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Dylematy wokół
Szpitala Miejskiego w Orzepowicach

KOSZTOWNA 
GIGANTOMANIA 

PRZESZŁOŚCI
O ważnej decyzji rybnickiej RADY MIASTA podjętej na 
środowej sesji - czytaj na str. 2

◄ Betonowy labirynt Szpitala Miejskiego w Orzepowi
cach potrzebuje jeszcze około 400 mld zł. do ukończenia 
budowy.

Foto: W. TROSZKA

JA RO SŁA W  J. SZCZEPA Ń SKI /RWE - Warszawa/ 

- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej,, 

„Gazeta Rybnicka,, rozmawia 
z posłem dr. JÓZEFEM MEISLEM

KONIEC
parasola solidarnościowego 

czy „SOLIDARNOŚCI"?
W minionym tygodniu na 

scenie politycznej kraju po
jawiły się dwie istotne spra
wy; jedna z nich to kwestia 
rozmów SOLIDARNOŚCI 
z rządem. Rozmowy, które 
początkowo, wydawało się, 
nie osiągają żadnych wido
cznych rezultatów, przynio
sły w ostatni poniedziałek 
radykalny zwrot: DELE
GAJA ZWIĄZKU WSTA
ŁA I WYSZŁA. Wiceprze
wodniczący REGIONU 
MAZOWSZE Andrzej Wie
czorek określił postawę stro
ny rządowej krótko: nie mo
żna było rozmawiać z kimś, 
kto nie chce słuchać żadnych 
argumentów.

Bardziej radykalnie odpo
wiedział mi sam przewodni
czący MAZOWSZA, Maciej 
Jankowski. Gdy spytałem go 
o to, czy w takim razie cał
kowicie padł parasol, który 
nad rządami „solidarnościo
wymi,, roztaczał związek, 
stwierdził, że jego zdaniem, 
żaden z trzech rządów postkomunistycznych...

postkomunistycznych... NIE 
BYŁ RZĄDEM SOLIDA
RNOŚCIOWYM!

Konieczny jest - zdaniem 
Jankowskiego - strajk gene
ralny, by uzmysłowić dra
matyzm sytuacji. Zwłaszcza 
w ośrodkach przemysło
wych, tych „perłach socjaliz
mu,,, do których zaliczyć 
można również Jastrzębie. 
Czy jednak strajk będzie 
ostrzeżeniem dla rządu? Ta
kiego zdania jest wielu dzia
łaczy związkowych. Wielu 
komentatorów politycznych 
uważa natomiast, że scena
riusze mogą być dwa: jeden 
to taki, w którym po strajku 
pada rząd Olszewskiego 
i rozpoczyna się tworzenie 
nowego gabinetu, mającego 
bardziej radykalne projekty 
reform gospodarczych, 
a zwłaszcza uratowania 
przed ostatecznym upad
kiem wielu elementów pol
skiej sceny przemysłowej.

c. d. na str. 3

Może ktoś nie poda mi ręki...
REDAKCJA:  Przyznaję

Panie Doktorze, iż bezpośre
dnim powodem naszej rozmo
wy jest przeczytana w Gaze
cie Wyborczej następująca 
informacja:  „Czy wejście
w życie „Kodeksu etyki le
karskiej,, oznacza koniec ba
dań prenatalnych w Polsce 
? Marek Balicki i Józef Mei
sel, posłowie Unii Demokra
tycznej w interpelacji posel
skiej do ministra zdrowia 
pytają, co zamierza on zro
bić, żeby tak się nie stało,,.

Dr Józef MEISEL: To tylko 
jedna sprawa. Oczekujemy 
także od ministra odpowie
dzi co zrobi, aby kobieta 
zachowała prawo do decyzji 
o przerwaniu ciąży, jeśli 
stwierdzono ciężkie wady 
rozwojowe płodu.

Red.: Czy mógłby pan wyjaś
nić bliżej czytelnikom o co 
chodzi, co panami kierowa
ło?

J. M.: Coraz więcej dzieci, 
szczególnie w naszym regio
nie, rodzi się niepełnospraw
nych, z wadami rozwojowy
mi i chorobami dziedziczny
mi. Sygnalizują ten problem 
neonatolodzy i położnicy, 
a ponieważ jest to związane

z zatruciem środowiska, zja
wisko będzie narastało.
Są kobiety, u których ryzyko 
wydania na świat takiego 
dziecka jest wyższe niż prze
ciętne, np. po ukończeniu 35 
roku życia, i właśnie u nich 
przeprowadza się badania 
prenatalne czyli przedporo
dowe.

Ma to olbrzymie znacze
nie, ponieważ prawidłowy 
w większości wynik takiego 
badania pozwala kobiecie 
pełnej lęku, że urodzi chore 
dziecko, podjąć decyzję do
noszenia ciąży. Szczególnie 
kobiety, które już raz rodziły 
lub poroniły płód z wadą 
genetyczną /  a nikt, kto się 
z takim dzieckiem nie ze
tknął, nie wie, jaki to wstrząs 
dla matki/. Są one tak ze
stresowane i przerażone, że 
nie mają odwagi, aby zajść 
w następną ciążę, a jeśli już 
zachodzą, to często się zda
żało, że nie czekając na nic - 
przerywają ją.

I to trzeba wyraźnie po
wiedzieć, że dzięki bada
niom prenatalnym wiele ko
biet urodziło zdrowe dzieci, 
unikając niepotrzebnego 
przerwania ciąży.

Po drugie - umożliwiają 
one leczenie chorób jeszcze 
w łonie matki, np. w przy

przypadku wodogłowia można 
wszczepiać zastawki ułat
wiające przepływanie płynu 
mózgowo-rdzeniowego już 
w czasie ciąży i uszkodzenia 
są wtedy mniejsze.

Jeśli natomiast badanie 
wykryło nieuleczalne ano
malie płodu, rodzice, a głów
nie matka ma możliwość wy
boru: czy decyduje się na 
urodzenie dziecka, czy nie. 
Było tak dotychczas.

Jednak 3 maja ma wejść 
w życie uchwalony w grud
niu „Kodeks etyki lekar
skiej,,, który przerywanie 
ciąży dopuszcza jedynie 
w dwóch wypadkach: dla ra
towania życia i zdrowia ma
tki oraz gdy ciąża jest wyni
kiem przestępstwa. Równo
cześnie jeden z artykułów 
brzmi: „Stwierdzenie zabu
rzeń rozwojowych lub cho
roby dziedzicznej płodu nie 
uprawnia do przerwania cią
ży,,. Jest to wyraźnie powie
dziane.

W tym kontekście robie
nie badań prenatalnych nie 
miałoby większego sensu.

Red.:  Pana przeciwnicy
w tym momencie powie
dzą: „Nie ma pan racji. Waż
ne są intencje. Jeśli badania

c. d. na str. 3
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 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 
 

W notatce zamieszczonej w „Gazecie Rybnickiej,, z dnia 
7 lutego 1992 r. zatytułowanej „NIE MA OCHOTNI
KÓW...,,, a dotyczącej losów Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chwałowicach, znalazło się stwierdzenie o niemożności 
uzyskania z Urzędu Miasta dotacji na działalność OSP. 
Otóż pragnę poinformować, że W ROKU 1991 NA DZIA
ŁALNOŚĆ TĘ MIASTO PRZEZNACZYŁO 937 MLN 
ZŁ, A ICH ROZDZIAŁEM ZAJMOWAŁ SIĘ ZARZĄD 
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻAR
NYCH.
Z PRZEZNACZONYCH DLA OSP W CHWAŁOWI
CACH 15 MLN ZŁ NIE WYKORZYSTANO... ANI 
ZŁOTÓWKI.
Nie odpowiada więc prawdzie sugestia autora notatki, 
jakoby niemożność uzyskania dotacji była jedną z przyczyn 
upadku chwałowickiej OSP.

MARIAN ADAMCZYK 
Wiceprezydent Miasta

JUBILACI

We wtorek 11 lutego na 
Małej Scenie ROK odbyło 
się spotkanie rybnickich Ju
bilatów obchodzących 50-le- 
cie pożycia małżeńskiego, 
którzy otrzymali listy gratu
lacyjne z rąk prezydenta Ry
bnika Józefa MAKOSZA 
a także wiceprezydenta Je
rzego KOGUTA.

Gośćmi władz miasta były 
następujące pary Dostojnych 
Jubilatów:
Helena i Teodor SZWEDA, 
Helena i Edward FUKAŁA, 
Berta i Adolf SIEGMUND, 
Maria i Maks SIWCZYK, 
Albertyna i Albert PION
TEK, Bronisława i Walter

GORGON, Marta i Paweł 
SYRNICKI, Emilia i Józef 
POJDA, Bronisława i Wal
ter WONS, Wanda i Mak
symilian STYRNOL, Aniela 
i Maksymilian KUŻNIK, 
Aniela i Franciszek KUŻ
NIK, Kunegunda i Alojzy 
BERNAT, Elżbieta i Ferdy
nand JOŚKO, Maria i Wil
helm PAPOK, Klaudia 
i Eryk KULA, Regina 
i Emanuel OWCZAREK, 
Marta i Paweł SZULIK, 
Marta i Bronisław DUR
CZOK, Jadwiga i Emil WY
PENDA, Marta i Teodor 
HOLONA, Maria i Franci
szek SŁUPIK.

KO RESPO N D ECJA W ŁASNA  
Michał Aleksander KWIATKOWS KI telefonuje z LENS

KONGRES POLONIJNY
W sobotę i niedzielę - 

1 i 2 lutego w Pałacu Kon
gresu w LILLE odbyło się 
spotkanie tzw. SEJMIKU 
POLONIJNEGO we Fran
cji.

Z gości polskich uczestni
czyli w nim: minister Andrzej 
Stelmachowski oraz woje
wodowie: krakowski - A. 
Piekarz i katowicki W. 
Czech, a telegram z życzenia
mi nadesłał prezydent 
LECH WAŁĘSA.

Spotkanie zorganizowane 
zostało przy współudziale 
RADY REGIONÓW Nord 
oraz Pas de Calais a przewo
dniczyli mu: Noel Josephe, 
ksiądz Guzikowski z MISJI 
POLSKIEJ, Bolesław Nata
nek - przewodniczący KON - 
GRESU POLONII FRAN
CUSKIEJ oraz Bronisław 
Piskozub - przewodniczący 
S T O W A R Z Y S Z E N I A  
„SOLIDARNOŚĆ Z SOLI
DARNOŚCIĄ,,.

Zjazd obradował w trzech 
„stołach problemowych,,. 
Pierwszemu - dotyczącemu 
emigracji oraz jej przyszłości 
- przewodniczył prof. GAB
RIELLE GARCON.

Drugi stół zajmował się 
sprawą przemian demokra
tycznych oraz problemami

oświaty i kultury. Mówiono 
o współpracy kulturalnej, 
o miastach bliźniaczych,
o równowadze w promocji 
kultury francuskiej w Polsce
i polskiej we Francji, o po
mocy młodym samorządom 
terytorialnym w Polsce. Ob
radami tego stołu kierował 
prof. GOGOLEWSKI z po
lskiej sekcji Uniwersytetu 
w Lille.
PROF. BEAUVOIES - 
przewodniczący sekcji pols
kiej uniwersytetu - odczytał 
list skierowany do francu
skiego ministra oświaty, 
protestujący przeciwko 
ograniczaniu nauki języka 
polskiego i domagający się 
sharmonizowania działań 
na tym polu.

Trzeci stół, któremu prze
wodniczył P. GUCIK - dyre
ktor departamentu w Minis
terstwie Współpracy Gospo
darczej z Zagranicą oraz pan 
DEBOURSE - dyrektor Wy
ższej Szkoły Handlowej 
w Lille - zajmował się spra
wami gospodarczymi. Dwaj 
polscy wojewodowie przed
stawili informację o stanie 
swoich województw w dzie
dzinie gospodarki, zasobów, 
ochrony środowiska, sieci 
dróg, możliwości turystycznych

turystycznych itp. Mówiono o zwięk
szającej się gwałtownie licz
bie podmiotów gospodar
czych w Polsce oraz o part
nerstwie we współpracy eko
nomicznej.

Przemysłowłcy francuscy 
zwrócili uwagę na potrzebę 
informacji o przepisach obo
wiązujących w Polsce i o po
trzebie stabilności ekonomi
cznej i politycznej.

Obrady zakończono przy
jęciem rezolucji, w której 
sformułowano potrzebę 
utworzenia DOMU POLO
NIJNEGO, który służyłby 
zarówno poradami i nocle
gami dla potrzebujących, or
ganizacją spotkań oraz pro
wadzeniem dokumentacji 
dokonań polonijnych.

Do organizacji zjazdu 
przyczynił się w dużej mierze 
konsul generalny RP, P. BU
KOWSKI.

Na przyjęciu w polskim 
konsulacie minister A. Stel
machowski udekorował Zło
tym Krzyżem Zasługi preze
sa Kongresu Polonii BOLE
SŁAWA NATANKA zaś 
Srebrnym Krzyżem - pana 
BRONISŁAWA PISKO- 
ZUBA, który w okresie sta
nu wojennego organizował 
pomoc dla zdelegalizowanej 
„Solidarności,,.

Kosztowna gigantomania...
„Tylko,, 300 do 400 mld 

złotych trzeba jeszcze zainwes
tować w budowany od 1976 
roku Szpital Miejski w Rybni
ku-Orzepowicach. Już ta jedna 
informacja może zwalić z nóg 
nieprzygotowanego do takich 
rewelacji obywatela miasta. Są
dzę, że reprezentanci tychże 
obywateli z Rady Miasta równie 
mocno przeżyli „wizję lokalną,, 
w jedenastopiętrowym betono
wym bunkrze przyszłego Szpita
la Miejskiego.

Gigantomania projektantów 
tego obiektu paraliżuje, zwłasz
cza dziś, gdy coraz głośniej mówi

mówi się o groźbie zapaści budżetu 
państwowego i gdy łatwo uzmy
słowić sobie NIEWIADOME 
czające się przed budżetami sa
morządowymi. Każdy krok 
w tej sytuacji jest ryzykowny, ale 
brak działań wobec tak zaawan
sowanej inwestycji jest także 
niedopuszczalny. Jedynym roz
sądnym, gospodarskim wy
jściem jest szukanie wsparcia 
w postaci kredytów zagranicz
nych. Aby je uzyskać, rybnicka 
Rada Miasta musiała podjąć de
cyzję, czy brać sobie ten kłopot 
na głowę, czyli podjąć uchwałę 
o przejęciu funkcji inwestora

Szpitala Miejskiego w Orzepo
wicach jako zadania zleconego
na mocy porozumienia pomię
dzy Wojewodą Katowickim 
a Zarządem Miasta w Rybniku.

Radni zdecydowali swoimi 
głosami o podjęciu tego ryzyka, 
co jest dopiero pierwszym kro
kiem na drodze rozwiązywania 
problemów zawęźlających się 
wokół kontynuacji budowy tego 
szpitala.

