
ROK ZAŁOŻENIA - 1919

GAZETA 
RYBNICKA

Program TV 
od 28 luty 
do 5 marca

stron 12, cena 2000 zł NR 8/60/ 28 luty 1992

" D O  P R Z O D U ,
choćby nawet z błędami... "

W czwartek 20 lutego br. 
Koło Miejskie Porozumienia 
Centrum w Rybniku zorgani
zowało spotkanie z posłem na 
Sejm Rzeczypospolitej Pols
kiej - CZESŁAWEM SO
BIERAJSKIM. Temat: „A
ktualna sytuacja polityczna 
i gospodarcza Polski,, spro
wadził do sali Biblioteki 
Miejskiej blisko trzydzieści 
osób. W czasie trzygodzin
nego spotkania poseł omó
wił założenia polityki społe
czno-gospodarczej rządu 
oraz udzielił odpowiedzi na 
zadawane z sali pytania. 
CZESŁAW SOBIERAJSKI 
podziękował rybniczanom 
za poparcie, jakiego udzielili 
mu w wyborach. Zadeklaro
wał również: „Chcę wspierać 
Rybnik i utrzymywać z nim 
kontakt».

Program gospodarczy 
rządu premiera Jana Ol
szewskiego uznał za kontynuację

kontynuację programu wyborcze
go Porozumienia Obwatel
skiego „Centrum,, /z  które
go listy sam również stanął 
do wyborów/. Podstawo
wym założeniem polityki 
rządu jest powstrzymanie re
cesji. Państwo powinno być 
silne, stąd przejęcie mono
polu np. na alkohol, ale - 
prostował potoczne opinie - 
ma być to monopol na kon
trolowane udzielanie konce
sji, takie, by zyskiwał bu
dżet. Kroczący wzrost /co  
kwartał/ cen czynszów i ene
rgii będzie uzależniony od 
wzrostu cen w kraju i nie 
należy tych spraw rozpatry
wać osobno. Nowa polityka 
będzie polegała m. in. na 
ograniczaniu podatku do
chodowego i zastępowaniu 
go podatkiem obrotowym, 
który w miarę wzrostu pro
dukcji będzie podnoszony.

c. d., na str. 3

Poseł Czesław Sobierajski / z  prawej/ oraz przewodniczący Kola 
Miejskiego PC w Rybniku - Kazimierz Pogłódek.

Zimowy okres spoczynku 
roślin nie jest - wbrew po
zorom - czasem wypoczynku 
dla pracowników ZARZĄ
DU ZIELENI MIEJSKIEJ. 
Jesienią ubiegłego roku do
konali oni przeglądu drze
wostanu oraz krzewów na 
terenie Rybnika.

Jego konsekwencją będą 
prace, dla których luty i ma
rzec są czasem najlepszym 
z punktu widzenia sztuki 
i praktyki ogrodniczej. H ar
monogram prac przewidzia
nych do końca marca br., 
obejmuje zabiegi nad drze
wostanem, głównie w cent
rum miasta.

Już jesienią ubiegłego ro
ku, uzupełniono o około 
dwadzieścia drzewek szpaler 
akacji przy ulicy Kościuszki. 
Obecnie czeka nas radykalne 
przycięcie koron starych aka
cji przy tej ulicy, w celu przy
wrócenia im niezwykle ozdo
bnej formy kulistej. Renowa
cja zieleni obejmuje także 
kolejne nasadzenia krzewów 
tawuły i śnieguliczki wzdłuż 
całej ulicy oraz uzupełnienie 
drzewek głogu po prawej    RADYKALNE CIĘCIE !  

stronie ulicy Kościuszki /p a 
trząc od dworca PKP w kie
runku Kościoła św. Antonie
go/.

W parku POLONIA, po
łożonym przy skrzyżowaniu 
ulic Chrobrego i 3 Maja, 
odmłodzone zostaną /czyli 
przycięte/drzewa klonu. Ko
rony topól przy ulicy Chrob
rego, obok browaru, tak się 
rozrosły, iż nastąpił ich wido
czny gołym okiem przechył. 
Aby nie dopuścić do sytua
cji, w której konieczna była
by wycinka tych wspania
łych, wyniosłych drzew, nie
zbędne stało się mocne przy
cięcie ich koron.

Podobnie jak przy ulicy 
Kościuszki, również akacje 
przy ulicy Wyzwolenia wy
magają silnego odmłodzenia

odmłodzenia, czyli przycięcia koron. 
Z czasem także i tutaj przy
biorą one formę kuli.

Zabiegom przycinania, 
prześwietlania i czyszczenia 
koron oraz wycinania su
chych drzew zostanie po
ddany drzewostan ulicy Żor
skiej, Powstańców, Boguszo
wickiej, Chwałowickiej, tak
że Jankowickiej.

Wszystkie te prace trzeba 
zakończyć do końca marca. 
W większości dotyczą one 
głównych ulic w centrum mia
sta, zatem mocno będą rzucać 
się w oczy rybniczanom. Na
leży zawczasu uspokoić tych 
mieszkańców Rybnika, któ
rych zaniepokoi, a nawet za
szokuje widok koron drzew 
przyciętych „na zapałkę,,. 
TA KURACJA ZOSTAŁA  
STARAN NIE PR ZE M YŚ
LANA!
Za jej zgodność z wszelkimi 
regułami wiedzy ogrodniczej 
odpowiadają kompetentni 
pracownicy ZARZĄD U  
ZIELEN I MIEJSKIEJ, któ
rzy zamierzone prace konsul
towali z Wydziałem Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta.

/g w /

NIEDOBCZYCE... w potrzebach
Jakie są najpilniejsze po

trzeby Niedobczyc? Wśród 
postulatów Samorządu Mie
szkańców tej dzielnicy Ryb
nika jednym z ważniejszych 
jest budowa w dzielnicy 
transformatora, który zapo
biegać będzie częstym spad
kom napięcia prądu. Innym 
jest postulat oświetlenia dróg, 
m. in. Leszczyńskiego, Wrzo
sowej, Gruntowej, Skalnej, 
Orzechowej i Niedobczyc
kiej. Rzeczywiście, być 
w Niedobczycach nocą zna
czy tyle, co być tam, gdzie

diabeł mówił dobranoc.
Inną sprawą jest poprawa 

wjazdu do dzielnicy od strony 
ulicy Wodzisławskiej. Wyko
nanie dodatkowej wstążki 
drogi łączącej ul. Wodzisław
ską z Konarskiego poprawi 
bezpieczeństwo na tym 
skrzyżowaniu w sposób ra
dykalny. Wykonanie zatocz
ki przystanku autobusowego 
przy ulicy Wrębowej znacz
nie usprawni przelotowość 
jezdni na tym odcinku.

Wśród innych postulatów 
znalazła się budowa szaletów

publicznych, zabetonowanie 
i zadaszenie śmietników, 
a także utwardzenie drogi do 
nich na osiedlu kop. RY
MER, gdyż śmieci rozwiewa 
wiatr, a śmieciarki rozjeż
dżają trawniki.

Jest tam także mowa o za
daszeniu basenu, który aktu
alnie dostępny jest tylko 6 - 
8 tygodni w roku, a wymiana 
w nim wody /m . in. z po
wodu zanieczyszczeń atmo
sfery/, jest bardzo kosztow
na.

O tym, które z tych postu
latów zostaną zrealizowane 
zadecyduje budżetowa sesja 
Rady Miasta, która odbę
dzie się w marcu br.

/g w /

JAROSŁAW J. SZCZEPAŃSKI /RWE- Warszawa/
- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej,,

UPORZĄDKOWAĆ POLSKIE ZOO...
Miniony tydzień był okra

szony pewnymi znakami, 
dającymi wiele do myślenia 
ludziom patrzącym dalej 
w przyszłość. Moim zda
niem, nie od rzeczy będzie tu 
zrobienie paru zdecydowanych

zdecydowanych skoków po powierzch
ni naszej planety, co przy 
obecnych technikach łącz
ności lotniczej i satelitarnej 
nie jest niczym nadzwyczaj
nym. Artykuł L. Bernsteina 
w amerykańskim tygodniku

TIME, opisujący „święte 
przymierze,, Jana Pawła II 
i prezydenta USA Ronalda 
Reagana zawarte jakoby 
w 1982 roku, na mocy które
go zdecydowano się podjąć 
stanowcze kroki w celu obalenia

obalenia komunizmu w krajach 
bloku wschodniego, jest dla 
jednych kaczką dziennikars
ką, dla innych znakiem czasu. 
Przypomnieć warto, że rok 
1982 był to czas obalenia 
„Solidarności», czas, kiedy 
w ZSRR niepodzielnie pano
wał Breżniew /zmarł w lis
topadzie 82/.

I nie jest tu najważniejsze 
to, czy fakt taki miał miejsce. 
Ważne jest moim zdaniem 
co innego w tej politycznej

łamigłówce, a mianowicie, 
że nikt nie może podważyć 
jednego faktu, iż CIA, a więc 
amerykańskie służby wywia
dowcze w sposób absolutnie 
doskonały przejęły metody 
działania KGB, czyli radzie
ckich służb specjalnych i ich 
poprzedniczki, kierowanej 
jeszcze przez Dzierżyńskie
go. To radzieckie służby spe
cjalne już wiele lat przed II 
wojną światową prowadziły 

c. d. na str. 3
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Działając na podstawie art. 15 pkt. l ustawy o planowaniu 
przestrzennym z dnia 12 lipca 1984 r. /tekst jednolity 
Dz. U. Nr 17 z 1989 r. poz. 99 z późniejszymi zmianami/ 
podaje do publicznej wiadomości o wyłożeniu do wglądu 
projektu założeń d o  n o w e j  d y c j i  p l a n u  
o g ó l n e g o  m i a s t a  R y b n i k a

Wyłożenie założeń do w/w planu odbędzie się w dniach 
od 2 marca do 6 marca br. w godz. 8. 00 - 15. 00 w Urzędzie 
Miasta Rybnika, ul. Miejska 7 /dawna Zawadzkiego/, Wy
dział Urbanistyki i Architektury - pokój 74.

Zainteresowane organy administracji, jednostki organi
zacyjne, organizacje spółdzielcze, społeczne, osoby prawne 
i fizyczne mogą zapoznać się z projektem założeń i wnosić 
swoje uwagi i wnioski.

Ponadto informuje się, że w dniu 12 marca br. /tj. 
czwartek/ godz. 17. 00 w sali konferencyjnej Biblioteki Miej
skiej w Rybniku ul. Szafranka 7, odbędzie się publiczna 
prezentacja założeń do planu ogólnego przez projektantów 
planu, którzy przedstawią istotne problemy kształtowania 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika i sposo
by ich rozwiązywania oraz omówią je z zainteresowanymi.

PREZYDENT MIASTA 
/-/m gr Józef Makosz

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

Adres lokalu pow. lokalu m2 wizja 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, 027. 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.

Zm iana  
przystanku  

do W odzisław ia

Informujemy, że począt
kowy przystanek linii 594 
relacji Rybnik - Wodzisław - 
oraz linii E3 relacji Rybnik - 
Wodzisław - Jastrzębie, zo
staje przeniesiony
z ul. B. CHROBREGO na 
PLAC WOLNOŚCI 
dniem 1. 03. br.
Nie nastąpi zmiana w roz
kładzie jazdy autobusów. 
Dyrektor Biura Zarządu 
Międzygminnego Zw. Ko
munikacyjnego 
Bronisław Stebel
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Delegatura
informuje
WYKAZ LICEÓW OGÓL

NOKSZTAŁCĄCYCH NA 
TERENIE RYBNICKIEJ DE
LEGATURY

- I Liceum Ogólnokształcące - 
Rybnik, im. Powstańców Ślą
skich ul. Kościuszki 41, tel. 
22787, dyr. mgr Janina Wystub
- II Liceum Ogólnokształcące - 
Rybnik, im. H. Sawickiej, ul. Mi
kołowska 25, tel. 21229, 21208, 
dyr. mgr Tadeusz Otremba,
- III Prywatne Liceum Ogólnok
ształcące - Rybnik, Sióstr 
Urszulanek, ul. 3 Maja, tel. 
28750, dyr. mgr Wanda Kwas, 
IV Liceum Ogólnokształcące - 
Rybnik-Chwałowice, ul. 1 Maja 
93, tel. 21850, dyr. mgr Marian

 
L isty  do Redakcji

Doktorowi Józefowi Mieslowi 
w  odpowiedzi

W „Gazecie Rybnickiej,, nr 
6/58 z 14. 02. 1992 r., ukazał się 
wywiad z posłem p. dr. J. Meis
lem, w którym wypowiada on 
krytyczne uwagi pod adresem 
Kodeksu Etyki Lekarskiej w tej 
jego części, która dotyczy sto
sunku do dziecka poczętego 
przed jego narodzeniem, a zwła
szcza badań prenatalnych. Jako 
członek Naczelnej Rady Lekar
skiej, biorący czynny udział 
w redagowaniu projektu kodek
su, czuję się zobowiązany od
powiedzieć na te uwagi.

W pracy nad redagowaniem 
projektu kodeksu podstawą dla 
nas była zasada zawarta w art. 2: 
„Powołaniem lekarza jest 
ochrona życia i zdrowia ludz
kiego, zapobieganie chorobom, 
leczenie chorych oraz niesienie 
ulgi w cierpieniu,,.

W redagowaniu podrozdziału 
p. t. „Prokreacja,,, zwłaszcza wy
wołujących w niektórych środo
wiskach najwięcej emocji arty
kułów 37 i 38, stanęliśmy na 
stanowisku, że lekarz mający 
przed sobą kobietę ciężarną, ma 
do czynienia z dwojgiem pacjen
tów: kobietę i jej dzieckiem. 
Dziecko żyjące wewnątrz mat
czynej macicy nie jest częścią 
organizmu matki. Jest odrębną 
istotą ludzką, niezależnie od te
go czy jest zdrowe czy chore. 
Jest to fakt biologiczny niezależ
ny od takiego czy innego świato
poglądu. Z tego faktu biologicz
nego wynika, że ani kobieta ani 
lekarz, ani w ogóle żaden czło
wiek nie ma prawa dysponować 
życiem tego dziecka.

Prawo do życia jest podsta
wowym prawem człowieka. 
Przy próbach jego podważenia

U W A G A  
„ L IM A R O , , !

Moja „przygoda,, ze spółką 
„Limaro,,, która ma swoje stois
ko w Domu Handlowym „HE
RMES,,, rozpoczęła się w końcu 
września ub. roku.

Wtedy to postanowiłam za
fundować sobie skórzany kos
tium, a ponieważ chciałam, by

czy relatywizowania, wali się ka
żdy system etyczny.

Stąd logiczną konsekwencją 
było sformułowanie przez nas 
art. 38: „Lekarz może przepro
wadzać diagnostykę przedporo
dową tylko wtedy, gdy stosowa
ne metody nie narażają płodu 
lub matki na nieproporcjonalne 
ryzyko w stosunku do oczeki
wanych korzyści. Stwierdzenie 
istnienia zaburzeń rozwojowych 
lub choroby dziedzicznej płodu 
nie uprawnia do przerwania cią
ży,,. Z jego treści wyraźnie wyni
ka, że kodeks nie zabrania ba
dań prenatalnych, stosując do 
nich tę samą normę, jak do 
wszystkich badań diagnostycz
nych czy leczniczych, tzn. by 
ryzyko zabiegu nie przewyższa
ło spodziewanych korzyści. Jeśli 
konsekwencją wykonanego ba
dania jest wykrycie choroby 
u dziecka, to musimy temu dzie
cku i jego matce wszechstronnie 
pomóc. Gdy jednak nie możemy 
tego dziecka wyleczyć, to nie 
wolno nam w imię dobrego sam
poczucia kobiety tego dziecka 
zabijać. Realizacja praw obywa
telskich matki nie może się do
konywać z pogwałceniem pod
stawowego prawa obywatel
skiego jej dziecka.

