20 Notowania
8. 45 Polskie ZOO /pow t/
9. 00 Zamek Eureki /9 /  - serial 
prod. USA
9. 25 Teleranek
9. 50 „Dzieci z ulicy Degrassi,, 
serial prod. kanad.
10. 15 Język angielski dla dzieci 
/3 5 /
10. 25 „Japonia,, / 2 /  serial 
dok. prod. angielskiej
11. 25 Kinoteka Polska - pro
gram Iwonny Łękawy
11. 45 Tydzień - magazyn rol
niczy
12. 30 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 55 Tęczowy music-box
13. 40 Wywiady małych wiado
mości DD
13. 50 Z kamerą wśród zwierząt - 
żółwie
14. 05 W starym kinie „Ułan 
księcia Józefa,, film histor. prod. 
polskiej, reż. Konrad Tom
15. 30 Pieprz i wanilia „Z nami 
przez świat,, - Kto jest Indiani
nem?
16. 15 Rhytmick
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Dynastia,,
18. 20 7 Dni świat
18. 50 Śpiewnik domowy Jana 
Kaczmarka
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Schultz i Schultz,, - ko
media obyczajowa prod. niem.
21. 45 Sportowa niedziela
22. 40 Wieczór w teatrze
23. 10 Gdybym był królem - 
„Biały orzeł na nerwowym tle,, - 
miniatura literacka Andrzeja 
Kijowskiego w interpretacji 
Aleksandra Bardiniego
23. 25 Kino Europejskie: „Dwo
rzec dla dwojga,,, film fab. prod. 
radz. /1982 r. - 135 min. /
1. 40 Zakończenie programu

PROGRAM 2
730 Przegląd tygodnia /dla 
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, - 
„Śmiertelna choroba,,
8. 25 Film dla niesłyszących „Re
cepta na miłość,,
9. 20 Słowo na niedzielę /dla 
niesłyszących/
9. 25 Powitanie
930 Programy lokalne
10. 30 Do trzech razy sztuka
11. 00 Nadzwyczajny koncert 
WOSPRiTV w Katowicach 
z solistką Marthą Argerich - 
fortepian
12. 00 „Rodzinny bumerang,, - 
ser. obycz.
12. 45 Przed festiwalem polskich 
filmów fabularnych - spotkanie 
z kompozytorem Janem Kacz
markiem
13. 00 „Podróże w czasie i prze
strzeni,,
13. 50 Weekend
14. 10 Animals - magazyn Ewy 
Banaszkiewicz
15. 00 Wydarzenie tygodnia
15. 30 Godzina z Hanna - Bar
bera
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Cudowne lata,,
17. 10 „Serce poezji jest zimne„ 
spotkanie z A. Zagajewskim
17. 40 Ścieżki duchowe - Andrzej 
Dudek-Durer
18. 00 Festiwal mediów - repor
taż Iwonny Łękawy
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 35 „Bracia Marx na Dzikim 
Zachodzie,, kom. prod. USA
20. 10 Polityk miesiąca
21. 00 Panorama
21. 30 Koło fortuny - teleturniej
22. 10 „Non solo sport,, - Lucia
no Pavarotti - Wielki koncert 
z udziałem gwiazd muzyki roc
kowej /m . in. Sting, Brian May, 
Zucchero, Mike Oldfield/
24. 00 Panorama
0. 10 Stacja L przedstawia - Aso
cjacje archetypów 
0.25 Zakończenie programu

Edyta
Geppert

„Powiodło mi się...,, pod
sumowała swoją karierę 
w udzielonym niedawno wy
wiadzie Edyta GEPPERT, 
objawienie polskiej estrady 
lat 80.

Pojawiała się rzadko, więc 
środki masowego przekazu 
nie zdążyły zbanalizować jej 
wizerunku. Mimo kłopotów 
z polską krytyką i nieprzy
chylności decydentów od 
show-businessu, każda jej 
nowa piosenka była gorąco 
przyjmowana przez publicz
ność. Przepiękne teksty, cie
kawa aranżacja, przede 
wszystkim zaś jej wspaniały 
głos i oryginalna interpreta
cja sprawiają, że w nurcie 
piosenki refleksyjnej Edyta 
GEPPERT do dziś nie ma 
konkurencji. Stworzyła wła
sny, niepowtarzalny image, 
odbiegający od sztampo
wych produkcji estrado
wych. Mimo uśmiechu, po
zostaje chłodna, tworząc 
nastrój do przekazywania 
ważnych treści.

Tę wspaniałą, bezkom
promisową artystkę gościć 
będziemy w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej w niedzielę 15 lis
topada br o godz. 18. Kon

cert ten będzie promocją ko
lejnej płyty artystki, zaty
tułowanej „Follow the call,,.

/r ó ż /

Zaprosili  nas... 

