
Bezpøatne ogłoszenia o m iejscach pracy
SZUKASZ PRACOW N I K Ó W  - O G Ł O Ś  T O  U  N A S  !!! ???

przyszłego numeru „Gazeta Rybnicka,, udostępnia bezpłatnie swoje łamy wszystkim, którzy poszukują pracowników.
Rynek pracy jest coraz bardziej „gorący,,, więc wszyscy, którzy oferują miejsca pracy mogą u nas zamieścić takie ogłoszenie bezpłatnie.
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K O N K U R S
na stanowiska dyrektorów

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORÓW 

I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
Nr 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33

II PRZEDSZKOLI:
Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 
38, 39, 41, 42, 43, 45, 46.

III OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ Nr 1, 2, 3 
oraz MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
- co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego 
w pełnym wymiarze godzin
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, a w przypadku przedszkoli, OPP i MDK
- co najmniej studium nauczycielskie
- dobry stan zdrowia
OFERTY KANDYDATÓW ZAWIERAJĄCE:
1/ kwestionariusz osobowy
2 / odpisy dyplomów studiów i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i osiągniącia zawodowe
3 / opinie z miejsc pracy z ostatnich 5 lat
4 / koncepcję pracy na stanowiska dyrektora danej placówki,

należy składać w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta d/s Oświaty - przy ul. 3 Maja 27, I piętro, pokój nr 5 
w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, to jest do dnia 20 marca 1992 roku włącznie
- z oznaczeniem jakiej placówki dotyczą.

Konkursy zostaną przeprowdzone w okresie od 27. 03. do 15. 04. na zasadach wynikających z ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz regulaminu konkursu ustalonego przez Zarząd Miasta.
Z treścią tych aktów zapoznać się można w Biurze Pełnomocnika, w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym 
Przedszkoli oraz w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół Podstawowych.

Cement jest niewinny, 
bo go tam nie było...

DZIURA
w moście

Wiadukt nad torami kole
jowymi na ulicy Mikołow
skiej - drodze wylotowej do 
Katowic - zieje od kilku dni 
czarną dziurą, która ujaw
niła żałosny stan całej nawie
rzchni wiaduktu. Zbudowa
no go kilkanaście lat temu, 
więc najwcześniej za lat 50 
powinien się sypać, a on 
już... nadaje się tylko do roz
biórki.

Jak poinformował nas wi
ceprezydent MARIAN 
ADAMCZYK zastosowane 

c. d. na str. 3

Zjawisku, któremu 
na imię KOBIETA, na 
próżno usiłowali oddać 
sprawiedliwość artyści 
wszystkich epok. Tak
ie słowo jest bezsilne 
wobec JEJ wielorakiej 
natury.
Dzień Kobiet tuż, tuż - 
Z tej to okazji naszym 
DROGIM CZYTEL
NICZKOM oraz 
WSPÓŁPRACOWNI
COM wytrwania w by
ciu tą Jedną Jedyną 
oraz wyrozumiałości 
dla płci przeciwnej 
- życzy męska część re
dakcji GAZETY RY
BNICKIEJ

________________

Dla kogo
ostrzegawczy dzwonek?

STRAJK
PRZED

TABLICĄ
Aczkolwiek w sprawach 

wielkich nie jesteśmy zainte
resowani, to jednak z ich owo
ców chcemy korzystać. 
/GRZEGORZ ZACH A
RIASIEW ICZ, Kazanie 
miane na pogrzebie księdza 
Stanisława Konarskiego 
5 sierpnia roku 1773/

28 lutego odbył się w szko
łach, nie mający jeśli chodzi 
o zakres precedensu w całej 
historii polskiej oświaty, 
strajk ostrzegawczy nauczy
cieli. Ogłosił go Zarząd Głó
wny Związku Nauczycielst
wa Polskiego po wyczerpa
niu wszystkich form działa
nia przewidzianych ustawą 
o sporach zbiorowych. 
Wzięło w nich udział 63 pro
cent polskich szkół /wg da
nych M EN/, zaś ZNP po
daje liczbę 83 procent placó
wek uprawnionych do straj
ku. O wybranej formie pro
testu decydowały grona pedagogiczne 

c. d. na str. 3
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Rybnik samorządów
Przeprowadzone prawie 

dwa lata temu wybory samo
rządowe były początkiem 
zasadniczych zmian w gmi
nach. Zerwano ze starym 
i raczej skompromitowanym 
systemem rad narodowych. 
Nowo wybranym radnym 
przypadło budowanie bar
dziej autentycznego samo
rządu. W wielu miastach od
bywało się to poprzez opoz
cyję w stosunku do tego co 
było. A jednym z elementów 
starego systemu były tzw. 
Komitety Osiedlowe Samo
rządu Mieszkańców. Często 
nie mające żadnego wpływu 
na to co się dzieje w dzelnicy, 
stawały się instytucją fasa
dową. Najczęściej więc nowe 
władze miejskie likwidowały 
KOSM-y. W Rybniku uzna
no jednak, że w systemie 
samorządowym miasta po
trzebne jest przedstawiciel
stwo mieszkańców na szcze
blu dzielnicy. Rada Miejska 
przyjęła więc uchwałę, która 
ustanawiała instytucję rad 
dzielnicowych. Wybory do 
nich odbyły się w końcu 
1990 r. Po ponad roku oka
zało się, że decyzja ta była 
właściwa. Działacze samo
rządów dzielnicowych bar
dzo często aktywnie uczest
niczą w rozwiązywaniu miej
scowych problemów. A są to 
różne sprawy - od utrzymy
wania i tworzenia zieleńców, 
przez układanie chodników, 
utwardzanie dróg, oświetle
nie ulic po budowę kanaliza
cji, gazociągów i wodocią
gów. Wiele zależy od rodza
ju dzielnicy. Gdy na przy
kład w Boguszowicach Sta
rych samorząd podejmuje 
inicjatywy w dziedzinie tele
fonizacji, gazyfikacji, to 
w Stodołach i Chwałęcicach 
problemem jest dowóz wody 
beczkowozami i koniecz
ność budowy wodociągu.

Zasadniczno w lepszej sy
tuacji są dzielnice położone 
w centrum. Tu mieszkańcy 
odczuwają braki w zaspoko
jeniu potrzeb wyższego rzę
du, jak estetyka osiedla czy 
regularny wywóz śmieci. 
Dzielnice peryferyjne, często 
o charakterze miejskim bo
rykają się z rozwiązaniem 
bardziej podstawowych 
spraw - brak wody w stu
dniach, utwardzenie dróg 
czy budowa kanalizacji. Nie 
jest możliwe załatwienie 
wszystkich problemów od 
razu - budżet miejski nie jest 
w stanie tego sfinansować. 
Konieczne jest więc ustale
nie pewnej hierarchii ważno
ści. W Rybniku jako priory
tet przyjęto budowę wodo
ciągów, tak aby jak najszyb
ciej wszyscy mieszkańcy 
miasta mieli wodę w domu.

Inicjatywy ułatwiające ży
cie w dzielnicach często wy
magają zaangażowania sa
mych mieszkańców. Wiele 
więc zależy od sposobu dzia
łania Rady Dzielnicy - czy 
potrafi ona skupić i zinteg
rować ludzi i pobudzić do 
działania.

Są samorządy bardzo ak
tywne i takie, którym trud
niej się zorganizować. Dzia
łacze, którzy już coś zrobili 
dla ludzi, zdobywają wśród 
nich większy autorytet i po
słuch. Łatwiej wtedy im wy
jaśnić, że wszystkie proble
my należy rozwiązywać sto
pniowo. Bardzo dobrze 
działa już od wielu lat samo
rząd w Niedobczycach. Po
trafili tam wciągnąć kopal
nię do pomocy w przepro
wadzaniu wielu inicjatyw 
dla dobra mieszkańców. Ro
botę rozkłada się tam na 
etapy - tak aby co roku coś 
wykonać. A dzięki zdobyte
mu autorytetowi przekona
nie ludzi o słuszności takiego

podejścia nie było wielkim 
problemem. Wiadomo było, 
że jak Henryk Ryszka po
wiedział, że ta droga zosta
nie zrobiona za rok, a tamta 
za dwa lata, to tak było. 
Samorząd mógł więc ustalić 
harmonogram prac na dłuż
szy czas.

Doświadczenie organiza
cyjne samorządu gotartowi
ckiego wykorzystują dziś in
ni. Alojzy Kuśka szkoli dzia
łaczy z innych dzielnic - pod
powiada im jak załatwić np. 
transport czy pieniądze dla 
przeprowadzenia lokalnych 
inicjatyw.

Trudniej jest zorganizo
wać ludzi w dzielnicach 
śródmiejskich, gdzie jest 
większa anonimowość 
i mniejsze utożsamianie się 
z najbliższym otoczeniem. 
Mieszkańcy często nie wie
dzą, kto jest przewodniczą
cym ich rady dzielnicowej. 
Samorządy dzielnicowe sta
nowią bardzo ważny ele
ment w systemie zarządza
nia miastem. Bardzo poma
gają Radzie Miejskiej i Za
rządowi Miasta w administ
rowaniu Rybnikiem. Dzięki 
nim łatwiej jest rozpoznać 
potrzeby mieszkańców. Bo 
przecież na dole ludzie lepiej 
wiedzą, co jest im potrzebne. 
Poprzez podejmowanie od
dolnych inicjatyw, miesz
kańcy stają się coraz bar
dziej gospodarzami swojej 
dzielnicy.

W lutym odbędą się spot
kania przedstawicieli Zarzą
du Miasta i radnych z prze
wodniczącymi grup dzielnic. 
Zostanie na nich ustalone, 
które roboty w poszczegól
nych częściach miasta zosta
ną wykonane w tym roku, 
a które muszą jeszcze po
czekać. Zgłoszone przez sa
morządy mieszkańców p o 
trzeby należy dostosować do 
możliwości miejskiego bu
dżetu, zgodnie z przyjętymi 
przez władze miasta priory
tetami.

Marek JAKUBIAK

LISTY DO 
 REDAKCJI

Szanowna Redakcjo!
W gazecie Waszej nr 5/57 

z dnia 7 luty 1992 r., ukazała 
się krótka wzmianka pt. „Pa
weł i Gaweł,, - c. d. „ na temat 
budowy drogi. Lapidarne 
przepraszam pod naszym 
adresem nie wyczerpuje pro
blemu i nie załatwia sprawy, 
gdyż dziennikarz nadal su
geruje jakoby z naszej winy 
nie została droga utwardzo
na. Nie odpowiedziano na
tomiast na nasze pytania po
stawione w poprzednim Wa
szym wydaniu, jak również 
nie sprostowano kłamstw. 
Skoro przedstawia się Urząd 
Miasta i Samorząd w roli 
dobrego „Wuja Sama,, to 
dlaczego nie została sprawa 
załatwiona zgodnie z pra
wem? Najpierw wydziedzi
czenie, a następnie utwar
dzenie. Brak pieniędzy w ka
sie Miasta na wydziedzicze
nie, a skąd wzięły się pienią
dze na zapłacenie specjalis
tycznej ekipy, która miała 
drogę utwardzać? Może za 
rok komisja badająca bu
dżet miasta zleci zapłacenie 
za wykonanie prac i materiał 
właścicielom gruntu? Nie 
o emocje tu chodzi i dobrą 
wolę, ale o rzetelne i zgodne 
z prawem załatwienie, aby 
w przyszłości nasze dzieci nie 
musiały przeżywać podob
nych spraw.

Dziennikarz w swoich re
lacjach winien wykazywać 
maksymalny obiektywizm, 
a nie kierować się tylko i wy
łącznie własnym poglądem, 
względnie relacjami na zasadzie

zasadzie „ jedna baba drugiej 
babie,,! Skoro miał Pan od
wagę nas obrażać wypisując 
stek kłamstw, to w obowiąz
ku leży sprostowanie i nie 
mieszanie w błocie. I tego 
nadal oczekujemy.

Dorota Kubiś
Roman Paprotny

X X X

Od autora
Pani Dorota Kubiś i pan Ro
man Paprotny twierdzą, że 
ich obrażam, „wypisując 
stek kłamstw,, i „mieszając 
w błocie,,. Zarzuty tego typu 
trzeba udowodnić - a tego - 
w liście nie zrobiono.

Uważam, że pisząc artykuł 
„Paweł i Gaweł,, starałem się 
być obiektywny - zrelacjono
wałem wypowiedzi stron 
konfliktu oraz przedstawi
ciela Urzędu Miejskiego. 
Nie moja to wina, jeśli pań
stwo uważają, że wypadli 
niekorzystnie. Nie moją wi
ną jest to, że nie przysługuje 
państwu odszkodowanie za 
przeznaczony na drogę 
grunt.

Jak wyjaśniano mi 
w Urzędzie Miejskim, nie jest 
to droga publiczna, lecz pry
watna i miasto nie ma obo
wiązku jej wykupić. Jeśli ta
kie stanowisko Urzędu Miej
skiego jest niezgodne z pra
wem, to należy to udowodnić 
jego urzędnikom wskazując 
przepisy prawne, które zobo
wiązują władze mniejskie do 
wykupu waszej ziemi.

Pretensje należy więc kie
rować pod innym adresem - 
nie do gazety. Sądzę, że po
lemikę na ten temat na ła
mach „Gazety Rybnickiej,, 
należałoby już zakończyć.

Marek Jakubiak

KRONIKA POLICYJNA

Do przedszkola przez dach
W nocy z 12 na 13 lutego 

nieznany sprawca włamał się 
do przedszkola przy ul. Gór
nośląskiej. Po wyłamaniu 
pokrywy wejścia na dach do
stał się do środka i z kan
celarii skradł kalkulator, ze
garek elektroniczny i 30 
tys. zł.

Dywanowe włamanie
Do drogerii przy ul. Wrę

bowej w nocy z 12 na 13 
lutego włamali się nieznani 
sprawcy. Po zerwanie kłó
dek i wybiciu szyb skradli 
dywany, papierosy, kalkula
tory i gotowkę w kwocie 
ponad 800 tys. zł. Suma strat 
wyniosła 2, 5 mln zł.

Kradzież w Hermesie
14 lutego w sklepie „Her

mes,, jednej z mieszkanek 
Rybnika skradziono torbę 
z dokumentami i gotowką 
w wysokości 30 mln zł.

Śmierć na torach
W nocy 14 lutego na szla

ku kolejowym Rydułtowy - 
Sumina pociąg towarowy re
lacji Rydułtowy - Chałupki 
potrącił nieznanego mężczy
znę, który wszedł na tory 
bezpośrednio pod nadjeż
dżający pociąg. Mężczyzna 
poniósł śmierć na miejscu.

Sprawcy rozboju w areszcie
Policyjny patrol zmotory

zowany w nocy 15 lutego ok. 
godz. 2. 00 zatrzymał po po
ścigu dwóch sprawców na
padu na pasażera na dworcu 
PKP w Rybniku. Przestępcy 
pobili swoją ofiarę i okradli 
ją. Zawiadomiony o tym pa
trol policji ujął napastników, 
którzy zostali osadzeni 
w areszcie.

Worek na głowę
Rankiem 15 lutego na pa

rkingu przy ul. Wysokiej nie
znani sprawcy napadli na 
wysiadającego z samochodu 
mężczyznę, zarzucając mu 
worek na głowę. Napadnię
temu skradli z kurtki 9. 800 
dolarów USA.

