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Choć kalendarzowa wiosna dopiero się rozpoczyna, wiosenne porządki już w pełni. Efektowną, 
płytę rynku trzeba wydobyć spod zwałów piasku i żużla, a w tym jak się okazało nieodzowna jest 
tradycyjna miotła. Foto: wack

udział około dwustu osób, 
najczęściej pracowników po
bliskiej kop. „Jankowice,,.

Osocze to płyn organicz
ny, w którym zawieszone są 
m.in. czerwone krwinki. Za
wiera białko oraz czynniki 
krzepnięcia krwi. Z mrożonego

Nowoczesne krwiodawstwo 
w Boguszowicach

W piątek 12 marca Wo
jewódzka Stacja Krwiodaw
stwa w Katowicach 
wspólnie z Klubem Honoro
wych Dawców Krwi kopalni 
„Jankowice,,, działającym 
w Domu Kultury w Ryb
niku - Boguszowicach, zor
ganizowała akcję oddawa
nia krwi stosunkowo nową 
metodą plazmaferezy. 
Wszystko odbyło się w od
powiednio przystosowanej 
sali konferencyjnej boguszo
wickiego Domu Kultury, 
gdzie personel
Wojewódzkiej Stacji Krwio
dawstwa ustawił pięć prze
nośnych tzw. separatorów 
amerykańskiej firmy „Hae
monetics,,, umożliwiających 
pobieranie od krwiodawcy 

jedynie osocza, a nie całej
krwi, co jest istotą plazmafe

rezy. Dla samych krwio
dawców przygotowano wy
godne stanowiska oraz ter
mosy z herbatą, przyśpie
szającą regenerację ubytków 
osocza. Koło PCK 
działające przy kop. „Janko
wice,, ufundowało nato
miast dla uczestników akcji 
obfite śniadanie.

W piątkowej akcji udział 
wzięło 27 honorowych 
krwiodawców, którzy odda
li łącznie 24 litry 300 mili
litrów osocza. Taka akcja 
odbyła się już po raz trzeci; 
ludzki organizm bardzo szy
bko regeneruje ubytek oso
cza, toteż identyczne akcje 
odbywać się będą w Bogu
szowicach co miesiąc. Co trzy 
miesiące odbywają się one 
przy użyciu metody trady
cyjnej, gdyż tyle właśnie cza
su potrzeba na zregenerowa
nie przez organizm oddanej 
krwi. Wtedy Dom Kultury 
zamienia się w
szpital, gdyż jednorazowo 
w przedsięwzięciu bierze

i HIV. Osocze oddają za
zwyczaj właściciele krwi 
o często zdarzających się 
grupach. Natomiast od osób 
o rzadkiej grupie krwi stacje

pobierać wolą całą krew tak, 
by można ją było od razu 

przetoczyć choremu.
Klub Honorowych

Dawców Krwi przy kop. 
„Jankowice,, działa bardzo 
efektywnie; w ubiegłym ro
ku 824 jego członków od
dało razem ponad trzysta 
tysięcy mililitrów krwi. Ko
goś może dziwić nietypowy 
związek Domu Kultury

mrożonego osocza uzyskać można 
tzw. czynnik ósmy i dzie
wiąty, nieodzowne przy le
czeniu hemofilii. Jednorazo
wo krwiodawca oddaje 600 
mililitrów osocza /3x200/, 
co przeliczane jest w jego. 
książeczce na 900 mililitrów 
czystej krwi.

Zebrane w Boguszowi
cach osocze trafi prawdopo
dobnie do Szwajcarii, gazie 
zostanie przetworzone na 
koncentraty, podawane 
później bezpośrednio pac
jentom. Przed przeróbką 
osocze jest podgrzewane do 
temperatury 60 stop. C w ce
lu inaktywizacji wszelkich 
wirusów, m.in. żółtaczki

Oddawanie plazmy nie 
przeszkadza w lekturze

Foto: wack
z tym rodzajem niesienia po
mocy potrzebującym; duża 
w tym zasługa dyrektora 
placówki, a zarazem prezesa 
Klubu krwiodawców Berna
rda KUCZA, aktywnie 
współpracującego z wo
jewódzką stacją krwiodaws
twa i nieustannie zabie
gającego o sprawne funkc
jonowanie klubu, co jest 
szczególnie ważne w cza
sach, gdy honorowe krwio
dawstwo z różnych 
względów zaczyna podupa
dać.

WACŁAW TROSZKA
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Problem czystej wody 
w basenie kąpieliska „RU
DA,,, wybudowanego przed 
laty w miejscu naturalnego 
stawu, jest pewnie tak stary 
jak samo kąpielisko. Utrzy
manie czystej wody w tak 
dużym akwenie jest bardzo 
trudne i wymaga nie lada 
wysiłków i sprzętu. Nigdy 
nie było z tym dobrze, a co
roczne wyczekiwanie na wy
rok miejscowego „SANEPI
DU,, przez wiele lat doda
wało temperatury ostatnim 
dniom roku szkolnego. 
I chociaż w czasie kąpieli

można było natrafić na za
wiesiny o różnej konsysten
cji, glony, a nawet spotkać 
dorodną żabę, „RUDA,, za
pełniała się tłumem 
miłośników słońca i wody. 
Na dobrą sprawę na terenie 
Rybnika nie miała konku
rencji, może jedynie kamera
lny basen na Paruszowcu 
ściągał część klienteli.

W 1991 roku przeprowa
dzono modernizację stacji 
uzdatniania wody, dzięki 
czemu w ciągu 72 godzin 
była ona w basenie całkowi
cie wymieniana. W roku ub.

Z powierzchni zniknęła stara wieża, trampolina i niebezpieczne 
zjeżdżalnie Foto: wack

N A J K R Ó C E J

16 marca br. w domu 
katechetycznym parafii 
św. Jadwigi odbyło się ze
branie założycielskie To
warzystwa Pomocy im. 
Brata Alberta. Tym sa
mym na terenie naszego 
miasta powstało koło to
warzystwa. W zebraniu 
uczestniczyła grupa sym
patyków oraz zaproszeni 
goście, w tym przedstawi
ciel Zarządu Głównego 
towarzystwa oraz przed
stawiciel Rady Miasta.

Zebranie dokonało 
wyboru władz, tj. 
zarządu koła, komisji re
wizyjnej i sądu 
koleżeńskiego.

*  *  *
23 marca o godz. 17.00 

w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Rybniku, 
przy ul. Szafranka 7, 
odbędzie się spotkanie 
czytelników z redaktora
mi „Gościa Niedzielnego„ 
- czasopisma, które roz
poczyna 70 rok obec
ności w życiu publicznym 
i rodzinnym naszego kra
ju. Wstęp oczywiście 
bezpłatny.

*  *  *
18 marca odbyło się 

w KWK „Krupiński,, 
spotkanie z okazji 100-
lecia urodzin prof. Bo

lesław a Krupińskiego.

problemy z wodą rozpoczęły 
się na nowo, tym razem ze 
względu na panującą 
w całym kraju suszę. Obec
nie, właściwie niepostrzeże
nie, trwa kolejna moderniza
cja kąpieliska, mająca na ce
lu w pierwszym etapie ciągłe 
utrzymanie czystej wody 
w basenie.

Po zakończeniu prac, wo
da będzie całkowicie wymie
niana raz na dobę. Normy 
EWG mówią o dwukrotnej 
wymianie wody w ciągu do
by, co być może również uda 
się docelowo osiągnąć.

Obecnie trwają prace bu
dowlane. Z powierzchni zie
mi zniknęły niebezpieczne 
dla użytkowników betono
we bryły zjeżdżalni, nieczyn
nej od wielu lat trampoliny 
i wieży skoków. Dla utrzy
mania czystości niezbędne 
okazało się wykonanie no
wej płyty dennej 
w najgłębszej, tzw. sporto
wej części basenu, gdyż stara 
okazała się nieszczelna. Od
nowiona część sportowa 
będzie miała 2.2 m głębo
kości, a nie jak poprzednio
4.5 m. W sąsiedztwie stacji 
uzdatniania wody powstanie

również żelbetowy zbiornik 
zapasowy. W ramach pierw
szego etapu prac moderniza
cyjnych wymienione zostaną 
złoża filtracyjne, od których 
zależy efektywność filtrowa
nia wody, a także zmieni się 
system wodociągowy tzw. 
rura-ż, dzięki czemu czysta 
woda będzie dostarczana do 
basenu oddolnie, co z kolei 
zapewnić ma jej właściowy 
obieg. Do tej pory świeżą 
wodę wlewano do akwenu 
górą. W tym roku właściwy, 
docelowy rura-ż ma jedynie 
część sportowa, na dnie 
której znajdzie się kilka spe
cjalnych otworów, którymi 
wpompowywana będzie czy
sta woda. Na pozostałym 
obszarze basenu zostanie na 
razie zastosowane rozwiąza
nie doraźne - woda dostawać 
się tam będzie dwoma 
głównymi wlotami, od 
których w przyszłości po

prowadzona zostanie dalsza 
instalacja. Jak powiedział 
nam nadzorujący prace inż. 
Józef CYRAN,
w zbliżającym się sezonie let
nim basen będzie czynny, 
a co najważniejsze, będzie 
w nim czysta woda. Takie 
gwarancje złożyło Biuro 
Projektów „Energotechni
ka„ z Knurowa - autor pro
jektu modernizacji, i wyko
nawca - rybnickie Przed
siębiorstwo Remontowo- 
Budowlane Przemysłu 
Górniczego.

W przyszłości przewiduje 
się uatrakcyjnienie kąpielis
ka przez montaż specjalnych 
zjeżdżalni, jakie można spot
kać w zachodniej Europie. 
Prace modernizacyjne zo
staną wznowione po za
kończeniu sezonu kąpielo
wego, ale być może pierwsza 
zjeżdżalnia pojawi się na 
„Rudzie,, jeszcze w tegoro
cznym sezonie letnim, co 
z pewnością ucieszyłoby 
najmłodszych bywalców 
„Rudy,,. Wszystko zależy od 
wysokości finansów, jakie 
na ten cel będą mogły prze
znaczyć władze miasta, co 
rozstrzygnie się na 
najbliższej sesji budżetowej 
Rady Miasta. Pamiętać trze
ba, iż na środki finansowe 
czeka również wymagający 
modernizacji basen w Ka
mieniu.

Jedno nie ulega wątpli
wości - rybnickie kąpielisko 
„Ruda,, powinno tym roku 
zaskoczyć przede wszystkim 
czystością wody. Trwa 
również upiększanie
terenów zielonych wokół ba
senu, które były dotychczas 
bardzo zaniedbane.

WACŁAW TROSZKA

Teatr Ziemi Rybnickiej dla czytelników ’’Gazety 
Rybnickiej" przygotował NIESPODZIANKĘ - 
bezpłatne dwuosobowe zaproszenie na występ Ma
ryli Rodowicz /20 marca o godz. 17.00/, a także na 
koncert Kai Danczowskiej /23 marca o godz. 18.00/ 

Wystarczy zadzwonić lub zgłosić się do naszej 
redakcji i podać swoje nazwisko.
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Wiosenne porządki



Rydułtowy

„W aw el,, się nie poddaje
Od wielu już lat mówi się o kryzysie kina. Prawdą jest, że 
Polak chadza do niego przeciętnie 1 raz na cztery / ! /  lata, 
a najmłodsi nie wiedzą nawet, co to jest „konik", bo nigdy nie 
musieli korzystać z jego usług.

Również prawdziwi kinomani są na wymarciu, bo przecież 
łatwiej sięgnąć do kasety video...

Anna DURCZOK wiele 
lat szefowała kinu „Wawel,, 
w Rydułtowach. Ale kryzys 
dotarł i tu. By nie dopuścić 
do zamknięcia jednego z nie
licznych w tym mieście przy
bytków kultury, z pomocą 
rodziny i przyjaciół założyła 
spółkę z o.o. „Wawel,, i do 
dziś robi wszystko, by sala 
kinowa nie świeciła pustka
mi. Kino, o paradoksie, zys
kało sprzymierzeńca w po
staci... wypożyczalni kaset 
video. Aktualnie liczy ona 
ponad 800 pozycji. Usytuo
wano ją w dawnym kino
wym holu, gdzie mieści się 
również stoisko handlowe. 
Towarzyszące - jak mówi 
pani Anna. Na środku holu 
stoi również stół bilardowy, 
który wprawdzie nie jest 
własnością spółki, ale 
również przyciąga ludzi - po
tencjalnych klientów wy
pożyczalni, sklepiku, a prze
de wszystkim potencjalnych 
widzów kina.

Bo wszystkie te zabiegi 
mają na celu jedno - ratowa
nie kina. Pani Anna 
i większość członków spółki 
są z nim emocjonalnie 
związani, uczestniczyli bo
wiem w jego powstawaniu,
osobiście kupowali sprzęt,

Pełna koegzystencja: 
kino i wypożyczalnia 
*  kaset video.

Foto: wack

wyposażenie. Trudno się 
więc dziwić, że nie chcą do
puścić do jego zamknięcia. 
Nie liczą godzin pracy - 
w soboty i niedziele wy
pożyczalnia jest czynna do 
21.00, a żeby przynosiła 
dochód, trzeba bez przerwy 
inwestować w nowości. Le
galne kasety nie są tanie, 
jednak z sentymentu do kina 
pani Anna potrafi wypers
wadować wideomanowi, że 
ten akurat film będzie na 
ekranie już za trzy dni czy 
w przyszłym tygodniu. War
to poczekać i zobaczyć go 
w niczym niezastąpionej at
mosferze ciemnej sali kino
wej. Kaseta zawsze zostanie 
namiastką...

Liczącą ponad 150 miejsc 
salę kinową czeka moderni
zacja. Sprawa była omawia
na nawet na jednej z ostatnich

ostatnich sesji Rady Miasta, bo 
miasto też ma swój udział 
w spółce „Wawel,, i radnym 
zależy, by była w nim choć 
jedna żywa placówka kultu
ry. Widocznie entuzjazm 
Anny Durczok udziela się 
innym, a to jest niezwykle 
cenne.

Aktualnie mąż pani Anny 
„szykuje,, kameralną salkę, 
gdzie znajdzie swoją siedzibę 
powołane niedawno do ży
cia Towarzystwo Przyjaciół 
Rydułtów. „Przytulisko,, 
w obiekcie mają również ha
rcerze. Spółka nie jest na
stawiona na zysk za wszelką 
cenę. Zrezygnowano nawet 
z organizowania dyskotek, 
bo pani Anna i jej współpra
cownicy nie mogli się pogo
dzić z dewastowaniem sali, 
która służy także innym ce
lom. Odbywają się w niej 
spotkania mieszkańców, 
występy zespołów, spełnia 
ona więc wiele funkcji. Po 
remoncie będzie tu jeszcze 
przyjemniej.