O innych problemach dysku
towanych na ostatniej sesji RA
D Y  MIASTA, która odbyła się 
w środę 12 lutego - w następnym 
numerze Gazety Rybnickiej.

/ e m /

Kradzież na targowisku
Mieszkanka Pilchowic po

zbyła się portfela na rybnickim 
targowisku. Skradziono go jej 
z torebki 25 stycznia. W portfelu 
była gotówka wartości 1, 4 mln 
zł.

Kradną kabel
100 metrów kabla wartości 20 

mln zł skradli w nocy z 28 na 29 
stycznia nieznani sprawcy. Stra
tę poniosła kopalnia „Chwało
wice,,. 31 stycznia z terenu ko
palni Jankowice skradziono ka
bel wartości 28 mln zł.

Do „Delicji,, po wódkę
31 stycznia włamano się do 

sklepu spożywczo - monopolo
wego „Delicje,, przy Rynku. 
Nieznany sprawca wybił szybę 
w drzwiach wejściowych i skradł 
alkohol wartości 192 tys. zł.

Przyda się do warsztatu?
Z domku jednorodzinnego 

przy ul. Komisji Edukacji Naro
dowej skradziono sprężarkę, 
podnośnik hydrauliczny i zgrze
warkę elektryczną. Wartość 
skradzionych urządzeń wynosi 
3, 5 mln zł. Włamanie wydarzyło 
się między 18, a 31 stycznia. 
Złodziej dostał się do budynku 
po wyłamaniu drzwi.

Majsterkowicz
31 stycznia włamano się do

piwnicy przy ul. Mglistej. Zło
dziej urwał kłódki w drzwiach 
i skradł wiertarkę elektryczną 
oraz prostownik. Straty wynios
ły 1, 2 mln zł.

W szpitalu też kradną
Z szatni szpitala przy ul. Ru

dzkiej nieznany sprawca skradł 
kurtkę i spódnicę ze skóry war
tości 2 mln zł.

Autobus potrącił pieszego
Na ul. Boguszowickiej 2 lute

go autobus Ikarus skręcając 
w prawo, potrącił idącego chod
nikiem 35-letniego pieszego, 
który doznał złamania żeber.

Złodziej do aresztu
31 stycznia patrol policyjny 

ujął na gorącym uczynku spraw

sprawcę włamania do samochodu. 
Został on osadzony w areszcie. 
Złodziej miał do pomocy 15- 
letniego chłopca.

Wykwalifikowany ślusarz
W nocy z 2 na 3 lutego nie

znany sprawca włamał się do 
pomieszczeń kotłowni przy ul. 
Wyzwolenia. Dostał się do środ
ka po wybiciu szyby okiennej 
i skradł narzędzia ślusarskie wa
rtości 5 mln zł na szkodę PEC 
w Jastrzębiu.

Włamanie do Forda
D o Forda zaparkowanego 

pod blokiem przy ul. Kilińskie
go włamał si nieznany sprawca 
w nocy z 2 na 3 lutego. Sposób 
dokonania przestępstwa nie był 
wyszukany. Złodziej wybił szybę

szybę i skradł radiomagnetofon, 
kasety i zegar samochodowy. 
Straty wyniosły 5 mln zł.

Maluchem w drzewo
4 lutego na ul. Boguszowic

kiej kierujący fiatem 126p wpadł 
w poślizg i zjeżdżając na prawe 
pobocze uderzył w przydrożne 
drzewo. Pasażerowie mogą mó
wić o szczęściu. W wyniku zde
rzenia doznali tylko ogólnych 
obrażeń ciała.

Nie mógł się dogadać
5 lutego przy ul. Patriotów 

pijany sprawca uszkodził domo
fon na szkodę mieszkańców blo
ku. Został ujęty i osadzony 
w areszcie. Po pijanemu trudno 
się dogadać. Nawet z domofo
nem.

/ j a k /
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Jarosław J. Szczepański (RW E - Warszawa) 
- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej,, 

KONIEC
parasola solidarnościowego 

czy „ SOLIDARNOŚCI"

Drugi scenariusz jest bar
dziej pesymistyczny, miano
wicie w przypadku, gdy 
strajk ten nie powiedzie się, 
TO PADA ZWIĄZEK ZA
WODOWY SOLIDAR
NOŚĆ.

Przechodzi zdecydowanie 
do historii ruch społeczny, 
który powstał w roku 80, 
działał również w 81, po 
czym zszedł do podziemia, 
aby doprowadzić elity wraz 
z robotnikami wielkoprze
mysłowymi do bezkrwawe
go odebrania władzy, która 
została DANA przez komu
nistów. Władzę tę ODDA
NO dlatego, że ci, którzy ją 
wówczas sprawowali, stracili 
możliwość dalszego jej dzier
żenia.

Ale do PRZEJĘCIA 
WŁADZY SOLIDAR
NOŚĆ praktycznie nie była 
przygotowana. Dziś ruch 
społeczny, jakim była SOLI
DARNOŚĆ, rozpada się na 
cały szereg partii politycz
nych. Jest to zgodne z pra
wami historii, no ale pozos
tał jeszcze Związek Zawodo
wy SOLIDARNOŚĆ. Jed
nak przez to, że skupia on 
ludzi ze zbyt wielu rejonów 
politycznego firmamentu, 
jest on mało spójny. Do tego 
SOLIDARNOŚĆ, która nie 
chciała atakować dwóch po
przednich rządów, zaczęła 
tracić sympatyków, na rzecz 
związków OPZZ-owskich. 
One bowiem stały się tym
czasem rzeczywistymi opo
zycyjnymi związkami zawo
dowymi, działającymi naj
częściej w sposób niezwykle 
demagogiczny, ale to cał
kiem inna historia. To one 
właśnie przez swą demagogi
czność potrafią skupiać lu
dzi, którzy zdezorientowani 
tym, co dzieje się naprawdę, 
idą tam, gdzie głośniej mó
wią o krzywdzie! Czy fak
tycznej, czy trochę urojonej, 
to też całkiem inna sprawa.

Jaki rząd mógłby powstać 
zamiast obecnego? Jest moż
liwych kilka rozwiązań. Jed
no, to najbardziej surrealis
tyczne: rząd złożony z ludzi 
Sojuszu Lewicy Demokraty
cznej i Konfederacji Polski 
Niepodległej. Bardziej praw
dopodobne jest rozwiązanie 
inne, takie, na jakie wskazy
wałoby niedzielne spotkanie 
w Warszawie, w czasie któ
rego politycy trzech ugrupo
wań postsolidarnościowych, 
a więc Unii Demokratycznej, 
Porozumienia Centrum 
i Kongresu Liberalno-Demo
kratycznego dyskutowali we
spół z ekonomistami różnych 
opcji możliwe scenariusze 
rozwiązań dla Polski. O tym,

że spotkanie to nie mogło 
być pozbawione podtekstu 
politycznego, świadczy fakt 
wystawienia na konferencję 
prasową trzech liderów: Ta
deusza Mazowieckiego 
z UNII, Jarosława Kaczyń
skiego z PC i Donalda Tuska 
od LIBERAŁÓW. Czy taki 
sojusz jest możliwy? Tak! 
Bardziej prawdopodobny 
wydaje się jednak inny sce
nariusz: Mazowiecki z częś
cią UNII, tą bardziej chade
cką, przechodzi w stronę 
Zjednoczenia Chrześcijańs
ko-Narodowe go, do UNII 
zaś wchodzi Kaczyński ze 
swoją częścią PC i liberało
wie.

Czy te wszystkie posunię
cia nie są zabawą dużych 
chłopców w politykę? Prze
stawianiem pionków na sza
chownicy, czy wręcz rozgry
waniem batalii przez ołowia
nych żołnierzyków? Może 
to tak wyglądać. Jednak nie 
zawsze tak jest. Niezależnie 
bowiem od faktu, jaki bę
dziemy mieli stosunek do 
którejkolwiek z partii polity
cznych czy wręcz do wszyst
kich tych partii, to pewne 
jest, iż bez elit politycznych 
nie ma demokratycznego 
państwa.

A może lepiej zrezygno
wać z tych elit i wprowadzić 
jasny, klarowny porządek? - 
zapyta niejeden z naszych 
czytelników. Odpowiedź też 
jest prosta: teoretycznie mo
żna, ale mało gdzie na świe
cie udało się gładko przejść 
/i do tego bez zbytniego bó
lu / z ery dyktatury do nor
malnego życia. Dyktatura - 
czy to jednoosobowa, czy par
tyjna - jest zawsze niebezpie
czna. Nie ma bowiem nad 
rządzącymi organu kontrol
nego, takiego jakim jest /w  
mniejszym czy większym 
stopniu/ Sejm RP.

Zostańmy więc jednak 
przy kształtującej na na
szych oczach się demokracji.

są robione po to, aby ich 
wyniki wykorzystać do lecze
nia płodu, to są jak najbar
dziej pożądane. Natomiast 
niemoralne jest podejmowa
nie tych badań z intencją 
przerwania ciąży, w razie 
stwierdzenia uszkodzeń pło
du,,.

J . M.: Tak, tylko czy ci, któ
rzy tak rozumują, biorą pod 
uwagę psychiczny stan ko
biety, która dowiaduje się, że 
urodzi dziecko upośledzone. 
Żyje ona w strasznym stre
sie, nie chce tego dziecka, nie 
czuje się na siłach sprostać 
tym olbrzymim obciąże
niom. A my, jako społeczeń
stwo, zmuszamy ją do tego! 
Nie wszyscy są bohaterami, 
nie można ludzi zmuszać do 
heroizmu. Są oni przecież 
różnie skonstruowani fizy
cznie i psychicznie, ja sam 
zdaję sobie sprawę, że także 
nie umiałbym zdecydować 
się na wiele ryzykownych 
akcji, na które inni by się 
zdobyli.

Kobieta może podjąć to 
ryzyko, jest to jej święte pra
wo i nie wolno jej nakłaniać 
do przerwania ciąży, ale mu
si mieć ona pełną świado
mość sytuacji, w jakiej się 
znajduje. Nie można pozba
wiać jej możliwości wyboru. 
W przeciwnym razie jest to 
rodzaj ubezwłasnowolnie
nia, zabrania jej części praw 
obywatelskich. Ja generalnie 
jestem przeciwnikiem abor
cji, jestem katolikiem i uwa
żam, jest to zło, które na
prawdę dzieje się za często. 
Ale z drugiej strony, jako 
mężczyzna me mam prawa 
decydować za kobietę. Biorę 
udział w tym, że dziecko 
przychodzi na świat, ale 
wszystkie konsekwencje po
nosi ona i nie może jej grono 
choćby najmądrzejszych lu
dzi kazać urodzić upośledzo
ne dziecko.

Poza tym - nie można być 
połowicznym. Jeśli poczęte 
życie jest wartością nadrzęd
ną, to chrońmy je za wszelką 
cenę, ale wtedy powinniśmy 
pogodzić się z ryzykiem 
śmierci kobiety i dramatem 
zgwałconej dziewczyny.

Tymczasem my zgadzamy 
się na przerwanie ciąży 
u matki chorej na ciężką 
chorobę serca wtedy, gdy 
ciąża mogłaby stanowić do
datkowe zagrożenie życia. 
W tym kontekście można by 
więc aborcję uznać za jeden

ze sposobów ratowania ży
cia matki, a więc i leczenia. 
Zgadzamy się także na prze
rwanie ciąży u zgwałconej 
kobiety, chroniąc w ten spo
sób jej psychikę, bo przecież
o nic innego tu nie chodzi.
I zdrowy rozsądek każe 
przyjąć nam to jaką brutal
ną, przyznaję, ale jednak me
todę leczenia.

A więc jeśli dopuszczamy

Może ktoś 
nie poda 
mi ręki...

przerwanie ciąży w tych 
dwóch przypadkach - w jed
nym chodzi o zdrowie fizycz
ne, a w drugim o psychiczne, 
to jakie mamy prawo zmu
szać kobietę, aby przeszła 
patologiczną ciąże, ryzyko
wny poród i wydawała na 
świat zdeformowane dziec
ko, które czasem żyje zaled
wie kilka dni, albo rodzi się 
martwe.

Dlaczego tu zapomniano 
o zdrowiu fizycznym i psy
chicznym matki? Moim zda
niem powinno to być jeszcze 
raz przemyślane. Mam oba
wy, że niektórzy mogą to 
widzieć jako chęć wprowa
dzenia tylnymi drzwiami 
aborcji, może ktoś nie od
kłoni mi się lub nie poda 
ręki. Ale jako lekarz nie mo
gę zapominać o sferze psy
chiki - kobieta nie jest in
strumentem, który ma nam 
urodzić dziecko za wszelką 
cenę.

Red.: A jak odbiera tę sprawę 
pana otoczenie, środowisko 
lekarskie?

J . M.: Nie dyskutowałem 
zbyt wiele z lekarzami, jedy
nie z jednym z ginekologów, 
który jest jak najbardziej za. 
Natomiast kobiety, z który
mi rozmawiałem, popierają 
naszą inicjatywę. Nie spot
kałem się z inną opcją. Może 
po prostu nie miałem okazji. 
Nie wątpię, że są lekarze 
fundamentaliści.

Red.: Jak powstaje taka in
terpelacja ?

J . M.: Inicjatywa wyszła ze 
środowiska genetyków, le
karzy, którzy badania pre
natalne wykonują. Z tym 
środowiskiem związany jest 
dr Balicki - współautor in
terpelacji. Uznaliśmy, że jest 
to problem godny uwagi, do 
którego powinien ustosun
kować się minister, a społe
czeństwo także powinno 
wiedzieć, że on istnieje. Od
powiedzi spodziewamy się 
na najbliższej sesji.

Red.: Czy z punktu widzenia 
prawa minister może uchylić 
kodeks?

J . M.: Absolutnie nie. W tej 
chwili działa jeszcze poprze
dnie prawo, ale po 3 maja, 
gdy kodeks wejdzie w życie, 
każe on działać lekarzowi 
wbrew obowiązującej usta
wie. Zresztą Ewa Łętowska 
wniosła tę sprawę do Trybu
nału Konstytucyjnego 
wskazując na niezgodność 
z prawem kilku jeszcze in
nych artykułów kodeksu.

Red.: Chciałabym zmienić te
mat. Jakie są pana wrażenia 
z parlamentu po tych dwóch 
miesiącach posłowania?

J . M.: Sejm niestety zbyt du
żo uwagi poświęca sprawom 
niemerytorycznym, ideolo
gicznym, bo nie można ich 
nieraz nawet nazwać polity
cznymi. Nie powinny mieć 
też miejsca pewne rozgrywki 
personalne. W tej chwili naj
ważniejszy jest problem, jak 
wyjść z impasu gospodarcze
go, natomiast ideologia i po
lityka - to tematy zastępcze, 
które może poprawiają ko
muś samopoczucie, może 
kogoś dowartościowują 
jednak myślę, że większość 
społeczeństwa oczekuje cze
go innego.