Zemsta byłej żony
15 lutego pewna miesz

kanka Rybnika podpaliła 
mieszkanie swojego byłego 
męża przy ul. Groborza. 
Straty wyniosły 50 mln zł.

Nóż na gardle
15 lutego jeden z miesz

kańców Rybnika powiado
mił policję, że został napad
nięty przez nieznanego męż
czyznę, który przystawił mu 
nóż do gardła i zażądał pie
niędzy. W Rybniku jak 
w Chicago - pieniądze, albo 
życie!

Ubezpiecz się w „Weście,,!
Z biura zakładu ubezpie

czeń „Westa,, w Rybniku 
przy ul. Kościuszki 15 lutego 
skradziono kurtkę skórzaną 
oraz pieniądze w gotówce. 
Straty wyniosły 4 mln zł.

Czyn XX-lecia okradziony
W nocy z 16 na 17 lutego 

nieznany sprawcy włamał się 
do baru „Czyn...,, w Niewia
domiu. Po urwaniu kłódek 
i wyłamaniu zamka u drzwi

dostał się do środka, skąd 
skradł gotówkę w wysokości 
4 mln 200 tys. zł.

Komputery w cenie
W nocy z 16 na 17 lutego 

włamano się do mieszkania 
przy ul. Dąbrówki na tzw. 
„pasówkę,,. Skradziono 
komputer „Amiga,,, modu
lator i złotą biżuterię. Straty 
wyniosły 12 mln 250 tys. zł.

żyletki, bilety WPK, kalku
latory i losy loteryjne. Cie
kawe czy złodziej coś wy
grał?

Chytry lis
W nocy z 23 na 24 lutego 

w Świerklanach przy ul. Ple
biscytowej włamano się do 
kurnika. Złodziej po wyrwa
niu desek w ścianie skradł 16 
kur o wartości 500 tys. zł.

Po pijaku
Na ul. Świerklańskiej 

w Jankowicach samochód 
Fiat 126 p potrącił pieszego, 
który doznał szarpanej rany 
uda i ogólnych potłuczeń 
ciała. Kierowca zbiegł z mie
jsca wypadku, a pasażerowie 
„malucha,, byli nietrzeźwi.

Będzie czym się golić 
Przy ulicy Wyzwolenia 

włamano się do dwóch kios
ków „Ruchu,,. W nocy z 22 
na 23 lutego z jednego z nich 
skradziono papierosy i bile
ty WPK o wartości 4 mln zł. 
23 lutego o 3. 00 w nocy 
okradziono także drugi 
kiosk. Zabrano papierosy,

Reprezentant Wspólnoty 
Niepodległych Państw 

w akcji
29 lutego rybnicka policja 

na targowisku zatrzymała 
obywatela Wspólnoty Nie
podległych Państw zamiesz
kałego w Mińsku. Prowadził 
on hazardową grę w „trzy 
kubki,,. Pod jednym z nich 
umieszczał gumową piłeczkę 
i proponował chętnym zga
dywanie, gdzie ona się znaj
duje za jedyny milion zło
tych. Naciągacz ze wschodu 
został osadzony w areszcie. 
Kolegium do spraw wykro
czeń ukarało go w trybie 
przyśpieszonym grzywną 
400 tys. zł i przepadkiem 
gotówki w kwocie 983 tys. zł
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JARO SŁAW  J. SZCZEPAŃSKI /Radio Wolna Europa - Warszawa/ 
specjalnie dla „Gazety Rybnickiej,,

Po co nam minister finansów?
Moim zdaniem sukcesem 

ubiegłego tygodnia było to, 
iż udało się wreszcie powołać 
nowego ministra finansów. 
Choć tak naprawdę nie ob
chodzi nas to, czy on jest, czy 
też go nie ma... Bez szefa 
finansów państwa życie też 
toczy się dalej. Ale w tym 
przypadku sytuacja była 
i jest trochę inna. Rząd 
przedstawił sejmowi propo
zycje swojej tegorocznej po
lityki; propozycję przypie
czętowaną dymisją poprze
dniego ministra od skarbu! 
Tak jakby propozycja oka
zała się być całkiem niezgod
na z jego własnymi koncepc
jami.

A jakie są te jego koncep
cje? Czy odszedł mimo tego, 
że rząd zapowiada chęć nie 
„puszczenia,, większej infla
cji niż 40 procent w skali 
roku, bo uznał to za niereal
ne? Czy też może koncepcja 
zwiększonej dziury w budże
cie państwa wydała mu się 
niesłuszna?

I nad tym właśnie chce się 
zatrzymać. Co to jest deficyt 
budżetowy? Każdy, to zna 
doskonale, bo kiedy mi nie 
starcza pieniędzy, a mam 
niezbędne wydatki, to właś
nie mam ów „deficyt budże
towy,,... Tyle że na mniejszą 
skalę. Gdy to przemnoży się 
przez 40 mln, to mamy już 
budżet i deficyt państwa.
Co więc można zrobić, by 
załatać dziurę? Jest kilka 
możliwości. Jedną z nich jest 
pożyczenie pieniędzy. Jeśli 
nie ma chętnych zagranicą, 
bo np. dłużnik nie wydaje się 
być wiarygodnym, to rzeba 
poszukać w kraju. Poprze

dnie rządy, te sprzed 1990 
roku stosowały metodę poży
czania z banku, z oszczędno
ści obywateli. Czyli każde 
pieniądze, które trafiały do 
PKO, czy na jakiekolwiek 
rachunki bankowe były sobie 
przez rząd pożyczone. Stąd 
kłopoty.

Była jeszcze i inna meto
da; np. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, do którego 
pieniądze płynąć miały z bu
dżetu... Ale dostawał on 
mniej, niż wynosiły wpływy 
z kraju, bo wszystko zabie
rało państwo. Można też je
szcze spowodować wydru
kowanie i wypuszczenie 
przez bank centralny więk
szej liczby złotówek. Takich 
co to nigdzie i w niczym nie 
mają pokrycia, i stanowią 
klasyczny pieniądz inflacyj
ny. Czyli taki, który wypły
wa na rynek poprzez np. 
zwiększone wypłaty, a nie 
ma nań pokrycia w towarze. 
Powoduje więc natychmias
towy wzrost cen.

Jaką metodę zastosuje 
obecny rząd? A to jest właś
nie wielka niewiadoma! Bo 
może wykupić od banku 
centralnego, którym jest 
NARODOWY BANK PO
LSKI /instytucja od rządu 
niezależna/ obligacje, czyli 
pożyczyć pieniądze. Normal
nie takie pożyczki są opro
centowane i rząd musi je 
szybko zwracać, płacąc pie
niędzmi uzyskanymi z poda
tków i innych wpływów bu
dżetu.
Można też spowodować lek
ką inflację, czyli wymusić na 
banku centralnym wypusz
czenie większej liczby pienię
dzy. Tylko, że to grozi niekontrolowanym

kontrolowanym wybuchem 
inflacji. A trudniej jest za
trzymać inflację, która 
w ciągu roku może osiągnąć 
100-200 procent, niż hiperin
flację, sięgającą powyżej 
1000 procent /była w 1989 
roku/.

Są natomiast dwie szkoły 
myślenia. Jedna twierdzi, że 
wpuszczenie większej ilości 
pieniądza spowoduje wzrost 
popytu i przez to wzrost pro
dukcji; czyli, że jak będziemy

DZIURA
w moście
c. d. ze str. 1

radykalne formy/czyli pral
ka i ostrogi/ zabezpieczenia 
uszkodzonego wiaduktu wy
musiło samo życie, bowiem 
kierowcy nie honorowali po
wszechnie stosowanych zna
ków zakazu i ograniczenia 
prędkości.
Obecna sytuacja potrwa 
około miesiąca, wiadukt bę
dzie nieustannie kontrolo
wany, ale nieuchronna jest 
jego rozbiórka i budowa no
wego.

Kto zapłaci za brakorób
stwo budowniczych PRL? 
Oczywiście - rybniccy podat
nicy!

A kto nas na to naraził? 
Jeszcze nie wiadomo, choć 
w pewnym starym dowcipie, 
oskarżony Pan Cement bro
nił swej niewinności w spra
wie zwalonego muru nastę
pująco: Wysoki Sądzie, mnie 
tam w ogóle nie było!

/em/

Dla kogo ostrzegawczy dzwonek?

STRAJK PRZED TABLICĄ
c. d. ze str. 1
pedagogiczne poszczególnych 
szkół. W Rybniku - według 
informacji prezesa Zarządu 
Oddziału ZNP KAZIMIE
RZA PIEKARZA - wszyt
kie szkoły włączyły się do 
akcji protestacyjnej: formę 
całodniowego strajku wybra
wybrało dwadzieścia szkół, w dzie
sięciu z nich miał miejsce 
strajk jednogodzinny, a po
zostałe placówki zostały of
lagowane. Podobnie było 
w gminach Gaszowice, Świe
rklany i Leszczyny. Ze straj
ku zostały wyłączone przed
szkola, szkoły specjalne, do
my dziecka, internaty i bur
sy. Istotą sporu pomiędzy 
nauczycielami a Ministerst
wem Edukacji Narodowej 
jest „tragiczna sytuacja pol
skiej oświaty i jej pracowni
ków,, /cytat z listu prezesa

ZG ZNP skierowanego do 
wszystkich pracowników 
oświaty/: brak zapewnienia 
środków niezbędnych do jej 
funkcjonowania, niskie pła
ce nauczycieli sięgające zale
dwie 65 procent płac z sześ
ciu porównywalnych dzia
łów sfery produkcji materia
lnej, niekorzystne zmiany 
ustawy o waloryzacji emery
tur i rent oraz rozbicie wy
płat tzw. „13 pensji,, na 4 ra
ty. Wzmocnienie nastrojów 
radykalizujących postawy, 
obok dotykających całe spo
łeczeństwo podwyżek cen, 
powodują zapowiedzi płyną
ce z ministerstwa o poważ
nych zmianach w organizacji 
oświaty, uderzające w poczu
cie bezpieczeństwa pracowni
ków szkół. Wymienia się tu 
redukcję zatrudnienia i sieci 
placówek szkolnych, zwiększenie

zwiększenie pensum godzin, zmia
ny zasad wynagradzania nie
zależne od jakości pracy, 
zmniejszenie wymiaru urlo
pu wypoczynkowego, znie
sienie ulgi na przejazdy kole
jowe /pochodzącej jeszcze 
z lat międzywojennych/.

„Tak dłużej nie sposób 
żyć i pracować,, - pisał 
w swoim liście prezes ZG 
ZNP Jan ZACIURA. Strajk 
przebiegł w szkołach w atmo
sferze powagi i determinacji. 
Wykazał dużą jedność po
staw całego środowiska, mi
mo że druga centrala związ
kowa nauczycieli odcięła się 
od niego. Od indywidual
nych decyzji członków nau
czycielskiego NSZZ „Soli
darność,, zależało, czy włą
czą się do strajku, czy też nie.

Protest został dobrze zor
ganizowany. Nauczyciele

mieć pieniędzy więcej, to wię
cej będziemy kupować, a co 
za tym pójdzie, wzrośnie pro
dukcja. Szkoła przeciwna 
twierdzi, że takie działanie 
spowoduje jedynie wzrost 
cen, czyli skok w inflację. 
KTÓRA OPCJA MA RA
CJĘ?

W Argentynie próbowano 
metody wypuszczania pie
niądza wielokrotnie, pro
dukcja jednak nie wzrastała 
/w  przeciwieństwie do infla
cji/.

W Boliwii - próbowano 
innej drogi, co też nie dawało 
spodziewanych rezultatów. 
A więc Polska powinna iść

swoją drogą. I to nie ze 
względów nacjonalistyczno- 
religijnych czy temu podob
nych, a dlatego, że nikt nie 
zna zachowań polskiej gos
podarki! Nie ma takiego mo
delu, nie było takiego eks
perymentu! NA NASZEJ 
SKÓRZE PRZEPROWA
DZANE JEST DOŚWIAD
CZENIE NAZYWAJĄCE 
SIĘ PRZECHODZENIEM 
Z GOSPODARKI SOCJA
LISTYCZNEJ DO RYN
KOWEJ.

Czy jest to konieczne? Ra
czej tak, jeśli nie chcemy po
zostać zamknięci w naszym 
polskim getcie na wieki.

uprzedzili rodziców o strajku 
i prosili ich o zapewnienie 
opieki uczniom poza szkołą. 
Dzieci, które mimo uprzedze
nia zostały wysłane do szkół, 
znalazły na miejscu właściwą 
opiekę. „Ten strajk nie jest 
sukcesem dla żadnej ze stron. 
Powinien stać się on przed
miotem głębszej refleksji,, - 
stwierdził Kazimierz Pie
karz. Jest on skierowany 
przeciwko polityce minister
stwa, która w chwili kryzysu 
gospodarczego oszczędza 
właśnie na oświacie - naj
słabszym i najwrażliwszym 
ogniwie życia społecznego.

Środowisko pracowni
ków oświaty wciąż jest lek
ceważone, pouczone, nie 
rozmawia się z nim poważ
nie. Upowszechniany jest - 
i to właśnie przez resort 
oświatowy - niekorzystny 
stereotyp nauczyciela. Trud
no się dziwić, że istotnych 
problemów nauczycieli nie 
potrafią zrozumieć także ro
dzice, którzy już dzisiaj 
w skali kraju pokrywają 
około 17 procent wydatków 
szkolnych. A przecież oni 
właśnie powinni być najbardziej

dziej zainteresowani przy
szłością polskiej oświaty, bo 
będzie ona w dużej mierze 
przyszłością ich dzieci.

Obecny rząd traktuje 
sprawy szkolnictwa krótko
wzrocznie: kolejny minister 
ma nową wizję oświaty, ale 
nie ma kompleksowego pro
gramu jej naprawy. Zda
niem Kazimierza Piekarza 
należy skorzystać z propozy
cji organizacji ZNP Uniwer
sytetu Śląskiego w sprawie 
zwołania w trybie pilnym 
nadzwyczajnego posiedzenia 
stanu nauczycielskiego, któ
re razem ze wszystkimi zwią
zkami nauczycielskimi prze
myśli i uporządkuje na wzór 
Sejmu Nauczycielskiego 
z 1919 roku wszelkie istotne 
problemy systemu edukacji 
narodowej. Forma zbioro
wej dyskusji zapewne lepiej 
posłuży oświacie niż podyk
towane potrzebą płynnej sy
tuacji gospodarczej i polity
cznej takie lub inne zarzą
dzenie ministra. „Gdy wszy
tkie strony przemyślą nasz 
strajk, może on stać się droż
dżami na lepsze jutro,,.

GRZEGORZ WALCZAK
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TelefonicznyŚniadania 
w szkole
Z prawdziwą przyjemnością 

możemy poinformować naszych 
czytelników o efektach akcji so
cjalnej „Śniadania w szkole” 
W SP nr 11 w Rybniku roz
poczęto ją jesienią ub. roku 
i miała ona uświadomić potrze
by prawidłowego i systematycz
nego żywienia dziecka, zarówno 
w domu, jak i w szkole. Wielo
godzinny wysiłek dzieci w szkole 
porównywalny jest z pracą ro
dziców. Chodziło również
o utrwalanie nawyków kultural
nego zachowania się przy jedze
niu, wpajanie zasad racjonalne
go odżywiania się, przyzwycza
janie dzieci do picia mleka i jego 
przetworów. Cele te osiągnięto
i co najważniejsze udało się 
zmobilizować samych uczniów, 
którzy urządzili estetycznie ja
dalnię oraz podjęli się prowa
dzenia dyżurów podczas obia
dów. Uczniowie tej szkoły po
znają przy okazji zasady współ
życia w grupie i kulturalnego 
zachowania się przy stole, sys
tematyczności i obowiązkowo
ści. Klasy najstarsze starannie 
prowadzą sklepik szkolny, 
w którym sprzedają niedrogie 
kanapki oraz napoje mleczne.

