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Kawałki Holandii...

T Y G O D N I K  S A M O R Z Ą D O W Y

NR 2 /1 0 5  /  PIĄTEK 15 STYCZNIA 1993 CENA: 2000,-

NAJKRÓCEJ ...

Dzień po Trzech Królach 
Wojewoda Katowicki za
prosił na spotkanie noworo
czne dyrektorów wydziałów 
UW, kierowników rejonów 
oraz prezydentów i bur
mistrzów miast śląskich. 
Uczestniczył w nim również 
prezydent Rybnika Józef 
MAKOSZ.

★ ★ ★
Prezydent Rybnika był 

również gościem spotkania 
z seniorami, które zorgani
zowała Rada Dzielnicy Bo
guszowice Stare. Odbyło się 
ono w szkole podstawowej 
nr 16, a występy byłego 
członka zespołu Śląsk Jerze
go Przeliorza oraz uczniów 
szkoły sprawiły, że doszło do 
prawdziwego spotkania po
koleń.

★ ★ ★
Do akcji „Wielkiej Orkie

stry Świątecznej Pomocy,, 
przyłączyli się również 
uczniowie Szkoły Podstawo
wej nr 15 w Rybnickiej Kuźni. 
W czasie zorganizowanego 
w środę 6 stycznia szkolnego 
koncertu, w ramach którego 
sami uczniowie tańczyli, 
śpiewali i parodiowali zna
nych piosenkarzy czy ze
społy, zebrano 2.430.400.- 
zł, które wpłacono na spec
jalne konto: „ĆWIERĆ 
MRÓWKI" .

Uczniowie „15„ na tym 
jednak nie poprzestali i już 
dziś w okolicy Elektrowni 
„Rybnik,, i pobliskiego osie
dla przeprowadzają kolejną 
zbiórkę pieniędzy dla cho
rych dzieciaków. Naśladow
nictwo ze wszech miar wska
zane.

★  ★  ★
W centrum Rybnika roz

poczną się prace nad przy
stosowaniem krawężników 
dla potrzeb inwalidów ruchu.
Osoby na wózkach inwalidz
kich nie będą więc musiały 
„wzlatywać nad poziomy,, 
by przebyć ulice Kościuszki, 
3-go Maja czy Piłsudskiego. 

★  ★  ★
Podsłuchane w Urzędzie...

Po równo - to matematyka 
sprawiedliwie - to życie

Bilans roku 1992

R ybnickie drogi
Do niedawna utarte po

wiedzenie o „polskich dro
gach,, kojarzyło się nam 
wyłącznie z fatalnym stanem 
nawierzchni oraz nogami 
i kołami grzęznącymi 
w błocie. Ostatnie lata - 
przynajmniej jeśli chodzi 
o Rybnik - przyniosły w tej 
dziedzinie zasadnicze zmia
ny. Możemy się dzisiaj pokusić

kształtkami głównie w cent
rum miasta. Ostatnia z wy
mienionych pozycji bilansu 
stała się zresztą swoistą „wi
zytówką,, prac Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, 
o czym szeroko pisaliśmy 
wcześniej. „Wizytówką,,, 
bowiem korzystają z niej 
dosłownie wszyscy miesz
kańcy Rybnika oraz przyjezdni

/ 11805 m kw/, Energetyków 
/10707 m kw/ Przemysława 
/8450 m kw/, Lompy /5803 
m kw/, Podmiejską /5500 
m kw/ oraz Wiejską /4106 
m kw/.

Inną ważną pozycją 
wśród prac drogowych była 
przebudowa dróg gruntowych 
na asfaltobetonowe. W roku 
ubiegłym na terenie Rybni
ka przybyło 23010 m kw 
nawierzchni „twardych,,, 
wykonanych na zlecenie 
U.M. Największą powierz
chnię objęła tutaj przebudo
wa ulicy Wielopolskiej /aż 
15400 m kw/.

Wynikiem współpracy 
Rad Dzielnic i Urzędu Mias
ta drogi wykonane 
z sześciokątnych płyt betono
wych /  tzw. „trylinki,,/ w od
ległych od centrum dzielni
cach miasta. Wykonano je 
„systemem gospodarczym,,, 
tzn. materiały dostarczył 
Wydział Gospodarki Ko
munalnej, a prace drogowe 
wykonywali sami

Różne są sposoby przyciągania potencjalnego klienta na 
swoje stoisko. W gospodarce rynkowej ich repertuar jest 
znacznie bogatszy od tego, jakim dysponował rynek sztucznie 
stymulowany. Współpracująca z rybnickim „Hermesem„ ka
towicka firma „Temar„, sprowadzająca na nasz rynek holen
derskie sery, zorganizowała w tym właśnie domu handlowym 
degusetację oferowanych w sprzedaży serów. W głównej roli 
wystąpił rodowity Holender, który całkiem sprawnie poruszał 
się za ladą w oryginalnych drewnianych sabotach.