Poza tym opinia publiczna 
winna otrzymać jeszcze jedną 
informację. Otóż płyn owodnio
wy do badania można pobrać 
dopiero między 16-tym, a 20- 
tym tygodniem ciąży. Wyniki 
uzyskuje się dopiero po kilku 
tygodniach. W związku z tym, 
gdy lekarz wykonujący badanie, 
może matce powiedzieć o podej
rzeniu, że jej dziecko ma jakąś 
wadę i zaproponować jego 
ewentualne usunięcie, żyje już 
ono w jej łonie przez 6 miesięcy 
i może być już zdolne do życia 
poza jej organizmem. Zabija się 
je wywołując sztucznie tzw. po
ród przedwczesny, połączony ze 
sporym ryzykiem dla kobiety, 
a w każdym razie na pewno 
większym niż donoszenie ciąży 
i poród siłami natury. Trzeba 
brutalnie powiedzieć prawdę.

leżał Ja k  ulał,,, złożyłam zamó
wienie na szycie na miarę. Nie
długo jednak cieszyłam się, nie
tanim przecież, zakupem. Już po 
pięciokrotnym wyjściu, na brą
zowej, cielęcej skórze pokazały 
się odbarwienia.

Problemy z reklamacją ciągną 
się do tej pory. Mój zakup krą
żył po Polsce w wartościowych 
paczkach, by mogli obejrzeć go 
rzeczoznawcy, którzy nie widzą 
w plamach na skórze niczego

Groborz
V Liceum Ogólnokształcące - 
Rybnik-Orzepowice, ul,. Borki, 
tel. 28688, dyr. mgr Alicja Ja
notta
Liceum Ogólnokształcące - Le
szczyny, ul. 3 Maja 42, tel. 
312034, dyr. mgr Wiesław Jani
szewski
Liceum Ogólnokształcące - Żo
ry, ul. Powstańców 6, tel. 
342933, dyr. mgr Czesław Fojcik 
I Liceum Ogólnokształcące - 
Żory, ul. Wodzisławska 5, tel. 
342076, dyr. mgr Stanisław Mi
rosławski

Społeczne Liceum Ogólnokszta
łcące - Żory, „Pro Familia,,, 
Aleja LWP 4, tel. 342047, dyr.

mgr Andrzej Pierchała

Społeczne Liceum Ogólnokszta
łcące - Żory, „Towarzystwo 
Oświatowe,,, Aleja LWP 4, tel. 
342047, dyr. mgr Grażyna Ste
fańska

W roku szkolnym 1992/93 
planuje się otwarcie 41 oddzia
łów w Liceach Ogólnokształ
cących /o  6 więcej niż w roku 
bieżącym/ dla około 1350 
uczniów. Wszystkie osoby, które 
pozytywnie złożą egzamin, a nie 
dostaną się do wybranej szkoły, 
znajdą miejsce w liceum ogólnok
ształcącym wskazanym przez 
Delegaturę.

IV Liceum Ogólnokształcące

Nie jest to zabieg leczniczy, bo 
nikogo nie leczy. Kobiecie może 
przynieść tylko szkodę z powo
du powikłań. Jest to natomiast 
zabieg selekcyjny, w brutalny 
sposób eliminujący z życia jed
nostki słabe i chore. Ponadto 
usunięcie płodu z powodu stwie
rdzenia u niego wady wrodzonej 
jest łamaniem obowiązującego 
prawa, ponieważ ustawa o do
puszczalności przerywania ciąży 
z 1956 roku nie zezwala na prze
rywanie ciąży ze wskazań euge
nicznych, a z tzw. wskazań spo
łecznych zezwala na to do 12 
tygodnia ciąży. Dlatego inter
pelacja wniesiona przez posłów - 
lekarzy p. dr. Meisla i p. dr. 
Balickiego jest dla mnie niezro
zumiała.

W omawianej wypowiedzi są 
jeszcze inne sformułowania bu
dzące mój merytoryczny sprze
ciw, zwłaszcza jako lekarza-psy
chiatry, ale z braku miejsca nie 
mogę z nimi polemizować.

A teraz dygresja osobista.
Panie Doktorze. Znamy się 

osobiście od wielu lat. Mam 
nadzieję, że moja ostra meryto
ryczna polemika z Pańskim wy
wiadem tej znajomości nie za
szkodzi. Obaj jesteśmy lekarza
mi. Obaj staramy się nieść ulgę 
w cierpnieniu. Obaj jednak mu
simy sobie zdawać sprawę z te
go, że nie każdy sposób osiąg
nięcia tego celu jest możliwy do 
przyjęcia. Nie można łagodzić 
czyjegoś cierpienia kosztem po
zbawienia kogoś innego życia. 
Inaczej nasz zawód, nasze po
wołanie, ulegnie wynaturzeniu. 
Mimo różnicy poglądów tu wy
rażonej, zawsze z przyjemnością 
podam Panu rękę. Tylko mam 
dwa pytania. Dlaczego Pan 
mnie brzydko przezywa funda
mentalistą, który to termin ko
jarzy się powszechnie z ponu
rym reżimem ajatollachów? Czy 
nie dostrzega Pan, że przypina
jąc ludziom o odmiennych po
glądach pejoratywne etykietki, 
czyni Pan dokładnie to samo, 
czego w swoim wywiadzie oba
wiał się Pan w stosunku do 
siebie?
lek. med. Stanisław WENCELIS

nadzwyczajnego, kierownik sto
iska mnie unika, a w katowic
kim oddziale Federacji Konsu
mentów ostrzegają, że nie jest to 
pierwsza interwencja spowodo
wana złą jakością wyrobów skó
rzanych spółki „Limaro,,. Może 
teraz, kiedy rozpoczął działal
ność Sąd Konsumenta przy Fe
deracji, ciągnące się miesiącami 
reklamacje, znajdą swój finał?

Marianna Kościańska, Ryb
nik, ul. Findera 31c/321

w Chwałowicach /m ęskie/ bę
dzie przyjmowało do klas I prze
de wszystkim chłopców, dla któ
rych planuje się w klasach wy
ższych przygotowanie informa
tyczne oraz wprowadzenie 
przedmiotów górniczych. Stwo
rzy to możliwość podjęcia pracy 
na kopalniach. Jednocześnie in
formujemy, że Dyrekcja KWK 
„Chwałowice,, gwarantuje przy
jęcie do pracy wszystkich absol
wentów tegoż liceum.

Pełne informacje na temat na
boru do liceów ogólnokształcą
cych zostaną przekazane do 
szkół podstawowych w marcu. 

Wizytator: 
ZOFIA GOLIŃSKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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„ DO PRZODU... " Jarosław J. Szczepański (RWE-Warszawa)
-  specjalnie dla Gazety Rybnickiej

UPORZĄDKOWAĆ POLSKIE ZOOc. d. ze str. 1
Proponowany podatek „od 
luksusu,, będzie dotyczył ty
ko wyjątkowch dóbr mate
rialnych.

Parlamentarzysta gosz
czący w Rybniku krytycznie 
ocenił sposób, w jaki środki 
masowego przekazu przed
stawiały do tej pory nowe 
założenia polityki gospoda
czej rządu. Dostało się szcze
gólnie ostro telewizji oraz 
prasie. Dlatego własny spo
sób przedstawienia tych zało
żeń ujął w formalne ramy 
„sprostowania tego, co wypa
czone,,.

W polityce wobec kata
strofalnego stanu przedsię
biorstw państwowych poseł 
Sobierajski wskazał na dwa 
główne rozwiązania: kontra
kty menedżerskie oraz za
rząd komisaryczny. „Chce
my do końca lipca wykreo
wać nowego właściciela 
w gospodarce,,. Nowa 
uchwała o skarbie państwa 
stworzy warunki dla oddzie
lenia gospodarki od budże
tu. Polityka dochodowa 
przedsiębiorstw zostanie 
„poluzowana,,, ale w takich 
ryzach, by zakłady podwyż
szały płace w ramach włas
nej wydolności. Projekt 
przewiduje normy podwy
żek zarobków pracowników 
przedsiębiorstw państwo
wych. Jeśli zakład w drugim 
półroczu będzie produkował 
ze stratą brutto, wkroczy 
doń zarząd komisaryczny, 
co pociągnie za sobą dras
tyczne skutki: redukcję za
trudnienia, sprzedaż mająt
ku czy likwidację firmy. Bę
dzie to zatem skrajna konie
czność. Od trzeciego kwar
tału zostanie zmniejszony 
„popiwek,,, a nawet całko
wicie zlikwidowany, ale pod 
warunkiem, że spełnione zo
staną zobowiązania wobec 
budżetu, poprawi się relacja 
zysku i eksportu sięgającego 
siedemdziesięciu procent 
wartości całej produkcji za
kładu.

Czesław Sobierajski omó
wił także przewidywane roz
wiązania w dziedzinie ubez
pieczeń społecznych, kredy
tów, „kreacji pieniądza,,, 
zmiany postępowania 
względem rolnictwa i polity
ki mieszkaniowej /tu  m. in. 
uwłaszczenie lokatorów mie
szkań zakładowych i spółdzielczych

spółdzielczych/.
W podsumowaniu hasło 

powrotu do czasów minio
nych uznał za „samooszustwo
samooszustwo„: „Nie można się cofnąć 
ani wrócić - jedyna droga to 
kurs do przodu, choćby nawet 
z błędami,,. Żeby doczekać 
czasów, gdy złotówka osiąg
nie przynajmniej 50 procent 
wartości nabywczej walut 
zachodnich - stwierdził - cze
ka nas długa droga.

Sprawozdanie z wypowie
dzi posła na temat założeń 
nowej polityki społeczno- 
gospodarczej rządu jest z ko
nieczności skrótowe. Z czę
ści dyskusyjnej pozostaje 
wynotować niektóre tylko 
wypowiedzi. Sprawa kuleją
cej gazyfikacji ROW-u wiąże 
się - zdaniem Cz. Sobieraj
skiego - z brakiem aktów 
wykonawczych do znoweli
zowanego Prawa Górnicze
go. Niemało firm zagranicz
nych i polskich czeka na roz
poczęcie wierceń, a sejmik 
katowicki „wygłasza nieod
powiedzialne i skandalicz
ne,, opinie; tymczasem nie 
można wcielić w życie 
uchwalonego prawa - to głó
wna przyczyna zła.

Sprawa zakwestionowanej 
przez Trybunał Konstytucyj
ny ustawy o rentach i emery
turach zostanie rozpatrzona 
przez sejm. Poseł Sobierajski 
uważa, że sejm powinien de
cyzję trybunału odrzucić, 
a najlepszą drogą do unik
nięcia takich sposobów ko
rzystania z odziedziczonego 
po latach poprzednich pra
wa będzie uchwalenie Małej 
Konstytucji.

Dlaczego PC nie rozliczy
ło się z kosztów kampanii 
wyborczej - poseł nie wie. 
„Jest wola dokonania roz
liczeń,, w sprawie wszystkich 
afer na podstawie raportów 
NIK-u, a w najbliższym cza
sie ujrzą światło dzienne no
we projekty ustaw dekomu
nizacyjnych.

Po zakończeniu spotkania 
poseł Czesław Sobierajski 
został zaproszony przez 
przewodniczącego Koła 
Miejskiego PC w Rybniku, 
Kazimierza Pogłódka wraz 
z członkami rybnickiego ko
ła do nowego lokalu partii 
/przyznanego jej przez Za
rząd M iasta/ przy Placu 
Wolności 7.

GRZEGORZ WALCZAK

c. d. ze str. 1
na terenie całego świata /bo 
on był wówczas prawie cały 
kapitalistyczny/ walkę ma
jącą na celu obalenie kapitali
zmu i zaprowadzenie jedyne
go słusznego ustroju, jakim 
jest /był? /  komunizm. Pro
wadzono tę walkę, używając 
do tego celu Kominternu, 
Międzynarodówki Komuni
stycznej, później socjalisty
cznej itp. Z tym, że ówcześni 
władcy Kremla doskonale 
zdawali sobie sprawę z tego, 
iż nie wystarczy samo działa
nie pieniędzmi. Stąd też ich 
akcje prowadzone wśród lu
dzi przekonanych do idei. 
A ideowców zapłodnić do 
najtrudniejszych prac jest 
najłatwiej: kosztują najtaniej 
i co najważniejsze są skute
czni w działaniu. Choć ze 
skutecznością krzewienia 
komunizmu było różnie... 
Na szczęście!

Nie można zaprzeczyć, że 
wywiad radziecki przez wiele 
lat był bardzo dobry i prze
wyższał go - jak twierdzą 
fachowcy - jedynie Mosad, 
czyli wywiad izraelski. Ale to 
już dzieje późniejsze, powo
jenne. Wróćmy więc do na
szych baranów, czyli CIA. 
Zdecydowano, że wspiera
nie ruchów narodowych - 
prawda skądinąd stara jak 
świat - jest działaniem naj
skuteczniejszym. Stąd już je
den krok do następnych 
konkluzji. Czy CIA wspiera
ła „Solidarność,,? Nad tym 
nie będę się ani rozwodzić, 
ani zastanawiać, bo nie czas 
ani miejsce po temu. Faktem 
jest, że ZWIĄZEK, działa
jąc w podziemiu, korzystał 
z pomocy zachodnich związ
ków zawodowych i wielu or
ganizacji zdecydowanie 
przeciwstawiających się ko
munizmowi i panującym 
w krajach RWPG stosun
kom. I okazało się, że dzięki 
wielu różnym sprzyjającym 
sobie nawzajem okolicznoś
ciom sprawujący władzę 
przez czterdzieści parę lat - 
oddali ją. Jednocześnie na
stąpił upadek /bardziej mo
że wskazane jest powiedze
nie, że rozpad/imperium so
wieckiego. A więc nie tylko

Ciepło do wzięcia
Jedna trzecia trujących skład

ników powietrza nad Rybni
kiem pochodzi z kominów pry
watnych domów, których piece 
c. o. opalane są mułem węglo
wym. W Niedobczycach wiele 
takich domów sąsiaduje z KWK 
„Rymer,, , choć obiegający kopa
lnię ciepłociąg mógłby zaopat
rzyć jej sąsiadów w półtora milia
rda kalorii ciepła rocznie... Oczy
wiście gdyby zdecydowali się za 
nie zapłacić.