Sporo dzieci przez dłuższy 
czas nie przynosiło do szkoły 
drugich śniadań. Nie wynikało 
to, jak się okazało, z zaniedbań,

lecz z powodu bardzo trudnej
sytuacji materialnej rodziców. 
Pedagog szkolny wspólnie z wy
chowawcami wyłonili grupę sie
demnastu uczniów, dla których 
postanowiono znaleźć środki na 
obiady szkolne. Sponsorów szu
kano wśród właścicieli rybnic
kich sklepów z centrum miasta 
i trzeba przy znać, że spotkano 
się ze sporym zrozumieniem.
I tak akcja, która początkowo 
miała określone cele dydaktycz
no - wychowawcze, powoli prze
rodziła się w akcję opiekuńczą. 
Dzięki niej najbiedniejsze dzieci 
do końca roku szkolnego będą 
miały zapewnione obiady.

Dzieci i kierownictwo Szkoły 
Podstawowej Nr 11 pragnie za 
pośrednictwem „Gazety Rybni
ckiej,, podziękować swoim licz
nym i życzliwym sponsorom, 
w tym: właścicielom
- sklepu obuwniczego przy ul. 
Raciborskiej,
- kwiaciarni pani Wiśniewskiej,
- sklepowi budowlanemu pani 
Grzybek,
- sklepowi mięsnemu pani Ol
szowskiej,
-sklepowie „galanteria i obuwie” 
p. Wieczorek,
- sklepowi „Pinokio„,
- sklepowi owocowo-warzywne
mu przy ul. Raciborskiej,
- sklepowi ze szkłem ozdobnym p. 
Łęgowskiego,
- sklepowie TOP - SHOP,
- sklepom mieszczącym się 
w Rynku: „Gracja„, „Imago- 
Artis„, „Delikatesy,,, „Rynko-

Kulinarny kierunek sko
jarzeń w tej sprawie wybra
łam dlatego, że przemawia 
najbardziej do ludzkiej wyo
braźni, zważywszy wielo
składnikowość „treści,, każ
dego pasztetu, podobnie jak 
i tej sprawy, zwanej już przez 
niektórych aferą wokół tele
fonizacji Kuźni Rybnickiej.

A więc: jest afera, czy jej 
nie ma? A jeśli tak, to kto 
nawarzył tego piwa /znów 
kuchnia! / ?

Pytanie to postawiliśmy 
najbardziej kompetentnej 
instytucji na telefonicznym 
podwórku, czyli dyrekcji 
Zakładu Telekomunikacji 
Polskiej - SA, /dawniej Re
jonowy Urząd Telekomuni
kacji/, a konkretnie dyrek
torowi Edmundowi Skupino
wi i Bogusławowi Beckowi - 
obecnemu wicedyrektorowi, 
który jest jednak osobą naj
lepiej znającą szczegóły tej 
sprawy, był bowiem dyrek
torem ówczesnego Rejonwe
go Urzędu Telekomunika
cyjnego w Rybniku, który to 
przekształcony został w Spó
łkę Akcyjną Telekomunika
cja Polska. Jak widać już 
pierwszy krok do poznania 
składników pasztetu zaplą
tuje nas w gąszcz prawno - 
organizacyjnych komplika
cji... Ale to dopiero począ
tek! W tym bowiem miejscu 
zmuszona jestem naszym czy
telnikom streścić obraz 
przedstawiony opinii publicz
nej przez „Nowiny „, choć tru
dno mi będzie oddać jego try
wialność w miarę wiernie.

Otóż w „Miłości i telefo
nach„ stwierdzono jednozna
cznie, ze obywatelski i finan
sowy wysiłek Społecznego 
Komitetu Telefonizacji Kuźni 
Rybnickiej wpuszczony zo
stał do kanału przez Zarząd

Miasta Rybnika tylko dlate
go, ze prezydent miasta pała 
chorą miłością do wszystkie
go, co jest francuskie i tylko 
francuskie! Komitet Telefo
nizacji Kuźni Rybnickiej, nie 
uwikłany okowami miłości 
i kierujący się jak najbardziej 
zdrowym rozsądkiem, wybrał 
centralę najlepszą Z możli
wych na świecie, tyle że z nie
właściwym pochodzeniem, 
centrala Ericsona jest bo
wiem / niestety! /  produktem 
szwedzkim. Frankofilska op
cja pana prezydenta znalazła, 
w tak zwanym międzyczasie, 
spełnienie w postaci porozu
mienia 13 gmin z francuskimi 
inwestorami, gotowymi 
wspólnie z firmą ALCA TEL 
dokonać kompleksowej tele
fonizacji obszaru od Rybnika 
do Raciborza i od Jastrzębia 
do Wodzisławia i Żor / wraz 
Z przyległymi gminami/, 
kredytując na dodatek całość 
inwestycji, poręczonej jedynie 
/ co oczywiste/ przez władze 
owych 13 samorządów lokal
nych. Pierwsze telefony mogą 
zadzownić - przy pomyślnej 
realizacji tego projektu - już 
za 2 lata. Pan prezydent rzu
cił się więc w objęcia tych, 
których kocha nade wszystko 
i pokazał plecy swym wybor
com, współobywatelom, 
a w ogóle rodakom, odma
wiając im na dodatek mar
nego miliarda złotych - obie
canego zresztą uchwalą Rady 
Miasta - na realizację robót 
ziemnych i zakupienie kabli. 
Frankofilstwo prezydenta na
raziło również na straty Elek
trownię Rybnik, która finan
sowała już część robót ziem
nych i kupiła za 4  miliardy 
złotych centralę Ericsona. 
Tak oto nieprzytomna miłość 
prezydenta do Francji niszczy 
inicjatywę obywatelską ryb-

wy„ i inne.
GRAŻYNA STANIEK

Stołówka pełna czyli obia
dy smakują...

Jeden ze sponsorów akcji, wła
ściciel piekarni J. Pierchała z dy
plomem honorowym wręczonym 
przez uczniów szkoły nr 11

Wiosna... nad Nacyną!!!

GAZETA RYBNICKA

nic kiego społeczeństwa i ma
rnotrawi pieniądz polskiego 
przedsiębiorstwa.

Dlaczego jednak pan pre
zydent naraża swą karierę 
w sposób tak beztroski i robi 
swoim wyborcom na złość ko
sztem pieniędzy podatników, 
tego zgrabna opowieść fabu
larna nie wyjaśnia do końca. 
Można przecież pośmiać się 
Z insynuacji, natomiast ze 
skomplikowanej szarady fak
tów - już trudno...

Mówi wicedyrektor Bu
gusław Beck: początek obec
nym kłopotom dał /o  iro
n io / sukces! W ubiegłym 
roku udało się nam w miarę 
szybko uruchomić, przy 
współudziale Społecznego 
Komitetu Telefonizacji, cen
tralę kontenerową w Bogu
szowicach, dzięki czemu 
szczęście zwane telefonem 
dotarło do wielu mieszkań
ców w tej dzielnicy, a 160 
numerów z „odzysku,, od
daliśmy dla śródmieścia Ry
bnika. W rozmowach z Za
rządem Miasta szukaliśmy 
kolejnych możliwości zasto
sowania takiego rozwiąza
nia; wybór padł na Kuźnię 
Rybnicką, dzielnicę z dużym 
zakładem pracy, czyli Elekt
rownią Rybnik /ważnym 
elementem sprawnego i szy
bkiego przeprowadzenia ta
kiej operacji/, a także jed
nego z podmiotów, zaintere
sowanych telefonizacją.

Nasz urząd dysponował 
centralą kontenerową o po-

O samorządności... cz. 1
Coraz częściej mówi się 

o potrzebie silnego samorzą
du lokalnego. W Rybniku 
powstał Ruch Autonomii 
Śląska, zaś władze Rybnika 
pragną czerpać wzorce z bo
gatego doświadczenia fran
cuskiego. Nic dziwnego - 
przeciętny obywatel zasobne
go, o ugruntowanej pozycji 
państwa francuskiego, z silną 
władzą prezydencką, uważa 
za ważniejsze wybory komu
nalne niźli wybory do Zgro
madzenia Narodowego.
W polskim parlamencie ma
my aż dwóch przedstawicieli 
„Ruchu...,, Wydaje się, że 
niewielu z nas spodziewało 
się takiego sukcesu wybor
czego. Okazało się, że idea 
silnego regionu nie trafiła 
w próżnię. A co by było, 

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PR O G R A M  TELEW IZYJNY

PIĄTEK - 6. 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 „Szkoła dla rodziców,,
10. 00 Serial filmowy
11. 00 „Szkoła dla rodziców,, 
cz. 2
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła
12. 45 „Ekstra,, - serial dokum.

prod. ang.
13. 25 Muzeum XX wieku - Czas 
dyktatorów - Mussolini, cz. 2
13. 45 „ABC ekonomii,,
13. 55 „Islam - legenda i rzeczy
wistość,, - serial dokum. prod. 
hiszpańskiej
14. 25 Teleplastikon
14. 40 „ABC ekonomii,,
14. 50 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla maturzystów
15. 10 Telewizja Edukacyjna za
prasza
15. 20 Szkoła żon - Co powinnaś 
wiedzieć o seksie?
15. 40 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Ojczyzna Polszczyzna - 
16. 10. Progarm dnia
16. 15 Dla najmłodszych „Ciu
chcia,,

17. 05 Język angielski dla dzieci
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Laboratorium,, - „Zanim 
zabraknie ciepła,,
17. 55 „Za kierownicą,,
18. 00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ - serial prod. niemieckiej, 
reż. Jurgen Goslar, odc. 16
18. 45 „Loża,, - Magazyn Teat
ralny
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 Serial filmowy
21. 05 „Polskie ZOO,, /powtó
rzenie/
21. 20 Magazyn 60/90
21. 50 Studio publicystyczne
„Jedynki,,
22. 15 „Raport,, - publicystyka 
międzynarodowa

22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Siódemka,, w „Jedynce,, 
- francuski program satelitarny
24. 00 „Noc z gwiazdami,, - pro
grma rozrywkowy ze Szczecina

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 Rano
8. 00 „Telewizja biznes,,
8. 15 „Pif i Herkules,, - serial 
anim. prod. franc.
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, -serial USA
10. 00 CNN
10. 15 Język angielski/51/
10. 45 „Rano,,
15. 45 „Pif i Herkules,, - serial

anim. prod. franc.
16. 15 „Z kart krakowskiego ar
chiwum,, / 4 /  - Krakowscy cu
dzoziemcy
16. 30 Panorama
16. 40 „Benny Hill„ - program 
rozrywkowy
17. 05 „George Bernard Shaw,, - 
film dokum. prod. ang.
18. 00 - 21. 00 Pr. regionalny
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Parnell,, / 3 /  - „Oszczer
stwo,, - serial prod. ang.
22. 35 „Benny Hill„ - program 
rozrywkowy
23. 00 Non Stop Kolor - koncert 
„Simply Red,, - Let Me Take 
You
24. 00 Panorama

SOBOTA - 7. 03. 92

Program 1
7. 25 Program dnia
7. 30 „Wieści,,
7. 55 „Wszystko o działce,,
8. 20 „Rynek Agro„
9. 00 Wiadomości Poranne
9. 10 „Ziarno,, - program Reda
kcji Katolickiej dla dzieci
9. 35 „5 - 10 - 15„ - program dla 
dzieci i młodzieży
10. 30 Język angielski dla dzieci
10. 35 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - serial anim. prod. USA
11. 00 „Świątynie przyrody,, - 
„Park Yellowstone,, - film do
kum. prod. franc.
11. 30 „Z Polski rodem,, - maga
zyn polonijny
112. 00 Wiadomości

12. 10 Program dnia
12. 15 „Paryż,, - film dokum. 
Piotra Parandowskiego
13. 00 „Kocha, lubi, szanuje...,, - 
program publicystyczny
13. 30 „My i świat,,
13. 50 Skarbonka J. Kuronia
14. 00 Walt Disney przedstawia 
„Kacze opowieści,,
15. 15 Telewizyjny Teatr Roz
maitości
16. 15 „Butik,, - Magazyn Gra
żyny Szcześniak
16. 40 „Czas rodzin,,
17. 15 Teleexpress
17. 35 Magazyn Paryż - War
szawa
18. 00 Film fabularny
18. 50 „Z kamerą wśród zwie
rząt,, - Warany z Komodo
19. 05 Dziennik dla dzieci

19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 20 „Niebezpieczne związki,, - 
film fab. USA, reż. S. Frears
22. 20 Przegląd wiad. tygodnia
22. 35 „Kariery i bariery,,
23. 35 Sportowa sobotra
24. 00 „Siła Magnum,, - film sen
sac. prod. USA, reż. Ted Post

Program 2
7. 30 Panorama
7. 35 „Kaliber,, - Magazyn wojs
kowy
8. 00 „Rano,,
8. 20 „Historia cyrku,, - serial 
dokum. prod. franc.
8. 45 „ONA,, - Magazyn dla ko
biet
9. 10 Publicystyka kulturalna
9. 40 „Tacy sami,, - program

w języku migowym
10. 00 Film dokumentalny
10. 30 „Magazyn przechodnia,,
11. 00 Polska Kronika Filmowa
11. 10 Akademia Polskiego Fil
mu „Do widzenia, do jutra,,, 
reż. Janusz Morgenstern
13. 00 Zwierzęta świata: „Kraina 
orla,, - „Wielkie spotkanie,, cz. 2, 
serial prod. ang.
13. 30 „Seans filmowy,, - pro
gram Ewy Banaszkiewicz
14. 00 „Video Junior,,
14. 30 Studio sport - Koszyków
ka zawodowa NBA
15. 20 „Rody polskie,,
16. 00 Program dnia
16. 05 „6 z 49„ - Teleturniej
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama

16. 40 „Za chwilę dalszy ciąg 
programu,, - program W. Man
na i Krzysztofa Materny
17. 05 „Nędznicy,, / l /  - serial 
prod. franc. wg powieści Wik
tora Hugo, reż. Robert Hossein
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Telegiełda,, - Teleturniej
19. 20 Gość „Dwójki,,.
19. 30 Galeria „Dwójki,, - Jan 
Berdyszak
20. 00 „Muzyka, moja miłość,, - 
Jerzy Skarżyński
21. 00 Panorama
21. 30 „Camerata 2„ - Magazyn 
muzyczny
22. 20 „Człowiek z Hotelu Ritz„ 
/ l /  - serial prod. UA, reż. Des
mond Davis
23. 00 Benefis Haliny Wyrodek 
w Teatrze STU
24. 00 Panorama

NIEDZIELA - 8. 03. 92

Program 1
7. 55 Program dnia
8. 00 Rolnictwo na świecie
8. 35 „Notowania,,
9. 00 „Teleranek,,
10. 00 Język angielski dla dzieci.
19. 05 „Operacja Mozart,, / 3 /  - 
serial prod. francusko-niemiec- 
kiej
10. 30 „Rzeka Zolta,, /2 /, serial 
prod. japońskiej
11. 20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
11. 50 „Szkoła pod żaglami,,
12. 20 „Tydzień,, - Magazyn rol
niczy

