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Sesja w  dwu odcinkach

RADNI NA DACHU  
I ... W DOGRYWCE

W minioną środę 
/19. II. b r /  dobiegła końca 
sesja RM, która rozpoczęła 
się 12 lutego... Był to jej 
drugi „odcinek,,. Przed ty
godniem informowaliśmy, 
że Rada Miasta podjęła kil
ka ważnych decyzji, z któ
rych najbardziej wybiegają
ca w przyszłość dotyczyła, 
budowanego od 1976 roku, 
Szpitala Miejskiego w Orze
powicach.

Temat ten będzie częstym 
gościem na naszych łamach, 
warto więc wiedzieć, że WY
SOKA RADA rozpoczęła 
w tym dniu obrady od wizy
ty na WYSOKIM DACHU 
11 piętrowego betonowego 
giganta. Wszystko bowiem, 
co można było powiedzieć 
o pilnej potrzebie decyzji

w tej sprawie, stało się lepiej 
zrozumiałe dzięki niemal je
dnemu rzutowi oka na tę 
piramidę megalomanii i roz
buchanej rozrzutności. Wła
śnie z dachu najwyższego 
budynku tego kompleksu 
szpitalnego najłatwiej było 
ogarnąć ogrom problemów, 
które decyzją Rady Miasta 
staną się udziałem gospoda
rzy Rybnika od chwili przy
jęcia roli inwestora zastęp
czego tego obiektu.
Trudno przecież było cho
wać głowę w piasek i uciekać 
przed odpowiedzialnością za 
los tej betonowej góry za
mrożonych pieniędzy, skoro 
ów kłopotliwy spadek stoi 
na gruntach Rybnika.

Nie wszystkie jednak pro
blemy poruszane na tej sesji

doczekały się rozstrzygnię
cia. Było tak m. in. w przy
padku interpelacji radnego 
Jerzego Krynickiego, który 
podjął sprawę dofinansowa
nia budowy centrali i sieci 
telefonicznej w Rybnickiej 
Kuźni.

Stan zaawansowania ro
bót podjętych przez Społecz
ny Komitet i Elektrownię 
RYBNIK stwarza sytuację 
konfliktową, która musi 
znaleźć/i zapewne znajdzie/ 
racjonalne rozwiązanie.

Na sesji sprawa ta zabrała 
sporo czasu i nerwów po
dobnie jak wniosek o po
wołanie Komisji Rewizyjnej 
/czyt. niżej/

Czasu tego zabrakło dla 
ostatnich pięciu punktów 
programu obrad.

Stąd druga część sesji, 
która odbyła się niejako 
w dogrywce, w kolejną śro
dę, 19 lutego.
Proces podejmowania decy
zji wydłuża też odruchowa 
negacja każdego kroku wy
konanego przez władzę wy
konawczą samorządu miej-

__________ ciąg dalszy na str. 2

Spór o komisję
Jednym z punktów obrad 

ostatniej sesji Rady Miasta 
było rozpatrzenie wniosku 
Klubu Radnych o powoła
nie Komisji Rewizyjnej dla 
kontrolowania pracy Rady 
i Zarządu Miasta.

Za wnioskiem optowali 
głównie radni: Jerzy Frelich, 
Andrzej Gorczyca, Henryk 
Jucewicz, Janina Stula i Ry
szard Szymański. Zaś prze
ciwko niemu wystąpili m. in.

członkowie Zarządu Miasta
oraz przewodniczący Komi
sji Praworządności Wiesław 
Sojka. Kiedy pod koniec 
ożywionej dyskusji doszło 
do głosowania wniosek o po
wołanie Komisji Rewizyjnej 
został większością głosów od
rzucony.

Wydaje się, iż radni wnio
skodawcy nie potrafili wy
czerpująco i rzeczowo prze
konać pozostałych o potrze

potrzebie zaakceptowania swojego 
wniosku, a ponadto popeł
nili pewien błąd formalny 
w samym projekcie struktu
ry przyszłej Komisji Rewi
zyjnej, co z pewnością ode
brało im kilka głosów. Zało
żyli bowiem, że do Komisji 
Rewizyjnej nie mogą należeć 
m. in. członkowie Prezydium 
Rady Miasta i przewodni
czący poszczególnych komi
sji - a przecież to właśnie 
Rada Miasta ze swoim pre
zydium, na czele, powinna 
pełnić funkcję rewidującą 
poczynania Zarządu Miasta 
jak i swoje własne.

/s z o ł /

„Gazeta Rybnicka„ rozmawia 
z posłem Pawłem Andrzejem M usiołem

MAM 1/460 GŁOSU
Paweł Andrzej MUSIOŁ, 

poseł Ziemi Śląskiej na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 
I Kadencji, członek Komisji 
Spraw Zagranicznych i Ko
misji Samorządu Terytorial
nego.
REDAKCJA: Czy z perspek
tywy czasu, jaki minął od 
naszej ostatniej rozmowy tuż 
po wyborach, rzeczywistość 
sejmowa jest zgodna z pana 
oczekiwaniami i nadziejami? 
Paweł A. MUSIOŁ: - Wy
dawało mi się, że być po
słem, to móc o czymś decy
dować. Teraz przekonałem 
się, że mam 1/460 głosu, 
a więc mniej niż się spodzie
wałem. Co nie znaczy, że 
osłabł mój entuzjazm. Ob
liczyłem, że w styczniu spę
dziłem w sejmie 23 dni, a po
nieważ staram się być su
mienny, praca zabiera mi 
sporo czasu i sił.
Red.: - W czasie naszej pierw
szej rozmowy powiedział pan, 
że najważniejsze dla posła 
wywodzącego się z Ruchu 
Autonomii Śląska będzie zai
stnienie w parlamencie. Czy 
to się panu udało? A może 
i coś więcej?
P. A. M.: - Myślę, że zaist
niałem już w momencie skła
dania przysięgi poselskiej, 
kiedy trochę zmieniłem tekst 
roty, ale nie to jest najważ
niejsze. Kilkakrotnie udało 
mi się zabrać głos na sesji 
plenarnej, co w sytuacji po
sła niezależnego nie jest łat
we, bo pierwszeństwo mają

przedstawiciele klubów po
selskich. Ich nie zawsze wy
ważone wypowiedzi, nad 
którymi ciążą podziały par
tyjne, odbierane są przez 
opinię publiczną bardzo ne
gatywnie. Należy dokonać 
czegoś ponad podziałami 
partyjnymi. Wspólnie z po
słem Szafrańcem zainicjo
waliśmy stworzenie porozu
mienia grupy posłów dążą
cych do regionalizacji kraju. 
Zwolenników tej koncepcji 
nie brakuje również w sena
cie.

Porozumienie śląskich po
słów doprowadziło do złoże
nia poprawki do uchwały 
o prowizorium budżeto
wym, dotyczącej zwiększe
nia dotacji do komunikacji 
w naszym regionie. Wpraw
dzie do zatwierdzenia po
prawki zabrakło 17 głosów, 
ale sprawa została poruszo
na i resortowi ministrowie 
obiecali pomoc. Działanie 
ponad podziałami zwiększa 
możliwość oddziaływania. 
Potrzeba tylko cierpliwoś
ci...
RED.: - W  jaki sposób godzi 
pan obowiązki posła z pracą 
zawodową, z której jak wiem, 
pan nie zrezygnował? Przy
pomnijmy, że jest pan dyrek
torem Przedsiębiorstwa Uty
lizacji Odpadów Powęglo
wych „CERG„.
P. A. M.:  - Rzeczywiście,
z pracy nie zrezygnowałem. 
Nadal próbuję godzić te

c. d. na str. 3

JAROSŁAW  J. SZCZEPAŃSKI /R W E - Warszawa/
- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej„

PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI
Coraz więcej znaków za

pytania stoi przed rządem, 
ale jeszcze więcej pytań rząd 
stawia przed ludźmi. I to 
pytań, na które nie ma jed
noznacznej i precyzyjnej od
powiedzi.

Odnotować trzeba całą 
serię wydarzeń związanych

z programem rządu na rok 
1992. Najpierw kierownik 
resortu przekształceń włas
nościowych TOMASZ 
GRUSZECKI przeprosił 
swego poprzednika, minist
ra JANUSZA LEWAN
DOWSKIEGO w trakcie 
spotkania w sejmowej KO

MISJI PRZEKSZTAŁCEŃ 
W Ł A SN O ŚC IO W Y C H . 
Przeprosił za powiedzenie, 
że po przyjściu do ministers
twa zastał chaos. Jednak nie 
o same przeprosimy tu cho
dziło. Gra idzie o zdecydo
wanie większą stawkę. Obe
cny szef resortu zamierza

bowiem przystąpić do reali
zacji programu powszechnej 
prywatyzacji. I jednocześnie 
przypomina, że ten program 
został przygotowany w ogól
nych zarysach przez Lewan
dowskiego i Szomburga 
w Gdańsku, w latach osiem
dziesiątych. Tyle, że ten obe
cny jest już daleko bardziej 
zmodyfikowany.

Czym więc w ogólnych za
rysach jest program powsze
chnej prywatyzacji? Kilkaset 
przedsiębiorstw zostanie po
dzielonych pomiędzy kilka

kilkadziesiąt FUNDUSZY IN
WESTYCYJNYCH. Te zaś 
będą dbały o to, by przed
siębiorstwa potrafiły się zre
strukturyzować. Każdy zaś 
obywatel polski będzie posia
dał akcje. Do decyzji sejmu 
pozostawiono to, czy - co 
zdaniem twórców projektu 
jest wskazane, aby nadać 
programowi element świa
domego wyboru - akcje będą 
minimalne, ale ODPŁAT
NE, jak również to, czy sys
temem będą objęci jedynie 

c. d. na str. 3
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Zarząd Miasta ogłasza przetarg nieograniczony na staw
kę miesięczną czynszu za 1 m2 pow. użytkowej na działal
ność handlowo-gospodarczą:

Adres lokalu pow. lokalu m2wizja lokalna godz.
Rynek 1 /oficyna/ 70, 0 21. 02. 92 10-12
Rynek 1 /oficyna/ 70, 0 21. 02. 92 10-12
Rynek 1 /oficyna/ 30, 0 21. 02. 92 10-12
Małachowskiego 59 181, 4 22. 02. 92 10-12
Małachowskiego 59 46, 0 22. 02. 92 10-12
Chrobrego 25 15, 4 24. 02. 92 10-12
Zebrzydowicka 2 135, 0 25. 02. 92 10-12
Zebrzydowicka 2 50, 0 25. 02. 92 10-12
Kraszewskiego 7 92, 4 26. 02. 92 9-11
Wodzisławska 4 16, 0 27. 02. 92 10-12
Wodzisławska 4 68, 0 27. 02. 92 10-12
Szulika 7 343, 7 27. 02. 92 10-12
Zawadzkiego 8 34, 0 28. 02. 92 9-11
Zebrzydowicka 30 79, 0 28. 02. 92 12-14
Kościuszki 9 31, 0 26. 02. 92 12-14

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalo
wego Urzędu Miasta Rybnika mgr Roman MAŃKA, tel. 
25-531. Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 1992 r. o godz. 
10. 00 w sali na I piętrze budynku Urzędu Miasta Rybnika, 
ul. Chrobrego 2. Vadium wynosi 5 mln zł, które należy 
wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu 
przetargu do godz. 9. 30. Dodatkowo wpłacić należy koszt 
organizacyjny przetargu w wysokości 50 tys. zł. Zastrzega
my sobie prawo nie skorzystania z ofert bez podania 
przyczyny.przyczyny.

KLUB INTELIGENCJI 
KATOLICKIEJ 

w Rybniku przyjmuje 
zapisy dzieci 

do Katolickiej Szkoły 
Podstawowej 

na rok szkolny 1992/93 
do klas I - VII. 

Zgłoszenia przyjmuje 
oraz informacji udziela 

Kancelaria Parafii 
św. Jadwigi w godzinach 

urzędowania do dnia 
29 lutego br.

KRONIKA POLICYJNA

Video - maniak
Do mieszkania przy ul. Raci

borskiej włamał się 4 lutego nie
znany sprawca. Po wyłamaniu 
zamka w drzwiach wejściowych 
wszedł do środka, splądrował 
mieszkanie i skradł kasety vi
deo.

Skok po biżuterię
Z mieszkania przy ul. Kościu

szki nieznany sprawca skradł 
biżuterię wartości 30 mln zł. 
Obłowił się.

Sesja w  dwu odcinkach 

RADNI NA DACHU  
I ... W DOGRYWCE
ciąg dalszy ze str. 1

miejskiego /k tórą jest Zarząd 
M iasta/ a to skłania do pesy
mistycznego stwierdzenia, iż 
nie łatwo wyzbyć się przy
wiązania do prostego po
działu na M Y /  czyli obywa
tele/i ON I czyli władza, któ
rą należy regularnie kopać 
w kostki.

W „dogrywce,, sesji, 19 
lutego podjęto uchwały 
w sprawie sprzedaży 6 mie
szkań komunalnych, sprze
daży nieruchomości miej
skich /dodając w obu przy
padkach zobowiązanie Za
rządu Miasta do opracowa
nia koncepcji polityki w tych 
sprawach/, a także uchwałę
o nabyciu gruntów na rzecz 
miasta, zwiększeniu prowizji 
dla inkasentów podatków
i ustaleniu trybu pracy nad 
budżetem miasta na rok 
1992.

Przedyskutowano także 
projekt działań zmniejszają
cych bezrobocie, przedsta
wiony przez kierownika Re
jonowej Rady Zatrudnienia, 
radnego Jerzego Frelicha.
O jednym ze sposobów prze
ciwdziałania bezrobociu, tak 
zwanych „inkubatorach 
przedsiębiorczości” pisaliś
my w „Gazecie Rybnickiej,, 
kilka miesięcy temu.

W pierwszej części sesji /w  
ubiegłym tygodniu/ Zarząd 
Miasta przedstawił radnym 
9 punktową rejestr zasadni
czych kierunków działania 
Zarządu Miasta w roku 1991
i na rok 1992, który roz
winięty przez prezydenta Jó
zefa Makosza był czymś 
w radzaju streszczenia spra
wozdania zarządu z działal
ności w roku ubiegłym i pla
nów na rok 1992.

/e m /

Książek nie wziął
W księgami przy ul. Rymera, 

6 lutego miało miejsce włama
nie. Nieznany sprawca skradł 
paczkę długopisów i kasety ma
gnetofonowe wartości 200 
tys. zł. Książki zostawił...

„Pontiakiem,, w „fiata,,
6 lutego, w Chwałowicach, 

jadący w kierunku centrum sa
mochód „pontiak,, wpadł w po
ślizg i uderzył w nadjeżdżające
go z przeciwka fiata 125p. 
W wyniku zderzenia kierowca 
fiata odniósł obrażenia ciała.

Rowerek dla dziecka?

W nocy z 8 na 9 lutego włama
no się do piwnicy przy ul. 
Obrońców Pokoju. Nieznany 
sprawca po ukręceniu skobla 
skradł rower dziecięcy „Smyk,, 
i przetwory owocowe. Widać 
lubi marmoladę.

Okradzione „fiaty,,
Do fiata 125p włamano się 

6 lutego przy ul. Sławików. Nie
znany sprawca otworzył drzwi 
„na pasówkę,, i skradł radioodt
warzacz oraz dwie kasety na 
łączną kwotę 2, 8 mln zł. W nocy 
z 7 na 8 lutego miało miejsce 
włamanie do następnego fiata.