... na X  jubileuszowe 
„Spotkania 

Z fotografią,,
Jastrzębski Klub Foto

graficzny „Niezależni,, i nie
rozerwalnie związani z nim 
Zofia i Jerzy Lubczyńscy, 
obchodzą 20 rocznicę swojej 
działalności. Jubileusz ten 
zostanie połączony z inau
guracją roku kulturalnego, 
która odbędzie się w MOK 
w Jastrzębiu 12 listopada
o godz. 18. 00.

W programie jubileuszo
wych „Spotkań z fotografią,, 
znajdzie się otwarcie wysta
wy fotograficznej
„Pamiętnik stryja,, - zdjęcie
i fragmenty pamiętnika Ed
warda Chętkowskiego z lat 
1912 - 1916 z budowy kolei 
Orsk - Orenburg w opr. Zofii 
Lubczyńskiej, pokaz barw
nych przeźroczy członków 
JKF „Niezależni,, oraz 
wręczenie pamiątkowych 
medali, a także rozmowy 
o sztuce i fotografii.

☆  ☆  ☆
... na II Konkurs 
Chórów im. ks. 

Anzelma SKROBOLA
który odbędzie się 

w dniach 13 - 15 listopada 
br. w Kościele NMP Matki 
Kościoła w Jastrzębiu Zdro
ju. Oprócz kilku chórów 
z okolicznych miejscowości, 
wystąpią 2 chóry z Czecho-

słowacji - „Lira„ i „Melo
dia,, oraz chór Katolickiego 
Zrzeszenia Młodzieżowego 
z Budapesztu.

Gościnnie wystąpi także 
m. in. chór rybnickiej Szkoły 
Muzycznej „CANTEMUS,, 
oraz chór „BEL CANTO,, 
z I LO im. Powstańców Śl. 
w Rybniku.

Imprezę zakończy złoże

nie kwiatów na grobie ks. 
dziekana A. Skrobola oraz 
msza w drogą rocznicę jego 
śmierci.

Organizatorami konkur
su są Rada Miasta oraz 
Miejski Ośrodek Kultury 
w Jastrzębiu, zaś sponsora
mi - ponad 20 jastrzębskich 
firm.

Pod znakami zodiaku

/ r ó ż /

BARAN
Ostry język jest w Twoim przypadku „narzędziem,, nie na czasie. 

Poczekaj az wydarzenia się oddalą  się , a zrozumiesz jak były błahe...

Powiedzenie, „być zdrowym jak byk,, nie bardzo przystaje do 
Twojej kondycji. Uważaj nawet na drobne dolegliwości...

BLIŹNIĘTA
Uważaj, by nie zawładnęła Tobą „listopadowa depresja,,, bo zły 

nastrój może przeciągnąć się zimę...

Rozpęd i rozmach nie są Twoją główną cechą, choć wydaje się, że 
ostatnie decyzje przyśpieszą bieg  wydarzeń.

Nigdy nie brakowało Ci próżności, ale komplementy jakie zbierzesz 
w najbliższym czasie i ze względu na aparycję i sukcesy zawodowe, 
o mało nie zawrócą Ci w głowie...

PANNA
Ponury listopad rozjaśni Ci dość nieoczekiwanie intratna 

propozycja zawodowa. Trzeba będzie spięć się organizacyjnie, co dla 
Ciebie nie jest najłatwiejsze...

WAGA
Nie podejmuj ważnych decyzji, przeczekaj ten tydzień, zbierając siły 

do czasu, kiedy działanie stanie się efektywniejsze.
SKORPION

Podjęte przed wieloma miesiącami kroki zaczynają dopiero teraz 
przynosić korzyści, jak  zresztą słusznie przewidziałeś... „Co się 
odwlecze...,,

STRZELEC
Uważaj, aby w ferworze dyskusji nie forsować zbyt despotycznie 

swego zdania, bo wytworzysz  atmosferę, jakiej sam nie lubisz.

Bardzo ruchliwy okres, który może przynieść wiele interesujących 
znajomości zarówno w sferze zawodowej, a co ważniejsze - prywatnej!

Z  ogarniającym Cię nastrojem melancholii walczyć od zaraz! Może 
na krotko oderwiesz się od codzienności - nowy zukup, nowi ludzie?

R Y B Y
Do trzech razy sztuka - może powiedzenie to je s t potwierdzeniem 

Twojej sytuacji? Jedno masz zapewnione - komfort psychiczny...

5 minut łamania głowy

Ilustacje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiąza
nie łamigłówki do 16 listopada 
br., wylosowana zostanie nagro
da w postaci kasety video ufun
dowanej przez PUH „ULEX,, 
z Rybnika - Boguszowic, tel. 392-

134.
Rozwiązanie prosimy

przesłać na kartkach poczto
wych na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka,,, Rybnik, ul. Kościu
szki 54.

Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki

łamigłówki z „GR„ nr 42 z dnia 23 
października br. otrzymuje Ja
rosław KUCZMA, ul. Dworco
wa 3/23, 44-200 Rybnik.

Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5     8