PONIEDZIAŁEK-9 . 03. 92

Program 1
13. 30 Wiadomości

13. 00 Teatr dla dzieci: „Ballada 
o Kasi i drzewie,,, reż. Andrzej 
Maleszka
14. 00 W Starym Kinie 
15.30 Studio Sport
16. 30 „Pieprz i wanilia - W Krai
nach Zielonego Smoka i Śpie
wających Syren,, - „Z wyspy na 
wyspie,,
17. 15 Teleexpress
17. 35 „7 Dni - Świat,,
18. 05 „Paradise - znaczy raj,, 
/10/, serial prod. USA
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Rodzina Straussów,, / l /  
- serial USA, reż. Marvin J. 
Chomsky
21. 05. Sportowa Niedziela

13. 40 Program Dnia - Promocja 
programu
13. 45 - 16. 10 Telewizja Eduka
cyjna
13. 45 Język francuski / 2 /
14. 25 Język niemiecki /2 4 /

21. 35 Kabaret Olgi Lipińskiej
22. 25 Film animowany dla do
rosłych
23. 00 Pożegnanie z „Lombar
dem,, - fragment koncertu, któ
ry odbył się 30 listopada 
ub. roku

Program 2
7. 30 „Przegląd Tygodnia,, /dla 
niesłyszących/
8. 00 Film dla niesłyszących 
„Rodzina Straussów,, / 1/, serial 
prod. USA
8. 55 Słowo na niedzielę
9. 00 Powitanie
9. 10 „Rebusy,, - Teleturniej
9. 30 Program lokalny
10. 30 „Ulica Sezamkowa,, - pro

15. 00 Język angielski /2 4 /
15. 40 Uniwersytet Nauczyciel
ski
16. 10 Program dnia
10. 15 „Luz,, - p. nastolatków
17. 15 Teleexpress

gram dla dzieci
11. 30 „Robta co chceta,, - Roc
kowe spotkania czyli muzyczna 
jazda bez trzymanki - program 
Jerzego Owsiaka
11. 50 Zwierzęta wokół nas „Po
daj łapę,, - program Adama Ko
chanowskiego
12. 20 „Fedora i kapłanki,, - Wo
kół warsz. premiery „Normy,,
12. 40 Podróże w czasie i prze
strzeni - „Wspaniała maszyne
ria,, /2 /, serial dokum. włoski
13. 30 Magazyn Moto
14. 00 „Klub Yuppies? „ - pro
gram dla młodzieży
14. 25 Studio sport
15. 10 „Spiecie,,
15. 25 Kino Familijne: „Nonni

17. 35 „Antena,,
18. 00 „Alf,, - serial prod. USA
18. 30 „Kraje, narody, wydarze
nia,,
19. 00 „Zielona linia,, - program 
Redakcji Rolnej

i Manni,, /6  osty
16. 15 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Mini Lista Przebojów,,
17. 10 Program rozrywkowy
18. 10 „Bliżej Świata,, - Przegląd 
Telewizji Satelitarnych
19. 00 „Laureat,, Piotr Pławner - 
portret laureata Międzynarodo
wego Konkursu Skrzypcowego 
im. H. Wieniawskiego
20. 00 „Godzina szczerości,,
21. 00 Panorama
21. 30 „Goście „Dwójki,,
21. 30 „Cigalon,, - film fab. prod. 
franc., reż. Georges Folgoas, 
wyk. Michel Galabru i in.
23. 10 Program artystyczny
24. 00 Panorama

19. 15 Dobranoc
20. 05 Teatr Telewizji - Tadeusz 
Słobodzianek „Obywatel Peku
siewicz,,, reż. M. Grabowski 

c. d. na str. 6

N O T E S  D O M O W Y

RYBNICKA
KSIĄŻKA
TELEFONICZNA

21181 Głowacka Maria Pl. Wolności 24042 Georing Barbara Gliwicka
22333 Głowacki Tadeusz Dworcowa 23811 Gojny Andrzej Chwałowicka
27115 Głowacz Maria Mglista 27359 Gojny Arkadiusz Stawiarza
22374 Głowik Paweł Nowotki 28819 Gojny Bronisław Cegielniana
24221 Głuch Jadwiga Floriańska 21937 Gojny Janina Kościuszki
26422 Głubczyk Anna Górnośląska 21844 Gojny Franciszek Młyńska
28247 Głowińska Aleksandra Karłowicza 22218 Gojny Piotr Górnośląska
27888 Gniełka Bogdan Mglista 21879 Gojny Zygmunt Kunickiego
26348 Gnat Kazimierz Chwałowicka 26687 Goliński Mieczysław Mglista
26321 Gniąt Bronisław Findera 24962 Golinski Zbigniew Dworcowa
21113 Gmerek Maria Wolna 23272 Gola Antoni Zielona
28646 Gocławska Czesława Reymonta 21442 Gola Eugeniusz Wysoka
27450 Goczoł Danuta Dąbrówki 28365 Gola Irena Krupińskiego
25715 Godula Jerzy Mikołowska 22037 Gola Kazimierz Raciborska
25671 Godek Józef Żorska 24697 Gola Jan Findera
23762
27861

Godlewski Marian 
Godziek Paweł

Wspólna
Sobieskiego

26528 Gola Józef 1 Maja
c. d. n.

GAZETA RYBNICKA. TEL. 2 8 8 2 5



PONIEDZIAŁEK - 9. 03. 92

c. d. ze str. 5
22. 00 „Leksykon Polskiej M u
zyki Rozrywkowej,,
22. 45 Wiadomości wieczorne

23. 00 „Śmiertelna gra,, - film 
prod. niemieckiej, reż. K. Makk 
0, 25 „Zdobywczym krokiem,, - 
„Pacjentka,, wg M. Zoszczenki, 
wyk. Jan Kobuszewski 
Program 2
16. 25 Powitanie

16. 30 Panorama
16. 40 „Sonda,, - „Okrągła ta
jemnica,,
17. 10 „Artysta i jego świat,, - 
„Rafael,, / 2 /  - serial prod. ang.
17. 40 „Ojczyzna - Polszczyzna,,
18. 00 Program lokalny

18. 30 „Biuro, biuro / l l /  - „U
rlop w sierpniu,, - serial niem.
19. 00 Pokolenia - serial USA
19. 20 Fotel „Dwójki,,
19. 30 Język niemiecki /2 2 /
20. 00 Wielka piłka
20. 30 „Sąsiedzi,, - reportaż

21. 00 Panorama
21. 10 Sport
21.40 „Przegląd Tygodnia,,
22. 00 Non Stop Kolor,,
23. 45 Studio Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej - Wrocław 92
24. 00 Panorama

WTOREK-10. 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 „Gotowanie na ekranie,, 
/ l /
10. 00 „Dynastia,, - serial 
prod. USA
10. 10 „Gotowanie na ekranie,,
/2/
11. 05 „Sentymenty,, - Hawaj - 
program Angieszki Osieckiej
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja Eduka
cyjna

12. 15 Agroszkoła
12. 50 Film dokum.
13. 20 Fizyka - Drgania elekt
ryczne
13. 50 „Co, jak i dlaczego? „ /1 9 /
14. 00 Chemia - Alkohole i feno
le
14. 35 „Świadkowie przeszłości,,
14. 55 Przygody Kapitana Remo
15. 25 „Świat chemii,, - serial 
popularnonaukowy
16. 00 „Co, jak i dlaczego? „ - Co 
to jest siła odśrodkowa
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla dzieci „Tik-Tak,, oraz 
„Dennis - Zawadiak,, / 4 /
17. 05 Język ang. dla dzieci /1 6 /
17. 15 Teleexpress
17. 30 „Królik Bugs przedsta
wia,, - serial animowany
17. 55 „Niech Bóg pana błogo

sławi Mr. Chamberlai,, - film do
kum.
19. 00 „Co do grosza,, - Dlacze
go płacimy podatki
19. 15 Dobranoc
19. 30 Wiadomości
20. 05 „Dynastia,, - serial USA
21. 05 Studio publicystyczne 
„Jedynki,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 Family Album - Amery
kański kurs języka angielskiego
23. 25 „Wódko, pozwól żyć...,,
23. 50 Poezja na dobranoc

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Telewizja Biznes,,
8. 15 „Denver - ostatni Dino
zaur,, - serial anim. prod. franc. -

amerykańskiej
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial USA
10. 00 CNN
10. 15 Język francuski
10. 45 Teleklinika doktora Ana
tolija Kaszpirowskiego
11. 15 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15. 50 „Denver - ostatni Dino
zaur,, - serial anim. franc. - ame
ryk. /powtórzenie/
16. 15 Sport
16. 30 Panorama
16. 40 „Wrota donikąd,, - repor
taż Andrzeja Ilowieckiego
17. 05 Przegląd Kronik Filmo
wych
17. 40 Moja modlitwa

18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pod wspólnym dachem,, 

„Uciekinierka,, - serial
prod. franc.
19. 00 „Pokolenia,, - serial USA
19. 20 „Rozmowy o Rzeczynie
pospolitej,,
19. 30 Język angielski /2 2 /
20. 00 Wielki sport - Puchar 
Ameryki w Żeglarstwie
20. 30 „Moje książki,, - Zygmunt 
Konieczny
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 Przegląd Piosenki Aktor
skiej - Wrocław 92
22. 00 „Finnegan, zaczynij od 
nowa,, - Film obyczajowy prod. 
ang., reż. John Micklin
23. 50 Studio Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej - Wrocław 92
24. 00 Panorama

ŚRODA - 11. 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 „Giełda pracy - giełda 
szans,, / l /
10. 00 „Jak cudne są wspomnie
nia,, /7  ost./
11. 00 „Giełda pracy - giełda 
szans,, / 2 /
11. 15 „W drugim planie,, - repo
rtaż
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 10 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła - Nawożenie

organiczne
12. 45 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią
13. 05 Spotkania z literaturą,, 
„Tyś jest życiem życia...,,
13. 40 Poczet nauki polskiej - 
prof. Konrad Górski
14. 00 Film dokumentalny
14. 35 „.. Swego nie znacie..,, - 
Katalog zabytków
14. 45 Telewizyjny słownik bio
graficzny historii najnowszej 
gen. M. Żegota - Januszajtis
15. 15 Wielkie spory Polaków - 
Polska wielu narodów
15. 45 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Bliżej Europy
16. 10 Program dnia
16. 15 „Sami o sobie,, - Magazyn 
nastolatków
16. 45 Kino nastolatków - „Wy
chowawca,, - serial prod. USA

17. 15 Teleexpress
17. 35 „Klinika Zdrowego Czło
wieka,,
18. 00 „Bill Cosby Show,, - serial 
prod. USA
18. 30 „Encyklopedia II Wojny 
Światowej „Inwazja,, /1 /
19. 00 Spotkanie z ministrem Je
rzy Kropiwnickim
19. 15 Dobranoc „Niesforny mi
siaczek,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 Studio sport - mecz piłki 
nożnej - eliminacje olimpijskie
21. 55 „Reflex„
22. 10 Zespół „Interpretacji,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Daleko od szosy,, / 2 /  - 
serial TP
24. 00 „Zdobywczym krokiem,, - 
„Karuzela,, wg Zoszczenki, 
wyk. Jan Kobuszewski

Program 2
7. 30 Panorama
7. 40 „Rano,,
8. 00 „Telewizja biznes,,
8. 15 „Ulisses 31„ - „Królestwo 
Hadesa,, - serial anim. 
prod. franc.
8. 40 „Świat kobiet,, - magazyn
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial USA
10. 00 CNN
10. 15 Język niemiecki /2 2 /
10. 40 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15. 50 „Ulisses 31„ - „Królestwo 
Hadesa,, - serial anim. prod. 
franc. /powtórzenie/
16. 15 „Z wiatrem i pod wiatr,, - 
Magazyn Żeglarski
16. 30 Panorama

16. 40 „Meandry architektury,,
17. 00 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
17. 05 „Era nuklearna,, /10„ 
„Pocisk doświadczalny,, - serial 
dokum. prod. ang.
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Allo, allo„ - serial prod. 
ang.
19. 05 „Pokolenia,, serial USA
20. 00 „Druga strona raju,, /2 /  - 
serial prod. ang. -australijskiej
21. 00 Panorama
21. 25 „Ekspres reporterów,,
22. 00 Studio Teatralne „Dwój
ki,, - „Ostatnia taśma,,, reż. An
toni Libera
23. 00 Studio Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej - Wrocław 92
24. 00 Panorama

CZWARTEK -1 2 . 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,, / l /
10. 00 „Gliniarz i prokurator,, 
/ 6 /  - serial krym. prod. USA
10. 50 „Przyjemne z pożytecz
nym,, / 2 /
11. 05 „Po sześćdziesiątce,, - ma
gazyn
11. 25 „Azymut,, - Wojskowy 
Program Dokumentalny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia

12. 15 - 16. 10 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Agroszkoła
12. 50 „Cudowna planeta,, /1 1/- 
„Ochronne powłoki ziemi,, - ser
ial dokum. prod. japońskiej
13. 40 „Dookoła świata,, - „W 
Edynburgu,,
14. 05 Serce masz tylko jedno /1 /
14. 25 Opowieści Księżniczki Li- 
lavati
14. 40 Zwierzęta świata „Kraina 
orła,, / 3 /  - film dokum. ang.
15. 15 Film dokumentalny
15. 40 Przez lądy i morza - „Ga
rimpeiros,,
16. 10 Program dnia
16. 15 Dla młodych widzów 
„Kwant,,
17. 15 Teleexpress
17. 35 „Magazyn katolicki,,

18. 00 „Sherlock Holmes i dr 
Watson,, /2 / - serial prod. an
gielsko-polskiej
18. 30 Zwierzęta Ameryki - film 
dokumentalny
19. 15 „Dobranoc,,
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Gliniarz i prokurator,, 
/ 6 /  - serial krym. prod. USA
21. 05 „Pegaz,,
21. 35 „Telemuzak,, - magazyn 
muzyki rozrywkowej
22. 05 Studio publicystyczne 
„Jedynki,,
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 00 „Deszczowa suita,, - pro
gram Jeremiego Przybory
23. 50 Poezja na dobranoc

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
9. 00 Program lokalny
9. 30 „Rano,,
9. 40 „Pokolenia,, - serial USA
10. 00 CNN
10. 15 Język angielski /2 2 /
10. 45 „Rano,,
15. 45 Powitanie
15. 50 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial anim. prod. USA
16. 15 Sport
16. 30 Panorama
16. 40 „Giełda,, - Magazyn kup
ców i przemysłowców
17. 05 „Lourdes,, - film dokum. 
Jarosława Dobrzyńskiego i Syl
westra Kowalskiego

17. 30 „Sedlak,, - film dokum. 
Grażyny Banaszkiewicz
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Zrobiła się piątka,, /5  
ost. / - serial prod. ang.
19. 00 „Pokolenia,, - serial USA
19. 20 „Jaka konstytucja,, - pro
gram publicystyczny
19. 30 Język francuski /1 9 /
20. 00 Wielki sport
20. 30 Publicystyka
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 „Bez znieczulenia,, - pro
gram publicystyczny
22. 00 „Roztrwonione niebo,, - 
film fab. prod. niemieckiej, reż. 
Ottokar Runze
23. 40 Studio Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej - Wrocław 92
24. 00 Panorama

N O T E S  D O M O W Y

o
MIĘDZYNARODOWE
NUMERY

Plovdiv
Razgrad
Rousse
Silistra
Sliven
Slancer Briag
Smolian
Sofia
Stara Zagora 
Targovichte 
Tolbouhin 
Varna
Veliko Tarnovo
Vidin
Vratza

64
84
82
86
44
554
301
2
42
601
58
52
62
94
92

KIERUNKOWE   CYPR - Kod - 357

Miejscowość

Agres
Akrotini
Ayia Napa
Deftera
Dhali
Evdimoun
Larnaca
Limassol
Nicosia
Ormidhia
Palechori
Paphos
Paralimni
Peyia
Platres
Polis

Numer kierunkowy Stroumbi 663
kierunkowy Zyghi 433
55
525 CZESKA I SŁOWACKA
37 REPUBLIKA FEDERACYJNA
26 Kod - 42
25 Miejscowość Numer kie
52 kierunkowy
41 Banovce n. Bebravou832
51 Banska Bystrica 88
2 Banska Stiavnica 859
47 Banesv u Prahy 301
264 Brandys n. Leben 202
61 Bratislava 7
31 Brno 5
66 Céské Budéjovice 38
54 Ćesky Brod 203
63 Dobrichovice 2

Frydek-Mistek 658
Horovice 316
Hradec Kralowe 49
Karlove Vary 17
Kezmarok 968
Kladno 312
Kolin 321
Kosice 95
Kralupy n. Vltavou 205 
Liberec 48
Marianske Lazne 165
Melnik 206
Mlada Boleslav 326
Most 35
Nitra 87
Nymburk 325
Olomouc 68

6 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SPACERKIEM PO MIEŚCIE

Kamuflaż
czy

oszustwo?
Ostatnie trzy dni lutego 

br. u zbiegu ulic Sobieskiego 
i Gliwickiej, a także w Ryn
ku duże zainteresowanie 
wzbudzały proszące o ofiarę 
osoby, których strój, a mia
nowicie sutanna i szary 
płaszcz z krzyżykiem w kla
pie wyraźnie wskazywał na 
osoby duchowne. Z boku 
stał stolik ze średniej wielko
ści szarą drewnianą skar
bonką, na której umocowa
ny był krzyż i napis „ofiara,,.