A pani Annie, prawdziwej 
entuzjastce, życzymy wielu 
kinowych hitów!

W.R.

Powiało wiosną i na rynkowych 
panowie czytają gazety, młodzież 
lekcjach.

ławkach zrobiło się tłoczno; starsi 
spotyka się tu po skończonych /? /  

Foto: wack
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PROPOZYCJE

PKM
odpowiada

W odpowiedzi na artykuł 
zamieszczony w tygodniku 
„Gazeta Rybnicka,, z 19 lu
tego 1993 roku nr 7/110 pt. 
„Zagraj ze mną w czerwone,, 
PKM uprzejmie informuje, 
że aktualnie jest rok 1993, 
a nie 1977 i nie można nawet 
wspomnieniami wracać do 
tak odległych czasów. Istot
nie tabor jest znacznie star
szy, a przepełnienie na po
szczególnych liniach, zwła
szcza w dni robocze, 
niewspółmiernie wzrosło 
w porównaniu do lat 70. 
Natężenie ruchu jest nie
porównywalne do wspo
mnianych lat, co wpływa 
niekorzystnie na jakość wa
runków jazdy oraz punktua
lność kursowania.

Jednocześnie informuje
my, że linia 580 bis Jejkowi
ce - Chwałowice była linią 
umowną na zlecenie KWK 
Chwałowice. Z chwilą wy
powiedzenia kursów umownych

umownych przez KWK Chwało
wice, tj. od dnia 1.02.1993 r., 
umowa została zerwana, co 
pogorszyło dojazd do i z pra
cy pracowników KWK 
Chwałowice. Mając na uwa
dze dobro pasażerów kurs 
linii 580 bis zostanie 
przywrócony w najbliższym 
czasie, jednakże nie będzie to 
kurs umowny lecz handlo
wy, finansowany przez 
Urząd Miasta.

Informujemy również, że 
w związku z kontrolą li
niową sprawa wygląda 
następująco: kontrolerzy
pracują wg grafików i w po
szczególnych dniach obo
wiązuje kontrola na danym 
terenie /Jastrzębie, Żory, 
Rybnik, Wodzisław/. Nie 
sposób objąć kontrolą wszy
stkich terenów oraz linii, jed
nak jak wynika z raportów 
kontrolerskich, kontrole nie 
są aż tak sporadyczne. Za
znaczamy, że na czystość au
tobusów wpływa brak myjni 
w tut. zakładzie, oraz wa
runki atmosferyczne. Auto
busy jednak są sukcesywnie 
myte, a w najbliższym czasie 
zostanie zwiększona kontro
la czystości wyjeżdżających 
autobusów.

Kierownik Zakładu 
Komunikacyjnego w Rybniku

Krzysztof Wyleciał

Ważne dla rodziców

0  reformie szkolnej - najkrócej
Od 1991 roku w Ministerst

wie Edukacji Narodowej trwają 
przygotowania do generalnej 
zmiany systemu polskiej oświa
ty. Obecnie funkcjonujący sys
tem jest niewydolny, a jego ko
rzenie tkwią jeszcze w XIX wie
ku. Uczeń nie jest w stanie

Kronika policyjna

Pechowy gapowicz
8 marca o godz. 15.40, na 

skrzyżowaniu ulic Chrobrego 
i 3 Maja, jadący autobusem 
PKS 34-letni mężczyzna wysko
czył z pojazdu, aby uniknąć 
kontroli biletów. Miało to tragi
czne skutki - jadący na gapę 
pasażer dostał się pod tylne koła 
autobusu, doznając ogólnych 
obrażeń ciała. Przywieziono go 
do szpitala przy ulicy Rudzkiej.

„Oblewanie,, Dnia Kobiet
W nocy z 8 na 9 marca po 

Dniu Kobiet rybnicka policja 
zatrzymała aż 10 kierowców 
prowadzących samochody po 
użyciu alkoholu. Większość 
z nich „nadmuchała,, w alkomat 
powyżej 1 prom. alkoholu, a re
kordzista miał aż 2,42 prom. 
Zatrzymano również pijanego 
pasażera pociągu, który miał 
2,04 prom. alkoholu. Jak widać 
Dzień Kobiet obchodzimy hu
cznie.

Chciał sobie pograć
W nocy z 8 na 9 marca 

włamano się do salonu gier przy 
ulicy Budowlanych. Sprawca 
wszedł do środka po wybiciu 
szyby okiennej i skradł 18 kul 
bilardowych wartości 2 mln zł.

Lubił czytać?
W nocy z 8 na 9 marca 

włamano się do kiosku przy 
ulicy Zebrzydowickiej poprzez 
wybicie szyby. Z wystawy 
zginęły czasopisma, papierosy 
i artykuły drogeryjne. Sprawcą 
okazał się kilkunastoletni chło
pak. Tej samej nocy skradł on 
z parkingu przy ulicy Flo
riańskiej fiata 126p, którego po 
„przejażdżce,, porzucił w stanie 
uszkodzonym przy ulicy 
Łącznej.

Kierowcy - małolaty
9 marca o godz. 14.40 w Ko-

Komendzie Rejonowej Policji 
w Rybniku zgłoszono kradzież 
forda sierry. Policja zarządziła 
blokadę i rozpoczęła pościg za 
sprawcami kradzieży samocho
du w rejonie ulic Gliwickiej 
i Wielkopolskiej. Rozegrały się 
tam sceny jak w amerykańskim 
filmie. Złodzieje zaczęli uciekać 
przed policją, lecz w wyniku 
nadmiernej prędkości wypadli 
autem na lewą stronę jezdni 
i uderzyli w nadjeżdżający sa
mochód ciężarowy jelcz. Ford 
sierra, którym uciekali sprawcy, 
został kompletnie rozbity. Ama
torom jazdy kradzionym autem 
dopisało szczęście. Jeden z nich 
doznał niewielkich zadrapań, 
drugi z poważniejszymi obraże
niami został przewieziony do 
Szpitala Miejskiego przy ulicy 
Rudzkiej.

Okazało się, że sprawcami 
kradzieży forda są dwaj 16-letni 
koledzy. Tego samego dnia
o godz. 12.00 spod banku przy 
ulicy Wieniawskiego skradli 
volkswagena golfa, którego od
naleziono ok. 14.00 przy ulicy 
ks. Szwedy w Rybnickiej Kuźni.

Ruszył na czerwonym
9 marca o godz. 20.20 kiero

wany przez mieszkańca Ry
dułtów żuk przejechał na czer
wonym świetle skrzyżowanie 
ulic Wodzisławskiej i Reymon
ta. Doprowadziło to do zderze
nia z prawidłowo jadącym for
dem escortem. Pasażerka forda 
doznała poważnych obrażeń 
ciała - złamania miednicy i kości 
jarzmowej oraz urazów twarzy.

Włamanie po kiełbasę
11 marca na terenie Szpitala 

Miejskiego przy ulicy Rudzkiej 
włamano się do kuchni. Spraw
ca skradł 1,7 kg kiełbasy szyn
kowej oraz radiomagnetofon
i 12 kaset. Wartość strat ocenio
no na 700 tys. zł.

Sprostowanie
W związku z mylnym po

daniem nazwiska i szkoły 
uczestniczki Festiwalu Pio
senki Dziecięcej i Mło
dzieżowej Anity KOPEĆ 
/podano Anita Gatnar, LM 
w Żorach, zamiast w Wo
dzisławiu/ przepraszam pa
nią Anitę, tym bardziej, że 
tak podobał mi się jej 
występ.

Z. GOLIŃSKA

Do aresztu za sweter
W sklepie „Top-Shop„ przy 

Rynku zatrzymano mieszkańca 
Żor, który skradł sweter war
tości 330 tys. zł. Osadzono go 
w areszcie policyjnym.

Najlepsze dla mężczyzny
Papierosy, żyletki i kosmetyki 

skradziono 11 marca z kiosku 
przy ulicy Gliwickiej w Golejo
wie. Jak widać włamania doko
nał prawdziwy mężczyzna.

Skradli drzwi
12 marca zgłoszono na po

licję, że 3 marca na osiedlu 
Górnośląska II skradziono 
z budowy kabel energetyczny 
oraz drzwi okienne o wartości 
12 mln zł.

Biją koło „Nowinianki„
12 marca o godz. 20.00 na 

ulicy Findera w pobliżu lokalu 
„Nowinianka,, trzech niezna
nych sprawców napadło na jed
nego z mieszkańców Rybnika. 
Jeden z napastników uderzył 
napadniętego nożem w rękę.

Z kamieniem po ubranie
W nocy z 11 na 12 marca 

nieznani sprawcy wybili szybę 
w gablocie przy ulicy Po
wstańców. Skradli wystawioną 
tam odzież wartości 830 tys. zł.

Na kilku rybnickich osie
dlach posadzono kiedyś wie
le szybko rosnących topoli, 
które miały dać tak po
trzebną na Śląsku zieleń. Jak 
wieść gminna niesie, nacisk 
na to kładł jeden z poprzednich

Także w innych częściach 
miasta nie brak niezadowo
lonych z powodu tych 
drzew. Dlatego też często 
mieszkańcy zgłaszają postu
laty wycięcia rosnących 
w pobliżu topoli. Problem

Topolowy problem
poprzednich prezydentów Rybni
ka. Drzewa sadzono często 
w tzw. czynie społecznym 
i to niejednokrotnie bez ja
kiegokolwiek planu. Dziś 
okazuje się, że nie był to zbyt 
dobry pomysł. Bo topole, 
oprócz korzyści ekologicz
nych, przynoszą także nie
dogodności dla mieszka
ńców. Skarżą się oni na aler
gie powodowane przez pyłek 
tych drzew, twierdzą 
również, że zasłaniają one 
swoimi koronami światło, 
nie dopuszczając słońca do 
okien ich mieszkań. Topole 
są drzewami żywotnymi, 
które szybko osiągają 
znaczną wysokość, a ich ko
rzenie wrastają w kanali
zację i fundam enty  bu
dyków. I to już zaczyna być 
bardzo uciążliwe dla miesz
kańców. Rury kanalizacyjne 
poprzerastane korzeniami 
zapychają się, co często po
woduje zalewanie piwnic 
stojących w pobliżu bu
dynków mieszkalnych. Na 
to uskarżali się mieszkańcy 
bloków przy ul. Zebrzydo
wickiej 24 i Bohaterów Wes
terplatte 18.

Na uciążliwe sąsiedztwo 
topoli uskarżają się także 
mieszkańcy niektórych 
bloków w Boguszowicach.

nie jest jednak tak prosty. 
Na Śląsku każde drzewo jest 
potrzebne - dostarcza prze
cież tlenu. Topole, jako drze
wa bardzo żywotne, produ
kują go szczególnie dużo. 
Poza tym, obok lipy i klonu, 
należą do najbardziej 
„dźwiękochłonnych,, drzew, 
co nie jest bez znaczenia 
w naszym hałaśliwym środo
wisku.

Jednak zwracający uwagę 
na ich uciążliwość mają swo
je racje.

Dziś nie jest łatwo roz
wiązać ten odziedziczony po 
przeszłości „topolowy pro
blem,,. Być może gdyby kie
dyś sadzono te drzewa w ba
rdziej przemyślany sposób, 
problemu w ogóle by nie 
było.

Nie jest na pewno dobrym 
rozwiązaniem tej sprawy 
wycinanie topoli bez zasta
nowienia. Nie można do
puścić do ogołocenia miasta 
z poważnej ilości zieleni.

Dlatego, jak mówi naczel
nik Wydziału Ochrony Śro
dowiska Irena Kułach, każdy 
przypadek musi być rozpat
rywany indywidualnie. 
Drzewa można wyciąć tylko 
w szczególnie uzasadnio
nych przypadkach.

/ j a k /

wchłonąć przeładowanych 
treścią encyklopedyczną pro
gramów nauczania. Wiele pro
gramów reprezentuje poziom 
o najwyższej skali trudności 
w Europie. Reforma stawia so
bie za zadanie odejście od tych 
niedobrych wzorów. Do użytku 
szkolnego wprowadzone będą 
r ó ż n e  programy nauczania 
tego samego przedmiotu. Is
totną cechą tego systemu two
rzenia programów jest jego stała 
otwartość na nowe propozycje, 
które będą sukcesywnie weryfi
kowane i włączone do urzędo
wego rejestru programów. Nau
czyciel sam będzie mógł doko
nywać wyboru programu. 
Nastąpi więc odblokowanie nie
korzystnego systemu prostag
nacyjnego, który sprzyjał pasy
wnej postawie uczniów i nauczy
cieli. Dobiegły już końca prace 
nad minimami programowymi. 
Teraz nastąpi przygotowanie 
wyjściowego zestawu pro
gramów nauczania.

Poprawa pracy szkół będzie 
odczuwalna wówczas, gdy przy 
wejściu nowych programów zo
stanie wprowadzona zasada 
podmiotowości ucznia i nauczy
ciela. Kluczowe decyzje eduka
cyjne będą przesunięte w kierun
ku nauczyciela, który stale dos
konali swój warsztat pracy. 
Nauczyciel stawać się będzie re
formatorem z wyboru, a nie 
z przymusu. Zadaniem polskiej 
edukacji jest jak najszybsze 
podjęcie działań o charakterze 
propagandowym, skierowanym 
na szeroką orientację świado
mości społecznej. Nauka 
i oświata musi znaleźć właściwe 
sobie miejsce w hierarchii war
tości.

Trwa społeczna debata nad 
kształtem przyszłego systemu 
edukacji. Realne szanse wpro
wadzenia nowego systemu 
określa się na przełom 1994/95 
/lub rok później/. Konieczne 
jest nowe podejście do modelu 
edukacji, aby szk o ła  nie była 
miejscem, gdzie wiedza atakuje 
dziecko,, - co podkreślił dr Sta
nisław Sławiński, dyrektor Biu
ra d /s Reformy w MEN. Środki 
masowego przekazu prowadzą 
kampanię informacyjną 
w piątki o godz. 15.55 trwa cykl 
audycji TV „Jaka szkoła„. 
Zachęcamy rodziców do ogląda
nia tego programu.