Redakcja   ,,Gazety   Rybnickiej”
dziękuje

panu
ANDRZEJOWI 

PROCKOWI 
z rybnickiej 
Kolumny 

Transportu 
Sanitarnego 
za pomoc 
w trudnej 

sytuacji 
drogowej.

Tym razem samochód otworzo
no po wybiciu wywietrznika 
i skradziono akumulator, wier
tarkę elektryczną oraz kasety 
o wartości 3 mln zł.

Jak Kuba Bogu 
12 lutego na niestrzeżonym 

parkingu kopalni „Rymer,, pra
cownicy Straży Przemysłowej 
zatrzymali na gorącym uczynku 
kobietę i mężczyznę, którzy usi
łowali ukraść koła z zaparkowa
nego tam samochodu fiat 126p. 
Złodzieje tłumaczyli swój czyn 
tym, że im też skradziono koła 
z samochodu. Mieli więc prawo 

się odkuć.  / j a k /

OGŁOSZENIA *  OGŁOSZENIA *  OGŁOSZENIA *  OGŁOSZENIA *  OGŁOSZENIA

Rozjaśnienie obrazu 
telew izji kablowej

Minęło właśnie 1, 5 roku od 
rozpoczęcia prac związanych 
z budową sieci telewizyjno-kab
lowej w Rybniku. Dzisiaj ok. 
5000 rodzin może się poszczycić 
jedną z pierwszych profesjonal
nych sieci CA-TV, która swym 
zasięgiem obejmuje rejon Cent
rum, Północy, osiedla NOWIN 
oraz Chwałowice i osiedle Elekt
rownik RYBNIK.

Niestety, nie wszystko prze
biegało według naszego planu 
i oczekiwań przyszłych abonen
tów. Początkowo firma nasza 
planowała budowę sieci telewi
zji kablowej w rejonie Centrum. 
W tym celu wykonano projekt 
Założeń Techniczno-Ekonomi
cznych oraz w celu ustalenia 
ilości potencjalnych abonentów 
rozesłano oferty. W tym samym 
czasie Społeczny Komitet Ro
bót Wykończeniowych Dz. Pół
noc zwrócił się do naszej firmy 
z propozycją przejęcia wykona
nego już projektu i wykonania 
sieci kablowej dla mieszkańców 
Dzielnicy Północ.

Na podstawie tych projektów 
firma nasza wystąpiła do Banku 
Śląskiego o kredytowanie inwe
stycji. Pomówieniem więc jest 
twierdzenie pana Kowola, że firma

ma nie inwestując ani grosza 
ruszyła z interesem. Ruszyć z in
teresem nie inwestując ani gro
sza chciał Społeczny Komitet 
Budowy Sieci na osiedlu NO
WINY. W tym celu RSM uży
czyła konta, a mieszkańcy mając 
słabość do KOMITETÓW za
częli wpłacać. Na konto Rybnic
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wpłynęło ok. 1 miliard 200 mi
lionów złotych, tj. ok. 40 pro
cent tego, na co liczono. Jednak 
mimo to rozpoczęto prace, li
cząc na większą frekwencję po
czas podłączeń. Tutaj trzeba za
znaczyć, że koszt 400 tys. zł zo
stał wyliczony w ZTE przy zało
żeniu, że 100 procent mieszkań
ców wyrazi chęć podłączenia się 
do sieci.

Prace rozpoczęto w paździer
niku 1990 roku i zakończono 
w grudniu 1990 roku po wy
stawieniu przez głównego wy
konawcę rachunków. Do zapła
ty wykorzystano wpłaty miesz
kańców z wszystkich osiedli a
ministrowanych przez RSM, 
a po ostatecznym rozliczeniu 
z wykonawcą zabrakło jeszcze 
ok. 900 milionów złotych. Po 
tym fakcie Społeczny Komitet 
się rozwiązał, a Spółdzielnia

chcąc się pozbyć kłopotu zdecy
dowała się na przekazanie bu
dowy do firmy, która już prowa
dziła prace w Centrum - EKS
PRO-FILMU.

Tak więc firma EKSPOR- 
FILM przejmując inwestycję na 
Nowinach obciążoną 900 milio
nowym długiem nie mogła prze
jąć wpłat mieszkańców i nimi 
obracać, gdyż nie było czym 
obracać. Przejęcie zadłużonej 
inwestycji wiązało się niestety 
z kolejnymi opóźnieniami spo
wodowanymi zatrzymaniem 
prac wskutek braku materia
łów, koniecznością rozliczenia 
i zinwentaryzowania wykona
nych prac. W następstwie prze
jęcia i ratowania inwestycji na 
Nowinach nastąpiły również 
opóźnienia w Rybniku-Cent
rum i Północy, gdyż większość 
środków i sił skierowanych było 
na Nowiny. W tym miejscu 
chcemy zapewnić, iż firma nasza 
czyni wszystko, by jak najszyb
ciej wywiązać się z przejętych 
zobowiązań. Aktualnie możli
wości finansowe firmy pozwala
ją  na podłączanie ok. 300 abo
nentów miesięcznie, co w po
wiązaniu z ilością chętnych po
zwala planować zakończenie ca
łości do czerwca 1992 roku.

Oferta programowa naszej 
sieci to 3 programy Telewizji 
Polskiej oraz 8 programów telewizji

wizji satelitarnej /n a  7 kana
łach/.

Od pół roku trwają również 
działania zmierzające do uru
chomienia na stałe działu reali
zacji telewizyjnych programów 
własnych i zleconych, tzw. KA
NAL EF. Do dzisiaj udało nam 
się uruchomić studio telewizyjne 
zlokalizowane w ROK - Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. W przygoto
waniu do retransmisji są 3 kolej
ne programy satelitarne. Wyso
ka jakość materiałów oraz 
sprzętu stosowanego przy budo
wie sieci pozwala na ciągłe po
szerzanie naszej oferty również 
o programy z innych satelitów. 
Jednak zwiększanie liczby roz
prowadzanych programów wy
maga wykorzystania tzw. kana
łów specjalnych. Telewizory nie 
przystosowane do odbioru syg
nałów w tych kanałach trzeba 
będzie wyposażyć w odpowied
nie przystawki.

Nie jest to nasz wymysł /jak 
sugeruje pan Kowol/, lecz wy
magania wyszczególnione w ze
zwoleniu Ministra Łączności 
dot. warunków, jakim powinna 
odpowiadać sieć telewizji kab
lowej. Przewiduje się również 
wykorzystanie kanałów zwrot
nych w paśmie od 5 do 30 MHz 
umożliwiających pracę interak
cyjną /łączność komputerową, 
transmisję danych, urządzenia

alarmowe itp/. Całe przedsięw
zięcie jest zaprojektowane i wy
konywane w ten sposób, aby 
w przyszłości sieć mogła współ
pracować z innymi sieciami /np. 
Śląską lub Polską Telewizją Ka
blową/.

Koszt całej inwestycji obli
czony jest na ok. 9 - 12 miliar
dów złotych, a okres realizacji 
na 2, 5 roku. Ze względu na 
utrzymującą się wysoką stopę 
procentową od kredytów oraz 
ciągle rosnące koszty eksploata
cji sieci /opłaty dzierżaw teleko
munikmacyjnych, dzierżaw lo
kalowych, energii elektrycznej, 
robociznę, zwiększone cło/ 
zmuszeni byliśmy podnieść 
opłatę abonamentową z dniem 
1 stycznia 1992 roku do 50 tys. 
zł. Opłata za podłączenie do 
sieci kształtuje się od 750 tys. do 
1, 5 miliona zł w zależności od 
warunków technicznych. 
ŻYCZYMY PAŃSTWU, ABY 
TELEWIZJA KABLOWA 
PRZYBLIŻYŁA WAM EU
ROPĘ I ŚWIAT ORAZ DO
WARTOŚCIOWAŁA NASZE 
ŚLĄSKIE SZARE PODWÓR
KO.
PREZES ZARZĄDU SP. z o. o.

EKSPRO-FILM 
ANDRZEJ KACZMARCZYK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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dwie funkcje w sposób nieco 
ryzykowny. Mam jednak pe
łne zaufanie do moich naj
bliższych współpracowni
ków, osób bardzo kompe
tentnych. Kiedy jestem 
w Warszawie, prowadzę co
dziennie telekonferencję 
i przez cały czas mam kon
takt z zakładem pracy. Nie 
chcę zostać „zawodowym,, 
posłem. Uważam, że to 
ograniczyłoby moje hory
zonty i osobowość. I tylko 
łącząc pracę w sejmie z obo
wiązkami zawodowymi wy
korzystam całe moje do
świadczenie, by dla tej ziemi 
zrobić coś dobrego. Myślę, 
że to, że Ślązak taki jak ja, 
znalazł się w sejmie, jest ak
tem sprawiedliwości dziejo
wej.

Dzięki wejściu do podko
misji d/s unormowania pra
wa górniczego i geologicz
nego, będą miał okazję, jako 
poseł i jako prawnik, a także 
jako dyrektor przedsiębiors
twa mającego związek z gór
nictwem, do wykorzystania 
wszystkich tych funkcji dla 
dobra ogółu.
RED.: - Wiem, że spotykał 
się pan z wyborcami? 
P. A. M.: - Odnoszę wrażenie, 
że społeczeństwo jest zgorz
kniałe i ja to doskonale rozu
miem. Cierpliwość, o której 
przed chwilą wspominałem, 
nie jest naszą największą za
letą... Dotyczy to również 
konsekwencji. Wiele osób 
spośród tych, którzy przy
chodzą na moje spotkania 
w ogóle nie głosowało lub 
głosowało na innych kandy
datów. Uważają jednak, że 
to ja powinienem teraz spełniać

c. d. ze str. 1

Mam 
1/460 

głosu...
spełniać ich życzenia. Ich opcja 
polityczna jest niejednokrot
nie inna od mojej i powstają 
nieporozumienia... Choć 
skądinąd uważam, że wysłu
chanie tych ludzi i próba 
pomocy jest moim świętym 
obowiązkiem, a poselska le
gitymacja z numerem 256 - 
zobowiązuje.
RED.: - Brał pan udział 
w spotkaniu z min. Gensche
rem w czasie jego oficjalnej 
wizyty w Polsce....
P. A. M.: - Owszem, było to 
kameralne spotkanie, w któ
rym wzięli udział m. in. mar
szałkowie sejmu i senatu, 
a także członkowie połączo
nych komisji spraw zagrani
cznych obu izb parlamentu. 
Poruszone tam problemy za
pewne znajdą swoją konty
nuację w czasie wizyty 
w Bundestagu, gdzie zosta
łem zaproszony wraz z gru
pą posłów. Hasło „Europa 
bez granic,, jest bardzo pięk
ne i musimy zrobić wszyst
ko, by nie stało się pustym 
banałem. Już fakt uczestni
czenia w takim spotkaniu 
jest wyróżnieniem, a wystę
pując jako poseł Ziemi Ślą
skiej, będę miał okazję do

Jarosław J. Szczepański /RWE - Warszawa/ 
-specjalnie dla „ Gazety Rybnickiej

PYTA N IA  BEZ
c. d. ze str. 1

dorośli obywatele naszego 
kraju, czy też również dzieci. 
Za te uzyskane, jakby z przy
działu, akcje, po pewnym 
czasie można będzie uzyskać 
udziały w każdym z FUN
DUSZY, co rzecz jasna bę
dzie najbezpieczniejsze. Mo
żna będzie np. nabyć akcje 
tylko jednego z Funduszy 
czy wręcz tylko jednego 
z przedsiębiorstw, co najbar
dziej ryzykowne.

Wielu polityków zarzuca 
temu programowi, iż po ro
ku trzy czwarte Polaków 
zrezygnuje ze swoich udzia
łów, sprzedaje za żywą gotó
wkę /bo obrót nimi będzie 
dozwolony/, akcje zostaną 
w rękach niewielkiej części 
społeczeństwa. I z tym trze
ba się zgodzić. Nie ma bo
wiem na świecie kraju, 
w którym każdy byłby po
siadaczem akcji. W Polsce 
spadkiem ery komunistycz
nej są właśnie niezwykle sil
ne zachowania socjalistycz
no-komunistyczne. Każdy 
by chciał być bogatym, ale 
najlepiej, by inni nie mieli 
więcej. Każdy ma mieć ak
cje, bo ma być po równo.

O D P O W IE D Z I
Kapitalizm tak, ale ze 
wszystkimi gwarancjami soc
jalnymi, które dał socjalizm
i za które społeczeństwo pła
ci dziś wielkim kryzysem. 
No, cóż...

Inna trudna sprawa to 
program gospodarczy rządu 
oraz dymisja ministra finan
sów Karola Lutkowskiego. 
Co z tego wynika? Przypo
mnijmy, że w sejmie Leszek 
Balcerowicz w poprzedni 
piątek mówił, iż ma nadzieję, 
że dzięki Bogu przywrócenie 
sterowania cenami jest 
w Polsce raczej niemożliwe. 
A tu masz babo placek - rząd 
pokazuje na horyzoncie ist
nienie takiego systemu, któ
ry jest zabójczy dla gospoda
rki rynkowej - zwłaszcza ta
kiej w powijakach jak pol
ska. Myślę o zapowiedzi cen 
minimalnych dla rolników, 
o tanich kredytach itp.

Nie bardzo wiadomo, 
skąd rząd zamierza wziąć na 
te cele pieniądze, których 
w budżecie państwa nie ma. 
Ale już sama zapowiedź jest 
niezwykle groźna. Rząd na 
poniedziałkowej konferencji 
prasowej wyraził chęć /co - 
dodał - jest uzgodnione

nawiązania kontaktów, któ
re mogą zaowocować nawet 
współpracą gospodarczą, 
o co nam przecież chodzi. 
RED.: - Jak wiemy,, został 
pan posłem z listy Ruchu Au
tonomii Śląska, którego jest 
pan przewodniczącym. Mówi 
się o pewnym rozłamie 
w „Ruchu...,, Jak pan to sko
mentuje?
P. A. M.: - Bardzo kategory
cznie muszę tego typu pogło
ski zdementować. To, że pa
rę osób zrezygnowało 
z uczestnictwa w „Ruchu...,, 
wcale nie znaczy, że nastąpił 
rozłam. W swojej działalno
ści „Ruch...,, opiera się na 
wartościach chrześcijań
skich, które są mi bliskie, 
czego nigdy nie ukrywałem. 
„Ruch...,, jest jednak ponad
partyjny i ponad wyznanio
wy. Wszystkie opcje polity
czne mogą w nim współdzia
łać i nie muszą być skłócone, 
o ile idea regionalizacji jest 
im bliska. Ta zaś jest ciągle 
żywa i ma wielu zwolenni
ków. „Ruch Autonomii Ślą
ska,, utrzymuje bliższe kon
takty z Unią Wielkopolan, 
a kroi się również współpra
ca i podpisanie odpowied
niego porozumenia ze Zwią
zkiem Kaszubsko-Pomor
skim.
RED.: - Jaki jest pana stosu
nek do obecnego szefa rządu? 
P. A. M.: - Uważam, że jest 
on w tej chwili jedynym czło
wiekiem, do którego można 
mieć zaufanie. Jest bardzo 
prawy i kompetentny.
RED.: - Dziękujemy za roz
mowę i czekamy na relację 
z wizyty w Bundestagu.