Wprawdzie wiele osób 
z dezoprobatą kiwało gło
wami, lecz o ile mi wiadomo, 
w Polsce zbieranie ofiar czy 
jałmużny, nawet anonimo
wo, nie jest zabronione. Nikt 
nie może obywatelowi za
bronić wydawania pieniędzy 
na jakikolwiek cel, a część 
przechodniów kojarzyło 
skarbonkę z krzyżem z no
wopowstającymi szkołami 
w salkach katechetycznych 
przy kościele św. Jadwigi 
i św. Antoniego.

Na pytanie o cel ofiary, 
otrzymałem, łagodnie mó
wiąc, bardzo niezgrabną od
powiedź, że jest ona prze
znaczona na działającą 
w Rybniku grupę wyznanio
wą „Kościół Chrześcijan 
w Duchu i Prawdzie„.

Kiedy zasugerowałem 
mojemu rozmówcy, by obok

słowa „ofiara,, wpisać na co 
ona jest przeznaczona - nie 
otrzymałem odpowiedzi. Te 
kilka dodatkowych słów, 
wyjaśniłoby tę dwuznaczną 
sytuację. Nie jest wykluczo
ne, że kamuflaż był zamie
rzony. Na tej - nazwijmy ją - 
sekcie, ciąży już kilka nie
chlubnych czynów. Jeden 
z nich, potwierdzili rybniccy 
ojcowie franciszkanie, któ
rzy prowadzą parafię pw. 
św. Józefa. Na jej terenie 
w czasie ostatnich świąt Bo
żego Narodzenia owi du
chowni próbowali chodzić 
po kolędzie, podszywając się 
pod franciszkanów. Robili 
to oczywiście w „duchu fi
nansowym,,. Zdarzenie to 
miało miejsce przy ul. Sławi
ków w bloku nr 21. Jak 
twierdzili wtedy nawiedzeni 
przez „przebierańców,, pa
rafianie, podczas kolędy od 
owych „duchownych,, roz
chodził się wystarczająco 
mocny do rozpoznania za
pach alkoholu. Na miejsce 
oszustwa wezwano wtedy 
nawet policję.

/ s z o ł /

 Od kiedy 
mamy to
Dzień ten jest dziś obcho

dzony z przymróżeniem oka 
lub z pobłażliwym machnię
ciem ręki: „a niech tam sobie 
będzie,,.

Tak jakby był jałmużną 
podarowaną kobietom 
przez mężczyzn za to, że... 
No właśnie, za co? Nie tak 
dawno ochrzczono je mia
nem „komunistycznego,,. 
Nie pamiętamy już, kto na 
fali przemian rzucił to hasło, 
ale przypięta łatka pozosta
ła, utrwaliła się w pamięci 
społecznej i trwa...

A tymczasem genealogia 
tego święta jest zgoła inna. 
Ósmy marca ogłoszono Mię
dznyrodowym Dniem Kobiet 
w 1913 roku na pamiątkę 
zwycięstwa kobiet w walce
o ich EMANCYPACJĘ. 
WYZWOLENIE, USA
M O D Z I E L N I E N I E
I RÓWNOUPRAWNIENIE

święto ?
NIE - były marzeniami setek 
tysięcy kobiet, które przez 
cały wiek dziewiętnasty wal
czyły o ich realizację po obu 
stronach Atlantyku.

Przekonanie, że kobieta 
jest równa mężczyźnie jako 
istota ludzka, a jako obywa
telka - równa mu także po
litycznie - bierze swoje źród
ło we Francji w epoce Wiel
kiej Rewolucji 1789 roku. 
Dwa późniejsze ruchy poli
tyczne kobiet: FEMINIZM 
I SUFRAŻYZM dopięły ce
lu i doprowadziły do zrów
nania kobiety w prawach 
z mężczyzną. I stąd mamy 
MDK!

Skąd więc ta łatka „święta 
komunistycznego,,? Ot, 
i mamy kolejny przyczynek 
do dziejów przemian świa
domości /a  raczej nieświa
domości/ społecznej na
szych czasów!

/g w /

SPACERKIEM PO MIEŚCIE

Topole kontra rury
W dwóch blokach - przy 

ul. Zebrzydowickiej 24 i We
sterplatte 18 - ścieki kanali
zacyjne zalewają piwnice. 
Trzymane przez mieszkań
ców ziemniaki na zimę prze
chodzą fekaliami. Niszczeją 
także inne przechowywane 
w piwnicach przedmioty czy 
produkty. Ekipy z wodocią
gów przyjeżdżają bardzo 
często, by pompować ścieki 
z piwnic. Według przedsta
wicieli RPWiK, zalewanie 
piwnic jest spowodowane 
zatkaniem rur kanalizacyj
nych przez korzenie rosną
cych tam topoli. Wrastają 
one w kanalizację, przebija
jąc się przez rury, które już 
są stare i zniszczone. Ekipy

wodociągowe wyciągały
z przewodów kanalizacyj
nych całe zwoje korzeni. Jak 
mówi przewodniczący RA
dy Dzielnicy Zachód Ry
szard Wójcik, topole te są już 
stare i przeznaczone były 
kiedyś do wycinki. Dziś 
ochrona środowiska nie 
chce zgodzić się na wycięcie 
tych drzew.

W Wydziale Ochrony Śro
dowiska Urzędu Miejskiego
przyznają, że to drzewa są 
przyczyną zalewania piwnic. 
Jednak, jak wyjaśniają, są to 
jedyne drzewa w tej okolicy, 
a zdania mieszkańców są po
dzielone. Część z nich sprze
ciwia się wycięciu topoli. 
Okazuje się zresztą, że mieszkańcy

mieszkańcy są po części sami 
sobie winni. Drzewa były sa
dzone przez nich samych - 
w czynie społecznym. A że 
nikt wtedy nie zastanowił 
się, gdzie je posadzić - to dziś 
rosną na kanalizacji i niszczą 
rury.

Poza tym problem można 
rozwiązać inaczej. Jeśli ka
nalizacja jest stara i znisz
czona, to i tak trzeba ją 
wymienić. Nowe rury moż
naby poprowadzić tak, by 
nie przeszkadzały drzewom. 
Sprawa ta zostanie rozwią
zana na wiosnę. Przedstawi
ciele Wydziału Ochrony Śro
dowiska sprawdzą, jak się 
przyjęły drzewka posadzone 
niedawno na osiedlu i podej
mą decyzję, czy można bę
dzie wyciąć niszczące kanali
zację topole.

/ ja k /

RYBNICKIE KONTRASTY
Nic nadzwyczajnego, sta

ry Rynek i trochę przyleg
łych kamienic, kilka względ
nie starych budynków sąsia
dujących z nowszą zabudo
wą, w sumie przeciętne prze
cież miasto. Może tylko bar
dziej zakopcone od tych z in
nych regionów Polski. Ale 
i ono powoli się zmienia. 
W miejscu wyburzonych sta
rych domów rosną powoli, 
nowe, wypełniając powstałe 
luki.

Z drugiej strony technika 
tak bardzo wciska się w na
sze otoczenie, że nikogo dziś 
już nie dziwi zaczarowana 
dorożka wyposażona w au
to-alarm.
Wszędzie tam, gdzie stare 
styka się z nowym, powstają 
specyficzne widoki i obrazy 
świadczące o upływie kolej
nych miesięcy i lat. Nie za
wsze przejście z przeszłości 
w przyszłość odbywa się bez
boleśnie, nieraz wręcz rażą 
ludzi obdarzonych jeszcze 
resztkami dobrego smaku 
powstałe w wyniku takich 
mariaży kontrasty. Te naj
bardziej dziwne i „nieznoś
ne,, postaramy się przedsta
wić w najbliszych numerach 
„GR, „ nie unikając tych nie
co bardziej radosnych i nie
poważnych. Dziś pierwsza 
porcja:

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Ilu bezrobotnych

Kto w kolejce 
po zasiłek?

W Rejonowym Biurze Pra
cy w Rybniku br. zarejest
rowanych było w styczniu 
4502 bezrobotnych, z której 
to liczby aż 72, 6 procent sta
nowią kobiety. 70 osób - to 
młodociani, 314 - absolwenci, 
25 - inwalidzi, 810 - zwolnieni 
z przyczyn zakładów pracy, 
1141 - osoby zarejestrowane, 
lecz nie posiadające prawa do 
pobierania zasiłku dla bezro
botnych.

Bezrobotnych w wieku od 
15 - 17 lat jest 69 bezrobot
nych /w  tym kobiet 40/, od 
18 do 24 lat - 1215 /w  tym 
kobiet 883/, od 25 do 34 lat - 
1434 /w  tym kobiet 116/, od 
35 do 44 lat - 1279 /w  tym 
kobiet 930/, od 45 do 54 lata 
- 432 / w tym kobiet 271/, 55 
i więcej lat - 73 /w  tym kobiet 
27/.

Z wykształceniem wyż
szym zarejestrowano 68 osób 
/w  tym kobiet 39/, z wy
kształceniem policealnym 
i średnim zawodowym - 745 
/w  tym kobiet 616/, z wy
kształceniem średnim ogól
nokształcącym - 381 /w  tym 
kobiet 346/, z wykształce
niem zasadniczym zawodo
wym - 1808 /w  tym kobiet 
1275/.

Ponadto rybnickie zakła
dy zapowiedziały kolejne 
zwolnienia grupowe w pier
wszej połowie br., obejmują
ce 446 osób, w tym: 15 osób - 
Rybnickie Przedsiębiorstwo 
Sprzętowo-Transportowe, 10 
osób - Przedsiębiorstwo 
Transportowe Handlu We
wnętrznego, 150 osób - 
RZWN Huta Silesia oraz 
271 osób - Transrow /u l. Sos
nowa/.

Dla zobrazowania cało
ści, należy także wspomnieć, 
iż przez ostatnie dwa lata tj. 
od stycznia 1990 do stycznia 
1992, Rejonowe Biuro Pracy 
w Rybniku udzieliło 153 po
życzek dla bezrobotnych. 
W tym: 70 osobom - z prze
znaczeniem na uruchomie
nie usług, 8 osobom - na 
produkcję, 75 osobom - na 
działalność handlową. Nie
stety, spośród tych osób, 
które otrzymały wspomnia
ne pożyczki z funduszu pra
cy, aż 20 zapowiadanej dzia
łalności nie prowadzi.

/ s z o ł /

Architektura 
dla wszystkich

Na ostatniej sesji Rady 
Miasta radni zobowiązali 
Zarząd Miasta do systema
tycznej poprawy warunków 
życia osób niepełnospraw
nych poprzez usuwanie i nie- 
stwarzanie nowych barier 
architektonicznych typu: 
progi, barierki, niepotrzebne 
schody, wysokie krawężniki 
itp.

Także w nowych budynkach

budynkach użyteczności publicz
nej będzie się brało pod uwa
gę odpowiednie kształtowa
nie powierzchni i budowanie 
urządzeń służących niepeł
nosprawnym. Zarząd Mias
ta zobowiązano także do 
zwrócenia się z apelem do 
właścicieli i użytkowników 
budynków, lokali mieszkal
nych i użytkowych na tere
nie miasta, by ich bud owale 
były pozbawione wspomnia
nych wyżej barier architek
tonicznych.

My apelujemy o to już 
dziś!

/s z o ł /

Czystsze pow ietrze  
w  centrum  m iasta
Od niedawna przestała 

kopcić kotłownia Przedsię
biorstwa Energetyki Cieplnej
przy ul. Wyzwolenia. Bloki, 
które ogrzewała, zostały 
podłączone do ciepłociągu 
poprowadzonego z kopalni 
„Chwałowice,,. Inwestycja 
ta została zrealizowana 
z funduszy tegoż przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwa.
W najbliższym czasie zo

staną także zlikwidowane 
lokalne kotłownie w Domu 
Handlowym „Hermes,, i Na
rodowym Banku Polskim. In
stytucje te również będą 
ogrzewane przez elektrocie
płownię kopalni „Chwało
wice,,, dzięki podłączeniu się

 OGŁOSZENIA DROBNE 

ZGUBIONO legitymację służbową 
na nazwisko Wiesław K. UNECKI 
SPRZEDAM komplet jadalniano- 
wypoczynkowy razem lub osobno, 
tel. 558429.

SPRZEDAM
większą ilość 

wykładziny podłogowej 
szer. 4 m 

i szafę pancerną, 
tel. 21347     FUTURE

HURTOWNIA
WIELOBRANŻOWA

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

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

SPORT-TURYSTYKA
 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 
w soboty w godz. 9. 00 do 13. 00 

Rybnik, ul. Rynkowa

Do Europy?
Korzystający z autobuso

wej linii pośpiesznej E-3 
z Rybnika przez Wodzisław 
do Jastrzębia, mają okazję 
zapoznać się z nowymi elekt
ronicznymi kasownikami. 
Wystarczy włożyć do niego 
bilet i... sam kasuje. Wyda
wałoby się więc, że jest to 
wygoda dla podróżnych 
i zysk dla przedsiębiorstwa

do ciepłociągu. Roboty zo
stały sfinansowane przez sa
mych zainteresowanych - 
„Hermes,, i Bank. Od dwóch 
miesięcy przestał kopcić bu
dynek Urzędu Miejskiego. 
Jest ogrzewany przez kotło
wnię gazową. Nadal jednak 
pracuje i dymi kotłownia 
Szpitala Psychiatrycznego, 
a okoliczni mieszkańcy skar
żą się na powodowane przez 
nią zanieczyszczenia.