Foto: wack

mieszkańcy. W sumie powie
rzchnia tak wyłożonych 
dróg wyniosła 20.414 m kw, 
a najwięcej prac tego typu 
wykonano w Ligockiej 
Kuźni, Wielopolu, Chwałowi
cach, Niedobczycach i Orze
powicach.

W 1992 roku jedną 
z ważniejszych pozycji na 
liście prac Wydziału Gospo
darki Komunalnej były prace

kusić o ich podsumowanie, 
bez obawy posądzenia
o ,„przyziemność,„ jeśli z ta
kiej właśnie
„przyziemności,, możemy 
być dumni.

W 1992 roku, Wydział 
Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta w Rybniku 
zlecił wykonanie robót drogo
wych i chodnikowych na 
łączną sumę 9 miliardów 406 
milionów złotych, nie licząc 
kosztów dróg wykonanych 
systemem gospodarczym
przez Rady Dzielnic oraz 
kosztów wyłożenia placów
i chodników betonowymi

*  Aktualny widok pier
wszego rybnickiego ronda

To samo rondo w budowie >
dni, gdyż właśnie tutaj kon
centruje się życie handlowo- 
usługowe miasta.

Wśród robót drogowych 
poza centrum Rybnika naj
ważniejszą pozycją w roku 
ubiegłym były remonty kapi
talne dróg, polegające na wy
konaniu nowego dywanika 
asfaltowego jezdni. Objęły 
one w sumie 52.433 metry 
kw. nawierzchni dróg, z cze
go największe remonty 
objęły ul. Budowlanych

prace chodnikowe. Ułożono no
we płytki na powierzchni 
15131 metrów kwadrato
wych. Największe prace 
w tej dziedzinie wykonano 
przy ulicach Okulickiego, 
Karola Miarki, Przemysło
wej, 1-go Maja i Żorskiej.

Jeszcze w roku ubiegłym 
rozpoczęto prace renowacyj
ne chodnika przy ulicy Wo
dzisławskiej - od wiaduktu 
do ulicy Reymonta będzie to 
wymiana starych płytek na 
nowe, a od Reymonta do 
Raciborskiej będzie to chod
nik z betonowych kształtek 
połączony z pasem zieleni!

Swoje zastosowanie zna
lazły także płytki, którymi 
dawniej wyłożony był Rynek. 
Zostanie z nich ułożony cho
dnik przy ul. Rybnickiego 
/  między Starym Kościołem, 
a Cegielnianą/. Nie trzeba 
więc będzie daleko chodzić, 
aby się przekonać, na ile 
zyskał Rynek przy nowej na
wierzchni. A i przechodnie 
z ul. Rybnickiego powinni 
być zadowoleni. 

GRZEGORZ WALCZAK

Od października ub. roku 
działa w budynku rybnickie
go ośrodka Politechniki 
Śląskiej Szkoła Zarządzania 
i Marketingu, otwarta dzięki 
współpracy z francuskimi 
i niemieckimi partnerami.

Od niedawna placówka ta 
zajęła się również działal
nością wydawniczą, czego 
dowodem jest pierwsza pub
likacja: „Prawo dla me
nadżerów. Część I. Wstęp do 
prawoznawstwa,,, autorstwa 
dr Gerarda KUŹNIKA, re
cenzentem pracy jest dr F. 
GOJNY, a redaktorem tech
nicznym M. TOSTA.

Autor, dr G. KUŹNIK, 
sam przybliża opracowanie, 
motywy oraz okoliczności 
jego powstania.

- Jednym z problemów „ 
Szkoły Zarządzania i Mar
ketingu w Rybniku było 
odpowiednie przygotowanie 
programów nauczania
przyszłych menedżerów - 
dyrektorów, a co za tym idzie 

odpowiednich pomocy 
dydaktycznych. Czystych 
wzorców nie było. Programy 
zatem są próbą połączenia 
doświadczeń krajowych 
i zagranicznych. Takie 
podejście prowadzi do

Szkoła 
Zarządzania 
i Marketingu 

rozszerza 
działalność

kompromisu
„teoretycznym,,

pomiędzy
podejściem

krajowym i „praktycznym,, 
podejściem programów 
zagranicznych. Stąd
programy nauczania są 
generalnym kompromisem 
obu „szkół,, nauczania, 
a więc syntezą teorii 
i praktyki.

Od strony praktyki 
program prawniczy próbuje 
uchwycić problemy, jakie 
nurtują obecnych dyrektorów 
- menedżerów. W tym celu 
przeprowadzono rozmowy 
z szeregiem dyrektorów, 
dokonano rejestracji i selekcji 
problemów. W trakcie 
procesu dydaktycznego 
problemy te będą omawiane 
i rozwiązywane.