Podłączenie prywatnych do
mów do ciepłociągu jest jak naj
bardziej realne, wystarczy po-

pieniędzy, ale i ludzi, którzy 
w poszczególnych krajach 
zdecydowanie przeciwstawia
li się reżimom, a także korzy
stając z sytuacji gospodar
czej, która powodowała, iż 
dzierżący władzę nie mieli 
praktycznie możliwości ma
newru, stało się to, o czym 
marzyli nie tylko politycy, 
elity społeczne i wielu nor
malnych ludzi - nastąpił roz
pad IMPERIUM i przejęcie 
władzy. Ale dopiero tu za
częły się problemy. KTO JĄ 
MA DZIERŻYĆ ZDECY
DOWANIE? CO ROBIĆ, 
ŻEBY NIE UTRACIĆ TEJ 
WŁADZY? ŻEBY NIE 
DOPUŚCIĆ DO ROZ
PRZĘŻENIA PAŃSTWA 
I GOSPODARKI, która tak 
jak i budżety znajdowała się 
w stanie bliskim agonii... Eli
ty opozycyjne zaczęły więc 
spierać się między sobą. Na
stąpiło to, co mamy dziś 
w Polsce: bałagan politycz
ny, zbytnie rozdrobnienie 
partii i ugrupowań oraz nie
możność znalezienia popar
cia dla programu rządowe
go. To zjawiska z dnia na 
dzień. Są to zjawiska co
raz bardziej charakterysty
czne dla życia polityczno- 
gospodarczego. W połowie 
1989 roku - gdy Polska była 
pierwszym i jedynym kra
jem, który zdecydował się na 
zrzucenie okowów, można 
było liczyć na ogromną po
moc Zachodu. Ale pamiętać 
warto, że od połowy 89 roku 
nastąpiło zjednoczenie Nie
miec, rozpad bloku RWPG 
i rozpad Imperium Mos
kiewskiego. DUŻO WIĘ
CEJ, NIŻ MOŻNA BYŁO 
PRZEWIDYWAĆ W NAJ
ŚMIELSZYCH SN A C H !

Stany Zjednoczone stały 
się jedynym supermocarst
wem, acz nie jedynym państ
wem dysponującym bronią 
nuklearną. MUSZĄ WIĘC 
JAKOŚ UPORZĄDKO
WAĆ SCENĘ POLITYCZ
NĄ I GOSPODARCZĄ. 
Stąd też wysłanie pewnego 
sygnału - UWAŻAJCIE, 
JEŚLI NIE ZROBICIE 
U SIEBIE PORZĄDKU 
POLITYCZNO-SPOŁECZ- 
NO-GOSPODARCZEGO,

danie do dyrektora kopalni... 
Ale żaden z prywatnych sąsia
dów „Rymera,, nie zdecyduje się 
na podłączenie do ciepłociągu 
kopalni bez przekonującej eks
pertyzy opłacalności tej opera
cji. Mając bowiem do wyboru 
tradycyjne i tanie opalanie do
mu miałem węglowym /aczkol
wiek ze względu na prace przy 
zrzucaniu go do piwnicy, stałym 
doglądaniu pieca i kłopoty 
z usunięciem odpadów - mocno 
uciążliwe/, lub NIEZNANE 
z kopalnianego ciepłociągu - zo
staje przy swoim. Może wielu 
z nich wybierze wyższy standard 
życia bez kłopotów z ogrzewa
niem domu oraz czystszym po
wietrzem wokół, ale musi być

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ogłasza przetarg na dzierżawę 

w sezonie letnim nast. obiektów:
Na terenie OWS „RUDA,,
- Bar „Krokus,, - wadium 5. 000. 000. - 
Na terenie MOSiR Kamień
- Bar „Roma,,
- kiosk „Bratek,, - wadium 3. 000. 000. -
- kiosk „Pod Muszlą,,
- kawiarnia „Stadion,, - wadium 5. 000. 000. -
- rest. „Relaks,, - wadium 20. 000. 000. - 
Wadium można wpłacać w dniu przetargu.
Informacje o w/wym. punktach można uzyskać pod 
nr tel. 24-425 w Dyrekcji MOSiR.
Przetarg odbędzie się 16 marca 1992 r. o godz. 10. 00 
w Dyrekcji MOSiR w Kamieniu ul. Hotelowa 12.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

CZEGO, TO W NICZYM 
WAM NIE POMOŻEMY.

I stąd - ale jeszcze raz 
zastrzegam, że jest to moja 
własna koncepcja - polskie 
odczytanie tego sygnału. 
Zwracam bowiem uwagę na 
dziwną zbieżność wydarzeń: 
prezydent Wałęsa spotykają
cy się z ludźmi „Polityki„, 
z ludźmi OPZZ, mówiący 
o konieczności zrobienia te
go, co chciał zrobić Mazowie
cki, a więc zakończenia swa
rów i sprowokowanie wszyst
kich, by zaniechali oglądania 
się na przeszłość i toczenia 
walk w tematach zastępczych 
/czyli rozliczania członków 
PZPR/, PO TO, BY 
„DZIAŁAĆ DO PRZO
DU,,, DZIAŁAĆ DLA DO
BRA POLSKI. A prokura
tor niech zajmie się tymi, 
którzy popełnili przestępst
wa! Pan Prezydent gra więc 
na szybkie uporządkowanie 
sceny politycznej, a przy 
okazji zrobienie sobie moc
nego zaplecza politycznego, 
popierającego władzę prezy
dencką Lecha Wałęsy.

Jakie więc będą następne 
ruchy? Moim zdaniem coraz 
mocniej zmierzające do lik
widacji wojny na górze i lik
widacji różnic w bloku po
stsolidarnościowym. A jeśli 
powiedzie się ta próba upo
rządkowania polskiego 
ZOO, wówczas można bę
dzie liczyć na większą pomoc 
gospodarczą Zachodu.

Na czym jeszcze opieram 
swe przekonanie, iż te wszyt
kie elementy łamigłówki ł ą
czą się w logiczną całość . 
Ano na tym, iż przemówie
nie PREZYDENTA WA
ŁĘSY na forum Rady Euro
py w Strassburgu wygłoszo
ne było w tak ostrym tonie, 
zwracającym uwagę Zacho
dowi, że jeśli chce mieć stabi
lny układ w tym rejonie Eu
ropy, to jednak musi dopo
móc gospodarczo. I OTO 
NATYCHMIAST POJA
WIŁA SIĘ ODPOWIEDŹ. 
Fakt, że przygotowana już 
jakiś czas wcześniej, ale 
stwierdzająca - UPORZĄD
KUJCIE SIĘ, TO BĘDZIE 
POMOC. Nie wiem, czy mo
ja koncepcja jest słuszna, ale 
jest moja, więc ją popieram. 
A na marginesie dodać mo
gę, że już kilka koncepcji, 
z którymi występowałem, 
okazało się być bardzo blis
kimi prawdy.

wiadome ile za ten postęp trzeba 
zapłacić.

Są dwa wyjścia z tej sytuacji: 
pierwszym z nich jest skrzyk
nięcie się zainteresowanych ku
pnem „czystszego ciepła,,, zało
żenie komitetu, który w porozu
mieniu z kopalnią obliczyłby 
koszty takiej inwestycji. Widzą 
też drugą możliwość. Może ko
palnia, która ma rezerwy ciepła, 
sama przygotuje ekspertyzę fi
nansową, w której wybór mię
dzy minimalnym kosztem / i za
trutym środowiskiem/ a kom
fortem /i  czystszą atmosferą/ 
zostanie wyliczony w złotów
kach. Ale najpewniejsze jest jed
no: obie strony muszą chcieć!

/g w /
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W grudniu ub. roku prof. 
LEON MIELIMĄKA ob
chodził jubileusz czterdzies
tolecia pracy pedagogicznej. 
Jubileusz wyznaczyła liczba 
lat przepracowanych w ryb
nickiej Państwowej Szkole 
Muzycznej, w rzeczywistości 
był to już czterdziesty drugi 
rok pracy, gdyż od 1949 do 
1951 roku prof. Mielimąka 
uczył w szkole muzycznej 
w Bytomiu.

Na uroczyste obchody ju 
bileuszu złożyły się występy 
solowe uczniów Mistrza 
oraz zespołów kameralnych, 
ukoronowaniem zaś było 
wykonanie hymnów Kleng
la i Dawidowa na dziesięć 
i dwanaście wiolonczeli. Na 
scenie auli Miejskiej Biblio
teki Publicznej przy ul. Szaf
ranka znaleźli się obok siebie 
profesor i jego czternastu 
wychowanków, a zatem 
piętnaście wiolonczeli wyko
nujących jeden utwór. Wy
darzenie jednorazowe i nie
powtarzalne.

Od piętnastu lat Leon 
Mielimąka pracuje także ze 
studentami katowickiej 
Akademii Muzycznej. Suk
cesów nie brakuje również 
na uczelni. Kwartet złożony 
z jego studentów zdobył pie
rwsze miejsce w międzyucze
lnianym Konkursie Muzyki 
Kameralnej za najlepsze wy
konanie utworów Szyma
nowskiego i Pendereckiego. 
Nazwiska wielu wychowan
ków są ozdobą sal koncer
towych: Arkadiusz Tesar
czyk, jeden z najzdolniej
szych uczniów, obecnie asys
tent prof. St. Cates’a w Bal
timoore, Jerzy Klocek, jeden 
z pierwszych uczniów, solis
ta i koncertmistrz w „Sym
fonia Varsovia, „ Mirosław 
Makowski, asystent na AM 
w Katowicach, Anna Tyka,

GAZETA RYBNICKA
uczennica, która została lau
reatką Ogólnopolskiego 
Przeglądu Wiolonczel i Kont
rabasów.

Praca pedagogiczna wiąże 
się stale z dokonaniami ar
tystycznymi. Pierwsze kroki

Artysta

 i pedagog     Koncert w Pałacu Pszczyń
skim, Leon Mieli mąka pierwszy 
Z prawej

stawiał pod okiem ojca. Póź
niej w roku 1942 opiekę nad 
czternastolatkiem przejął 
szwajcarski profesor, absol
went Akademii Berlińskiej, 
Helmut Auer, a następnie 
dyrektor SM w Rybniku 
A. Szafranek. W czasie stu
diów w Wyższej Szkole Mu
zycznej w Katowicach był 
uczniem profesora J. Droho
mireckiego. Po ich ukończe
niu zdał egzamin do Wielkiej 
Orkiestry Symfonicznej Pol

Polskiego Radia i Telewizji 
w Katowicach. Były to czasy 
narodzin tej jednej z najsłyn
niejszych, polskiej orkiestry 
symfonicznej. Prowadził ją 
wówczas Grzegorz Fitelberg. 
Leon Mielimąka pracuje

w WOSPRiT nieprzerwanie 
od 1948 roku. Po obchodach 
własnego jubileuszu w grud
niu ubiegłego roku, wyjechał 
wraz z orkiestrą na występy 
na Taiwan, do Japonii i Ko
rei Południowej.

Największe tournee miało 
miejsce w 1963 roku. Trasa 
koncertów euro-azjatyc
kich, ciągnęła się od Mosk
wy przez Mongolię, Chiny, 
Hong Kong i Japonię i dalej 
do Nowej Zelandii i Australii

Australii statkiem, by zakończyć 
się po przepłynięciu Oceanu 
Indyjskiego u wybrzeży Gre
cji. To pamiętne tournee 
trwało blisko cztery miesią
ce.

W każdym z krajów Euro-

Europy Zachodniej Leon Mieli
mąka koncertował po kilka
naście razy. Grywał także 
w największych salach kon
certowych świata: w Carne
gie Hall w Nowym Jorku, 
w sali im. Czajkowskiego 
w Moskwie, w mediolańskiej 
La Scali, w londyńskim Roy
al Festival Hall. W pamięci 
pozostała również sala kon
certowa z Tai Pei na Taiwa
nie i... aula Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Rybniku,

miejsce obchodów wspom
nianego już jubileuszu, spot
kania wyjątkowego.

Leon Mielimąka współ
pracuje również z rybnnicką 
filharmonią od momentu jej

1960-1980 był członkiem 
kwartetu smyczkowego im. 
K. Szymanowskiego. Pod
czas swojej dwudziestolet
niej działalności zespół do
konał licznych nagrań radio
wych i telewizyjnych, odbył 
też niezliczoną ilość koncer
tów na terenie całego kraju.

Leon Mielimąka jawi się 
jako solista, koncertmistrz 
grupy wiolonczel, członek 
wielkich zespołów orkiestro
wych i pedagog. W każdej

S z k o d a  w o d y  p i tn e j  d o  s p łu c z k i

EKO-oszczędność
trochę ryb, gdyż wszystkie za
nieczyszczenia spływające 
do rzek są „dzięki,, marnot
rawstwu wody bardzo roz
cieńczone, co daje faunie 
większe szanse na przeżycie.

Zasoby naszej wody pitnej 
to nie źrodło bez dna! Już za 
kilkanaście czy kilkadziesiąt 
lat może się okazać - że wody 
nie mamy! A wtedy, w naj
lepszym przypadku z kranu 
pocieknie mętna ciecz nad
ająca się tylko do prania 
i mycia. Wodę pitną zaś bę
dziemy kupowali w butel
kach!!

Mówi się często, że woda 
w polskich kranach jest zbyt 
dobra dla celów sanitarnych 
czy przemysłowych /pranie, 
spłukiwanie w toalecie itp. / ,  
a zbyt zła do picia. CIE
SZYĆ SIĘ Z TEGO CZY 
PŁAKAĆ? Słyszałem rów
nież twierdzenie, że dzięki 
stosunkowo dobrej „wodzie 
przemysłowej,, i braku jej 
oszczędzania w naszych do
mach i fabrykach, w pols
kich rzekach żyje jeszcze trochę

woda z 
drenów

CIESZYĆ SIĘ CZY PŁA
KAĆ?

Spójrzmy zatem na meto
dę oszczędzania wody, 
przedstawioną na ilustracji. 
W wielu krajach ludzie 
oszczędzają właśnie w ten 
sposób, wykorzystując do 
spłuczek w toaletach przefil
trowaną wodę deszczową 
i gruntową. Często zdarza 
się również, iż ekologicznie 
„uświadomiony,, człowiek, 
konstruując w swoim domu 
taki system, prosi również 
sąsiada o dodatkowe korzy
stanie z jego deszczówki 
i wody gruntowej. Doświad
czenie wielu krajów mówi, iż 
taki system zaspakaja zapot
rzebowanie na „wodę toale
tową,, statystycznej trzy oso
bowej rodzinie.

Podczas konstruowania 
takiego lub podobnego sys
temu oszczędzania wody, 
trzeba oczywiście zainwesto
wać, ale wykonując więk
szość prac samemu, w ra
mach urlpowego relaksu, nie 
potrzeba w tę inwestycję 
wkładać wielkich pieniędzy.
A przedsięwzięcie to zwraca

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY
PIĄTEK - 28. 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 Serial filmowy
11. 50 Wiadomości
12. 00 - 16. 00 Telew. edukacyjna
12. 00 Agroszkoła - Choroby in
wazyjne, nowości weterynaryjne
12. 30 „Ekstra,, / 6 /  - serial dok. 
prod. angielskiej

13. 15 EKO - LEGO - CZŁO
WIEK
13. 35 „Tropami mitów,, L/ 3 /  - 
„Rozbity ołtarzyk,, - film dok. 
St. Szwarc-Bronikowskiego
14. 20 Teleplastikon /3 /
14. 20 ... Jeśli nie Oxford, to co?
15. 00 Telew. eduk. zaprasza
15. 15 Nerwice -... i co pan na to, 
panie Freud?
15. 30 Uniwersytet nauczycielski 
- nauka języka
16. 00 Studio 7 proponuje
16. 15 Dla najmłodszych „Ciu
chcia,,
17. 05 Język ang. dla dzieci / 9 /
17. 15 Teleexpres

17. 35 „Piłkarska kadra czeka,,
17. 45 „W kinie i na kasecie,,
18. 10 Serial filmowy
18. 35 „Raport„-publ. między
narodowa
19. 00 „Reflex,, - progr. publ.
19. 15 Dobranoc „Bouli,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Szpieg doskonały,, /7- 
ost. /  serial prod. ang.
21. 00 „Polskie ZOO,, /powt. /
21. 25 Zespół „Zapis,, przedsta
wia...
22. 05 „Prince w Tokio,, - kon
cert
23. 05 Wiadomości wieczorne
23. 25 Poezja na dobranoc

23. 30 Wieczór konesera: „O
gród rozkoszy,,

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Gazeta Domowa,,
8. 10 „Telewizja biznes,,
8. 35 „Lucky Luke,, - serial prod. 
francuskiej
9. 00 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 25 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9. 45 „Rano,,
10. 00 SNN
10. 10 Język angielski
16. 20 Powitanie

16. 30 Panorama
16. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
17. 05 „Na morskim szlaku,, - 
batalia o Oglumdusa
17. 30 - 21. 00 Progr. Regionalny
21. 00 Panorama
21. 25 Sport
21. 35 „Parnell,, / 2 /  - „Zniewa
ga,, - serial prod. ang.
22. 30 „Obrazy, słowa, dźwięki - 
program o sztuce
23. 30 „Cały ten jazz,, /Przypo
mnienie największych imprez 
jazzowych 1991 roku/
24. 00 Panorama

SOBOTA - 29. 02. 92 r.