Rozmawiała: 
WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

z Narodowym Bankiem Pol
skim/ zwiększenia emisji 
pieniądza. Ma to jakoby 
spowodować ułatwienia po
zwalające na lepszy rozwój 
przedsiębiorstw państwo
wych i umożliwienie im pod
jęcia produkcji eksportowej. 
Chciałbym się bardzo pomy
lić, ale moim zdaniem, 
wzrost wypływu pieniądza, 
jeśli do niego dojdzie, spo
woduje jedynie inflację 
wzrastającą, a nie powiększy 
się od tego produkcja. Bo
wiem nie znam wielu firm, 
zwłaszcza państwowych, 
które swoją porcję pieniędzy 
przeznaczą na produkcję. 
Większość przeznaczy je od 
razu na płace, bez wymaga
nia wzrostu wydajności pra
cy.

I o ile wiem, to właśnie ten 
stosunek rządu do walki 
z recesją gospodarczą, a jed
nocześnie decyzja, która 
wskazuje, że walka ta od
będzie się kosztem utrzyma
nia stabilności i wartości pie
niądza polskiego, jest przy
czyną dymisji szefa rządo
wego skarbca.

A brak ministra finansów 
w momencie, kiedy prawie 
cały skład wiceministrów od 
finansów już wcześniej podał 
się do dymisji, nie wróży ni
czego dobrego dla finansów 
państwa. Naszego państwa 
i stanu naszej złotówki.

Ślubowanie 
nowego radnego

W związku ze śmiercią ra
dnego Edwarda Oślizły, RA
DA MIASTA postanowiła 
już w grudniu ubiegłego ro
ku, iż na jego miejsce zo
stanie powołany Andrzej Za
jąc, który kandydował w wy
borach samorządowych z te
go samego okręgu nr 
4 /Chwałowice, Radziejów, 
Popielów, Meksyk/ i otrzy
mał /k olejno/ najwięcej gło
sów. Zdjęcie zrobione zosta
ło na sesji RM, w środę, 12

Ci, którzy środowy wieczór 
spędzili w KAWIARNI „TEA
TRALNA” mięli sposobność 
do skonfrontowania swych wy
borażeń, kreowanych przez śro
dki przekazu, z rzeczywistością. 
Pomieszczenie wypełnione było 
w dużym stopniu przez młodzież 
licealną, z nadzieją wpatrująca 
się w drzwi wejściowe, którymi 
wszedł /we właściwym czasie/ 
wysoki mężczyzna szczelnie 
owinięty długim, białym szalem, 
między zwojami którego można 
było dostrzec charakterystyczną 
dla niego, elegancką muszkę. 
JANUSZ KORWIN MIKKE, 
prezes Unii Polityki Realnej 
przybył do Rybnika na zapro
szenie Górnośląskiego Towarzystwa

Towarzystwa Popierania Kapitaliz
mu, o którym pisaliśmy w po
przednim numerze „GR„. Dzię
ki gościnności właściciela loka
lu, atmosfera spotkania daleka 
była od tej, która zwykle staje się 
udziałem tego typu spotkań. Ba
rdzo szybko stopniały wszelkie 
bariery i przystąpiono do zada
wania pytań, na które szef UPR 
odpowiadał częstokroć z właś
ciwą sobie przekorą i humorem, 
atakując nieraz, rzecz jasna, sło
wnie autorów pytań, łagodnie 
karcąc ich w ten sposób za zbyt 
akademickie rozumowanie.

Gdy skończyły się co sensowniejsze

lutego br. podczas ślubowa
nia, po którym stał się on 
pełnoprawnym członkiem 
RADY MIASTA RYBNI
KA.

/s z o ł /

sensowniejsze pytania, a omuszkowa
nego gościa znużyło zaspokaja
nie ludzkiej ciekawości, nastąpił 
krótki finał części oficjalnej, 
czyli mała wyprzedaż książek 
autorstwa Korwina-Mikke i ich 
podpisywanie przez autora.

Część nieoficjalną wypełniła 
szeroko rozumiana rozrywka: 
od kulinamo-konsumpcyjnej 
począwszy, poprzez muzyczną, 
a na sportowej skończywszy. 
Przy wcześniej zainstalowanych 
instrumentach pojawili się mu
zycy i po chwili wszystko utonę
ło w dźwiękach starego, dob
rego jazzu. Wokół dwóch bilar
dowych stołów rozpoczęła się 
gra. To musiało się tak skoń
czyć; po kilkunastu minutach, 
pozbywając się swej nienagan
nie skrojonej marynarki na 
rzecz kawiarnianego wieszaka, 
gość wziął do ręki bilardowy kij.

Spotkanie to zdaje się potwie
rdzać tezę, iż nie zloty i masó
wki, a spotkania towarzyskie 
w kawiarniach i klubach, gdzie 
bez przeszkód tworzy się atmo
sfera SPOTKANIA w pełnym 
tego słowa znaczeniu, zdobywa
ją serca wyborców.

A oto wybrane „złote stwier
dzenia,, Janusza Korwina - Mik
ke, które uczestniczący w spot
kaniu mogli usłyszeć:

„Najpierw trzeba mieć program, 
a później dopiero przejmować 
władzę. UPR ma taki program: 
prywatyzacja i obniża podat
ków,, - „UPR ma obojętny stosu
nek do demokracji,,
- „ W sejmie często mam wrażenie 
balu kostiumowego,,
- „Tymiński przegrał w wybo
rach, bo zaczął bredzić z przemę
czenia i wyjechał z Polski jako 
narodowy socjalista,,
- NIE WIDZĘ W  POLSCE NA
STROJÓW  PRO DEMOKRA
TYCZNYCH
- NIE JESTEM  DEMOKRA
TĄ, WIĘC OBALENIE DE
M OKRACJI WCALE M NIE  
NIE PRZERAŻA

WACŁAW TROSZKA3

Spotkanie
z realną oryginalnością

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



KRZYSZTOF JABŁOŃSKI
KRZYSZTOF JABŁOŃSKI   - urodził się w 1965 r. we Wrocławiu. Naukę gry na fortepianie 
rozpoczął w wieku 6 lat pod kierunkiem prof. Janiny Butor. 
W  1983 r. rozpoczął studia w Akademii Muzycznej w Katowi
cach w klasie prof Andrzeja Jasińskiego i w 1986 uzyskał 
dyplom z wyróżnieniem. Od wczesnych lat zdobywał nagrody 
/m . in. stypendium TiFC/ oraz uczestniczył w konkursach 
i festiwalach. Pierwszy wielki sukces odniósł w 1985 zdobywa
jąc III nagrodę oraz szereg nagród dodatkowych w Między
narodowym Konkursie im. F. Chopina w Warszawie.

W  następnych latach wypełnionych intensywną działalnością 
koncertową w kraju i za granicą, zdobywał dalsze laury 
konkursowe:
- w Palm Beach - 1988 -  I nagroda oraz nagroda „Best Chopin„
- w Monza - 1988 - I nagroda
- w Dublinie - 1988 -  I nagroda
- w Tel-Avivie - 1989 - Zloty Medal i III nagroda 
Dokonał nagrań dla radia i telewizji w Polsce, dla firm: Polskie 
Nagrania, Aperto, Bayer Records, Crown Records i Yamaha.

W RYBNIKU KRZYSZTOF JABŁOŃSKI WYSTĄPIŁ 
W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ W UBIEGŁY WTO
REK 11 LUTEGO WRAZ Z  ORKIESTRĄ FILHARMONII 
RYBNICKIEJ POD DYREKCJĄ SŁAWOMIRA CHRZA
NOWSKIEGO

Gdy kończy się
Nazwisko Drewnioków 

kojarzy się rybniczanom 
z panią Kazimierą, autorką 
licznych prac poświęconych 
zabytkowej architekturze 
naszego regionu, z jej mężem 
Henrykiem i szwagrem Ka
rolem, związanymi od wielu 
lat z działalnością rybnickie
go klubu sportowego, a do
kładnie - jego sekcją żużlo
wą. W ubiegłym roku pan 
Henryk obchodził 25-lecie 
pracy w klubie, Karol pracu
je w nim ponad 30 lat.

Seniorką tego zasłużone
go rodu jest Emilia DREW
NIOK, która obchodziła 24 
stycznia swoje dziewięćdzie
siąte urodziny. Pani Emilia 
pochodzi z Wirku, skąd 
w roku 1908 przeniosła się 
wraz z rodziną do Chwało
wic. Tam też poznała swoje
go przyszłego męża, przyby
łego do Rybnika z Gliwic 
/zajętych w 1921 r. przez 
Niemców, po ogłoszeniu wy
ników plebiscytu/.

Ślub Emilii i Alfonsa Dre
wnioków odbył się w drew
nianym kościółku w Janko
wicach. Po ślubie państwo 
młodzi zamieszkali w Ryb
niku, przy ulicy św. Jadwigi, 
gdzie mieszkali do 1963 r., 
kiedy to przenieśli się do 
domu syna Henryka. Od te

go czasu pani Emilia rządzi 
w kuchni wspólnie z synową. 
A to najlepiej świadczy
o tym, że jest nie tylko dobrą 
matką, ale - co bardzo rzad
kie - taką samą teściową.

W dziewięćdziesiątym ro
ku życia cieszy się zdrowiem, 
jakiego nie miała w latach 
młodości, latach wyznaczo
nych przez dwie wojny świa
towe, z których pierwsza 
przerwała jej szkolną naukę
i zmusiła do podjęcia pracy, 
druga - zabrała na długi czas 
męża.

W pierwszych dniach 
września 1939 r., Drewnio
kowie opuścili Rybnik 
w obawie przed prześlado
waniami ze strony Niem
ców, w odwecie za udział 
pana Alfonsa w powsta
niach śląskich. Ucieczka na 
wschód miała swój kres 
w Sędziszowie. W Rybniku 

pozostał jedynie mąż Emilii, 
który, będąc kolejarzem 

i dowódcą oddziału obrony 
na odcinku chwałęckim, or
ganizował ostatni transport 
uciekinierów. Pociąg z nimi 
doprowadził w drugiej po
łowie września aż do Prze
myśla. Tam został zatrzyma
ny i aresztowany przez Ros
jan. W więzieniu przesiedział 
pół roku. Po szczęśliwym

 GAZETA RYBNICKA

Nie każda pochlebna recenzja 
jest dobrą...

„Gazeta Rybnicka,, rozmawia z Krzysztofem Jabłońskim
REDAKCJA:  Meloman

kształtuje swój sąd o artyście 
nie tylko na podstawie włas
nego doświadczenia. Głos 
krytyki ma niebagatelny 
wpływ na kształtowanie po
wszechnych opinii. Jakie zna
czenie ma dla pianisty, tak 
sławnego i utytułowanego, 
jak pan, pióro recenzenta?

KRZYSZTOF JABŁOŃ
SKI: Fachową recenzję cenię 
sobie wysoko. Ale dobra re
cenzja nie jest celem mojej 
gry. Nie każda pochlebna re
cenzja jest recenzją dobrą. 
Krytyczna opinia fachowca 
ułatwia mi po prostu dalszą 
pracę, rozwój. Koncert jest 
dla mnie kolejnym etapem 
w realizowaniu celów, które 
sam przecież wyznaczam. 
Pierwszym i najrzetelniej
szym krytykiem muszę być 
więc sam dla siebie, bo naj
dokładniej mogę określić 
w jakim stopniu spełniłem 
swój zamiar.

RED.: Jakie więc cele, nie 
zawsze wiadome krytykom  
i zwykłym melomanom, może 
wyznaczać sobie artysta pana 
miary?

K. J.: Nawet wyszukana ter
minologia z pewnością nie 
odda pełni doświadczeń to
warzyszących pracy pianis
ty. To obszar niezwykle sze
roki i jednocześnie bardzo 
indywidualny.

Widzę jednak potrzebę 
oddzielenia wartości wymie
rnych od tych natury estety
czno-filozoficznej. Spraw
dzalny efekt pracy to warsz
tat, służący precyzji i dający 
podstawę prawidłowej reali
zacji zapisu.

Ale muzyka to nie tylko 
znaki graficzne, odpowied
nio artykułowane i następu
jące we właściwym czasie.

„Poza dźwiękami„ doby
wa się treść interpretowaną - 
to jest właśnie kocepcja, do

90 lat...
w drzwiach mieszkania, jego 
młodszy syn odwrócił głowę 
i powiedział: „sami nie ma
my co jeść, nie będziemy się

uwolnieniu wrócił do domu, 
gdzie byli już jego żona 
i dzieci. Jednak nie na długo 
było mu dane cieszyć się ro
dziną. Wystarczyło pięć dni, 
aby przed domem pojawili 
się hitlerowcy. Zabrany 
w maju 1940, wrócił po 
przejściach obozów w Da
chau i Sachsenhausen, 
w 1941. Kiedy stanął

dzielić z żebrakami...,,
Potem, po okresie docho

dzenia do sił i codziennych 
wizyt w siedzibie gestapo, 
trafił na przymusowe roboty 
do Oświęcimia. Powrócił 
stamtąd po zdobyciu miasta 
przez Armię Czerwoną.

Po wojnie usłyszał od 
przedstawicieli władzy ludo
wej, przeprowadzających re-

której wykonawca ma prawo.

RED.: Czy jest pan otwarty 
na inne koncepcje?

K. J.: „Otwarty,, można ro
zumieć jako „tolerujący,, lub 
„przyjmujący,, jako wzór do 
naśladowania. Nie wolno mi 
się sugerować. Muszę wie
dzieć, czego chcę.

habilitację Ślązaków, słowa, 
które długo leżały mu na 
sercu: „nie jesteście Pola
kiem, bo Polacy nie wracali 
żywi z obozu... „

Przykre przeżycia związa
ne z wojną, w których rodzi
na Drewnioków na pewno 
nie jest odosobniona, znaj
dują jednak swoją wyjątko
wość w osobie pani Emilii. 
Jej liczne troski, choroby, 
zmartwienia o los męża, 
w końcu jego strata, złożyły 
się na wykształcenie zdrowe
go stosunku do spraw ludz
kich. Jest, pomimo swojego 
wieku, osobą niezwykle ak
tywną i silną psychicznie. 
W domu zajmuje pozycję 
osoby trzymającej rękę na

Gra szkolna
Uczniowie rybnickiej 

Państwowej Szkoły Muzycz
nej grający w szkolnej or
kiestrze kameralnej wystąpi
li w środę 12 lutego br. 
o godz. 16. 00 z koncertem 
w sali konferencyjnej Biblio
teki Publicznej przy ul. Szaf
ranka. Pod batutą Eugeniu
sza Stawarskiego, dyrektora 
szkoły, orkiestra zagrała 
utwory: Mendelsohna, Ba
cha, Albibioniego, Haendla, 
Vivaldiego i Borodina.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SPACERKIEM PO MIEŚCIE

Nowa
firma,
stare

kłopoty
Z początkiem lutego na 

ulicach Rybnika pojawiły się 
„czerwone,, autobusy z no
wym znakiem firmowym. 
Dotychczasowy napis: WPK 
- KATOWICE zastąpił napis 
PKM - RYBNIK. Jest to 
skrót nazwy Przedsiębiorst
wa Komunikacji Miejskiej 
w Rybniku - oddziału przed
siębiorstwa o tej samej na
zwie z Jastrzębia.

Decyzją wojewody kato
wickiego, z dniem 1 paździe
rnika 1991 roku w miejsce 
likwidowanego „molocha,, 
WPK, na bazie jego oddzia
łów powołano Przedsiębior
stwa Komunikacji Miejskiej. 
Jastrzębskie PKM obejmuje 
swoim zasięgiem Rybnik 
i Wodzisław /ciągle jeszcze/. 
W zamierzeniach majątek 
PKM-ów ma zostać przejęty 
przez Międzygminny Zwią
zek Komunikacyjny, którego 
szefem jest wiceprezydent 
Rybnika inż. Marian ADA
MCZYK.