Red.: Skoro już o tym mówi
my, to jak odebrał pan ostat
nie wystąpienie posła Mo
czulskiego?

J . M.: Uważam, że można 
mieć odmienne zdanie, ale 
tego typu agresja jest jednak 
niedopuszczalna. Moczulski 
naruszył tu pewne granice, 
których przekraczać nie mo
żna. Naturalnie, dyskusje 
powinny być ostre, lecz me
rytoryczne, wszystko do 
końca powinno być powie
dziane, ale nie może to mieć 
charakteru obraźliwego.

Red.: A jak głosował pan 
w sprawie uznania stanu wo
jennego za nielegalny?

J . M.: Wstrzymałem się od 
głosu. Są takie różnice zdań 
i padają tak przeciwstawne 
argumenty, że nie pozwoliło 
mi to zając jednoznacznego 
stanowiska. W tym momen
cie byłbym manipulowany 
przez niczym nie sprawdzo
ne wypowiedzi. Jedna i dru
ga strona jest dla mnie po 
prostu niewiarygodna. Jedni 
mówią, że wszystko od po
czątku było niezgodne z pra
wem, drudzy - że samo 
wprowadzenie było zgodne, 
dopiero późniejsze przepisy - 
nie...

Myślę, że specjalna komi
sja powinna przesłuchać lud

zi, którzy wprowadzili stan 
wojenny, a przede wszyst
kim Wojciecha Jaruzelskie
go.

Red.: Kiedy planuje pan spot
kanie z wyborcami?

J . M. Niedługo, w mniej
szym gronie, gdy tylko zor
ganizujemy biuro poselskie 
w lokalu Unii Demokratycz
nej. Natomiast większe 
w marcu - i wtedy zawiado
mię również prasę.

Red.: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: 
Ewa PODOLSKA
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Zgroza rozsypujących się familoków przy ul. Andersa...

... i ogólnodostępny parking przy ul. Górnośląskiej 

W końcu stycznia Rada 
Dzielnicy w Rybniku-Nie
dobczycach zaprosiła miesz
kańców na zebranie.

W spotkaniu uczestniczył 
wiceprezydent Rybnika 
MARIAN ADAMCZYK. 
Sprawozdanie przewodni
czącego Rady Dzielnicy 
HENRYKA RYSZKI 
z prac wykonanych w ubieg
łym roku i omówienie pro
pozycji działań na rok obec
ny były początkiem ponad 
trzygodzinnej dyskusji, 
w której zabierali głos licznie 
zgromadzeni mieszkańcy 
Niedobczyc, a na pytania 
odpowiadali: wiceprezydent 
Miarian Adamczyk, radny 
Brunon Janas, przewodni
czący samorządu oraz inni 
jego członkowie.

Według informacji Ma
riana Adamczyka, Niedo
bczyce - jako jedna z więk
szych dzielnic miata - odprowadziły

odprowadziły do budżetu Rybnika 
w 1991 roku 11 miliardów 
389 milionów złotych. Z kolei 
wydatki bezpośrednio na 
rzecz dzielnicy wyniosły 11 
miliardów 200 milionów zło
tych, tak więc obie strony 
bilansu niemal się pokrywa
ją. Za te pieniądze ułożono 
w dzielnicy krawężniki, nie
które drogi pokryto nową 
nawierzchnią, wybudowano 
pierwszy w dzielnicy ogól
nodostępny parking przy 
ulicy Górnośląskiej. Otwar
to lokalny posterunek policji 
/przy ul. Lotników 3A/, po
szerzono niektóre drogi 
i podbudowano płyty oraz 
pomalowano bariery mostu.

Trudno wyliczyć wszytkie 
prace zrealizowane w dzielni
cy, które zostały wymienio
ne w szczegółowym sprawo
zdaniu Henryka Ryszki. By
ły wśród nich prace wykona-

Janina Podlodowska

Jak rycerz Wojsław Lubomkę dostał - odc. ostatni
Potem Pietrek na szczycie 

pagórka wszedł na drzewo, 
by rozpoznać, gdzie wyszli. 
Jastrzębie Gniazdo zostało 
po przeciwnej stronie. Tutaj 
pogoń im nie groziła. Pietrek 
uparł się, że pójdzie po Woj
sławowego konia, zostawio
nego w gospodzie. Radę so
bie da. Potrafi cichcem wy
prowadzić zwierzę ze stajni. 
Magda zostanie z państ
wem. Wojsław przystał. 
Umówili się w znajomym 
dworze.

Pietrek wrócił, ale konia 
nie przywiódł. Przeprowa
dził tylko ową staruchę - 
która usługiwała w gospo
dzie.

Choć niemłoda, podoła 
jeszcze niejednej robocie - 
mówił Pietrek. Teraz została 
bez dachu nad głową i straci
ła wszystko, bo karczmę 
wraz z karczmarzem spalili 
tamci ludzie, którzy przyjechali

przyjechali po Lubomkę. Podej
rzewali, że to karczmarz 
zdradził i wywiódł ich w po
le, przez niego nie mogli wy
konać zadania. Nie wierzyli 
w żadne tłumaczenia. Ze
mścili się, zrabowawszy naj
pierw wszystko, co miało 
wartość, a miał karczmarz 
wiele dobra, do którego do
szedł tajemnemi drogami. 
Tego wszytkiego dowiedział 
się Pietrek od kobiety.

Ona sama ocalała tylko 
przez to, że nie oglądając się 
na mienie, tak jak stała, 
uszła do lasu, słysząc co się 
w karczmie dzieje. Pietrek 
zastał ją na dogasającym po
gorzelisku, w głos lamentu
jącą i bezradną. Zabrał  ze 
sobą, bo przez kilka lat służ
by u karczmarza jednaki 
dzielili los i jednako znosili 
przeciwności. Pietrek miał 
nadzieję, że pan Wojsław nie 
pogardzi kobietą i weźmie ją

J A K  S IĘ  RZĄDZĄ
W NIEDOBCZYC

ne systemem gospodarczym 
przy współudziale mieszkań
ców. Były również prace 
podjęte z inicjatywy miesz
kańców dzielnicy /m . in. do
tacja dla szkół na wykup 
obiadów dla dzieci, dwa fes
tyny - z okazji wejścia klubu 
piłkarskiego KWK „Ry
mer,, do III ligi oraz z okazji 
Dnia Dziecka/. Ale połącze
nie jednych z drugimi w ta
kim sprawozdaniu sprawiło, 
że obecni na sali mieszkańcy 
nie potrafili się zorientować, 
jaki jest ich rzeczywisty 
wkład w prace podejmowa
ne w dzielnicy. Dlatego kil
kakrotnie można było usły
szeć głosy o tym, że samo
rząd dzielnicy ma związane 
ręce, gdyż musi po każdą 
złotówkę jeździć do Rybni
ka.

Przewodniczący Rady 
Dzielnicy stwierdził: „Jeste
śmy tylko ciałem opiniodaw
czym, możemy proponować, 
ale nie mamy czym dzielić,,. 
Wracając do swojego pro

programu wyborczego, stwier
dził, że postulat usamodziel
nienia się Niedobczyc jako 
osobnego miasta jest nierea
lny, dopóki nie poprawi się 
sytuacja ekonomiczna wiel
kich zakładów przemysło
wych dzielnicy, takich jak 
KWK „Rymer,, czy RZN. 
Zresztą obie strony - przed
stawiciele Rady Dzielnicy 
i Rady Miasta - twierdzą, że 
współpraca układa im się 
wyjątkowo dobrze.

W kolejnym punkcie spot
kania radny LONGIN BE
DNORZ przedstawił pro
blemy związane z zagroże
niami środowiska natural
nego w Niedobczycach. Ca
łą zachodnią część miata 
w jego obecnych granicach 
określił jako ekologiczne „ją
dro ciemności,,. Był to wstęp 
do przedstawienia koncepcji 
gazyfikacji dzielnicy, której 
prace projektowe są już moc
no zaawansowane. Projekt 
gazyfikacji Rybnika propo
nowany przez władze miasta

jako najlepsze w aktualnej 
sytuacji lekarstwo na zatrutą 
atmosferę nad miastem wy
wołał głosy polemiczne 
/skąd wziąć odpowiednią 
ilość gazu? / ,  aczkolwiek 
nikt spośród dyskutujących 
nie był w stanie przedstawić 
konkurencyjnej koncepcji.

Dla właścicieli prywatnych 
posesji w Niedobczycach naj
ważniejsza była z pewnością 
informacja radnego Bedno
rza, że rurociąg gazowy bę
dzie biegi przez ich ogródki. 
Nie można poprowadzić go 
pod jezdniami, gdyż są one 
już zbyt obciążone innymi 
rodzajami „uzbrojenia,,.

Jak bumerang wróciły 
w sprawozdaniu i dyskusji 
stare bolączki dzielnicy: bu
dowa nowej poczty, brak od
powiedniej sieci telefonicznej, 
problemy czystości i porząd
ku, oświetlenie ulic, wanda
lizm...

Sprawa poczty stale wraca 
w postulatach mieszkańców 
i Rady Dzielnicy, ale nie mo-

wraz z nimi do siebie.
Wojsław żałował konia, 

którego zabrali ludzie Zbig
niewa, ale była to cena za 
życie ich wszytkich. Teraz 
dopiero zrozumiał, jak wiel
kie groziło niebezpieczeń
stwo, gdyby wpadli w ręce 
tych okrutnych, uzbrojo
nych i zdecydowanych na 
wszystko zbirów. Historia ze 
spalonym żywcem karczma
rzem była tego dowodem. 
Na szczęcie uszli cało z Lu
bomką, Pietrkiem i Magdą, 
wybrnęli z plątaniny lo
chów. Słowa Zielenichy, 
o trzymaniu się lewicy, w ja
kiś dziwny, niewytłumaczo
ny sposób dodały sił, kiedy 
Wojsław zwątpił już w ocalenie

nie... A było to tak, jakby 
mu ktoś na nowo powiedział 
te słowa i zbudził z odręt
wienia. Myśląc o tym, trzeba 
było dziwić się, że to przecież 
nie do wiary, żeby miały ta
ką moc... A jednak coś 
w tym było, jak i cała Wojs
ławowa przygoda z Lubom
ką zdawała się być baśnią. 
Widocznie i tak bywa w ży
ciu, tylko trzeba otworzyć 
serce, jak to uczynił Wojs
ław.

Książę Władysław bardzo 
łaskawie odniósł się do za
miaru Wojsława poślubienia 
Lubomki. Zgodził się też, by 
Wojsław na jakiś czas od
dalił się z dworu dla pilnej 
potrzeby podniesienia gos

gospodarstwa we własnym gró
dku. Czas pokojowy był od
powiedni, by zadbać o nale
żyte wykorzystanie ziemi. 
Chociaż minęło już ponad 
dwadzieścia lat od straszne
go spustoszenia przez najazd 
tatarski, skutki wyludnienia 
dawały się zauważyć na zie
miach śląskich i trzeba było 
tak zapobiegliwego gospo
darzenia, jakiego przykład 
dawał sam książę, zakłada
jąc coraz to nowe wsi i mias
ta.

Wojsław naśladując księ
cia musiał zatroszczyć się 
o sprowadzenie ludzi do ro
dzinnych Wojsławic, by móc 
dobrze gospodarzyć.

O jego przygodach, zanim
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że znaleźć sobie miejsca 
w planach inwestycyjnych 
miasta. Na 128 punktów 

 handlowych i rzemieślni
czych przypada tu tylko 26 
telefonów. Trwają rozmowy 
pomiędzy zainteresowanymi 
mieszkańcami a kopalnią 
„Rymer,, i RZN. Jeśli doj
dzie do porozumienia, to 
dzielnica może uzyskać o 10
- 15 procent telefonów wię
cej z centrali RZN. Prezy
dent Adamczyk przypomniał

przypomniał też o niedawno zawiąza
nym porozumieniu z firma
mi francuskimi /patrz GR 
z 24 stycznia br. / ,  które 
w ciągu najbliższych dwóch 

 lat mogą podnieść liczbę te
lefonów z 5, 5 do 25 na 100 
mieszkańców miasta.

Porządek, czystość a także 
staranność wykonywanych 
prac mocno leżą na sercu mie
szkańcom Niedobczyc. Licz
ne głosy w dyskusji odnosiły 
się do niszczenia koszów, ba
rierek, wiat autobusowych, 
wyrywania świeżo posadzo
nych drzewek, niszczenia te
lefonów i znaków drogo
wych. O poszanowanie dla 
własnego mienia apelował 
Henryk Ryszka. Jan Sikora
- mieszkaniec ulicy Barbórki
- poruszył sprawę bałaganu 
i marnotrawstwa podczas 
prac drogowych przy tej uli
cy w roku ubiegłym. Otrzy
mał obietnicę od wiceprezy
denta M. Adamczyka, że 
wiosną sytuacja się poprawi, 
a firma, która dopuściła się 
zaniedbań, zostanie ukarana. 
Mieszkańcy wskazali na 
skandaliczne nieporządki 
w zabudowaniach podleg
łych kopalni „Rymer,, przy

 ul. Andersa i dawnym bu
dynku OSP.

Rozwalone ustępy przy 
familokach, dziurawe po
jemnniki na śmieci z których 
sypią się śmieci w czasie

Lubomkę dostał, nieprędko 
jednak zapomniano. Miej
sce, gdzie młodzi poznali się 
i pokochali nazwano LU
BOMIĄ, a kiedy ktoś wy
rzeźbił czy wymalował po
tem całą tę historię, przyjęto 
ją za godło tejże miejscowo
ści. Było na nim wyobrażone 
wielkie drzewo, a pod tym 
drzewem stał rycerz i dziew
czyna podający sobie ręce. 
Nad ich głowami zwieszał się 
z gałęzi wąż, to niby miał być 
ten pan Zbigniew, stojący na 
przeszkodzie tym dwojgu.

Po latach, kiedy najstarsi 
ludzie zapomnieli o tym, jak  
to naprawdę było, z powodu 
tego węża zrobiono z Wojs
ława Adama a z Lubomki 
Ewę i tak już do dziś zostało.

opróżniania przez służby 
oczyszczania miasta - to pra
wdziwe królewstwo szczu
rów. Na dodatek - obszar 
ten sąsiaduje z poradnią 
zdrowia dla dzieci. Cierpli
wość mieszkańców w tej 
sprawie została wyczerpana. 
A na co czeka dyrekcja ko
palni?

Sprawę budynku OSP wy
jaśnił przewodniczący Rady 
Dzielnicy. Jest on tymczaso
wo wykorzystywany na ma
gazyn dla robotników budo
wlanych. W przyszłości, za
nim nie stanie tu nowa po
czta i centrala telefoniczna, 
powstanie w nim hurtownia 
dająca zysk dla dzielnicy. Na 
razie nie jest to najlepsza 
wizytówka dla Niedobczyc!

