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„WYKOPALISKA,,
M IEJSKIE

- rozmowa z wiceprezydentem Rybnika 
MARIANEM ADAMCZYKIEM

Przemiany, które zacho
dzą w naszym kraju widocz
ne są też w (różnym stopniu) 
i u nas w Rybniku. Dużo się 
zmienia i pewnie jeszcze się 
zmieni. Za gospodarkę ko
munalną z ramienia ZA
RZĄDU MIASTA odpo
wiedzialny jest v-ce prezy
dent Marian Adamczyk i je
go prosiliśmy o rozmowę na 
temat spraw najbardziej wi
docznych i ocenianych przez 
każdego mieszkańca Rybni
ka.

„GAZETA RYBNICKA„ : -
Panie prezydencie, w obiego
wej opinii utarło się przekon
anie, że po objęciu jakiejś 
ważnej funkcji większość 
chciałaby „coś z tego mieć„ 
dla siebie.
Czy pan „coś z tego ma? „

MARIAN ADAMCZYK : -
Nie mam z pełnienia tej 

funkcji żadnych korzyści po
za normalną pensją v-ce pre
zydenta miasta, która wyno
si ok. siedem mln zł, za pracę

Program  TV 

od 7

do 13

lutego

TV

tego z tytułu pracy w Mię
dzygminnych Związkach 
Komunalnych otrzymuję 
ok. 1, 5 mln zł.

Mikołowskiej...

M. A. - Chodnik przy ul. Mi
kołowskiej remontowano po 
budowie kanalizacji, którą

po kilkanaście godzin dzien
nie oraz w soboty i niejedno
krotnie w niedzielę. Oprócz

„G. R. „: - Mówi się jednak, 
że „miasto,, wybudowało pa
nu dojazd do posesji przy ul.

rozpoczęto 3 lata temu, a do
jazd do mojej posesji wykonałem 

c. d. na str. 4-5

B ogaty  lu to w y  repertuar

Zaproszenie do T E A T R U
Sądząc z lutowego reper

tuaru Teatru Ziemi Rybnic
kiej, życie kulturalne w na
szym mieście kwitnie!

Już w najbliższą niedzielę 
zmaterializje się na Dużej 
Scenie TZR ulubiony temat 
towarzyskich konwersacji - 
POLSKIE ZOO. Rewelacyj
ny duet KRYSZAK - ZA
ORSKI uzupełnią : Marcin 
WOLSKI - autor, nie zo
stawiający suchej nitki na 
nikim i na niczym oraz Jo
lanta ZYKUN. Może absur
dy naszej rzeczywistości, 
ukazane w krzywym, kaba
retowym zwierciadle pomo
gą nam zwiększyć dystans 
do wszystkiego, co dzieje się 
wokół, a tym samym polep
szyć własne samopoczucie?

Pc raz kolejny zawita do 
Rybnika Państwowy Zespół 
Pieśni i Tańca „ŚLĄSK,,! 
Fala przemian społeczno- 
politycznych pozwoliła po
wrócić na swoje miejsce jego 
założycielowi i długoletnie
mu dyrektorowi prof. Stani
sławowi HADYNIE. Pod je
go kierownictwem zespół

odzyskał swój blask i tem
perament, a barwne widowi
sko folklorystyczne wolne 
jest od eksperymentów, 
w których chor miał być 
„roztańczony,,, a balet „roz
śpiewany,,.

Warszawski Teatr
„KWADRAT,, przedstawi 
na rybnickiej scenie swoją 
najnowszą premierę - kome
dię „MAYDAY,, Raya CO
ONEY’A. W Londynie sztu
ka ta była grana już ponad 
1000 razy, w więc pełny suk
ces! Sukcesem jest również 
spektakl warszawski. Nie 
mogło zresztą być inaczej, 
skoro w obsadzie znajduje
my nazwiska Wojciecha PO
KORY, a także Jerzego 
BOŃCZAKA, Marka SIU
DYMA, Jerzego TURKA, 
Ewy WENCEL, Pawła WA
WRZECKIEGO i innych.

Również dzieci i młodzież 
nie powinni się nudzić, a to 
za sprawą spektakli w wyko
naniu teatrów „Bagatela,, 
z Krakowa oraz „Nowego,, 
z Zabrza.

W KINIE PREMIERO

PREMIEROWYM przynajmniej dwa 
wydarzenia - „Zielona kar
ta,, Petera WEIRA, którego 
prawie każdy film jest suk
cesem, choćby ostatnio 
„Stowarzyszenie Umarłych 
Poetów” , a wcześniej, zro
biony jeszcze w Australii, 
„Piknik pod Wiszącą Ska
łą,,. Dodatkowym atutem 
„Zielonej Karty,, jest Gerard 
Depardieu. Wspólnie z Andie

Andie McDowell tworzą parę 
na pozór nie mającą szans na 
porozumienie. Drugi, to 
„The Fisher King,, ze świet
nymi rolami Robina Willia
msa i Jeffa Bridgesa, których 
łączy trudna przyjaźń na tle 
nieprzyjaznego outsiderom 
Nowego Jorku.

(róż)

Jarosław J. Szczepański 
(RW E   -  Warszawa)

-  specjalnie dla „GR„

GRY
I ZABAWY
PARLAMENTARNE

PARLAMENTARNE    Polski parlament coraz 
bardziej zaczyna przypomi
nać swego poprzednika z lat 
dwudziestych, czyli sejm 
z pierwszych lat po odzys
kaniu przez Polskę niepod
ległości w roku 1918. Wów
czas też atmosfera na sali 
obrad była niezwykle gorą
ca, a zdarzało się, iż oprócz 
słów, delikatnie mówiąc, 
nieparlamentarnych, posło
wie brali się do rękoczynów. 
To obecne nawiązywanie 
(na swój sposób) do tradycji, 
budzi w niektórych obser
watorach grozę, a wśród wię
kszości coraz większą obojęt
ność wobec tego, co dzieje się 
w parlamencie, w Belwederze 
czy okolicach Rady Minist
rów.

Bo, jeśli tam nie mogą się 
sami ze sobą dogadać, jeśli 
jedynym tematem są dysku
sje, jak je określają komen
tatorzy życia politycznego - 
zdecydowanie ZASTĘP
CZE, to znaczy, że z państ
wem polskim jest już źle i najwyższa 

c. d. na str. 3

A tak tańczy potencjalna kon
kurencja „Śląska,, - zespól „SO
BÓTKI,, z Jankowic.
Czyt. na str. 6

CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ
1 cm2 - 8. 000, - zł 
1/4 kolumny - 900. 000, - zł 
1/2 kolumny - 1. 600. 000, - zł 
3/4 kolumny - 2. 400. 000, - zł 
1 kolumna - 3. 000. 000, - zł 
1 słowo - 5. 000, - zł
1 słowo w ogłosz. towarzyskich 2. 000, - zł 

UWAGI DODATKOWE
1.  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie 
krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - 
dolicza się 50 procent.
2.  Za umieszczenie ogłoszenia na pierwszej i ostatniej 
stronie dolicza się 100 procent.
3.  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.
4.  Bonifikaty:

- 10 procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



l U J z a r z ą d   MIASTA  INFORMUJEM IASTA  

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
przypomina o terminach płatności:

- podatku od nieruchomości oraz I raty podatku rolnego - do 
15 lutego,
- podatku od środków transportowych - do 15 marca,
- podatku od posiadania psów - do 30 kwietnia.
PODATKI TE WPŁACAĆ MOŻNA:
1 / na poczcie, w bankach i w ajencjach PKO - wpisując na 
blankietach wpłat konto Urzędu Miasta Rybnika w PBK 
W-wa I/O Rybnik - 372602-2017-225. Wpłaty podatku od 
środków transportowych dokonywane we wszystkich pla
cówkach pocztowych w Rybniku wolne są od opłat/opłaty 
te finansowane są przez miasto/
2 / w kasie Wydziału Finansowego ul. Chrobrego 2 /w  godz. 
8-15/
3 / u inkasentów w dzielnicach miasta:

a /  BOGUSZOWICE, GOTARTOWICE I KŁOKO
CIN w budynku byłego Urzędu Gminy w Boguszowicach, 
ul. Małachowskiego

b /  CHWAŁĘCICE w miejscu zamieszkania inkasentki 
ul. B. Czecha 24b

c / KAMIEŃ w świetlicy OSP ul. Szewczyka 30 
d /  NIEDOBCZYCE, NIEWIADOM i POPIELÓW 

w budynku b. UG, ul. Zagłoby
e /  ORZEPOWICE, RYBNICKA KUŹNIA w miejscu 

zamieszkania inkasentki w Rybnickiej Kuźni ul. Św. Mak
symiliana 33

f / ZEBRZYDOWICE w miejscu zamieszkania in
kasenta ul. Kasztanowa 17.
Wpłaty dokonywane u inkasentów wolne są od opłat manipu
lacyjnych.

Zachęcamy do wcześniejszego regulowania podatków 
oraz korzystania z usług poczty, banków i inkasentów. 
Uchroni to zainteresowanych przed traceniem czasu na 
wystawanie w kolejce przed okienkiem kasowym.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
z a t r u d n i

- pracownika d /s kultury fizycznej,
- inspektorów Straży Miejskiej.

Chętnych prosimy o osobiste zgłoszenie się 
w Urzędzie Miasta przy ul. Chrobrego 2, pokój nr 58.

P rosper Bank S .  A
O d d z i a ł  w R y b n i k u

44-200 Rybnik, ul. Kunickiego 5, tel. (0-36) 260-40, 
261-12, 22651-9 w. 5870, fax 261-12, tlx 33664

Uprzejmie informujemy Naszych Klientów, że od 27 sty
cznia 1992 r. obowiązują nowe, podwyższone oprocento

wania wkładów terminowych:
1.  Dla depozytów złotówkowych: 

a vista - 14 procent
3 miesięczne - 42 procent 
6 miesięczne - 45 procent 
12 miesięczne - 55 procent 
24 miesięczne - 56 procent i dłuższe

- odsetki od depozytów rocznych i dwuletnich są obliczane
i doliczane do kapitału co miesiąc
- na życzenie Naszych Klientów Bank wypłaca odsetki 
od depozytów rocznych i dłuższych kwartalnie.

Np. przy depozycie rocznym efektywne oprocentowanie 
od kwoty 100. 000. 000 zł wynosi 71. 218. 000 zł z możliwością 
kwartalnego wybierania odsetek.
- odsetki od depozytów krótszych niż rok będą doliczane 
do kapitału po upływie terminu umowy tak jak dotychczas.
2.  Dla depozytów dewizowych:

USD, FRF, GBP DEM, CHF
a vista 3 procent 2, 5 procent 
6 miesięczne 7 procent 5, 5 procent 
12 miesięczne 10 procent 9, 0 procent
2 lata i dłużej 11 procent 10, 0 procent
Minimalna kwota walut obcych zgromadzonych na depozy
tach 6 miesięcznych wynosi równawrtość 200 USD, a dla 
dłuższych równowartość 500 USD.
„PROSPER-BANK,, S. A. prowadzi także sprzedaż drugiej 
monety /srebro próby 750/ z serii „DOWÓDCY AK„ 
z wizerunkiem gen. Tadeusza Komorowskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

2

D ELEG A TU R A  IN F O R M U JE
Szkoły niepubliczne 

i samorządowe
SZKOŁY NIEPUBLICZNE 

nie posiadają osobowości praw
nej. Osobowość tę posiadają 
osoby fizyczne lub prawne, któ
re są właścicielami i ich organi
zatorami, w związku z czym 
możemy wyróżnić:
- SZKOŁY SPOŁECZNE - or
ganizatorami są związki zawo
dowe i stowarzyszenia,
- SZKOŁY PRYWATNE - or
ganizatorami są osoby fizyczne, 
spółki lub fundacje,
- SZKOŁY KATOLICKIE- or
ganizatorami są stowarzyszenia 
katolickie, zakony lub parafie.

Na terenie woj. katowickiego 
pracuje 41 szkół niepublicznych,  
wśród których 24 to szkoły spo
łeczne, 11 katolickich, 6 prywat
nych. W tej liczbie mieści się 20 
szkół podstawowych, 19 liceów 
ogólnokształcących i 2 zawodo
we.

W Delegaturze rybnickiej 
działa 6 szkół: 5 w Żorach 
i 1 w Rybniku.