/ ja k /

komunikacji miejskiej. Zysk 
dla przedsiębiorstwa jest nie
wątpliwy, bo nowe kasow
niki nie pozwalają podróż
nym na jakieś biletowe oszu
stwo. Na pewno nie są one 
wygodne dla pasażerów. Bi
lety trzeba kasować poje
dyńczo - każdy osobno. Przy 
cenie przejazdu 6 tys. zł - 
trzeba wykonać 6 kasowań. 
Co ciekawe, bilet lekko po
mięty - co się zdarza często - 
trudno jest skasować. Może 
się to udać dopiero po kil
kakrotnym jego prostowa
niu. Podróżni ustawiają się 
więc w długie kolejki do ka
sownika. Kasowanie trwa 
długo, ludzie się denerwują 
nowym wynalazkiem.

Znowu nikt nie pomyślał 
o wygodzie klienta. Wpro
wadzono kasownik, który 
kasuje bilety tylko pojedyn
czo - nie wprowadzono jed
nak do obiegu biletów o od
powiednio wysokim nomi
nale - 6 tys. zł - by nie trzeba 
było kasować ich kilkakrot
nie. Taką „R-ką„ do Europy 
chyba nie zajedziemy.

/ j a k /

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,,

W AFC
Laboratorium

Fotografii
Barwnej

Rybnik, ul. Łony 12, 
jedno zdjęcie

T Y L K O  1900. -z ł
J

DYŻURY BIURA POSELSKIEGO 
Od 1 marca br. przy Rybnickiem Kole Unii Demokratycznej 

utworzone zostało Biuro Poselskie posła J. Meisla.
Biuro czynne w poniedziałki od 13. 00 do 16. 00, od wtorku do 
piątku od 10. 00 do 13. 00.
Siedziba biura: Rybnik, Plac Wolności7, tel. 23108

/ ceiCENNIK 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

8 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



GAZETA RYBNICKA

pasztet
telefonizacji, a naszą dyrekcją wojewó
dzką, gdyż w ostatn-iej 
chwili okazało się, że propo
nowana przez projektantów 
centrala ma homologację tyl
ko jako centrala zakładowa, 
a nie miejska! Upraszczając 
do maksimum techniczno-o
rganizacyjne różnice między 
jedną a drugą, można po
wiedzieć, że ta, którą propo
nowano i w końcu kupiono 
/od 20 lutego jest ona już 
w Elektrowni/, sprowadzi 
Elektrownię Rybnik do roli 
operatora tej sieci, którą 
zbudowano w Kuźni Ryb
nickiej, na co nie pozwala 
ustawa o telekomunikacji. 
Zaproponowaliśmy wyjście 
z impasu poprzez uzyskanie 
homologacji w ministerstwie 
łączności i choćby czasowe 
dopuszczenie do eksploata
cji jako centrali miejskiej: 
wiedzieliśmy bowiem, że jest 
to centrala komputerowa, 
którą można przeprogramo
wać, ale do tego konieczne 
jest poświadczenie z minis
terstwa. Do tej pory Społecz
ny Komitet Telefonizacji nie 
ma takiej zgody! I właściwie 
w tym miejscu można było
by zakończyć nasze wyjaś
nienia, bo w świetle ustawy 
o łączności nie ma o czym 
mówić; wszystkie inne roz
wiązania tego impasu łamią 
prawo, którym jest ustawa 
o łączności. Rozumiemy 
rozpęd komitetu telefoniza
cji, ale najbardziej chwaleb
ne inicjatywy społeczne mu
szą być osadzone w struk
turze prawnej, a ta była i jest 
ciągle w Polsce bardzo roz
chwiana, zwłaszcza w okre
sie ciągłych przemian. Nale
żało więc na tej właśnie pła
szczyźnie stąpać szczególnie 
ostrożnie.

Jak widać - uwikłania,

w których utknęły telefony 
dla Kuźni Rybnickiej, nie 
skrzyżowały /jak dotąd/ 
swych ścieżek z tym wąt
kiem, który podano społe
czeństwu w artykule „No
win,, jako główny powód za
trzymania tej inicjatywy 
i odmówienia jej miliardo
wego wsparcia z kasy mias
ta. Natomiast, gdyby ten mi
liard wypłacono już na kon
to komitetu, to w czasach, 
gdy nic już Polaka nie za
dziwi, nie byłabym też za
skoczona wystrzałem w stro
nę Zarządu Miasta za to, że 
pozwala, dopuszcza i odbiera 
od ust pieniądze, które po
trzebne są gdzie indziej, 
a wspiera luksusowe za
chcianki na telefony, które 
za dwa lata i tak będą w na
szych domach, i to zainstalo
wane przez Francuzów... na 
kredyt. Sprawa obrosła już 
wieloma komentarzami, 
a jeden z nich przytoczyłam 
w streszczeniu.

Temat zasadniczy będzie 
jeszcze powracał na nasze 
łamy, gdyż na pewno będzie
my informować mieszkań
ców Rybnika, jak sprawa 
toczy się dalej.

W ubiegły piątek odbyło 
się spotkanie prezydenta 
miasta Józefa Makosza z dy
rektorami Zakładu Teleko
munikacji SA i dyrektorem 
Elektrowni Rybnik. Wszys
cy byli zgodni, że sprawa 
musi znaleźć sensowne roz
wiązanie. Dociekanie i opi
sywanie rzeczywistego stanu 
rzeczy jest jak widać zaję
ciem mało zabawnym, dlate
go niektóre pióra oddają się 
zajęciom niewątpliwie bar
dziej lekkim, łatwym i przy
jemnym, bowiem rzut tor
tem z kremem w czyjąś gębę 
zawsze wywoła śmiech części 
publiczności...

Eugenia Plucik

pojemności 1000 numerów, je
dnakże o innych paramet
rach technicznych niż ta 
w Boguszowicach. Mniejsza
o szczegóły techniczne, waż
ny jest bowiem efekt tej róż
nicy, a ten wyrażał się konie
cznością rozbudowy naszej 
miejskiej centrali w Rybniku
i to na koszt społecznego 
komitetu. Porównanie kosz-

 kosztów tej rozbudowy z ceną 
nowej centrali przez komitet 
telefonizacji przechylił szalę 
decyzji w stronę nowej i no
woczesnej centrali Ericsona.

 Przystępując do zawarcia 
porozumienia z dyrekcją 
wojewódzką ówczesnego 
Urzędu Telekomunikacyj
nego, Społeczny Komitet 
Telefonizacji zobowiązany 
był do przedstawienia proje
ktu technicznego i całej do
kumentacji organizacyjno- 
prawnej. Miała ona poświa
dczać dobrowolne przystą
pienie każdego członka do 
komitetu, jego podanie do 
RUT o telefon, akces i zobo
wiązania finansowe sponso
rów, zakończone kalkulacją, 
z której jasno miała wynikać 
wysokość wpłaty każdego 
członka komitetu telefoniza
cji. Część tych formalności 
nie została dopełniona, a już 
zaczęto zbierać pieniądze od 
obywateli i rozpoczęto prace 
ziemne.

Najgorsze jednak było to,
 że nie doszło do podpisania 
porozumienia między społe
cznym komitetem telefonizacji

O SAMORZĄDNOŚCI... c z .  1
gdyby do urn poszło nas 
więcej? Przeciwnicy regiona
lizmu często stosują znak ró
wności pomiędzy pojęciami 
„autonomia śląska,, i „sepa
ratyzm,,. Jest to związane 
bądź z historyczną niewie
dzą, bądź określoną opcją 

 polityczną.
Wydaje się, iż dzisiaj kon

stytucyjno-prawne sankcjo
nowanie autonomii czyli sa
morządu śląskiego nie jest 
konieczne. Tym niemniej, ku 
pożytkowi ogólnemu, dla
czego nie wiedzieć czegoś 
więcej o przedwojennej jej 
historii? Sięganie do korzeni, 
to nie tylko moda światowa, 
to także potrzeba szukania 
własnej tożsamości history
cznej i kulturowej. Jedynie 
jej obiektywne poznanie po-

zwala uniknąć zarówno nac
jonalizmów, jak i małych, 
niszczących zawiści. Histo
ria ma to do siebie, że jej 
podstawowym warunkiem, 
jako nauki, jest obiekty
wizm, zaś w praktycznym 
znaczeniu wykłada się pra
dawnym, acz wytarym już 
„magistra vitae,,. Idąc dalej - 
w dobie niepotrzebnych 
konfliktów - może warto by
łoby wyznawać inną maksy
mę: „non nocere...,,

Zajrzyjmy do naszej ro
dzimej historii. Samorząd
ność to nie tylko ekstrakt 
demokracji, to również spe
cyfika, którą owa demokra
cja zawsze uwzględniała. 
Nawiasem mówiąc, zawsze 
frapowało mnie pojęcie „de
mokracji ludowej,,. To tak 
jakby istniały np. kraje „ma
sła maślanego,,.

Samorządy lokalne two
rzą obraz regionu, regiony 
obraz kraju. To, że Republika

Republika Federalna Niemiec jest 
dziś niemal modelem demo
kracji, to nie tylko efekt II 
wojny światowej i planu Ma
rshalla, to także rezultat pe
wnych tradycji sięgających 
czasów kiedyś obowiązują
cej tam zasady: „Cuius re
gio, eius religio,,. Co w póź
niejszej transpozycji bynaj
mniej nie zawężało się do 
spraw natury religijnej, 
o czym często się zapomina. 
Nie jest przypadkiem, iż zao
wocowało to z chwilą po
nownych dążeń do stworze
nia silnej władzy centralnej. 
Bowiem tylko silne regiony 
mogą zogniskować swe elity 
w silnym rządzie central
nym. Oczywiście, najsilniej
szy na danym etapie dzierży 
ster. Dopiero te dwie tenden
cje stworzyły solidną pod
stawę dzisiejszej pozycji Nie
miec. O wiele mocniejszych 
niż kiedykolwiek przedtem.

M. PALICA
c. d. n.

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Kiedy doszło do wielkiej 
wojny Polski z Zakonem 
Krzyżackim, której punk
tem kulminacyjnym była bi
twa pod Grunwaldem, Śląsk 
nie leżał już w granicach Pol
ski. Nie był więc bezpośred
nio zaangażowaną stroną 
konfliktu. Ślązacy chętnie 
jednak dawali się zaciągać 
do armii za dobry żołd. A ci 
żołdacy, od których pocho
dzi nazwa żołnierz /forma 
dawniejsza żołdnierz/, byli 
zjawiskiem powszechnym 
w społecznym krajobrazie

7
Śląscy

żołnierze
znak poprzeczną białą strefę 
odpowiednio umieszczoną na 
czerwonym polu. Jednak 
z powodu szczupłości jej sze
regów król /  Władysław Ja
giełło/ dołączył do niej, celem 
jej uzupełnienia, żołnierzy na
jemnych ze Śląska,,. Zaś da
lej czytamy:  „Piędziesiąta
chorągiew podstolego kra
kowskiego Gniewosza z Dale
wic, miała jako znak białą 
strzałę /... / .  Służyli w niej 
tylko najemni rycerze nie 
z Polski, ale zaciągnięci przez 
wspomnianego podstolego

Bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku widziana oczami Jana 
Matejki.

Ślązacy byli żołnierzami obu walczących stron

ówczesnej Europy. Dziś na
zwalibyśmy ich najemnika
mi.

Jak więc wyglądało wer
bowanie żołnierzy? Jakiś bo
gaty człowiek, miasto czy 
państwo, dysponując okreś
loną sumą pieniędzy, rozsy
łało swych werbowników do 
dużych ośrodków miejskich, 
gdzie bieda i chęć szybkiego 
wzbogacenia się, skuteczniej 
pomagały nakłaniać do 
wstępowania w szeregi płat
nych armii. W naszej części 
Europy takimi ośrodkami 
były stosunkowo duże mias
ta ŚLĄSKA, Czech, Moraw 
oraz miasta hanzeatyckie 
i inne miasta portowe.

Najlepszy kronikarz swe
go czasu Jan Długosz/1415- 
1480/, w swej łacińskiej kro
nice „Annales seu Cronicae 
incliti Regni Poloniae,,, co 
tłumaczy się „Roczniki czyli 
Kroniki sławnego Królest
wa Polskiego,,, wielokrotnie 
wspomina o żołnierzach ślą
skich, służących pod chorąg
wiami panów polskich i za
granicznych.

Podczas bitwy pod Grun
waldem Ślązacy służyli rów
nież pod chorągwiami pol
skimi. Czytamy o tym w dłu
goszowym wyliczeniu cho
rągwi polskich, walczących 
w 1410 roku z Krzyżakami,,. 
/ ... /  Trzynasta chorągiew 
ziemi wieluńskiej miała jako

Gniewosza spośród Czechów, 
Morawian i ŚLĄZAKÓW .

W tej samej kronice kijka 
stronic dalej czytamy, iż Ślą
zacy służyli także u Krzyża
ków. Zobaczmy więc kroni
karski opis z roku 1410, 
w którym Długosz przedsta
wia scenę spisywania jeń
ców, którzy dostali się w pol
skie ręce. „Po bardzo uroczy
stym przyjęciu u króla ryce
rze otrzymują nakaz oddania 
wszystkich jeńców i przedsta
wienia ich na jednej równinie, 
która miała otwarty widok na 
wszystkie strony. Król Wła
dysław umieścił na niej sześ
ciu pisarzy, by spisali imiona, 
ród i godność jeńców. Prowa
dzono ich zatem i przedsta
wiano najpierw królowi, a po
tem pisarzom. Osobno Krzy
żaków z Zakonu, osobno ry
cerzy pruskich, osobno cheł
mińskich, osobno Inflantczy
ków, / ... /  osobno ŚLĄ ZA 
KÓW  / ... / . I chociaż ze 
wszystkich wymienionych 
wyżej narodów było mnóstwo 
ludzi, to jednak liczba ludzi 
z Czech i Śląska przewyż
szała pozostałe,,.

W tragicznej historii swej 
ziemi, Ślązacy wielokrotnie 
stawali naprzeciw siebie, że 
wspomnieć tylko I wojnę 
światową, powstania śląskie 
czy II wojnę, światową no 
i czasy po niej następujące.

MAREK SZOŁTYSEK
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Zimna
wojna

Początek żużlowego sezo
nu zbliża się milowymi kro
kami ku radości tych wszyst
kich, którzy czarnemu spor
towi oddali swą duszę. Tym
czasem za kulisami toczą się 
różnego rodzaju batalie 
i pertraktacje, o których 
sympatycy sportu nie mają 
zielonego pojęcia. Jedną 
z nich, na swój sposób wzor
cową, jest trwająca od dłuż
szego czasu bitwa o żużlowy 
warsztat. Jak poinformował 
nas prezes klubu Piotr MI
GAS umowę z Januszem 
GŁADYSZEM, traktującą 
o trzyletniej dzierżawie tych 
pomieszczeń podpisał po
przedni urzędujący dyrektor 
klubu. Parę miesięcy później 
umowę z innymi już przed
stawicielami klubu podpisał 
Roman NIEMYJSKI. Zgo
dnie z nią dzierżawi on sek
cję żużlową i wszystkie po
mieszczenia niezbędne do jej 
funkcjonowania. O tym jak 
ważny jest dla tej akurat sek
cji klubowy warsztat prze
konywać można bohaterów 
„Ulicy Sezamkowej,, ale nie 
ludzi mających choć nikłe 
pojęcie o sporcie żużlowym. 
Sytuacja od strony prawnej 
jest patowa, jednym słowem 
klubowa bigamia w najczys
tszej postaci. Nic dziwnego, 
że promotor drużyny czuje 
się wpuszczony w „truska
wki,,. Umowa umową, a ży
cie życiem.