Od marca 1991 roku ucią
żliwa dla miasta baza przy 
ul. Curie-Skłodowskiej prze
niesiona została do odku
pionej za 4, 5 miliarda zł od 
TRANSBUDU bazy przy 
ul. Brzezińskiej. Pracownicy 
technicznej obsługi autobu
sów znaleźli tu lepsze wa
runki pracy, a sam teren ba
zy jest na tyle obszerny, że 
stwarza możliwość jej roz
budowy. Jest tylko jedna 
wątpliwość. Baza wybudo
wana w latach sześćdziesiątych

tych nie jest przystosowana 
do napraw autobusów. Za 
krótkie kanały, wąskie bra
my wjazdowe do hali warsz
tatowej, a ponadto fakt usy
tuowania bazy na terenach 
szkód górniczych niesie mo
żliwość rozsypania się przy
starych już budynków. Nie
zbędna jest rozbudowa i mo
dernizacja, a to pociągnie za 
sobą kolejne miliardy z kasy 
miejskiej. Może się mylę, ale 
wydaje mi się, że budowa 
nowej bazy na „zdrowym,, 
terenie mogłaby kosztować 
mniej...

Rybnicki oddział PKM 
dysponuje obecnie 52 auto
busami typu jelcz i ikarus 
przejętymi od WPK. W tej 
liczbie znajdują się 4 przegu
bowce: 2 w ruchu, jeden 
w remoncie w warsztacie jas
trzębskim, a jeden w dniu 
5 lutego zjechać miał po ka
pitalnym remoncie, z nową 
karoserią, z Mikołowa. 
Wszystkie przegubowce ob
sługiwać będą najbardziej 
przeciążoną linię do Bogu
szowie. Aż prosi się o podob
ne na trasie linii 580 do 
Chwałowic, ale pętla mane
wrowa w Chwałowicach jest 
za ciasna.

W PKM pracuje obecnie 
102 kierowców obsługują
cych 24 linie w Rybniku 
i gminach ościennych, z tego 
trzy linie w Leszczynach na 
zlecenie Związku Między
gminnego, obsługują prze
woźnicy prywatni. W najbliższym

najbliższym czasie PKM urucho
mi dwie nowe linie: nr 442 na 
trasie Budowlanych - cent
rum - Boguszowice, z pętlą 
przy ul. Sztolniowej i nr 443 
od Budowlanych przez cent
rum do szpitala w Orzepowi
cach. Linie te obsługiwać bę
dzie rybnicki PKS.

Kierownikiem PKM 
w Rybniku jest inż. Krzysz
tof WYLECIAŁ. Ma ambi
cję, by mimo trudnych wa
runków wraz z podległą so
bie załogą, w maksymalnym 
stopniu zmniejszyć uciążli
wość podróżowania „czer
wonymi,, po wąskich, krę
tych uliczkach naszego mia
sta.

Podstawową bolączką jest 
przestarzały tabor. Najmło
dszy autobus pochodzi 
z 1989 roku, a rekordzistą 
jest egzemplarz z 1982. Kie
dyś obowiązywała zasada, że 
autobusy po przejechaniu 700 
tys. km lub po pięciu latach 
eksploatacji wycofywano. 
Teraz - jeżdżą jak długo się 
da /do  momentu skorodo
wania konstrukcji nośnej/. 
Trzeba obiektywnie stwier
dzić, że w ostatnim czasie 
mniej autobusów psuje się 
na trasach, ale jak długo? 
Istnieje pilna potrzeba wy
miany wysłużonych „dziad
ków,,, lecz dochody z bile
tów nie wystarczają nawet 
na bieżące potrzeby. Prze
trwać pomagają dotacje wo
jewody i gmin, po których 
kursują autobusy PKM.

Czesław GOLIŃSKI

Wszystkie stworzenia duże i małe
24 godziny na dobę, przez 

okrągły tydzień trwa dyżur 
w Lecznicy dla Zwierząt 
w Rybniku. Różnorodność 
pacjentów ogromna - myszy, 
szczury, żółwie, wiewiórki 
kanadyjskie, mniejsze i wię
ksze ptaki, a także, podczas 
pobytu w mieście cyrku - 
niedźwiedzie i słonie. No 
i zwierzęta hodowlane.

Od 1. 11. 1991 r. pracowni
cy lecznicy utworzyli Spółkę 
Cywilną, podległą Śląskiej 
Izbie Lekarskiej, a w spra
wach chorób zakaźnych 
Wojewódzkiemu Zakładowi 
Weterynarii. Dyrektorem 
placówki jest dr JÓZEF 
KAŁUŻA.

- Nie mamy powodów do 
narzekań - mówi dr STANI

SŁAW SZYNOL, pełen ko
mfort pracy, całkowite zao
patrzenie w leki. W sali za
biegowej dokonywne są 
skomplikowane zabiegi: 
gwoździowanie złamanych 
kończyn u psów, cesarskie 
cięcia, resekcje jelit, a także 
na życzenie właścicieli suk - 
podwiązywanie jajników.

Przywieziono nam kiedyś 
bardzo osowiałego żółwia. 
Okazało się, że był przez 
nieuwagę podcięty kosą 
i ogromnie zarobaczony. Le
karz wyczyścił zwierzątko 
i uratował mu życie. Nawet 
maleńkie zwierzę może być 
bardzo niebezpieczne, jeśli 
jest nosicielem chorób zaka
źnych. Wszystkie świadcze
nia są płatne, z wyjątkiem

wyjąkiem szczepień psów prze
ciwko wściekliźnie i szcze
pień bydła przeciwko gruźli
cy, białaczce i brucelozie.

Właścicielom psów przy
pominamy w tym miejscu, że 
należy szczepić swoich ulu
bieńców przeciwko nosówce 
i to co roku. Choroba ta jest 
bardzo groźna. Ostatnio na
silone są szczepienia gołębi 
przeciwko paramyksowiro
zie. Bez zaświadczenia o do
konanym szczepieniu, nie 
można lotować gołębi. Dla 
orientacji podajemy ceny 
podstawowych usług: zba
danie psa wynosi 25 tys. zł, 
a po godzinie 15. 00 ceny są 
o 50 procent wyższe.

Niestety, Rybnik nie ma 
schroniska dla zwierząt. Le
karze mają nadzieję, że mias
to zdobędzie się na zorgani
zowanie prawdziwego

Ujęto sprawców włamania 
do STAREGO KOŚCIOŁA

DLA DRAKI...
W ręce policji wpadli 

w trakcie śledztwa w zupeł
nie innej sprawie. Policjanci 
z Wydziału Operacyjno- 
Rozpoznawczego, podczas 
poszukiwania sprawców 
włamania do pawilonu spo
żywczego w Boguszowicach, 
zatrzymali dwóch nieletnich, 
przebywających w piwnicy 
jednego ze swoich kolegów. 
Okazali się oni włamywa
czami, którzy okradli koś
ciół Matki Boskiej Bolesnej, 
a także kościół św. Antonie
go w Sylwestra, 31 grudnia 
ubiegłego roku. Jeden z nich 
ma 15, a drugi ukończył nie
dawno 17 lat.

W wyniku przeprowadzo
nej rewizji odzyskano prawie 
całą gotówkę skradzioną ze 
sklepu w Boguszowicach 
/ponad 40 mln zł /  oraz 
przedmioty skradzione z obu 
kościołów.

31 grudnia 91 roku obaj 
chłopcy przyjechali do Ryb
nika, aby kupić sobie strunę 
do gitary. Przez jakiś czas 
chodzili po mieście, aż wre
szcie weszli do kościoła św. 
Antoniego. Próbowali wła
mać się do kościelnych skar
bonek, ale im się to nie uda
ło. Skradli więc poduszkę 
elektryczną i srebrny kielich 
mszalny.

Następnie udali się do ko
ścioła pod wezwaniem Ma
tki Boskiej Bolesnej. Weszli 
do przedsionka, ale drzwi 
prowdzące do wnętrza koś
cioła były zamknięte na łań
cuch i kłódkę. Poszli więc na

schroniska. Na razie posta
wiono kilka klatek na tere
nie ośrodka.

Stosunek lekarzy do euta
nazji zwierząt?

- Każdy wałęsający się pies 
jest niebezpieczny ze względu 
na stałe zagrożenie wściekliz
ną, mówią Stanisław Szynol, 
Jerzy Brząkalik i Józef 
Szczekała. Wolelibyśmy, 
aby zdrowe psy umieszczane 
były w schroniskach. Ze 
względów humanitarnych 
usypia się zwierzęta nieule
czalnie chore oraz te, które 
uległy poważnym wypad
kom. W każdym innym 
przypadku staramy się od
wieść właścicieli zwierząt od 
takich zamiarów. Często 
znajdujemy nowego pana 
dla biedaków skazanych na 
uśmiercenie, gdyż dysponu
jemy numerami telefonów 
ludzi pragnących nabyć psa. 
Uśpione zwierzęta oddaje
my właścicielowi, ponieważ 
nie mamy możliwości utyli
zacji. Tu znów wspólny apel

targ, gdzie u Rosjan kupili 
piłę do cięcia metalu. Wrócili 
do kościoła, przepiłowali 
łańcuch i zabrali się do prze
szukiwania świątyni. Skradli 
magnetofon i mikrofony, 
rozsypali hostie po kościele 
oraz zniszczyli wiele innych 
przedmiotów. Wyrwali kilka 
kartek z mszału, na który 
również napluli. Rozlali wi
no mszalne i zabrudzili szaty 
liturgiczne, wycierając w nie 
nosy i ręce. Skradzione 
przedmioty ukryli w rekla
mówkach i kurtkach, a na
stępnie pojechali autobusem 
do Boguszowic - miejsca 
swojego zamieszkania.

Policja udowodniła im 
popełnienie na przełomie 
grudnia i stycznia ponad 20 
włamań do kiosków, samo
chodów i sklepów. Obaj nie
letni przyznali się do doko
nania włamania do kościo
łów.  Przeprowadzona
w obecności pedagoga szko
lnego i ks. Jośki wizja lokal
na potwierdziła ich winę.

Postanowieniem Sądu 
Rejonowego w Rybniku 
umieszczeni zostali w Zakła
dach Poprawczych. Obaj 
chłopcy byli wierzący, cho
dzili do kościoła. Ich rodzice 
są załamani faktem dokona
nia przez nich przestępstwa. 
Młodzi ludzie nie potrafili 
racjonalnie wytłumaczyć 
dokonanego przez siebie 
w kościele wandalizmu. Wy
jaśnili, że zrobili to „dla dra
ki,,.

/ja k /

do wszystkich, którzy 
z przyczyn poważnych /np. 
uczulenie dziecka na sierść/ 
muszą pozbyć się pasa czy 
kota. Nie wyrzucajcie tych 
stworzeń na ulicę, nie śpiesz
cie się z decyzją o uśpieniu. 
Spróbujcie znaleźć im inny, 
dobry dom.

Zofia GOLIŃSKA

5GAZETA RYBNICKA. TEL. 2 8 8 2 5



Małolat crime story
Rybniccy policjanci za

trzymali na gorącym uczyn
ku dwóch sprawców włama
nia do samochodu. Jednemu 
z włamywaczy udało się 
zbiec. Miało to miejsce 
w niedzielę 9 lutego na ul. 
Dworcowej, a ujęci przestęp
cy okazali się „cenną zdoby
czą,,. Po odwiezieniu ich na 
komendę znaleziono przy 
nich radioodtwarzacz 
z okradzionego samochodu 
oraz latarki. Byli także wy
posażeni w miotacze gazu 
paraliżującego. Do samo
chodu weszli przez wy
pchnięcie bocznej szybki 
i otwarcie drzwi. Jeden ze 
sprawców był nieletni i po 
przesłuchaniu w obecności 
matki zwolniono go do do
mu. Dorosłego wspólnika 
osadzono w areszcie. Trze
ciego z włamywaczy, rów
nież nieletniego, zatrzymano 
po dwóch dniach. To on 
okazał się organizatorem 
przestępczej grupy. Policja 
udowodniła im 14 włamań 
do samochodów, jedno wła
manie do kiosku i jedno do 
sklepu spożywczego, któ
rych dokonali w ciągu kilku 
dni lutego.

„Małolat,,, którego zwol
niono do domu, brał udział 
na szczęście tylko w tym wła
maniu, przy którym go „na
kryto,,. 9 lutego trzej włamy
wacze już wcześniej umówili 
się, że „obrobią,, kilka sa
mochodów. Spotkali się na 
dyskotece w barze „Feniks,,
przy Jankowickiej i ruszyli 
  

TANIO sprzedam 
„olimpijską,, 

kolekcję polskich 
znaczków 

pocztowych 
z lat 60-tych 
tel. 28-825

 

KOREPETYCJE 
I REPETYTORIA 
przed egzaminami 

do szkół
średnich, maturalnymi 
oraz na studia wyższe 

Z JĘZYKA 
POLSKIEGO 

tel. 558-425

MASZ PROBLEM 
ZADZWOŃ!

tel. zaufania 22-563 
w każdy poniedziałek 

od 15. 00 do 16. 00 
porad udzielają 

lekarze, 
psycholodzy, 

prawnicy

do „roboty,,. Tym razem 
mieli jednak pecha. Kradzie
ży dokonywali albo wypy
chając szybę samochodu, al
bo otwierając go dopasowa
nym kluczem - na tzw. „pa
sówkę,,. Najpierw świecąc 
latarką sprawdzali co jest 
w samochodzie. Kradli tylko 
radioodtwarzacze znanych 
firm zachodnich, takich jak 
Sony czy Panasonic. Polski
mi nie zawracali sobie gło
wy. W wyniku przeprowa
dzonych rewizji, policja od
nalazła wiele przedmiotów 
pochodzących z okradzio
nych samochodów - radio
odtwarzacze, głośniki, kolu
mny i latarki. Oddano je 11 
właścicielom samochodów.

Wobec dorosłego sprawcy 
/notowany był już przez poli
cję jako nieletni za kradzieże 
i włamania/ postanowieniem 
Prokuratury Rejonowej 
w Rybniku zastosowano 
areszt tymczasowy.

Nieletni, który był „sprę
żyną,, złodziejskich poczy
nań /to  on dobrał sobie do
rosłego wspólnika/ został 
umieszczony w Zakładzie

IRYGATORZY
Wzorem wielkich cywili

zacji Starożytnego Wschodu 
i w naszym mieście przepro
wadzono prace irygacyjne. 
Powstał bowiem kanał od
prowadzający wodę z nieszczelnego

Poprawczym w Raciborzu, 
zgodnie z decyzją Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich Sądu 
Rejonowego w Rybniku.

Młodociany włamywacz 
ma na swoim koncie jeszcze 
13 włamań, których dokonał 
z innym nieletnim w ciągu 
kilkunastu dni stycznia. Jed
nej nocy wybrali się oni do 
Jejkowic i Szczerbic, gdzie 
usiłowali dokonać włamań do 
dwóch kiosków. Zostali jed
nak spłoszeni. Postanowili 
więc pieszo wracać do Ryb
nika. Gdy byli zmęczeni i za
chciało się im pić, weszli do 
bloku przy ul. Kilińskiego 
i włamali się do trzech piwnic 
z których skradli kompoty 
i części rowerowe.