ADRESY SZKÓŁ:
1. Prywatne Żeńskie Liceum 
Ogólnokształcące Sióstr Urszu
lanek, 44-200 Rybnik, ul. 3-go 
Maja, 22 tel. 28750.
Odpłatność miesięczna:

x
Z dniem 1. 01. 1992 r. 

wszystkie szkoły podstawo
we miast Rybnika i Żor zo
stały przejęte przez władze 
samorządowe. /szkoły lesz
czyńskie działają na tej zasa
dzie od 1. 01. 1990 r. /  Ozna
cza to, iż do obowiązków 
miasta należy m. in. wyposa
żanie szkół w środki finan
sowe i materialne, powoływanie

400. 000.  - zł
2.  Społeczne Liceum Ogólnoksz
tłcące, 44-240 Żory, 
u l .  A l .  W o j .  P o l s k i e g o  
4 tel. 342047
Odpłatność miesięczna:
600. 000.  - zł

(Organizator Koło Terenowe 
STO Żory)
3.  Społeczne Liceum Ogólnoksz
tałcące, 44-240 Żory, 
u l .  A l .  W o j .  P o l s k i e g o  
4 tel. 342047
Odpłatność miesięczna:
560. 000.  -zł

(Organizator „Pro - Fami
lia,, )
4.  Społeczna Szkoła Podstawo
wa, 44-240 Żory, ul. 
Al. Woj. Polskiego 4 
Odpłatność miesięczna:

w kl.: I - I I I  - 350 tys. zł 
w kl.: IV- VIII - 500 tys. zł

5.  Prywatna Szkoła Podstawo
wa, Żory, ul. Powstańców Śl. 
6 tel. 344431
Odpłatność miesięczna:
500 tys. zł (dane z września 1991
r. )
6.  Prywatna Szkoła Podstawo
wa, Żory, ul. Hańcówka 2 
Odpłatność - 300. 000. -zł (dane 
z września 91)

Odpłatność od lutego ulec 
może podwyższeniu.
Nadzór pedagogiczny nad tego 
typu szkołami sprawuje bezpo
średnio Kuratorium Oświaty 
w Katowicach.

Warunkiem kształcenia się 
w prywatnych i społecznych li
ceach jest złożenie przez mło
dzież egzaminów wstępnych, 
które odbędą się we wcześniej
szym terminie niż w szkołach 
publicznych.

X X

powoływanie i odwoływanie dyrek
torów szkół, powoływanie 
komisji konkursowych na 
stanowisko dyrektora 
i określanie regulaminu pra
cy tej komisji, wykonywanie 
zaleceń kuratorium wynika
jących z nadzoru pedagogi
cznego.

Wizytator 
Zofia GOLIŃSKA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na czynną w każdą niedzielę

GIEŁDĘ SAMOCHODOWĄ
na terenie targowiska w Rybniku, 

wjazd od ulicy Młyńskiej.
(w styczniu i w lutym obowiązuje tylko opłata parkingowa)

PORADY PRAWNIKA - w środy
Przypominamy naszym czytelnikom, że dyżury prawnika 

udzielającego bezpłatnie porad, przeniesione zostały 
na środy, w godz. od 15. 00 do 17. 00.

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

nik z 1920 roku. Tel. 213-47

ZGUBIONO legitymację 
studencką - Janusz Michal
ski, Rydułtowy, ul. Łokietka 
4 b/15.

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM laminator, 
tel. 551223

SPRZEDAM stylowy salo-

Automaty 
bez żetonów

Od niedawna międzymiasto
we automaty telefoniczne w Ry
bniku nie przyjmują żetonów 
„B„. Tym samym wielu miesz
kańcom naszego miasta utrud
niono rozmowy telefoniczne 
z sąsiednimi miejscowościami. 
Żetony „B„ umożliwiały telefo
nowanie do Wodzisławia, Żor, 
Jastrzębia czy Raciborza. Były  
także wygodne przy rozmowach 
na dalsze odległości - do Kato
wic czy nawet Warszawy. Żeto
ny „A„ są przeznaczone do roz
mów miejscowych, a „C„ są 
stosunkowo drogie. Klientom 
telekomunikacji pozostaje więc 
albo wrzucanie co kilkanaście 
sekund żetonów „A„ lub prze
płacanie za uzyskane połącze
nia, korzystając z żetonu „C„. 
Powód podjęcia przez teleko
munikację takiej decyzji jest 
znany wszystkim korzystającym 
z automatów - identyczne jak 
żetony „B„ są monety dwuzło
towe. Zmyślni rodacy skwapli
wie z tego skorzystali, narażając 
pocztę na straty. Dziwne jed
nak, że żetony te wycofano do
piero teraz, gdy dwuzłotówek 
w obiegu jest coraz mniej. Spe
ców od automatów telefonicz
nych nie stać było na podjęcie 
innej, mądrzejszej decyzji. Naj
łatwiej przecież wycofać, zlikwi
dować i zamknąć, niż wymyślić 
coś pozytywnego, by w zadawa
lający klientów sposób napra
wić swoje niedopatrzenie.

Przez długi czas od wprowa
dzenia żetonów do rozmów tele
fonicznych wszyscy wiedzieli 
o niefortunnej pomyłce telekomunikacji
telemunikacji z żetonami „B„, 
PPTiT poniosło z tego powodu 
na pewno duże straty, ktoś jed
nak takie żetony zaprojektował 
wprowadził do użytku - i wziął za 
to pieniądze!! I  na pewno nie był 
to krasnoludek!

A przecież jedną z podstawo
wych czynności powinno być 
sprawdzenie, czy projektowane 
żetony nie są podobne do będą
cych w obiegu monet. Dziś tele
komunikacja konsekwencje błę
du swoich pracowników prze
rzuca na klienta. Obywatel chce 
dzwonić - niech przepłaca. Nie 
chce przepłacać - trudno, nie 
musi dzwonić...

Zostaliśmy więc ukarani wed
ług zasady: kowal zawinił, Cy
gana powiesili.

(jak)

Podatki na raty
Wszyscy posiadacze psów 

płacą do kasy miejskiej podatek 
w wysokości 50 tys. zł. Dla wielu 
emerytów jest to poważny, jed
norazowy wydatek. Rada Dziel
nicy Rybnik-Zachód podjęła 
więc starania o rozłożenie im tej 
płatności na raty. Spotkało się to 
ze zrozumieniem Zarządu Mias
ta i w tym roku podatek można 
opłacić w kilku ratach. Ostatnia 
rata musi zostać wpłacona do 
kasy miejskiej do końca listopa
da.

(jak)

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Jarosław J. Szczepański
-specjalnie dla ,, Gazety Rybnickiej”

Gry i zabawy  
parlamentarne

c. d. ze str. 1
wyższa pora wziąć się same
mu za siebie.

I przyznam szczerze, że 
taka postawa występuje co
raz częściej. I to wszędzie. 
Od najmniejszych miaste
czek, aż po stolicę. Ludzie 
mają dość swarów i braku 
pieniędzy. A jeszcze bardziej 
mają dość niepewności jutra. 
Niepewności własnego zakła
du, niepewności istnienia mie
jsca pracy. ZMIANY 
W NAJBLIŻSZEJ OKO
LICY NIEPOKOJĄ NAJ
BARDZIEJ. Są zdecydowa
nie boleśniejsze, niż zmiany 
gdzieś tam w Katowicach, czy 
jeszcze dalej, np. w Warsza
wie.

Trochę trudno się oswoić 
z myślą, iż mój los jest w mo
ich rękach. To truizm, ale 
jakże w dzisiejszych czasach 
prawdziwy. Bo jest ciężko, 
a nawet jak określa obecny 
stan rzeczy wielu polityków, 
jest bardzo ciężko. Wykazu
jąc jednak dobrą wolę i chęci 
można w swoim codziennym 
życiu wiele zmienić.

Panuje u nas powszechne 
przekonanie, iż płacą jest to, 
co zarabiamy w swoim za
kładzie pracy. Nawet więcej 
- nie to, co zarabiamy, a to 
co mamy wpisane w pod
stawie umowy. Innych pie
niędzy, które udało się nam 
uzyskać, nie uważamy za 
własny zarobek.

Stąd również są bardzo 
niskie średnie płace uzyski
wane w Polsce. A nikogo 
przekonywać nie trzeba do
tego, iż wielu ludzi w Polsce 

 
W AFC  

Laboratorium 
Fotografii Barwnej 
Rybnik, ul. Łony 12, 

jedno zdjęcie 
T Y L K O  1600. -zł

zarabia w rożny sposób, cał
kiem poważnie traktując 
swoje zarobki dodatkowe, 
mniej zaś poważnie zarobki 
z podstawowej pracy. Stam
tąd należy się nam głównie 
socjalne zabezpieczenie, 
ubezpiecznie, dodatki na 
dzieci itp., itd. Gdy więc za
czyna się mówić o prywaty
zowaniu zakładu, wówczas 
w załodze, w ludziach tam 
zatrudnionych występuje 
coraz większa obawa (i naj
częściej uzasadniona), że 
prywatny właściciel zredu
kuje załogę, zostawi najlep
szych i tych, którzy są do 
funkcjonowania zakładu 
niezbędni. I nawet nie prze
konuje nikogo to, że zdecy
dowanie podskoczą zarobki. 
Lepiej mniej zarabiać, ale 
mieć pewność zabezpieczeń 
socjalnych.

A każdy doskonale wie, że 
ZA NIC NIEROBIENIE 
pieniędzy prywatny właści
ciel przedsiębiorstwa nie da. 
Bo też - stąd to przekonanie - 
nikt z nas, nie dałby ZA NIC 
pieniędzy sam kogoś zaturd
niając.

W jednym z dużych POL
MOZBYTÓW w Warsza

wie, kilka miesięcy temu 
z dumą opowiadano mi 
o tym, iż zakład już się spry
watyzował, że wzrosły zaro
bki, że polepszyła się obsłu
ga. Parę dni później odwie
dziłem podobny POLMOZ
BYT w odległym od War
szawy o trzysta kilometrów, 
Żninie. Obsługa miła i usłu
gi, jak mi powiedziano, wy
konywane są szybko.

„Kto by się chciał dać

Paweł i Gaweł - c. d.

Artykuł „Paweł i Gaweł,, 
/G . R. nr 2 /5 4 /wywołał burzę... 
w szklance wody. Osoby, któ
rych postawa zadecydowała 
o zaniechaniu budowy drogi 
w Chwałęcicach, zarzucają mi 
brak obiektywizmu i stronniczość

sprywatyzować? Panie, 
gdzie my zarobimy tak dużo, 
jak na państwowym? „ I rze
czywiście - cały socjal i kosz
ty techniczne obciążają pań
stwowy zakład, a zarobki 
idą do kieszeni pracowni
ków. Oni na szczęście nie 
mówią, że zarabiają po dwa 
miliony. Mówią, że zarabia
ją około dziesięciu. I nasuwa 
się pytanie - kto w tej sytuacji 
zapłaci podatki? Bo w świetle 
nowej ustawy podatkowej nie 
powinno się opłacać dawać 
pieniądze za usługi, nie biorąc 
rachunków, inaczej bowiem 
będzie się samemu obciążo
nym podatkiem.

Może to jest właśnie me
metoda na przyśpieszenie pry
watyzacji? Na razie minister 
prwatyzacji, Tomasz Gru
szecki apeluje do Sejmu o jak 
najszybsze rozpatrywanie 
ustaw związanych z prywa
tyzacją i reprywatyzacją. 
Sejm tymczasem debatuje 
o tym, czy poseł Moczulski 
obraził przesadnie posłów 
z Sojuszu Lewicy, czy też 
zachował się właściwie. Nie
którzy komentatorzy zasta
nawiają się natomiast nad 
tym, czy cała ta awantura nie 
jest zakulisowym wspólnym 
działaniem obu tych partii, 
mającym na celu rozbicie pa
rlamentu, rozpisanie no
wych wyborów i zdobycie 
większej liczby miejsc w par
lamencie. Może to być jed
nak zbyt daleko posunięte 
przypuszczenie.

Na razie szkoda, że Sejm 
zbyt mało naciska na rząd, 
który nie ma jeszcze przygo
towanych ustaw gospodar
czych. Coraz wyraźniej 
kształtuje się pytanie: czy 
miesiące walki przedwybor
czej, miesiące tworzenia rzą
du i czas, który upłynął od 
utworzenia gabinetu, nie po
winien wystarczyć na stwo
rzenie programu gospodar
czego? Na razie czas płynie.

stronniczość. Otóż, starałem się jak 
najrzetelniej przekazać wypo
wiedzi swoich rozmówców. Jeśli 
się to nie udało, to niestety jest 
to także po części ich wina. 
W rozmowie ze mną zbyt wiele 
było emocji, a zbyt mało prób 
racjonalnego wytłumaczenia 
swojego stanowiska. Jeśli pani 
Dorota Kubiś i pan Roman Pa-

KRONIKA POLICYJNA

Nikotynowy głód
Papierosy i zapalniczki o war

tości 5 mln zł skradziono z kios
ku przy ul. Rudzkiej w nocy z 15 
na 16 stycznia. Z „cygaretów,, 
okradziono także cafe-bar „Te
atralna,,. Oprócz papierosów 
ukradli wieżę radiową „Blau
punkt,,. Ze sklepu spożywczego 
przy ul. Wodzisławskiej skra
dziono tej samej nocy po wybi
ciu szyby wystawowej papierosy 
na sumę 700 tys. zł.