Była też mowa o znisz
czeniu niedawno kładzionej 
nawierzchni ulicy Hetmań
skiej, o zmarnowanym wysi
łku mieszkańców ulicy Za
menhofa, której nie pokryto 
asfaltem mimo przygotowa
nego przez nich utwardze
nia.

Mieszkańcom ulicy Ry
mera woda z pękniętych rur 
kanalizacyjnych zalewa piw
nice, na jezdni jest stałe lodo
wisko, a tymczasem nie moż
na znaleźć instytucji, która 
byłaby jej właścicielem i na
prawiła, awarię!!

Innym stale powracają
cym problemem w dyskusji 
była sprawa szkód górni
czych. Wiceprezydent M. A
damczyk informował, że Za
rząd Miasta około połowy 
wysądzonych od kopalni 
pieniędzy otrzymał w posta
ci węgla, który został prze
znaczony na potrzeby szkół. 
Zresztą każda ze spraw 
o szkody górnicze musi być 
odpowiednio udokumento
wana, a jej rozstrzyganie na 
drodze sądowej trwa bardzo 
długo. Miasto wystąpiło 
o odszkodowania na sumę 
30 miliardów, a na razie 
otrzymało tylko 10 miliar
dów złotych

Mieszkańcy obecni na 
spotkaniu byli zgodni co do 
tego, że wielu spośród nich 
nie tylko nie dba, lecz wręcz 
dewastuje wspólny dorobek. 
Wywożenie śmieci do lasu,

Naukowo o
Co roku oglądamy w tele

wizji zdjęcia z organizowa
nych w Japonii /np. w Sap
poro/ czy w Chinach wiel
kich konkursów na śniego
wo-lodowe rzeźby. W Euro
pie nie słychać o takich zaba
wach.

Ciekawe byłoby zatem 
odtworzenie europejskiej 
tradycji lepienia bałwana. 
Języki anglosaskie nazywają 
go: „the snowman,, i „der 
Schneeman,,; języki romańskie

wysypywanie popiołu do 
rzeki - to tylko niektóre grze
chy. Zgodzono się, że są to 
działania na własną szkodę. 
Policja oraz Straż Miejska są 
po to, aby pomóc mieszkań
com w egzekwowaniu dba
łości o porządek, nie tylko 
od osób prywatnych, lecz 
także od zakładów przemys
łowych.

Przyda się tu zarówno 
obecność policjantów
w dzielnicy, jak i zatrudnie
nie pracownika Straży Miej
skiej.

Pytania mieszkańców 
Niedobczyc dotyczyły nie 
tylko spraw porządków 
w dzielnicy, urządzenia jej 
infrastruktury, oceny podję
tych i wykonanych oraz pla
nowanych prac. Z dużą tros
ką pytali o to, czy miasto 
poradzi sobie z dopiero co 
przejętą bazą oświatową. 
Z niepokojem wypowiadali 
się na temat przyszłych losów 
Domu Kultury, który został 
przejęty od kopalni przez 
miasto. Martwili się o przy
szłość chóru „Mickiewicz,,, 
którego piękny koncert roz
począł zebranie. Odpowiedzi 
radnych i wiceprezydenta 
nie zawsze ich zadawalały, 
aczkolwiek słuchai uważnie 
i z przejęciem polemizowali.

Takie spotkania potrzebne 
są wszystkim: radnym, by nie 
zapomnieli, ze to glosy wybo
rców dały im prawo do wy
stępowania w ich imieniu, Za
rządowi Miasta, by mógł sta
le konfrontować swoje działa
nia i wizje przemian z dociek
liwą opinią publiczną. Wresz
cie samym mieszkańcom 
miasta, by zapoznając się ze 
stopniem komplikacji proble
mów przed jakimi stoją wy
brane przez nich władze, nie 
osądzali zbyt pochopnie, ale 
i nie pozwalali swoim przed
stawicielom na bujanie w ob
łokach.

Po powrocie do domu mie
szkańcy Niedobczyc mogli je 
szcze obejrzeć zakończenie 
kolejnego odcinka „Dynas
tii,,, w którym jeśli pęka jakaś 
rura - to z płynnym zlotem, 
czyli ropą naftową. Cóż, 
i bajki są potrzebne na dob
ranoc, jeśli ma się za sobą 
pracowity dzień.

GRZEGORZ WALCZAK

bałwanie
romańskie: „le bonhomme de neige,, 
oraz „il pupazzo di neve„; zaś 
nasi słowiańscy bracia z po
łudnia: „snehulak,,, a ze 
wschodu: „snieżnaja baba,,.

Jednak poza funkcjonują
cymi nazwami, historia 
„śniegowego bałwana,, jest 
nieznana lub zapomniana. 
Sprawdzałem to w wielu 
książkach, np. u Zygmunta 
Glogera, Aleksandra Bruec
knera, Władysława Kopa
lińskiego, a nawet we francuskim

ABECADŁO 
RZECZY 

ŚLĄSKICH

W pierwszej ćwierci nasze
go stulecia, pięcioro dzieci 
w śląskiej rodzinie było czymś 
zupełnie normalnym, a dzi
siejszy termin „dużo dzieci,, 
oznaczało wtedy potomstwo 
w liczbie 9, 10, 11... Tyle 
dzieci oznaczało dla rodziców 
początkowo wiele pracy, lecz 
później dużą pomoc i pocie
chę na starość. Natomiast dla 
samych dzieci istnienie więk
szej gromadki rodzeństwa 
stanowiło o radośniejszym

BAŁWAN,
rocznik

domowej roboty, były bar
dzo rozpowszechnione. Na 
łyżwach jeżdżono po wydep
tanych chodnikach lub za
marzniętych stawach i rzecz
kach, zaś na sankach zjeż
dżało się z okolicznych gó
rek oraz kopalnianych 
„hołd,, i „beszongów,,, czyli 
nasypów kolejowych. Kiedy 
dzieci przez długie zjeżdża
nie wydarły już z górek śnieg 
do gołej ziemi - wracano do

życiu, ponieważ wtedy nie za
jmowano się dziećmi tak jak  
dzisiaj, więc musiały one sa
me wynajdywać sobie przeró
żne gry i zabawy.

Pomysłowość ta miała 
szczególnie duże pole do po
pisu podczas zimy, kiedy ro
dzice dzielili się ze swymi 
pociechami znacznie mniej
szą ilością pracy. Siedziało 
się wtedy całymi dniami 
w kuchni przy ciepłym „żele
źnioku,, /piecyku/ i grało 
w karty, warcaby, w młynek 
itp. Zbierało się „szprymy,, 
tzn. podsłuchiwało ciekawe 
rozmowy dorosłych, a zwła
szcza podczas szkubania 
pierza i łuskania fasoli. Jed
nak najciekawsze zimowe 
zabawy odbywały się na 
dworze. Narty były wtedy 
praktycznie nieznane, ale za 
to łyżwy i sanki, przeważnie

domu. A tam, na placu za
bierano się do lepienia bał
wana. Czym był większy, 
tym lepszy! Czym miał bar
dziej wyszukany kształt, tym 
był ciekawszy! Jednego 
z tych bałwanów przedsta
wia umieszczona obok ar
chiwalna fotografia. Tego 
olbrzymiego bałwana ulepi
ło ośmioro rodzeństwa.

A zdarzyło się to aż 70 lat 
temu, w Przyszowicach, 
w dawnym powiecie rybnic
kiem. Zimy były wtedy zna
cznie ostrzejsze, a śniegi za
sypywały nawet płoty. Nie 
brakowało zatem śniegowe
go budulca.

Ten, ok. 2, 5 metrowy bał
wan, roztopił się na wiosnę 
1922 roku i tej samej wiosny 
część Górnego Śląska zosta
ła włączona do Polski. Był to 
zatem niewątpliwie bałwan 
przełomu!

MAREK SZOŁTYSEK

francuskim słowniku „Nazw 
i rzeczy,, z 1699 roku. I nic 
! Dowiedziałem się jedynie, 
iż samo słowo „bałwan,, by
ło już w staropolszczyźnie 
używane na określenie bry
ły, słupa, wielkiego kawałka 
jakiejś substancji np. soli.

Ale kto, kiedy i w jakich 
okolicznościach ulepił śnie
gową postać i nazwał ją „ba
łwanem,, - nauka milczy...

/s z o ł /
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Zimowy piknik

W góry, w góry miły bracie... Nawet starym jelczem

uciechach, jeżdżąc czy na na
rtach, czy korzystając z sa
nek najróżniejszych kon
strukcji. Jak każda grupa 
tak i ta miała swoje pierw
szoplanowe postaci, do któ
rych niewątpliwie należy 
pan Stanik WIECZOREK - 
niezastąpiony wodzirej i or
ganizator, dzięki któremu 
zmarznięci narciarze i sane
czkarze liczyć mogli na gorą
cy posiłek, dorośli również 
na pięćdziesiątkę czegoś bar
dziej kalorycznego, a dzie
ciaki na dodatkowe atrakcje

Przed tygodniem odbyła 
się kolejna z wycieczek, zor
ganizowanych przez Towa
rzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej przy Oddziale Dro
gowym PKP w Rybniku. 
Tym razem pracownicy ze 
swymi dziećmi wybrali się do 
Istebnej na wyciąg ZŁOTY 
GROŃ, gdzie wszyscy 
uczestniczyli w zimowych „Lista obecności ,, wycieczkowiczów, to żelazny punkt pro

gramu...

Gdy inni harcowali na stoku...

atrakcje.
Wycieczka Finansowana 

przez TKKF w Leszczynach 
jeszcze na dobre nie dobiegła 
końca, a już jej uczestnicy 
nagrodzeni okolicznościo
wymi dyplomami za udział 
w zakładowym zimowym pi
kniku, umawiali się na kolej
ny wyjazd, który będzie za
pewne równie udany jak ten, 
o czym najlepiej świadczyły 
zadowolone miny dziecia
ków, szczęśliwych, choć ze 
zmęczenia zasypiających
w zakładowym autokarze.

/w a c k /

Początki zawsze są trud
ne.. Także na nartach.

wycieczkowiczów, to żelazny punkt pro-
... pan Stanik i jego pomagierzy 
zajęli się rozbudową wycieczko
wej infrastruktury...

Speedway News
Jan Osvald Pedersen

w czasie swego pobytu w Ry
bniku pojawił się również na 
stadionie, na którym już 
wkrótce przyjdzie mu wystą
pić. Roman Niemyjski, ko
rzystając ze sposobności, 
własnym mercedesem wiózł 
mistrza po rybnickim torze, 
pragnąc udowodnić mu, iż 
jest nie tylko dobrym mena
dżerem, lecz także niezłym 
kierowcą.

Już po chwili, nieco znu
dzony żużlowiec zapropo
nował zmianę ról i sam za
siadł za kierownicą limuzy
ny. Jak się okazało, ten mi

miniaturowy zawodnik ma nie
słychanie ciężką nogę, toteż 
nawet z tak pokaźnych roz
miarów samochodem, po
czął robić to, co zwykł czynić 
ze swym motocyklem; szyb
kie starty, kontrolowany po
ślizg i inne fajerwerki, od 
których rzadki włos jeżył się 
na głowie rybnickiego pro
motora.

Jan przynał się, iż bardzo 
lubi prowadzić szybkie sa
mochody i kto wie czy po 
zakończeniu żużlowej karie
ry, nie przesiądzie się za kie
rownicę jakiegoś rajdowego 
samochodu.

Nieprawdziwa jest infor
macja podana w „Tygodni
ku Żużlowym,, jakoby J .  O. 
Pedersen miał wystąpić w 11 
spotkaniach, co rzekomo 
zostało ustalone w rozmo
wie z trenerem Bronisławem 
Klimowiczem. Jak powie-

Dariusz Fliegert prawdo
podobnie na początku mar
ca wyjedzie na Wyspy Bry
tyjskie celem startów w dru
goligowym Edinburgu. Wte
dy też dojdzie dopiero do 
podpisania kontraktu z bry
tyjskim klubem, którego 
promotor, po obejrzeniu ka
sety z „twórczością,, rybni
czanina, zapragnął pozyskać 
go do swego zespołu. Dariusza

powiedział Niemyjski - pryncypał 
drużyny, w przypadku Pede
rsena nie ma żadnych ogra
niczeń, on sam zresztą wyra
ził chęć startu we wszystkich 
spotkaniach, w których 
mógłby wzięć udział.

sza czeka zatem poważna 
próba jako sportowca i czło
wieka. Speedway to w Anglii 
ciężki kawałek chleba i nie
zła szkoła życia. Ale gdzie, 
jak nie tam, na krótkich te
chnicznych torach, będzie 
on mógł poprawić swą tech
nikę i zdobyć doświadcze
nia, które, jak wierzymy, 
procentować będą w jego 
dalszej karierze.

Coraz lepiej prosperuje 
generalne przedstawiciel
stwo JAWY Rybniku. Miro
sław Dudek - szef od spraw 
handlowych - sfinalizował 
ostatnio poważne transakcje 
z Unią Leszno i Spartą - 
Aspro Wrocław. Kontra
henci zadowoleni są przede 
wszystkim z terminowego 
i pełnego realizowania za
mówień. Roman Niemyjski 
stwierdził, iż Czesi okazali 
się bardzo poważnym i soli
dnym partnerem.

17 lutego rybniccy żuż
lowcy wyjeżdżają na dziesię
ciodniowe zgrupowanie do 
Brennej.

/  wack/
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Niektórzy rodzice przy
puszczają, że im więcej czasu 
będą miały ich dzieci na za
bawę, tym bardziej będą in
teligentne, radosne, swobo
dne itd. Dotyczy to zwłasz
cza tych rodziców, którzy 
sami mieli „trudne dzieciń
stwo,, i niewiele czasu na 
zabawę w przeszłości. Kieru
jąc się tym przekonaniem, 
zwalniają swoje dzieci od 
wielu zajęć, które można tra
ktować jako pracę i zachęca
ją, aby większą część dnia 
spędzały na zabawie. Nawet, 
gdy dzieci chodzą już do 
szkoły, rodzice odrabiają za 
nie lekcje i wyręczają w pra
cach domowych, aby mogły 
jak najdłużej bawić się. Ro
dzice ci nawet nie zdają sobie 
sprawy, jak wielką krzywdę 
wyrządzają swoim dzieciom.

Jeżeli aktywność dziecka 
ograniczy się wyłącznie do 
zabaw, to szybko się ono 
tym znudzi. Nawet jeśli ma 
bardzo wiele różnych zaba
wek, nie może ono uniknąć 
powtarzania tych samych

zabaw, czynności. Powoduje 
to, że początkowe podniece
nie i radość z bawienia się 
znikają i dzieci są znudzone. 
Nuda z kolei powoduje, że 
dzieci są ospałe i wkładają 
o wiele mniej energii we

Stanisław Frydrychowicz

wszystko, co robią. To może 
prowadzić / i  często prowa
dzi/ do nawyku „lenistwa,,, 
planowania poniżej własnych 
możliwości, który może 
utrwalić się na cale życie.