Po krótkim odpoczynku, 
udali się do centrum miasta 
i dokonali kolejno włamań do 
4 samochodów. Skradli ra
dioodtwarzacze, kasety mag
netofonowe i latarki. W cza
sie powrotu do domu na wi
dok policyjnego radiowozu 
zaczęli uciekać. Jednego 
z nich zatrzymano wraz z łu
pem. Ten, który zbiegł, zor
ganizował następną grupę 
przestępczą. Wpadł dopiero 
teraz po dokonaniu kilkunas
tu następnych włamań.

/ ja k /

szczelnego hydrantu do stu
dzienki... telefonicznej. 
Dzieło to oglądać można 
przy ulicy Powstańców mię
dzy kościołem a szpitalem. 
A może ktoś chciał nam za
fundować bulgotanie wody 
w słuchawce?

Rayman     FUTURE

H U R T O W N I A
W IE L O B R A N Ż O W A
- sprzęt wędkarski

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

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

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na czynną w każdą niedzielę 

GIEŁDĘ SAMOCHODOWĄ 
a terenie targowiska w Rybniku, 

wjazd od ulicy Młyńskiej 
(w styczniu i w lutym obowiązuje 

tylko opłata parkingowa)

P r o s p e r  B ank  S . A.
O d d z ia ł  w R y b n ik u

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

Uprzejmie informujemy Naszych Klientów, że od 27 stycznia 
1992 r. obowiązują nowe, podwyższone oprocentowania wkła
dów terminowych:

1.  Dla depozytów złotówkowych:
a vista - 14 procent 
3 miesięczne - 42 procent 
6 miesięczne - 45 procent 
12 miesięczne - 55 procent 
24 miesięczne - 56 procent 
i dłuższe

- odsetki od depozytów rocznych i dwuletnich są obliczane
i doliczane do kapitału co miesiąc

- na życzenie Naszych Klientów Bank wypłaca odsetki od 
depozytów rocznych i dłuższych kwartalnie.
Np. przy depozycie rocznym efektywne oprocentowanie od kwoty 
100. 000. 000 zł wynosi 71. 218. 000 zł z możliwością kwartalnego 
wybierania odsetek.
- odsetki od depozytów krótszych niż rok będą doliczane do 
kapitału po upływie terminu umowy tak jak dotychczas.

2.  Dla depozytów dewizowych:
USD, FRF, GBP, DEM, CHF
a vista 3 procent 2, 5 procent 
6 miesięczne 7 procent 5, 5 procent 
12 miesięczne 10 procent 9, 0 procent
2 lata i dłużej 11 procent 10, 0 procent
Minimalna kwota walut obcych zgromadzonych na depozytach 
6 miesięcznych wynosi równawrtość 200 USD, a dla dłuższych 
równowartość 500 USD.

„PROSPER-BANK,, S. A. prowadzi także sprzedaż drugiej 
monety/srebro próby 750/z serii „DOWÓDCY AK„ z wizerun
kiem gen. Tadeusza Komorowskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

W AFC 
Laboratorium  

Fotografii 
Barwnej

Rybnik, ul. Łony 12 
jedno zdjęcie 
T Y L K O  

1600. - zł

EKSPRES 
Rybnik 
Reja 2

Wywoływanie negatywów 
i wykonywanie odbitek 

w dwóch formatach. 
Terminy od 1 do 24 godzin. 

Ceny konkurencyjne. 
„Dziś fotografujesz

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 TELEWIZYJN Y
PIĄTEK - 21. 02. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 35 „Szkoła dla rodziców,,
10. 00 „Bill Cosby Show,, /o s t./ - 
serial prod. USA
11. 50 Wiadomości
12. 00 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 00 Agroszkoła - Spawalnicze 
metody regeneracji
12. 20 Agroszkoła - Budynki dla 
trzody
12. 30 „Ekstra,, / 5 /  -serial do

kum. prod. angielskiej
13. 15 Muzeum XX wieku - 
„Czas dyktatorów,, / l /
13. 35 „Tropami mitów,, - „Ka
mienie i duchy,, - film dokum.
14. 15 Teleplastikon - program 
poświęcony społecznym proble
mom współczesnej Europy
14. 35 „Jeśli nie Oxford, to 
co...? „ /propozycje wyboru 
szkoły i przyszłego zawodu dla 
maturzystów/
14. 55 Telewizja Edukacyjna za
prasza
15. 10 Szkoła żon - umieć wybrać
15. 30 Uniwersytet Nauczyciel
ski
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 15 Dla najmłodszych „Ciuchcia,,

ciuchcia,,
17. 05 Język angielski dla dzieci
/5 /
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Prawo prawa,,
17. 45 „Tele - Audio - Video,,
18. 10 „Bill Cosby Show,, / o s t . /  - 
serial prod. USA
18. 35 „Raport,,
19. 00 „Reflex,, - program pub
licystyczny
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Szpieg doskonały,, / 6 /  - 
serial sensac. prod. ang.
21. 05 „Polskie ZOO,, /pow tó
rzenie/
21. 20 Zespół Publicystyki „Za
pis,, przedstawia

22. 00 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
24. 00 Poezja na dobranoc 
0. 05 „Noc z gwiazdami,, - pro
gram rozrywkowy ze Szczecina

Program 2
7. 30 Powitanie
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Lucky Luka,, - „Miasto 
Dalton,, - serial anim. prod. 
francuskiej
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, - serial USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język angielski /4 9 /

16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial USA
17. 00 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
18. 00 Program lokalny
18. 15 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
19. 30 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama
21. 25 Zapraszamy do „Dwójki,,
21. 30 „Parnell,, / l /  - „Spotka
nie,, - serial prod. ang.
22. 25 „Obrazy, słowa, dźwięki,,
23. 25 Klub Jazzowy „Dwójki,, 
/ l /  - koncert Live
24. 00 Panorama
0. 10 Klub Jazzowy „Dwójki,, 
/ 2 /

SOBOTA - 22. 02. 92
Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści„
8. 00 „Rynek - Agro„
8. 30 „Na zdrowie„ - program 
rekreacyjny
8. 50 Wiadomości poranne
9. 00 „Ziarno,, - pr. redakcji ka
tolickiej dla dzieci i rodziców
9. 25 „5 -1 0 -1 5 ,,  - program dla 
dzieci i młodzieży
10. 00 Język angielski dla dzieci
/6 /
10. 05 „Wojownicze Żółwie Nin
ja,, - serial anim. prod. USA
10. 30 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92

NIEDZIELA - 23. 02. 92

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Tydzień,,
9. 00 „Teleranek,,
9. 55 Język angielski dla dzieci
/ 7 /
10. 00 Kino Teleranka: „Opera
cja Mozart,, / l /  - serial przyg.
10. 30 „Żółta rzeka,, / l /  - serial 
dokum. prod. japońskiej
11. 20 „Notowania,,
11. 45 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 15 „Armie świata,, - Wojskowy

12. 00 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 30 Wędrówki dalekie i bliskie 
„Śmieci,. - film dok. prod. franc.
13. 00 „Świątynie przyrody,, - 
„Park Everglades w Kalifornii,, 
film przyrodniczy prod. franc.
13. 25 Walt Disney przedstawia
14. 45 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
-łyżwy figurowe - pokazy mist
rzów
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Z kamerą wśród zwie
rząt,,
17. 55 Magazyn Sztuk Wizual
nych „Oko,,
18. 15 „Angielska limuzyna,, /5 /  
- serial prod. franc.
19. 15 Dobranoc

Wojskowy Program Publicystyczny
12. 35 „Futbolowa gorączka,, - 
program trójwymiarowy
12. 40 Teatr dla dzieci: „Wyprze
daż bajek,,
13. 20 „Pieprz i wanilia - W krai
nie zielonego smoka i śpiewają
cych syren,, - „Stromboli,,
14. 00 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
17. 30 „Paradise - znaczy raj,, /8 /  
- „Obietnica,, - serial prod. USA
18. 15 Wieczorynka „Chip i Da
le,,
18. 50 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
20. 15 Wiadomości

19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 20 „Zmień kapelusz,, - film 
fab. prod. USA, reż. J. Micki in 
Silver
22. 00 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
0. 05 „Wyzwanie,, - film fab. 
prod. USA, reż. Clint Eastwood

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Kaliber 92„ - Wojskowy 
Magazyn Publicystyczny
8. 00 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
9. 00 Magazyn Telewizji Śniada
niowej
9. 30 „Góra szybowcowa,,
10. 00 CNN

20. 50 „Wielki przewrót,, / 3 /  - 
serial prod. franc.
22. 30 „7 Dni - Świat,,
23. 00 Wokół Wielkiej Sceny
23. 40 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 „Przegląd Tygodnia,, /dla 
niesłyszących/
8. 00 „Klementynka,, - serial 
prod. francuskiej
8. 30 „Wielki przewrót,, / 3 / -  dla 
niesłyszących
10. 10 Powitanie
10. 20 Program lokalny
10. 50 „Magazyn przechodnia,,
11. 00 „Vademecum Teatromana

10. 15 „Ona,, - magazyn dla ko
biet
10. 40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10  Rok w „Problemach,,
11. 35 „Klub Yuppies? „ - pro
gram dla młodzieży
12. 00 Zimowe Igrzyska Olimpij
skie Albertville 92
14. 45 „Wzrockowa Lista Prze
bojów Marka Niedźwieckiego,,
15. 20 Program dnia 
15. 25 „Camerata 2„ - magazyn 
muzyczny
16. 05 „6 z 49„ - teleturniej
16. 25 Losowanie Zakładów 
Gier Liczbowych Totalizatora 
Sportowego
16. 30 Panorama

na„
11. 30 Podróże w czasie i prze
strzeni: „Cudowna planeta,, /1 2 
ost./
12. 20 „Zwierzęta wokół nas,, - 
„Podaj łapę,,
13. 00 Express Dimanche
13. 10 „100 pytań do... „
13. 50 „Rebusy,, - teleturniej
14. 10 Kino familijne „Nonni 
i Manni,, /4 /- serial niemiecki
15. 05 B. Kaczyński zaprasza 
dzieci na balet „Kopciuszek,,
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Za chwilę dalszy ciąg 
programu,, - cykliczny program

16. 40 „Chmury nad Europą,, 
film fab. prod. ang.
18. 00 Program lokalny
18. 30 Magazyn „102„ - Jestem 
za... Adam Michnik
19. 00 „Seans filmowy,, - pro
gram Ewy Banaszkiewicz
19. 30 „Radacy w Turcji,, - repo
rtaż Iwony Meus z Ankary
20. 00 W rocznicę urodzin Fry
deryka Chopina
21. 00 Panorama
21. 25 „Słowo na niedzielę,,
21. 30 „Białe i czarne klawisze,, - 
fotografie Ewy Rubinstein
22. 00 „Jackaroo,, / 3 /  - serial 
prod. australijskiej
22. 50 „Madame Irene,, - roman
se Aleksandra Wertynskiego
24. 00 Panorama

satyryczno-rozrywkowy W.
Manna i K. Materny
17. 10 „Do trzech razy sztuka,,
17. 40 „Gwiazdy Polskie Rocka,, 
- „De Mono,,
18. 00 „Bliżej świata,, - przegląd 
telewizji satelitarnych
19. 00 „Wydarzenie tygodnia,,
19. 30 Galeria „Dwójki,, - Łu
kasz Karolkiewicz
20. 00 „Godzina szczerości,,
21. 00 Panorama
21. 25 „Gwiazdy światowego 
jazzu,, - zaprasza M. Kydryński
22. 30 „Bohater mimo woli,, - 
film prod. USA, reż. R. Day
24. 00 Panorama

PONIEDZIAŁEK-24. 02. 92 r.

Program 1
13. 25 Wiadomości

13. 35 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
13. 35 Język francuski /1 8 /
14. 15 Język niemiecki /2 2 /
14. 50 Język angielski /2 2 /

15. 20 Uniwersytet nauczycielski 
-„ Kto się boi szkoły,,
16. 00 Studio 7 proponuje 
16. 15. „LUZ,, - program nasto
latków

17. 15 Teleexpres
17. 35 „Spotkania sentymental
ne,,
18. 00 Sportowy HIT
18. 10 „Kraje, narody, wydarzenia

wydarznia„
18. 50 „ALF,, -serial prod. USA
19. 15 Dobranoc „REKSIO,,

NOTES

RYBNICKA
KSIĄŻKA TELEFONICZNA

26686 Gąsior Józef
21308 Gąska Elżbieta
24530 Gatner Wanda
24844 Gatnar Wanda
24822 Gaura Urszula
21159 Gaus Maksymilian 
24726 Gawełek Jan
27002 Gawron Danuta
28468 Gwron Ernest
23188 Gawenda Leon
24448 Gawenda Edward
26409 Gawęda Wiesław
21895 Gawełczyk Henryk
24543 Gawełczyk Dominik
25502 Gawliczek Andrzej
21722 Gawliczek Elżbieta

Mglista
Kominka
Kowalczyka
Chryzantem
św. Antoniego
Hibnera
Mikołowska
Kościuszki
Wielopole
Dworek
Powstańców
Wrębowa
Findera
Żwirki i Wigury
Sławików
Rudzka

DOMOWY
28347 Gawliczek Teresa Gliwicka
21123 Gawliczek Józef Kościuszki
27451 Gawliczek Zygmunt Grzelska
27645 Gawlik Gertruda Grunwaldzka
26084 Gawlik Urszula Budowlanych
25275 Gawlik Dorota Nowa
21347 Gawlik Czesław Kościuszki
25103 Gaweł Janusz Raciborska
28401 Gawroński Maciej Za Torem
27022 Gawrońska Wiesława Dworek
23527 Gaworek Henryk Tulipanów
27690 Gawełda Ryszard Wrębowa
26013 Gazda Jan Wandy
28893 Gazek Janina Mickiewicza
28726 Gęborska Gizela Floriańska
26855 Gęborska Elżbieta Kościuszki
23532 Gęborski Eugeniusz Gliwicka
22537 Gęgotek Tadeusz Kusocińskiego
27792 Gęgotek Zdzisław Chabrowa
23633 Geppert Zygmunt Wyzwolenia
24328 Gerus Stanisław Jankowicka
24604 Gierczak Jadwiga Rewolucjonistów
21520 Giercarz Urszula Piasta

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PONIEDZIAŁEK 24. 02. 92

19. 30 Wiadomości
20. 05 Teatr Telewizji - M. Krle
za „Litwo ojczyzno moja,, reż. 
B. Hussakowski

22. 40 Wiadomości wieczorne
23. 00 Studio sport - Olimpijski 
turniej kwalifikacyjny
23. 30 Poezja na dobranoc
23. 35 BBC - World Service 
News

Program 2
16. 25 Powitanie

16. 30 Panorama
16. 40 „Sonda,, -„Jak po sznur
ku,, - Kontrola ruchu lotniczego
17. 10 „Z kart krakowskiego ar
chiwum,, - cechy krakowskie
17. 35 „Biuro, biuro,, /1 0/ -  „Po
sada dla Lehmanna,, -serial 
produkcji niemieckiej
18. 00 Program lokalny

18. 30 „Ojczyzna - polszczyzna,, 
- Mechanizny reklamy
18. 45 „Pancerni husarze,, - film 
dok. Z. Wawra o 1-Dywizji 
Pancernej Gen. S. Maczka
19. 25 Zapraszamy do „Dwójki,,
19. 30 Język niemiecki / 20/
20. 00 On wierzył w Polskę... - 
film dok. A. Czerniakowskiej

- O gen. Emilu Fieldorfie Nilu
21. 00 Panorama
21. 25 Sport
21. 35 Perły z lamusa „Ostatni 
miliarder,, - film prod. franc. 
z 1934r. reż. Rene Clair
23. 10 „Bez emocji,,
24. 00 Panorama