Dalszym zagadnieniem 
jest sprawa odpowiednich

pomocy naukowych w postaci 
książek /  podręczników, 
wademekum/  dla dy
rektorów. Takich opracowań 
kompleksowych na dzień 
dzisiejszy brak. W związku 
z tym podjęto próbę, którą 
jest opracowanie tego rodzaju 
podręcznika - przewodnika - 
wademekum dla dyrektorów. 
Obejmuje ono szeroko pojęte 
prawo gospodarcze krajowe 
jak i zagraniczne, a w tym 
zagadnienia prawne pod
miotów gospodarczych, 
spółek, przedsiębiorstw
państwowych, prawa finanso
wego, prawa pracy, prawa 
wynalazczego itp. Na 
obecnym etapie udało się 
wydać opracowanie
obejmujące zagadnienia 
wstępne do prawoznawstwa. 
Trudno poruszać się 
w dziedzinie prawa bez 
znajomości podstawowych 
zagadnień, takich jak pojęcie 
prawa, podział prawa, system 
źródeł prawa i rodzaje 
przepisów itp.

Omawiane opracowanie 
traktowane jest jako 
początek serii obejmującej 
całość zagadnienia. Następne 
części będą dotyczyły prawa 

c. d. na str. 3

Konkurs
Bożonarodzeniowy

rozwiązany
Na konkurs zamieszczony 

w świątecznym numerze 
„GR,, nadeszło wiele odpo
wiedzi, z których większość 
okazała się poprawna. Świa
dczy to o sporej znajomości 
zabytków Rybnika wśród je
go mieszkańców, bo przecież 
odgadnięcie przedstawio
nych na rysunku obiektów 
nie było łatwe!

A oto prawidłowe odpo
wiedzi:

1/ Figura św. Antoniego 
w „nowym„ Kościele

2 / Figura św. Nepomucena 
za „starym„ Kościołem

3 / Krzyż maltański nad 
portalem szpitala „Juliusz"

4 / Kapliczka przy ul. Raci
borskiej

5 / Figura św. Jadwigi 
Śląskiej w Kościele na „No
winach„

6 / Krzyż przydrożny przy 
ul. Rudzkiej

7/ Pieta z Kościoła MB

Bolesnej
8 / Kapliczka na starym 

cmentarzu
9/ Archanioł Rafał nad po

rtalem szpitala „Juliusz"
Pierwszą nagrodę - 500 

tys. zł wylosowała pani Euge
nia KRAKOWCZYK, Ryb
nik, ul. Raciborska 4a/3.

Pięć nagród po 100 tys. zł 
w bonach towarowych do 
wykupienia w sklepach 
sponsora konkursu firmy 
„Piotrowski i Spółka" wylo
sowali:

Zofia KWAŚNY, Ryb
nik, ul. Piasta 29/19, Grze
gorz MAZUR, Rybnik, 
ul. św. Jadwigi 4a, Alfred 
STRZĄDAŁA, Rybnik, 
ul. Pawła Cierpioła 5/6, Bar
bara PRAŻUCH, Rybnik, 
ul. Floriańska 38/15, Micha
lina SALAMON, Rybnik, 
ul. Hibnera 32.

Zwycięzcom gratulujemy 
i prosimy o kontakt z re
dakcją.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
o g ł a s z a

PRZETARG NIEOGRANICZONY na stawkę miesięczną czynszu za 1 m kw powierzchni 
użytkowej na działalność handlowo - gospodarczą

L p . Adres lokalu Pow.
lokalu

Wizja
lokalu

w
godz.

Stawka
wywoł. za 1 m kw.

1. 3 Maja 1 180,8 18.01. 9-11.00 70 tys. zł
2. Gliwicka 1 57,39 18.01. 9-11.00 70 tys. zł
3. Wodzisławska 4 16,3 21.01. 9-11.00 70 tys. zł
4. Rynek 1 /  oficyna/ 25,1 20.01. 11-13.00 30 tys. zł
5. Młyńska 4 80,5 20.01. 9-11.00 30 tys. zł
6. Hallera 9 34,0 21.01. 9-11.00 20 tys. zł
7. Piasta 9 14,0 21.01. 12-14.00 20 tys. zł
8. Patriotów 14 22,4 19.01. 13-15.00 30 tys. zł
9. Małachowskiego 59 181,4 20.01. 11-13.00 20 tys. zł
10. Małachowskiego 59 56,0 20.01. 11-13.00 20 tys. zł
11. Hallera 12 /  parter/ 77,6 21.01. 9-11.00 50 tys. zł

/  poddasze/ 172,0 21.01. 9-11.00

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika, tel. 
24-168. Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 1993 r. o godz. 10-tej w sali nr 37 na I piętrze 
budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2.

Wadium wynoszące 5 mln zł za jeden lokal, należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika 
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo wpłacić należy koszt organizacyjny 
przetargu w wysokości 50 tys. zł za jeden lokal.