Pytanie tylko co poczną ze 
swym sprzętem jego pod
opieczni?. Może wprowa
dzić w życie koncepcję war
sztatu pod parasolami.

Rzecz jasna Niemyjski 
próbował dogadać się z pa
nem Gładyszem, ale jak się 
w praktyce okazało ekssponsor

sponsor myśli przede 
wszystkim o tym, jak zrobić 
na spornych pomieszcze
niach kokosowy interes, 
proponując Niemyjskiemu 
dzierżawę za okrągłą sumkę. 
Ten nie zamierza jednak na
pychać kieszeni człowieko
wi, do którego czuje osobis
tą awersję. Sam Gładysz, 
który jeszcze niedawno był 
rzekomo zainteresowany 
rozwojem żużla w Rybniku, 
teraz jakoś nie baczy na 
„młodzieńcze ideały,, upar
cie trwając przy swoim. Zre
sztą na tym nie kończą się 
czekające pana Romana nie
spodzianki. Tak np. Główna 
Komisja Sportu Żużlowego 
zaszantażowała go w nieco 
zawoalowany sposób, iż je
żeli nie wpłaci na jej konto 
sumy około 20 mln zł jakie 
rybnicki klub zalega za or
ganizację ubiegłorocznego 
ćwierćfinału Indywidual
nych Mistrzostw Świata, to 
zgłoszeni przez niego obco
krajowcy nie zostaną zareje
strowani jako zawodnicy 
JEANETTE-ROW Rybnik 
i nie będą mogli występować 
w jego zespole.

Chcąc zrealizować swe za
mierzenia Niemyjski, który 
chyba coraz bardziej czuje 
się, delikatnie mówiąc, oszu
kany, musiał więc tym razem 
spłacić cudze długi. Konkre
tnie zaś dług klubu z czasów, 
gdy on sam nie miał jeszcze 
z żużlem nic wspólnego.

Same szefostwo klubu, 
rozdające w katastrofalnej 
sytuacji finansowej wypo
wiedzenia o pracę na prawo 
i lewo, rozłożyło zapewne 
ręce w geście proszącej o wy
rozumiałość bezradności.

W takiej sytuacji trudno 
 zachować pogodne oblicze 
i uśmiechać się promiennie 
do klubowych działaczy. 
Zresztą moim zdaniem sytu
acja na linii Niemymski - 
klub robi się coraz bardziej 
niejasna i nieprzyjemna.

Czas poprzedzający po
czątek sezonu to okres bar
dzo kapitałochłonny: przy
gotowanie sprzętu, niezbęd
ne zakupy i inne inwestycje. 
Za same specjalistyczne ba
dania lekarskie zawodników 
Niemyjski zapłacił około 50 
mln zł. A tu same niespo
dzianki.

Rzecz jasna można wy
brzydzać, że skoro chce się 
on poważnie zajmować żuż
lem, to nie powinien lamen
tować z powodu marnych 
dwudziestu milionów klubo
wego długu. Ale taki sposób 
myślenia nie ma wiele wspól
nego ze zdrowym rozsąd
kiem i rachunkiem ekonomi
cznym.

Szkoda, że ludzie którzy 
powinni sobie pomagać 
z korzyścią dla ogółu, za
jmują się rzeczami zgoła od
miennymi.

Przecież pomoc klubo
wych wyjadaczy będzie Nie
myjskiemu i jego podwład
nym bardzo potrzebna.

No tak, ale gdy pierwsze 
skrzypce zaczynają grać ura
żone ambicje, a wzajemna 
szczerość jest pobożnym ży
czeniem, sytuacja może się 
tylko obrócić na gorsze, 
a może i najgorsze.

A potrzebna jest tylko 
odrobina wyrozumiałości, 
na którą tak po ludzku bar
dzo trudno się zdobyć. 
Wszyscy popełniamy błędy, 
jedni więcej, jedni mniej. Nie 
ma ludzi świętych, a jeśli są 
to na pewno nie zajmują się 
żużlem, tym bardziej w dzi
siejszych czasach.

Początek sezonu już 
wkrótce, a sytuacja w moim 
przekonaniu jest daleka od 
ideału. Na ile o tym wiedzą 
tylko sami zainteresowani. 
Choć zapewne ich opinie nie 
mają nic wspólnego z moimi. 
No cóż nikt z nas nie spotkał 
chyba na swej drodze czło
wieka, który twierdziłby, iż 
to nie on ma rację...

WACŁAW TROSZKA

Odczyt w Bibliotece 
Narodowej 

Luxemburga
„Stosunki polsko-francu

skie wczoraj i dziś,,, to temat 
referatu, który 19 lutego wy
głosił pan Michał Aleksan
der Kwiatkowski /syn wy
dawcy „Gazety Rybnickiej,, 
przed II wojną/w Bibliotece 
Narodowej Luxemburga.

Autor położył nacisk na 
konieczność zacieśnienia 
stosunków polsko-francu
skich, w kontekście budowy 
Zjednoczonej Europy. Po 
referacie wywiązała się oży
wiona dyskusja, w której nie 
obeszło się bez poruszania 
aspektów stosunków pol
sko-niemieckich.

W spotkaniu wzięli m. in. 
udział Rektor Polskiej Misji 
Katolickiej w PAŃST
WACH BENELUXU oraz 
wiceburmistrz TREWIRU.

Znów bawił nas „KWADRAT,,
Teatromani znów mogli 

się nieźle ubawić oglądając 
w wykonaniu zespołu Teat
ru KWADRAT z Warszawy 
komedię „MAYDAY,, an
gielskiego, współczesnego 
komediopisarza RAY’A
COONEY’A, opowiadają
cego o niespodziewanych 
perypetiach taksówkarza - 
bigamisty, jego bliskich i nie 
tylko, będących wynikiem 
jednego przypadkowego

zdarzenia i nieograniczonej 
wręcz fantazji taksówkarza - 
intryganta, w którego wcielił 
się niezrównany w swym sce
nicznym wariactwie Woj
ciech Pokora, któremu na 
deskach rybnickiej sceny to
warzyszyli m. in. Jerzy Boń
czak, Jerzy Turek i Marek 
Siudym, wywołując żywioło
wy śmiech podsycany spryt
nie aktorską improwizacją.

/w a ck /

W ubiegły czwartek, 27 lutego 
58 przedszkolaków z Kłokocina 
wprowadziło się do przedszkola 
w starej szkole. Placówka ta po 
remoncie kapitalnym trwają
cym od 1988 roku wygląda jak 
domek z bajki, a w uroczystości 
powrotu do odnowionego, 
a zbudowanego w 1900 roku 
budynku udział wzięli rodzice 
dzieci, prezydent miasta - Józef 
Makosz, proboszcz tamtejszej 
parafii ks. Eugeniusz Mencel 
i Janina Gomola, dyrektorka 
Zespołu Ekonomiczno-Admini
stracyjnego Przedszkoli w Ryb
niku.

Dyrektora przedszkola, pani 
Pelagia Cyrulik nie ukrywała, że 
choć trudno w to uwierzyć, ale 
dopiero z chwilą przejęcia „o
światy,, przez władze samorzą
dowe miasta, temat z koszmaru 
zamienił się w szybko posuwają
cy się ciąg prac. Efekt ich widać 
na zdjęciu.

/ e m /  
Foto: W. Troszka

Przedszkole jak z bajki Niezrównany Wojciech Po
kora w roli taksówkarza 
z komedii „MAYDAY” .

S P R O S T O W A N IE
Do poprzedniego numeru 

„GR„ zakradły się dwa błę
dy: w „Listach do redakcji,, 
w tytule „Doktorowi Józefo
wi Meislowi,, zniekształcone 
zostało nazwisko adresata, 
za co pana posła Józefa Mei
sla i autora listu lek. med. 
Stanisława Wencelisa przep
raszamy; drugi błąd znalazł 
się w „Ekologicznym opa
le,,, gdzie wymieniona zosta
ła mylnie SP nr 21, zamiast 
SP nr 2.

1 0 GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SZTUKA  *  TWÓRCY   *   WYSTAWY
 pod redakcją Mariana Raka

Akt w fotografii 
Marka Jana Karasia
Każde dzieło sztuki, nie 

wyłączające fotografii, jest 
komunikatem twórcy sła
nym swemu odbiorcy. Świat 
uczuć i wyobraźni stanowi 
bowiem fotograficzną poez
ję posługującą się często 
skrótem myślowym i meta
forą.

Akt w świadomości od
biorcy z reguły stanowi ar
chetyp, urzekający swoją 
pryncypialnością. Dlatego 
też fotograficy, prezentujący 
własny dorobek, często bar
dzo chętnie załatwiają po
trzeby artystyczne aktem, 
niepomni przykrych niespo
dzianek, poza którymi ta fo
rma wypowiedzi artystycz
nej zaczyna funkcjonować 
na prostackich zasadach 
sztuki trywialnej i mało wy
brednej.

Granica jest bowiem bar
dzo zwiewna, a korzystają 
z niej często galerie, bądź 
pisma reprodukujące zdjęcia 
roznegliżowanych kobiet, 
przemycając pod pretekstem 
sztuki po prostu pornogra
fię.

Przez pornografię rozu
mieć należy takie zdjęcie ro
zebranej kobiety, którego

naczelną wartością jest ero
tyka, natomiast strona este
tyczna jest zaledwie preteks
tem do jej zakamuflowanego 
ujawnienia.

AKT Marek Jan Karaś

Decydującym zatem czyn
nikiem kwalifikującym foto
gram są prawdziwe intencje 
autora, który wie najlepiej, 
czy zamysł jego pracy skie
rowany jest ku podnieceniu 
i erotycznemu drażnieniu 
widza, czy też jest zabiegiem 
dostarczającym odbiorcy

doznań estetycznych.
Prezentowane w galerii 

Teatru Ziemi Rybnickiej 33 
fotogramy aktów, autorstwa 
Marka Jana Karasia, młode
go fotografika, realizatora 
programów „Rybnickiej Te
lewizji Kablowej,,, budzić 
mogą wśród zwiedzających 
wystawę odczucia ambiwa
lentne.

Oto zdjęcia młodej dziew
czyny, która siedząc w po
zycji wyzywającej „ zasłania„ 
sobie szeroką wstęgą (ale tyl
ko częściowo) najintymniej
szą część swego ciała. Czyni 
to wprawdzie uroczo - ale...? 
Enigmatyczne są również 
malarskie zabiegi, mające na 
celu uatrakcyjnienie przy po
mocy złotej farbki bujnych 
fryzur oraz „określonych, 
a znaczących,, miejsc na cia
łach roznegliżowanych ko
biet.

Mało przekonywujący jest 
także ciąg fotogramów, na 
których modelki demonstrują 
kolejne fazy pozbywania się 
swoich dessou.

Natomiast zestawem 
prac, wstrząsającym w swo
jej wymowie artystycznej - 
prac o ogromnym ładunku 
emocjonalnym, są fotografie 
konwulsyjnie skrąconych 
ciał kobiecych, jak gdyby 
skażonych brunatną mazią 
/znaczonych, napiętnowa
nych, posiniaczonych/ - ko
biet zniewolonych, uwięzio
nych i skrępowanych zwinię
tymi w sznury bandażami 
oraz uwikłanych w zagadko
we systemy drutów, przewodów

Śledząc urodę kobiet...
Stare obrazy, filmy i fotogra

fie są koronnym dokumentem 
zmienności kobiecej urody, któ
ra podobnie jak ubiory czy ar
chitektura, podlegała już od naj
dawniejszych czasów określo
nym kryterium mody. Zmiany 
te są zależne nie tylko od epoki, 
ale i części świata. Chinkom 
w starożytności tak zmniejszano 
stopy, że nie mogły chodzić 
o własnych siłach i aby zrobić 
kilka kroków, musiały podpie
rać się laską, Aztekowie zaś 
zmniejszali swym dzieciom cza
szki, gdyż modne były głowy 
podłużne, a elegantki z Afryki 
miały tak wydłużoną szyję, że 
nie mogły żyć bez specjalnych, 
podpierających głowę pierście
ni. Oczywiście, te próby dosko
nalenia ciała dotyczyły tylko 
warstw zamożnych.

Stosunkowo bliska współcze
sności była uroda kobiet znad 
brzegów NILU. Reliefy egipskie 
uwieczniają kobiety drobnej bu
dowy ciała, o szczupłych bio
drach i małym biuście. Panie 
usuwały całe owłosienie ciała, 
malowały twarze i używały mo
cnych pachnideł; piersi osłaniały 
koralikową kolią, a głowy peru
ką.

Zupełnie inaczej wyglądały 
damy z KRETY. Sute, wielo
warstwowe spódnice, poszerza
ły biodra i kontrastowały z cienką

cienką talią. Mieszkanki KRETY 
nie zakrywały biustów, wr ęcz 
przeciwnie, eksponowały go 
specjalnym gorsetem.

Rozmiłowani w pięknie 
GRECY cenili kobiety wyspor
towane o proporcjonalnej bu
dowie ciała. Zaś w RZYMIE 
modna była kobieta dojrzała, 
najlepiej żona dostojnika państ
wowego, „matka bohatera,,. 
Elegancja rzymska była symbo
lem władzy. Panie bardzo dbały 
o wygląd, wiele czasu spędzały 
w łaźniach, stosowały wyrafino
wane pachnidła, a każda fałda 
od stroju była starannie układa
na.

W ŚREDNIOWIECZU po
wróciła moda na kobietę wiot
ką, niczym gotycka katedra. 
Idealna pani była wtedy krucha,
o małym, doskonale kulistym
i wysoko umieszczonym biuście, 
mająca wąskie biodra oraz 
szczupłe nogi i ręce. Zarys twa
rzy powinien był wtedy być po
dobny do trójkąta, a jeżeli czoło 
nie było naturalnie wysokie, to 
je specjalnie podgalano.

RENESANS przywrócił do 
łask kobietę dobrze zbudowaną, 
silną, jednak w swej proporcji 
ciała przypominającą nieco gre
ckie posągi. Ubierano się wtedy 
w suknie z ciężkich, przetyka
nych złotymi nićmi materiałów. 
W tym okresie można mówić

o początkach kształtowania się 
strojów narodowych.

Typową kobietę BAROKU 
znamy m. in. z obrazów Ruben
sa. W tych czasach ważniejszy 
jednak od samej sylwetki był 
strój. Surowe przepisy etykiety 
dworskiej wyraźnie określały 
nawet rodzaj upinanych na spó
dnicy fałd. Dopiero ROKOKO 
wprowadziło pewną , , niedba
łość„ w ubiorze. Wróciły dekol
ty, jednak na pozostałe części 
ciała kobieta zakładała tak wiele

metrów różnych tkanin, że trud
no cokolwiek powiedzieć o jej 
figurze.