WTOREK-25. 02. 92

Program 1
8. 00 - „Dzień dobry,, - Poranny 
Mag. Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszole,,
9. 35 „Gotowanie na ekranie,, - 
magazyn kulinarny
10. 00 „Jak cudne są wspomnie
nia, /5 / „W starym parku,, 
serial prod. polskiej
11. 50 Wiadomości
12. 00-16. 00 Telewizja edukacyj
na
12. 00 Agroszkoła
12. 35 „Era robotów,, / l /  - serial 
prod. japońskiej
13. 05 Fizyka - indukcja elektro
magnetyczna

13. 35 „Co, jak i dlaczego?,, - 
„Dlaczego niebo jest błękitne, 
a wschodzące słońce czerwone,,
13. 45 Chemia - węglowodany 
nasycone
14. 20 „Świadkowie przeszłości,, 
serial popularnonaukowy prod. 
czechosłowackiej
14. 25 Przygody kapitana Remo
14. 50 SEZAM - magazyn po
pularnonaukowy
15. 10 „Świat chemii,, /1 9 / - ser
ial popularnonaukowy prod. U
SA
15. 45 Klub Midi
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 15 Dla dzieci „Tik - Tak 
„ oraz „Dennis Zawadiaka,, / 2 /  
serial prod. francuskiej
17. 05 Język angielski dla dzieci 
/ 8/

17. 15 Teleexpres
17. 35 „Narodziny firmy,, /1 0 /
18. 00 Family Album - amery
kański kurs języka angielskiego
18. 20 „W Sejmie i Senacie
18. 35 „Królik Bugs przedstwia,, 
- Serial animow. prod. USA
19. 00 Wywiad tygodnia
19. 15 Dobranoc „Mały Pingwin 
PIK -POK„
19. 30 Wiadomości
20. 05 Film fabularny
21. 30 Inne kino - program 
J. Kapuścińskiego
22. 40 Wiadomości wieczorne
23. 00 Michael - film dok. o księ
dzu B. Markiewiczu
23. 55 „Giełda pracy - giełda 
szans,,
0. 20 Poezja na dobranoc 
0. 25 BBC - World Service News

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Denver - ostatni Dino
zaur,, - „Partia golfa,, 
serial animowany prod. franc. - 
amerykańskiej
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, serial prod. 
USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język francuski /repetycja 
lekcji 16-19/
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial 
prod. USA

17. 05 Przegląd kronik filmo
wych
17. 35 „Pod wspólnym dachem,, 
/32/  serial prod. franc.
18. 00 Program lokalny
18. 30 Moja modlitwa
18. 30 „Artysta i jego świat,, - 
„Donatello, pierwszy 
rzeźbiarz nowożytny,, /2 /  serial 
dok. prod. ang.
19. 30 Język angielski /2 0 /
20. 00 „Siedmiu Żydów z mojej 
klasy,, - film dok. M. Łoziń
skiego
21. 00 Panorama
21. 20 Sport
21. 35 „Ekspres reporterów,,
22. 05 „Chwały starczy dla 
wszystkich,, /3 /  serial 
prod . angielsko-kanadyjskiej 
23. 00 Kronika kryminalna 
„997„
24. 00 Panorama

ŚRODA - 26. 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. 00 „Dynastia,, - serial 
prod. USA
11. 50 Wiadomości
12. 00-16. 00 Telewizja eduk.
12. 00 Agroszkoła - pomoc w na
głych wypadkach
12. 30 Teatr telewizji - Z. Krasiń
ski, „Nie-Boska Komedia,, 
reż. Z. Huebner

14. 30 Słowa i rzeczy, 1965-91 - 
A. Dłużniewski
15. 05 Działanie z gazetą
15. 35 Uniwersytet nauczycielski 
szkoły w Europie - pozwólmy 
dzieciom
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 15 Kino nastolatków „Wy
chowawca,, - serial prod. USA
16. 40 Dla młodych widzów 
„Trzy, cztery... Start,,
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Kinomania,, - magazyn 
K. Gostkowskiego
17. 55 „Klinika Zdrowego Czło
wieka,, - nerki
18. 15 „TEST,, - magazyn kon
sumenta
18. 30 „Encyklopedia II wojny

światowej,, - „Wojna i gospoda
rka,, - cz. V
18. 55 „Zielona linia,, - program 
Redakcji Rolnej
19. 15 Dobranoc - „Niesforny 
misiaczek,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial 
prod. USA
21. 05 Nagrody Grammy 92: 
cz. l - retransmisja z Nowego 
Jorku
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 05 Nagrody Grammy 92: 
cz. 2
0. 25 Poezja na dobranoc

Program 2
7. 30 Panorama

7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Ulisses 31„ - „Planeta lo
tofagow,,  - serial
anim. prod. francuskiej
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, - serial 
prod. USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język niemiecki /2 0 /
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial 
prod. USA
17. 00 Losowanie Zakładów 
Gier Liczbowych Totalizatora 
Sportowego

17. 05 „Punkt widzenia,, 
progr. ekolog. B. Czajkowskiej
17. 25 „Allu, Allu„ - serial ang.
18. 00 Program lokalny
18. 30 Era nuklearna,, /8 /  - serial 
dok. prod. angielskiej
19. 30 Język angielski
20. 00 „Cały świat gra komedie,, 
- L. Schiller
20. 40 „Przecież to znamy„
21. 00 Panorama
21. 25 Sport
21. 35 „Nad rzeką, której nie 
ma.. - film fab. prod. polskiej 
/85m in/ reż. A .  Barański
23. 10 „Kolekcja,, - film dok. F. 
Kuduka o kolekcji sztuki współ
czesnej G. Lenza
24. 00 Panorama

CZWARTEK - 27. 02. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości wieczorne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 35 „Przyjemne z pożytecz
nym,,
10. 00 „Gliniarz i Prokurator,, 
/ 4 /  serial prod. USA
10. 45 Program dla wszystkich
11. 50 Wiadomości
12. 00-16. 00 Telewizja Eduk.
12. 00 Agroszkoła - Ważniejsze 
choroby zakaźne
12. 20 Agroszkoła - Żywienie 
świń koncentratami

12. 35 „Cudowna planeta,, / 9 /  - 
serial dokum. prod. japońskiej
13. 25 Dookoła świata - U Hucu
łów
13. 50 „Ginąca przyroda,,
14. 20 Opowieści księżniczki Li- 
lavall
14. 35 Zwierzęta świata „Kraina 
orla,, (l)-„Wielkie spotkanie,, -  1
15. 05 Bios - znaczy życie
15. 30 Przez lądy i morza - w po
goni za horyzontem
16. 15 Dla młodych widzów 
„KWANT,,
17. 15 Teleexpres
17. 35 „Telemuzak,, - magazyn 
muzyki rozrywkowej
18. 10 „SPIN,, - magazyn po
pularnonaukowy

18. 30 „Podróże po Polsce,, - 
reportaż
18. 50 Magazyn Katolicki
19. 15 Dobranoc „Dziwny świat 
kota Filemona
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Gliniarz i prokurator,, 
/ 4 /  - serial prod. USA
21. 05 „Decyzje,, - program pub
licystyczny
21. 25 „Pegaz,,
21. 55 „To nie jest sprawiedliwe,, 
/Dziecko w czasie rozwodu ro
dziców/
22. 35 Wiadomości wieczorne
22. 55 „Zawsze po 21-szej
23. 40 Family Album - amery
kański kurs j. angielskiego
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 „Nowe przygody HE-MA- 
NA - serial prod. USA
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, - serial USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 CNN
10. 10 Język angielski
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial USA
17. 05 „Giełda,, - magazyn kup
ców i przemysłowców

17. 35 „Zrobiła się piątka,, / 3 /  - 
serial prod. ang.
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Legendy filmu „-Natalie 
Wood
19. 30 Język francuski /repetycja 
lekcji 16-19/
20. 00 Rewelacja miesiąca - cz. l 
J. Massenet „WERTHER,,
21. 00 Panorama
21. 25 SPORT
21. 35 „Bez znieczulenia,, - pro
gram W. Walendziaka
21. 50 Studio Teatralne „Dwój
ki,,, Samuel Beckett „Katastro
fa,, „Co, „ „Gdzie,, reż. A. Libera
22. 35 Rewelacja miesiąca cz. 2
23. 40 Pasmo hipermultimedial
ne Marcina K.
24. 00 Panorma

NOTES DOMOWY

o
MIĘDZYNARODOWE 

NUMERY KIERUNKOWE
Linz 732
Mauthausen 7238
Salzburg 662
St. Pölten 2742
Steyr 7252
Traun 7229
Villach 4242
Wels 7242
Wien (Wieden) 1
Wiener Neustadt 26622
Zirl 5238

BELGIA- Kod - 32

Miejscowość Numer 
kierunkowy

Antwerpen 3
Arion 63
Blankenberge 50
Borgerhout 3
Bruges 50
Bruxelles (Brusela) 2
Charleroi 71
Courtrai 56
Diest 13
Eeklo 91
Eupen 87
Gent 91

Grammont
Hasselt
Laken
La Louviere
Liege
Lokeren
Louvain
Malines
Mons (Bergen)
Mouscron
Namur
Ostende
Renaix
St. Nicolas
Sivry
Termonde
Tirlemont
Tongres
Tournai
Turnhout
Verviers
Waterloo

54 
11 
2
64 
41 
91 
16
15
65 
56 
81
59
55 
3
60 
52
16 
12 
69 
14 
87 
2

Wavre 10
Zeebregge 50

BUŁGARIA- Kod - 359

Miejscowość Numer kie
runkowy

Albena 5722
Assenovgard 331
Blagoevgrad 73
Burga 56
Gabrovo 66
Haskovo 38
Hambol 46
Kardjali 361
Kunstendil 78
Loveth 68
Mihajlovgrad 96
Nowa Zagora 457
Pazardjik 34
Pernik 76
Pleven 64
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GAZETA RYBNICKA 
Myślę, że to prawidłowe, 

by chłonąć jak najwięcej zja
wisk. W tym też mieści się 
siła fascynacji, którą posia
da dla mnie muzyka. Pod
czas gry nie wybieram kon
cepcji, naśladując innych. Nie 
mam na to czasu. Do końca 
nigdy nie wiemy, ile w nas 
wzeszło ziaren zasianych 
przez otaczający nas świat, 
nasz czas, kulturę... Muzyka 
musi porywać, wzruszać, nie 

 może być nazbyt wykoncy
powana. To chyba jest dla 
mnie najważniejsze, to jest 
przecież fascynujące. I dlate
go gram...

I dlatego nie ma dla mnie 
koncertów ważniejszych 
i mniej ważnych, bo na każ
dej sali należy słuchacza tra
ktować jednakowo - zawsze 
z pełnym szacunkiem. 
Rozmawiała /przed koncer
tem dnia 11 lutego b r/

Danuta WĘGRZYK

pulsie. Nadal karci emeryto
wanego już syna, opiekuje 
się prawnuczkami i oczekuje 
przyjścia na świat choćby 
jednego prawnuka, który za
chowałby nazwisko i nawią
zał do tradycji męskich po
tomków, gdyż zarówno

 dzieci, jak i wnukowie - to 
mężczyźni.

Poza wspomnieniami
związanymi z czasem wojen, 
trosk i kłopotów, pojawiają 
się w długim życiu pani Emilii

 Emilii lata szczęśliwe, tak właś
ciwe młodej kobiecie. Cho
ciażby lata dwudzieste i trzy
dzieste, kiedy to młoda mę
żatka wykazywała słabość 
do modnych kapeluszy... 
Później, w czasie największych

Gra szkolna kameralna!
Koncert był udany, szko

da tylko, że publiczność 
w przeważającej części skła
dała się z uczniów szkoły 
muzycznej. Godzina rozpo
częcia koncertu i mała re
klama, mimo darmowych 
biletów, ograniczyły frek
wencję.

Wydaje się, że szkolna or
kiestra kameralna powinna 
mieć częstszy kontakt z wi
downią i dawać koncerty np. 
w rybnickich szkołach pod-

Ach, gdzież są 
niegdysiejsze 

śniegi!
Starsi ludzie wspominają 

często przedwojenne ziemy, 
kiedy śnieg sięgał płotów, 
było zimno i biało. Dzisiej
sze marne zimy, przypisuje 
się zanieczyszczonemu po
wietrzu. I pewnie tak jest, 
lecz analizując dawne kroni
ki polskie można dojść do 
wniosku, że w przeszłości 
bywało... różnie. Zobaczmy 
odpowiednie teksty „Kroni
ki...,, Jana Długosza, który 
opisuje łagodną zimę na Lit
wie w połowie XIV wieku, 
kiedy już w lutym były tam 
pierwsze sianokosy. Zaś 
w 1364 roku ostra zima 
w Polsce zmroziła prawie 
wszystkie drzewa owocowe 
w naszych sadach. W roku 
1499 ogromne śniegi w koń
cu listopada zasypały kilka
dziesiąt tysięcy Turków 
w okolicach Halicza i Sam
bora, że ruszyć się z miejsca 
nie mogli i z zimna rozpru
wali koniom wnętrzności, 
aby ogrzać ręce. Z kolei 
w 1552 roku zimy nie było 
wcale. A w okolicach Gdań
ska i na całym Pomorzu, już 
w końcu stycznia rozpoczęto 
orkę pól pod zasiew, zaś 
w roku 1702 wiosenne kwia
tki zakwitły już w połowie 
lutego...

/ s z o ł /

szych sukcesów sportowych 
żużlowców rybnickiego 
ROW-u, matka spikera 
i chronometrażysty, Karola 
i Henryka, była wiernym ki
bicem drużyny. Obecnie, 
choć nadal trzyma kciuki za 
rybnicki zespół, nie bywa już 
na zawodach, gdyż, jak mó
wi, straciły na uroku, rządzą 
się innymi niż w latach po
przednich prawami.

Życząc, aby kolejne lata 
życia były równie radosne 
i zdrowe jak rozpoczynający 
się dziewięćdziesiąty pierw
szy, żywimy nadzieję, że żuż
lowcy z Rybnika po raz ko
lejny rozbudzą swoją jazdą 
chęć pani Emilii do odwie
dzenia trybun stadionu.

A. ŁUKASIK

stawowych. Płynęłyby z tego 
same korzyści. Młodzi mu
zycy zdobywaliby doświad
czenie, zaś młodzież szkolna 
miałaby nie tylko wspaniałą 
lekcję umuzykalnienia, ale 
okazję do podziwiania umie
jętności swych kolegów, na
bywane systematyczną pra
cą i ćwiczeniami w czasie, 
gdy inni oglądali telewizję 
lub wałęsali się bezsensow
nie po ulicach. Może pomysł 
podejmie któryś z dyrekto
rów rybnickich szkół pod
stawowych lub średnich i za
prosi do siebie szkolną or
kiestrę kameralną? Bo prze-

ABECADŁO 
RZECZY 

ŚLĄSKICH

O dwóch takich, 
co się mylą!

Nie dziwię się nikomu, kto 
figrukę przedstawiającą du
chownego w sutannie i kom
ży, trzymającego w lewej rę
ce krucyfiks - nazywa 
św. Janem Nepomucenem. 
Błąd ten popełnił Marian 
Rak w artykule zatytułowa
nym: „Św. Jan Nepomucen 
z Aniołami,, /G R  4/56 s. 7 / 
oraz Czesław Goliński 
w „Wykopaliskach miej
skich,, /G R  5/57 s. 4/, nazy
wając figurkę usytuowaną 
na skwerze ZA Starym Koś
ciołem „Św. JANEM NE
POMUCENEM,,.