W nocy z 22 na 23 stycznia 
włamano się do budynku hurto
wni przy ul. Prostej. Złodzieje 
przepiłowali kraty, wyważyli

drzwi i skradli papierosy o war
tości 1 mln 280 tys. zł. Włamali 
się także do kiosku zabierając 
stamtąd komputer IBM z dru
karką i oprogramowaniem, an
teny satelitarne, telewizor Sanyo 
i telefax. Straty wyniosły ponad 
66 mln zł.

Uwaga na gości 
Jeden z mieszkańców ulicy 

Rymera został pobity i okra
dziony w swoim mieszkaniu 
przez zaproszonych gości. Skra
dli mu różne przedmioty o war
tości 2, 5 mln zł. Trzeba uważać 
kogo się zaprasza do domu.

Śmiertelne zaczadzenie 
23 stycznia br. w malarni wy

twórni filtrów w Rybniku wy
buchł pożar. Palił się lepik smo
łowy. W wyniku wypadku za
czadzeniu uległa 29-letnia ko-

kobieta, która zmarła.
Rozbójnicy w „Alibabie„

Nieznani sprawcy włamali się 
26 stycznia do baru „Alibaba,,. 
Po wybiciu szyby dostali się do 
środka i skradli artykuły spoży
wcze wartości 1 mln zł.

Samobójcy
25 stycznia przy ul. Tęczowej 

popełnił samobójstwo jeden 
z mieszkańców Rybnika. Otruł 
się spalinami samochodowymi, 
które doprowadził do wnętrza 
fiata 126p za pomocą węża od 
odkurzacza. Wcześniej, 13 sty
cznia w mieszkaniu przy ul. Dą
brówki powiesiła się na klamce 
od drzwi 28-letnia kobieta. Sa
mobójstwo przez powieszenie 
popełnił także 1 lutego jeden 
z mieszkańców osiedla przy ul. 
Wrębowej.

Komu słoń nie nadepnął na ucho?
Do jednego z podstawowych 

elementów dbania o dobre wy
kształcenie dziecka zalicza się, 
nie od dzisiaj, wykształcenie 
muzyczne. I nie chodzi tu bynaj
mniej o karierę muzyczną, lecz 
o zwykłą umiejętność grania na 
pianinie, skrzypcach, gitarze, 
akordeonie bądź innym instru
mencie. A taka muzykalność, 
wyrażająca się m. in. podstawo

podstawowym opanowaniem gry na in
strumencie, jest wyposażeniem 
wychowanków w znajomość ję
zyka uniwersalnego - języka 
dźwięków.

Niestety, polska szkoła pub
liczna jest całkowicie nieprzygo
towana do tej roli i zaopatrzenia 
młodych ludzi w „muzyczne mi
nimum,,. Pod tym względem 
stoimy daleko w tyle i to nie 
tylko za krajami wysoko uprze
mysłowionymi, lecz również za 
Węgrami. Tam system pedago
giki muzycznej Zoltana Kodaly, 
stosowany już od dłuższego cza
su w szkolnictwie podstawo
wym, dał i daje znakomite rezul
taty.

Konkludując zatem, rodzice 
chcący wykształcić muzycznie 
swoje dzieci, mają w Polsce do 
dyspozycji: Państwowe Szkoły 
Muzyczne I stopnia (ze względu 
na wymagania i limit miejsc nie
dostępne dla wielu) lub Społecz
ne Ogniska Muzyczne oraz lek
cje prywatne.

Paprotny poczuli się urażeni, to 
bardzo ich przepraszam. Nie 
o to mi chodziło. Sądzę, że Sąsie
dzi mogliby się ze sobą dogadać 
w sprawie budowy drogi. Wy
starczyłoby przecież trochę dob
rej woli. A tak sąsiedzkie niepo
rozumienie doprowadziły do te
go, że drogi nie będzie. I nikt 
z mieszkańców ulicy nie wyręczy

Strzelają
26 stycznia obok baru „Zo

diak,, postrzelono z wiatrówki 
mężczyznę, który w wyniku tego 
doznał obrażeń ciała. 30 stycz
nia nieznany sprawca oddał 
strzał, najprawdopodobniej 
z KBKS-u do autobusu „Jelcz,,, 
który jechał ulicą Prostą. Efek
tem była na szczęście tylko prze
strzelona szyba.

Magnetowidy w cenie
W nocy z 25 na 26 stycznia 

włamano się do domku jedno
rodzinnego przy ul. Dworek. Po 
wybiciu szyby w drzwiach bal
konowych, złodziej dostał się do 
wnętrza i skradł magnetowid 
Hitachi, kasety video, 6 butelek 
koniaku i czekoladę. Straty wy
niosły ponad 6 mln zł.

Magnetowid skradziono także

Nie da się precyzyjnie okreś
lić, ile dzieci uczy się w Rybniku 
gry na jakimś instrumencie, ale 
z pewnością jest to grupa niewie
lka. Zaokrąglając liczbę rybni
czan w wieku od 6 do 13 lat do 
cyfry: 16 tysięcy, można pokusić 
się o twierdzenie, iż w przybliże
niu uczy się u nas muzyki nie 
więcej niż 5-10 procent dzieci.

Najpopularniejszą formą

uczenia dzieci muzyki jest zapi
sanie go do SPOŁECZNEGO 
OGNISKA MUZYCZNEGO. 
Operacja ta nie nastręcza dzisiaj 
nawet najmniejszego problemu. 
Rybnickie ognisko (nota bene 
obchodzące w tym roku swoje 
40-lecie, ale o tym innym razem) 
i mające siedzibę w budynku 
Szkoły Muzycznej przy ul. Józe
fa Piłsudskiego, przyjmie każ
dego na naukę wybranego in
strumentu. Trzeba mieć tylko 
możliwość wygospodarowania 
w domowym budżecie 180 tysię
cy złotych miesięcznie. Nie jest 
to chyba wygórowana suma za 
otwarcie przed dzieckiem tajni
ków zupełnie nowego świata 
muzyki.

Tekst i zdjęcia: 
Marek SZOŁTYSEK

SPRZEDAM wyposaże
nie sklepu - regały, lady i in
ne akcesoria.

Tel. 213-47 lub 22-975

ich w staraniach o jej budowę. 
Jest to wyłącznie ich sprawa. 
Należałoby wykorzystać pomoc 
władz miasta. Wzajemne obra
żanie się na siebie do niczego nie 
prowadzi. Faktem jest, że droga 
zbudowana nie została. A wy
starczyło tylko trochę dobrej 
woli i odłożenia na bok wzajem
nych urazów.

(JAK)

że z domku przy ul. Jagiełły 
w nocy z 28 na 29 stycznia. Poza 
tym włamywacze zabrali gotów
kę i papierosy. Straty wyniosły 
11, 3 mln zł.

Śmierć noworodka 
W piwnicy bloku przy ul. 

Chabrowej, w tzw. ciągu tech
nologicznym 29 stycznia znale
ziono zwłoki noworodka w zna
cznym stopniu rozkładu. Policję 
powiadomił o tym pracownik 
administracji osiedla „Nowi
ny,,.

Śmierć na torach
1 lutego maszynista lokomo

tywy spalinowej, jadąc torem 
z kopalni „Rymer,,, do miejsca 
postoju przy kopalni „Marcel,, 
przejechał mężczyznę, który po
niósł śmierć na miejscu.

/ ja k /
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Budowa kolektora wśród starej 

Zdjęcie nr 11
Aparatura pomiarowa sprawdza 

kotłownię przy ul. Wyzwolenia.

c. d. ze str. 1

wykonałem osobiście z kostki be
tonowej (mam na to rachun
ki), co mogą potwierdzić Są
siedzi.

„G. R. „ - Jakim sposobem po
szczególni wykonawcy inwes
tycji miejskich dostają na nie 
zlecenia. Nigdzie nie czyta
łem ogłoszeń o przetargach 
na ich wykonanie, a przyzna 
pan, że może to rodzić przy
puszczenia co do różnego ro
dzaju powiązań (nie tylko 
pańskich ).

M. A. - Tak, nie ogłaszamy 
przetargów w prasie, ponie
waż zgłaszałoby się do nich 
dużo firm bardzo kiepskich, 
a wybieranie w ich ofertach 
trwałoby zbyt długo. Robi
my przetargi „zamknięte,, 
wśród znanych nam już z fa
chowości firm i... wybieramy 
tych najlepszych. Kryteria 
wyboru są im znane. Są to: 
jakość, terminowość, niskie 
ceny. Rybnik zaostrzył kry
teria okresu gwarancyjnego 
z roku do trzech lat. Za 
naszej kadencji już dwa cho
dniki zostały przełożone 
w ramach gwarancji (ul. Mi
kołowska i Powstańców) 
i jeszcze nie chcemy tych 
robót odebrać.

„G. R. „ - Dużo zmienia się 
w centrum, niewiele widać po
za nim, zaś prawie nic nie 
dzieje się na obrzeżach mias
ta.

M. A. - Jedna z pierwszych 
moich decyzji był remont na
wierzchni chodników na osie
dlach komunalnych w Bogu
szowicach i na Maroku. Pra
ce te trwają do dziś. Duże 
pieniądze idą do dzielnicy Ka
mień. Do dziś nie ma tam 
wodociągów, gazu i kanaliza
cji. Z Leszczyn prowadzi się 
kolektor ściekowy (koniecz
ny był podkop pod nasypem 
kolejowym). Prowadzi się su
kcesywnie elektryfikację tej

dzielnicy.
Dziś tych pieniędzy nie 

widać, ale za parę lat na 
pewno ich efekty będą od
czuwane przez mieszkań
ców. Zakres robót w po
szczególnych dzielnicach za
leży w dużej mierze od samo
rządów lokalnych /dzielni
cowych/. Np. w Niedobczy
cach wykonano remonty na
wierzchni dróg na liniach 
kursów „czerwonych auto
busów,, - roboty bardzo dro
gie, ale konieczne. Wyre
montowano też wszystkie 
przejazdy pod wiaduktem. 
Jesteśmy w trakcie oblicza
nia bilansu wpływów i wyda
tków każdej dzielnicy za rok 
ubiegły. Ze wstępnych da
nych wynika, że poszczegól
ne dzielnice wcale nie są po
szkodowane, jak się powsze
chnie sądzi. Po zakończeniu 
obliczeń radni otrzymają te 
dane. Żeby tym zadaniom 
podołać trzeba było „u
sprzetowić,, służby komuna
lne. Zakupiliśmy frezarkę do 
asfaltu, remikser do podta
piania sfrezowanego już as
faltu. Remikser przedłuży 
okres wykonywania remon
tów dróg do późnej jesieni.

„G. R. „ - Od dłuższego już 
czasu Rynek i jego okolice są 
dokładnie rozkopane. Co to 
za prace?

M. A.: - Cały Rynek to właś
ciwie archeologia! Wszystko 
co pod nim, a więc układy 
rur i kabli kładziono na sło
słowo honoru, bez planów i do
kumentacji. Dlatego obecne 
prace mają na celu unormal
nienie wszystkiego w tym za
kresie. Miało to być wyko
nane co najmniej dzisięć lat 
temu, bez tych robót nie mo
żna oddać do użytku miesz
kań przy Placu Wolności. 
Krótko mówiąc, budujemy 
kolektor ściekowy z praw
dziwego zdarzenia, którym 
odprowadzać się będzie ście
ki z miasta do oczyszczalni

w Orzepowicach.
Jest to pierwszy krok 

w kierunku oczyszczenia 
Nacyny i Rudy. Zamierze
nia to bardzo ambitne i trud
ne, ale konieczne i nie da się 
od tego uciec.

„G. R. „ - W mieście brakuje 
wody...

M. A. - Chcemy, żeby woda 
docierała do wszystkich gos
podarstw w mieście. „Bolą,, 
nas Dziećkowice opóźnione 
o kilka lat. Mamy też zaleg
łości w budowie nowych ru
rociągów. Jest szansa na wo
dę w ilości 10 tys. metrów 
sześciennych, a to dlatego, że 
mniej jej teraz używa prze
mysł. To samo z gazem. Nie 
czekając na wodę z Dzieć
kowic uruchmiamy we 
wspólnej  inwestycji z Elekt
rownią „Rybnik,, ujęcie wo
dy w Stodołach.