Jeżeli dzieci odsuwa się od 
prac domowych czy szkol
nych obowiązków, pozbawia 
się ich tym samym możliwo

możliwości otrzymywania pochwał ze 
strony dorosłych, które są im 
tak samo potrzebne, jak mi
łość matki. A przecież oczy
wiste jest, że pochwały otrzy
muje się przede wszystkim za 
dobrze wykonaną pracę.

Jeżeli pozbawimy wresz
cie dzieci możliwości „pra
cy,,, zachęcając je, by za
miast tego wybierały zaba
wę, powodujemy to, że dzie
ci zaczynają myśleć o pracy, 
jako o czymś, czego należy 
unikać. W ten sposób „u
czymy,, dzieci, że praca jest 
czymś złym, nieprzyjem
nym. Konsekwencje takiej 
postawy w wieku dorosłym 
są łatwe do przewidzenia. 
Można z góry założyć, że 
większość spośród tych, któ
rzy wolą nie „kalać„ się pracą 
/wybierając na przykład 
kradzież/, było właśnie w ten 
sposób wychowywanych.

Warto o tym pamiętać, 
jeśli nie chcemy, by nasze 
dzieci poszły tą samą drogą. 
Dzieci oczywiście powinny 
się bawić, ale zgodnie ze sta
ropolskim przysłowiem „co 
za dużo, to niezdrowo,,!

Ekologiczne zimowisko
Na przełomie stycznia i lu

tego w PRZYBĘDZY, nie
wielkiej przygranicznej miej
scowości Beskidu Żywiec
kiego, przebywała - obiera
jąc sobie za kwaterę pens
jonat CIS - kilkudziesięcio
osobowa grupa uczestników 
tzw. Ekologicznego Wyjaz
du Terapeutycznego. Dzieć
mi - troskliwie i fachowo - 
opiekowali się pracownicy 
Poradni Wychowawczo-Za
wodowej z Rybnika.

Pobyt w Przybędzy umoż
liwić miał przede wszystkim 
twórczy rozwój i kształtowa
nie osobowości uzdolnio
nych, a także, co ważne 
zwłaszcza dla mieszkańców 
Śląska, poszerzyć wiedzę 
i wrażliwość z zakresu 
ochrony środowiska. Rybni
czanie pracowali w 9 gru
pach tematycznych: ekologi
cznej, informatycznej, spor
towej, muzycznej, szacho
wej, dziennikarskiej, plasty
cznej, aktorskiej i filmowej. 
Praktycznie rzecz biorąc, ka
żdy dzień był realizacją has
ła, które proponowała jedna 
z wymienionych grup.

Nietuzinkowy program 
przewidywał również trenin
gi samoakceptacji, asertyw
ności i relaksacyjne oraz ćwi
czenia bioenergoterapeuty
czne. Wreszcie i sami pod
opieczni byli nierzadko po
mysłodawcami czy wręcz 
współautorami rozkładu za
jęć.

W ogólnych zarysach 
dzień pracy młodego ekolo
ga przedstawiał się następu
jąco: o 8. 00 pobudka, potem 
śniadanie i od godz. 9. 00 
zajęcia tematyczne, które 
trwały mniej więcej godzinę. 
Po nich odbywały się zaba
wy w plenerze, czyli szlifo
wanie umiejętności narciar
skich na pobliskim stoku 
pod czujną opieką Andrzeja 
Hanaka. Nie trzeba chyba 
dodawać, że ten punkt pro
gramu cieszył się najwięk
szym wzięciem. Spalane na 
górce kalorie uzupełniano 
w stołówce pensjonatu. Po 
posiłku „oddawano się re
fleksjom,, i kumulowano 
energię dla dalszych zajęć. 
Można ją było tracić grając 
w szachy pod kierunkiem 
Zenona Lamży, zdzierając 
gardła przy akompaniamen
cie Anny Cytryckiej lub ma
lując plakaty proekologicz
ne u boku Anny Studnik- 
Naruszewicz.

Około godz. 19. 00 dzieci 
zbierały się w największej sa
li pensjonatu i brały udział 
w niezwykle rozwijających 
grach i zabawach, które cza
sami przybierały intrygującą 
formę psychodramy. Zajęcia 
kończyły się zwykle ok. 
godz. 21. 00 wspólnym oglą
daniem materiału nagrane
go przez „ekipę filmową,,.

Sobota i niedziela były 
dniami „rodzinnymi,,; 
oprócz rodziców przyjechał

wiceprezydent Rybnika, Je
rzy Kogut, a w niedzielę goś
ciliśmy również wicewoje
wodę katowickiego, Euge
niusza Wróbla. Spotkanie to 
przybrało formę „100 pytań 
do... „ Może nie było ich aż 
tyle, za to odpowiedzi były 
w miarę wyczerpujące. 
Oczywista była powszechna 
aktywność uczestników. Nie 
trzeba było nikogo popę
dzać do zajęć... Czyż nie 
o tym marzy każdy nauczy
ciel?

Ukoronowaniem progra
mu rekreacyjnego był ponie
działkowy wyjazd na górę 
z prawdziwym wyciągiem, 
a najbardziej nastrojową ak
cją - wieczorny spacer z po
chodniami, w czasie którego 
przekazywaliśmy sobie „is
kierki sympatii,,. Nie sposób 
zdać sprawę z „dziesięciu ty
sięcy rzeczy,,, które działy się 
w Przybędzy. Może warto 
wspomnieć, że do dyspozy
cjmi dzieci był komputer, że 
zorganizowano kulig i kon
kurs motoryzacyjny,
a wszystko to utrwalił 3- 
godzinny film dokumental
ny.

Wszystkim uczestnikom 
tej wyprawy, zarówno orga
nizatorom jak i dzieciom na
leżą się duże brawa. Całości 
szefowała LIDIA WRÓ
BEL.

Uczestnik i obserwator: 
DARIUSZ BABCZYŃSKI

Ferie za nami
Wszystko co dobre mija 

szybko. Tak było i z wakac
jami zimowymi. Kilka ryb
nickich szkół zdecydowało 
się zorganizować małe for
my wypoczynku, głównie 
dla tych, którzy nawet ma
rzyć nie mogą o wyjazdach 
na prawdziwe zimowiska. 
Dzięki licznym organizac
jom społecznym, charytaty
wnym, fundacji „AA„, zwią
zkom zawodowym, zakła
dom przemysłowym, spół
dzielniom mieszkaniowym, 
TPD, a także prywatnym 
ofiarodawcom - dzieci z na
uboższych rodzin mogły 
skorzystać z obiadów, słody
czy, owoców, a także wyje
chać w góry na wycieczki, 
wyjść do kina itp.

Wzruszający był widok 
w Szkole Podstawowej nr 18 
w Boguszowicach, gdzie 
dzieci przychodziły z młod
szym rodzeństwem. Malu
chy z pieluchami, często 
przemoczone, niedomyte, 
niedożywione, z podkrążo
nymi oczami, cieszyły się, bo 
mogły przebywać w cieple, 
korzystając z dobrego wyży
wienia.

Czy w tym czasie ich ro
dzice osuszali przysłowiową 
butelczynę - to już inna spra
wa. Dzieci te zostały otoczo
ne troskliwą opieką przez 
wychowawców, którzy

Duńska
pomoc
We wtorek 20 stycznia 

przybyła do Rybnika grupa 
duńskich nauczycieli i stu
dentów, zainteresowanych 
wspomożeniem działalności 
Ośrodka dla Dzieci Niepeł
nosprawnych. W czasie wi
zyty Duńczycy nakręcili 
film, mający posłużyć facho
wej analizie potrzeb placó
wki, a także jako materiał 
propagandowy, przekonują
cy ewentualnych sponso
rów, wśród których jest już 
odpowiednik naszego MSZ.

Zainteresowanie pracą ry
bnickiego ośrodka, bierze 
swój początek od wymiany 
LICEALISTÓW, zainicjo
wanej przez mgr Bożenę 
Stankiewicz, nauczycielkę 
języka angielskiego z I LO 
w Rybniku i Kelda Vilstrupa, 
nauczyciela z gimnazjum 
w Haderslev.

Duńska delegacja gościła 
w Rybniku po raz trzeci, ich 
poprzednia wizyta miała

z rozpaczą musieli zrezygno
wać z planowanego wyjazdu 
w góry - z powodu zbyt 
skromnej /delikatnie mó
wiąc/ odzieży tych dzieci.

Dla uzupełnienia tych nie
wątpliwie smutnych faktów 
dodam, iż godzinna stawka 
nauczyciela na placówce 
podczas ferii wynosiła 6. 776 
zł. Kierownikom powodziło 
się zdecydowanie lepiej, 
gdyż ich dzienny dodatek 
funkcyjny wynosi 4. 400 zł. 
Trzeba mieć jeszcze dużą 
wyobraźnię, aby zrozumieć 
odwagę nauczycieli, którzy 
przyjmują na siebie odpo
wiedzialność za bezpieczeń
stwo dzieci korzystających 
z uroków zimy na górskich 
stokach, na których i tak jest 
bardzo tłoczno i o wypadek 
nie trudno.

A mówi się, że nie ma dziś 
nauczycieli z powołania. 
P. S.

W SP nr 9 w Rybniku miał 
niedawno miejsce następują
cy fakt: młoda dziewczyna 
zostawiła w sekretariacie ko
pertę dla nieobecnej w danej 
chwili dyrektorki szkoły, po 
czym szybko się oddaliła. 
W kopercie było 750 tys. zł 
i żadnego podpisu. Pienią
dze zostały przeznaczone na 
dożywianie najbiedniejszych 
podczas ferii. DZIĘKUJE
MY.

/ l o g /

charakter oficjalny, a jej 
uczestnicy byli podejmowa
ni przez władze miejskie. Po 
raz kolejny pojawią się 
w kwietniu w celu opraco
wania szczegółowego planu 
pracy z naszą młodzieżą nie
pełnosprawną. Zaraz potem 
przyjadą specjaliści, których 
zadaniem będzie zademonst
rowanie zachodnich metod 
kształcenia, wyposażenie 
m. in. pracowni obróbki dre
wna, sprawdzenie możliwo
ści adaptacji ich metod pra
cy w polskich warunkach.

Perspektywy pomocy się
gają daleko w przyszłość, 
przewidują coroczne miesię
czne wizyty w ośrodku przy 
ulicy ks. Kominka.

Dodajmy, że koszty na
kręcenia filmu, przyjazdu 
i pobytu w naszym kraju 
ponieśli sami goście. Fakt 
ten świadczy nie tylko o ich 
godnym uznania zaangażo
waniu, ale - co warte pod
kreślenia - o naprawdę bez
interesownej postawie. Z tym 
jedynie wyjątkiem, że poma
gają ludziom, którym trosk
liwa opieka jest w całym ży
ciu nieodzowna i mierzona, 
różną od powszedniej, miarą 
wartości.

A. ŁUKASIK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 7
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LISTY DO 
REDAKCJI

Ilu Nepomucenów?
W numerze 4 /56 /, z 31 

stycznia 1992 r. „GR„ za
mieściła artykuł mojego ulu
bionego publicysty - miłoś
nika Rybnika - pana Maria
na Raka pt. „Św. Jan Epo
mucen z aniołami,,. Wszyst
ko w tym artykule mi się 
podobało, z wyjątkiem 
stwierdzenia: „Zanim stoją

ca za kościołem M. B. Boles
nej figura św. JANA NEPO
MUCENA stanie na ryn
ku...,, Jest tam też informa
cja o tym, że figura świętego 
stoi przed kościołem M. B. 
BOLESNEJ. Nie znający się 
na rzeczy mogą dojść do 
wniosku, że „Stary Kościół,, 
otoczony jest św. Janami 
Nepomucenami, podczas 
gdy za kościołem stoi /jes
tem przekonany, że pan M a
rian o tym wie/ figura św. 
JANA SARKANDRA - pa
trona Czech, do których Ryb
nik kiedyś należał.

/W i /

Lepiej wiedzieć niż błądzić
Nie wszyscy mieszkańcy 

Niedobczye wiedzą, że w ich 
dzielnicy już od ponad roku 
istnieje Posterunek Policji 
Lokalnej. Mieści się on na 
uboczu, przy ulicy Lotników 
3A. Zajmuje dwa pokoje 
w budynku rotacyjnym 
RZN, tuż obok ZSG KWK 
„Rymer,,.

Posterunek działa od po
niedziałku do piątku w godzi
nach od 9. 00 do 11. 00, numer 
telefonu 27-146 w. 315.

Kierownik posterunku 
MIECZYSŁAW KISZKA 
oraz kilku policjantów mają 
pod swoją opieką bardzo 
rozległy teren Niedobczyc, 
Niewiadomia, Buzowic, Za
mysłowa oraz część Popielo

popielowa. Warto ten adres zapa
miętać zanim konieczność 
życiowa każe błądzić w po
szukiwaniu pomocy lub kie
rować się do odległej Ko
mendy Policji w centrum 
miasta. Warto także zadbać
o ustawienie większej ilości 
tablic informujących o lokali
zacji posterunku na przypisa
nym mu terenie. Drogo
wskaz w pobliżu KWK „Ry
mer,, to za mało. Takie tab
lice mogą pomóc osobom 
potrzebującym interwencji
i odstraszyć potencjalnych 
złoczyńców. Reklama po
trzebna jest i w tym „intere
sie,; - i to w interesie miesz
kańców Niedobczyc.

/g w /

Do Boguszowic 
tylko amfibią!
Chcąc dojechać z Ligoty 

do Boguszowie w porze de
szczowej, najlepiej uczynić 
to przy pomocy amfibii. 
Miejscowi kierowcy oraz 
prowadzący autobusy WPK 
wiedzą, co kryje się pod wy
sokim poziomem wody na 
szosie. Wiedzą także, że zna
ki drogowe ograniczające 
prędkość do 50 km/h, to 
w praktyce pobożne i wyjąt
kowo niebezpieczne życze
nie. Kto im uwierzy, może 
zarwać podwozie lub urwać 
wahacze. Z szosy nie ma 
najmniejszego odpływu wo
dy do rowów.

Drugi odcinek drogi po
dobnej skali trudności znaj
duje się między kopalnią 
„Jankowice,,, a osiedlem. 
Prawdziwy to horror, a nie 
jazda!!! Koła wpadają do
słownie do pół osi w dziury 
i wyboje. W innych porach 
roku wygląda tam zupełnie 
podobnie.

Dla pociechy - przy ul. Ra
ciborskiej w Rybniku akurat 
w tym samym dniu /7  lutego 
92/ łatano małe dziury w jez
dni. Mam szczęście mieszkać 
przy tej ulicy. To centrum 
miasta przecież. Akcje mie
szkańców peryferii stoją 
o wiele niżej...