Bł. JAN SARKANDER.
Jego figura stoi ZA Starym 
Kościołem!
Jan Sarkander urodził się 
w grudniu 1576 roku 
w SKOCZOWIE i po grun
townych studiach w Oło
muńcu, Pradze i Grazu, 
osiadł jako proboszcz w H o
leszowie na Morawach. Po
czątki jego pracy parafialnej 
przypadły na lata szczegól
nie okrutnej wojny trzydzie
stoletniej /1 618-1648/, a do
kładnie na jej czeski okres, 
datowany na 1618-1620. 
Chociaż wojna ta, jak wszyst
kie konflikty świata, toczyła 
się w gruncie rzeczy o wpływy 
ekonomiczno-polityczne, to 
jednak przybrała obłudną po
stać konfliktu religijnego. 
Ludzie targani emocjami 
i często szlachetnymi ideami, 
pozwalali sobą manipulo
wać i przykładali ręce do 
prześladowania innych

To mylenie rybnickich fi
gurek jest rzeczą bardzo za
stanawiającą. Bo przecież 
ZA Starym Kościołem /p . w. 
MB Bolesnej/pod figurą jest 
podpis: „Bł. JAN SAR
KANDER,,, zaś figurka św. 
JANA NEPOMUCENA 
sprzed kościoła nie jest pod
pisana. I dlaczego ludzie 
właśnie ją trafnie określają, 
choć powinno być raczej od
wrotnie? Pytanie to wypada 
jednak pozostawić hagio
grafom badającym popular
ność kultów świętych na Gó
rnym Śląsku.

Św. JAN NEPOMU
CEN. Jego figura stoi 
PRZED Starym Kościołem! 
Jan Nepomucen był typową 
osobistością czeskiego ruchu 
reformy Kościoła w końcu 
XIV wieku. Był on duchow
nym z otoczenia arcybisku
pa Pragi, Jana z Jensztejnu, 
podobnie zresztą jak popie
rający wtedy reformę Hen
ryk Bitterfeld z Brzegu czy 
Mikołaj Biceps. Jak każdy 
reformator, także Jan Nepo
mucen nie był lubiany przez

w wierze. Wtedy to właśnie 
próbowali niektórzy nieka
tolicy „zapolować,, na wyją
tkowo lubianego holeszow
skiego proboszcza JANA 
SARKANDRA. Chroniąc 
się przed niebezpieczeńst
wem wyjechał do Często
chowy i Krakowa, a wraca
jąc do swej parafii na przeło
mie roku 1619/1620 ZA
TRZYMAŁ SIĘ NA JAKIŚ 
CZAS W RYBNIKU. Po 
powrocie do Holeszowa, Jan 
Sarkander został schwytany 
pod zarzutem sprowadzenia 
na Morawy polskich oddzia
łów w celu gnębienia protes
tantów. Po wyjątkowo okru
tnych torturach zmarł 17 
marca 1620 roku.

JAN SARKANDER wy
niesiony został na ołatarze 
w roku 1859 i jest dzisiaj 
nieco zapomnianym patro
nem diecezji katowickiej; 
a wszak jest jedynym z grupy

Trafnie zatem zauważył 
autor podpisujący się „Wi„ 
w tekście: „Ilu Nepomuce
nów,, /G R  6/58 s. 8 / pisząc, 
że za Starym Kościołem jest 
figurka innego świętego. 
Czytamy w tym tekście: 
„... za kościołem stoi figura 
św. JANA SARKANDRA - 
patrona Czech, do których 
Rybnik kiedyś należał,,.

Otóż nie przynależność do 
Czech „postawiła,, figurkę 
SARKANDRA w Rybniku. 
Przyczyna była poważniej
sza, ale o tym poniżej.

ówcześnie panującego 
w Czechach króla Wacława 
IV, który kazał świętego tor
turować i utopić w Wełtawie 
ok. roku 1393. Na ołtarze 
wyniesiono Jana Nepomu
cena w połowie XVIII wieku 
i czczono jako opiekuna 
podczas powodzi, stawiając 
jego figury przy rzekach 
i mostach. Z czasem jednak 
dzięki legendzie powstałej 
ok. 150 lat po śmierci święte
go, stał się patronem tajem
nicy spowiedzi.

błogosławionych, którzy 
urodzili się i wychowali na jej 
ziemiach.

Jan Sarkander jest też je
dynym błogosławionym 
, którego pobyt w naszym 
mieście da się udowodnić.

MAREK SZOŁTYSEK

przecież tak często w szkołach 
goszczą iluzjoniści i innej 
maści wyłudzacze pieniędzy!

Środowy koncert był swe
go rodzaju treningiem przed 
wyjazdem rybnickiej orkies
try szkolnej na tournee do 
Holandii. Życzymy powo
dzenia w zagranicznym mu
zykowaniu i gratulujemy 
znalezienia sponsorów, któ
rzy umożliwili sfinalizowa
nie tego przedsięwzięcia. 
Sponsorów jest aż siedmiu, 
a wśród nich Bank Śląski 
i Urząd Miasta Rybnika. 

MAREK SZOŁTYSEK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Jak na każdą olimpiadę, tak 
i na tę w ALBERTVILLE cze
kaliśmy z niecierpliwością. Pod
czas gdy kibice z krajów będą
cych sportowymi potęgami za
stanawiają się, ile medali tym 
razem zdobędą ich rodacy, my 
nad Wisłą liczymy po cichu na 
bliżej nieokreśloną niespodzian
kę. Pamiętając o Calgary, liczy
liśmy na naszych hokeistów, 
ewentualnie na Grzegorza Fili
powskiego, a biorąc pod uwagę 
ułańską tradycyję, na naszego 
jedynego skoczka narciarskie
go. Radość oczekiwania zmąci
ła, niestety, najpierw afera do
pingowa trójki hokeistów, która 
okazała się jakimś tragicznym 
„nieporozumieniem,,, bo bada
nia przeprowadzone w labora
torium w Pradze, posiadającym 
atest Komitetu Olimpijskiego, 
dały wynik negatywny. Nieste
ty, na podstawie zupełnie innych 
wyników otrzymanych w polskim 
laboratorium, w którym nie za
chowano wszystkich wymogów 
regulaminowych niezbędnych 
przy tego typu badaniach, zdys
kwalifikowano trzech sportow
ców, odbierając im olimpijskie 
przepustki.

Później niezbyt jasne były dla 
nas przyczyny wysłania na olim
pijskie skocznie Klimowskiego, 
choć na krajowych skoczniach 
znacznie lepiej spisywał się Jan 
Kowal. Podobnych niejasności 
nie brakowało również przy 
ustalaniu składu ekipy alpejek.

Nie bacząc jednak na te nie
zbyt przyjemne pozasportowe 
perypetie, oglądając ceremonię 
otwarcia, która wywołała tyle 
dyskusji, znów daliśmy się po
nieść nadziejom, licząc na suk
cesy polskich sportowców.

Już samo rozpoczęcie igrzysk, 
będące artystyczną futureską, 
nie było dla mnie tak wielkim 
przeżyciem, jakim było to, ot
wierające przed czterema laty 
olimpiadę w Calgary. W wyćwi
czonych do perfekcji układach 
i pozach zabrakło moim zda
niem rzeczy najważniejszej: 
wielkiej, spontanicznej radości, 
którą wtedy mogłem oglądać na 
twarzach, nieraz bardzo sędzi
wych, mieszkańców CALGA
RY, tańczących i śpiewających 
na oczach całego świata. W Al
bertville nic takiego się nie zda
rzyło...

Kolejne dni sportowych zma
gań sprawiły, że uczucie rozcza
rowania nie opuszczało nas Po

laków ani na chwilę, no może 
z małymi wyjątkami. Polskim 
sportowcom łojono skórę na ka
żdym kroku, czasami bardziej, 
czasami mniej, ale jednak za
wsze... Pewnego razu, po zmia
nie kanałów w wysłużonym tele
wizorze, na jego ekranie zobaczyłem

zobaczyłem dwójkę saneczkarzy, 
którzy po wywrotce rozpaczli
wie miotając się w lodowej ryn
nie, pokonywali kolejne jej met
ry. Uśmiechając się pod nosem 
pomyślałem sobie: Panie Boże, 
a cóż to za ofermy... Mój 
uśmiech zgasł jednak szybko, 
gdyż po chwili u dołu ekranu 
pojawiła się polska flaga i na
zwiska dwóch polskich zawod
ników!

Jesteśmy na tej olimpiadzie 
sportowymi miernotami, któ
rym kibicuje się prawie że z lito

litości. Oczywiście, jest coś takiego, 
jak idea barona de Coubertina 
i znaczenie samego uczestni
ctwa, ale czy to wszystko, na co 
stać polskich sportowców?

Sport idzie do przodu, po
ziom poszczególnych konkuren
cji stale rośnie i nawet

na niespodziankę trzeba solid
nie zapracować. Polscy sympa
tycy sportu okazują się być pra
widziwymi sierotkami, bo kogo 
się tu uczepić, by przeżyć choć 
krótką chwilę radości?

Konsekwencje takiego stanu 
rzeczy są jednak znacznie po
ważniejsze. W Finlandii szesna
stoletni Nieminen już jest ido
lem i wzorem dla tysięcy mło
dych ludzi. A gdzie polska mło
dzież ma szukać swych sporto
wych idoli i bohaterów? Z konie

konieczności muszą to być wzory 
z importu, bo oglądając naszych 
sportowców można doznać chy
ba tylko uczucia irytacji i znie
chęcenia. Jak młody Polak ma 
uwierzyć we własne siły, skoro 
jego starsi koledzy są tylko tłem 
dla rywali? Gdy dodamy do tego 
fakt, iż w szkołach ze względów 
finansowych likwidowane są 
godziny SKS-u, że ze sportowej 
mapy znikają kolejne kluby, że 
ze stanem zdrowia dzieci jest 
coraz gorzej, dojdziemy może 
do przekonania, że już wkrótce 
start polskiego sportowca na 
olimpiadzie będzie rzeczywiście 
wielkim osiągnięciem i sukce
sem.

Tak, stałem się chyba pesymi
stą...

Nie zazdroszczę ludziom Za
chodu szybkich i pięknych sa
mochodów, wspaniałych do
mów i standardu życia, ale

w czasie trwania ot, chociażby 
takich igrzysk olimpijskich bar
dzo żałuję, że nie jestem Finem, 
Francuzem czy Kanadyjczy
kiedm. Naprawdę, szczerze 
mam już dość tego Polaka, któ
ry wciąż, niczym masochista, 
oglądać musi porażki swych ro
daków i z zazdrością spoglądać 
na radość innych nacji. Ja też, 
raz na jakiś czas, chciałbym cie
szyć się choćby jakimś niewiel
kim sukcesem sportowca z orze
łkiem...
Czy wymagam zbyt wiele???

WACŁAW TROSZKA

Żużlowe nowinki
Jak poinformował nas 

obecny pryncypał sekcji żuż
lowej Roman Niemyjski, za
mierza on swym żużlowym 
sympatykom zaoferować na 
początku sezonu firmowe 
koszulki i w związku z tym 
postanowił ogłosić oficjalny 
konkurs na projekt graficz
ny firmowego nadruku. Pra
ce można składać w sekcji 
żużlowej KS ROW. Szcze
gółowe informacje pod nu
merem telefonu 28-880 /sek
cja żużlowa/.

X X X
Rybniccy żużlowcy w cza

sie dwudniowego pobytu 
w Klinice Chorób Zawodo
wych w Zabrzu przeszli pod 
okiem PROF. GRZESZ
CZAKA bardzo szczegóło
we badania lekarskie, mają
ce na celu dokładne okreś
lenie stanu, w jakim znajduje 
się ich cały organizm.

X X X
Dariusz Fliegert, który 

w marcu wyjeżdża do Anglii, 
gdzie startować będzie 
w drugoligowym zespole 
z Edinburga, poszkuje indy
widualnego sponsora, w za
mian oferując reklamę na 
brytyjskich torach i nie tyl
ko.

/w a ck /

Szkolne galerie
W naszych szkołach pod

stawowych i średnich orga
nizuje się wiele ciekawych 
imprez, konkursów i innych 
nietypowych przedsięwzięć, 
jak choćby widoczna na po
niższym zdjęciu wystawa 
dziecięcych prac plastycz
nych w Szkole Podstawowej 
nr 5 /przy ul. Różańskiego/.

Nasza redakcja chętnie 
będzie informowała o szkol
nych imprezach. Prosimy 
więc nauczycieli i dyrekcje 
o informowanie nas 
o wszystkich CIEKA
WYCH zdarzeniach.

/ s z o ł /

Sprzed telewizora

Sprzed telewizora o OLIMPIADZIE    W  kolejce do wyciągu - a może do medalu w przyszłej olimpiadzie

Na zakupy do centrum...
Na Zachodzie po większe 

zakupy warto wybrać się da
leko za miasto - o wiele tam 
taniej niż w centrum. U nas 
wszystko jest inaczej. Naj
lepiej kupować w centrum 
miasta, być może zasługa to 
konkurencji wśród handlo
wców. Ostatnio miałam 
okazję bywać w gminach, 
sądziłam więc, że dokonam 
tanich zakupów. O zgrozo, 
o ileż tu drożej niż w środku 
miasta! Dziwne to tym bar
dziej, że hurtownie znajdują 
się właśnie poza miastem.

Nie może więc być tak, że 
z powodu dowozu, kostka 
masła jest droższa o 500 - 
800, - zł na obrzeżach miasta 
niż w jego centrum. Wiado
mo przecież, że kobieta mie
szkająca na wsi nie pojedzie 
do miasta po produkty pier
wszej potrzeby i kupi je zwy
czajnie drożej w pobliskim 
sklepie.

Zupełnie zaskoczona by
łam widokiem sklepiku /a  
raczej nędznego budo-kios- 
ku / przy Zakładach Mięs
nych ROW w Rybniku.

Miałam nadzieję, że będzie 
tu duży wybór mięsa i oczy
wiście po niższych cenach. 
Ale znów na odwrót - niea
petyczne, cuchnące mięsiwo 
i do tego bardzo drogie! Bo 
kto kupi schab w przyzak
ładowym sklepie po 44. 900, - 
zł za kg /w  dniu 7. 02. 92/, 
podczas gdy w mieście tenże 
/a  nawet nieporównywalnie 
ładniejszy/był po 43. 200, -zł. 
A więc my po swojemu - po 
zakupy w kierunku odwrot
nym niż świat cywilizowany 
to czyni. Na peryferiach za
rabia się dobrze na tych, 
którzy nie mają innego wy
boru.

/ lo g /
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SZTUKA   *   TWÓRCY   *    WYSTAWY
p o d  re d a k c ja  MARIANA RAKA

W 50-rocznicę
nadania nazwy

ARMII KRAJOWEJ
Utrzymany w tonacji brązowo rdzawej obraz, przed-

przedstawia sunące na tle dymią

cych zgliszcz, cmentarzy 
i wzburzonego nieba, prze

suwające się zjawy - sylwetki 

poległych towarzyszy broni. 

Obraz o rozmiarach 115 cm 

x 170 cm, namalowany 

w 1975 r. /technika akrylo

wa/, jest własnością Mu

zeum w Rybniku.