Zastrzegamy sobie prawo nie skorzystania z ofert bez podania przyczyny.

URZĄD MIASTA RYBNIKA
niezwłocznie zatrudni

R y b n i c k a  g i e ł d a  c e n o w a
c e n y  ze  ś r o d y  13 s t y c z n i a  1 9 9 3  r.

W a r z y w a  zebrał i opracował: szoł
sk lep m a rch ew buraki p ie tru szk a c e b u la kapusta

ki s z o n a
og órki
k i s z o n e

HERMES 4 4.5 8 4 10 10
Miejska 3 4.5 5 10 5 10 7
TARG 4-6 14 15-10 5-6 — —

ul. św. Jana 13 6 7 6-8 7 10 7
ul. Powstańców 24 6 5 8 5 10 10

O w o c e
sk lep jabłka banany cytryny pom arańcze g re jfruty k iw i
HERMES 6-18 17 14 18 17 3
Miejska 3 7 17 13 12.5-18 18-20 3.5
TARG 6-13 10-15 14 14-16 16 3-3.5
ul. św. Jana 13 8-11 17 18 15-16 13-19 2.5
ul. Powstańców 24 5-11 16 18 16 18 3.2 3.2

Waluty / kupno-sprzedaż /
m i e j s c e  

w y m i a n y d o l a r  U S A m a r k a  R F N k o r o n a
C - S

s c h i l l i n g
A u s t r i a

f r a n k
F r a n c j aHERMES 15790/15850 9520/9580 510/525 1350/1370 2780/2830DELIKATESY, miejska 15750/15950 9500/9600 505/— 1320/1370 2750/2850

PEW EX, duży 15800/15900 9520/9580 505/520 1352/1370 2750/—POCZTA 15800/15900 9500/9570 510/— 1350/1370 2750/2800
Artykuły spożywcze
sk lep m a s ł o  

0 . 2 5  kg ,
n i t k apszenna c u k ier c h le b 1 k g  s e r a

" ż ó ł t e g o " j a j k o
HURTOWNIK 8.8 6 8.5 8 43 1200
HERMES 9 6.8 9 9 4 8 -1 5 0 1300
DELIKATESY, miejska 9 .5 6 9 8 .4 4 6 -5 0 1300
TARG 8

.2 8.2 -7.8 7
.8 6 7 .9 8 -8 .6 48 1100

PIOTROWSKI 9 7 9 4.5  (m a ły ) 4 9 -5 0 1300Przeceny
w Wydziale Finansowym
1. kierownika referatu księgowości
2. inspektora d /s  rewizji finansowej i analiz ekonomicznych.

Zainteresowane osoby,
- mające dobre przygotowanie i praktykę w zawodzie
- dyspozycyjne, odpowiedzialne i dokładne w wykonywaniu 
obowiązków
- posiadające umiejętność samodzielnego działania i łatwość 
nawiązywania kontaktów
- otwarte na pracę z komputerem osobistym i problematyką 
budżetową samorządu terytorialnego
- mieszkające w Rybniku lub najbliższej okolicy

Prosimy o kontakt z kadrami Urzędu Miasta Rybnika, 
ul. B. Chrobrego 2, II piętro, pokój nr 58, w terminie do 22 
stycznia br.

Komunikat 

W dniu 14.12.1992 roku 
około godz. 23.00 w Stano
wicach przy ul. Zwycięstwa 
80 dokonano zabójstwa 
przedstawionego na foto
grafii mężczyzny w wieku 58 
lat w jego własnym domu. 
Sprawcy na miejscu 
przestępstwa pozostawili 
ostrze noża, widniejące na 
fotografii.

W związku z tym, że do 
chwili obecnej nie ustalono 
sprawców zbrodni, Prokura
tor Rejonowy w Rybniku 
zwraca się z prośbą do czyte
lników o przekazanie wszel
kich informacji mogących 
mieć związek z tą sprawą, 
a w szczególności

dotyczących:
- osób, z którymi zmarły 
utrzymywał kontakty,
- miejsc, w których był 
najczęściej widywany,
- pochodzenia noża i osób, 
u których przedmiot ten wi
dziano.

Informacje można prze
kazywać do:
- Prokuratury Rejonowej 
w Rybniku, tel. 23-455-6 
wew. 19,
- Komendy Rejonowej Policji 
w Rybniku, tel. 21-091 lub 
24-674,
- Komisariatu Policji w Czer
wionce-Leszczynach, tel. 
311-000,
- najbliższej jednostki policji.

* „Wielka Przecena,, trwa 
w „Merkurym,, /  na 
I piętrze/, można np. kupić 
krawat za 5 tysięcy, 
a spódnicę za 16 tys. zł.
* Z kosza w sklepie „Spiro„ 
/  przy ul. Sobieskiego/ 
można wygrzebać koszule, 
pulowery, ubrania dla dzie
ci, torby - wszystko po 150 
tys. zł.