/Z .G ./
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A w Popielowie...
samych mieszkańców roz
poczęto budowę parkingu 
przy ulicy Staffa, przy 
kościele Trójcy
Przenajświętszej, aby rozładować

Liczący 2970
mieszkańców Popielów leży 
na obrzeżach Rybnika, 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
Wodzisławia Śląskiego. Jak 
minął rok 1992 ? Co planuje 
się tu zrobić w bieżącym ro
ku? Z tym pytaniem zwróci
liśmy się do przewodniczego 
Rady Dzielnicy Wincentego 
Adamczyka i radnego Jana 
Tomiczka. Od nich dowia
dujemy się, że spraw, które 
czekają na realizację jest 
mnóstwo, wszystko jednak 
rozbija się o pieniądze. 
Udało się dokończyć bu
dowę rurociągu na ulicy 
Różyckiego. Teraz z niecier
pliwością oczekuje się na re
mont nawierzchni tej ulicy, 
która obecnie jest w fatal
nym stanie. Gdyby udało się 
uporać z tą sprawą, dzielnica 
będzie postulować zmianę 
trasy kursowania autobusu 
linii 583. Jego przejazd ulicą

Różyckiego stanowiłby isto
tne odciążenie dla autobusu 
linii 592, który szczególnie 
rankiem jest przeciążony. 
Wykonano bieżący remont 
ulic: J.P. Woronicza, G. Za
polskiej i częściowo St. Ko
narskiego. Na swoją kolej 
czekają ulice: J. U. Niemce
wicza i Lokalna. Staraniem

rozładować kocki, które powstają 
tutaj szczególnie przed i po 
niedzielnych nabożeń
stwach. Była również inic
jatywa wybudowania gazo
ciągu, ale z powodu braku 
pieniędzy, sprawa na razie 
upadła. Wiejski charakter 
dzielnicy sprawia, że sporym 
zainteresowaniem cieszą się

zebrania Kółka Rolniczego. 
Dyskutuje się na nich 
i o bieżących, typowo rol
niczych problemach /o
prysk, zakup ziemniaków, 
ziarna/ jak i kreśli plany na 
przyszłość. Członkowie 
kółka pragną zorganizować 
w tym roku wspaniałą uro
czystość dożynkową z barw
nym korowodem i orkiestrą. 
W najbliższych planach 
Kółka Rolniczego i Koła 
Gospodyń Wiejskich jest 
również wycieczka do sank
tuarium Matki Boskiej 
Śnieżnej w Międzylesiu /Zie
mia Kłodzka/. Poza wymie
nionymi wyżej organizacja
mi w Popielowie działają je
szcze: Ochotnicza Straż 
Pożarna, Klub Emerytów 
i Rencistów, Związek Kom
batantów, chór oraz 
wspólna z Radziejowem sek
cja TKKF-u. Z inicjatywy 
Rady Dzielnicy i Kółka Rol
niczego odbywają się co ja
kiś czas spotkania miesz
kańców. W „swojskim,, gro
nie można wtedy poplotko
wać, pośpiewać i podyskuto
wać na nurtujące problemy.

JACEK RECLIK

W czwartek 11 listopada 
na Małej Scenie Rybnickiej 
odbyły się wybory najsym
patyczniejszej dziewczyny 
Zespołu Szkól Ekonomiczno- 
Usługowych, w skład które
go wchodzi Liceum Ekono
miczne i Technikum Gastro
nomiczne. Imprezę przygo
towali sami uczniowie przy 
pomocy nauczycieli i trzeba 
przyznać, że zrobili to 
całkiem nieźle. Wprawdzie 
prowadzący całą imprezę 
konferansjerski duet progra
mowo zaprzeczył, jakoby 
kryterium najważniejszym 
była uroda, ale nie podlegał 
dyskusji fakt, iż przygoto
wując program, organizato
rzy wzorowali się na estra
dowych programach typu 
wybory miss Polski, miss 
Kaszub, świata etc. Dzięki 
temu całe zdarzenie miało 
swoją temperaturę. Były 
prezentacje kandydatek do 
wspomnianego tytułu 
w strojach wieczorowych, 
nie było zaś paradowania 
w strojach kąpielowych, bo 
czas obecny bardziej sprzyja 
posypywaniu głów
popiołem i rezygnacji z roz
koszy doczesnych. Zresztą 
atmosfera na sali i tak już 
była gorąca.

Młode damy miały 
również okazję popisać się 
elokwencją. Jedne były 
szczere i spontaniczne, in
nym trema paraliżowała 
narządy mowy. Było na
prawdę wesoło, tym bar
dziej, że znalazł się czas na 
całkiem zabawne kabareto
we przerywniki. Sama komi
sja, w której gestii było przy
znanie tytułu
„najsympatyczniejszej,,, pra
cowała w dość zabawnym 
jak na charakter konkursu 
składzie - płeć męską repre
zentował jeden z profesorów

▲ „Najsympatyczniejsza... „ 
Katarzyna Suska z misiem... 
▼ ... i z „1 Sympatyczną,, 
Bogusławą Ś wienty i „2 
Sympatyczną,, Agnieszką 

Gazałką. Foto: wack

wespół z uczniem, który na 
„wybieg,, spoglądał niczym 
na stragan z łakociami. Za to 
panie były w komisji były aż 
cztery, z dyrektorką szkoły 
Małgorzatą BRZĄKALIK 
na czele. To swoisty przejaw 
szkolnej demokracji, popu
larny „Ekonomik,, jest chy
ba po „Urszulankach,, naj
bardziej sfeminizowaną ryb
nicką szkołą średnią, nic 
więc dziwnego, że płci brzyd
kiej dostały się w jury tylko 
dwa mandaty. Werdykt sza
cownej komisji zgadzał się 
z opinią publiczności, a naj
sympatyczniejszym dziew
częciem Zespołu Szkół Eko
n o m iczn o -U słu g o w y ch  
w bieżącym roku szkolnym, 
została Katarzyna SUSKA

/nr 13/, uczennica klasy 
czwartej „d„ Liceum Ekono
micznego. Ona właśnie 
otrzymała ufundowany 
przez komitet rodzicielski 
czerwony rower górski, olb
rzymiego pluszowego misia 
i okolicznościowy diadem. 
Tytuł „Pierwszej
sympatycznej dziewczyny,, 
/miejsce drugie/ przypadł 
w udziale uczennicy trzeciej 
klasy technikum gastrono
micznego Bogusławie
ŚWIENTY, zaś „Drugiej 
Sympatycznej Dziewczyny,,

Agnieszce GAZAŁCE z pie
rwszej klasy Liceum Hand
lowego. Finalistki konkursu 
do całej imprezy przygoto
wywały się bardzo starannie 
pod okiem profesor Ewy 
DASZKIEWICZ, która 
opracowała choreografię 
kolejnych prezentacji na 
tzw. wybiegu, zaś całość 
przygotowała Lidia Kolecz
ko. Same kreacje finalistek 
też zapewne wymagały nie
małych nakładów finanso
wych, ale czegóż się nie robi 
dla podkreślenia urody -

’’Wiem, Recital nie jest tani,
ale...”

Zwyciężczyni konkursu 
Katarzyna SUSKA jest 
osobą bardzo pogodną, 
w tym roku zdaje maturę, 
później zamierza studiować 
w Akademii Ekonomicznej. 
Jej wielką pasją jest górska 
wspinaczka, podobno robi 
to z wdziękiem i gracją.

Cieszy fakt, iż szkolną 
młodzież stać na zorganizo
wanie takiej imprezy, zaba
wa była przednia i z całą 
pewnością organizatorzy 
swój cel osiągnęli, być może 
dając początek wieloletniej 
tradycji. Kiedyś trzeba było 
co jakiś czas przygotować 
okolicznościowy apel bądź 
podniosłą akademię. Dziś te 
formy szkolnej aktywności 
odchodzą do lamusa, czas 
na rzeczy świeże i autentycz
ne, sprawiające radości tym, 
którzy je tworzą i tym, 
którym przyjdzie je oglądać. 
Możliwości jest wiele, raz 
mogą to być wybory szkol
nej piękności, innym razem 
kabaret, balet, tresura pry
musów etc. Tworzenie na
prawdę może być wielką 
przygodą, trwającą znacznie 
dłużej niż okres edukacji 
w szkołach i na uczelniach.

Tekst i foto: WACŁAW
TROSZKA

Konkurs 
w godaniu

W piątek 5 marca br. w cho
rzowskim IV Liceum odbył się 
w „II Konkurs recytacji w gwa
rze śląskiej,,. Spośród 47 dobrze 
przygotowanych uczestników 
dwa pierwsze miejsca zajęli ko
lejno uczniowie z Bytomia i Bie
runia Starego. Zaś dwie

równorzędne trzecie nagrody 
zebrali licealiści z Rybnika, 
BOŻENA WĘGRZYK z „Po
wstańców,, i IRENEUSZ PA
WLAK z „Hany„, który 
zabłysnął wspaniałą interpre
tacją smutnej historii o kecie 
/łańcuch rowerowy/ porzuco
nej przez bezdusznego właścicie
la na złomowisku w Bełku. Dwa 
wyróżnienia zaś otrzymali 
uczniowie z sąsiedniego Wo
dzisławia.

/K .D ./

O „Złote Kamertony„
W sobotę 13 marca w Fil

harmonii Śląskiej w Katowi
cach odbyły się makroregio
nalne, czyli;
międzywojewódzkie elimi
nacje Ogólnopolskiego 
Konkursu Chórów Szkol
nych „A cappella,,. Wzięły 
w nich udział trzy chóry 
z Rybnika: dziecięcy ze 
szkoły podstawowej nr 9, 
prowadzony przez Helenę 
ZAIK, żeński z I LO 
im. Powstańców Śląskich 
prowadzony przez Lidię 
MARSZOLIK, a także chór 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
z Leszczyn prowadzony 
przez Stefanię SZYP. 
Wystąpił również w konkur
sowych zmaganiach miesza
ny chór Liceum Ogólnoksz
tałcącego z Knurowa.

Puchar Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr 
przyznano trzem zespołom: 
z Leszczyn, z rybnickiego 
LO im. Powstańców

Śląskich i z Knurowa; tym 
samym awansowały one do 
finału ogólnopolskiego kon
kursu, który w dniach od 
2 do 5 kwietnia odbędzie się 
w Bydgoszczy. Weźmie 
w nim udział ok. 40 chórów, 
które ubiegać się będą 
o główną nagrodę, czyli 
„Złote Kamertony,,, przy
znawane w poszczególnych 
konkursowych kategoriach.

Przed rokiem „Srebrny 
Kamerton,, /II  miejsce/ 
w kategorii chórów szkół 
podstawowych zdobyli 
uczniowie szkoły nr 9 z Ryb
nika, w tym roku by awan
sować do finałowego kon
kursu popularnej
„dziewiątce,, zabrakło nie
stety kilku punktów. „Złoty 
Kamerton,, zdobył w ub. ro
ku żeński chór I LO im. Po
wstańców Śląskich. Jak 
będzie w tym roku, przeko
namy się na początku kwiet
nia.

/w a c k /

SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU 
W RYBNIKU

UL. KOŚCIUSZKI 54 - TEL./FAX 28-617
OGŁASZA NABÓR NA I ROK 3-LETNICH STU

DIÓW ZAWODOWYCH W ROKU AKADEM. 1993/94 
NA KIERUNKACH:

- zarządzanie przedsiębiorstwem i finanse
- marketing i promocja handlowa.

Podania kandydatów /na  obowiązujących uniwersalnych 
drukach podań o przyjęcie na stud ia / przyjmowane będą od 
31 maja do 30 czerwca br. w sekretariacie szkoły /budynek 
Politechniki Śląskiej, ul. Kościuszki 54, parter, pokój nr 5/.

Wymagane dokumenty:
- świadectwo maturalne
- wypełniony i potwierdzony pieczęcią szkoły druk poda

nia
- świadectwo zdrowia
- 3 fotografie
- 2 koperty ze znaczkiem na list polecony.

Przewidywany termin egzaminów wstępnych - pierwsza 
dekada lipca /termin dokładny podany zostanie w czerwcu/.

Format egzaminów wstępnych identyczny jak na inne 
kierunki studiów ekonomicznych w pozostałych uczelniach.

Egzaminy wstępne obejmują pisemny egzamin z:
- matematyki
- geografii gospodarczej Polski i świata
-języka zachodniego /francuski, angielski i niemiecki - do 

wyboru/
UWAGA!
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, gdzie 

nabyć można zestawy ubiegłorocznych testów i zadań eg
zaminacyjnych oraz szczegółowy plan studiów.

Szkoła Zarządzania i Marketingu w Rybniku, 
ul. Kościuszki 54 pragnie zawiadomić wszystkich potencjal
nych kandydatów, którzy będą się ubiegali o przyjęcie do 
naszej szkoły lub na inne uczelnie ekonomiczne, że wy
chodząc naprzeciw ich życzeniom zamierza uruchomić 

KURS PRZYGOTOWAWCZY 
Zajęcia z matematyki, języka angielskiego i francuskiego 

trwałyby przez 4 tygodnie /łączny wymiar zajęć z każdego 
z przedmiotów - 24 godziny/.

Termin rozpoczęcia zajęć - początek czerwca 1993 roku. 
Orientacyjna maksymalna odpłatność za uczestnictwo 

w kursie wyniesie 1 mln zł /za oba przedmioty/.
Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w siedzibie szkoły 

do końca maja br. Ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



środowiska uczą, że skuteczne jest 
atakowanie poszczególnych 
trucicieli, zmuszające ich do 
budowania oczyszczalni, 
zakładania filtrów na komi
nach czy stosowania mniej 
toksycznych technologii. 
Znajdują się bowiem firmy, 
które licząc na wielki zysk 
zaczynają produkować 
i sprzedawać zdrową żyw
ność czy nietoksyczne kos
metyki. Masowymi ruchami 
zaczynają się też interesować 
politycy, czego skutkiem 
mogą być akty prawne, 
które problemy zbuntowa
nej ulicy czynią najważnie
jszymi zadaniami rządu 
i państwa.