Program 1
7. 30 Program dnia
7. 35 „Wieści,,
8. 00 „Rynerk - AG RO„
8. 30 „Na zdrowie,, - magazyn 
rekreacyjny
8. 50 Wiadomości poranne
9. 00 „Ziarno,, - program red. ka
tol. dla dzieci i rodziców
9. 25 „5-10-15„ - program dla 
dzieci i młodzieży
10. 30 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - serial prod. USA
10. 55 „Azymut,,
11. 20 „Szkoła pod żaglami,,
11. 50 Wiadomości
12. 00 „Z Polski rodem,, - maga

magazyn polonijny
12. 40 „My i świat,, - magazyn 
aktualnych spraw międzynar.
13. 00 „U siebie., - magazyn 
mniejszości narodowych
13. 30 „Świątynie przyrody,,
14. 00 Walt Disney przedstawia: 
„Kacze opowieści,,,,, Przygody 
Daviego Crocketta,, / 2 / , „Tę
cza i grzmot,, cz. l
15. 15 Z Archiwum Teatru Tele
wizji Tadeusz Rittner „W ma
łym domku,, reż. A. Łapicki
16. 55  Katolicki mag. młodz.
17. 15 Teleexpres
17. 35 Studio Sport
18. 20 „Angielska limuzyna,, /6  
osty - serial prod. franc.
19. 15 Dobranoc - „Berta,,
19. 20 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,

20. 20 „Konsul,, - film fab. prod. 
polskiej
22. 05 Sportowa sobota
22. 35 Wiadomości wieczorne
22. 55 Przed lustrem /program 
o modzie karnawałowej/
23. 25 „Szumy, zlepy, ciągi,, / 6 /
23. 55 „Człowiek ze Stambułu,, - 
film fab. prod. niemieckiej

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Kaliber 92„ - wojskowy 
magazyn publicystyczny
8. 00 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
9. 00 Magazyn tel. śniadaniowej
9. 30 „Tygiel,, - zagraniczny ma
gazyn kulturalny
10. 00 CNN
10. 15 „DOM,, - magazyn

10. 40 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia Polskiego Fil
mu - „Baza ludzi umarłych - film 
fabularny prod. pol. z 1959 r.
13. 00 Zwierzęta świata „Kraina 
Orla, / l / , „Wielkie spotkanie,, 
/ l /  - film dok. prod. angielskiej
13. 30 Klub Yuppies? - pro- program dla młodzieży
4. 00 Wzrokowa lista przebo

jów M. Niedźwieckiego.
14. 30 Studio Sport - koszyków
ka zawodowa
15. 20 Program dnia
15. 35 Magazyn „102„ - V. Villas
16. 00 „6 z 49„ - teleturniej
16. 25 Losowanie Zakładów 
Gier Liczbowych Tot. Sport.
16. 30 Panorama

16. 40 „Szpieg w czerni,, - film 
fab. prod. ang. /78 min/
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Wielka gra,, - teleturniej
19. 30 „Z ziemi polskiej,, - „Pol
skie ślady na indiańskich ścież
kach,, - film dok. A. Chiczew
skiego
20. 00 Dni muzyki Rossiniego - 
„Messa Per Rossini,, część (1)
21. 00 Panorama
21. 25 „Słowo na niedzielę,,
21. 30 Dni muzyki Rossiniego - 
„Messa per Russini,, / 2 /
22. 30 „Jackaroo,, / 4 /  - serial 
prod. austral.
23. 20 Recital E. Kamińskiego
24. 00 Panorama

NIEDZIELA -1 . 03. 92

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 „Tydzień,,
9. 00 „Teleranek,,
10. 00 „Operacja,, „Mozart,, - 
serial prod. franc. - niem.
10. 25 Język angielski dla dzieci
10. 30 „Rzeka Zolta,, / l /  - serial 
dok. prod. japońskiej
11. 20 „Notowania,,
11. 45 Telew. koncert życzeń
12. 15 Poranek symfoniczny
13. 15 „TĘCZOWY MUSIC- 
BOX,,
14. 00 „Załoga,, - wojskowy pro
gram dokum.

14. 25 Magazyn „MORZE,,
14. 40 „Telewizjer,,
14. 55 W starym kinie: „Przy
błęda,,
16. 15 Studio sport -Halowe Mi
strzostwa Europy w lekkiej at
letyce
17. 15 Teleexpres
17. 35 Studio Sport - Halowe 
Mistrzostwa Europy w lekkiej 
atletyce
18. 15 „Paradise - znaczy RAJ„ 
/9 /  - „Prywatna wojna,, - serial 
prod. USA
19. 00 Wieczorynka Walt Disney 
przedstawia „Chip i Dale,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Wielki przewrót,, /4  - 
osty serial prod. franc.

21. 40 Sportowa niedziela
22. 00 „7 dni - świat,,
22. 30 Zaproszenie do Teatru 
Telewizji
22. 40 „Kabaretowa lista prze
bojów,, / 5 /  - program M. M a
jewskiego

Program 2
7. 30 „Przegląd tygodnia,, /d la 
niesłyszących/
8. 00 „Klementynka,, / 6 /  - serial 
prod. franc.
8. 30 Film dla niesłyszących 
„Wielki przewrót,, /4-ost./serial 
prod. franc.
10. 00 CNN
10. 10 Powitanie
10. 20 Program lokalny

10. 50 „Magazyn przechodnia,,
11. 00 „Wspólnota w kulturze,,
11. 30 Podróże w czasie i prze
strzeni „Wspaniała maszyne
ria, / 1 /  - „Ucho,, - film dok. 
prod. polskiej/1988 r.
12. 20 „Animals,, - magazyn 
ekologiczny Ewy Banaszkiewicz
13. 00 Express Dimanche
13. 15 Publicystka
14. 00 Kino familijne - „Nonni 
i Manni,, - serial prod. niem.
14. 55 „Rebusy,, - teleturniej
15. 15 „Do trzech razy sztuka,, - 
teleturniej
15. 45 Scena debiutów /Z . Gór
ny przedstawia/
16. 20 Program dnia
16. 30 Panorama

16. 40 „Misz - Masz,, - magazyn 
nie tylko telewizyjny
17. 10 „Holiday on Ice„ - pro
gram rozrywkowy
18. 00 „Bliżej świata,, - przegląd 
telewizji satelitarnych
19. 00 „Wielkie kreacje Mozar
towskie - J. Semkow dyryguje,,
19. 30 Galeria „Dwójki,, - Stasys
20. 10 „110 pytań do... „
21. 00 Panorama
21. 25 Gość dwójki
21. 40 „Zwyciężyć strach,, - film 
fab. prod. USA /80 min/, reż. 
Lamet Johnson
23. 00 „Okolice jazzu,, - Bird
man and Birdsongs - koncert 
poświęcony Ch. Parkerowi
24. 00 Panorama

PONIEDZIAŁEK - 2. 03. 92

Program 1
13. 30 Wiadomości
13. 40 Program dnia
13. 45 - 16. 10 Telewizja Eduka
cyjna
13. 40 Język francuski /1 9 /

14. 25 Język niemiecki /2 3 /
15. 00 Język angielski /2 3 /
15. 40 Uniwersytet Nauczyciel
ski „Gdy zawód jest pasją,,
16. 10 Program dnia
16. 15 „Luz,, - program nastolat
ków
17. 15 Teleexpress
17. 30 Magazyn Telewizyjny

18. 00 „Alf,, - serial prod. USA
18. 30 „Kraje, narody, wydarze
nia,,
19. 00 „Zielona linia,, - program 
redakcji rolnej
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 Teatr Telewizji - Gabriela 
Zapolska „Moralność pani Dul

Dulskiej,,, reż. Tomasz Zygadło
22. 10 Program rozrywkowy
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Kino Europejskie, „Poku
szenie,, - dramt psychologiczny 
prod. niemiecko-szwajcarsko- 
francuskiej, reż. Krzysztof Za-

Program 2
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 „Sonda,, - „Baterie,,
17. 10 „Artysta i jego świat,, - 
„Rafael,,, serial prod. ang.
17. 40 „Ojczyzna - Polszczyzna,, - 
Jury, juror, pro forma

c. d. na str. 6

RYBNICKA KSIĄŻKA TELEFONICZNANOTES DOMOWY

o
23812 Gieratowski Andrzej Wysoka
22436 Gierzok Stefan Wysoka
26751 Giemza Jan Wawelska
26873 Gienowicz Elżbieta Reymonta
26061 Gibadło Stanisław Kom. Paryskiej
23548 Giętkowski Józef Karłowicza
28526 Giętkowska Teresa Findera
23351 Gigoń Wiesław Reymonta
27442 Gintner Józef Wrębowa
23025 Gilner Zygmunt Damrota
26310 Gilner Stanisław Damrota
27490 Gilner Genowefa Ludowa
28484 Gimpel Janina Wodzisław
28403 Gil Weronika Wawelska
25575 Gil Jan - zakł. RTV Findera
24102 Gitner Leon Przemysłowa
27347 Gitner Stefan Asnyka
28138 Gitner Jan Findera
27167 Giżycka Natalia Findera
23341 Glenc Emil Hibnera

23196
23878
23629
26778
21572
25739
23824
24667
24240
23529
22994
24352
21524
24826
21829
23869
24200
28477
24253
22400

Glenc Ignacy 
Glenc Jan 
Glenc Jacek 
Glenc Seweryn 
Glensk Ema 
Gliszczyńska Katarzyna 
Gliwa Korneliusz 
Gliwicka Magdalena 
Gliwicka Joanna 
Gluma Antoni 
Gładysz Ernest 
Gładysz Janusz 
Głazowski Jan 
Głazowska Krystyna 
Głazowska Helena 
Głombica Alfred 
Głombica Józef 
Głombica Urszula 
Głonik Joanna 
Głowacka Henryka

Kościuszki
Piasta
Długosza
Szkolna
Wodna
Żużlowa
Jagiełły
Wyzwolenia
Ogródki
Wodzisławska
PPR
Wyzwolenia
Jankowicka
Wyzwolenia
Piłsudskiego
Nadbrzeżna
Rudzka
Dąbrówki
Floriańska
Nacyńska

c. d. n.
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PONIEDZIAŁEK - 2. 03. 92

c. d. ze str. 5
18. 00 Program lokalny

18. 30 „Biuro, biuro,, / l l /  - ser
ial prod. niemieckiej
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA /powt. z piątku/
19. 20 Fotel „Dwójki”

19. 30 Język niemiecki /21 /
20. 00 Wielka piłka
20. 30 „Moskiewskie impresje,, - 
film dokumentalny
21. 00 Panorama

21. 30 Sport
21. 40 „Wydarzenie Tygodnia,, 
22. 10 „Chwały starczy dla 
wszystkich,, /4 ost. /  - serial 
prod. angielsko-kanadyjskiej

23. 00 Dr Anatolij Kaszpirowski 
/seans I II /
23. 40 Przeboje na smyczki - pro
gram Waldemara Malickiego
24. 00 Panorama

W TOREK - 3. 03. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 40 Program dnia
9. 45 „To się może przydać,,
10. 00 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
10. 50 „To się może przydać,, - 
cz. 2
11. 05 „Kwadrans na kawę,,
11. 20 Film dokumentalny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. l 0 Telew. Edukacyjna
12. 15 Agroszkoła
12. 50 Film dokumentalny
13. 20 Fizyka - prąd zmienny

13. 50 „Co, jak i dlaczego? „ - 
Dlaczego lód może rozsadzić 
żelazo,,
14. 00 Chemia - Węglowodory 
nienasycone i aromatyczne
14. 35 Tele - Komputer
14. 55 Przygody Kapitana Remo
15. 15 Sezam - Magazyn Popula
rnonaukowy
15. 30 „Świat chemii,, - serial 
popularnonaukowy prod. USA
16. 00 „Co, jak i dlaczego? „ - 
Dlaczego ciśnienie musi być 
właściwie rozłożone
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla dzieci: „Tik-Tak,, 
oraz film z serii: „Dennis - Za
wadiaka,, / 3 /
16. 55 Język ang. dla dzieci /1 2 /
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Królik Bugs przedsta
wia,, - serial anim. prod. USA

18. 00 Największe wydarzenia 
XX wieku „Budapeszt,, - film 
dokum. prod. francuskiej
19. 00 „Narodziny firmy,, - „Ele
mentarz przedsiębiorczości,,
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
21. 00 Studio publicystyczne 
„Jedynki,, - „Listy o gospodar
ce,, 22. 15 Dyskoteka z zespołem 
„Bajm,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Family Album - amery
kański kurs języka angielskiego
23. 25 „Siódemka,,, w „Jedynce,, 
- Sara Bernard - film dokum.