„Spino„ /  ul. Gliwicka/ 
sprzedaje jedwabne koszule 
po 220 tys. - podobno są 
przecenione.

Czarne, zimowe buty 
męskie staniały z 380 na 300 
tys. zł w sklepie „Pako,, 
/  przy ul. Powstańców/.

„Hermes„ sprzedaje płyty

Mięso i wędliny / w kg/
sk lep w o l o w e  

b e z  k o ś c i
s c h a b

w i e p r z o w y
ł o p a t k a

w i e p r z o w a k u rczak s z y n k a k i e ł b a s a
ś l ą s k aHALA MIĘSNA 58 56.5 39 25 110 48HERMES 58 55.5 - - - 28 107 52Delikatesy, ul. Miejska 51 55 46 28 110 57TARG 53 52 52 22.9 42Piotrowski 61.5 55 _39_ 101.1 45.6

gramofonowe, w cenie 4-10 
tys. zł i tanie artykuły optycz
ne /  np. lampa błyskowa ko
sztowała 456.500 zł, kosztuje 
250.000.-zł, papier fotografi
czny kosztował 17.000
i 12.300, kosztuje 8 i 6 tys./ 
* „Tekstyl,, przy ul. Sobies
kiego obniżył ceny 
niektórych ubrań.

K.M.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa 
CHEMPEST w Raciborzu 

ul. Bosacha 55, tel. 2184
ZATRUDNI specjalistę z zakresu rolniczo-ogrodnicze
go. Wymagania:
- wykształcenie zawodowe średnie lub wyższe
- prawo jazdy
- dyspozycyjność.
Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Ó s m o k la s is to m  p od  r o z w a g ę  - c. d.
Jastrzębie

ZESPÓL SZKÓŁ ZAWODOWYCH PAWK 
Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK „Zofiówka,, - górnik 
kopalni węgla kamiennego, mechanik maszyn i urządzeń 
górniczych, elektromonter górnictwa podziemnego 
Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa KWK „Zofiówka„ - 
tokarz-frezer, ślusarz-spawacz
Technikum Górnicze po SP - podziemna eksploatacja złóż, 
eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa 
podziemnego, eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych 
górnictwa podziemnego, ekonomika i organizacja kopalń 
Technikum Górnicze po ZSZ - podziemna eksploatacja złóż, 
przeróbka i przetwórstwo kopalin, eksploatacja maszyn 
i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego 
Technikum Elektryczne - elektronika ogólna, energetyka 
cieplna, elektroenergetyka 
Adres: Jastrzębie, Harcerska 14 - tel. 717-264

ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA KWK 
„JASTRZĘBIE„ - górnik kopalni węgla kamiennego, 
mechanik maszyn i urządzeń górniczych, elektromonter 
górnictwa podziemnego
Technikum Mechaniczne - budowa i eksploatacja maszyn, 
obróbka skrawania
Adres: Jastrzębie, Staszica 10 - tel. 62-995 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - mechanik 
pojazdów samochodowych, krawiec odzieży damskiej, kucharz 
/  kelner/, piekarz-ciastkarz, blacharz, stolarz,
wielozawodowa, wielozawodowa specjalna 
Liceum Zawodowe - krawiec konfekcyjno-usługowy, 
mechanik pojazdów samochodowych 
Adres: Jastrzębie, 11 Listopada 45 - tel. 62-071

ZASADNICZA SZKOŁA HANDLOWA - sprzedawca 
Liceum Zawodowe - sprzedawca-magazynier 
Liceum Ekonomiczne dla Pracujących - ekonomika 
i organizacja przedsiębiorstw handlowych 
Adres: Jastrzębie, Wielkopolska 20 - tel. 713-062

ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA - rolnik - wiejskie 
gospodarstwo domowe
Adres: Jastrzębie, Komuny Paryskiej 18c - tel. 62-942 

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna - kucharz/kelner 
Liceum Zawodowe - gastronom, prac. administracyjno- 
biurowy
Liceum Handlowe - technik handlowiec

Liceum Ekonomiczne - ekonomika i  organizacja 
przedsiębiorstw handlowych, finanse i rachunkowość 
II Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Korfantego 
Adres: Jastrzębie, Poznańska 1a - tel. 711-633

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 
Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących 
Adres: Jastrzębie, Graniczna 2 - tel. 712-346

Czerwionka-Leszczyny  
ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA 

KWK „DĘBIEŃSKO„
- górnik kopalni węgla kamiennego, mechanik maszyn 
i urządzeń górniczych, elektromonter górnictwa podziemnego 
Adres: Czerwionka-Leszczyny, 3 Maja 42 - tel. 311-488