Na Górnym Śląsku czy 
w całej Polsce wszelkie ruchy 
ekologiczne dopóty jednak 
nie będą władne skutecznie 
opierać się poszczególnym 
trującym nas fabrykom, 
dopóki fabryki te nie będą 
miały właściciela, z którym 
będzie można prowadzić grę 
o czyste środowisko. W po
wodzeniu prywatyzacji leży 
wielka nadzieja na czystą 
wodę i powietrze. Czy zatem 
znaczy to, że małe ekologicz
ne uczynki: petycje, apele 
czy happeningi nie mają sen
su? Owszem mają, one to 
przecież urabiają i wyczulają 
ludzi na te nie dla wszystkich 
oczywiste zagadnienia. 
A należą do nich tak drobne 
z pozoru sprawy jak domo
wa polityka energetyczna 
czy selektywne gospodaro
wanie śmieciami. W tym 
względzie Rybnickie Służby 
Komunalne zrobiły już 
w tym miesiącu pierwszy 
krok, ustawiając w naszym 
mieście ogólnodostępne po
jemniki do selektywnego 
zbierania śmieci. Jednak 
prawdziwa wiosna „wielkiej 
ekologii,, nadejdzie dopiero 
w parze z gospodarczym od
rodzeniem naszego prze
mysłu, a niestety nic nie 
wskazuje, by stało się to naj
bliższym czasie.

MAREK SZOŁTYSEK

Wiosna
ABECADŁO  

RZECZY 
ŚLĄSKICH

Wiosna jest symbolem od
radzania się przyrody i do 
dzisiaj przetrwały ceremonie 
związane z kultem budzącej 
do życia matki - natury jak 
np. zwyczaj topienia lub pa
lenia Marzanny, jako uoso
bienia odchodzącej zimy. 
Obnoszono także po wsi 
goik, zielone ustrojone drzewko

wymiarze. Tragiczne jest 
również to, że na rzecz po
wstrzymania postępującej 
degradacji naszego środowi
ska praktycznie niewiele się 
robi. W ostatnich dniach ba
rdzo spektakularny gest wy
konała w tym względzie Ra
da Miasta Katowic, wysto
sowując do rządu i prezydenta

przez budżet państwa na 
sprawy śląskiej ekologii jest 
niewspółmiernie niska w sto
sunku do pieniędzy wypły
wających z naszej ziemi do 
kasy państwa. Dla przykła
du można powiedzieć, że 
z samych tylko Katowic do 
budżetu wypływa 5 bilionów 
złotych a na sprawy miasta

Pamiętam, że jeszcze przed dwudziestu laty w naszych rzeczkach i strumykach było pełno raków, żab i ryb, 
zaś zimą do karmników przylatywało wiele odmian ptaków. A dzisiaj? Jeżeli nasze środowisko będzie nadal 
tak niszczone, to po kolejnych dwudziestu latach widok wróbla na Górnym Śląsku należeć będzie do 
niezwykłej rzadkości, a śladów wiosny będziemy szukali jedynie w kalendarzu bądź w podręcznikach 
botaniki. /foto-szoł/

drzewko, znak nowego lepszego 
czasu, wszelkiej pomyślności 
i urodzaju.

Współczesny stosunek do 
budzącej się na wiosnę do 
życia przyrody nabrał nowe
go, tragicznego aspektu. 
Współczesny człowiek stoi 
wobec rzeczywistej groźby 
zniszczenia swego natural
nego środowiska. My, mie
szkający na Górnym Śląsku, 
stoimy wobec tego proble
mu w zwielokrotnionym wy-

prezydenta list protestacyjny. Do
magają się w nim większego 
zainteresowania urzędów 
centralnych zdegradowa
nym środowiskiem natural
nym Górnego Śląska. 
W liście tym wyłaniają się 
dwie podstawowe przesłan
ki: zanieczyszczone środowi
sko naszego regionu nie za
bezpiecza podstawowego 
prawa człowieka do godzi
wego egzystowania i suma 
pieniędzy przeznaczonych

wraca tylko 5 procent tej olb
rzymiej sumy. Podobna sytu
acja ma miejsce we wszyst
kich ośrodkach naszego zde
gradowanego ekologicznie 
regionu. Mimo tej osobliwie 
niesprawiedliwej i krzyw
dzącej sytuacji nie wydaje 
się, by tego typu petycje dały 
jakikolwiek efekt. Doświad
czenia wielu europejskich 
społeczeństw czy organizacji 
walczących już kilkanaście 
lat na rzecz czystego środo-

R ada na 
edukacyjną lukę

Wprawdzie tygodnik sa
morządowy nie jest po
wołany do wyrażania opinii, 
których zakres wykracza po
nad sprawy miasta, regionu, 
województwa, ale o obrazie 
kraju i jego kondycji decy
dują poszczególne miasta 
i gminy, a więc wydarzenia 
lokalne są wiarygodnymi sy
gnałami na niedomagania 
jakieś dziedziny życia społe
cznego.

Oto co można powiedzieć
o polskiej szkole, 
przyglądając się działalności 
Ogniska dla Dzieci i Mło
dzieży zorganizowanego 
w I LO w Rybniku. Czter
naścioro dzieci należących 
do ogniska to dziewczynki
i chłopcy w wieku od pięciu 
do dwunastu lat. Ich opieku
nami są nauczyciele muzyki, 
tańca i języka angielskiego. 
Dwa razy w tygodniu od
bywają się lekcje śpiewu, ryt
miki, tańca, języka angiels
kiego oraz gry na prostych 
instrumentach perkusyjnych 
i elektrycznych organach. 
Dzieci uczą się pod okiem

dobrych pedagogów, nie 
otrzymują stopni, samą 
naukę traktują jak znako
mitą zabawę. Rodzice zwra
cają uwagę na dwa fakty. Po 
pierwsze - uważają, że uczes
tnictwo ich pociech 
w zajęciach to coś czego sami 
nie potrafią zapewnić, a co 
uważają za istotne dla roz
woju dzieci, pod drugie - 
dwa razy w tygodniu mają 
wolne od opieki nad dziec
kiem popołudnia.

Sami nauczyciele kładą 
nacisk na jedną kwestię. 
Mianowicie ognisko jest nie 
tyle kuźnią młodych ta
lentów czy warsztatem arty
stycznym, co szkołą od
biorców sztuki. I to właśnie 
zdaje się być meritum całego 
przedsięwzięcia. Tej
umiejętności uczniowie nie 
wynoszą ze szkół, uczą się jej 
z różnym powodzeniem do
piero na studiach artystycz
nych, polonistyce, historii 
i historii sztuki. Nauce per
cepcji i interpretacji 
poświęca się, niestety, zbyt 
mało czasu. Albo brakuje

godzin lekcyjnych /przykład 
wychowania muzycznego 
i plastycznego/, bądź też 
przeładowany program nie 
pozwala na wnikliwszą ana
lizę konkretnego dzieła. 
A przecież zdolności oceny 
utworu artystycznego, 
rozróżniania sztuki praw
dziwej od jej podrzędnej imi
tacji stanowi o poziomie kul
tury człowieka.

Szkoła polska pomija sku
tecznie tę funkcję. „Słowacki 
wielkim poetą był„ nadal 
rozbrzmiewa na lekcjach 
języka polskiego, Picasso to 
ciągle synonim nieudolnie

zapełnionej gryzmołami kar
tki, a Bach, Vivaldi i Mozar
t  wciąż drażnią uszy.

Jest oczywiste, że żadne 
reformy oświatowe
istniejącego stanu rzeczy nie 
zmienią przez długie lata. 
Dlatego przykład opisywa
nego ogniska powinien być 
odpowiednio doceniony.

Trudno powiedzieć, kiedy 
praktyka szkoły rozstała się 
w tak znacznym stopniu 
z praktyką życia. Ważne, że 
jesteśmy świadkami powsta
wania inicjatyw mogących 
potrzebne zmiany przyśpie
szyć.

/  A .Ł./

 pod redakcją MARIANA RAKA

Olbrzymi
żyli naprawdę!

W DAW IDZIE  
Donatella znaleźć można 
naturalny wdzięk chłopca, 
którego zwycięstwo 
jest dziełem działającej 
poprzez niego 
SIŁ Y  BOSKIEJ

W 1902 r. na wyspie Mar
tynika wybuchł wulkan 
Mount Pete, pochłaniając 
20000 istnień ludzkich. Zruj
nowanego miasta St. Pierrre 
nigdy nie odbudowano, ale 
życie biologiczne na wyspie 
odradzało się szybciej, niż 
można było przypuszczać.

Powróciły rośliny
i zwierzęta - tyle tylko, że 
wszystkie były teraz znacz
nie większe niż kiedykol
wiek, a każda następna ge
neracja była większa od po
przedniej. Władze francus
kie ulokowały u stóp wul
kanu stację naukową 
i wkrótce stwierdzono, że 
mutacje zwierząt i roślin są 
wynikiem promieniowania 
wysyłanego przez minerały 
wyrzucone w czasie wybu
chu wulkanu. Nawet dr Ju
les Graveure, szef ośrodka 
badawczego urósł o 12,5 cm, 
a jego asystent dr Pouen o 10 
cm.

Stwierdzono również, iż 
napromieniowane rośliny 
rosły trzy razy szybciej niż 
normalnie, a pewna odmia
na jadowitej jaszczurki 
o długości ok. 20 cm. urosła 
do długości 50 cm. Ten dziw
ny fenomen nienormalnego 
wzrostu zanikał, gdy te 
rośliny i zwierzęta wywiezio
no z Martyniki. Pół roku po 
wybuchu wulkanu promie
niowanie na wyspie zaczęło 
powoli wracać do normal
nego poziomu.

Jeden z głównych eks
pertów w dziedzinie radiacji 
prof. Jakob Eugster twier
dzi, iż promieniowanie kos
miczne wywołuje mutacje 
oraz uszkadza bądź prze
kształca  tkanki. Istnieje 
również fascynująca teoria, 
wg której w przypadku zbyt
niego zbliżenia się jakiegoś 
innego dała niebieskiego do 
Ziemi wzrosłoby gw ałtow
nie przyciąganie ziemskie. 
Przypływy mórz byłyby sil
niejsze, a to spowodowałoby

zalanie lądów. Na skutek 
nasilenia promieniowania 
kosmicznego nastąpiłoby ol
brzymienie roślin, zwierząt 
i ludzi.

Czyżby coś podobnego 
zdarzyło się kiedyś 
w przeszłości?

Ludzie dawnych czasów 
twierdzili, iż pierwszymi 
mieszkańcami Ziemi byli bo
gowie ogromnego wzrostu, 
którzy później robili się 
mniejsi i słabsi, bo nie po
trafili się przystosować do 
naszych warunków. Świad
czyłoby to o tym, że owa 
rasa olbrzymów przybyła na 
Ziemię z innej planety o od
miennej niż ziemska masie, 
gęstości, grawitacji, a być 
może także atmosferze.

Większość tych mitów 
wzmiankuje, że „byli ongiś 
na Ziemi olbrzymi,, /cytat 
z Biblii/. W tym względzie 
akurat dysponujemy dowo
dami - w USA istnieje 
głęboki odcisk męskiej stopy 
gigantycznych rozmiarów 
/168 cm dłogości i 74 cm 
szerokości/, w Lucernie zna
leziono ogromne ludzkie 
kości należące do mężczyzny 
o wzroście 5,8 metra, a we 
Francji szczątki olbrzyma 
mierzącego 7,6 metra. Sław
nym w całej W. Brytanii 
z powodu swojego nie
zwykłego wzrostu był żyjący 
w latach 1760-1806 Irland
czyk Patrick Cotter /wys.2,6 
metra/, zarabiający na życie 
pokazywaniem się w cyr
kach i na jarmarkach.

Natomiast najbardziej 
znanym wśród olbrzymów 
opisanych w Biblii był mon
strualny filistyński wojownik 
Goliat z Gath, pokonany 
przez pasterza owiec Dawida, 
późniejszego króla Izraela. 
Goliat zgodnie z opisem bib
lijnym miał około trzech 
metrów wzrostu, a jego meta
lowe uzbrojenie ważyło 420 
kg.

Jeden z największych 
rzeźbiarzy wczesnego rene
sansu Donatello jest autorem 
słynnego posągu Dawida wy
konanego około 1440 r. 
w brązie. Dawid jest delikat
nym młodym chłopcem, który 
stoi przed nami w pełni swej 
naturalnej i helleńskiej na
gości.

Jednakże piękna forma 
ciała nie jest jedynie wyni
kiem intuicyjnego rysunku, 
czy prostego naśladowania 
poprawnie zbudowanego 
człowieka. Rządzi nią prawo 
matematyczne ustalające sto
sunek wielkości
poszczególnych członków te
go ciała, prawo rządzące 
także stosunkiem liczb, czy 
spadaniem ciał w przestrzeni.

Sztuka i twórczość zbliżyły 
się tutaj w swych podstawach 
do wiedzy.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY PROGRAM  TELEW IZYJNY
16.05 Kino Trójki: „Święty.

PIĄTEK

19.03.1993 r.