/ l o g /

Spotkanie przy pustej sali
W środę 5 lutego br. w sali 

konferencyjnej MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZ
NEJ w Rybniku, odbyło się 
spotkanie zorganizowane 
przez lokalny oddział KON
GRESU LIBERALNO- 
D E M O K R A T T Y C Z N E - 
GO. Miało ono zainauguro
wać działalność Górnoślą
skiego Towarzystwa Popie
rania Kapitalizmu /z  siedzi
bą w Rybniku/.

Na spotkanie przybyli 
specjalnie zaproszeni goście: 
poseł A. RAJ /klub parla
mentarny KL-D/ i A. 
GRZESICA /  szef KL-D 
woj. katowickiego/. Zamia
rem organizatorów było za
interesowanie mieszkańców 
Rybnika działalnością KL- 
D oraz zorganizowanie osób 
prowadzących w naszym

ZGUBIONO legitymację 
studencką, Janusz Michal
ski, Rydułtowy, ul. Łokietka 
4b/15
SPRZEDAM laminator 
tel. 551-223

8

mieście działalność gospo
darczą. Niestety, jeśli wziąć 
pod uwagę ilość uczestni
ków spotkania, a raczej ich 
brak, można dojść do wnios
ku, że... rybniczanie nie są 
zainteresowani popieraniem 
kapitalizmu!

Przyczyny obojętności 
mieszkańców naszego mias
ta na tego typu, bądź co bądź 
bardzo ważne i ciekawe, ini
cjatywy są złożone. Z pew
nością miała w tym swój 
udział pogoda, która tego 
dnia była rzeczywiście psia, 
a i generalne zniechęcenie do 
polityki i życia publicznego, 
jakie ogarnęło całe społe
czeństwo polskie /czemu 
zresztą trudno się dziwić/. 
Być może odezwały się rów
nież nawyki z nie tak odległej 
znowu przeszłości, każące

 

TANIO
SPRZEDAM
wyposażenie sklepu 

- regały, lady 
i inne akcesoria.

Tel. 213-47 lub 229-75 
SPRZEDAM

patrzeć na wszelkie inicjaty
wy społeczne z ogromnym 
dystansem i podejrzliwością.

Pomijając jednak przy
czyny takiego stanu rzeczy, 
trudno się powstrzymać 
przed smutnymi refleksjami 
dotyczącymi pogłębiającej 
się bierności społecznej. Za
jęci codziennymi problema
mi, piętrzącymi się na każ
dym kroku trudnościami, 
nie mamy już czasu ani siły, 
by interesować się czymkol
wiek innym, co nas 
b e z p o ś r e d n i o  nie 
dotyczy. Rodzi się jednak 
pytanie: czy naprawdę trze
ba czekać na kolejny wy
buch jakiegoś ostrego kon
fliktu społecznego, żeby 
obudzić naszą aktywność? 
Czy miast tracić czas i ener
gię na licznych dyskusjach 
politycznych „przy kielisz
ku,,, nie lepiej byłoby spot
kać się z ludźmi, którzy po
litykę tworzą?

/ S t a f /
 

W AFC
Laboratorium 

Fotografii Barwnej 
Rybnik, ul. Łony 12, 

jedno zdjęcie 
T Y L K O  

1600. -zł

M A SZ  PR O B L E M  - Z A D Z W O Ń !
tel. zaufania 22-563 

w każdy poniedziałek  
od 15. 00 do 16. 00 

porad udzielają lekarze, 
psycholodzy, prawnicy

FUTURE
HURTOWNIA

WIELOBRANŻOWA
- sprzęt wędkarski ABU GARCIA
- sprzęt sportowy
- sprzęt pływający Sevylor
- domofony i przewody

Tychy, ul. Farbryczna 10
tel. 27-30-07 w. 49 

______________________
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 

na czynną w każdą niedzielę

G IEŁD Ę SA M O C H O D O W Ą
na terenie targowiska w Rybniku, 

wjazd od ul. 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.

  
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



PROGRAM TELEWIZYJNY
P IĄ T E K -14. 02. 92 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 35 „Szkoła dla rodziców,,
9. 50 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie ALBERTVILLEE 92
12. 00 - 6. 00 Telew. edukacyjna
12. 00 Agroszkoła
- Budynki dla drobiu
- Ekonom, i marketing drobiu
12. 20 Agroszkoła - Sad zimą
13. 10 EKO - LEGO - Oceany
13. 30 „Tropami mitów,, - 
„Zmierzch nad Brahmaputrą,, -

film dokum. St. Szwarca-Broni-
kowskiego
14. 20 Teleplastikon
14. 40 Jeśli nie Oxford, to co?
15. 00 Telewizja edukacyjna za
prasza
15. 15 Nerwice... I co pan na to, 
panie Freud, cz. IV
15. 30 Uniwersytet Nauczyciel
ski - nauka języka
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 15 Dla najmłodszych „Ciu
chcia,,
17. 05 Język ang. dla dzieci / l /
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Piłkarska kadra czeka,,
17. 45 „Klub dobrej książki,,
18. 10 „BILL COSBY SHOW,, - 
serial prod. USA

18. 35 „RAPORT,,
19. 00 „REFLEX,, -progr. pub
licyst.
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 50 „Szpieg doskonały,, / 5 /  - 
serial sens. prod. ang.
21. 05 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - Albertville 92
22. 05 Zespół „Zapis,, przedsta
wia...
22. 35 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - Albertville 92
23. 55 „Polskie ZOO,, /powtó
rzenie/
23. 50 „Siódemka,, w „Jedynce,, 
„Stephane Grappelli,, - film do
kum. prod. francuskiej

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta Domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Lucky Luke,, - serial 
anim. prod. franc.
9. 00 „Świat Kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język angielski /4 8 /
13. 25 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - Albertville 92
16. 15 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, serial prod. 
USA

17. 00 Dzień zakochanych
17. 05 „Valentine Day,, - repor
taż
17. 30 „Doskonała Para,, - tele
turniej
18. 00 - 20. 00 Program regional
ny
20. 00 „Znane małżeństwa,,
20. 30 Horoskopy dla zakocha
nych
20. 40 Kochać, jak to trudno 
powiedzieć - progr. rozrywkowy
21. 00 Panorama
21. 25 „Zdradliwy pocałunek,, - 
film fab. prod. USA /1983r/, 
reż. Matthew Chapman
23. 00 „Znane małżeństwa,,
23. 30 Przeboje dla zakochanych
24. 00 Panorama
0. 10 Elvis Presley na Hawajach

SO BO TA  - 15. 02. 92 r.

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,, - program redak
cji rolnej
8. 00 „Rynek - AGRO,,
8. 30 Młodzieżowy magazyn ka
tolicki
8. 50 Wiadomości Poranne
9. 00 „Ziarno,, - program red. 
katol. dla dzieci i rodziców
9. 25 - „5-10-15,,
10. 00 Język ang. dla dzieci / 2 /
10. 05 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, serial anonim, prod. USA
10. 30 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - ALBERTVILLE 92
12. 30 „My i świat,, - magazyn

12. 50 „Świątynie przyrody,, - 
„Park Krugera - Południowo- 
Afrykański Raj,, film przyrodn. 
prod. francuskiej
13. 20 „Rodzina rodzinie,, - obe
cność dziecka w rodzinie
13. 30 Walt Dinsney przedstawia 
- „Kacze opowieści,, - „Całkiem 
nowe życie,, /o st./
15. 05 Z Archiwum Teatru Tele
wizji - Fiodor Dostojewski 
„Zbrodnia i kara,, reż. Andrzej 
Wajda
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Butik,, - magazyn Graży
ny Szcześniak
18. 00 Magazyn Kulturalny 
„Wizje,,
18. 20 „Angielska limuzyna,, /4 /  
serial prod. franc.

19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 20 „Klasa 44„ - film fab. 
prod. USA, reż. Paul Bogart
22. 25 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie ALBERTVILLE 92
23. 40 „Cicha śmierć,, - film fab. 
prod. niemiecko-RPA

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Peryskop,, - magazyn woj
skowy
8. 00 „Ulica Sezamkowa,,
9. 00 Magazyn telewizji śniada
niowej
9. 30 Historia cyr ku - film dok. 
prod. franc.
10. 00 CNN

10. 15 „ONA,, - magazyn dla 
kobiet
10. 40 „TACY SAMI,, - maga
zyn w języku migowym
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia polskiego filmu 
„Kamienne niebo, / r. prod. l959 
/ , reż. E. i Cz. Petelscy
12. 50 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie ALBERTVILLE 92
15. 00 Zwierzęta świata: „NO
GUCHIGERA - japoński dzię
cioł,, serial przyrodniczy prod. 
japońskiej
15. 30 Program dnia
15. 30 „KLUB YUPPIES? -pro
gram dla młodzieży
16. 05 - „6 z 49„ - teleturniej
16. 25 Losowanie Zakładów 
Gier Liczbowych Totalizatora

Sportowego.
16. 30 Panorama
16. 40 „Skrzydlaty lew,,, film 
fab. prod. angielskiej /r . prod. 
1939/, reż. Michael Powell
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Wielka gra,, - teleturniej
19. 30 „Opera viva,, - reportaż 
Anny Brzozowskiej
20. 00 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - ALBERTVILLE 92
21. 00 Panorama
21. 25 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - ALBERTVILLE 92
22. 25 „Słowo na niedzielę,,
22. 40 „Jackaroo,, / 2 /  - serial 
prod. austral.
23. 30 „Rocknoc,, / l /
24. 00 Panorama 
0. 10 „Rocknoc,, / 2 /

NIEDZIELA-16. 02. 92 r.

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Tydzień,,
9. 00 Teleranek
10. 00 Język ang. dla dzieci / 3 /
10. 05 Kino teleranka „SPIT 
MACPHEE, /8 -o st/ser. prod. 
austral.
10. 30 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - ALBERTVILLE 92
- Bobsleje - dwójki
- Biathlon - sztafeta mężczyzn
- Supergigant - mężczyźni
12. 30 „Ściśle jawne,, - wojsk. 
progr. publicyst.

12. 55 Telewizyjny koncert ży
czeń
13. 20 „Wikingowie,, - program 
trójwymiarowy
13. 20 Magazyn „Morze,,
13. 45 „Tęczowy Music-Box„
14. 30 „Kalina,, - film dokum. J. 
Sosińskiego o Kalinie Jędrusik
15. 25 „SMAK ŻYCIA,, - pro- 
gram M. Snokowskiej
16. 05 „Telewizjer,,
16. 20 W starym kinie: A. Żab
czyński - pr. filmowy
17. 05 „Na cenzurowanym,, cz. l
17. 15 Teleexpres
17. 30 „Na cenzurowanym,, cz. 2
18. 10 „Paradise - znaczy raj,, / 7/  
- „Koniec dzieciństwa,, serial

prod. USA
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Wielki przewrót, / c z .  2 / - 
serial prod. franc.
21. 00 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie - ALBERTVILLE 92
24. 00 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 „Przegląd tygodnia, /d la  
niesłyszących/
8. 00 „Klementynka,, - serial 
anim. prod. franc.
8. 25 „Ojej, ojej,, - belg. pr. rozr.
9. 00 Film dla niesłyszących 
„Wielki przewrót,, /c z . 2 / serial 
prod. francuskiej

9. 55 Powitanie
10. 00 CNN
10. 20 Program lokalny
10. 50 „Magazyn przechodnia,,
11. 00 Podróże w czasie i prze
strzeni: „Cudowna planeta,, 
/ 1 1/ - „Ochronne Powłoki Zie
mi,, - serial dokum. prod. jap.
11. 50 „Animais,, - program eko
logiczny
12. 30 „100 pytań do... „
13. 20 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie ALBERTVILLE 92
15. 55 „Mini lista przebojów,,
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Misz - Masz,, - magazyn 
nie tylko telewizyjny

17. 10 Kino familijne - „Nonni 
i Manni,, / 3 /  - serial prod. nie
mieckiej
18. 00 „Bliżej świata,, - przegląd 
telewizji satelitarnych
19. 00 „Wydarzenie tygodnia,,
19. 30 „Z ziemi polskiej,, - film 
dokum. A. Chiczewskiego
20. 00 Gwiazdy świecą wieczo
rem - G. Brodzińska
21. 00 Panorama
21. 25 „Zelig,, - film fab. prod. 
USA /r . prod. 1983/reż. Woody 
Alen
22. 45 „Okolice jazzu,, - BIRD
MEN AND BIRDSONGS 
Koncert poświęcony Charliemu 
Parkerowi/1/
24. 00 Panorama

PONIEDZIAŁEK -17. 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 /1 7 /
14. 15 Język niemiecki /2 1 /
14. 50 Język angielski /2 1 /
15. 30 Uniwersytet Nauczyciel

Nauczycielski - Prezentacje - Oblicze szkoły 
- szkoła, która się dzieciom po
doba
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 15 „Luz,, - program nastolat
ków

17. 15 Teleexpres
17. 35 „Rokendroler,,
18. 10 „Kraje, narody, wydarze
nia,,
18. 50„ALF,, - serial prod. USA 
19. 15. Dobranoc

19. 30 Wiadomości
20. 05 Teatr Telewizji,,, Nasza 
klasyka,,, reż. Jerzy Antczak
21. 00 „Good News Festival,,
/ 3 /

c. d. na str. 10

MOTES DOMOWY

o RYBNICKA
KSIĄŻKA TELEFONICZNA

27346
23304
27802
24691
28090
28383
25204
28271
28310
28433
21627
21230
26925

Gajewski Tadeusz 
Gajewski Marek 
Gajewswki Jan 
Gajewski Marek 
Gajewski Franciszek 
Gajer Ewald 
Galda Erwin 
Galus - Smołka Felicja 
Galisz Tadeusz 
Gałązka Gabriel 
Gałązka Ryszard 
Gałeczko Irena 
Gałeczko Erwin

Wawelska
Hibnera
Findera
Wawelska
Wolnego
Rosenbergów
Zawiszy Czarnego
Kilińskiego
Chruszcza
Orzepowicka
PPR
Grunwaldzka 
Za torem

25618 Gałan Tadeusz
27668 Gałuszka Piotr
23675 Gałuszek Walter
25598 Gamalewski Bogusław
23001 Gamon Stefania
25276 Gamon Henryk
22741 Gamon Paweł
27390 Gamoluch Krystyna
24502 Garbacz Gertruda
27991 Garbulinska Bogumiła
21561 Garbulinska Irena
20222 Garbocz Elfryda
20145 Garbocz Ryszard
22888 Garlak Józef
28946 Garus-Czajka
27514 Garus Adam
25777 Gaszka Gertruda
28164 Gasz Lidia
27752 Gasik Ewa
26403 Gąsior Kazimierz
21833 Gąsior Grzegorz

Wyzwolenia
Gliwicka
Sławików
Wolna
Powstańców
Chopina
Ligonia
Mglista
Kościuszki
Kościuszki
1 Maja
Kadetów
Rajska
Gliwicka
Helena Kominka
Dąbrówki
Sławików
Kraszewskiego
Westerplatte
Chwałowicka
Niedobczyce

c. d. n.
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PONIEDZIAŁEK 17. 02. 92

c. d. ze str. 9
21. 45 Zimowe Igrzysdka Olim
pijskie Albertville 92
23. 30 Poezja na dobranoc
23. 35 BBC - World Service