Liceum Ogólnokształcące
Adres: Czerwionka-Leszczyny, 3 Maja 42 - tel. 312-034

Żory
ZESPÓL SZKÓŁ BUDOWLANO-USŁUGOWYCH 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - ślusarz-spawacz, mechanik 
pojazdów samochodowych, elektromonter, krawiec, fryzjer, 
wielozawodowa
Zasadnicza Szkoła Budowlana - murarz, malarz, posadzkarz, 
cieśla, stolarz, dekarz-blacharz 
Technikum Budowlane - budownictwo 
Technikum Budowlane po ZSZ - budownictwo ogólne 
Technikum Budowlane dla Pracujących po ZSZ - 
budownictwo ogólne, elektrotechnika ogólna, budowa maszyn 
Policealne Studium Zawodowe - programowanie maszyn 
cyfrowych
Adres: Żory, Rybnicka 5 - tel. 342-626

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2 PAWK 
Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK „ZMP,, - górnik kopalni 
węgla kamiennego, mechanik maszyn i urządzeń górn. 
podziemnego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - sprzedawca magazynier /2 -3 / 
Liceum Zawodowe - pracownik administracyjno-biurowy, 
sprzedawca-magazynier
Technikum Górnicze - podziemna eksploatacja złóż /3 ,4 ,5 / 
Adres: Żory, Wodzisławska 5 - tel. 342-076

ZESPÓŁ SZKÓŁ
Zasadnicza Szkoła Rolnicza - rolnik - miejskie 
gospod. domowe
Adres: Żory, Powstańców 5 - tel. 342-933

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki 
Adres: Żory, Powstańców 6 - tel. 342-933

II Liceum Ogólnokształcące 
Adres: Żory, Wodzisławska 5 - tel. 342-076

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Wzruszający opłatek
W miniony wtorek 

w dużej sali restauracji „Tea
tralna,, odbyło się opłatko
we spotkanie członków 
Związku Więźniów Politycz
nych Okresu Stalinowskiego, 
zorganizowane przez od
dział terenowy „Ziemia Ryb
nicka,,. W uroczystym spot
kaniu udział wzięli również 
zaproszeni goście; prezydent 
Rybnika Józef MAKOSZ, 
przewodnicząca Rady Mias
ta Urszula SZYNOL, ks. 
Alojzy KLON oraz prezes 
oddziału wojewódzkiego 
związku Włodzimierz KAR
CZYŃSKI; w roli gospoda
rza wystąpił Zygmunt STO
CHAJ, prezes rybnickiego 
oddziału.

Była modlitwa, łamanie 
się opłatkiem, życzenia 
i wspólne kolędowanie; 
następnie sięgnięto do reper
tuaru patriotycznego, jakże 
lubianego przez ludzi 
walczących przed laty o wol
ność Rzeczpospolitej. A że 
na sali były osoby mające za 
sobą wojenną i konspiracyjną

konspiracyjną przeszłość, a czasem 
i kilka wyroków śmierci, at
mosfera spotkania była pod
niosła i wzruszająca. Wspo
minano dawne czasy i ko
legów, którzy miłość ojczyz
ny przypłacili życiem, czy to 
na bitewnych polach, czy na 
egzekucyjnych placach 
więzień już po zakończeniu 
wojny, gdy wciąż jeszcze to
czyła się batalia o prawdziwie

wie wolną Polskę. Wiele 
było bardzo emocjonalnych 
wystąpień a także reflekcji 
i zadumy nad dzisiejszą sytu
acją w kraju. Nie obeszło się 
też bez komentarzy politycz
nych, ale czyż można się dzi
wić kombatantom, skoro sa
mi walczyli o wolność oj
czyzny już tyle lat temu, a je
szcze dziś tyle, ich zdaniem, 
należałoby radykalnie zmie
nić.

Był również noworoczny 
toast i wzajemne życzenia.

/  wack /

Ekologia stała się i u nas 
słowem bardzo popularnym 
i modnym, a zajmowanie się 
nią należy wręcz do dobrego 
tonu. Łatwo można się dać 
zwieść i zauroczyć ekologi
cznej aktywności części 
społeczeństwa. Jak pokazuje 
samo życie, częstokroć wszy
stko ogranicza się tylko 
i wyłącznie do wiecowania, 
protestowania i spektakula
rnych poczynań, nie 
mających wiele wspólnego 
ze zdrowym rozsądkiem. 
Nie można oczywiście tych 
ludzi posądzać o złą wolę, 
a jedynie o niedoinformowa
nie. I w tej dziedzinie, jak 
pewnie i w każdej innej, wie
lu jest zapaleńców, boha
terów czy czasami wręcz 
p r z e w r a ż l i w i o n y c h  
furiatów, którzy są najzwy
czajniej niedokształceni jeśli 
chodzi o przedmiot, którym 
pragną się zajmować. Eko
logia dotyczy, najogólniej 
rzecz ujmując, naszego śro
dowiska naturalnego, które, 
jeżeli zbytnio w nie nie in
gerujemy, rządzi się własny
mi prawami i samo roz
wiązuje swoje problemy. By 
naprawdę naturze pomóc, 
trzeba ją dobrze poznać