PROGRAM 1
6.00 Kawa czy herbata
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Mama i ja
9.20 Przedszkolny koncert ży
czeń
10.00 „Perła Pacyfiku,, /2/ - se
rial prod. USA
11.30 W drugim planie - repor
taż
11.45 Kwadrans na kawę dla 
otyłych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań - wio
senne porządki, EKO-ATEST, 
wczasy pod gruszą
12.45 Tylko u nas - zapowiedź 
najciekawszych programów
12.55 Temat dnia - być tutaj
13.00 Dokument trochę inny
„Wszyscy tu do mnie przyjdzie
cie,, 
13.30 Miłość niejedno ma imię
13.35 Z sobą być
14.10 Teleplastikon - społeczne 
problemy współczesnej Europy
14.30 „Witkacy,, - relacja z wy
stawy
14.40 Ustawy i ludzie
15.00 Stan ducha /stosunek 
młodych Polaków do różnych 
religii/
15.15 Ci wspaniali mężczyźni - 
mężczyzna doskonały
1535 Jeśli nie Oxford, to co?
15.55 Jaka szkoła?
16.00 Program dnia
16.05 Dla najmłodszych: Ciuch
cia
16.50 Muzyczna jedynka
17.00 Teleexpres
17.20 „Wielki mur z żelaza,, / 5 /
- film dok. prod. ang.
18.10 Każdy ma prawo
18.25 Randka w ciemno
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 „Perła Pacyfiku,, cz.2 - 
serial prod. USA
21.45 Zapis czasów - program 
publicystyczny
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.10 Hotel Terminus / 5 /  „Ży
cie i czasy Klausa Barbiego,, - 
ser. dok. prod. USA
0.10 Muzyka rozrywkowa
1.00 Siódemka w jedynce: Bejart
- film baletowy
1.55 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 Pole position - serial anim. 
prod. franc.
9.00 Transmisja z obrad sejmu 
1535 Powitanie
16.00 Klub Yuppies? - program 
dla młodzieży
1630 Panorama
16.40 Sport
16.55 Pole position - serial anim. 
prod. franc.
17.25 Kate i Allie - ser. komed. 
prod. USA
17.45 IMAGE - style w modzie
18.00 - 21.00 Programy lokalne
21.00 Panorama
21.25 Sport
21.45 Koło fortuny
22.20 „Miłość i morderstwo,, - 
dramat prod. kanad. /1989 r., 
99 min/  reż. Paul Cowan
23.50 Listy do Madeleine - pro
gram poetycko-muzyczny
24.00 Panorama
0.10 Teatr sensacji: „Ucieczka,, 
reż. Andrzej Konic
1.20 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
12.00 Program satelitarny -
„CNN,,
14.00 Powitanie
14.05 „07 zgłoś się,, ser. prod. 
TVP
15.05 Program satelitarny
„MTV„
1530 „Tak, panie ministrze,, - 
serial filmowy
16.00 Aktualności

16.05 „Wędrówki Pyzy,, - film 
dla dzieci
16.20 Program satelitarny 
„MTV„
16.45 Kącik melomana
17.00 Studio regionalne
17.10 Magazyn komputerowy
17.40 Telewizyjny informator 
turystyczny
18.00 Aktualności
18.30 Studio pod bukiem - ma
gazyn red. opolskiej
19.00 Gazeta domowa - ogłosze
nia i reklamy
19.10 Ulice Śląska
19.30 „Trucker Klub,,
19.45 „Jak obrabować bank,, 
/Scena Polska z Cieszyna/
20.00 Koncert - Garth Brooks
20.30 „Videodomator„
21.00 Jubileusz Adama Bau
manna /25 lat pracy artystycz
nej/
21.30 „Przestrzeń w której żyje
my,, - Cud świata
22.00 Aktualności
22.05 „Tak, panie ministrze,, - 
serial filmowy
22.35 Język angielskiego
23.05 Ukryta kamera 
0.00 Pożegnanie

SO BO TA

20.03.1993 r.

PROGRAM 1
7.25 Program dnia
7.30 Magazyn informacyjno-
gospodarczy
8.35 Wszystko o działce
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno
9.35 5-10-15 oraz „Krzysztof 
Kolumb,,
10.50 Język angielski dla dzieci
11.00 Proletariat / 1/  - koncert 
zespołu
11.30 Program o rodzinie
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 „Odyseja zwierzęca,, /1 3 /  
serial przyr. prod. USA
13.00 Walt Disney przedstawia 
„Kacze opowieści,,
14.20 Telewizyjny Teatr Roz
maitości: L. Pirandello „Czło
wiek, zwierzę i cnota,, reż. H. 
Kluba
15.40 Program rozrywkowy
16.10 Enigma - koncert
17.00 Teleexpress
17.25 „MacGyver„ - „Brzydkie 
kaczątko,, ser. prod. USA
18.15 Teleturniej wiedzy o Fran
cji
18.30 Towarzystwo EGIDA 
przedstawia: Cafe Cabaret - 
Spotkanie 2
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Wieczorynka „Daszeńka,,
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 „Korzenie traw,, - film 
sensacyjny prod. USA
22.05 „Czar par,,
22.30 Wiadomości
23.30 Sportowa sobota
23.50 „Miłość aż po grób,, - 
thriller psychologiczny prod. 
USA
1.20 Program rozrywkowy
2.20 „SOS,, / 5 /  - „Wenus'73„ - 
serial prod. TP reż. Janusz Mor
genstern,
3.15 Plaster z muzyką
4.00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7.30 „Potrzeba tworzenia,, - 
wojskowy program dokumental
ny
8.00 Panorama
8.05 Ulica Sezamkowa
9.05 Ona - magazyn
9.25 Powitanie
9.30 Tacy sami - w języku migo
wym
9.50 Magazyn przechodnia
10.00 „Harpunem i kulą,, - film 
dokum. J. Mara
10.20 Halo dwójka
10.30 Artysta i jego świat - Życie 
i dzieło Georges’a Seurata / 2 /  - 
film dok. prod. ang.
10.55 Halo dwójka

11.05 Benny Hill
11.35 Młodzieżowa Akademia 
Filmowa
12.05 Halo dwójka
12.10 Lampa Alladyna - teletur
niej
12.40 Wzrockowa lista prze
bojów M. Niedźwieckiego
13.10 Koszykówka zawodowa 
NBA
14.15 Na planie filmu „Europej
ska noc,, - rep.
14.25 Róbta co chceta
14.45 Zwierzęta świata / 3 /
15.15 Co jest grane? - dla dzieci 
i młodzieży
15.25 Co słychać? /wydanie spe
cjalne/ 
15.55 Klasztory polskie
16.25 Losowanie Totalizatora 
Sportowego
16.30 Panorama
16.40 Nareszcie wiosna
16.45 „Pełna chata,,
17.10 Wiosenne szaleństwa ko
biety z mężczyzną
18.00 Program lokalny
18.30 Halo dzieci „Opowieści 
kapitana misia,,
18.35 „Wiosna panie sierżancie,, 
- komedia prod. polskiej
20.25 Wielki sport
21.00 Panorama
21.25 Podatki od 20 do 40
21.30 Słowo na niedziele
21.35 Kamerata 2 przedstawia - 
magazyn muzyczny
22.15 Nareszcie wiosna?
22.20 Benny Hill 
ang. progr. rozrywk.
22.55 „Ashenden,, / ! /  „Ciem
nowłosa kobieta,, ser. prod. 
ang.
23.50 Nareszcie wiosna?
24.00 Panorama 
0.10 Rocknoc

PROGRAM REGIONALNY
11.00 Powitanie
11.05 „Wędrówki Pyzy,,
11.15 Program satelitarny 
„MTV„
11.35 Dyktando
12.00 „Lider,, - teleturniej
12.45 Cadera - „Epitafium,,
13.00 „Spotkania,,
13.30 „Gol,, - magazyn piłkarski

13.45 Program satelitarny MTV
14.00 Trans World Sport
15.00 Reporterzy Deutsche 
Welle przedstawiają
15.30 „Wojciech Korfanty,,
15.45 „Notatki z Teatru TV,,
16.00 Aktualności
16.05 Jim Hartz przedstawia: 
Niewidzialni strażnicy, film po
pularnonaukowy prod. USA
16.30 „Ukryta kamera,,
17.00 Studio Regionalne
17.15 Laureaci konkursów mu
zycznych
17.45 Goście IV Śląskiej Jesieni 
Gitarowej
18.00 Aktualności
18.15 Aktualności kulturalne
18.30 „Persona,,
19.15 Muzyczne rekomendacje
19.30 Wiadomości
20.00 „Londyn w ogniu,, - serial 
prod. ang. /ostatn i/
21.00 Sport w Trójce
22.00 Aktualności 
22.05 Sport w Trójce
22.30 Nowela filmowa prod. 
USA
23.00 „Jezu jak się cieszę,,
23.25 Pożegnanie

NIEDZIELA

21.03.1993 r.

PROGRAM 1
6.55 Program dnia
7.00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,,
7.45 Rolnictwo na świecie
7.55 Dylematy
8.15 Notowania
8.45 Polskie ZOO /pow t/
9.00 Zamek Eureki - serial 
prod. USA
9.25 Teleranek
10.15 Język angielski dla dzieci

10.25 „Sięgnąć nieba" / 3 /  - film 
dok. prod. amerykańsko-ang.
11.20 Morze - magazyn
11.40 Tydzień - magazyn rol
niczy
12.25 Telewizyjny koncert ży
czeń
12.55 Teatr dla dzieci: „Wiosna, 
wiosna się zaczęła,,
13.50 Z kamerą wśród zwierząt: 
Ptaszarnia
14.10 „Bonanza,, - serial prod. 
USA
15.00 Wiosna nasza - film doku
mentalny
15.30 Sto pytań do...
16.15 Country Ameryka dla za
kochanych
17.00 Teleexpres
17.30 „Dynastia,,
18.20 7 Dni - Świat
18.50 KONTRA kabaretu 
,,KLIKA„
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 „Kroniki młodego India
ny Jonesa,, /1 2 /- ser. prod. USA
21.05 Kabaret Olgi Lipińskiej
21.50 Sportowa niedziela
22.35 Loża - magazyn teatralny
23.05 Henryk V - dramat his
toryczny prod. ang.
1.20 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7.30 Przegląd tygodnia /dla 
niesłyszących/
8.00 „Tajemniczy opiekun,, - se
rial anim. prod. japońskiej
8.25 Film dla niesłyszących 
„Kroniki młodego Indiany Jo
nesa,, /1 2 /  - film prod. USA
9.15 Słowo na niedzielę /dla  
niesłyszących/
9.20 Powitanie
9.30 Program lokalny
10.30 Do trzech razy sztuka
11.00 Muzyka, moja miłość - G. 
Holoubek
12.00 „Rodzinny bumerang,, 
/ 4 6 / - ser. prod .ang.-austral.
12.45 Krakowskie legendy: 
Grota Łokietka
13.05 Podróże w czasie i w prze
strzeni „Kolumb i epoka wiel
kich odkryć,, / 4 /
14.10 Animals
15.00 Wydarzenie tygodnia
15.30 Godzina z Hanna Barbera 
- filmy dla dzieci
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Cudowne lata,,
17.10 Galeria telewizyjna - teat
rzyk studencki
17.35 Sfinks - reportaż
17.50 Żegnaj stara „RURO,,
18.30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18.35 Z prędkością galopujące
go konia - film fab. prod. franc.

 20.10 Telekonferencja dwójki
21.00 Panorama
21.35 Koło fortuny - teleturniej
22.10 „Dziewczyny bądźcie dla 
nas dobre na wiosnę,,
23.20 Bez prądu - grupa VOO- 
VOO
24.00 Panorama
0.10 WRO - polska sztuka video 
0.30 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
11.00 „Powitanie,,
11.05 „Wędrówki Pyzy,,
11.15 „Dyktando,, - bezpośre
dnia transmisja z Finału 
Ogólnopolskiego Konkursu Or
tograficznego / 1/
11.30 Kino Trójki „Tak, panie 
ministrze,,
12.00 „Dyktando,, / 2 /
12.15 Kino Trójki „Tak, panie 
ministrze,,
12.45 Dyktando / 3 /
13.00 Kino Trójki „Tak, panie 
ministrze,,
13.30 „Rodzina Kanderów,, - 
ser. prod .TVP
14.30 Ukryta kamera
15.00 Telefoniada - teleturniej
16.00 Aktualności

17.00 „Studio Regionalne,,
17.15 Zapiski zapianu filmu: 
„Śmierć jak kromka chleba,,
17.40 „Malarskie portrety,,
18.00 Aktualności
18.15 Przegląd wydarzeń tygod
nia
18.30 Sport w Trójce
19.30 Wiadomości
20.00 Kino trójki: „Tajemnice 
Charlesa Rayana,, - film sen
sac.-obycz. prod. USA
21.35 Sport w Trójce
22.00 Aktualności
22.05 Przegląd filmów A. Wajdy 
„Popioły,, / 1/
23.50 Pożegnanie

PONIEDZIAŁEK

22.03.1993 r.

PROGRAM 1
6.00 Kawa czy herbata
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.05 „Dynastia,,
11.00 Szkoła dla rodziców
11.20 Dzieci to lubią
11.30 Wayne Bartlett - The New 
Sami Swoi - live
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Język francuski
12.45 Ratować życie - film dok. 
prod. francuskiej
13.10 Nauka języka migowego
13.15 Die Steirischetoskana - 
film dok. w wersji niemieckiej
14.00 Covent Garden - film 
w wersji ang.
14.30 Język angielski
15.00 „SPATZ,; serial komedio
wy prod. ang.
15.30 Szkoły w Europie
16.00 Program dnia
16.05 Luz
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpres
17.25 „SPATZ,, - ser. komed 
prod. ang.
17.50 Antena
18.10 „Magazynio,,
18.20 Z Polski rodem
18.45 Polska z oddali - Jan N o
wak Jeziorański
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Miniatury
20.10 Teatr Telewizji: J. Roma
ins „Knock, czyli Triumf medy
cyny,, reż. St. Różewicz
21.40 „Nie żałuję,, - recital Ewy 
Błaszczyk
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.10 „Dwór w Ulloa" / 2 /  - 
ser. prod. hiszp.
24.00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 „Tajemnicze złote miasta,,
9.10 „Pokolenia,,
9.35 Hobbiści
10.00 Język angielski
10.30 Przeboje „Dwójki,,
10.50 Penelopy - żony poli
tyków: Maria Oleksy
11.00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 
dwójki
15.55 Powitanie
16.00 Moje książki - W. Krzys
tek
16.30 Panorama
16.40 Sport
16.55 „Tajemnicze złote miasta,, 
- serial anim. prod. jap.
17.20 Przegląd kronik filmo
wych 
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Program lokalny
18.35 „Pokolenia,,
19.00 „Służby specjalne,, / 2 /  - 
„Interwencja,, serial dokumen
talny prod. USA
20.00 „Allo, allo„ - ser. komed. 
prod. ang.

20.30 Auto - magazyn
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Bez znieczulenia
22.05 „Regina - droga do suk
cesu,, - „Do przodu,, serial prod. 
niemieckiej
23.00 To nie jest sprawiedliwe
23.30 Animals /tucz gęsi i ka
czek/
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
12.00 Program satelitarny 
„CNN,,
14.00 Powitanie
14.05 „Spacer przez XX wiek,,
15.00 Program satelitarny MTV

15.30 Kino Trójki „Tak, panie 
ministrze,,
16.00 Aktualności
16.05 „Wędrówki Pyzy,,
16.15 Program satelitarny MTV
16.35 „Okiem kibica,,
16.50 „Recepta na zdrowie,,
17.00 „Studio Regionalne,,
17.15 „Podróże z Trójką,, - 
Szwajcaria
17.30 „Dwa i cztery kółka,,
18.00 Aktualności
18.30 „Kalejdoskop sportowy,,
19.00 Program satelitarny MTV
19.30 Wiadomości
20.00 Kino Trójki: „Regina,, - 
dramat obyczajowy prod. USA
21.30 Program satelitarny 
„MTV„
22.00 Aktualności
22.05 Kino Trójki „Tak, panie 
ministrze,, /p o w t./
22.35 „Nauka języka angielskie
go,,
23.00 „Relaks z muzyką,, - kon
cert skrzypcowy A-dur
23.35 Pożegnanie

W TOREK

23.03.1993 r.

PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.00 „Dwór w Ulloa,, / 2 /  - 
serial prod. hiszpańskiej
11.00 Giełda pracy -  giełda szans
11.20 Przyjemne z pożytecznym
11.40 Gotowanie na ekranie
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań: sady 
XXI wieku
12.50 „3-2-1,, kontakt
13.20 Kuchnia
13.35 Spotkania z cywilizacją
13.50 Rysuj z nami
14.00 Nasz Bałtyk
14.15 Gra muzyka - tuba
14.30 Laboratorium
14.50 W kręgu nauki: 
„Współczesne przyrządy nau
kowe,,
15.20 My w kosmosie
15.35 Komputer
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: „Tik - tak,,
16.50 Muzyczna jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 Bill Cosby Show
17.50 Automania - magazyn 
motoryzacyjny
18.10 Encyklopedia II wojny 
światowej - „Ostatni cios,, / 1/
18.40 Ściśle jawne - wojskowy 
program
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 7 minut dla Ministra Pra
cy
20.10 „Nie ma jak w domu,, / 1/  
- film obyczajowy prod. włoskiej
21.40 Listy o gospodarce
22.10 Klub dobrej książki
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.05 Spotkania z prof. W. 
Chrzanowskim - wolne wybory
23.20 Notatnik prowincjonalny 
„Bez tytułu,, - widowisko wg.

c.d. na s tr. 6

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



P R O G R A M  T E L E W IZ Y JN Y
c.d. ze str. 5 

eseju Czesława Miłosza - „Gdy
by to można było powiedzieć,,
23.40 Na zamku w Penzinie, 
czyli „Piwniczanie,, w gościach 
0.25 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Przygody Guliwera,,
9.10 „Pokolenia,,
9.35 Świat kobiet
10.00 Język włoski
10.15 Język angielski w nauce 
i technice
10.30 Język francuski
11.00 Ojczyzna-polszczyzna
11.15 Truskawkowe studio
11.40 Na życzenie
15.55 Powitanie
16.00 Z kart krakowskiego ar
chiwum - place targowe
16.30 Panorama
16.55 „Przygody Guliwera,, 
/ 11/
17.20 Ojczyzna - polszczyzna
17.40 Moja wiara
18.00 Program lokalny
18.35 Pokolenia
19.00 „Ken Russel - enfant ter
rible,, - film autobiograficzny
20.00 „KULT,, - koncert, cz.2
21.00 Panorama 
21.3 0  Sport
21.45 Koło fortuny
22.15 Reżyser i jego gwiazda - 
Andrzej Kondratiuk i Iga Cem
brzyńska
23.05 „Gwiezdny pył,,
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
12.00 Program satelitarny CNN
14.00 Powitanie
14.05 Kino lektur szkolnych 
„Faraon,, cz.2
15.20 Program satelitarny MTV
16.00 Aktualności
16.05 „Wędrówki Pyzy,,
16.15 O rodzinie
16.45 Studio Regionalne
17.00 Kara z komputera
17.15 Bliżej prawa
17.45 Kalejdoskop sportowy
18.00 Aktualności
1830 „Strych,, - magazyn 
młodych
19.15 „Bliżej prawa,, / 2 /  
19.3 0  Wiadomości
20.00 Kino Trójki: „Sherlock 
Holmes,,, film fabularny prod. 
ang.
21.00 Jest temat
21.15 Program satelitarny MTV 
2130 Kino trójki: „Sesja Den
nisa Jenningsa,, nowela filmowa 
USA
22.00 Aktualności
22.05 „Sherlock Holmes,, - / 2 /  
film fab. prod. angielskiej
23.00 Trans World Sport 
0.00 Pożegnanie

 ŚRO D A

24.03.1993 
PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja - program dla 
najmłodszych
9.25 Domowe przedszkole 
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.00 „Nie ma jak w  domu„ / 1/ -  
 film obyczajowy prod .włoskiej
11.25 Dalecy, a bliscy - magazyn 
mniejszości narodowych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań: sady 
XXI wieku / 4 /
12.45 „Przestrzeń wolności,, - 
report o „Tygodniku powsze
chnym,,
13.05 „Sztuka świata zachod
niego,, /1 6 /  - „Przed drugą 
wojną, między utopią a kryzy
sem,, - serial dokumentalny 
prod. ang.
13.35 Goście zeszytów literac
kich - Adam Zagajewski
14.05 Historia samotności - fil
mowa impresja poetycka wg po
ezji A. Zagajewskiego
14.25 Droga - impresja filmowa

14.45 Współczesna psychoana
liza
15.20 „Historia szaleństwa,,
16.00 Program dnia
16.05 Program dla młodych 
widzów: „Oddział dziecięcy,,
16.50 Muzyczna jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 „Szczęścia nie można ku
pić,, serial prod. kanadyjsko- 
francuskiej
18.15 Klinika zdrowego czło
wieka
18.3 5  Laboratorium 
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Mistrzostwa świata 
w łyżwiarstwie figurowym
22.00 Reportaż
22.30 Leksykon polskiej muzyki 
rozrywkowej
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.10 „Najważniejszy dzień ży
cia,, „Karuzela,, - serial TP, 
reż. S. Szyszko
24.00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Przygody Hucka Finna,, - 
serial anim. prod. japoń.
9.10 Pokolenia,,
9.35 Świat kobiet
10.00 Język angielski
10.30 Język niemiecki
11.00 Na życzenie
15.55 Powitanie
16.00 Vademecum Teatromana
- Teatr im. Stefana Jaracza 
w Lodzi
16.30 Panorama
16.40 Sport
16.50 Losowanie Totalizatora 
Sportowego
16.55 „Przygody Hucka Finna,,
- serial anim. prod. japon.
17.20 Ekostres
17.35 Od pierwszego do pierw
szego - program publicystyczny
18.00 Program lokalny
18.30 Pokolenia
19.00 Pod papugami - cz. 1 - 
spektakl teatru muzycznego 
w Gdyni „Nie płacz kiedy od
jadę,, 
20.00 Dźwięk i cisza - A. G. 
Bellu / 1/
21.00 Panorama
21.30 Ekspres reporterów
22.00 Studio teatralne dwójki-  
„Zjazd rodzinny,, reż. A . Maj
23.20 Film dok. o Leopoldzie 
Okulickim
23.50 „Contra Bellum,, - na or
ganach gra N. M. Kuźnik
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
12.00 Program satelitarny CNN
14.00 Powitanie
14.05 Program satelitarny MTV
14.40 „Siedem życzeń,, - film dla 
dzieci
15.30 „Videofashion,, - świat 
mody
16.00 Aktualności
16.05 „Wędrówki Pyzy,,
16.15 „Naszych przodków 
gwarą,,
16.45 Studio Regionalne
17.00 Kino Trójki „Rozbitko
wie na pełnym morzu,, / 1/
18.00 Aktualności
18.30 „Estrada młodych ar
tystów,,
19.15 „Daj szansę zdrowiu,,
19.30 Wiadomości
20.00 Kino Trójki „Rodzina 
Kanderów,, - ser. filmowy prod. 
polskiej
21.00 Reporterzy Deutsche 
Welle przedstawiają
21.30 Sport w Trójce
22.00 Aktualności
22.05 „Videofashion,, 
powtórzenie
22.35 Nauka języka angielskie
go
23.00 Muzyka i polityka 
23.50 Pożegnanie

CZWARTEK

25.03.1993 r.

PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości 
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole 
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.00 „Kojak,, serial krym.

10.50 „Sto lat,, - magazyn ubez
pieczeń społecznych
11.00 Reportaż
11.30 Azymut - wojskowy ma
gazyn filmowy
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań: sad
12.50 „Podwodna odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,,
13.40 Z Kolumbem po przygodę
13.50 Mieszkamy w Polsce: Nad 
Biebrzą
14.00 Nie tylko dinozaury
14.15 EKO - LEGO
14.35 Zwierzęta świata - „Doli
ny rzek,, / 1/
15.10 Dookoła świata - Gren
landia
15.35 Jak być młodym, pięknym 
i... - magazyn dla młodzieży
16.00 Program dnia
16.05 KWANT - program dla 
młodzieży
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpres
17.20 „Klinika w Szwarzwal
dzie„ / 8 /
18.50 Magazyn katolicki
18.45 Zulu Gula
19.00 Tęczowy mini box
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 „Kojak,, - serial krym.
21.05 Tylko w „Jedynce,,
21.50 XIV Przegląd Piosenki 
Aktorskiej
22.15 Pegaz
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka
23.10 „Być kotem,, - wojskowy 
program publicystyczny
23.50 Język włoski dla 
początkujących
0.05 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Życie w ZOO,,
9.00 Pokolenia
9.35 Świat kobiet - magazyn
10.00 Publicystyka kulturalna
11.00 Galeria 38 milionów - 
Józef Marek
11.35 Na życzenie: Marian Opa
nia w Stodole, cz.2
15.55 Powitanie
16.00 Wielka piłka
16.30 Panorama
16.40 Język angielski w nauce 
i technice
16.55 „Życie w ZOO,,
17.20 W cieniu Kremla
17.50 Rozmowy o rzeczyniepos
politej A. Małachowskiego
18.00 Program lokalny
18.35 „Pokolenia,,
19.00 „Kobiety jazzu - instru
mentalistki,,
19.30 Publicystyka kulturalna
20.00 „Pieśni nocy,, - portret 
K . Szymanowskiego
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło fortuny
22.15 „Korespondent wojenny 
Damien Parer,,, film fab. prod. 
australijskiej, reż. John Duigan
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

PROGRAM REGIONALNY
12.00 Program satelitarny CNN
14.00 Powitanie
14.05 Program satelitarny CNN
14.30 Deutsche Welle /wersja 
oryginalna/
15.00 „Zgadula,, - teleturniej dla
dzieci
15.30 Program satelitarny MTV
16.00 Aktualności
16.05 „Wędrówki Pyzy,, - film 
dla dzieci
16.15 Program satelitarny MTV
16.30 Studio regionalne
16.45 Ekostres
17.00 Kino Trójki: „Rozbitko
wie na pełnym morzu,,
18.00 Aktualności
18.30 „Nasze trudne chwile,,
19.00 Akademia jazzowa
19.30 Wiadomości
20.00 Sport w Trójce
21.00 Kino Trójki: „07 zgłoś 
się,, - serial TVP
22.00 Aktualności
22.05 Twórcy o sobie
22.40 Kino nocne Trójki „Serce 
w zawieszeniu,, film sensac. 
prod. USA 
0.25 Pożegnanie

6

W  r a z i e  p o t r z e b y

POGOTOWIE RATUNKOWE - nr teł. 999, 23-666 
POLICJA - nr tel. 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA - nr tel. 27-254 w godz. 6.00 do 22.00 
STRAŻ POŻARNA - nr tel. 998, 28-867 
POGOTOWIE GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 
55-38-87
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 210-71 
POGOTOWIE WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA:
PKS - 22-242 PKP - 23-009 WPK - 21-820 
NOCNY DYŻUR APTEK: od 19 marca do 25 marca od godz. 
20.00 do 8.00 apteka „Pod Lwem,,, ul. Sobieskiego 4 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60

Osobę, która chciała oddać za darmo 
kafle z trzech pieców pokojowych, 

prosimy o kontakt z redakcją ’’Gazety Rybnickiej"

FUJICOLOR
EKSPRES 

Rybnik, 
Reja 2

Wywoływanie negatywów i wykonywanie odbitek 
w dwóch formatach, również typu POCKET. 

Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne. 
„Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcie"

PORADY PRAWNIKA - w środy 
Dyżury prawnika,

udzielającego bezpłatnie porad prawnych  
w środy, w godz. od 15.00 do 17.00 

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

PUH „ULEX„
tel. 392-134, tel./fax 20-278 

Os. Południe 37, 44-253 Boguszowice

prowadzi sprzedaż ratalną 
bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty

sprzętu RTV, AGD, zestawów do odbioru telewizji 
satelitarnej, kamer video wszystkich typów, wykonuje 
usługi kserograficzne.
Linię kredytową obsługuje Górnośląski Bank G osp o
darczy SA - filia B oguszow ice.
Również sprzedaż w leasingu.

Program  
Kanału ”E F” 

Telewizji 
Kablowej

Piątek 19.03.1993
Początek godz. 18.45
- Rozwiązanie konkursu 
z ubiegłego tygodnia
- Magazyn publicystyczny 
„Tutaj... a w nim m.in. o se
lektywnej zbiórce odpadów, 
o działalności raciborskiej 
fundacji „Zdrowe mia sto,,, 
o przygotowaniach do wy
boru miss w II LO w Ryb
niku
- Program informacyjny 
„EF„ News, a w nim o: zaka
zanych reklamach, wycina
niu drzew w Leszczynach, 
likwidacji Studium Nauczy
cielskiego w Raciborzu, wio
sennej modzie
- Ogłoszenie konkursu
- Zapowiedź filmu 
Sobota 20.03.1993
12.00 - powtórka piątkowe
go programu 
Poniedziałek 22.03.1993
20.00 - kino hit - polski film 
fab. „Zaklęte rewiry,, reż. 
Janusz Majewski
Środa 24:03.1993
12.00 - kino hit - powtórka 
filmu z poniedziałku

PLASTOGRAF

UL. OGRÓDKI 8A, 44-200 RYBNIK 
TEL/FAX (0-38) 25187, TLX 038503

REKLAMA
I INFORM ACJA W IZUALNA

-  tablice informacyjne 
-  napisy na samochodach 
-  kasetony i szyldy 

podświetlane 
-  wizytówki 
-  papiery firmowe 
-  naklejki i etykiety 
-  prospekty reklamowe 
-  skład gazet i biuletynów 
-  plakaty
-  nadruki na koszulkach 
-  identyfikatory

U T E X
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE sp. z o.o. 

w Rybniku ul. Podmiejska 1 , tel. 21480, 214-85-7 
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

cena w mln zł I przetarg II przetarg
Autobus „Jelcz" - 080 18,0 13,5
Nysa Towos T-522 9,0 6,5
Osinobus A-29 11,0 8,1

Pierwszy przetarg odbędzie się w 7 dni po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia
w siedzibie firmy.

Drugi przetarg odbędzie się w 30 minut od zakończenia pierwszego przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium 

w wysokości 10 procent ceny wywoławczej, w przeddzień przetargu 
w godz. od 8.00 do 14.00, bądź w dniu przetargu w godz. od 7.00 do 9.00.