„G. R. „: - Kiedy rybnicki Ry
nek uzyska należne mu ob
licze? Czy wróci nań figura 
św. Jana Nepomucena ze 
skwerku za Śtarym Kościo
łem.

M. A.: - W przyszłym roku, 
we wrześniu w Rybniku ma 
odbyć się międzynarodowy 
konkurs orkiestr dętych. 
Chcemy, by działo się to na 
wyremontowanym i pięk
nym na miarę naszych cza
sów, Rynku. Ogłoszono 
konkurs na projekt jego za
gospodarowania. W tej 
chwili projektanci w uzgod
nieniu z komisją złożoną 
z architektów, ekologów, hi
storyków oraz użytkowni
ków sieci i dróg pracują nad 
ostatecznym kszałtem Ryn
ku.

„G. R. „: - Czy jest szansa na 
czyste powietrze w Rybniku?

M. A. - Jest. Najbardziej 
szkodzą mu małe i średnie 
kotłownie w mieście. Tych

drugich jest ok. 150. Suma 
szkód powodowanych przez 
kotłownie opalane miałem 
węglowym jest najgroźniej
sza, aż do Rybnika dotrą 
dwa gazociągi z Świerklan 
i Boguszowic. Poprzez Fun
dację EKOTERM chcemy 
wprowadzić zamienne źród
ła energii takie jak gaz płyn
ny, ziemny i olej napędowy. 
Chcemy, by nasi handlowcy 
sprowadzali kotłownie ta
kich firm jak „HEIDEL
BERG,, czy „FROLING,,. 
Do lutego ruszą trzy kotłow
nie „ekologiczne,, w Szkole 
Podstawowej nr 2 i w budyn
kach Zieleni Miejskiej 
w Niedobczycach. Mamy 
nadzieję, że takie kotły będą 
produkowane u nas. Chce
my propagować ogrzewanie 
domków jednorodzinnych 
gazem płynnym tak, j?  k to 
już dawno dzieje się na Za
chodzie. Nie jest to droższe 
od węgla, za to mniej praco
chłonne, no i zdrowsze.

„G. R. „: - Dzieje się dużo 
w zakresie upiększania mias
ta, powstają nowe zieleńce, 
pięknieją elewacje domów, 
ale miasto jest ciągle brudne.

M. A .: - Czyściej zrobi się nie 
tylko od samego sprzątania.
I tu apel do mieszkańców 
miasta o włączenie się do 
walki z brudem; często sami 
bezmyślnie to miasto za
śmiecamy. Naprawdę nie
wielki wysiłek może sprawić, 
że nasze miasto będzie czys
te. Niestety, nie możemy ad
ministracyjnie zabronić na
szym kopalniom przełado
wywania wozów węglem, 
a te przeładowane robią 
swoje. Zakupiliśmy za mi
liard dwieście tys. zł w Szwe
cji maszynę do czyszczenia 
ulic, druga (używana) przy
jechała do nas jako dar 
z Francji.

„G. R. „: - Rybnik jest człon
kiem trzech związków międzygminnych
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zabudowy ul. Zamkowej i Rynku, to setki problemów technicznych. szczelność złączy preizolowanych rur nowego ciepłociągu. Dzięki tej instalacji można było wyłączyć

międzygminnych, które zrzeszają 
gminy ROW. Przewodnicząc

ym  związku d/s komunikacji 
jest pan. Kiedy w związku 

z tym „czerwone,, będą woził
y  nas jak ludzi?

M. A.:  - Międzygminny
Związek Komunikacyjny 
jest na etapie przejmowania 
WPK od wojewody katowi
ckiego i trochę to jeszcze 
musi potrwać, ale myślę, że 
już niedługo będzie lepiej.

Na liniach miejskich nie 
będzie, jak dotychczas, mo
nopolisty. Do obsługi tych 
linii dopuścimy PKS, 
TRANSGÓR i być może 
przewoźników prywatnych, 
jeżeli tacy będą. Jeżeli chodzi

Siedzieli w ciemnościach, 
każdy ze swoim strachem. 

Lubomka przygarniąta do 
piersi drzemała wyczerpana. 
Rycerz rozliczał się przed sob
ą ze swych czynów. Żal mu 

się zrobiło własnego i Lubo
mki życia. Cóż, że ją odnalazł,

 że miał przy sobie, kiedy nie 
mógł nic poradzić. Może 

lepiej byłoby jej w niewoli 
 u Zbigniewa... Po takie to 

 szczęście śpieszył do Jastrzę
biego Gniazda... Poginą 
z głodu i wyczerpania i nikt 

 już o nich nic nie usłyszy. 
I jeszcze wziął na sumienie 

 ich dwoje młodych, którzy 
mu chcieli służyć. Wspomniał 
teraz tamte dni, kiedy chorzał 

w Psowie i wracał do zdrowia. 
 Zawiązała mu życie ta luba 

d ziewczyna, a on zmarnował
ją i siebie. Żle się wziął do 

rzeczy, trzeba było... co trzeba
 było...? I nagle zobaczył 

c h atę Smolarzową i Zieleni

o stan taboru, to średni wiek 
autobusów wynosi 8 lat, 
w związku z czym musimy 
przeprowadzić sukcesywną 
wymianę taboru, a nowy 
Ikarus przegubowy kosztuje 
ok. 1, 5 mld zł...

Przy okazji tego spotka
nia, chcę zwrócić uwagę 
wszystkim mieszkańcom 
miasta na coraz częstsze 
przypadki niszczenia nasze
go wspólnego mienia. Mło
dociane bandy „zgrywu- 
sów„ niszczą słupki z lamp
kami odblaskowymi i znaki 
drogowe. Nie mówię już 
o „artystach,,, którzy swą 
radosną twórczością „upięk
szają,, nasze miasto. Często 
samo zwrócenie uwagi mogłoby

Zielenichę odprawiającą gusła nad 
ogniem...

- Radź się lewicy - nie patrz 
prawicy - tam śmierć. 
Skoczył rycerz na równe no
gi, pobudził drzemiących. 
Wsparty plecami o ścianę 
chwycił Lubomkę za rękę, 
kazał Pietrkowi uczynić to 
samo z Magdą i tak powiąza
ni z największą ostrożnością 
zaczęli posuwać się stale w le
wo. U trafili jakieś przejście 
i znów przesunęli się w lewy 
załom muru przywarci pleca
mi do kamieni. Nagle zdawa
ło się Wojsławowi, że jakiś 
leciutki powiew musnął mu 
nozdrza, ciemność jakby rze
dła. Lżej było oddychać. Te
raz już wszyscy poczuli rzeź
wiejsze powietrze.

- Tu musi być gdzieś wy
jście - orzekł radośnie Wojs
ław i przeląkł się tej nadziei, 
że może próżna. Ale wyjście 
było. Maleńki promy czek ja sności

mogłoby pomóc. Dochodzą do 
nas sygnały o braku koszy 
na śmieci. Będą - ładne es
tetyczne, być  może już na 
wiosnę tego roku.

Korzystając z okazji prze
kazuję mieszkańcom miasta 
moją wolę częstszego spoty
kania się z nimi. Chciałbym 
to robić na łamach naszej 
„Gazety,, możliwie jak naj
częściej, dlatego więc proszę 
o przekazywanie wszelkich 
uwag na tematy poruszone 
w tej rozmowie jak i inne, na 
adres „Gazety Rybnickiej,, 
lub też bezpośrednio na ad
res Zarządu Miasta Rybnik 
ul. B. Chrobrego 2.
„G . R. „: - Dziękujemy za 
rozmnowę.

ROZMAWI AŁ: 
CZESŁAW GOLIŃSKI

jasności sączył się gdzieś nieda
leko. Jak szaleńcy chcieli biec 
ku wyzwoleniu. Wojsław 
krzyczał, zabraniał ruszać sa
mopas, żeby na końcu drogi 
nie wpadli w jaką dziurę. 
Miał rację, dzięki ostrzeżeniu 
ominęli dół i przesunęli się 
nad jego krawędzią. A wy
jście było. Gałązka krzewu 
przesłaniała listkami otwór 
i światło sączyło się rozbite 
na strużki blade i niepewne.

Wojsław odsunął gałązkę 
i wyjrzał. Zabolało w oczach 
od blasku, a serce od radości 
zaczęło walić w piersiach. By
li uratowani. W  dole pagórka 
zielniła się trawa i płynął 
strumień. Nad nimi do wierz
chołka górki pięły się krzewy 
i drzewa obsypane wiosen
nym kwieciem.

Teraz już bez zachowania 
ostrożności wywlekli się 
wszyscy na jasność na słońce. 
Pietrek tarzał się z radości po 
ziemi, gryzł trawę, jakby po
stradał zmysły. Stoczyli się 
z pagórka do strumienia. Pili 
wodę, chlustali na twarze na 
ręce i śmiali się.

c. d. n.

Janina Podlodowska

Jak rycerz Wojsław Lubomkę dostał - odc. X IV

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH
f  f BAL  ,,przebierańców”

Któż z nas nie pamięta 
bali z dzieciństwa. Obowiąz
kowo trzeba się było wtedy 
przebrać. Tylko ciamajdy 
nie miały na sobie niczego 
ciekawego. Dzisiaj można 
już kupić odpowiednie prze
branie w sklepie z zabaw
kami, jednak kiedyś balowa 
kreacja zależała prawie wy
łącznie od chęci i pomysło
wości rodziny.

Można chyba przyjąć te
zę, że w każdym okresie dzie
ci mają swoje ulubione prze
brania, które są pewnego ro
dzaju świadectwem etosu 
danej chwili dziejowej.

Z polskich przedwojen
nych kronik filmowych wie-

z kolorowego papieru. Kilku 
przebrało się za grzybki, je
den zaś za króla, marynarza 
i lotnika. Większą jednak 
uwagę przykuwa chłopiec 
stojący jako pierwszy od 
prawej strony w środkowym 
rzędzie. Ma on na sobie bar
dzo elegancko wykonane 
przebranie za niemieckiego 
żołnierza. Jest to według 
mnie miniatura munduru 
oficera Wehrmachtu z cza
sów II wojny światowej.

Nie da się oczywiście po 
tylu latach wejść w sumienie 
tego chłopca i jego rodziny. 
Dlatego nie ma też większe
go sensu próba oceny jego 
balowego ubranka terminami

wiemy, że dzieci przebierały się 
wtedy za ułanów czy legioni
stów. A jak dzisiaj odebrane 
zostałyby analogiczne unifo
rmy? Można rzec, że u nas, 
podobnie jak na całym świe
cie, odczuwamy brak pozy
tywnych wzorców, czyli 
IDEAŁÓW. W przypadku 
dzieci nie jest to tak wielka 
tragedia. Bo można ostate
cznie przebrać się za postaci 
z bajek La Fontainea, braci 
Grimmów, Andersena, czy 
za bohaterów z filmów ry
sunkowych:  DONALDA,
MIKI, SMERFA, ALFA 
lub za najnowsze u nas wojo
wnicze żółwie.

Poruszyłem problem balu 
w „Abecadle rzeczy ślą
skich,, nie dlatego, by pro
ponować komukolwiek 
przebieranie dzieci na szkol
ny bal przebierańców w stro
je powstańców śląskich czy 
górników.

Problem ten wywołała, 
znaleziona przeze mnie, sta
ra fotografia z 1942 lub 1943 
roku. Jest to grupowe zdjęcie 
z balu przedszkolaków, 
w typowej śląskiej wsi byłe
go powiatu rybnickiego, 
podczas okupacji. Zdjęcie to 
z pozoru nie kryje w sobie 
niczego ciekawego. Dzieci 
poprzebierane są raczej 
skromnie. Dziewczynki ma
ją z reguły wianki na gło
wach, zaś chłopcy czapki

mi: np. lizus, kolaborant, fa
szysta... Zamiast oceniać 
czyjeś „maski,, zakładane 
dawno temu, łatwiej jest 
przeanalizować „przebra
nia,, ludzi ostatnich lat. Na
sze przebrania. Bo czyż ko
goś, kto dla awansu, teraz 
czy kilkanaście lat temu, 
włożył sobie na twarz „mas
kę,,, nie można ze znacznie 
większym prawdopodo
bieństwem nazwać: lizusem, 
kolaborantem, zdrajcą? Czy 
też realistą, wybierającym 
mniejsze zło, człowiekiem 
przedsiębiorczym, spryt
nym, znającym życie?