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,

8. 00 „Telewizja biznes,,
8. 15 „Denver - ostatni Dino
zaur,, /4 1 /
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język francuski /1 8 /
10. 45 Dr Anatolij Kaszpirowski 
/III seans/
11. 25 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15. 50 „Denver - ostatni Dino
zaur,, /4 1 / - serial anim.
16. 15 Sport
16. 30 Panorama
16. 40 „Na morskim szlaku,, - 
Batalia o Columbusa
17. 05 Przgląd Kronik Film.
17. 40 Moja modlitwa

18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pod wspólnym dachem,, 
- „Trzecia szczoteczka do zę
bów,, - serial prod. francuskiej
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 „Rozmowy o Rzeczynie
pospolitej,,
19. 30 Język angielski /2 1 /
20. 00 Wielki sport
20. 30 „Koło skołowanych,, - re
portaż A. Iłowskiego z Augus
towa
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 , , K otka na rozgrzanym 
blaszanym dachu,, - narodziny 
spektaktlu
22. 00 „Julia i Julia,, - film fab. 
prod. włos., reż. Peter del Monte
23. 35 „Piwnica pod Baranami,, - 
„Bal karnawałowy,,
24. 00 Panorama

ŚR O D A  - 4 . 03. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 40 Program dnia
9. 45 „Głowa do góry,,
10. 00 „Jak cudne są wspomnie
nia,, - film prod. polskiej
11. 00 „Głowa do góry,, - cz. 2
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15- 16.  l 0 Telew. Edukacyjna
12. 15 Agroszkoła - Ekonomika 
produkcji drobiu
12. 45 Fałszerstwa historii - pro

CZWARTEK - 5. 03. 92

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - Poranny 
Magazyn Rozmaitości
9. 00 Wiadomości Poranne
9. 10 „Domowe przedszkole,,
9. 40 Program dnia
9. 45 „Przyjemne z pożytecz
nym,,
10. 00 „Gliniarz i prokurator,, 
/ 5 /  - „To musisz być ty„ - serial 
prod. USA
10. 50 „Przyjemne z pożytecz
nym,, - cz. 2
11. 05 „Sto lat,, - Magazyn 
Ubezpieczeń Społecznych
11. 35 „Żołnierz nieznany,, - 
Wojskowy Program Dokum.
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia

gram publicystyczny
13. 15 Polacy w Wehrmachcie
13. 45 Obok nas
14. 05 Kawaleria II Rzeczypos
politej
14. 35 Klub Encyklopedii II 
Wojny Światowej
14. 45 „Więzień numer siedem,, - 
sprawa Rudolfa Hessa
15. 15 Sensacje XX wieku - za
mach na Hitlera
15. 45 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Bliżej Europy - Jak nastola
tki widzą Europę / l /
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów: 
„Latający Holender,,
16. 45 Kino nastolatków: „Wy

12. 15 -16. 10 Telew. Edukacyjna
12. 15 Agroszkoła
12. 50 „Cudowna planeta,, /1 0 /-  
film dokum. prod. japońskiej
13. 40 „Ginąca przyroda,, /1 1/ - 
serial prod. węgierskiej
14. 15 Mieszkamy w Polsce - Na 
Wyspach Wolin i Uznam
14. 40 „Co, jak i dlaczego? „
14. 50 Zwierzęta świata - cz. 2 - 
film dokum. prod. ang.
15. 45 Przez lądy i morza - wśród 
Gopur i Mandap
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów - 
„Kwant,,
17. 15 Teleexpress
17. 35 Magazyn Katolicki - Bar
dziej być...
18. 00 Serial filmowy
18. 30 „Wild America,, - film

Wychowawca,, - serial prod. USA
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Klinika zdrowego czło
wieka,,
18. 00 Serial filmowy
18. 30 „Rewizja nadzwyczajna,,
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 Studio sport
21. 55 „Reflex„
22. 10 „Rozmowy z Nikode
mem,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Daleko od szosy,, / 1/  - 
serial TP

Program 2
7. 30 Panorama

dokumentalny
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Gliniarz i prokurator,, 
/ 5 /  - „To musisz być ty„ - serial 
prod. USA
21. 00 „Pegaz,,
21. 30 „Telemuzak,, - magazyn 
muzyki rozrywkowej
22. 05 Studio publicystyczne 
„Jedynki,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Program rozrywkowy

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Telewizja biznes,,
8. 15 „Nowe przygody He-Ma
na„ - serial anim. prod. USA
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn

7. 40 „Rano,,
8. 00 „Telewizja biznes,,
8. 15 „Ulisses 31„ - serial anim. 
prod. francuskiej
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 30 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język niemiecki /2 1 /
10. 45 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15. 50 „Ulisses 31„ - serial anim. 
prod. francuskiej
16. 15 Sport
16. 30 Panorama
16. 40 „Ekostres,, - magazyn

9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 CNN
10. 15 Język angielski /2 1 /
10. 45 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15. 50 „Ulisses 31„ - serial anim. 
prod. francuskiej
16. 15 Sport
16. 30 Panorama
16. 40 „Album ziemian kali
skich,, - reportaż Andrzeja And
rochowicza
17. 05 „Lourdes,, - film dokum. 
Jarosława Dobrzyńskiego i Syl
westra Kowalskiego
17. 30 „Na pustynnym szlaku,, - 
film dokum. Zbigniewa Wawra
18. 00 Program lokalny

ekologiczny
17. 00 Losowanie Gier Liczbo
wych Totatlizatora Sportowego
17. 05 „Era nuklearna,, /9 /  - 
serial dokum. prod. ang.
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Allo, allo„ - serial prod. 
angielskiej
19. 05 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 30 Język angielski /5 1 /
20. 00 „Druga strona raju,, / l /  - 
serial prod. angielsko-australij
skiej, reż. Renny Rye
21. 00 Panorama
21. 30 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Teatr „Dwójki,,
23. 40 Pasmo hipermultimedial
ne Marcina K. „
24. 00 Panorama

18. 30 „Zrobiła się piątka,, / 4 /  
-serial prod. ang.
19. 00 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
19. 20 Jaka konstytucja?
19. 30 Język francuski /1 7 /
20. 00 Wielki sport
20. 30 „Pomiędzy,, - reportaż 
Grażyny Banaszkiewicz
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
22. 00 „Pożegnaj się Maggie Co
le,, - film prod. UA, reż. Jud 
Taylor, wyk. Susan Hayward 
i in.
23. 10 Krzysztofa Skarbka - po
dróż magiczna
23. 30 „Tym co pod wiatr,, - 
ballady Jana Kondraka
24. 00 Panorama

MOTES DOMOWY
Plovdiv 64 Ayia Napa 37 Miejscowość Nr kier. Marianske Lázné 165
Razgrad 84 Deftera 26 Banovce n. Bebravou 832 Mélnik 206
Rousse 82 Dhali 25 Banska Bystrica 88 Miada Boleslav 326

 Silistra 86 Evdimoun 52 Banska Stiavnica 859 Most 35
Sliven 44 Larnaca 41 Banesv u Prahy 301 Nitra 87
Slancer Briag 554 Limassol 51 Brandys n. Leben 202 Nymburk 325

 Smolian 301 Nicosia 2 Bratislava 7 Olomouc 68
Sofia 2 Ormidhia 47 Brno 5 Ostrava 69
Stara Zagora 42 Palechori 264 Ceske Budéjovice 38 Pardubice 40
Targovichte 601 Paphos 61 Ćesky Brod 203 Plzeñ 19
Tolbouhin 58 Paralimni 31 Dobrichovice 2 Podebrady 324
Varna 52 Peyia 66 Frydek-Mistek 658 Poprad 92
Veliko Tarnovo 62 Platres 54 Horovice 316 Praha 2

nr Vidin 94 Polis 63 Hradec Králowé 49 Presov 91 1 Vratza 92 Stroumbi 663 Karlove Vary 17 Rakovnik 313
 Zyghi 433 Keźmarok 968 Rićany u Prahy 204

CYPR- Kod -357 Kladno 312 Tábor 361
CZESKA I SŁOWACKA Kolin 321 Trenćin 831

 Miejscowość Nr kier. REPUBLIKA FEDERACYJNA- Kośice 95 Trinec 659
Agrès 55 Kod -42 Kralupy n. Vltavou 205 Trutnov 439
Akrotini 525 Libéréc 48 c. d. n.

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Dzwony północnej wieży Beztroski
wandalizm

D W IE  STRZELISTE 
WIEŻE KOŚCIOŁA ŚW. 
ANTONIEGO, WPISANE
GO NIEDAWNO DO RE
REJESTRU ZABYTKÓW  
KLASY „A„, STAŁY SIĘ 
NIEMAL SYMBOLEM  
NASZEGO MIASTA. KO
ŚCIÓŁ TEN BUDOWANY 
W LATACH 1903 - 1907, 
POŚWIĘCONY W SIERP
NIU TEGOŻ ROKU, ZO
STAŁ TRZYKROTNIE 
USZKODZONY - 1921
/  wybuch dynamitu na dwor
cu P K P /, 1945 /uszkodze
nia na skutek działań wojen
nych/, 1959 /pożar/. 
REMONT MIEDZIANE
GO POKRYCIA PÓŁNOC
NEJ WIEŻY BYŁ OKAZ
JĄ DO SPENETROWA
NIA Z  APARATEM FO
TOGRAFICZNYM TRUD
NO DOSTĘPNYCH ZA
KAMARKÓW BUDOWLI

Największy dzwon półn. wieży

KOŚCIELNE WIEŻE WZNO
SZĄ SIĘ NA WYSOKOŚĆ 95 
M. NAJWIĘKSZY DZWON  
ZOSTAŁ NAZWANY IMIE
NIEM ,, MATKA BOSKA ,,
POZOSTAŁE NOSZĄ IMIO
NA: św. JÓZEFA, iw. ANTO
NIEGO, iw. BARBARY i iw. 
BERNADETY.

Konstrukcja nośna dzwonów

Widok na sąsiednią wieżę

Czeluście półn. wieży Zdjęcia: WACŁAW TROSZKA

Zaskoczyła nas wiosna tej zi
my. Przygrzało słońce, spadły 
deszcze, zniknęła warstwa śnie
gu miłosiernie kryjąca wiele 
brzydkich plam na obliczu mias
ta. I cóż spod niej wyszło?

Czterdzieści procent zasadzo
nych w mieście chryzantem ra
batowych „zniknęło,,. Po raz 
drugi z kolei skradziono róże ze 
skweru „Progres,, przy ulicy 
Gliwickiej; dziesięć spośród sie
demnastu jesionów kulistych 
w parku BUKÓWKA /naprze
ciwko szpitala „Juliusz,, /  zosta
ło złamanych.

Na skarpie poniżej Teatru 
Ziemi Rybnickiej dzieci z pobli
skich budynków ślizgały się 
i zjeżdżały na sankach, nie ba
cząc na posadzone tam iglaste 
krzewy ozdobne oraz kryjące się 
pod śniegiem byliny.

Dzieci mogłyby korzystać 
z uroków zimy w niezbyt odleg
łym parku przy ulicy Gliwickiej. 
Nie niszczyłyby wtedy wspólne
go dobra, jakim jest zieleń, ale 
nikt z dorosłych nie zwrócił im 
na to uwagi, a same o tym nie 
pomyślały.

Dziwić musi nie tylko pobłażanie

Kościół
Wolnych Chrześcijan 
w Rybniku

Większość rybniczan kojarzy 
ulicę Rudzką ze znajdującym się 
tam szpitalem miejskim. Na pe
wno wielu z mieszkańców nasze
go miasta zauważyło znajdujący 
się przed samym szpitalem /idąc 
od strony Rynku/niewielki bu
dynek, na którym widnieje oka
zała tablica z napisem „Kościół 
Wolnych Chrześcijan,,. Jest to 
siedziba wspólnoty religijnej 
o tej właśnie nazwie, istniejąca 
w Rybniku już od wielu lat.

Kościół Wolnych Chrześcijan 
wywodzi się z szerszej grupy 
wyznaniowej o nazwie „Zjedno
czony Kościół Ewangelicki,,, od 
której oddzielił się w roku 1981. 
Do Rybnika Kościół Wolnych 
Chrześcijan „przywędrował,, 
z Wodzisławia w roku 1983. 
Pierwsza jego siedziba znajdo
wała się w Boguszowicach. D o
piero później zbór znalazł swoje 
stałe miejsce w budynku przy 
ulicy Rudzkiej 5.

Jak twierdzi przełożony zbo
ru, od wielu lat sukcesywnie 
zwiększa się ilość członków K o
ścioła w Rybniku. Obecnie 
w niedzielnych nabożeństwach 
uczestniczy około 50-60 osób. 
Grupa pod względem wieko
wym jest niejednorodna, choć 
przeważają w niej młode mał
żeństwa.

Struktura wewnętrzna jest zu
pełnie odmienna od tej, jaka 
istnieje np. w kościele katolic
kim. Każdy zbór stanowi jakby 
niezależną całość. Na czele zbo
ru stoi Przełożony oraz Starsi,

pobłażanie rodziców, ale także brak 
skutecznych działań ze strony 
Straży Miejskiej. Specjalnie po
stawione na skarpie płotki były 
systematycznie wyrywane i ła
mane, w miarę jak pracownicy 
Zieleni Miejskiej stawiali je na 
nowo.

Gdyby jeszcze spadł śnieg, 
a „beztroskie zabawy,, dzieci 
miały się powtórzyć, może jedy
nym skutecznym sposobem na 
nie będzie „argument kieszeni,,, 
gdy wraz z rozbawioną / i  po
zbawioną wyobraźni/ pociechą 
do drzwi rodziców zastuka stra
żnik z mandatem w ręku?

/g w /

do których należy nauczanie za
sad wiary. Nie są to jednak 
osoby duchowne, które otrzy
mały jakieś specjalne święcenia. 
Przełożonego oraz Starszych 
zboru wybierają sami członko
wie kościoła na okres trzech lat 
/oczywiście po tym okresie te 
same osoby wybrane mogą zo
stać ponownie/. Osoby te nie są 
zobowiązane do przestrzegania 
celibatu. Nie są również utrzy
mywane przez kościół - wszyst
kie utrzymują się ze środków 
własnych.

Ważnym wydarzeniem w his
torii rybnickiego zboru była wi
zyta amerykańskiej grupy reli
gijnej i spotkanie, jakie zorgani
zowali wspólnie z nimi na Ryn
ku w ubiegłym roku. Bardzo 
wiele osób, zwłaszcza młodych, 
zainteresowało się wówczas 
działalnością Kościoła Wolnych 
Chrześcijan w Rybniku, czego 
najlepszym dowodem było oko
ło 400 listów, jakie przyszło na 
adres zboru. Działalność misyj
na zboru koncentruje się właśnie 
na tych osobach.

Nabożeństwa w Kościele od
bywają się w niedziele 
/godz. 10. 00/ oraz czwartki 
/godz. 17. 00/. Polegają one głó
wnie na nauczaniu zasad religii, 
wspólnej modlitwie, śpiewie. 
Eucharystia jest tu obchodzona 
pod dwiema postaciami: chleba 
i wina. W przeciwieństwie do 
wielu wyznań chrześcijańskich 
nie uznaje się tutaj spowiedzi 
ustnej ani wobec kapłana, ani 
wobec wspólnoty. Oprócz na
bożeństw, zbór naucza również 
własnych zasad religijnych po
przez tzw. „Szkółkę Niedziel
ną,,, prowadzoną dla dzieci 
i młodzieży. Organizowane są 
także różnego typu obozy letnie, 
półzimowiska itp.

Stanisław
FRYDRYCHOWICZ

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Kantor na poczcie
Gmach rybnickiej poczty 

wzniesiony w 1905 roku był 
na owe czasy nowoczesny 
i dobrze spełniał potrzeby 
10-cio tysięcznej społeczno
ści. Obecnie możemy podzi
wiać go jako obiekt zabyt
kowy: pięknie skompono
wana klinkierowo-piaskow
cowa elewacja, stolarka, ślu
sarka, lecz powierzchnia 
użytkowa pozostała taka sa
ma. A miasto rozrosło się 
znacznie.

Przepraszam: popełniłem 
błąd: powierzchnia BYŁA 
taka sama. Ktoś wpadł bo
wiem na genialny pomysł 
wstawienia w środek budki 
z napisem Kantor Wymiany.

A może jest to działanie 
dla dobra klientów: stojąc 
w kolejce na dworze nie będą 
irytowały ich nieczynne 
okienka lub te, w których 
miast obsługiwać petentów, 
sprzedaje się gazety i losy?

Rayman

Dla kogo zakaz?
Na ulicy Klasztornej obo

wiązuje zakaz ruchu. Wyją
tek uczyniono dla pojazdów 
Rybnickiej Kolumny Trans
portu Sanitarnego. Zupełnie 
to zrozumiałe, gdyż pojazdy 
te przy każdorazowym wyje
ździe na miasto i powrocie 
musiałyby dokonywać obja
zdu długą pętlą: ul. Piłsud
skiego, Kościuszki, Chrobre
go i 3 Maja. W sąsiedztwie

Tylko hurt
Kiedy rozpoczęto likwi

dację sklepu „Nasz Dom„ 
przy ul. Raciborskiej, wielu 
mieszkańców naszego miata 
zadawało sobie pytanie, na 
co zostanie ten lokal prze
znaczony.