W T O R E K -1 8 . 02. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry„ - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
8. 45 Wiadomości poranne
8. 55 „Domowe przedszkole,,
9. 20 „Dzień dobry,,
9. 25 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
12. 00 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 00 Agroszkoła
12. 35 „Era elektroniki,, - film 
dokum. prod. czechosłowackiej
13. 05 Fizyka - Drgania i fale 
akustyczne
13. 35 „Co, jak i dlaczego? „ -

News 

Program 2
12. 00 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Sonda,, - „Mokra robo

„Jak powstają wulkany? „
13. 45 Chemia - Węglowce
14. 20 Tele - komputer
14. 40 Przygody Kapitana Remo
15. 00 Sezam - magazyn popula
rnonaukowy
15. 15 „Świat chemii,, /1 8 / - ser
ial popularnonauk. prod. USA
15. 45 Klub Midi
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 15 Dla dzieci „Tik-tak,, oraz 
film „Przygody Kaczorka Kwa
ka,,
17. 05 Język ang. dla dzieci / 4 /
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Narodziny firmy,, / 9 /  - 
elementarz przedsiębiorczości
17. 55 Family Album - amery
kański kurs języka angielskiego

ta„
17. 15 „Z kart krakowskiego ar
chiwum,, / 2 /  - sprawa Teczyń
skiego
17. 35 „Biuro, biuro,, / 9 / -  „Wy
cieczka zakładowa,, -serial 
prod. niemieckiej
18. 00 Program lokalny

18. 00 „W sejmie i senacie,,
18. 35 „Królik Bugs przedsta
wia,, - serial anim. prod. USA
19. 00 Skarbonka J. Kuronia
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Tomas Garrigue Masa
ryk„ - film dkum. prod. czech.
21. 05 „Listy o gospodarce,,
21. 35 „55„ - rzecz o Stanisławie 
Brejdygancie
22. 00 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
23. 30 Poezja na dobranoc
23. 35 BBC - World Service 
News

Program 2
7. 30 Panorama

18. 30 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
19. 30 Język niemiecki /1 9 /
20. 00 „Sąsiedzi,, - Niemcy - pro
gram publicystyczny
20. 45 „Ojczyzna - Polszczyzna,, 
- Mechanizmy reklamy
21. 00 Panorama

7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Denver - Ostatni Dino
zaur,, - serial prod. francusko- 
amerykańskiej
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język francuski /1 6 /
13. 10 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
17. 05 Przegląd kronik filmowych

21. 25 Zapraszamy do „Dwójki,,
21. 35 „Staż,, - film fab. prod. 
radzieckiej, reż. Aleksander Ro
gozkin
23. 10 „Noc po ciężkim dniu,, - 
reportaż Marka Lewandow
skiego
23. 40 Recital Piotra Polska
24. 00 Panorama

filmowych
17. 35 „Pod wspólnym dachem,, 
/3 1 / - „Torba,, - serial prod. 
francuskiej
18. 00 Program lokalny
18. 30 Moja modlitwa
18. 50 „Artysta i jego świat,, - 
serial prod. ang.
19. 20 „Rozmowy o rzeczynie
pospolitej,,
19. 30 Język angielski /1 9 /
20. 00 „Non Stop Kolor,, - ma
gazyn
21. 00 Panorama
21. 25 „Ekspres reporterów,,
21. 55 „Chwały starczy dla 
wszystkich,, /cz. 2 / -serial prod. 
ang. - kanadyjskiej
23. 00 „Toksyczni rodzice,, - 
program publicystyczny
24. 00 Panorama

ŚR O D A  - 19. 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,,
10. 05 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
11. 50 Wiadomości
12. 00 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 00 Agroszkoła
12. 35 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią
12. 55 Telewizyjny słownik biograficzny

biograficzny historii najnowszej - 
Tadeusz Żenczykowski / 2 /
13. 20 Spotkania z literaturą - 
Cyprian Kamil Norwid
14. 00 Wielka historia małych 
miast - Rawa Mazowiecka
14. 30 ... Swego nie znacie... - 
katalog zabytków - Jędrzejów
14. 45 Wokanda historii - Mau
rycy Mochnacki
15. 30 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Szkoły w Europie - szkoła 
alternatywna
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 15 Kino nastolatków, „Wy
chowawca,, - serial prod. USA
16. 40 „Sami o sobie,, -magazyn 
nastolatków
17. 15 Teleexpres

17. 35 „Defekt mózgu,, - recital 
zespołu
17. 55 „Klinika zdrowego czło
wieka,,.
18. 15 Świat Bronisława Linkego
18. 30 „Rewizja nadzywczajna,, - 
policja granatowa
19. 00 „Zielona linia,, - reportaż
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
21. 00 Studio „Temat,,
21. 30 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
24. 00 Poezja na dobranoc 
0. 05 BBC - World Service News

Program 2

7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Ulisses 31 „ - „Dziwne spo
tkanie,, - serial prod. fran. -ame
rykańskiej
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9. 35 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język niemiecki /1 9 /
13. 00 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA

17. 00 Losowanie Zakładów 
Gier Liczbowych Totalizatora 
Sportowego
17. 05 Magazyn ekologiczny
17. 25 „Allo, allo„ / l l /  - serial 
prod. ang.
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Era nuklearna,, / 7 /  - 
serial dokum. prod. ang.
19. 30 Język angielski /4 9 /
20. 40 ... Obrazy...
21. 00 Panorama
21. 25 „Akt przemocy,, - film 
fab. prod. USA, reż. Paul Wen
dkos
23. 10 „Reduta,, - prezentacje 
filmów dokum. Bohdana Ko
sińskiego
24. 00 Panorama

CZWARTEK - 20. 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
13. 00 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
13. 00 „Cudowna planeta,, / 8 /  - 
„Nadejście epoki ludowej,, - ser
ial dokum. prod. japońskiej
13. 50 Trzydzieści na pięćdziesiąt

pięćdziesiąt, czyli koniec łowów
14. 05 „Co, jak i dlaczego? „
14. 15 Mieszkamy w Polsce - 
Gdzie Wisła kończy bieg
14. 40 „Zwierzęta świata,, - 
„Mangusty,, - film przyrodniczy 
prod. angielskiej
15. 10 My dorośli
15. 33 Przez lądy i morza - In
dianie
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 15 Dla młodych widzów 
„Kwant,,
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Telemuzak,, - magazyn 
muzyki rozrywkowej
18. 10 „Laboratorium,, - najwię
ksza tajemnica

18. 30 „Podróże do Polski,, - 
reportaż
18. 50 Magazyn Katolicki - Zda
rzenia
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Gliniarz i prokurator,, 
/ 3 /  - „Wesołych świąt,, - serial 
kryminalny prod. USA
20. 55 „Decyzje,, - program pub
licystyczny
21. 15 „Pegaz,,
21. 55 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
24. 00 Family Album - amery
kański kurs języka angielskiego 
0. 25 Poezja na dobranoc

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 prod. 
USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język angielski /1 9 /
13. 50 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial prod.

USA
17. 05 Reportaż
17. 35 „Zrobiła się piątka,, / 2 /  - 
serial komed. prod. ang.
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Polacy,, - prof. Bronis
ław Geremek - film dokum.
19. 30 Język francuski /1 6 /
20. 00 „Dworak,, - reportaż Sta
nisława Zajączkowskiego
21. 00 Panorama
21. 25 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
21. 40 „Światło dnia,, - film fab. 
prod. USA, reż. Paul Schrader
23. 30 Pasmo hipermultimedial
ne Marcina K.
24. 00 Panorama

MOTES DOMOWY

MIĘDZYNARODOWE 
 NUMERY KIERUNKOWE 

Eeklo   Eupen   Gent   Grammont   Hasselt   Laken   La Louviere   Liege
Linz 732 BELGIA- Kod - 32 Lokeren
Mauthausen 7238 Louvain
Salzburg 662 Miejscowość Nr kier. Malines
St. Pölten 2742 Antwerpen 3 Mons (Bergen)
Steyr 7252 Arion 63 Mouscron
Traun 7229 Blankenberge 50 Namur
Villach 4242 Borgerhout 3 Ostende
Wels 7242 Bruges 50 Renaix
Wien (Wieden) 1 Bruxelles (Brusela) 2 St. Nicolas
Wiener Neustadt 26622 Charleroi 71 Sivry
Zirl 5238 Courtrai 56 Termonde

Diest 13 Tirlemont

91
87
91
54 
11 
2
64 
41 
91 
16
15
65 
56 
81
59
55 
3
60 
52
16

Tongres 12
Tournai 69
Turnhout 14
Verviers 87
Waterloo 2
Wavre 10
Zeebregge 50

BU ŁG ARIA- Kod - 359

M iejscowość Nr kier.
Albena 5722
Assenovgard 331
Blagoevgrad 73
Burga 56
Gabrovo 66
Haskovo 38
Hambol 46
Kardjali 361
Kunstendil 78
Kladno 312

c. d. n.
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SZTUKA   *   TWÓRCY   *   WYSTAWY 
pod redakcją MARIANA RAKA

Dziecięce malowanki
W czasie trwania ferii zi

mowych wiele placówek kul
turalno-oświatowych zorga
nizowało tzw. ZIMOWIS
KA dla dzieci pozostających
w mieście.

nauczycieleZajęcia prowadzili 
nauczyciele szkół podstawo
wych oraz instruktorzy za
trudnieni w domach kultury 
i świetlicach. Dzieci skupio
ne w poszczególnych praco
wniach specjalistycznych, 
takich jak baletowa, kom
puterowa, muzyczna, plas
tyczna czy teatralna, miały 
bogaty program zajęć i ba
wiły się świetnie.

Bardzo ożywioną działal
ność prowadził DOM KUL
TURY w Rybniku-Bogu
szowicach. Tutaj zajęcia od
bywały się codziennie w go
dzinach porannych i trwały 
do wczesnych godzin popo
łudniowych. Podsumowa
niem wakacji zimowych była 
ufundowana przez kop. 
„Jankowice,, wycieczka au
tokarem do Ustronia, dzie
cięcy balik przebierańców 

 oraz wystawa prac malar
skich i graficznych powsta
łych w czasie trwania ZI
MOWISKA. Zwiedzający 
wystawę nie mogli się oprzeć 
urokowi eksponowanych 
obrazków, rysunków, mo
notypii i linorytów.

Dziecko bowiem pracuje

i tworzy dzięki niezbadanym 
dotąd silom, jakiejś praludz
kiej nieomylności instynktu, 
w sposób zadziwiający 
i wspaniały. Bawiąc się zesta
wem linii, form i barw - stwa
rza harmonie zaskakujące 
bogactwem wyrazu, równo

wagą układu i silą światła. 
Wypowiedzi artystyczne 
dziecka zachwycają i napa
wają głębokim zdumieniem. 
Dochodzi w nich bowiem bez 
przeszkód do głosu cała pier
wotność natury ludzkiej, z go
rącym, zmysłowym odczu
ciem światła i form. Proste 
i zdawałoby się niewiele zna
czące wypowiedzi dziecka po
siadają specyficzną konstruk
cję oraz wyraz i urok. Wy
pływając z głębi jaźni, z pod
świadomości i ujawniając się 
dzięki twórczej aktywności 
wyboraźni, zdumiewają ory
ginalnością i ogromną suges
tywnością.

Linoryt 11-letniej Kasi Karwot

Seans w kinie „Apollo,,
Zamykane są kina w całej 

Polsce. Do tego zdążyliśmy 
się już przyzwyczaić. Powo
dy są zazwyczaj te same - za 
drogi czynsz, brak pieniędzy 
na sprowadzenie dobrych fi
lmów, słaba frekwencja. Wi
dzów do kina nie przyciąga 
marny repertuar oraz ceny 
biletów od 10 do 20 tys. zł. Za 
te pieniądze można wypoży
czyć trzy lub cztery kasety 
video. Wypożyczalnie z ka
setami mnożą się jak przy
słowiowe grzyby po deszczu 
i dnia na dzień wzrasta licz
ba posiadaczy magnetowi
dów i odtwarzaczy. Reper
tuar kinowy o wiele wcześ
niej dostępny jest na kase
tach video. Magia video 
ogarnęła cały kraj.

Nie wszyscy jednak są 
zwolennikami czarnej
skrzynki z kasetą. Dobra, 
stara sala kinowa z wolno 
gasnącymi światłami ma 
w sobie wiele romantyzmu 
i w dalszym ciągu liczne rze
sze amatorów. I dobrze. Ry
bniccy kinomani mogą oglą
dać filmy w kinie premiero
wym w Rybnickim Ośrodku 
Kultury i w poniedziałkowym

poniedziałkowym DKF-ie.
Od 10 stycznia, po rocznej 

przerwie rozpoczęło działal
ność kino „Ślązak,,, które na 
życzenie właścicieli wróciło 
do swej dawnej nazwy „A
pollo,,. Co spowodowało ro
czną przerwę w działalności 
kina? Poprzedni dzierżawca 
- „Silesia Film,, z Katowic, 
z powodu słabej frekwencji, 
a tym samym marnych do
chodów, 3 maja ub. roku 
roku zawiesił działalność ki
na. Parę miesięcy w kinie nic 
się nie działo. Po usilnych 
staraniach właścicieli kina 
i przy pomocy adwokata - 
„Silesia Film,, zrzekł się 
dzierżawy obiektu. Ogłoszo
no wtedy przetarg na budy
nek z salą kinową i technicz
nym zapleczem. Potencjal
nych kandydatów było 
trzech. Pierwszy na balkonie 
chciał zrobić szwalnię, 
a w sali kinowej na dole 
rozlokować włoską firmę 
pokazową. Drugi chciał salę 
kinową przebudować na tar
gową halę. Trzeźwość umys
łu właścicieli i ich długolet
nie starania, by budynek 
z salą kinową dalej pozostał

kinem sprawiły, że wygrał 
przetarg trzeci kandydat - 

ESTRADA ŚLĄSKA 
z Katowic. Drugiego grud
nia 1991 r. pomiędzy właś
cicielami kin a, a Estradą 
Śląską podpisana została 
umowa dzierżawy budynku, 
pod warunkiem, że sala ki
nowa zachowa swój charak
ter i będzie tam kino. Za 
własne pieniądze otynkowa
li budynek na dobry począ
tek. W chwili obecnej udos
tępniono dla widzów balkon 
/ok. 200 miejsc/, który po
zostanie w niezmienionym 
stanie.

Filmy wyświetla się co
dziennie o stałej porze/jeden 
seans o 17. 30/, natomiat pla
nuje się przebudowę sali ki
nowej na dole.