Szczęśliwy zatem, kto ma

maski zakładał tylko na przed
szkolne bale, zaś w dorosłym 
życiu szedł własną drogą. 
I to nieważne czy było to 50 
lat temu czy wczoraj.

Marek SZOŁTYSEK

GAZETA RYBNICKA. TEL. 2 8 8 2 5 5



SPORT  *   TURYSTYKA    Transparent tej treści 
przywitał Jana Osvalda PED

ERSENA, w sali konferen
cyjnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rybniku. Wła
śnie tam Rybnicki Speedway 
Fanklub, zorganizował spot
kanie z aktualnym mistrzem 
świata żużlowych torów, 
który na dwa dni zawitał do 
Rybnika na mały rekone
sans.

Sport żużlowy jest chyba 
jedyną dyscypliną, dzięki 
której polscy kibice wierzą, 
iż w sporcie zdarzyć się może 
wszystko! Bo kto na przy
kład, oglądając Finał Indy
widualnych Mistrzostw 
Świata w roku 1986, odby
wający się na „Stadionie Ślą
skim,,, mógł przypuszczać, 
że „mały rycerz,, żużlowych

aren Jan Osvald Pedersen, 
pięć lat później zdobędzie 
tytuł mistrzowski, a parę 
miesięcy później podpisze 
zawodowy kontrakt z sze
fem rybnickiego zespołu. 
Roman Niemyjski przekon
ał ostatnio wszystkich, że 
sny kibica czasem się speł
niają.

Podczas, gdy w naszym 
mieście tak naprawdę nie
wiele się dzieje w innych 
dziedzinach, w rybnickim 
sporcie dzieje się bardzo wie
le. Dzięki żużlowi nazwa na
szego miasta przypomniana 
została w telewizji, prasie 
etc., rybniczanie mogli się 
spotkać, jeśli tylko chcieli, 
nie z jakąś lokalną czy krajo
wą gwiazdą, lecz z tym naj
lepszym na świecie - aktual
nym potrójnym (indywidualnym

indywidualnym, w parach i z drużyną) 
mistrzem świata. Wielkim 
sportowcem z prawdziwego 
zdarzenia, o czym przekon
ali się w czasie spotkania.

Mały skromny i wciąż 
uśmiechnięty Duńczyk za
skarbił sobie sympatię 
wszystkich uczestników spo
tkania. Był wprawdzie nieco 
zaskoczony owacyjnym 
przyjęciem, jakie zgotowali 
mu wielce ukontentowani je
go obecnością fani, ale już za 
chwilę poczuł się jak wśród 
swoich i swobodnie, z dużą 
dozą cierpliwości odpowia
dał na wszystkie pytania, 
rozdawał autografy i pozo
wał do zdjęć ze swoimi fana
mi. Fanklubowicze przygo
towali się do tego szczegól
nego spotkania bardzo soli
dnie, wręczając Janowi skro

skromne upominki, a wśród nich 
certyfikat honorowego 
członkostwa tegoż zacnego 
stowarzyszenia.

Każdy, kto uważnie słu
chał Pedersena, dostrzegł 
w nim człowieka wyznające
go własną sportową filozo
fię, dzięki której unika on 
niezdrowej pewności siebie 
i przekraczanie barier, któ
rych w sporcie przekraczać 
nigdy nie wolno. Sportowa 
klasa idzie u niego w parze 
z osobowością i to jest chyba 
najwspanialsze.

Wspaniałe jest również to, 
że są jeszcze tacy ludzie jak 
Roman Niemyjski, potrafią
cy wyrwać się z marazmu 
i bierności. Tak naprawdę 
nie do wszystkich dotarło, że 
sprowadził nam do Rybnika 
najlepszego z najlepszych. 
I choć nie jest rodowitym 
rybniczaninem, rybniczanie 
zawdzięczają mu wiele. Ta
kich ludzi powinno się cenić 
za upór w dążeniu do celu. 
Niemyjskiego nie może do
sięgnąć bezinteresowna pol
ska zawiść, bo stracimy na 
tym my wszyscy - rybnicza
nie i nie tylko. Trzeba czasa
mi umieć wybaczyć pewne 
niedoskonałości i spoglądać 
dalej niż na koniec własnego 
nosa. Może nasze miasto 
znów mogłoby się stać gos
podarzem kolejnych mist
rzostw świata?

Niestety, jeden człowiek 
nie wystarczy, konieczne jest 
współdziałanie wszystkich, 
którym na sercu leży dobro 
Rybnika, władz miejskich, 
sportowych działaczy, biz
nesmenów etc. To kolejne 
wyzwanie. Przecież radości 
ze zwycięstwa drużyny nic 
nie jest kibicom w stanie 
zastąpić.

WACŁAW TROSZKA

Biedni
ludzie

Zdarzyło się to w pierwszy 
handlowy dzień Nowego Roku 
w sklepie spożywczym przy ul. 
św. Antoniego. Kupujący, nie
młody już mężczyzna, starał się 
natrętnie pokazać ekspedientce 
swój „pasek,, od wypłaty.

„... no i nich pani sobie zoba
czy, ile ja  zarabiam. Ja przecież 
muszę za to żyć. Ale jak? Pewnie, 
nikogo nie obchodzi ile zarabia 
zwykły śmieciarz. Oczywiście, 
każdy tylko chce żeby płacić, 
a skąd ja  na to wszytko mam 
wziąć? No niech pani zobaczy, 
niech pani zobaczy...,,

Natarczywe słowa biednego 
klienta coraz bardziej raziły 
sprzedawczynię i stojących w ko
lejce ludzi. Po chwili irytacja 
przemieniła się w czystą, ludzką 
ciekawość. Bo czyż nie jest in
teresujące, ile może zarabiać p ła
czący i przymierający głodem 
pracownik Miejskich Służb 
Oczyszczania Miasta? Po części 
więc ciekawość oraz chęć ucisze
nia natrętnego klienta, zmusiły 
sprzedawczynię do spojrzenia 
wreszcie w pasek biedaka. I...

„Dwa i pół miliona złotych„ - 
odczytała głośno zza sklepowej 
kasy. W  tym momencie nastąpiła 
kulminacja akcji, po czym jej 
rozwiązania dokonali stojący 
w kolejce zbulwersowani ludzie, 
kiedy z oburzeniem chórem 
stwierdzili, że żaden przebwający 
wtedy w sklepie nie zarabiał na
wet połowy tej sumy.

Niektórym, aby umrzeć z gło
du, potrzeba jak widać dosyć 
dużo pieniędzy! A pewnie to 
„umieranie„ pochłania śmiecia
rzom tyle czasu, że już cztery 
tygodnie moje kubły czekają na 
opróżnienie...

(szoł)Foto: W. Tro szka

S z k o I n y bal
W sobotę 25 stycznia br. 

w jankowickiej szkole pod
stwowej odbył się z pozoru 
zwyczajny bal noworoczny. 
Przed południem bawiło się 
ok. 250 dzieci, zaś po połu
dniu ich rodzice. Impreza 
urozmaicona była występa
mi szkolnych zespołów wo
kalnych, tanecznych i instru
mentalnych. Bo i rzeczywiś
cie szkoła ma się czym po
chwalić. Do rzadkości nale
ży sytuacja, aby aż 25 pro
cent dzieci danej szkoły było 
zaangażowanych w muzy
kowanie.
A tak właśnie jest w szkole 
w Jankowicach. Działają 
tam: zespół taneczny „Sobó
tki,,, zespół instrumentalny 
„Harmonia,, oraz dwa ze
społy wokalno-instrumenta
lne „Do-Re-Mi„ i „Wesołe 
Nutki,,.
Muzykujący uczniowie tej 
szkoły - jak powiadziała or-

y  b a l
organizatorka balu Romana 
Wajda - zdobyli w 1991 roku 
bardzo wysokie miejsca 
w muzycznych eliminacjach 
wojewódzkich.

Cały dochód z balu, a do
kładnie z karnetów i serwo
wania kawy i słodyczy, wy

niósł 2 miliony złotych; zaś 
3, 1 miliona złotych uzyska
no z aukcji dziecięcych prac 
plastycznych. Cała więc su
ma 5, 1 miliona złotych zo
stanie przeznaczona na tour
nee koncertowe po Wło
szech i Francji, na które 
„SOBÓTKI,, wybierają się 
podczas najbliższych letnich 
wakacji.

(szoł)

Nie ma ochotników...
Budynek Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Chwało
wicach został niedawno 
oplombowany. Decyzję taką 
podjęły władze miasta, gdyż 
dopatrzono się niezgodności 
działania chwałowickiej
OSP ze statutem. Po rezyg
nacji dotychczasowego na
czelnika, strażacy pozostali 
bez szefa. Nie ma chętnych 
do objęcia tego stanowiska.
- Chodziłem po Chwałowi
cach i namawiałem ludzi, by 
ktoś zechciał pełnić funkcję 
naczelnika straży. Niestety, 
nikt się nie zgodził - mówi 
przewodniczący Rady Dziel
nicy Ryszard Szymański. - 
Nie ma chętnych do pracy 
społecznej. Dziś każdy chce 
zarobić.

Chłopcy z młodzieżowej 
drużyny strażackiej są za 
młodzi do pracy w zarządzie 
OSP, a nikt ze star

szych się do tego nie pali. 
W ten sposób chwałowicka 
straż pozostaje bez szefa. 
Jak wyjaśnia Ryszard Szy
mański, w okresie stanu wo
jennego OSP w Chwałowi
cach prowadził mianowany 
odgórnie były milicjant - 
mieszkaniec Jastrzębia. Od
sunął on od władzy miejsco
wych działaczy strażackich. 
Dziś, zniechęceni tym chwa
łowiczanie, nie mają ochoty 
do strażackiej pracy. Remiza 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chwałowicach została wy
budowana w czynie społecz
nym. Mogłaby służyć miesz
kańcom dzielnicy, a straża
kom przysparzać docho
dów. Niestety, niemożność 
znalezienia szefa dla chwało
wickiej straży, nie pozwala 
wykorzystać tych możliwo
ści. Nie można też uzyskać 
dotacji z Urzędu Miasta na 
działalność Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

(jak)

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
pod. redakcją Mariana raka

Malarstwo Norberta Fraia

W „trzynastce,, 
też redagują

Od 10 lutego br. czynna 
jest w hallu Teatru Ziemi 
Rybnickiej wystawa malars
twa NORBERTA FRAIA, 
członka Zespołu Plastyczne
go dla Twórców Nieprofes
jonalnych p. n. „OBLI
CZA,,.

Postawę twórczą Norber
ta Fraia cechuje ogromne 
zaangażowanie - tworząc, 
kieruje się zamiarem przeka
zania osobistych przeżyć 
i emocji.
Próbując wyzwolić się od 
nadmiaru własnych uczuć 
i wrażeń, szuka odpowied
nich środków wyrazu artys
tycznego.
Czyni to z potrzeby prze
konania widza, zwracając 
się do niego wprost, żeby go 
poruszyć, zjednać, porwać, 
żądając jednocześnie aktaw
nego współuczestnictwa. 
Posługuje się przy tym ze
stwami ponurych brązów, 
fioletów i czerni.

Z jego prac zieje zagad
kowa i niepokojąca współ
czego człowieka rzeczywis
tość, wywołująca u odbiorcy 
określone stany uczuciowe. 
Treści zawarte w obrazie, 
same nieuchwytne dla zmys
łów, stają się widzialne przez 
środki artystycznbe, który
mi dysponuje każda wysta
wa jego prac.