Duże, ładne pomieszcze
nie w centrum miasta mog
łoby znaleźć użytkownika 
z prawdziwego zdarzenia, 
który pomyślałby o połącze
niu pożytecznego z pięknym. 
Na przykład otworzyć

RKTS bazuje jedyny „żuk,, 
należący do Delegatury Ku
ratorium.

Niestety, tego jednego au
ta wyjątek nie dotyczy, pod
czas gdy codziennie sporo 
prywatnych właścicieli aut 
skraca sobie trasę przez 
ul. Klasztorną. Podobnie jak 
służba zdrowia, tak i oświata 
płacone są z budżetu. Doda
tkowy wpis na znaku zakazu 
kosztowałby chyba mniej 
niż pokonywanie wciąż tego 
objazdu?

/ l o g /

w tym miejscu SALON SA
MOCHODOWY. Wiado
mo, że nie wszystkich stać na 
kupno auta, ale popatrzeć 
każdy może. Tym bardziej, 
że zmotoryzowani z braku 
salonów bez trudu odwie
dzają samochodowe podwó
rka dość odległe od centrum 
miasta.

Przez kilka dni mijano 
sklep w napięciu. Aż tu któ
regoś dnia pojawił się napis 
HURTOWNIA. Widać, nie 
nadeszła jeszcze pogoda dla 
marzycieli.

/ lo g /

ZA DŁUGI rodzinne 
przyszłej żony Haliny W. nie 
odpowiadam, Jan Nicia, Jas
trzębie Zdrój, ul. Zielona 
76/G , mieszkanie 5.

Zgłaszam kradzież doku
mentów, książki podatko
wej oraz pieczątki na nazwi
sko Krzeszowiak Jerzy.

MASZ PROBLEM 
ZADZWOŃ!

tel. zaufania 22-563
w każdy poniedziałek 

od 15. 00 do 16. 00 
porad udzielają lekarze, 
psycholodzy, prawnicy

J
HURTOWNIA  
ARTYKUŁÓW  

SPOŻYWCZYCH „33„ 
RYBNIK,

UL. WYZWOLENIA 77, 
TEL. 23506

oferuje
artykuły nabiałowe 

i inne artykuły spożywcze. 
Towar dostarczamy 

własnym transportem.

Zapraszamy codziennie 
od godz. 7. 00 -15 . 00 

(również druga i ostatnia 
 sobota miesiąca)

8  

S P O R T  - T U R Y S T Y K A
TYLKO U NAS!

SPRZEDAŻ rowerów i sprzętu turystycznego 
o wartości powyżej 1 mln złotych 

n a   r a t y
bez żyrantów! Bez odsetek! 

ZAPRASZAMY 
codziennie w godz. 9. 00 - 17. 30, 

oboty w godz. 9. 00 - 13. 00 
Rybnik, ul. Rynkowa 1         FUTURE

A

HURTOWNIA
WIELOBRANŻOWA

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

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

ZAKŁAD USŁUGOW O-HANDLOW Y  
„RÓŻA„ 

ul. Raciborska 7

oferuje usługi w zakresie plastrowania 
i próżniowego pakowania artykułów spożywczych 

oraz sprzedaż artykułów nabiałowych 
po cenach konkurencyjnych.

EKOLOGICZNY
opał

Szkoła Podstawowa nr 21 
jest już opalana olejem opa
łowym. Zamontowano 
w niej specjalną instalację 
autriacką, firmy Froehling, 
która pozwala zrezygnować 
z opalania węglem. Są to 
urządzenia w pełni zautoma
tyzowane, nie wymagające 
obsługi, a więc kotłownia 
będzie zamknięta, a klucz do 
niej będzie u dyrektora szko
ły. Tak więc szkoła nie bę
dzie musiała zatrudniać pa
laczy.

Podobna instalacja zosta
nie niedługo oddana do uży
tku w Zakładzie Zieleni Mie
jskiej. Na zakup kotłów opa
lanych olejem zdecydowały 
się władze miejskie Rybnika. 
Inwestycja w wysokości 300 
mln zł została sfinansowana 
z budżetu miejskiego.

Instalacja firmy Froeh
ling, dzięki której można zli
kwidować opalanie mułem 
i gorszymi gatunkami węgla, 
jest proekologiczna. Mniej 
w naszym zanieczyszczonym 
powietrzu znajdzie się związ
ków siarki, azotu i rakotwó
rczego benzoalfapirenu, 
które wytwarzają się przy 
spalaniu węgla złej jakości.

/ j a k /

P R Y W A T N A  N O W O C Z E S N A  
D R U K A R N I A  O F F S E T O W A

o l d p r i n t
44-240 ŻORY, ul. Wolności 2A tel. /fax 345-129

****************************
MOŻEMY BYĆ PAŃSTWA PARTNEREM 

W DRUKACH FIRMOWYCH, FOLDERACH, PLAKATACH,
GAZETACH, AKCYDENSACH, BIULETYNACH, 

MATERIAŁACH REKLAMOWYCH.

SZYBKOŚĆ - SOLIDNOŚĆ - PERFEKCYJNY DRUK

W AFC
L a b o r a to r iu m

F o to g r a f i i
B a rw n ej

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 
- dziś masz zdjęcie,,

PO R A D Y  PRAW NIKA - 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



RYBNICKA
z tych dziedzin odnosi suk
cesy.

A swojej pracy pedagogi
cznej prof. Mielimąka mówi: 
„Nie mogę powiedzieć, który 
z moich uczniów był zdolny, 
gdyż miałem wyłącznie zdol
nych. Inni rezygnowali / . . . /  
Żeby zostać muzykiem, trze
ba tego bardzo chcieć. I  nie 
wystarczy mozolny trening 
manualny, to także praca nad 
sobą, nad wytrwałością, ko
nieczność poważnego potrak
towania nauki. Te same wy
magania odnoszą się do nau
czyciela. Moje własne do
świadczenie przekonuje mnie, 
że codzienny kontakt z muzy
ką ma na pewno duży wpływ 
na pracę z uczniem. Dziś pra
cuje się już nieco łatwiej dzię
ki licznym, bardzo dobrym 
nagraniom, dzięki możliwoś
ciom, jakie daje technika au

audiowizualna, ale nadal sam 
powinienem umieć pokazać 
uczniowi rzeczy trudne do za
grania, skorygować w sposób 
najbardziej odpowiedni ewen
tualny błąd. Takie zabiegi 
wydają się niemożliwe, kiedy 
nie utrzymuje się czynnego 
kontaktu z instrumentem. 
Celem nauki gry na instru
mencie jest wykształcenie 
młodego człowieka do takie
go poziomu, aby przerósł mis
trza. A zatem, im lepszy bę
dzie mistrz, tym więcej będzie 
miał do powiedzenia uczeń, 
który wyszedł z jego klasy. 
Oczywiście, sam nauczyciel 
nie zadecyduje o wszystkim. 
Dla wybicia się ponad prze
ciętność, konieczna jest co
dzienna, kilkugodzinna, nie
wolnicza wręcz praca,,.

A. ŁUKASIK

Centrum  

K u l t u r y  

w Tai Pei 

na Taiwa- 

nie.

J e d n o  
Z  miejsc 

koncertu 

prof. L. 

Mielimą

ki wraz 

z WOSP-
RiT

się już po około półtora ro
ku, nie mówiąc o jego aspek
cie ekologicznym.

Montując sobie wspom
niany system, trzyosobowa 
rodzina oszczędza na spłuki
waniu w toalecie codziennie 
ok. 135 litrów wody pitnej, 
która odpowiada ilości wo
dy potrzebnej od zrobienia 
660 szklanek herbaty.

Jest to olbrzymia oszczęd
ność, równa trzeciej części 
całości zużywanej wody. 
A zatem o 33 procent 
zmniejszają się również na
sze opłaty za wodę. Oblicz

my sobie, ile to jest w skali 
roku. Oczywiście, nie w każ
dym mieszkaniu da się za
montować podobny system 
oszczędności. Nie da się tego 
zrobić w blokach czy kamie
nicach.

Ale wszyscy powinniśmy 
być na ten problem wyczule
ni.

Na podstawie egzempla
rzy „Aury,, z 1991 roku i au
striackiego „Zuhauze,, 
z września 1987 roku.

Opracował: 
Marek Szołtysek

Gdzie się kończy 
Ś L Ą S K ?

ABECADŁO 
RZECZY 

 ŚLĄSKICH

Po II wojnie światowej 
władze w Polsce były, z racji 
ideologicznych, zaintereso
wane unifikacją kraju. 
Wszelkie przejawy regionali
zmu były świadomie hamo
wane. Służyły temu m. in. ko
lejne podziały administra
cyjne kraju, a zwłaszcza te 
z połowy lat 70. Trudno dzi
siaj mieć do ludzi spoza Śląs
ka pretensje, że nasz region 
kojarzy im się tylko z kopal
niami i hutami. Nawet wy
kształceni ludzie uważają, że 
Górny Śląsk to to samo, co 
województwo katowickie. 
Jednym z głównych zadań 
edukacyjnych organizacji 
górnośląskich powinno być 
zatem wydanie choćby małej 
książeczki, która dokładnie 
tłumaczyłaby i „palcem na 
mapie,, wskazywałoby,

dzieliła się na dwie części. 
Linię podziału stanowiła 
nieprzebyta dziewicza pusz
cza zwana „Przesieką,,. Cią
gnęła się ona wzdłuż rzeki 
Nysy Kłodzkiej i Stobrawy, 
przecinając w poprzek Odrę. 
A więc Przesieka po północ
nej stronie zostawiała ple
miona Ślężan ze „stolicą,, we 
Wrocławiu, po stonie połu
dniowej zaś - Opolan. Ta 
południowa część Śląska zo
stała nazwana GÓRNYM 
ŚLĄSKIEM i ciągnęła się od 
Przesieki po granice Mało
polski, Czech i Moraw.

Zdając sobie sprawę, że 
powyższy wywód może być 
dla wielu mało czytelny, pro
ponuję podeprzeć się grani
cami diecezji kościelnych. 
I chociaż mam świadomość 
dużego uproszczenia twier
dzę, iż GÓRNY ŚLĄSK 
w dzisiejszych granicach Pol
ski odpowiada terytorium 
diecezji katowickiej i opol
skiej.

Gdy zastanawiamy się 
czasem czy Sosnowiec i Mys
łowice oraz Wisła i Szczyrk - 
to Śląsk czy nie, to odpo
wiedź jest prosta: Mysłowice

i Wisła - diecezja katowicka, 
zaś Szczyrk to diecezja kra
kowska, a Sosnowiec - czę
stochowska. Zatem szuka
nie granic Górnego Śląska 
przy „pomocy,, granic diece
zjalnych, jest w praktyce na
prawdę bardzo przydatne. 
Oczywiście trzeba znać gra
nice diecezji i tu z pomocą 
pośpieszy każdy ksiądz, zna
jący dobrze miejscowości 
swojej przyszłej pracy. Tak
że ludzie starsi mają stosun
kwo dobre wyczucie granic 
diecezji katowickiej.

Gdybyż takie wyczucie 
mieli autorzy i wydawcy ka
lendarza ściennego reklamu
jącego „Związek Miasta 
i Gmin Górnego Śląska„. 
Niestety, są w tym kalen
darzu następujące „górno
śląskie,, miejscowości: Ogro
dzieniec, Trzebinia, Będzin 
i Szczyrk!

Marek SZOŁTYSEK

P. S. W poprzedniej „Gaze
cie Rybnickiej,, bardzo nie
trafny układ tekstu mógł 
utrudnić lekturę „Abecadła 
rzeczy śląskich,, - za co Czy
telników PRZEPRASZA
MY.

Na planie terytorium dzisiejszej Polski widzimy 
kontury dwóch górnośląskich diecezji: opolskiej /w ię
ksza, od zachodu/ i katowickiej /od  wschodu/.

gdzie leży Górny Śląsk. Pro
blem ten zdaje się być ważny 
w aspekcie odtwarzania się 
świadomości regionalnej 
w naszym kraju.

A zatem jak wytłumaczyć 
gdzie leży Górny Śląsk, nie 
sięgając do skomplikowanej 
średniowiecznej i nowożyt
nej historii Śląska?

Granica całego wielkiego 
Śląska, już od czasów pierw
szych Piastów, ciągnęła się 
od ujścia Nysy Łużyckiej do 
Odry /niedaleko Krosna/ aż 
po źródła Wisły, Olzy 
i Ostrawicy na południu. Od 
najdawniejszych czasów ta 
wielka dzielnica, naturalnie

Gruba czarna 
linia wyznacza 
granice diecezji 
katowickiej, na
tomiast linie 
p r z e r y w a n e  
p r z e d s t w i a j ą  
granice woje
wództw.

Janina Podlodowska

Sobótka w Pszowie-odc. I
Od Zielonych Świątek do 

św. Jakuba palono w Pszo
wie sobótki. Był to zwyczaj 
tak dawny, że najstarsi we 
wsi ludzie nie pamiętali od 
kiedy. Może już wtedy ist
niał ten obrzęd, gdy książę 
Włodzisław urządzał Pszów,

na nowym prawie, po spus
toszeniach zagonami tatars
kimi? Od owego czasu, mi
mo że włość wraz z księst
wem opolsko-raciborskim 
przeżywała różne koleje lo
sów, najazdy, wojny, grabie
że przez obce wojska, nieurodzaje

rodzaje i pomory ludności 
przybywało.

Od zawsze wierzono tutaj 
w oczyszczającą moc ognia. 
Gdy zaraza spadła na bydło, 
lub działo się inne nieszczęś
cie, wygaszano w domach 
ogniska i rozpalano za wsią 
wielki stos, skąd każdy mie
szkaniec zabierał ogarek dla 
rozniecenia u siebie nowego, 
zdrowego płomienia.

Miejsce gdzie czyniono 
ten obrzęd ogniopalny nazywano

nazywano Ołtarzykami. Tam 
niegdyś miał podobno stać 
posąg dawnego bożka, za
nim przyjęto nową wiarę. 
Dlatego też kolejni duchow
ni nie bardzo lubili to miej
sce i krzywo patrzyli na to, 
że właśnie tam młodzież 
urządza sobótki, ale trudno 
było znaleźć sposobniejszy 
szmat ziemi.

Był to rok 1662. Druga 
sobota po Zesłaniu Ducha 
Świętego. Kiedy ściemniało,

ognisko zapłonęło pełnią 
swej urody. Rósł gwar, co 
śmielsi chłopcy popisywali 
się skokami przez płomienie. 
Dziewczęta klaskały w ręce.

Rej między chłopakami 
wodził Antoni Szałwik, zwa
ny zdrobniale Tonusiem, 
syn młynarza z dolnego 
pszowskiego młyna, który 
stał poniżej dawnego górne
go, zwanego młynem Koz
łowym.

c. d. n.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Czerpanie czystej radości
Podczas, gdy starsi kole

dzy bez większych sukcesów 
walczyli w Albertville, ich 
młodsi koledzy startowali na 
imprezach mniejszej rangi, 
przez które wiedzie droga na 
olimpijskie areny.

Po ostatnim laniu rozgo
rzała dyskusja nad kondycją 
polskiego sportu i przyczy
nami tak koszmarnego sta
nu rzeczy.

Być może te przyczyny są 
bardzo prozaiczne. Poza 
problemami finansowymi, 
które sprawiają, że nasza 
młodzież rzadko ma okazję 
obcować ze sportem, biorąc 
czynny udział w zawodach, 
pewnie winna jest również 
nasza polska mentalność. 
A może to wina naszego po
dejścia do sportu? Nie po
trafimy bowiem czerpać ze 
sportu czystej radości i trak
tować go jako jednej z życio
wych przyjemności.