,, O N I S Z L I " , autor M arian R ak

Humor z rybnickich 
zeszytów szkolnych

W „Potopie,, Henryk 
Sienkiewicz mówi, że gdy 
Szwedzi zalali Polskę, to 
w klasztorze w Często
chowie schowały się 
wszystkie zwierzęta. 
Z każdego zwierzęta po 
jednej parze.

To nieprawda, że dzieci 
przynosi bocian, ani że się 
je znajduje w kapuście. 
Dzieci robi się w szpitalu.

Moja ciocia i mój tata 
mają wspólne przodki 
/tzn. są ze sobą spokrew
nieni/.

Anglia dlatego zdobyła 
Indie, żeby ich dzieci mia
ły gdzie jedździć na kolo
nie.

/szo ł/

Foto: Marcin Troszka

Kto się bawi?
Do końca karnawału jeszcze daleko, ale 

aura, zarówno klimatyczna jak i polityczna, 
jakby trochę mało sprzyjająca karnawało
wym szaleństwom. Na szczęście - nie wszyscy 
żyją w hamletowskim rozdarciu i z rejtanow
skim poczuciem jedynego sprawiedliwego.
Młodzie ludzie, oprócz tego, że mają powody 
do martwienia się o swoją przyszłość, bawią 
się na dyskotekach, wszędzie tam, gdzie są 
organizowane.

Na zdjęciach - dwa miejsca, które cieszą się 
dużym wzięciem: MAŁA SCENA ROK, 
przy ul. Kościuszki 54 i RESTAURACJA

OLIMPIA w Miejskim Oś
rodku Sportu i Rekreacji 
w Kamieniu. Tańczy się tu 
i tam przy dobrej muzyce 
w każdą sobotę i niedzielę.

W ubiegłą sobotę, w OLIMPII

OLIMPII  w czasie dyskoteki za
prezentowano suknie ślubne 
i komunijne włoskiej firmy 
„Loretta,, z Mediolanu, 
a sprowadzone do Rybnika 
przez firmę „Denis,,.

Pod znakami 
ZODIAKU

BARAN
(23. 03. - 24. 04. )

Twoja dobra forma psychiczna 
cieszy bliskich, spróbuj dalej się 
nie poddawać, bo są szanse na 
całkowite wydobycie się ze zdro
wotnym kłopotów.

BYK
(21. 04. - 21. 05. )

To nie jest dobry tydzień na po
dróże. Jeżeli nie musisz wyjechać 
służbowo, raczej nie ruszaj się 
z domu i przeczekaj tam gorszą 
passę.

BLIŹNIĘTA
(22. 05. - 21. 06. )

Jedno małe szaleństwo zakupowe 
może zdecydowanie polepszyć 
Twoje samopoczucie i nie nad
szarpnąć specjalnie domowego 
budżetu!

RAK
(22. 06. - 27. 07. )

Jesteś niebezpiecznie blisko do
konania złego wyboru. Przemyśl 
jeszcze raz wszystko, a rozwiąza
nie narzuci się samo.

LEW
(23. 07. - 23. 08. )

Twoja łatwowierność i bezpod
stawne niekiedy zaufanie do no
wych znajomych może przyspo
rzyć Ci kłopotów.
Tym razem również uważaj!

PANNA
(24. 08. - 22. 09. )

W uczuciach coś drgnęło! Wyko
rzystaj sprzyjającą atmosferę ka
rnawału i spróbuj je podsycić. Już 
Ty wiesz jak się to robi!

WAGA
(23. 09. - 23. 10)

Rodzinne nieporozumienie może 
mieć swoje dalsze konsekwencje. 
Nie warto jednak nadawać tej 
sprawie większego znaczenia. 
Samo przyschnie.

SKORPION
(24. 10. - 22. 11. )

Trochę więcej wysiłku! Problemy 
same się nie rozwiążą, a wiele 
spraw czeka na sfinalizowanie. 
Za mało pracujesz nad sobą.

STRZELEC
(23. 11. - 21. 12. ) 

Wyjątkowo udany pod względem 
towarzyskim tydzień, choć no
wym znajomych należałoby po
ddać selekcji. Nie wszystko złoto 
co się świeci.

KOZIOROŻEC
(22. 12. - 20. 01. )

Twoja wysoka aktywność zosta
nie przerwana przez niewielką 
niedyspozycję. Krótki odpoczy
nek nawet pod kołdrą wyjdzie Ci 
na korzyść.

WODNIK
(21. 01. - 19. 02. ) 

Niespodziewane dodatkowe pie
niądze poprawią nie tylko Twój 
bilans, ale i samopoczucie. Cel, 
na który chcesz je  wydać wydaje 
się być rozsądnym...

RYBA
(19. 02 - 20. 03. )

Trzymaj nerwy na wodzy, bo 
atmosfera wokół Ciebie niebez
piecznie się zagęszcza. W  środku 
tygodnia dojdzie na szczęście do 
jej rozładowania...
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 Lekarz domowy radzi

Ziołowa pielęgnacja rąk
Zioła to nie tylko leki. Od 

najdawniejszych czasów sto
sowano je również do pielęg
nacji rąk, twarzy, włosów, 
aby zachować młodzieńczy 
wygląd. Pomagają one 
w utrzymaniu i podkreśleniu 
urody, pozwalają długo za
chować świeżość i młodość.

Zioła zawierają wiele sub
stancji biologicznie czyn
nych jak: saponiny, kwasy 
organiczne, flawonidy, ślu
zy, cukry, witaminy, sole mi
neralne, które korzystnie 
działają na skórę. Mimo 
ogromnego postępu chemii, 
są nadal cenione w kosmety
ce jako surowiec. Pozwalają 
opanować niesprzyjające 
urodzie zjawiska i objawy - 
łojotok, nadmierna suchość, 
wypryski, łuszczenia skóry, 
zmarszczki.

Ręce są częścią ciała naj
bardziej eksponowaną i na
rażoną na uszkodzenia skó
ry. Należy je chronić przy 
pracach domowych i gospo
darczych, dokładnie wycie
rać po  umyciu /szczególnie 
zimą/, aby uniknąć podraż
nienia i spękania.

Trzeba je pielęgnować 
stosując masaże i kremy. 
Podstawą właściwej pielęg
nacji skóry jest właściwe 
ustalenie jej rodzaju /skóra 
tłusta, sucha, mieszana/. 
Rozpoznanie rodzaju skóry 
pozwala na stosowanie od
powiedniej pielęgnacji.

Przy skórze normalnej nie 
należy w zasadzie stosować 
kosmetyków na noc. Jeśli 
potrzebne jest stosowanie 
kremów, to powinny to być 
takie, które pozwalają za
chować świeżość i elastycz
ność skóry: półtłuste, nawil
żające, zawierające wyciągi 
z ziół lub owoców.

Oto przykłady wykorzys
tania ziół do pielęgnacji rąk:
- łyżkę liści prawoślazu zalać 
szklanką wody o temperatu
rze pokojowej i pozostawić na 
około 2 - 3  godziny. Przesą
czyć przez gazę, dobrze wyci
snąć i uzyskanym płynem ma
sować ręce.
- po 1 łyżce stołowej liścia 
rozmarynu, liścia szałwi i liś
cia mięty dobrze wymieszać 
i sproszkować. Zalać filiżan
ką wrzącej wody i pozostawić 
do ostudzenia, po czym prze
sączyć przez watę lub gazę, 
wycisnąć i używać do masa
ży.

/ J .  B. /

Dwukrotna wygrana
Wyjątkowe szczęście mia

ła nasza Czytelniczka, ós
moklasistka ze szkoły nr 
5 Katarzyna Kucharska /na 
zdjęciu obok/:  najpierw
w Wielkim Konkursie Świą
tecznym Gazety Rybnickiej, 
ogłoszonym w świętecznym 
numerze wygrała 500. 000. - 
zł, a w trzy tygodnie później 
za prawidłowe rozwiązanie 
łamigłówki wylosowała ka
setę video.

Wygrane pieniądze Kasia 
przeznaczyła na ciuchy, na-

Fatałachy z  naszej szafy

W samym pasku...
Ja bym w czymś takim 

nigdy nie wyszła, powie nie
jedna z nas, patrząc na sza
leńcze pomysły wielkich kre
atorów mody. I pewnie żad
na z supermodelek prezen
tujących owe wytwory wy
boraźni nawiedzonych pro
jektantów również na co
dzień czuje się o wiele lepiej 
w mniej ekstrawaganckich 
strojach. Potwierdzeniem te
go były modelki Pierre Car
dina, które przyleciały do 
Warszawy wraz z mistrzem, 
a także np. sposób ubierania

natomiast kaseta video poleży 
jeszcze bezczynnie w domu 
do czasu, gdy jej rodzice ku
pią magnetowid. Chyba, że 
ich córka wcześniej wygra to 
urządzenie w jednym z kon
kursów.

/s z o ł /

się czołowej modelki świata 
Lindy Ewangelista, co mog
liśmy zaobserwować w pro
gramie TY „Bliżej świata,,.

To co ostatnio prezento
wane jest na pokazach, co
raz częściej rozmija się z uli
cą, choć niewątpliwie stano
wi pewną dla niej inspirację. 
Czekamy zatem na lato, by 
zaobserwować, na ile przy
jmie się bieliźniany trend 
z pokazów. Biustonosze, pa
ski do pończoch z dyndają
cymi żabkami, odsłonięte 
biusty, prześwitujące siate
czki i to wszystko nie pod 
sukienką, ale zamiast niej. 
Wiele w tym zabawy i pro
wokacji, stąd nie bardzo wa
rto się przejmować, że jes
teśmy „zacofane,, tylko dla-

 Warto zobaczyć! 

The Fisher King
Poprzedzony sporą, jak na 

nasze warunki, reklamą, wszedł 
na ekrany film „The Fisher 
King„, jednego z najbardziej 
„zeuropeizowanych,, reżyserów 
amerykańskich Terry Gilliama.

Film wysokobudżetowy, 
z udziałem gwiazd i akcją umie
szczoną w Nowym Jorku.

Wszyscy wielbiciele widowisk 
typu „zabili go i uciekł,, 
srodze się zawiodą, bo w „The 
Fisher King,, dzieje się, owszem, 
wiele, film jest aż gęsty od wyda
rzeń i atmosfery, lecz w tym 
„lepszym,, znaczeniu.
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Poziomo:
1. niezbędna w czasie nocnej eskapady, 5. 
konstruktor pierwszego rewolweru bęben
kowego, 7. chlorek sodu, 8. budowla ze 
skrzydłami, 9. portowa knajpa, 10. pieśń 
żałobna, 11. imię Farrow, 12. nie lubiana

przez uczniów, 17. wynalazca dynamitu, 18. 
może być zapalny, alergiczny,  toksyczny, 
19. miasto w Grecji, 20. Stanisław, działacz 
ruchu robotniczego PPS, 22. koteria, 23. 
składa się z ogonka i blaszki, 26. na głowie 
króla, 29. główne bóstwo Egiptu, 30. miasto 
w Rumunii, 31. towarzyszy parze królew
skiej

Pionowo:
1. państwo w Afryce Płd., 2. skrzynka 
z ekranem, 3. bicykl, 4. pustynia w Chile, 5. 
nakrycie kuchennego stołu, 6. słodki tru
nek, 13. warszawskie lotnisko, 14. polski 
taniec narodowy, 15. drugie imię Edisona, 
16. góry w Ameryce Płn., 21. podanie, 
legenda, 24. ryba morska, 25. tarcza Zeusa, 
27. stolica Ghany, 28. wąwóz, rów

Rozwiązania krzyżówki nr 42 nie podajemy, 
gdyż z przyczyn technicznych zabrakło 
dwóch pierwszych haseł. PRZEPRASZA
MY!

Wśród czytelników, którzy nadeślą pra
widłowe rozwiązanie krzyżówki nr 43 do 28 
lutego br., wylosowana zostanie nagroda 
w postaci KASETY VIDEO.

Rozwiązanie prosimy przesyłać na nasz 
adres: „Gazeta Rybnicka,,, Rybnik, ul. Koś
ciuszki 54
Nagrodę za rozwiązanie łamigłówki z „Ga
zety Rybnickiej„ nr 5, wylosował Zbigniew 
TKOCZ, ul. Pukowca 1 0 /2 , 44-206 Rybnik.
Nagrodę prosimy odebrać w redakcji.

N ASZE 
pr o po z y c je

RYBNICKI
OŚRODEK KULTURY 

Duża Scena TZR 
25 lutego, godz. 18. 00 i 26 
lutego, godz. 16. 30 i 19. 15, 
MAY DAY, angielska farsa 
Ray’a Cooney’a z Wojcie
chem Pokorą w roli głównej - 
dwie godziny płaczu... ze 
śmiechu. Występują aktorzy 
TEATRU „KWADRAT,, 
z Warszawy: Ewa Borowik, 
Ewa Wencel, Jerzy Bończak, 
Paweł Wawrzecki, Marek 
Siudym, Jerzy Turek, Piotr 
Michalski, bilety w cenie
40. 000,  -zł do nabycia w ka
sie TZR - czynna codziennie 
od godz. 11. 00 do 16. 00 /w  
piątek do godz. 18. 00/ oraz 
na jedną godzinę przed im
prezą.

Mała Scena TZR
21 lutego, godz. 10. 00 - 
16. 00; WOJEWÓDZKA 
OLIMPIADA SZACHO
WA,
22 lutego, godz. 18. 00 -
24. 00,  DYSKOTEKA, cena

tego, że nie mamy ochoty na 
paradowanie w samym pas
ku do pończoch... Wcale nie 
musimy i też możemy być 
modne i dobrze ubrane.
Na zdjęciach: wybór należy 
do nas: ekstrawagancja lub 
klasyka...

Wróżka

Reżyser przywołuje, nie po 
raz pierwszy zresztą, legendę 
świętego Graala, naczynia uży
wanego przez Jezusa w czasie 
ostatniej wieczerzy.

Tym razem średniowieczny 
motyw spaja akcję toczącą się 
współcześnie w Nowym Jorku.

Popularny radiowy disc - joc
key, poznaje środowisko ludzi 
wyrzuconych poza nawias, 
wśród których wyższe wartości, 
takie jak przyjaźń i miłość po
zbawione są cynizmu i egoizmu, 
tak charakterystycznych dla ro
biących karierę tam, na najwyż
szych piętrach szklanych biuro
wców.

W rolach głównych występu
ją: Jeff Bridges oraz niekwes
tionowana gwiazda Robin Wil
liams.

/r ó ż /

biletu 25. 000, -
23 lutego, godz. 18. 00 -
23. 00,  DYSKOTEKA, cena 
biletu 15. 000, -

Dyskusyjny Klub Filmowy 
EKRAN
24 lutego, godz. 19. 00, film 
produkcji USA pt. ROZ
DARCIE, reż. Jack Fisher, 
wyk. Cecilia Peck /córka 
Gregory Pecka/i Adrian Pa
sdar, historia nieszczęśliwej 
miłości - wyniku barier po
litycznych, wstęp za okaza
niem karnetu, który można 
nabyć przed projekcją.

Kino Premierowe TZR 
27 - 28 lutego, godz. 17. 00 
i 19, 00, film prod. USA pt. 
FISHER KING - przebój 
Warszawskiego Tygodnia 
Filmowego - studium przy
jaźni i potrzeby miłości 
z ROBINEM WILLIAM
SEM w roli głównej, cena 
biletu 12. 000, - i 8. 000, - zł. 
/g w /

KINO „APOLLO,,

18 luty - 1 marca, godz. 15, 00,
17. 00,  film prod. USA z Ar
noldem Schwarzeneggerem 
TERMINATOR II
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