Jego synteza obrazowa 
jest bardzo lapidarna i sta
nowcza.
Frai ujawnia dążność do 
operowania wielkimi płasz
czyznami, nasyconymi od
cieniami brązów, oranżów, 
żółcieni i błękitów. 
Rozwibrowany światłem 
kolor, w coraz mniejszym

stopniu służy wpisowi 
przedmiotów, stając się ele
mentem samodzielnej struk
tury malarskiej płótna. 
Również rysunek ulega du
żemu uproszczeniu, nie prze
suwając się jednak nigdy ku 
schematycznej stylizcji. 
Twórca ustawicznie poszu
kuje nowych środków wyra

wyrazu artystycznego, a twór
czość jego nie ulega zastojo
wi formalnemu.
Urodzony w Żorach w 1940 
r., Norbert Frai, absolwent 
Państwowego Technikum 
Mechanicznego w Gliwicach, 
uczęszczał w latach 50 do 
Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Katowicach, 
a w latach 70-tych do Państ
wowego Ogniska Plastyczne
go w Rydułtowach. W  1978 r. 
jako technik mechanik podjął 
pracę w „Elektrowni Ryb
nik „ ,  gdzie pracuje do dziś. 
Od 1981 r. należy do Zespołu 
Plastycznego dla twórców 
Nieprofesjonalnych pod na
zwą „Oblicza„, pełniąc tam 
równocześnie funkcję wice
przewodniczącego. 
Dotychczas brał udział w 14 
wystawach zbiorowych 
w kraju i zagranicą (NRD), 
zdobywając wyróżnienia 
(XXII Rudzka Jesień„) oraz 
dwukrotnie I nagrodę ( Ogól
nopolskie Przegląd „Amator
skiej Twórczości Plasty
ków„).
W kilku placówkach kultury 
na terenie ROW zrealizował 
7 wystaw indywidualnych, 
m. in. w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej, w rybnickim i wodzis
ławskim KMPiK, oraz w Za
kładowym Domu Kultury ko
palni „Rymer,,.
W 1988 r. z. okazji „Dnia 
Działacza Kultury„ przyzna
na mu została za owocną 
działalność artystyczną sreb
rna odznaka „Zasłużonego 
dla miasta Rybnika„. 
Wystawę prac NORBERTA 
FRAIA zwiedzać można do 
końca lutego 1992 r.

Z zainteresowaniem prze
czytałem notatkę pt. „Mło
dzież redaguje,, w 55 nume
rze „GR„. Autor podpisany 
„log,, wymienia wiele pism 
szkolnych, które ostatnio 
wzbogaciły życie rybnickich 
uczniów.

Cieszy mnie zarówno twó
rcza postawa uczniów jak 
i uwaga, z jaką przyglądają 
się jej dorośli. Akceptacja 
jest niezmiernie potrzebna 
każdej formie pracy młode
go człowieka, szczególnie 
wtedy, gdy jest to działanie 
podjęte samodzielnie.

Chciałbym zatem uzupeł
nić listę pism już przedsta
wionych o „Wiadomości

Szkolnych Gumisiów,, oraz 
„Echo Trzynastki,,. Oba pi
semka wydawane są w SP nr 
13 w Chwałowicach. Pierw
sze jest przeznaczone dla 
uczników klas młodszych, 
drugie - dla młodzieży star
szych klas. „Szkolne Gumi
sie„ na swoich łamach bawią 
się i uczą bardziej refleksyj
nego spojrzenia na świat. 
„Echo...,, z kolei wyprzedzi
ło oba profesjonalne tygod
niki regionalne w sprawo
zdaniu ze spotkania z rzecz
nikiem praw dziecka w Ryb
niku. To dopiero początek 
ich pracy, a już tak ciekawy. 
Trzynastko - oby tak dalej!

(gw)

Humor z rybnickich zeszytów szkolnych S z u k a m  p r a c y
(ale w Kanadzie)!

- Następcą Juliusza Cezara 
był Gustaw Morcinek
- Akwedukty były to grupy 
przestępców
- Marcin Luter założył lute
ranizm
- Głową kościoła w Anglii jest 
Król, dlatego, że prosił papie
ża o rozwód
- Luter uważał ludzi za rów
nych, a Kalwin za zbawio
nych i potępionych
- Kalwin i Luter - obydwaj 
wystąpili z klubów i założyli 
swoją wiarę
- Żydzi wierzyli w Boga 
w sposób bezlitosny

- Anglikanizm został odłą
czony od Rzymu, a kalwinizm 
chociaż miał zmienioną reli
gię, to jednak żył z Rzymem
- Król Henryk VIII chciał 
rozwodów
- Marcin Luter odwrócił się 
od kościoła
- W Anglii szefem wiary był 
król
- Kazimierza nazywano przy
domkiem dlatego, że był dob
rym władcą
- Woda, jest to niebieski płyn 
bez smaku
- Bohaterem książki „Szew
czyk Dratewka,, jest Janina

Porazińska

Kobieta sprząta o każdej 
porze. Tanio!; Nauczycielka 
zaopiekuje się u siebie dziec
kiem poniżej lat 3; Zaopieku
ję się dzieckiem lub inną oso
bą lub podejmę inną pracę; 
Elektryk z doświadczeniem 
szuka pracy w zawodzie lub 
przy budowie domu; Przyjmę 
każdą pracę; Odpowiedzial
na, niepaląca, kochająca 
dzieci starsza pani poszukuje 
pracy; M łody mężczyzna 
znający język angielski, fran
cuski i hiszpański poszukuje

pracy; Zaopiekuję się dziec
kiem o każdej porze; Przepi
suję na maszynie w każdym 
języku; Wykonam remont, 
malowanie, tapetowanie, 
znam się na hydraulice, ukła
daniu kafelek, elektryce i sto
larce; Naprawię natychmiast 
telewizor; itd. itp.

Powyższe ogłoszenia na
pisali Polacy. Oczywiście, 
nie w kraju, bo tutaj nie ma 
bezrobocia. Teksty te wy
brałem z niezależnego kanadyjskiego

kanadyjskiego tygodnika pols
kiego „Echo,, (nr 208 z 5 gru
dnia 1991 r. ). Autorzy próśb
o pracę, oferujący swoje 
usługi w „Echu,,, to nie cza
sowi przybysze, lecz ludzie 
mieszkający już na stałe 
w Kanadzie i mający odpo
wiednio udokumentowane 
obywatelstwo.

Kiedy już uda się im zna
leźć zatrudnienie, to nieje
den będzie zarabiał relatyw
nie mniej niż w Polsce milion 
złotych miesięcznie. Kto ich 
tam nauczył pracy? Na to 
pytanie do końca nie są 
w stanie odpowiedzieć na
wet najmądrzejsi socjolodzy
i psycholodzy.

(szoł)

Pod znakami zodiaku

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Głową muru nie przebijesz, 
mimo, że jesteś BARANEM. 
Pewnych rzeczy nie da się po
konać w pojedynkę. Spuść tro
chę z tonu i odważ się poprosić 
o pomoc, a wśród bliskich zna
jomych lub krewnych na pewno 
znajdziesz sojusznika.

BYK
21. 04.  - 21. 05.

Prawdziwe uczucie stoi tuż za 
progiem. Pamiętaj, że należy 
wyciągnąć rękę, bo może Cię

nie zauważyć i ominąć. Byłoby 
szkoda! Doceń rolę WODNI
KA.

BLIŹNIĘTA
22. 05.  - 21. 06.

Choć ze zdrowiem już trochę 
lepiej, nie należy szarżować. 
Czuj się trochę jak rekonwales
cent i daj „czasowi czas,,, choć 
Twoja „bliźniacza,, natura już 
ciągnie się w różne strony.

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Poczułeś już miłe poczucie sa
tysfakcji z dobrze wykonanej

pracy. Nie osiadaj na laurach, 
bo to dopiero początek. A koń
ca nie widać...

PANNA
24. 08.  - 22. 09.

Twój organizm zaczyna od
czuwać nieprzespane noce i wy
palone papierosy. Daj mu tro
chę odetchnąć, bo może się 
zbuntować!

WAGA
23. 09.  - 23. 10.

Nawet równowaga WAGI 
może zostać zachwiana! Nie do
puść do tego, bo nerwy nie są 
najlepszym doradcą. Przedys
kutuj problem z RYBĄ, która 
jest pod ręką.

SKORPION
24. 10 .  - 22. 11.

W pracy - nerwówka, ale ko
mfort psychiczny zapewni za
wsze życzliwy Ci dom. Niespo
dziewany gość przyniesienie 
wiadomość, która wprowadzi 
trochę zamieszania w Twoich 
uczuciach.

STRZELEC
23. 11 .  -2 1 . 12.

Przesyt pewną dziedziną jest 
zrozumiały. Dobrze, że okres 
przeznaczony na tę działalność 
się kończy, będziesz mógł po
święcić więcej czasu domowi.

KOZIOROŻEC
22.  12.   - 20. 01.

Jesteś wprawdzie znów o rok 
starszy, ale nie powinno to negatywnie

negatywnie wpłynąć na rozmach 
Twoich planów. Wszystko 
wskazuje na to, że się uda...

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Nie pozwól, by Twoje dekla
racje znów rozpłynęły się w po
wodzi słów, bo możesz nigdy nie 
odzyskać zaufania drogiej Ci 
osoby, jeżeli jeszcze raz ją zawie
dziesz.

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Bliski już wyjazd służbowy 
zmieni się w ekscytującą wycie
czkę. Otaczających Cię ludzi bę
dzie sporo. Wykorzystaj Twoją 
intuicję, by wyłowić tych najbar
dziej interesujących.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Lekarz domowy radzi

Rak piersi
Jest to najstarszy nowotwór 

złośliwy u kobiet, znany od paru 
tysięcy lat. Najskuteczniejszą 
i właściwie jedyną profilaktyką 
jest systematyczne samodzielne 
badanie piersi przez kobietę i sta
ła ich obserwacja, prowadzona 
już od dość wczesnego okresu 
życia. Kobiety, które mają za
burzenia miesiączkowania, ze
społy napięcia przed miesiączko
wego wymagają większej uwagi.

Same badanie piersi jest bar
dzo proste. Badać należy bardzo 
delikatnie opuszkami palców, 
obmacując kolejno sutki nie po
mijając brodawek, aureoli i węz
łów chłonnych pachowych. 
Podczas takiego badania /n a j
lepiej przed lustrem/, kobieta 
musi zwracać uwagę na równy 
poziom obydwu brodawek, ich

kształt i wielkość oraz symetrię.
Czasem brodawka zaczyna 

się trochę pochylać w jedną stro
nę albo wciągać się, jakby robiła 
się mniejsza. Poprzez samodzie
lne badanie można zauważyć 
wszelkie zmiany na skórze sutka 
jak: zaczerwienienie, obrzęk, 
sczernienie, pomarszczenie skó
ry, co jest poważnym ostrzeże
niem. Przy okazji warto zbadać 
także okolice pach, gdzie można 
wymacać powiększone węzły 
chłonne.

Dość często występującym 
objawem jest także wydzielina 
z brodawki sutkowej. Szarob
runatna, mętna wydzielina na 
ogół nie jest niebezpiecznym 
symptomem, natomiast różowa 
z domieszką krwi jest niepoko
jąca. Przed miesiączką często 
pojawiają się w piersiach różne 
guzki, stwardnienia, które są 
normalną fizjologią w tym okre
sie, a znikają w parę dni po 
miesiączce.

Różne zmiany bywają powo
dem fałszywego alarmu, które
go nie należy lekceważy ć. Piersi

należy badać przynajmniej raz 
na miesiąc w odpowiednim cza
sie. Badanie należy więc przepro
wadzać po miesiączce, nie przed 
lub podczas jej trwania.

W przypadku zauważenia 
zmian kobieta powinna nie
zwłocznie zgłosić się do lekarza.

XXX
Samodzielne badanie sutka

Stojąc przed lustrem dokładnie 
oglądamy cale piersi ze wszyst
kich stron, sprawdzając czy nie 
ma zmian w ich położeniu, symet
rii i kształcie.

Pod tym kątem oglądamy ko
lejno brodawki, zwracając uwagę 
na zmiany na ich skórze, na jed
nakową wielkość i ich odchylenia 
w bok, drobne ranki, owrzodze
nia, sączącą się wydzielinę. Oglą
da się także aureolę.

Nadal stojąc przed lustrem 
unosimy ramiona do góry i wyko
nując lekki obrót ciała, obser
wujemy swobodne ruchy piersi - 
symetryczne po obu stronach. 
Badanie powtarzamy w pozycji 
leżącej na boku lewym i prawym. 
Opuszkami ręki uniesionej

ponad głowę bada się kolejno cale należy zapomnieć o węzłach 
piersi, miejsce po miejscu. Nie chłonnych pachowych. /J.B./

Badanie asymetrii poziomu i kierunku brodawek

Badanie dołu pachowego Obmacywanie sutka

Fatałachy z  naszej szafy
 

Marynarze na pokład
Przecież ta wstrętna zima kie

dyś się skończy, mówimy sobie 
w chwili szczególnej depresji, 
spowodowanej niżem i aurą pod 
zdechłym Azorkiem. I oczywiś
cie będziemy miały rację!. A pó
ki co, przygotujmy się do wiosny 
i lata... teoretycznie. Przejrzyj
my najnowsze tendencje, któ
rych jest co niemiara i wybierz
my kilka, do których poczujemy 
coś na kształt „miłości od pierw
szego wejrzenia,,!