W czasie dopiero co za
kończonej olimpiady pat
rzyłem na kibiców z Finlan
dii, Norwegii, Kanady i oraz 
kilku innych państw i zro
zumiałem, że ta wielka ener
gia i radość niestrudzonego 
dopingowania nie bierze się 
w nich znikąd i nie jest rzeczą 
okazjonalną. Ci ludzie są ni
czym dzieci, w zupełnie na
turalny, nieskalanie czysty 
sposób potrafią się cieszyć 
rywalizacją na sportowych 
arenach i to nie tylko tych, 
którzy zdobywają medale 
i stają na podium, ale 
wszystkich sportowców. Ki
bice ze sportu czerpią swe 
siły żywotne oraz pogodę 
ducha i nie ma większego 
znaczenia czy są kibicami na 
olimpiadzie, mistrzostwach

świata czy małych, prowinc
jonalnych zawodach.

Sportowa rywalizacja, 
właściwie pojmowana, jest 
wielką szkołą życia. Dążenie 
do doskonałości i bycia naj
lepszym, nie kiedyś, za parę 
lat, ale teraz, wygrać ze swy
mi równieśnikami w mało 
znaczących dziecięcych za
wodach, potem w mistrzost
wach szkoły, miasta etc. Tak 
zaczyna się kariera wielkiego 
sportowca, późniejszego mi
strza olimpijskiego, którego 
młodzi ludzie będą naślado
wać, stawiając swe pierwsze 
kroki na łyżwach czy nar
tach, pnąc się w górę. I tak to 
się kręci.

A czym jest sport dla nas - 
ludzi, którym tak trudno jest

się wybrać nawet na niedzie
lny spacer, a co dopiero wło
żyć trampki i przebiec kil
kadziesiąt metrów. Rybnik 
jest przecież dużym mias
tem, tymczasem spacerowi
czów w pobliskich lasach czy 
nad wielopolską tamą policzyć

policzyć można na palcach obu 
rąk. Za to w sobotnie przed
południe na rybnickim tar
gowisku warto przyjrzeć się 
ludziom uwijającym się jak 
w ukropie, by na weeken
dowe wieczory i popołudnia 
zaopatrzyć się w jak najwię
kszą ilość kaset wideo z fil
mową szmirą i kiczem. Nie
którzy wstąpią jeszcze po 
nieodzowną w czasie „filmo
wej przygody,, flaszeszkę 
i czas jakoś zleci. Dzieci, 
podobnie jak rodzice, przez 
kilka godzin gapią się jak 
zaczarowane w szklany ek
ran.

Telewizja, video i kompu
tery to nasze grzechy główe. 
To właśnie te „atrybuty,, XX 
wieku, nam Polakom, przy
słoniły świat. Starsi ludzi 
z łezką w oku wspominają 
czasy, kiedy ludzie bardziej 
cieszyli się życiem, więcej 
czasu spędzając na łonie 
przyrody, na wspólnych za
bawach. Byli wtedy zdrowsi, 
choć wcale nie żyło się im 
dostatniej.

Obce jest nam uniwersal
ne pojęcie harmonii, co po
zwoliłoby na właściwe ko
rzystanie z cywilizacyjnych 
dobrodziejstw. Wprawdzie 
jest nam znane hasło, „w 
zdrowym ciele zdrowy 
duch„, ale to niewielu wzru
sza. Wszak skoro jest się 
w stanie podnosić do ust 
całymi seriami pięćdziesię
ciogramowe ciężarki, to 
znak, że z tym ciałem nie jest 
jeszcze tak źle. Podobnie zre
sztą jak z intelektem, skoro 
rozumiemy treść filmu 
w którym duży, a nawet bar
dzo duży Arnold, jednym 
strzałem odsyła do krainy 
wiecznych łowów kilku, 
a nawet kilkunastu mniej
szych drabów.

Tacy jesteśmy, a dokąd 
nas to zaprowadzi, przewi
dzieć chyba łatwo.

Wacław TROSZKA

Biathloniści w SKS „Ryfama,,
Ostatnie wyniki młodych 

biathlonistów „Ryfamy„ 
świadczą o ich sporych 
umiejętnościach.

Eliminacje do MIST
RZOSTW POLSKI - Zako
pane /22. 01. - 26. 01. / senio
rzy - dystans 20 km:
1 miejsce - Adam Gawliczek 
/5  minut karnych/, dystans 
10 km: 3 miejsce - Adam 
Gawliczek /3  minuty karne/ 
juniorzy - dystans 15 km: 
8 m - Tomasz Sikora /4  
minuty karne/; 9 m - Paweł 
Białoń /5 /; 18 m - Grzegorz 
Dworok /5 /; 22 m - Tomasz 
Kowalski /9 /; na dystansie 
3 x 7, 5 km sztafeta w skła
dzie Kowalski, Białoń, Siko
ra zajęła drugie miejsce, ju
niorzy młodsi - dystans 10 
km: 9 m - Mariusz Szlezinger 
/7 /, 14 m - Sławomir Koło

dziej /5 /, 16 m - Eugeniusz 
Pęczek/4 /; dystans 6 k m : 12 
m - Mariusz Szlezinger /59, 
13 m - Sławomir Kołodziej 
/5 /. Sztafeta w składzie: 
Szlezinger, Kołodziej, Pę
czek na dystansie 3 x 6 km 
zajęła trzecie miejsce, 
juniorzy - dystans 10 km:
1 m - Tomasz Sikora /0 /,
2 m - Paweł Białoń / l / ,  18 m. 
- Tomasz Kowalski /6 /, 22 
m Marek Kocur /5 /, 24 m, 
Grzegorz Dworok L/5/.

Eliminacje do MIST
RZOSTW POLSKI - Zako
pane /3 . 02. - 8. 02/
Seniorzy: dystans 20 km: 
Adam Gawliczek - 3 m: 10 
km Adam Gawliczek - 4 m.

juniorzy: dystans 15 km:
1 m - Tomasz Sikora /2 /,
8 m - Marek Kocur / 5 / 16 m - 
Tomasz Kowalski /8 /, 20 m - 
Grzegorz Dworok/9 /, 21 m - 
Piotr Wiaka /7 /; 10 km:
2 m - Marek Kocur / - / ,  3 m - 
Tomasz Sikora/2/, 7 m - 
Tomasz Kowalski /5 /, 9 m - 
Piotr Wiaka /4 /. Sztafeta 
w składzie: Kowalski, Ko
cur, Sikora na dystansie
3 x 7, 5 km zajęła pierwsze 
miejsce.
juniorzy młodsi: 10 km 3 m - 
Mariusz Szlezinger /5 /, 5 m - 
Eugeniusz Pęczek /7 /,
9 m Sławomir Kołodziej /3 /; 
6 km: 4 m - Mariusz Szlezin
ger, 5 m - Eugeniusz Pęczek 
/4 /, 6 m - Sławomir Koło-

SPORT * TURYSTYKA

Wielkie szachy małych szachistów

Od 19 do 21 lutego rybnic
ka Mała Scena gościła sza
chistów ze szkół podstawo
wych województwa katowic
kiego. W WOJEWÓDZ
KIEJ OLIMPIADZIE

Monika Bobrowska - dwu
krotna wicemistrzyni świata 
w szachach do lat 10-ciu 
w czasie zwycięskiej partii ze 
swoją nagroźniejszą rywalką, 
Moniką Luks z Czerwionki. 
Monika reprezentując SP  
5 z Rybnika wygrała wszyst
kie swoje partie.

SZACHOWEJ wzięły udział 
drużyny z siedemnastu miej
scowości. Zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa nr 5 z Leszczyn- 
Czerwionki przed drużyna
mi SP nr 5 oraz SP nr 31 
z Rybnika.

Zwycięska drużyną będzie 
reprezentowała młodych 
szachistów w kolejnych za
wodach na szczeblu makro
regionu.

W drużynie SP nr 5 grała

dziej /5 /. Na dystansie 
3x6  km sztafeta: Szlezinger, 
Kołodziej, Pęczek zajęła za
jęła pierwsze miejsce.
Puchar Europy - Orsible 
/Czecho-Słowacja/-1-2 luty 
92, 15 km: 9 m - Paweł 
Białoń, 26 m - Tomasz Siko
ra
10 km: 20 m - Paweł Białoń, 
25 m - Tomasz Sikora

Spory sukces w zawodach 
rozgrywanych w ramach Pu
charu Europy w Finlandii, 
osiągnął PAWEŁ BIAŁOŃ, 
który zajmując na dystansie 
15 km trzecie miejsce i 10 
km, miejsce drugie, zdobył 
Puchar Krajów Bałtyckich. 
Do tych startów zawodni
ków przygotowali Serafin 
Janik i Adolf Siemaszkie
wicz.

/w a ck /

MONIKA BOBROWSKA - 
aktualna wicemistrzyni Pol
ski do lat 14-tu oraz finalist
ka Mistrzostw Polski Kobiet 
w Szachach, które odbędą 
się w marcu br. w Świerado
wie Zdroju. Wszystkie roz
grywane /i  wygrane/ przez 
nią partie budziły zaintere
sowanie młodych i starszych 
szachistów. Podobnie było 
z jej młodziutkimi następ
czyniami, MAŁGOSIĄ 
SZYDŁOWSKĄ i ALĄ 
CHMIELIŃSKĄ z SP nr 
31. Zawodom młodych sza
chistów towarzyszyła atmo
sfera pełna skupienia i praw
dziwie sportowej rywaliza
cji. Wiek reprezentantek na
szego miasta dobrze wróży 
rybnickim szachom na przy
szłość...

/g w /

Najmłodsze nadzieje ryb
nickich szachów - po prawej 
Małgosia Szydłowska (8lat) 
i Ala Chmielińska (w głębi, 
7 lat) - finalistki Mistrzostw 
Polski do lat 10-ciu - na tej 
olimpiadzie ze stoickim spo
kojem reprezentowały SP nr 
31 z Rybnika

Walne zebranie
W czwartek 5 marca w sali 

NOT kop. „Rymer„ o godzi
nie 14. 30 rozpocznie się wal
ne zebranie sprawozdawczo- 
wyborcze Międzyzakładowe
go Klubu Sportowego „Ry
mer,, Niedobczyce. Druga 
tura obrad rozpocznie się 
o godz. 15. 00 dnia następne
go.

/w a ck /

1 0 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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O pluralizmie 
wartości estetycznych

Gdy zadamy sobie pyta
nie, czy istnieje jedna nad
rzędna wartość estetyczna 
jaką jest PIĘKNO, czy też 
należy uznać piękno za jed
ną z wielu wartości obok 
takich jak np. wzniosłość, 
tragizm, komizm, poetycz
ność, brzydota itp. - nasuwa 
się odpowiedź, iż zagadnie
nie to znane jest w estetyce 
pod nazwą MONIZMU 
I PLURALIZMU WAR
TOŚCI ESTETYCZNYCH
ESTETYCZNYCH. Dziś rozwiązania 
tego problemu idą w kierun
ku PLURALIZMU WAR
TOŚCI ESTETYCZNYCH
NYCH.

Przez PIĘKNO rozumie 
się bowiem zazwyczaj nacze
lną wartość estetyczną sztu
ki klasycznej, a więc sztuki 
opartej na ściśle określo
nych, uznanych za dosko
nałe proporcjach, sztuki peł
nej harmonii i ładu, dającej

człowiekowi odczucie głębokiej

głębokiej radości i ukojenia. Sztu
ce tej nadano miano SZTU
KI APOLLIŃSKIEJ /A- 
pollo - bóg-patron piękna, 
muz i sztuki/.

Ale już w czasach staro
żytnych istniał drugi nurt 
sztuki - DIONIZYJSKI 
/Dionizos - bóg wina i eks
tazy/, przejawiający się głó
wnie w tragediach greckich, 
gdzie rozpasane namiętności 
i ciążące nad człowiekiem

fatum burzyły harmonię 
i ład przedstawionego świa
ta. W sztuce każdej epoki 
można te  dwa nurty rozróż
nić.

Dziś dominuje sztuka, któ
ra nie dostarcza nam radości 
i ukojenia, lecz która nas nie
pokoi i narzuca problemy, 
która zmusza nas do zastano
wienia się nad ujemnymi i nio
sącymi niebezpieczeństwo dla 
ludzkości stronami naszej 
współczesności; jest to więc 
sztuka, która burzy nasze do
tychczasowe przekonania 
i nie dając gotowych rozwią
zań, zmusza do ich samodzie
lnego szukania. Dla takiej 
sztuki określenie PIĘKNO 
jest w zupełności niewystar
czające.

Człowiek powinien bowiem 
mieć świadomość bogactwa 
zjawisk będących źródłem 
przeżyć i inspiracji w sztuce, 
wielości sposobów przedsta
wiania i interpretowania rze
czywistości, niepowtarzalno
ści i zmienności form dzieła 
plastycznego, różnorodności 
jego funkcji. Dopiero wów
czas zyska możliwość własnej 
oceny, uświadamiając sobie 
równocześnie względność 
kryteriów estetycznych
sprzyjających rozsądnej tole
rancji dla odmiennych upodo
bań.

Meret Oppenheim „ŚNIADANIE W FUTRZE,, -1936 R.

„Śniadanie w futrze,, przedstawia filiżankę, spodek i łyże
czkę pokryte futrem. Jest to aluzja do damskich toalet 
używanych w czasie południowego posiłku.

rys. Marian RAK

DISCO-
zadyma

Rybnik, 22 lutego 1992 r., 
godzina 17. 00. Aula Liceum 
im. H. Sawickiej. Zaczyna się 
dyskoteka. Ale nie taka zwy
kła. Organizatorzy przewi
dzieli na ten wieczór wiele 
niespodzianek w postaci nie
konwecjonalnych nagrań. 
Sprawili ucztę fanom muzy
ki IZRAELA, ARMII, JA
NIS JOPLIN, THE CURE. 
Smaku miał dodać występ 
na żywo dwóch zespołów: 
PORNOGRAFITTI i składankowo
składankowo - karnawałowej fo
rmacji THE BUGS BUN
NY SHOW. Na scenie POR
NOGRAFITTI:  publiczność
publiczność bawi się świetnie, a ze-

zespół daje z siebie wszystko. 
Organizatorzy nie dają wy
tchnąć publiczności. Do bo
ju ruszają DEAD KENNE
DY’S z „California ueber 
alles,,. Licznie przybyła „za
łoga,, punków szaleje. Po 
nich zaczyna THE BUGS 
BUNNY SHOW. Część pu
bliczności zasiada na prosce
nium, ale reszta bawi się da
lej. Kapela gra ok. 30 minut. 
Repertuar trochę niespójny, 
ale jest fajnie. Cała impreza 
A u  niezadowoleniu słucha
czy/ kończy się „Glorią,,. 
Trzeba w końcu do domu, 
przyczesać „irokeza,,, po
wiedzieć rodzicom „dobry 
wieczór...,, Ciekawe, czy je
szcze kiedyś, ktoś pokusi się 
o zorganizowanie takiej „di
sco-zadymy„? W każdym 
bądź razie dla organizato
rów brawa!

/ l o l /

N o w i n k i  w   k u c h n i

Zestaw obiadowy z 1910 roku
Jeszcze jeden zestaw obia

dowy z kuchni stuletniej, na
prawdę niedrogi. Kuch
mistrz Antoni Teslar w książ
ce „Kuchnia polsko-francu
ska,,, wyd. w 1910 r. propo
nował na obiad: rosół z klus
kami z wątróbki, udziec bara
ni z czosnkiem, jabłka z kre
mikiem.