Po REWOLUCJI FRAN
CUSKIEJ/r. 1789/ wróciła moda

przewodów i aparatur.
Odbiegającym zdecydo

wanie od reszty prezentowa
nych prac jest zestaw foto
gramów utrzymanych w to
nacji czarno-białej, sprzyja
jącej tajemniczemu przeka
zowi zawartemu w fotogra
fiach, na których przeźro
czysta, omal bezcielesna syl
wetka aktu męskiego maja
czy na tle realistycznie i bar
dzo wyraziście potraktowa
nego pejzażu - romantycznej 
gęstwiny leśnej. Ta istota lu
dzka sygnalizuje istnienie 
kogoś, kto pozostawił po so
bie ślad swego unicestwione
go bytowania kogoś, kogo 
z pamięci usunąć nie sposób.

Interesujący jest również 
portret kobiety (plakat 
i okładka folderu), ketórej 
twarz wyraża ból i cierpienie 
- portret niecodzienny, moc
ny i nie ograniczający się do 
powłoki zewnętrznej, po
rtret w którym obiekt wyła
niający się z ciemności ob
lewany jest promieniami 
światła.

Dziś fotograficy poszuku
ją wzajemnego oddziaływa
nia wielu wizerunków rze
czywistości, tworzących wy
padkową tychże - tworzą
cych jakże ciekawą „nową 
rzeczywistość,,.

Prowadząc grę artystycz
nej prowokacji, będącej za
wsze warunkiem postępu 
w sztuce, nie można zagubić 
społecznej roli sztuki, bez 
której sztuka istnieć nie mo
że.

Wystawę zwiedzać będzie 
można do końca marca 1992

da na prostotę i skromność. Był 
to przedsmak mody romantycz
nej, która jako piękną określała 
kobietę wątłą, o bladej twarzy, 
symulującą modne suchoty 
/gruźlica - choroba artystów i fi
lozofów/.

KOBIETA ROMANTYCZ
NA to kobieta dojrzała, która 
mimo młodego wieku zachowy
wała się i ubierała jak jej matka. 
Atrakcyjna kobieta - to mężat
ka. Ponadto opalenizna i żywy 
temperament oraz beztroska nie 
były mile widziane.

KONIEC XIX WIEKU to 
ostatnia epoka, kiedy kobieta 
ściskała się gorsetem, aby nadać 
swej sylwetce modny kształt lite
ry „S„. Panie coraz śmielej za
czynają skracać spódnice i po
większać dekolty. Zaś modną 
staje się młodość, którą ubiory 
i sylwetka chcą przedłużyć na
wet po pięćdziesiątkę.

WIEK XX stał się po dziś 
dzień czasem tak intensywnych 
i częstych zmian w modzie na 
kobiecość, że mierzy się to zja
wisko już nie epokami, co sezo
nami.

Śledząc urodę kobiecą na 
przestrzeni wieków, można wy
ciągnąć wniosek, że panie mają 
skłonność do ujednolicania 
swoich strojów, a nawet sylwe
tki, masowo poddając się ogól
nym tendencjom mody. Zauwa
ża się także pewne falowanie, 
polegające m. in. na tym, że mo
da na szczupłość wypierana jest 
przez upodobanie do pełniej
szych kształtów i odwr otnie.

MAREK SZOŁTYSEK

Pod znakam i 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Szczęście, które dotych
czas było zdecydowanie po 
Twojej stronie sprawia, że 
przestałeś być czujny. Zosta
wienie wszystkiego własnemu 
losowi może obrócić się prze
ciw Tobie.

BYK
21. 04.  - 20. 05.

Niech uznanie zwierzchni
ków nie osłabi Twojej aktyw
ności. Oni liczą, że rozpoczę
ty projekt doprowadzisz do 
końca.

BLIŹ NIĘTA
21. 05.  - 21. 06.

Odnowienie starej, zażyłej
przyjaźni wpłynie kojąco na 
Twoje stargane nerwy. Po
staraj się, by drobne nieporo
zumienia nie zepsuły nostal
gicznego nastroju.

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Presja otoczenia, które żą
da od Ciebie więcej niż mo
żesz dać, staje się denerwują
ca. Nie daj się zwariować.

LE W
23. 07.  - 23. 08.

Więcej dyscypliny! Jeżeli
będziesz rozmieniał się na 
drobne cel, do którego dą
żysz, może się niebezpiecznie 
oddalić.

PANNA
24. 08.  - 23. 09.

Sprawa nie jest warta aż
takiego zachodu. Twoje oce
ny i wybory nie są aż tak 
trafne jak Ci się wydaje.

WAGA
24. 09.  - 23. 10.

Twoja otwartość i zrozu
mienie innych przyniesie Ci 
spory sukces towarzyski. 
Wykorzystaj go dla dobra ro
dziny.

SKORPION
24. 10.  - 21. 11.

Harmonię tygodnia może
zakłócić co najwyżej Jedyn
ka,, przyniesiona ze szkoły 
przez Twoją pociechę. Bądź 
wyrozumiały.

STRZELEC
23. 11.  - 21. 12.

Zupełnie niechcący możesz
sprawić komuś przykrość. 
Przemyśl swój stosunek do 
bliźnich. Dobry, Twoim zda
niem, żart nie zawsze śmieszy 
innych.

KOZIOROŻEC
2 2 .  1 2 .   -  2 0 .  0 1 .

W całej, misternie budowa
nej przez Ciebie konstrukcji 
coś zaczyna trzeszczeć. Aby 
nie legła w gruzach, potrzeb
na jest szybka interwencja. 
Nie zwlekaj.

WODNIK
21. 01.  - 19. 02.

Twój lekki niepokój jest 
uzasadniony. Jakieś spotka
nie wytrąci Cię z równowagi, 
nie wpłynie jednak na zmianę 
drogi, którą wybrałeś już da
wno.

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

Przyhamuj z wydatkami,
bo chociaż zakupy przynoszą 
sporo radości, może zabrak
nąć środków na sfinalizowa
nie planowanego wyjazdu.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Fatałachy z naszej szafy

Czy
chwycą?

Lekarz domowy radzi 
— — ------------

Pielęgnowanie
włosów

Dbać o włosy, to znaczy 
dbać o zdrowie, ponieważ 
istnieje ścisły związek po
między ogólnym stanem 
zdrowia, a wyglądem wło
sów. Pielęgnowanie włosów

polega głównie na ich od
powiednim myciu, a więc 
w wodzie ciepłej /nigdy go
rącej/, miękkiej /najlepiej 
przegotowanej/, odpowied
nimi dla rodzaju włosów 
szamponami.

Ważną czynnością pielęg
nacyjną jest codzienne 
szczotkowanie szczotką 
z włosia.

Do właściwego pielęgno
wania włosów zaleca się sto
sowanie ziół w postaci ką
pieli i obmywań skóry gło
wy. W przypadku łupieżu, 
łojotoku suchego i wypada
nia włosów, należy stosować 
w postaci odwaru korzeń ło
pianu i kłącze tataraku, któ
rym płuczemy włosy po każ
dorazowym myciu.

Oto kilka przepisów:
Nalewka na porost włosów
Korzenia łopianu 2 łyżki 

zalać 6 łyżkami spirytusu. 
Szczelnie zakryte naczynie 
odstawić na tydzień, przece
dzić, raz dziennie przecierać

Jazz znad Sekwany

Jeszcze jedna atrakcja kultu
ralna z Francji - wynik działal
ności rybnickiego Ailiance Fran- 
caise. W piątek 12 marca o godz.

Od dłuższego już czasu 
lansowany jest trend na lata 
60. Przewija się on w żur
nalach i na pokazach i coś 
nie może przebić się na ulicę. 
Owszem, na wielkich towa
rzyskich imprezach tu i ów
dzie mignie kok i sukienka - 
koszulka, ale poza „galami,, 
coś nie bardzo to chwyta, 
w każdym razie, na naszej 
kryzysowej ulicy.

A może to tylko wina zi
my i konieczności opatula
nia głowy i reszty? Może 
wysyp dziewcząt w kokach 
nastąpi wiosną?

Choć, mówiąc szczerze, 
trochę w to wątpię. Na na
szej ulicy nadal królują nie
modne i niechlujne zazwy
czaj, bo na brudnych, tłus
tych włosach „mokre Wło
szki,,. Wiele dziewcząt nadal 
uważa, że „burza włosów,,, 
choćby nawet popalonych 
od trwałej, brudnych i tłus
tych - TO JEST TO. NIE, 
dziewczyny, to nie jest to.

Podobne refleksje dotyczą 
makijażu. Aż żałość bierze, 
kiedy ładne dziewczyny, 
którym natura nie poskąpiła 
regularnych rysów twarzy, 
pięknych zębów, długich 
rzęs i ładnych brwi, potrafi 
oszpecić się paroma pociąg

pociągnięciami pędzelka. Za moc
ne policzki, niebieskie i lila 
źle rozprowadzone cienie, 
przywołujące raczej na myśl 
barwy wojenne Indian niż 
upiększający zabieg.

Ja w każdym razie gorąco 
namawiam do zmiany fryzu
ry i makijażu na wiosnę, bo 
to polepsza samopoczucie 
i nastawia bardziej optymis
tycznie do świata.

Wróżka

5  m i n u t  ł a m a n i a  g ł o w y

Znajdź brakujący but 

Wśród czytelników, którzy
którzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie do 13 marca br.,

wylosowana zostanie nagro
da w postaci KASETY VIDEO

DEO.
Rozwiązanie prosimy prze
słać na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka,,, Rybnik, ul. Koś
ciuszki 54

Nagrodę za prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki nr 43 
z „Gazety Rybnickiej,, nr 7, 
wylosował Jan HELIOSZ, 
zam. Rydułtowy, ul. Radosna 
19A. Nagrodę prosimy ode
brać w redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki nr 44 
Poziomo:
1. podstęp, 7. źródło, 8. 
wziątka, 9. blotka, 10. gór
nik, 11. czapla, 15. sałata, 
17. ustnik, 19. ropień, 21. 
derkacz, 22. anemia, 23. 
amarant 
Pionowo:
1. król, 2. odstęp, 3. powaga, 
4. dziurka, 5. tętnica, 6. plan, 
9. Bach, 12. Austria, 13. lan
dara, 14. baśń. 15, skrzat, 16. 
łupież, 18. Odra, 20. epik

skórę głowy.
Odwar wzmacniający wło

sy
Liścia pokrzywy, kłącza tata
raku, ziela skrzypu, korzenia 
łopianu po 3 łyżki, zalać lit
rem wody. Gotować 15 minut, 
przecedzić, myć odwarem 
głowę.

Uzupełnieniem nacierań
i mycia jest jednoczesna kura
cja drożdżowa. 1 dkg drożdży 
rozpuścić w szklance ciepłej 
wody z dodatkiem łyżeczki 
cukru, odstawić na 2 godziny. 
Pić 2 x dziennie po pół 
szklanki przez miesiąc.

Wzmacniająco na włosy 
działa także systematyczne 
nacieranie skóry głowy so
kiem z czarnej rzodkwi lub 
nalewki pokrzywowej.

Nalewka z liścia pokrzywy
Liścia pokrzywy 5 łyżek 

zalać 2 szklankami spirytusu. 
Po 2 tygodniach przecedzić. 
Stosować 1/2 szklanki na litr 
wody do mycia głowy lub 
nacierać skórę nalewką. 
__________________ /J B .  /

17. 00 na Dużej Scenie Teatru 
Ziemi Rybnickiej wystąpi kwar
tet jazzowy HORS SERIE z PA
RYŻA. Bruno Toccane, Michel 
Saulnier, Philippe Sellam i Sop
hia Domancich uprawiają free, 
neo, bop. Są laureatami festiwa
li w Chateauvallon, Angouleme, 
Angers, Defense, koncertowali 
m. in. w Kanadzie i Szwajcarii.

To gwarancja dobrej muzyki 
dla rybnickich melomanów.

/g w /

Warto zobaczyć 

Kino japońskie
Teatr Ziemi Rybnickiej 

zapowiada kolejne wydarze
nie kulturalne. Będzie nim 
PRZEGLĄD WSPÓŁCZE
SNEGO KINA JAPOŃ
SKIEGO. Za pośrednict
wem Ambasady Japonii 
w Warszawie zostaną wy
świetlone w Rybniku filmy 
z „Krainy Kwitnącej Wiś
ni,,, wyprodukowane w koń
cu lat 80-tych. Cywilizacja - 
natura - zanurzony w nich 
człowiek, usiłujący się wy
zwolić lub borykający się 
z wyzwolonymi przez siebie 
żywiołami, oto najogólniej 
mówiąc tematy, którymi ki
no japońskie od lat szokuje 
widzów naszego kręgu kul
turowego.
Tym razem 6 marca 
o godz. 17. 00 rybniccy kino
mani będą mogli obejrzeć 
film Kanetho SHINDO 
„SEKURA TAI - 6 SIER
PIEŃ,,, opowieść o wędrow
nym teatrze zniszczonym 
wybuchem bomby atomo
wej w Hiroshimie. Tego sa
mego wieczoru zobaczymy 
„FESTIWAL OGNIA,, 
w reż. M. YANAGIMACHI 
- historię rodzinnych wyna
turzeń na tle przyrody.

Drugi dzień przeglądu /7  
marca, początek seansu 
o godz. 10. 3 0 /przyniesie ró
wnież dwa tytuły: „KLUB 
TAJFUNU,, reż. S. SOMAI 
oraz „RODZINNĄ GRĘ,, 
reż. Y. MURIDA. Pierwszy 
opowiada o wpływie nadcią
gającego tajfunu na mło
dzież, drugi to błyskotliwa 
komedia na temat stresów 
związanych z gorączką zda
wanych egzaminów.

Na te dalekowschodnie 
emocje - zapraszamy.

/g w /

MASZE
PROPOZYCJE

RYBNICKI OŚRODEK 
KULTURY

Duża Scena TZR
6 i 7 marca, godz. 17. 00 
i 10. 30, POKAZ NOWYCH 
FILMÓW JAPOŃSKICH 
otrzymanych z Tokio za po
średnictwem ambasady Ja
ponii; filmy „6 sierpień,,, 
„Festiwal ognia,,, „Klub taj
funu„, „Rodzinna gra,,, cena 
biletu /na jeden dzień prze
glądu/ 15. 000, - zł; (szczegóły 
patrz wyżej)
7 marca, godz. 17. 00 „Tań
czymy, śpiewamy,,, występ 
zespołów artystycznych 
Szkoły Podstawowej z Jan
kowic, wstęp wolny
12 marca, od godz. 8. 00, au
dycje muzyczne dla dzieci

i młodzieży.

Mała Scena TZR
7 marca, DYSKOTEKA, 
godz. 18. 00 - 24. 00, cena 
biletu 30. 000, -zł
8 marca, godz. 17. 00, CAN
TATE DEO, koncert muzy
ki amerykańskiej, cena bile
tu 10. 000, -zł
11 marca, godz. 12. 00, Tur
niej Miejski OGÓLNOPOL
SKIEGO KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO - 
przesłuchania konkursowe, 
w programie: „PAN TA
DEUSZ,, - monodram w wy
konaniu Ireny Jun - aktorki 
Teatru Studio z Warszawy;

Kino Premierowe TZR 
1 1 - 1 2  marca, godz. 17. 00 
i 19. 00, komedia prod. fran
cuskiej pt. „Na lewo od win
dy„, reż. E. Molinaro, w roli 
głównej Pierre Richard, cena 
biletu 12. 000 i 8. 000, -zł.

/gw/
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