LISTY DO 
REDAKCJI

Dziękujemy fundatorom
Zarząd Rady Dzielnicy 

Rybnik Zachód - Nowiny 
wzorem lat ubiegłych zorga
nizował paczki żywnościowe 
na święta Bożego Narodze
nia dla rodzin wielodziet
nych oraz ludzi najbardziej 
potrzebujących. Bardzo 
dużą pomoc w ufundowaniu 
paczek uzyskaliśmy od; Ko
misariatu II Policji w Ryb
niku, przy ul. Zebrzydowic
kiej, Spółki Cywilnej Rutko
wscy - Masłowscy, ul. Dwo
rek, Spółki z o. o. Nord, Bar 
„Żak„, Hurtowni owoców 
cytrusowych, przy ul. Ze
brzydowickiej 15, Hurtowni

„Barbara".
Tą drogą składamy serde

czne podziękowanie wszyst
kim fundatorom, którzy 
przyczynili się do tej szlache
tnej akcji. Dziękujemy 
również pracownikom soc
jalnym Ośrodka Pomocy 
Społecznej za udostępnienie 
list rodzin najbardziej po
trzebujących.

Akcję zorganizowała 
i przeprowadziło w całości 
Rada Dzielnicy Rybnik 
Zachód - Nowiny.

Zarząd Rady Dzielnicy
Rybnik Zachód - Nowiny

D u ń cz y cy  pom agają
Roczne kontakty

z duńskimi pedagogami 
i studentami, najpierw pry
watne - Bożeny Stankiewicz 
z I LO; a później już oficjalne 
- wizytatora Delegatury Za
miejscowej   Kuratorium 
Oświaty w Rybniku Janiny 
Domagały, dały po raz 
wtóry pozytywne rezultaty.

Przypomnijmy, iż wiosną 
1992 r. grupa studentów 
z Danii odbywała praktykę 
w „Szkole Życia,, w Ryb
niku. Oprócz nowych metod 
pracy z dziećmi niepełnosp
rawnymi i wymiany doświa
dczeń, pozostał widoczny 
znak ich bytności w postaci 
m. in. placu zabaw. Już wte
dy, Duńczycy zainteresowa
ni byli projektem utworzenia 
ośrodka dla dzieci niepełno
sprawnych w Żorach i jego 
przyszłymi potrzebami. Od 
1 października funkcjonuje 
już w Żorach Ośrodek Reha
bilitacyjno-Wychowawczy 
przeznaczony dla dzieci ka
lekich i upośledzonych 
umysłowo. Placówkę po
wołało i finansuje Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Upośledzonych 
Umysłowo. Instytucjami
współfinansującymi są: Ku
ratorium Oświaty i Urząd 
Miasta Żor. Na wieść o po
wstaniu ośrodka Duńczycy 
potwierdzili deklarację po
mocy. Miałaby ona doty
czyć przeszkolenia części pe
rsonelu w Danii, częściowe
go wyposażenia i urządzenia 
niektórych pomieszczeń,

m.in. warsztatu terapeutycz
nego, pomieszczenia do rela
ksacji, nawiązania
współpracy ze stowarzysze
niem charytatywnym „Odd 
Felloy Ordenen,,.

Już w styczniu 1993 r. żor
ski ośrodek gościć będzie 
8 osób z Danii, które po 
obejrzeniu placówki zapoz
nają się z jej potrzebami, by 
po powrocie do Danii ustalić 
plan działania wspólnie 
z grupą studentów Statsse
minarium w Haderslev. 
Następnym etapem będzie 
przyjazd do Żor owej grupy 
studentów, którzy ustalony 
plan wcielą w życie. Pobyt 
gości z Danii finansowany 
jest przez sponsorów,
o których zabiegają sami 
oraz Fundusz na Rzecz De
mokracji. Ważną sprawą 
jest także przychylność i po
moc merytoryczna Delega
tury Zamiejscowej Kurto
rium Oświaty w Rybniku 
oraz władz miasta Żory. 
Mamy nadzieję, iż pomoc 
duńska będzie wspaniałym 
darem dla dzieci, a dyrekcja
i pracownicy ośrodka zrobią 
wszystko, aby spotkania te 
od strony organizacyjnej do
brze przygotować. Ufamy, 
że praktyki duńskich stu
dentów w ośrodkach dla 
dzieci niepełnosprawnych na 
naszym terenie staną się tra
dycją, gdyż wiele jeszcze 
możemy się od nich nauczyć.