Rosół z kluskami z wątró
bki - na 15 dkg masła za- 
smażyć 1 usiekaną cebulę, 
ukrajać w kosteczki 5 bulek 
i wymięszać z masłem; ukrę
cić na maszynce 1 kg wątró
bki cielęcej, posolić i popiep
rzyć, zmięszać z kosteczka
mi, dosypując 10 dkg tartej 
bułeczki. Po chwili robić 
okrągłe kluski na stolnicy, 
podsypując tartą bułką, goto
wać wolno 10 min. w rosole, 
dodać jarzynki.

Wykruszały udziec barani
wymyć, posolić, naszpikować 
czosnkiem, ułożyć w niskim 
rondlu, dodać jarzyn i tłusz
czu i dusić do miękkości tak, 
aby nie przypalić, ale pod 
koniec przyrumienić. Upie
czony udziec pokrajać, ułożyć 
na kości w całość, smak prze
cedzić, tłuszcz zlać i gorącym 
baraninę polać i poddać. Po
dawać z makaronem wło
skim.

Mięso z młodego barana 
jest doskonałem pożywie
niem i nadaje się na lepsze 
obiady. Ciemne mięso świa
dczy, że zwierzę jest stare, 
a wtedy nie może być użyte 
do pieczenia, lecz do dusze
nia lub siekaninę.

Warto więc zatem docenić 
wspaniałe właściwości sma
kowe i odżywcze baraniny 
i zrezygnować na jakiś czas 
z populanrego schabowego.

Na deser - kruche ciasto 
Z jabłkami: 45 dkg mąki, 30 
dkg masła, 15 dkg cukru 
i 3 żółtka razem zagnieść 
i upiec blacik odpowiedni do 
półmiska. Obrać jabłek nie
dużych, wydrążyć je na wylot, 
ugotować tak, żeby były 
miękkie a cale ostudzić, nało
żyć wiśni, ułożyć na półmisku 
wokoło, a środek zostawić 
pusty. Ubić 5 białek na tęgą 
pianę, wmięszać do niej 12 
dkg cukru, obciągnąć nią jab
łka zupełnie i posypać cuk
rem.
W środek nałożyć kremiku 
waniliowego i na chwilę wsta
wić do pieca.
Kremik przyrządza się w ten 
sposób: 20 dkg cukru, 8 dkg 
mąki, 4 cale jajka, 4 żółtka, 
1/2 litra mleka, 1/4 litra 
śmietanki, wanilia. Wszystko 
razem ubić i zagotować.

GRAŻYNA STANIEK

Pod znakami    ZODIAKU

BARAN
(23. 03 - 20. 04)

Próba narzucenia komuś blis
kiemu swojego zdania na silę 
nie powiedzie się. Wysłuchaj 
w spokoju racjonalnych argu
mentów.

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

Dobra passa już blisko. Wy
korzystaj ją i szybko sfinali
zuj interes, który na to czeka 
od paru miesięcy.

BLIŹNIĘTA  
(22. 05. - 21. 06. )  

Rekreacyjny wyjazd, który 
miał nastąpić pod koniec 
przyszłego tygodnia stoi pod 
znakiem zapytania. Szczęś
cie, że odsunął się tylko 
w czasie.

R A K
(22. 06. - 22. 07. )

Cóż, Twoje niezdecydowanie 
znów sprawiło, że świetna 
okazja przeszła Ci koło nosa. 
Nadarza się następna, nie 
przegap szansy.

LE W
(23. 07. - 23. 08. )

Zastanów się, czy nie bie
rzesz na siebie zbyt wielu obo
wiązków. Uzyskujesz sukce
sy zbyt dużym kosztem.

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

W  środku tygodnia spotka 
Cię spora niespodzianka. 
Niech Cię nie zwiedzie pierw
sza na nią reakcja.

WAGA
(23. 09. - 23. 10. )

Trzeba będzie kogoś otoczyć 
opieką, co wprawdzie wyma
ga trochę wysiłku, ale wdzię
czność, choć nie wyrażona 
głośno, wynagrodzi trudy.

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

Próba uspokojenia wewnętrz
nego daje efekty! Zyskają na 
tym Twoje tzw. kontakty 
międzyludzkie.

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

Z  przyczyn od Ciebie niezale
żnych poniesiesz niewielką, 
straty finansową. Cóż, lepiej 
B Y Ć niż MIEĆ!

KOZIOROŻEC  
(22. 12. -  20. 01. )  

Minęły kłopoty zdrowotne 
i z nowym zapasem sił przy
stępujesz do pracy. Twój op
tymizm, choć innych dziwi, 
jest w pełni uzasadniony...

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

Wspinanie się po grzbietach 
innych jest może efektywne, 
ale na krótką metę. W  końcu 
trzeba będzie wykazać się sa
memu!

R Y B Y
(20. 02. - 20. 03. )

Spróbuj cieszyć się każdą 
chwilką, a kiedy zbierzesz je  
wszystkie razem, okaże się, 
że nie jest tak źle! 

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Pielęgnacja 
paznokci stóp

- Osusz stopy starannie zwłaszcza
 zwłaszcza między palcami

 Obcinaj paznokcie w dob
rym oświetleniu, po kąpieli 
kiedy stopa jest czysta
- Obcinaj je poprzecznie i nie 
krócej aniżeli krawędź palca
- Nie mocz obolałych nóg. 
Jeżeli bolą cię stopy, zdejm 
buty i usiądź z nogami unie
sionymi na poziomie bioder
- Nie otwieraj pęcherzy igłą.
- Nie używaj podwiązek, ani 
innych obciskających udo 
części ubrań, powoduje to bo
wiem zaburzenia krążenia 
krwi w obrębie stopy.
- Buty powinne być miękkie 
i starannie dobrane - kształt 
buta powinny cechować: nie
zbyt wysoki obcas, wąska 
część środkowa, prosty brzeg 
przyśrodkowej części pode
szwy i miękka cholewa.
- Noś skarpety wełniane lub 
bawełniane, które powinne 
być ok. 1 cm dłuższe od naj
dłuższego palca stopy. Sto
pom należy zapewnić dobrą 
wentylację.

U wielu osób dolegliwość 
nóg powstaje wskutek dodat
kowych wad stopy powodują
cych powstawanie odcisków. 
Plaska stopa usposabia do 
powikłań, należy jej zapobie
gać i leczyć.

/  J. B. /

Paznokcie są zrogowacia
łymi płytkami, pokrywają
cymi powierzchnie grzbieto
we ostatnich paliczków.

Naturalny wzrost pazno
kcia wynosi 0, 12 mm na do
bę, zaś przy wzmożonym 
ukrwieniu może być szybszy. 
Zastój żylny prowadzi do 
upośledzenia wzrostu paz
nokcia. Całkowity odrost 
paznokcia trwa do 150 dni 
w obrębie rąk, nieco dłużej 
w obrębie stóp. Wzrost paz
nokcia podlega rytmowi do
bowemu, w czasie dnia 
wzrost jest szybszy.

W dziedziństwie i wieku 
starszym wzrost paznokci 
jest wolniejszy.

Kiedy ból, zaczerwienie
nie, obrzęk lub zmiany bar
wy paznokci stóp dają o so
bie znać - przypominamy so
bie o ich pielęgnacji.

Zmiany w paznokciach 
mogą mieć różne podłoża, 
np. charakter wrodzony, to
warzyszyć chorobom skóry, 
występować w przebiegu 
chorób ogólnoustrojowych, 
być wywołane przez czynni
ki miejscowe pochodzenia 
urazowego, pasożytniczego 
i bakteryjnego. Mogą po
wstać na skutek zmian trofi
cznych, w tym na skutek 
niedoboru witamin.

Oto kilka praktycznych 
zasad pielęgnacji stóp:
- M yj stopy codziennie ciepłą 
wodą i łagodnym mydłem

Humor z rybnickich zeszytów szkolnych

Zadanie: ułóż zdanie z wy
razami, w których „nie,, pi
sze się łącznie. Odpowiedź: 
nietoperz i niedźwiedź idą na 
nieszpory.

Byk jest zwierzęciem na
rodowości hiszpańskiej.

Pasożyt to taka bakteria, 
która przykładowo zjada cu
dze żyto. Ale niektóre bak
terie żyją w symbiozie i wte
dy jest wszystkim bardzo 
przyjemnie.

F atałachy z naszej szafy

Snują się 
okularnicy...

Modzie ulega prawie 
wszystko - od poglądów, po
przez ubiory i sprzęty do 
trendów w sztuce. Nic więc 
dziwnego, że wpływ mody 
na kształt okularowych 
oprawek, które plasują się 
gdzieś między dodatkiem do 
stroju, a dziełem sztuki użytkowej

użytkowej, nie ulega kwestii. 
I oczywiście, rzecz dotyczy 
zarówno szkieł optycznych, 
jak i słonecznych.

Od pewnego czasu można 
już wybrać niezłe oprawki 
u optyków. Znane firmy ce
nią się wprawdzie wysoko, 
ale też okulary nosi się na 
czubku nosa, a więc w miej
scu bardzo eksponowanym, 
że warto się wykosztować.

Oprawki przeszły sporą 
metamorfozę, bo zgodnie 
z ogólnym trendem wróciła 
moda na lata 60, a nawet 50. 
Nie wszyscy przyzwyczailiś
my sią jeszcze do czarnych 
lustrzanek oraz kocich 
kształtów i panterkowego 
wzronictwa, a już moda po
szła dalej i obecnie lansowa
ne oprawki są zaokrąglone 
i z matowanego białego two
rzywa.

Takich, jak na zdjęciu, je
szcze, niestety, u optyków nie 
znajdziemy.

Wróżka

 Warto zobaczyć

Milczenie owiec

Prawdziwą zmorą południo
wych seansów filmowych w du
żych miastach są pseudokino
mani, a więc wagarowicze chcą
cy przeczekać „matmę,,, pano
wie na delegacji, którzy załatwili 
już sprawę i mają czas do odjaz
du pociągu czy robiący zakupy, 
których rozbolały nogi. Są oni 
zazwyczaj niezainteresowani 
tym, co dzieje się na ekranie 
i mniej lub bardziej świadomie 
przeszkadzają tej części widow
ni, która film chciała obejrzeć.

I o dziwo, na seansie o 12. 15 
w kinie „Atlantic,, w Warszawie 
na Chmielnej, było cicho jak 
makiem zasiał. I to od samego 
początku...

Sprawiło to „MILCZENIE 
OWIEC,,, szeroko już reklamo
wany film Jonathana DEMME 
z Jodie FOSTER i Anthony 
HOPKINSEM w rolach głów
nych.

Trawestując znane wyrażenie

nie, film jest, na pierwszy rzut 
oka, „głęboko nieludzki,,. Wielu 
z nas nie miało do tej pory 
pojęcia, do czego zdolni są prze
stępcy - dewianci i wychodząc 
z kina, jesteśmy raczej skłonni 
przypisać obejrzane przed chwi
lą okropieństwa wyobraźni sce
narzysty i pisarza, na podstawie 
którego powieści scenariusz po
wstał.

Niestety, już wieczorne wia
domości TV sprowadzają nas na 
ziemię. Wyrok dożywocia/aku
rat w tym stanie USA nie ma 
kary śmierci/dla wielokrotnego 
mordercy, nekrofila i kanibala, 
przekonuje nas, że filmowy ob
raz z fantazją miał niewiele

wspólnego.
Umysł przeciętnego, „norma

lnego,, człowieka nie jest w sta
nie przeniknąć motywacji de
wianta. Dlatego młoda agentka 
FBI, grana przez Jodie Foster 
stara się zbliżyć do więzionego 
mordercy - kanibala, a jedno
cześnie superinteligentnego le
karza - psychiatry, by na pod
stawie jego wskazówek dotrzeć 
do przestępcy mordującego 
młode kobiety i obdzierającego 
je ze skóry. Próba się powiedzie, 
a konfrontacja młodej agentki, 
którą trapią przeżycia z dzieciń
stwa oraz uosobienie zła, jakim 
jest dr Lecter, doprowadzi do 
dziwnego porozumienia...

/r ó ż /
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w kartach, 10. pracuje na ścianie, 11. ptak 
żyjący nad brzegami wód, 15. wśród warzyw, 
17. część saksofonu lub trąbki 19. absces, 21. 
ptak z rzędu chruścieli, 22. niedokrwistość, 
23. czerwień + fiolet 
Pionowo:
1. władca, 2. odległość między przedmiota
mi, 3. stateczność, 4. w igle, 5. aorta, 6. 
zamiar, 9. wielki kompozytor barokowy, 12. 
z Wiedniem, 13. potocznie - stary samochód, 
14. niejedna w dorobku Andersena, 15. 
liliput, 16. choroba skóry, 18. płynie przez 
Wrocław, 20. nie liryk 
Wśród czytelników, którzy nadeślą prawid
łowe rozwiązanie do 6 marca br., wylosowa
na zostanie nagrody w postaci KASETY 
VIDEO. Rozwiązanie prosimy przesłać na 
nasz adres: „Gazeta Rybnicka,,, Rybnik, 
ul. Kościuszki 54

N A S Z E  
PROPOZYCJE 

RYBNICKI OŚRODEK 
KULTURY 

Mała Scena TZR 
29 lutego, godz. 18. 00 -
24. 00,  DYSKOTEKA, cena 
biletu 25. 000, -zł
1 marca, godz. 18. 00 - 23. 00, 
DYSKOTEKA, cena biletu
15. 000,  -zł
3 marca, godz. 18. 00 - 24. 00, 
,, ŚLEDŹ„ - ostatnia dysko
teka karnawału 1992 r., cena 
biletu 50. 000, - plus kon
sumpcja

Dyskusyjny Klub Filmowy 
EKRAN

2 marca, godz. 19. 00 „NA
JEMNIK,,, film prod. an
gielskiej, reż. Allan Bridges, 
w roli głównej Robert Shaw, 
wstęp za okazaniem karnetu 
/do nabycia przed projek
cją

Kino Premierowe 
3 - 5  marca, godz. 15. 00, 
17. 15, 19, 30 - film prod. 
USA pt. MILCZENIE

1 2

OWIEC, najgłośniejszy 
thriller ostatniego roku nomi
nowany do OSKARA 1992, 
reż. J. Demme, w rolach głó
wnych J. Foster i Anthony 
Hopkins, cena biletu 
15. 000, - i 10. 000, - zł. 
SPECJALNY POKAZ NO
WEGO KINA JAPOŃ
SKIEGO:
6 marca, godz. 17. 00, „SE
KURA TAI - 6 SIER
PIEŃ,,, reż. Kanetho Shindo, 
historia wędrownego teatru 
zniszczonego wybuchem 
bomby atomowej w Hiros
himie; „FESTIWAL OG
NIA,,, reż. M. Yanagimachi, 
tematem jest człowiek i natu
ra, rodzina i jej wynaturze
nia,
7 marca, godz. 10. 30, 
„KLUB TAJFUNU,,, reż. 
S. Somai - film, o którym B. 
Bertolucci powiedział: „Zbli
żanie się tajfunu podnieca li
cealistów. Prawdziwe kino 
jest jak oko tajfunu,,, „RO
DZINNA GRA,,, reż. Y. 
Murida, błyskotliwa kome
dia ukazująca gorączkę ro
dziców i urazy młodzieży 
związane z piekłem egzami
nów; cena biletu /n a  każdy 
 dzień przeglądu/ -15. 000, - zł

/ g w /
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