Oględzin w/w pojazdów można dokonywać w siedzibie firmy, 
na dwa dni przed przetargiem w godz. od 7.00 do 15.00.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

NE

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

•  1 cm 2  - 8 .0 0 0  zł
*  1/4 k o lu m n y  - 9 0 0 .0 0 0  zł
•  1/2 k o lu m n y  - 1 .600 .000  zł 
•  3 /4  k o lu m n y  - 2 .400 .000  zł
•  1 k o lu m n a  - 3 .0 0 0 .0 0 0  zł 
•  1 słow o - 5 .0 0 0  zł
•  1 słow o w  o g ło sz . tow arzysk ich  - 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 piewszej 
i ostatniej stronie dolicza się 100 procent.

•  3. Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent. 

•  4. Bonifikaty:
-1 0  procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Koszykówka żeńska 
1977 r.

Jest rok 1977, zbliża się 
termin V Ogólnopolskiej 
Spartakiady Młodzieży. 
W OZKosz. Katowice. Nikt 
nie ma wątpliwości, jakie za
wodniczki będą reprezento
wały województwo w Pabia
nicach. W ramach przygoto
wań do spartakiady w sali 
gimnastycznej KM MO przy 
ul. Jankowickiej OZKosz. 
Katowice zorganizował tur
niej z udziałem juniorek wo
jewództwa kaliskiego, Olku
sza i dwóch drużyn sparta
kiadowych Katowic. Oto 
składy katowickich drużyn. 
Katowice I: M. Studnik, G. 
Kuboń, M. Warmuzek, B. 
Makowska, R. Bizoń, D. 
Frydrychowicz - wszystkie 
ROW, E. Pruszowska, E. 
Rugoł, E. Czerny z Gliwic. 
Katowice II: T. Golisz, E. 
Paszek, I. Przewłocka, B. 
Wajerowska, D. Czyżycka, 
K. Reclik, G. Kowolik, E. 
Sobocik - wszystkie ROW. 
Pierwsza drużyna Katowic 
pokonała Olkusz 160 : 16, 
Katowice II 83 : 44, Kalisz 
100 : 61.

Kolejnym sprawdzianem 
dla uczestniczek spartakiady 
był rozgrywany w Rybniku 
Międzynarodowy Turniej 
Juniorek, w którym poza re
prezentacją Katowic udział 
wzięty łodzianki, lublinianki 
i reprezentantki okręgu 
ostrawskiego. Triumfator
kami imprezy były gospodynie

nie wzmocnione przez M. 
Jodłowską, uznaną za naj
lepszą zawodniczkę turnieju. 
Jodłowska pojawiła się 
w Katowicach niespodzie
wanie po przeprowadzce ro
dziny z Tarnobrzega, gdzie 
trenowała w miejscowej 
„Siarce,,.

Na początku lipca 1977 
roku w Brzegu zostały roze
grane zawody strefowe 
o wejście do finałów V OSM. 
Reprezentacja  Katowic, 
krocząc od zwycięstwa do 
zwycięstwa nad zespołami 
województw: sieradzkiego, 
opolskiego, częstochowskie
go, kaliskiego, pokazała jak 
wielkie ma apetyty. Pierwsze 
potknięcie nastąpiło w walce 
„o przeciwnika,, w meczu 
półfinałowym. Zwycięzca 
meczu Katowice : Kraków 
miałby się spotkać w półfi
nale z Poznaniem, pokona
ny - z Łodzią. Krakowianki 
zdołały zaskoczyć drużynę 
katowicką agresywną grą 
w pierwszych minutach, 
zdobywając trzynastopunk
tową przewagę /1 7:4/. Ta 
niewielka przewaga, niwelo
wana w ciągu całego meczu, 
zadecydowała o końcowym

wyniku. Reprezentantki Ka
towic, opuszczając boisko 
jako pokonane, mimo 
następnych zwycięstw nad 
Lublinem i Wałbrzychem, 
miały się zmierzyć w kolej
nym pojedynku z Łodzią. 
A łodzianki na terenie Pa
bianic czuły się przecież jak 
gospodynie, stąd przy klasie 
jaką reprezentowały były 
przeciwnikiem bardzo nie
wygodnym. Okazało się, że 
walka pomiędzy Katowica
mi i Łodzią była najbardziej 
dramatycznym wydarzeniem

Narciarstwo ma w na
szym regionie olbrzymią 
rzeszę zwolenników. Co we
ekend sznurki samochodów 
z narciarskimi bagażnikami 
zmierzają w stronę poblis
kich Beskidów. Nieco mniej 
zwolenników ma narciarst
wo klasyczne, choć 
pamiętam jak na lekcjach 
wychowania fizycznego 
przypinano nam wąskie nar
ty i wysyłano w trasę. To 
sport wymagający żelaznej 
kondycji i sporego samoza
parcia. Z drugiej zaś strony, 
by go uprawiać nie trzeba 
czynić aż tak wielkich 
nakładów finansowych, a co 
najważniejsze, by biegać na 
nartach, jeśli tylko pogoda 
dopisze, nigdzie , nie trzeba 
wyjeżdżać - wystarczą pobli
skie trasy. W okolicach Ryb
nika jest kilka terenów wręcz 
idealnych do uprawiania 
biegów narciarskich: Paru
szowiec, Beata, Gaszowice, 
by przywołać tylko niektóre 
dzielnice. Tam też od czasu 
do czasu, na małych na ogół 
imprezach, spotykają się 
pionierzy tej rekreacyjnej 
dyscypliny.

Od kilku lat niemalże 
stała grupa narciarskich bie
gaczy startuje w wielkich 
biegach narciarskich, takich

wydarzeniem mistrzostw. Zwycięzcę 
wyłoniła dopiero druga do
grywka, w której Kozyra 
z Łodzi sama zdobyła 10 
punktów. Tak przedstawiają 
się trzy końcowe wyniki spo
tkania: /59:59/, /26:25/,
/71:63/ /,61:61/. Łodzianki 
wygrały spartakiadę, poko
nując w walce o złoto 
Kraków, Katowice zadowo
liły się medalem brązowym, 
a zdobytym po zwycięstwie 
nad Poznaniem 69:63.

Trzecie miejsce na OSM 
było największym sukcesem 
reprezentacji Katowic w ko
szykówce juniorek. Po spar
takiadzie M. Warmuzek, G. 
Kuboń, B. Makowska i M. 
Studnik zostały powołane na 
obóz szkolenia centralnego 
do Limanowej.

A. ŁUKASIK

jak chociażby BIEG 
PIASTÓW. Do prawdzi
wych weteranów należy Je
rzy SOBEL, który ma za 
sobą aż dziesięć startów w tej 
imprezie, a dwukrotnie 
udało mu się zająć pierwsze 
miejsce w oficjalnej klasyfi
kacji pracowników służby 
zdrowia, prowadzonej 
równoległe z klasyfikacją ge
neralną, w której Jerzy Sobel 
zajął na dystansie 25 kilo
metrów 38 miejsce w tegoro
cznym biegu. Jego córka na
tomiast stanęła na kobiecym 
podium, zajmując w w biegu 
na tym samym dystansie 
trzecie miejsce. A oto miejs
ca pozostałych biegaczy 
z Rybnika i okolic: Antoni 
SOLICH / 11 startów w Bie
gu Piastów/ 41 miejsce 
w biegu na 25 km; Norbert 
SIELSKI /3 s ta rty / 71 miej
sce w biegu na 50 km; Ry
szard SITEK /3 starty/ 107 
miejsce na 50 km; Edward 
ŻUKIEWICZ /1 3 startów/ 
147 miejsce na 50 km; Grze
gorz MARSZAŁEK /8  
startów/ 234 miejsce na 25 
km i Zbigniew CWOŁEK 
/10 startów/ 252 miejsce na 
25 km.

Ranga „Biegu Piastów,, 
ciągle wzrasta. Tegoroczny 
obserwował przedstawiciel

Do naszej redakcji dotarła 
kolejna porcja wyników ko
szykarzy Policyjnego Klubu 
Sportowego. Starsza drużyna

na występująca
w wojewódzkiej klasie „A„ 
w niedawnych meczach uzy
skała następujące wyniki: 
POLICYJNY - SKS MIC
KIEWICZ Katowice 87:70, 
POGOŃ II Ruda Śl. - PO
LICYJNY 102:100, POLI
CYJNY - MOSiR Sosno
wiec 72:69, POLICYJNY - 
TKKF Będzin 138:46. W me
czach tych punkty zdobyli: 
Mikołajec 44, Majda 68, Bo
rgul 52, Pojda 22, Zielonka 
48, Michalik 39, Maciniak 
57, Zwinka 32, Grzybek 28, 
Król 6. W tabeli POLICYJNY

„W o r l d l o p e t ", organizacji 
nadzorującej światową ka
ruzelę wielkich biegów nar
ciarskich. Rozpatrywana 
jest propozycja włączenia 
Biegu Piastów do rodziny 
Biegów o Puchar Świata. 
Wtedy znalazłby się w dobo
rowym towarzystwie Biegu 
Wazów w Szwecji, 
Marcialonga czy
SKIMARATHONU z Sap
poro.

To już propozycja właści
wie na przyszłą zimę, ale 
przecież na starcie biegu

POLICYJNY prowadzi, wyprzedzając 
o jeden punkt drugi zespół 
Pogoni Ruda Śl.

Kadeci POLICYJNEGO

wzięli natomiast udział 
w okolicznościowym turnie
ju w Katowicach. Udział 
w nim rozpoczęli od zaska
kującej porażki ze Stalą II 
Bobrek 68:69, później poko
nali kolejno „Manhattan 27„ 
Katowice 99:86, „Basket 
2000„ Sosnowiec 82:63 
i ostatecznie turniej ten wy
grali. W drużynie POLI
CYJNEGO wystąpili: Jura
szczyk 54 pkt., Kozieł 49, 
Winek 40, Król 31, Szymura 
26, Podlejski 20, Bober 15, 
Muras 4, Jaros 4, Ulrich 2, 
Kała 1.

/w a ck /

w Jakuszycach w przyszłym 
roku stanąć mogą wszyscy 
miłośnicy „chudych desek,, 
z Rybnika, byle wcześnie 
rozpocząć intensywne tre
ningi. Niezmordowany Se
rafin JANIK spod swych 
skrzydeł wypuścił wielu zna
komitych biathlonistów, od
noszących sukcesy na impre
zach światowej rangi. Cze
mu więc narciarze amatorzy 
nie mieliby zdobywać 
laurów na biegach Piastów, 
Wazów i innych dynastii?

WACŁAW TROSZKA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
w Rybniku-Kamieniu 

ogłasza przetarg na dzierżawę 
sezonowych punktów gastronomicznych 

znajdujących się na terenie Kąpieliska Ruda.

*  BAR ROMA na terenie MOSiR Kamień, o łącznej 
powierzchni 100 m kw. - stawka wywoławcza 1.500.000.- 
miesięcznie,
*  PAWILON NR 7 na terenie MOSiR składający się 
z 2 pomieszczeń magazynowych. Stawka wywoławcza
1.000. 000.- zł miesięcznie,
*  DWA POMIESZCZENIA w budynku restauracji RE
LAKS - stawka wywoławcza 1.000.000.-zł miesięcznie,
*  KAWIARNIA STADIONOWA - na terenie MOSiR 
Kamień składająca się 7 pomieszczeń, magazynku,, piwnicy 
o łącznej powierzchni 100 m kw. Stawka wywoławcza
5.000. 000.- zł miesięcznie,
*  RESTAURACJA RELAKS - na terenie MOSiR Kamień, 
budynek piętrowy, stawka wywoławcza za dolną część 
budynku 10.000.000.- zł miesięcznie,
*  KORTY TENISOWE - z zapleczem z możliwością hand
lu. Stawka wywoławcza 1.000.000.- zł miesięcznie.

Wadium w kwocie 5.000.000.- zł płatne w dniu przetargu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 1993 r. o godz. 9.00 

w HOTELU OLIMPIA w Kamieniu ul. Hotelowa 12.

Uczniowie i uczennice 
szkoły podstawowej z Jan
kowic wzięli udział w XXXI 
Igrzyskach i Gimnazjadzie 
młodzieży szkolnej naszego 
województwa w narciarst
wie klasycznym, które od
były się 3 marca na trasach 
biegowych ośrodka sportów 
zimowych na Kubalonce. 
Drużyna chłopców w skła
dzie: Witold PROCHASEK, 
Adam SŁODYCZKO, Mi
chał WROŻYNA i Łukasz 
STRYCZEK w biegu na 5 ki
lometrów zajęła pierwsze 
miejsce, zdobywając zloty 
medal. Pierwsza dziewczęca 
drużyna w składzie: Joanna

ZAWADZKA, Danuta SO
BIK, Aleksandra SOBIK 
w biegu na 3 kilometry zajęła 
miejsce drugie, zaś druga 
drużyna: Małgorzata KLU
CZNIOK, Anna KRAKUS 
i Dominika MACHULIK 
miejsce trzecie, zdobywając 
odpowiednio srebrny i brązo
wy medal.

Młodym sportowcom po
maga Urząd Gminy Świerk
lany, który przeznaczył spec
jalną dotację na działalność 
gminnego Szkolnego
Związku Sportowego,
w czym spora zasługa same
go wójta Adama MARKA.

/w a ck /

Na wąskich 
deskach

Koszykarskie podrzutki

Na żużel z gazetą
Nasza redakcja przygotowuje specjalną wkładkę 
poświęconą tylko i wyłącznie tegorocznym ligowym 
rozgrywkom żużlowców ROW-u Rybnik. Znajdzie się 
ona w numerze „GR,,, który ukaże się dwa dni przed 
pierwszym ligowym meczem na rybnickim stadionie. 
We wkładce ogłosimy nasz „Żużlowy konkurs,, i za
mieścimy specjalne konkursowe kupony.

Redakcja

„Gazeta Rybnicka,, zatrudni kilku chłopców, 
którzy chcą zarobić w czasie meczu żużlowego, sprze
dając specjalne wydanie naszej gazety.

Chętni proszeni są o zgłoszenie się do redakcji, 
ul. Kościuszki 54 od poniedziałku do środy w godzi
nach od 15.00 do 17.00.

OGŁOSZENIA DROBNE 

DO WYNAJĘCIA na 
działalność gospodarczą - 
dom w Rybniku z telefo
nem. Tel. 22-899, po godz. 
16.00.