Założę się, że jednym z wy
branych stylów będzie 
m a r y n a r s k i ,  który wraca co 
jakiś czas i zawsze znajduje swoje

je wierne wielbicielki. Jego pod
stawą jest zestawienie granatu 
z bielą, choć w ostatnich kolekc
jach biel jest często zastępowana 
kolorem srebrnym lub złotym. 
Fasony ubiorów stylizowanych 
na marynarskie są zgodne z ogó
lnymi tendencjami mody, a więc 
sporo jest krótkich układanych 
lub obcisłych spódniczek, szero
kich na całej długości spodni 
z długimi często dwurzędowymi 
żakietami. Wśród wzorów kró
lują oczywiście pasy. Nieodzow
ne detale to kontrastowe lamó
wki, żeglarskie emblematy, niby 
- marynarskie nakrycie głowy. 
Ahoj!

Wróżka

Sukienka w granato
wo-złote pasy, mary
narski żakiet bez kołnierza

kołnierza, czapka z dasz
kiem z kolekcji Jean- 
Louisa Scherrera.

5 minut łamania  głowy

Która z trzech pozytywo
wych ilustracji odpowiada 
negatywowi?
Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwią
zanie do 14 lutego br., wylo
sowana zostanie nagroda

w postaci KASETY VI
DEO.

Rozwiązanie prosimy 
przesyłać na nasz adres: 
„Gazeta Rybnicka,,, Rybnik, 
ul. Kościuszki 54

Prawidłowe rozwiązanie ła
migłówki z „Gazety Rybnic
kiej,, nr 3, wylosowała Kata
rzyna Kucharska, ul. Gliwic
ka 66\54, 44-200 Rybnik, 
którą prosimy o odebranie 
nagrody w redakcji.

Z n a k  c z a s u
W środę 29 stycznia przypadał 

Dzień Handlowca. Data ta 
umknęłaby mi pewnie zupełnie, 
gdyby nie zaprzyjaźniona właś
cicielka sklepu, która w czasie 
wieczornych, sąsiedzkich odwie
dzin wspomniała, że pod koniec 
dnia pracy jedna z osób jej per
sonelu nieśmiało przypomniała: 
szefowa, dzisiaj jest Dzień Hand
lowca...

Jeszcze parę lat temu dzień ten 
nie miałby prawa przejść niezau
ważony. Ze sporym wyprzedze
niem dekorowano wystawy, za
mawiano sale na bankiety i bale, 
jako, że święto to przypadało 
w karnawale. W dyrekcjach 
PSS, WPHW i innych centra-

NASZE 
 PROPOZYCJE

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
RYBNICKI OŚRODEK KULTURY

DUŻA SCENA 
9 lutego, godz. 14. 00, 16. 00,
18. 30 POLSKIE ZOO, ka
baret telewizyjny, wyk.: Je
rzy Kryszak, Andrzej Zaor
ski, Marcin Wolski, Jolanta 
Zykun, M. W. Domagała - 
fortepian, cena 50. 000. -zł 
11 lutego, godz. 18. 00, kon
cert symfoniczny, solista: 
Krzysztof Jabłoński - forte
pian, dyr. Sławomir Chrza
nowski, w programie utwory 
F. Schuberta i P. Czajkow
skiego, cena 10. 000. -zł,
20 .  000.  -

15 i 16 lutego, widowisko 
folklorystyczne w wyk. Pań
stwowego Zespołu Pieśni 
i Tańca „ŚLĄSK,,, cena
45. 000.  - zł

KINO PREMIEROWE 
7 luty, godz. 11. 00, 15. 00,
17.00,  „Żółwie Mutanty,,, 
film fab. prod. USA, dla 
dzieci i rodziców, rewelacyj
ne kukły twórcy Muppetów

lach handlowych wypinano piersi 
po medale i odznaczenia, księgo
we zestawiały listy nagród i pre
mii.

A najdziwniejsze jest to, że im 
większym blaskiem święto lśniło, 
tym mniej można było kupić 
w sklepach, a handlowanie spro
wadzało się do rozdzielnictwa to
warów.

Dziś, kiedy handel zaczyna 
przypominać to, co powinno kryć 
się pod tą nazwą, o święcie zapo
mniano. Może jest to znak czasu, 
który wprowadzi zmiany, przed
kładające prawdziwą działalność 
nad działanie pozorne.

/ r ó ż /

Muppetów!, cena 5. 000. -zł, 8. 000. -
12 i 13 lutego, godz. 17. 00 
i 19. 00, „Zielona Karta„ 
/„Green Card, / ,  film fab. 
prod. USA, w reż. Petera 
WEIRA, w rolach gł.: Ge
rard Depardieu i Andie 
McDowell, romantyczna hi
storia miłości Amerykanki 
i Francuza - cena 8. 000. - 
i 12. 000. -zł.

DKF „EKRAN,,
10 lutego, godz. 19. 00, 
„DR. M, „ film fab. prod. 
franc., reż. CLAUDE CHA
BROL, sensac., o wyobco
waniu i manipulacji we 
współczesnym świecie - hołd 
złożony Fritzowi LANGO
WI.

MAŁA SCENA 
5 luty, godz. 18. 00, koncert 
zespołu GAUDIUM  ET 
SPES, cena 5. 000, -
13 luty, godz. 9. 00, bal dla 
dzieci z przedszkola nr 9, 
impreza zamknięta
1 i 8 luty, godz. 18. 00- 23. 00 
Dyskoteki, cena 25. 000, - 
9 luty, godz. 17. 00 - 22. 00, 
spotkania taneczne - karna
wał z tańcem francuskim, 
cena 10. 000, -
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P R O G R A M  T E L E W I Z Y J N Y

Piątek - 7. 02. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Przedszkole domowe,,
9. 35 Film animowany prod. cze
chosłowackiej
10. 00 „Szkoła dla rodziców,,
10. 35 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
10. 50 Wiadomości
15. 30 Uniwersytet Nauczyciel
ski „Ojczyzna-Polszczyzna -

O poezji z... „
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 10 Kino teleferii: „Małe złote 
słonko,, - cz. 2
16. 40 Teleferie: Studio konkur
sowe XIII ogólnopolskiego fes
tiwalu filmów dla dzieci - Po
znań 92
17. 15 Teleexpress
17. 30 „Prawo Prawa,,
17. 45 „Loża,, - magazyn teatral
ny
18. 10 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
18. 35 „Raport,,
19. 00 „Refl ex„ - program pub

publicystyczny
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Szpieg doskonały,, / 4 /  - 
serial prod. ang.
21. 00 „Polskie ZOO„ /pow tó
rzenie/
21. 10 Zespół „Zapis,, przedsta
wia
21. 50 „Rock w Rio,,
22. 55 Wiadomości wieczorne
23. 15 Wieczór konesera- 
„Kwiaty tego życia,,, film fab. 
prod. australijskiej

Program 2
7. 30 Panorama

7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Lucky Luke,, - serial prod. 
francuskiej
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język angielski /4 7 /
15. 00 - 16. 25 
Ferie z „Dwójką,,
15. 00 Powitanie
15. 05 „Lucky Luke,, - serial 
anim. prod. francuskiej

15. 30 „Historia cyrku,,
16. 05 „Droga do Albertville,,
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
17. 05 „Archiwum Neptuna,,
17. 30 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama
21. 25 Sport
21. 35 „Spotkanie,, - serial prod. 
ang., reż. John Bruce
22. 30 „Złych na was ześle anio
łów,, - film dokum.
23. 05 Koncert - Rotterdam 1987
24. 00 Panorama

Sobota - 8. 02. 92

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,, - program Redak
cji Rolnej
8. 00 „Rynek-Agro,,
8. 30 „Na zdrowie,, - magazyn 
rekreacyjny
8. 50 Wiadomości Poranne
9. 00 „Ziarno,, - program red. 
katolickiej dla dzieci i rodziców
9. 25 Kino Teleferii „Awantury 
Kosmiczne,, cz. 2 - film prod. 
holenderskiej, „Wojownicze żó
łwie Ninja,, - serial anim. 
prod. USA
10. 55 „Żołnierz nieznany,, - pro
gram dokum. o Stanisławie Ka
rolkiewiczu
11. 20 „Szkoła od żaglami,,
11. 50 Wiadomości
12. 00 „Z Polski rodem,, - maga

magazyn polonijny
12. 40 „My i świat,,
13. 00 „Siódemka,, w „Jedynce,,
- spotkania z wielkimi pisarzami
- Marcel Proust
14. 00 Walt Disney przedstawia: 
„Kacze opowieści,,, „Całkiem 
nowe życie,,
15. 15 „Czas rodzin,, - być razem
15. 45 „Kto się boi szkoły,,, 
„Eksperyment w szkole,,
16. 25 „Telewizjer,,
16. 50 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - Albertville 92 - ceremonia 
otwarcia
18. 45 „Z kamerą wśród zwie
rząt,, - sen zimowy
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 20 „Damski krawiec,, - ko
media prod. francuskiej, reż. Je
an Boyer
22. 00 Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Olimpijskie - Albertville 92 /hokej: 
Szwajcaria - WNP, Norwegia - 
CSRF, Kanada - Finlandia/
23. 00 Wiadomości wieczorne
23. 25 XXI Warszawskie Spot
kania Teatralne - podsumowa
nie
23. 40 „Odmienne stany świado
mości,, - film fab. prod. ang.

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Kaliber 92„ - magazyn 
wojskowy
8. 00 „Ulica Sezamkowav
9. 00 Magazyn Telewizji Śniada
niowej
9. 30 „Nie tylko winnice...,, - 
magazyn społeczno-kulturalny
10. 00 CNN
10. 15 „Ona,, - magazyn dla ko
biet
10. 20 Tacy sami - program w ję
zyku migowym

11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia Polskiego Fil
mu: „Lotna,,, reż. A. Wajda
12. 40 „Polacy w RPA,,
13. 00 „Zwierzęta świata,, film 
dokumentalny prod. angielskiej
13. 30 „Klub Yuppies? „ - pro
gram dla młodzieży
14. 00 „Wzrockowa lista przebo
jów Marka Niedźwieckiego,,
14. 30 Studio sport - koszyków
ka zawodowa NBA
15. 20 Program dnia
15. 25 „Camerata 2„
16. 05 „6 z 49„ - teleturniej
16. 25 Losowanie Zakładów 
Gier Liczbowych Totalizatora 
Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Dwadzieścia jeden dni,, - 
film fab. prod. ang., reż. Basil 
Dean
17. 50 Rozmowa z ambasado
rem RPA w Polsce

18. 00 Program lokalny
18. 30 Dziennik austriacki And
rzeja Kondratiuka - film do
kum. 19. 05 „Seans filmowy,, - 
program Ewy Banaszkiewicz
19. 35 „Z ziemi polskiej,, - „Kie
runek - Brazylia,, - film dokum. 
Andrzeja Chiczewskiego
20. 05 „Muzyka, moja miłość,, - 
Krzysztof Zanussi
20. 50 „Cały świat w jednym kra
ju,, - reportaż o bogactwach 
naturalnych RPA
21. 00 Panorama
21. 25 „Słowo na niedzielę,,
21. 30 Rozmowa z prezydentem 
RPA
21. 40 Potomkowie Zullusa Cza
ki - reportaż
21. 50 „Jackaroo,, / l /  - serial 
prod. australijskiej
22. 40 „Brawo Petersburg,, - 
przeniesienie spektaktu teatru 
na Fontance

Niedziela - 9. 02. 92

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Tydzień,,
9. 00 „Teleranek,,
10. 00 Kino Teleranka
10. 30 „Mała dziewczynka i lwy,, 
- program trójwymiarowy
10. 40 „Świat odkrywany,, /9 /, 
serial przyrodniczy prod. USA
11. 25 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
11. 55 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - Albertville 92
16. 30 „Pieprz i wanilia,, - W kra-

inach zielonego smoka i śpiewa
jących syren - Życie na wulkanie
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Dziennikarze ujawniają,,
18. 10 „Paradise - znaczy raj,, /6 /  
- „Zabłąkana kula,, - serial 
prod. USA
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Wielki przewrót,, / 2 /  - 
serial prod. francuskiej
21. 10 „7 dni świat,,
21. 40 Koncert „Dla Andrzeja,, - 
cz. 2
22. 30 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - Albertville 92 - hokej: 
Włochy-USA - łyżwiarstwo fi-

figurowe: pary sportowe 

Program 2
7. 30 „Przegląd Tygodnia,, /d la 
niesłyszących/
8. 00 „Klementynka,, - serial 
prod. francuskiej
8. 25 „Ojej, ojej,, - program roz
rywkowy telew. belgijskiej
8. 55 Film dla niesłyszących: 
„Wielki przewrót,, /2 /
9. 55 Powitanie
10. 00 Program lokalny
10. 50 „Magazyn przechodnia,,
11. 00 „Klasztory polskie,, - Do
minikanie z Sandomierza
11. 30 Podróże w czasie i prze-

przestrzeni - serial prod. japońskiej
12. 20 „Zwierzęta wokół nas,, - 
„Podaj łapę,,
13. 00 Express Dimanche
13. 15 „100 pytań do... „
13. 55 „Rebusy,, - teleturniej
14. 15 Kino familijne: „Nonni 
i Manni,, /2 /  - serial prod. nie
mieckiej
15. 05 „Do trzech razy sztuka,, - 
program z udziałem Małgorzaty 
Potockiej i innych
15. 35 Benefis Mikołaja Gra
bowskiego
16. 20 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Za chwilę dalszy ciąg

programu,, - program W. Man
na i K. Materny
17. 10 „Bliżej świta,, - przegląd 
telewizji satelitarnych
18. 00 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
19. 00 „Wydarzenia Tygodnia,,
19. 30 Galeria „Dwójki,, - Teresa 
Pągowska
20. 00 „Godzina szczerości,,
21. 00 Panorama
21. 25 „Co się stało z ciocią Ali
cją „ - film fab. prod. USA, reż. 
Lee M. Katzin
23. 05 Studio Jazzowe „Dwójki,, 
- Gwiazdy światowego jazzu
24. 00 Panorama