W planach Estrady jest:
- poszerzenie sceny, na któ
rej mogłyby występować ka
barety, zespoły
- poszerzenie ekranu
- otwarcie barku kawowego 
ze stolikami /przy kawie 
można będzie obejrzeć film/
- uruchomienie wypożycza
lni kaset video i kaset mag
netofonowych
- organizowanie dyskotek 
w przerwach miedzy sean
sami.
To plany. Co z tego wynik
nie? Zobaczymy.

P o d  znakami zodiaku

B A R A N
23. 03.  - 20. 04.

Pod maską spokoju kłębią 
się namiętności, które i tym 
razem trzeba będzie poskro
mić zgodnie z przysłowiem: 
chwila cierpliwości ustrzec 
może przed wielkim nieszczę
ściem, chwila niecierpliwości 
potrafi zniszczyć cale życie.

BYK
21. 04.  - 21. 05.

Byle do przodu! Zastosuj 
tę regułę w pracy, daruj ją 
sobie w życiu uczuciowym. 
Tu potrzeba bardziej delika
tnych środków.

B L IŹ N IĘ T A
22. 05.  - 21. 06.

BLIŹNIAK jest jak kot.
Zawsze spada na cztery łapy. 
Nie licz jednak t y l k o na 
los. Czasami trzeba mu tro
chę pomóc.

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Twój pokrętny stosunek 
do najbliższych nie ułatwia 
Ci kontaktów. Dlaczego nie 
postawić sprawy jasno?

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Najgorsze za Tobą! Co 
przeżyłeś to Twoje, teraz tyl
ko wystarczy na spokojnie 
wszystko rozważyć i wyciąg
nąć wnioski.

PANNA
24. 08.  - 22. 09.

Pracy trochę jakby więcej,
ale ponieważ to właśnie ona 
jest Twoim żywiołem, nie 
jest źle. Już wkrótce za
czniesz zbierać owoce swojej 
działalności.

W A G A
23. 09.  - 23. 10.

I znów Twój spokój i roz
sądek zapobiegną domowej 
burzy i choć rola odgrom
nika nie bardzo Ci odpowia
da, reszta rodziny bardzo ją 
docenia.

SK O R P IO N
24. 10 .  - 22. 11.

Tym razem daruj sobie 
SKORPIONIE użądlenie, 
do którego się szykujesz. 
Osoba, przeciwko której 
chcesz wystąpić nie jest win
na. To nieporozumienie!

ST R Z E L E C
23. 11.  - 21. 12.

„Odpoczynek wojowni
ka,, - to najlepsze określenie 
na okres jaki Cię czeka. Po 
dobrze spełnionym zadaniu, 
zasłużona chwila wytchnie
nia.

K O Z IO R O Ż E C
22. 12.  - 20. 01.

Uaktywnij trochę swoje 
działania, bo kolejka do 
przejęcia Twoich obowiąz
ków jest coraz dłuższa. Cze
kają tylko na Twoje potknię
cie!

W O D N IK
21. 01. - 18. 02.

Powściągnięcie języka to 
Twoje główne zadanie na ten 
tydzień. Powiedzenie „mil
czenie jest złotem,, jeszcze 
nigdy tak dobrze nie paso
wało do sytuacji.

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Twoja wrażliwość nie po
maga w przezwyciężaniu 
nieporozumień. Może masz 
i rację, ale czy warto to uda
wadniać za w s z e 1 k ą cenę?

Czy to prawda?
Wszyscy wiedzą, że pale

nie papierosów jest szkod
liwe dla zdrowia. Nie każdy 
potrafi jednak poradzić so
bie sam z tym nałogiem. Pró
bujemy różnych sposobów 
by rzucić palenie: guma do 
żucia, cukierki, gryzienie 
ołówków, ograniczanie licz
by wypalonych papierosów. 
Najczęściej efekt tych dzia
łań jest minimalny. W końcu 
znów sięgamy po paczkę 
i wyjmujemy następnego pa
pierosa.

Ostatnio w rybnickich aptekach

Do 15 lutego Estrada Ślą
ska ma przedłożyć właścicie
lom propozycje zagospoda
rowania sali na dole. Jak do 
tej pory działalność Estrady 
widoczna jest tylko w holu 
kina, gdzie postawiono kilka 
automatów do gry, a wszyst
ko nazwano szumnie „Salo
nem Gier Losowych,,. Na 
seansach w kinie jest zimno. 
Podobno remontuje się sys
tem centralnego ogrzewa
nia.

/ G . S . /

tekach można kupić amery
kańskie filtry systemu Ven
turi. Cztery filtry, używane 
kolejno, redukują stopnio
wo wchłanianie przez palą
cego nikotyny i ciał smolis
tych.

Poszczególne filtry używa 
się przez jeden tydzień. To 
stopniowe odzwyczajanie 
organizmu ma ułatwić pala
czom odejście od tego nało
gu w 28 dni.

Nie jest to kryptoreklama 
towaru sprowadzonego 
przez braci Szudy z Wodzis
ławia, którzy są wyłącznymi 
importerami filtrów Ventu
ri.

Mamy bowiem zasadni
cze pytanie:
- czy filtry Venturi to nowy, 
rzeczywiście rewelacyjny 
„złoty środek,, zwalczania 
tego nałogu czy kolejna wiel
ka lipa i nowy pomysł na 
wyłudzenie pieniędzy od 
klienta?

PALACZU! Jeżeli rzuci
łeś palenie po 28 dniach sto
sowania filtrów Venturi i jes
teś wolny od nałogu tytonio
wego - napisz do nas!!

/ G . S .  /
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Fatałachy z naszej szafy

Orgia barw
Trend, o którym dzisiaj 

słów kilka, odnotowuję wy
łącznie z obowiązku, bo nie 
należy on do moich ulubio
nych. Ale odnotować trzeba, 
bo czai się od kilku sezonów 
i, co mnie cieszyło, jakoś 
dotychczas nie mógł się prze
bić! Ale pewnie tej wiosny 
i w lecie nie zdołamy się 
przed nim obronić. Mowa 
o SZALEŃSTWIE KOLO
RÓW. Ostatni taki „wysyp,, 
barw i wzorów nastąpił 20 
lat temu, w schyłkowej epoce 
ruchu „Hippie,,, teraz wra
ca...

Wychowani na klasycznej 
szkole dobierania kolorów, 
nie bardzo potrafimy pogo
dzić się, że świetnym zestawieniem

zestawieniem jest róż z niebie
skim, żółtym i odrobiną zie
leni. I dotyczy to nie tylko 
ubiorów podstawowych, ale 
również dodatków oraz bi

biżuterii.
Na zdjęciach: musicie uwie
rzyć na słowo, że żakiet jest 
wściekle pstrokaty, torebka 
wściekle zielona, a lakierow
ne /! /  botki trójkolorowe.

Wróżka

Lekarz d o m o w y  radzi

Woda = życie
Każdy z nas powinien wy

pijać - w zależności od po
łożenia geograficznego, ro
dzaju pracy i rodzaju poży
wienia - około 2 litry wody 
dziennie.

U człowieka woda stano
wi dwie trzecie ciężaru całe
go ciała. Strata 10 procent 
wody wywołuje znaczne za
burzenia. Straty 20 procent 
doprowadzają do nieodwra
calnych zmian. Woda jest 
doskonałym rozpuszczalni
kiem a zarazem katalizato
rem wielu reakcji zachodzą
cych w organizmie.

Dominującą rolę w orga
nizmie zawdzięcza woda wy
stępującym w niej składni
kom mineralnym. One głów
nie decydują o ciśnieniu

osmotycznym, o równowa
dze kwasowo-zasadowej i si
le jonowej.

Znaczną ilość wody uzys
kuje się z utleniania spoży
tych pokarmów: 100 g utle
nionego tłuszczu daje 107 
g wody, 100 g białka - 41, 3 
g wody. Z utlenienia pokar
mów o wartości około 3000 
kal uzyskuje się około 450 
g H20.

Woda wydalana jest róż
nymi drogami. Przez skórę - 
około 600 g, z oddechem 
400, w kale - około 100 
g i z moczem około 1500 ml.

Obecnie cały świat cierpi 
na brak dobrej, zdatnej do 
picia wody.
Nie pijmy wody niezbada
nej! Wodę z kranu należy 
przefiltrować przez odpo
wiedni filtr wodny a następ
nie przegotować. Pijąc w ten 
sposób przygotowaną wodę, 
możemy się ustrzec przed 
wieloma chorobami.

(JB)

 W a rto  zo b a czy ć

„ R IF IF I"  w  D K F  
„ E K R A N "

Ponad 130 stałych i wier
nych widzów, 58 filmów fa
bularnych i 11 krótkomet
rażowych, 6 przeglądów se
minaryjnych: „„Kino francu
skie lat 50„, „Miłość i ero
tyzm lat 60„, cykl reżyserski 
Sama Peckinpacha, replika 
Międzynarodowego Festiwa
lu Filmów Krótkometrażo
wych - Kraków’91, „Dyskret
ny urok... socrealizmu,,, 
Przegląd Kina Hiszpańskie
go - oto plon rocznej działal
ności DKF „Ekran,,. Jak na

czasy kryzysu - wcale nieźle!
W dorocznym plebiscycie 

„Wybieramy najlepszy film 
roku,,, ponad setka klubo
wiczów, zasiadająca co po
niedziałek przed ekranem, 
oddała najwięcej głosów na 
film „Polowanie na Czerwo
ny Październik„, następne 
miejsce zajęły: „Pretty Wo
man„ z Julią Roberts i Ri
chardem Gere, „Romeo i Ju
lia,, Franco Zefirelliego, 
„Stary Gringo,, z Gregory 
Peckiem i Jane Fondą oraz 
erotyk „Dziewięć i pól tygod
nia,, z Kim Besingar i Mic
keyem Rourke.

Nowy rok rozpoczął się 
równie interesująco. Filma
mi „ Viridiana„ Bunuela oraz 
„Matador,, Almodovara za
kończono przegląd kina hi

hiszpańskiego. Odbył się spec
jalny pokaz niewyświetlane
go w Polsce filmu „Borys 
Godunow,, Andrzeja Żuław
skiego.

Teraz zaś mamy okazję 
obejrzeć głośny film Julesa 
Dassina „Rif if i„ z 1954 ro
ku.

Jules DASSIN - pocho
dzący z biednej imigrackiej 
rodziny, dzieciństwo i mło
dość spędził w nowojorskim 
Harlemie, wówczas murzyń
sko - żydowsko - włosko - 
irlandzkiej enklawie. Znane 
sobie ciemne strony wielkie
go miasta przeniósł do swo
ich filmów, które cechował 
surowy realizm i akcenty 
krytyki społecznej. Jego fil
my z końca lat 40 - „Brutalna 
siła,,, „Nagie miasto,,, „Zło

Złodziejski trakt,, i „Noc i mias
to,,, zaliczono do „czarnego 
nurtu,, filmu amerykańskie
go.

„Rififi,, to historia włama
nia do sklepu jubilerskiego. 
Reżyser umiejętnie przepla
ta sekwencje niemal doku
mentalne z lirycznymi, po
kazując przestąpców ze 
wszystkimi ludzkimi cecha
mi i rozgrzeszając niejako 
ich czyny. Piosenka z filmu 
stała się światowym przebo
jem, a w roli jednego z gang
sterów rozpoznajemy Robe
rta Hosseina, niezapomnia
nego bohatera serii filmów 
o pięknej Angelice, który 
w „Rififi,, debiutował. Film 
powstał we Francji, jako że 
z powodów politycznych Ju
les Dassin musiał opuścić 
Stany Zjednoczone.

/ r ó ż /
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Poziomo:  nie odzieży, 9. np. pęczak,
6. brak woli działania, 7.  12. końcówka zawodów, 15.
bogini egipska, 8. czyszczenie      w Rybniku - obok stadionu,
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16.  obchodzi imieniny 15. V.,
17.  przełożony flisaków, 15. 
np. Winnetou

Pionowo:
2. mieszkanka Omanu, 3. 
w rynsztoku, 4. odmiana 
agatu, 5. kwitnie tylko raz, 
10. wyspy na M. Beringa, 11. 
niebieski zwierzyniec, 12. 
strzelba, 13. dawne paliwo 
do lamp, 14. krętacz

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwią
zanie do 21 lutego br., wylo
sowana zostanie nagroda 
w postaci KASETY VI
DEO.

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

Nagrodę za rozwiązanie ła
migłówki z „Gazety Rybnic
kiej,, nr 4, wylosował Janusz 
KIZIAK, ul. Świerklańska 
28, 44-200 Rybnik. Nagrodę 
prosimy odebrać w redakcji.

-  Wolisz być głupim czy 
łysym?
- Lepiej głupim, bo to się 
tak nie rzuca w oczy!

- Jak ćwiczyć, aby schud
nąć?
- Proste, należy kręcić gło
wą w lewo i w prawo!
- Ile razy?
- Zawsze, gdy cię czymś 
częstują!

W czasie wojen krzyżo
wych lew zobaczywszy 
śpiącego rycerza w zbroi, 
westchnął: „znów konser
wa...,,

Ludożerca to człowiek 
kierujący się kryterium 
smaku w poszukiwaniu 
przyjaciół

(oprac.: szoł)

NASZE   PROPOZYCJE

Duża Scena TZR
15 - 16 lutego, godz. 17. 00,

koncert Państwowego Ze
społu Pieśni i Tańca ŚLĄSK, 
cena biletu 45. 000, -

18 lutego, godz. 10. 00 
i 12. 00, „Baśń o zaklętych 
braciach,, w wykonaniu Te
atru Nowego z Zabrza, cena 
biletu 10. 000, -

19 lutego, godz. 10. 00 
i 12. 30, „Igraszki Fredrow
skie,,, fragmenty utworów 
Aleksandra Fredry „Mąż 
i żona,,, „List,,, „Pierwsza 
lepsza,, w wykonaniu akto
rów Teatru „Bagatela,, 
z Krakowa, cena biletu 
10. 000, -

Mała Scena TZR
15 lutego, godz. 18. 00 -

23. 00,  DYSKOTEKA, cena 
biletu 20. 000, -

16 lutego, godz. 18. 00 -
23. 00,  DYSKOTEKA, cena 
biletu 15. 000, -

9 - 2 1  luty, godz. 10. 00 - 
16. 00 WOJEWÓDZKA 
OLIMPIAA SZACHOWA,

Kino Premierowe TZR
19 - 20 luty, godz. 17. 00 

i 19. 00, film amerykański od 
lat 15 pt. „Uwierz w ducha,,, 
reż. Jerry Zucker, połącze
nie horroru z komedią, cena 
biletu 12. 000, - i 8. 000, -

DKF „EKRAN,,
17 lutego, godz. 19. 00, RI

FIFI, film produkcji francu
skiej, reż. Jules Dassin, 
wstęp za okazaniem karnetu 
/d o  nabycia przed projekc
ją /.

Klub „RELAX,, 
Rybnik, ul. Piasta 21

11 lutego, godz. 17. 00, 
film produkcji amerykań
skiej w wersji video pt. „BA
RABASZ,,, wstęp bezpłat
ny.

/g w /
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