*  *  *

SPRZEDAM działkę 
budowlaną w Rybniku. 
Wiadomość: Stanowice, 
ul. Wyzwolenia 33.

*  *  *

SPRZEDAM kurtki 
skórzane. Łódź, tel. 
869241.

☆ ☆ ☆

AKWIZYCJĘ kurtek 
zlecę: Łódź, tel. 869241.

Pierwsze treningi 
żużlowców

W miniony wtorek ryb
niccy żużlowcy odbyli pierw
szy wiosenny trening na to
rze. Jego stan odbiegał od 
ideału, ale jakoś poszło. Ka
pitan rybniczan Mirosław 
KORBEL po niegroźnej 
„kopyrtce,, miał nawet 
okazję osobiście sprawdzić 
jego nawierzchnię. Niestety, 
po opadach tor znów przy
pominał wielkie grzęzawis
ko. Chodzą słuchy, że kluby 
Polski południowej wysto
sowały do władz Polskiego 
Związku Motorowego spec
jalną petycję, w której do
magają się przesunięcia pier
wszej ligowej kolejki o ty
dzień później.

Pod koniec tego tygodnia

ma przyjechać do Rybnika 
Francuz Filip BERGE. 
Wróble ćwierkają, iż ma 
przywieźć do Rybnika po
noć 6 motocykli, również te 
na tory długie i trawiaste, 
gdyż stąd właśnie ma zamiar 
wyruszać na różnorakie im
prezy organizowane w Euro
pie Środkowej. Przyznam 
się, że gdy przeglądałem listę 
obcokrajowców zakontrak
towanych na nowy sezon 
przez polskie kluby, 
przychówek KS ROW skwi
towałem szczerym uśmie
chem. Cóż, nie wygląda to 
dobrze, ale wszystko okaże 
się na torze. Może właśnie 
nasz Filip okaże się naj
większą niespodzianką sezonu

nu.
Jak się okazuje, dwóch 

najbardziej doświadczonych 
rybnickich młodzieżowców 
podpisało z macierzystym 
klubem zawodowe kontrak
ty. Otrzymywać więc będą 
półtora miliona za punkt, 
ale i sami będą musieli trosz
czyć się o olej, opony etc. 
Pytanie jest jedno: czy 
wyżyją z pieniędzy, które 
otrzymają za zdobyte punk
ty. Proponowano im mniej 
pieniędzy za punkt, ale wte
dy nie musieliby przejmować 
się przygotowaniem moto
cykli. Tym zajmowałby się 
klub. Młodzieżowcy wybrali 
dorosłe rozwiązanie. Gratu
luję odwagi; czas pokaże czy 
była to decyzja słuszna.

Eugeniusz SKUPIEŃ wy
jechał już na zgrupowanie 
i treningi na torze w Byd
goszczy. W niedzielę 21 mar
ca odbędzie się tam dorocz
ne ,,Kryterium Asów,,.

/  wack/
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Zauważyliśmy plakat 
filmu erotycznego 
w sklepie mięsnym. 
Nie mamy 
wątpliwości! Filmy 
erotyczne to film y  
mięsno - miłosne; nie 
dla wegetarian.

Kaja Danczowska 
w TZR

Po Piotrze Palecznym, na 
scenie TZR znów wielkie na
zwisko! We wtorek 23 marca 
o godz. 18.00 Filharmonia 
Ziemi Rybnickiej pod dyrekcją

dyrekcją Sławomira CHRZA
NOWSKIEGO towarzyszyć 
będzie skrzypaczce Kai 
DANCZOWSKIEJ.

W programie: Ludwik 
van Beethoven - Koncert 
Skrzypcowy D-dur, Antoni 
Dworzak - IX  symfonia e- 
moll „Z nowego świata,,

/r ó ż /

Fatałachy z naszej szafy

Błękity
Jest truizmem, że kobiety 

ubierają się przede wszyst
kim dla siebie, ewentualnie 
dla innych kobiet. Bo prze
cież gdyby się ubierały dla 
mężczyzn, chodziłyby od 
świtu do nocy tylko w... nie
bieskościach.

Proszę zrobić sondę 
wśród znajomych mężczyzn. 
Dam głowę, że 99 procent 
z nich opowie się za kolorem 
niebieskim. Ileż to razy w fil

mach, literaturze, a i w życiu 
na pytanie: „...Kochanie, co 
mam włożyć?,, słyszałyśmy: 
„Tę niebieską sukienkę!,,.

I oto teraz możemy być 
w zgodzie z męskim gustem 
i z modą. Jednym bowiem 
z kolorów, który królować 
ma wiosną i latem, jest nie
bieski. I to w różnych od
cieniach: od gołębiej sza
rości, poprzez blade, paste
lowe błękity, turkusy, aż do 
marynarskiego granatu. Ma 
to być nawiązanie do mody 
ekologicznej i przypominać 
błękit nieba i oceanu. Stąd 
też dodatki: muszle, rozgwiazdy

 Pod zn akam i zod iaku

BARAN
Nadeszła pora, abyś bardziej zdecydowanie urzeczywistniał swoje 

pragnienia. Chęć zwycięstwa drzemała w Tobie zbyt długo, by mogło 
się nie udać...

BYK

W biżuterii o morskich 
motywach każda z nas może 
wyglądać jak Wenus wyłaniająca 
się z oceanu!

rozgwiazdy, korale i ich moty
wy. A ponieważ w błękitach 
dobrze jest i blondynkom 
i ciemnowłosym - nic nie stoi 
na przeszkodzie. Rude tę 
modę na niebieskości mogą 
zawsze przeczekać...

Wróżka

N O W IN K I W  KUCHNI

K u rczak
ze śliw kam i i m igdałam i

1 kurczak, 250 g migdałów, 250 g suszonych śliwek, 250 
g rodzynek, 2 goździki, 1 laska cynamonu, 1 łyżka oliwy, 20 
g masła, 1 torebka cukru waniliowego, sól, pieprz

Porcja dla 4 osób, przygotowanie 45 minut, gotowanie 
30-40 minut.

1. Kurczaka sprawić, dobrze umyć, odciąć końce skrzydeł, 
podzielić na części.

2. Włożyć śliwki do wody i moczyć przez 30 minut. To 
samo zrobić z rodzynkami. Migdały obgotować w wodzie 
przez 10 minut, ostudzić, obrać i przepłukać zimną wodą.

3. Podsmażyć kurczaka w rondlu na oliwie i maśle. 
Podsmażonego wyjąć na półmisek i odstawić.

4. Do sosu z kurczaka dodać wymoczone śliwki i rodzynki, 
wymieszać. Dodać laskę cynamonu i goździki, włożyć ka
wałki kurczaka, dodać pół szklanki wody, posypać cukrem 
waniliowym, przykryć i dusić na małym ogniu przez 15-20 
minut.

5. Do kurczaka dodać obrane migdały i zostawić na 
małym ogniu przez 30 minut.

6. Podawać na gorąco z kaszą lub słodkim chlebkiem.
Przepis pochodzi z książki „Kuchnia żydowska,,, wydanej

w serii „Encyklopedia sztuki kulinarnej,, przez wydawnictwo 
TENTEN.

HASZE
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej 
20 marca, godz. 17.00, re

cital Maryli Rodowicz, cena 
biletu 60.000 zł

23 marca, godz. 18.00, 
koncert symfoniczny
z udziałem Kai Danczowskiej 
/skrzypce/, cena biletu
40.000 zł

Galeria Teatru zaprasza 
na wystawę malarstwa Jana 
Karwota codziennie od 16.00 
do 19.00 z wyjątkiem sobót 
i niedziel /oprócz imprez/, 
wstęp wolny

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

22 marca, godz. 19.00, 
z cyklu „Przez dziurkę od 
klucza,, film japoński „Ko
bieta z wydm,,, reż. Hiroski 
Teshigahara, wstęp za okazaniem

okazaniem karnetów członkow
skich, karnetów przeglądu, 
cena biletu 15.000 zł 
Kino Premierowe przy TZR

24 i 25 marca, godz. 17.00 
i 19.00, film prod. amery
kańsko-niemieckiej pt. „Pie
kielny Brooklyn,,, reż. Uli 
Edel, od lat 18, cena biletów
20.000 i 15.000 zł 

Kino WRZOS
Niedobczyce

21 marca, godz. 17.00, 
film prod. USA pt. „Szalona 
małolata,,, komedia od lat 12 

Kino VEGA - Żory 
20 - 21 marca, godz. 20.30; 

22 marca, godz. 17.00 
i 19.00; 24 marca, godz.
17.00 i 19.00; 25 marca, 
godz. 17.00, film prod. USA 
pt. „Czarna lista Hollywoo
du,, /od lat 15/

25 marca, godz. 19.00, 
„Rain Man„, film prod. 
USA /od lat 15/.

/g w /
To dobrze, że lekceważysz wszelkie półprawdy i trzymasz się raz 

ustalonych zasad . Nie bądź jednak zbyt apodyktyczny i nieustępliwy 
przy ich wprowadzaniu w życie.

BLIŹNIĘTA
Dały o sobie znać dawne zaniedbania, teraz problemy wrócą ze 

zdwojoną silą... Skoncentrowanie się tylko na nich może przynieść 
pozytywny efekt.

5  minut łamania głowy 

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.
RAK

Nie masz wyjścia. Musisz stać się swoim własnym menadżerem 
i usprawnić swoje działania, inaczej budowana w pocie czoła 
konstrukcja może runąć...

LEW
Na Twoje własne kłopoty nałożyły się problemy bliskiej Ci osoby. 

Musisz być gotów do poniesienia części ich kosztów, taka jest cena 
lojalności...

PANNA
Zakończ ten nudny okres w Twoim życiu i nadaj mu więcej barw. 

Otwórz się na zewnątrz i pokaż światu pogodną twarz...
WAGA

Dobrze, że angażujesz swoje starania i siły w urzeczywistnianie 
celów, które warte są wysiłku. Broń się jednak przed nadaktywnością.

SKORPION
Osiągniesz znacznie więcej, jeśli zmienisz postawę i będziesz 

bardziej skłonny do przystosowania się do nowych warunków. Działaj 
bardziej spontanicznie!

STRZELEC
Staraj się zdobyć jeszcze większą niezależność, a to da Ci więcej 

pewności siebie i poczucia własnej wartości. Podejmując nowe zadania, 
licz przede wszystkim na siebie.

KOZIOROŻEC
Kieruj się głównie rozumem, w minimalnym stopniu angażując 

emocje. Wpłynie to zdecydowanie na obiektywność i bezstronność 
Twoich sądów.

WODNIK
Nie dopuść do odebrania sobie radości przez nadmierną przezorność 

i ostrożność . Każdego zamiaru i projektu nie hamuj ciągłym „ale,,...

Zwalczaj intensywniej swoje ciągłe wahania, nie pozwól innym 
wchodzić sobie na głowę i unikaj wszelkich nieżyczliwych ingerencji.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
29 marca, wylosowana zo
stanie nagroda w postaci ka
sety video ufundowanej prze 
PUH „ULEX„ z Rybnika -

Boguszowic. Rozwiązania 
prosimy przesyłać na kart
kach pocztowych na nasz ad
res: „Gazeta Rybnicka,,, Ry
bnik, ul. Kościuszki 54, lub 
wrzucać do naszych „żółtych 
skrzynek,, (Rynek 7, Kościuszki

Kościuszki 54).
Nagrodę za rozwiązanie 

łamigłówki z „GR„ nr 
9 z dnia 5 marca otrzymuje: 
Romana Gacka, Rybnik, ul. 
Gliwicka 22/17. Nagrodę 
prosimy odebrać w redakcji.

- Panie sztajger, tu mocie 
te 50 złotych, coch to od wos 
przed rokiem na tydzień 
pożyczył.

- Panie Kulik, możecie mi 
ich nie oddawać, skuli 50 
złotych nie byda zmienioł 
zdania o wos.

Śląskie
beranie

*  *  *
Pyto się Karlik Francika:
- Ty, co to jest: chodzi po 

ścianie i ryczy?
- Nie wiem!
- No, sztajger!

*  *  *
Sztygar chodzi roz na dole 

i natrafił na dwóch górników, 
którzy akurat spali. Jak ich 
obudził, a ci mu już downo 
podpadli, to oni tak sie uspra
wiedliwiali:

- Wyboczom, panie sztaj
ger, jo  sie ino na chwilka 
zdrzemnął, a Francik mi 
w tym pomogoł!

*  *  *
Lekarz bada górnika i po

wiada mu:
- No, panie Wróbel, serce 

nie najlepsze, od czasu do 
czasu możemy sobie małego

koniaczka wypić, ale nic 
więcej.

- Dobrze, panie doktorze, 
a gdzie się będziemy spoty
kać?

*  *  *
W rozlewni win w czasie 

przerwy rozmawiają koledzy:
- Słyszałeś, wczoraj ponoć 

Nowak wpadł do beczki z jab
cokiem!

- I co, utopił się?
- Katać tam, dwa razy 

wypłynął po zakąska.
*  *  *

Halo! Czy to schronisko 
psów?

- Hau, hau, hau.
- Nie rozumiem, kto mówi?
- Hau, hau, hau.
- Proszę przeliterować na

zwisko!
- Henryk, Adam, Urszula!

*  *  *
Roz jeden chłop przyszoł 

nocą z szynku i baba mu to 
rano wypominała. A on po
wiado:

- Ale powiedz mi, jak po
znałaś, żech przyszoł pijany?

- Boś kukułka z zegara 
uczył śpiewać.

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel./ fax 28-825, tel 23-195 

Biuro czynne 
od 9.00 do 17.00

GAZETA RYBNICKA. Ukazuje się od sierpnia 1919 r., wydawana w okresie międzywojennym przez MICHAŁA FRANCISZKA KWIATKOWSKIEGO, a redagowana 
od 1927 do 1939 przez IGNACEGO KNAPCZYKA. OBECNIE: tygodnik samorządowy. Nr indeksu 359-823. Redaguje zespół w składzie; redaktor naczelny RUDOLF 
PALARZ, sekretarz redakcji WIESŁAWA RÓŻAŃSKA, redaktor techniczny EWA KRZYŚCIAK, fotoreporter WACŁAW TROSZKA, korekta KLAUDIA 
MICHALAK. Skład komputerowy: ’’PLASTOGRAF”, ul. Ogródki 6a, Rybnik. Druk: Zakład Poligraficzny ’’OLDPRINT”, ŻORY. Wydawana na zlecenie Zarządu 
Miasta.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