PONIEDZIAŁEK -10. 02. 92
Program 1
9. 50 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
13. 25 Wiadomości

13. 35 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
13. 35 Język francuski/repetycja 
lekcji 13-16/
14. 15 Język niemiecki /2 0 /
14. 50 Język angielski /2 0 /

15. 30 Uniwersytet Nauczyciel
ski - prezentacje uczniowskie - 
indywidualności
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 15 „LUZ,, - program nasto
latków

17. 15 Teleexpress
17. 35 „Rock - Express,,
18. 10 „Kraje, narody, wydarze
nia
18. 45 „ALF,, - serial prod. USA
19. 15 Dobranoc

19. 30 Wiadomości
20. 05 Teatr Telewizji - Ronald 
Duncan „Próba,,, reż. Jerzy 
Sztwiertnia
21. 20 Program publicystyczny 

c d. na str. 10

M O T E S D O M O W Y

o RYBNICKA
RYBNICKA  KSIĄŻKA TELEFONICZNA

21705
28783
24814
27943
27206
23611
25683
22433

Fudali Bogusława 
Fudan Tadeusz 
Furmanek Iwona 
Furmanczyk Bernadetta 
Furmański Henryk 
Fyda Andrzej 
Gabriel Eugeniusz 
Gabryl Wiesław

Poniatowskiego
Wodna
Raciborska
Wawelska
Karłowicza
Wyzwolenia
Cmentarna
Dworcowa

26298 Gabryszewski Ryszard Findera
24541 Gabryś Jan Sławików
28559 Gabryszek Piotr Górnicza
24136 Gacek Wiesław Kościuszki
24968 Gacka Wacław Wodzisławska
28764 Gacka Piotr Gliwicka
22819 Gacka Stefania Wyzwolenia
28639 Gacka Jan Findera
26389 Gach-Tomecka Renata Wawelska
22198 Gadomski Jan Wandy
22399 Gadomska Olga św. Antoniego
21893 Gadomski Andrzej Modrzejewskiej
23128 Gadziński Brunon Asnyka
22030 Gajdzik Róża Wiejska
23417 Gajerska Maria Floriańska
23807 Gajewska Klara Wodzisławska

c. d. nastąpi

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PONIEDZIAŁEK-10. 02. 92

21. 45 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92

WTOREK-11. 02. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 35 „Jak cudne są wspomnie
nia,, - „Ich wielkie miłości,, - 
serial prod. polskiej
10. 25 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
12. 50 - 16. 00 
Telewizja Edukacyjna
12. 55 „Kolorowe przemiany,, - 
film dokum. prod. czech.
13. 10 Fizyka - fale
13. 40 „Co, jak i dlaczego? „ -

23. 35 BBC - World service

Program 2
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Biuro, biuro,, / 8 / - serial

„Skąd się bierze sól? „
13. 50 Chemia - azotowce
14. 25 „Świadkowie przeszłości,, 
- „Ballada o podziemiach,, serial 
popularnonaukowy prod. cze
chosłowackiej
14. 40 Przygody Kapitana Remo
14. 55 Sezam - magazyn popula
rnonaukowy
15. 15 „Świat chemii,, /1 7 / serial 
popularnonaukowy prod. USA
15. 45 Klub Midi
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 15 Dla dzieci „Tik-Tak„ oraz 
„Kino Tik-Taka„
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Narodziny firmy,, - ele
mentarz przedsiębiorczości
17. 50 „Polska z oddali,, - Jan

prod. niemieckiej
17. 05 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
18. 05 Program lokalny
18. 20 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92

Nowak Jeziorański
18. 00 Family album - amery
kański kurs języka angielsiego
18. 20 „W sejmie i senacie,,
18. 35 „Królik Bugs przedsta
wia,, /2 2 / - serial anim. USA
19. 00 „Wywiad Tygodnia,,
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Kraina cieni,,, film fab. 
prod. ang., reż. Norman Stone
21. 35 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
0. 10 BBC - World service

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,

19. 25 Zapraszamy do „Dwójki,,
19. 30 Język niemiecki /1 8 /
20. 00 „Sąsiedzi,,
21. 00 Panorama
21. 25 „Będzie bolało,, - film fab. 
prod. francuskiej, reż. Jean-

8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Denver - ostatni Dino
zaur,, - „Kulinarne znajomości,,
- serial francusko-ameryk.
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, - serial USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język francuski
10. 40 Dr Anatolij Kaszpirowski
12, 55 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial USA
17. 05 Przegląd kronik filmo
wych
17. 35 „Pod wspólnym dachem,,
- „Niepocieszony,, - serial prod.

Francois Davy
22. 50 „Złych na Was ześle anio
łów,, - film dokum.
23. 25 Doktor Anatolij Kaszpi
rowski - 2 seans
24. 00 Panorama

francuskiej
18. 00 Program lokalny
18. 30 Moja modlitwa
18. 50 „Sztuka świata zachod
niego,, /18/, serial prod. ang.
19. 30 Język angielski /1 8 /
20. 00 Non Stop Kolor - Free 
„All right now„ - film prod. ang.
21. 00 Panorama
21. 25 „Ekspres reporterów,,
21. 55 „Chwały starczy dla 
wszystkich,, / l /  - serial prod. 
ang. - kanadyjskiej, reż. Erie Till
22. 50 „Generał Abraham,, - film 
dokum. Zbigniewa Wawera
23. 15 „Stan krytyczny,, - samo
bójcy
24. 00 Panorama

ŚRODA - 12. 02. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9 . 10 „Domowe przedszkole,,
9. 35 „Giełda pracy - giełda 
szans,,
9. 50 „Dynastia,, - serial USA
10. 35 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
12. 00 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 00 Agroszkoła - zwierzęta fu
terkowe
12. 20 Żywienie kur niosek
12. 30 Chochlikowe psoty, czyli

zmagania z ortografią
12. 45 Batalia o wieszcza - pro
gram dokumentalny
13. 05 Spotkania z literaturą -  I. 
Krasicki - poeta oświecenia
13. 35 Telewizyjny słownik bio
graficzny historii najnowszej - 
Tadeusz Zneczykowski, cz. 1
14. 00 Rozmowa o rozmowie
14. 20 Wielkie spory Polaków - 
pawiem czy papugą...
14. 50 Rody polskie - Potoccy
15. 30 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Szkoły w Europie - Szkoły 
Montessori
16. 00 Stiudio 7 proponuje
16. 15 Kino. nastolatków: „Wy
chowawca,, - serial prod. USA
16. 40 Dla młodych widzów:

„Latający Holender,,
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Kinomania,, - magazyn 
Krzysztofa Gostkowskiego
17. 55 „Klinika zdrowego czło
wieka,,
18. 15 „Test,, - magazyn kon
sumenta
18. 30 „Encyklopedia II Wojny 
Światowej,, - „Wojna i gospoda
rka,,, cz. 4
18. 55 „Zielona linia,, - reportaż
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial USA
21. 00 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
23. 35 BBC - World service

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Ulisses 31„ - „Klapiso,, - 
serial anim. prod. franc.
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, - serial USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język niemiecki /1 8 /
13. 45 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial USA
17. 00 Losowanie Zakładów 
Gier Liczbowych Totalizatora

Sportowego
17. 05 „Meandry architektury,, - 
symetria
17. 25 „Allo, allo,, - serial ang.
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Era nuklearna,, /6 /  - 
serial dokum.
19. 30 Jązyk angielski /4 8 /
20. 00 „Raport o stanie kina,,
20. 30 „Światełko w tunelu,, - 
recital Jacka Wójcickiego
21. 00 Panorama
21. 25 „Palce,, - film fab. 
prod. USA, reż. James Toback
22. 55 Powroty: Ostania droga 
komendanta Ponurego - film 
dokum. Ewy Cendrowskiej
24. 00 Panorama

CZW AR TEK  -13. 02. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 35 „Przyjemne z pożytecz
nym,,
9. 50 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - Albertville 92
12. 30 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 35 „Cudowna planeta,, / 7 /  - 
„Dolina dinozaurów,, - film do
kum. prod. japońskiej
14. 00 Opowieści księżniczki Li-

Lilavati
14. 15 „Co, jak i dlaczego,,
14. 25 Zwierzęta świata: „Tajem
nica płaskowyżu Ustjurt,, - film 
dokum. prod. radzieckiej
14. 50 „Dziś przed nami rozto
cze,,
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 15 Dla młodych widzów: 
„Kwant,,
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Telemuzak,, - magazyn 
muzyki rozrywkowej
18. 10 „Spin,, - magazyn popula
rnonaukowy
18. 30 Magazyn katolicki - Zda
rzenia
19. 15 Dobranoc

19. 30 Wiadomości
20. 05 „Gliniarz i prokurator,, 
/2 /  - „Załzawione oczy,, - serial 
prod. USA
20. 50 „Decyzje,, - program pub
licystyczny
21. 10 „Pegaz,,
21. 45 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - Albertville 92
23. 30 Family A lbum /13 /- ame
rykański kurs j. angielskiego
24. 00 BBC - World service

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,

8. 35 „Nowe przygody He-Ma- 
na„ - serial prod. USA
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, - serial USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język angielski /1 8 /
12. 55 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - Albertville 92
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial USA
17. 05 „Giełda,, - magazyn kup
ców i przemysłowców
17. 35 „Zrobiła się piątka,, / l / -  
serial komediowy prod. ang., 
reż. Tom Torbovich
18. 00 Program lokalny

18. 30 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - Albertville 92
19. 30 Język francuski /1 5 /
20. 00 Reminiscencje Festiwalu 
Chopinowskiego w Dusznikach
21. 00 Panorama
21. 25 „Bez znieczulenia,, - pro
gram publicystyczny
21. 40 Studio Teatralne „Dwój
ki,, - „Turlajgroszek,,, reż. Piotr 
Tomaszuk
22. 45 „Wieczory z Tadeuszem 
Kantorem,, - „Sztuka a życie,,, 
wieczór VI - ostatni
23. 40 Publicystyka kulturalna
24. 00 Panorama
0. 10 Pasmo hipermulitimedial
ne Marcina K. - Dziś: Człowiek 
natura

N O T E S D O M O W Y

MIĘDZYNARODOWE 
NUMERY KIERUNKOWE

WSKAZÓWKA!
Wybierz „zero,,, następnie po usłyszeniu prawidłowego sygnału (syg. 

ciągły), następne zero i bezpośrednio po nim kod kraju i numer kierukowy 
danej miejscowości oraz żądanego abonenta.

ANDORA- Kod - 43 AUSTIRA- Kod - 43

Miejscowość
Andorra

Numer kier.
628

Miejscowość
Amstetten

Numer kier.
7472

Baden b. Wien
Bregenz
Dorbirn
Eisenstadt
Feldkirch
Gmunden
Graz
Innsbruck
Kitzbühel
Klagenfurt
Krems
Liz
Mauthausen 
Salzburg 
St. Pölten

2252
5574
5572
2682
5522
7612
316
512
5356
463
2732
732
7238
662
2742

Steyr 7252
Traun 7229
Villach 4242
Wels 7242
Wien (Wiedeń) 1
Winer Neustadt 26622
Zir 5238

BELGIA - kod 32

Miejscowość
Aatwerpen 
Aslon
Blankenberge 
Borgerhouf 
Bruges

Nr kier.
3
63
50
3
50

c. d. n.
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