Wizytator Delegatury Za
miejscowej KO Janina Do

magała

Druga strona futra

Szkoła
Marketingu...

c. d. ze str. 1
rzeczowego, własności, pra
wa użytkowania, hipoteki, 
zastawu itp. zagadnień ogro
mnie aktualnych w dniu dzi
siejszym. Całość napisana 
jest prostym językiem 
adresowanym do osób, które 
nie są prawnikami. Cieszy 
także zaangażowanie
niektórych sponsorów którzy 
przyczynili się do wydania 
niniejszego opracowania, 
doceniających rolę nauki 
w życiu gospodarczym, a są 
nimi: Firma KOLBUD z Ry
bnika, Zakład Organomist
rzowski R. Kuźnika z Ryb
nika, Prywatne Biuro 
Podróży F. Węgierskiego 
z Rybnika.

Opracowanie można nabyć 
w kancelarii Szkoły 
Zarządzania i Marketingu 
w Rybniku, ul. Kościuszki 54.

Zawiera ono także 
załącznik w postaci tzw. 
Malej Konstytucji.

Nowa wystawa w holu Biblio
teki Miejskiej może być bardzo 
nieprzyjemna, zwłaszcza dla pa
ni, która przyszła ją obejrzeć 
w karakułowym futrze - bo do
wie się z niej, czym naprawdę są 
karakuły. Tytuł wystawy - 
„Pozwólcie im żyć,, - mówi 
wszystko. Na ekspozycję skła
dają się zdjęcia zwierząt żywych 
i martwych, wyliczenia, ile 
królików, nutrii lub lisów trzeba 
uśmiercić, by uszyć jedno futer
ko, opisy doświadczeń na ży
wych istotach, wykonywanych 
w laboratoriach znanych firm 
i przypomnienia, że zwierzaki 
nie noszą futer z ludzi.

Wszystkie eksponaty po
chodzą z prywatnych zbiorów 
Adriana Strzelczyka i Piotra 
Zieleźnego, uczniów trzeciej kla
sy LO im. Hanki Sawickiej. Wy
stawa inicjuje działalność , bo
wiem chłopcy zamierzają w Ry
bniku założyć stowarzyszenie 
ekologiczne. Na pewną będą za
dowoleni, jeśli skontaktują się 
z nimi inni „zieloni,,.

/  K.M . /

Oddam za darmo!
Nasza akcja zamieszcza

nia BEZPŁATNYCH ogło
szeń o chęci oddawania 
BEZPŁATNIE zbędnych, 
a  użytecznych sprzętów roz
poczęła się obiecująco. Tele
wizory, na które szukaliśmy 
chętnych, trafiły do dwu sta
ruszek. Prosimy nadal 
o zgłaszanie chęci oddawania 
niepotrzebnych rzeczy, 
roślin, zwierząt itp. Panią, 
która dzwoniła do nas w po
niedziałek w sprawie przeka
zania telewizora kolorowego 
prosimy o kontakt!

A oto następne oferty:

silnik do wirówki elektry
cznej, tel. 28-278

stabilizatory prądu zmien
nego. Wiadomość w redakcji 
„GR„ -  tel. 28-825 

magiel ręczny, tel. 558-429

agregat po renowacji do 
lodówki „Silesia", tel. 25-167

I Ty możesz przekazać coś 
ludziom, którzy tego potrze
bują! Wystarczy zadzwonić 
lub napisać na adres redak
cji!

Jednego  
ze zmar
z n i ę t y c h  
ł a b ę d z i  
zakw atero
wali w swo
im gospo
d a r s t w i e  
mieszkańcy 
Wielopola, 
z pomocą 
p r z y s z l i  
pracownicy 
nadleśnic
twa, którzy 
odtranspor
towali pta
ka do reszty 
stada.
Foto: wack

Ekologiczne sumienie

Łabędzi śpiew... łabędzi
i zrozumieć. Zrozumieć zna
czy tu: nie rezygnując 
z własnej sympatii i uczuć 
wobec fauny i flory pogodzić 
się z obowiązującymi w niej 
bezwzględnymi prawami. 
Nie ma sentymentów; odkąd 
świat istnieje, silniejszy zjada 
słabszego, by być zjedzonym 
przez jeszcze silniejszego. 
Różnica między pomaga
niem naturze, a ingerowa
niem w jej sprawy często jest 
bardzo subtelna i dlatego 
tak ważna jest wiedza mery
toryczna i praktyczna. Za
palonym ekologiem można 
stać się w ciągu krótkiego 
wystąpienia charyzmatycz
nego ekomówcy, ale żeby 
poznać naturę, trzeba lat.

Skarżył się ostatnio pe
wien myśliwy na, jak to na
zwał, „ekologicznych
oszołomów,,, którzy
oskarżyli jego koło łowieckie
o strzelanie do łabędzi, gdyż 
gdzieś znaleziono dwie czy 
trzy padnięte sztuki. Był nie
co rozgoryczony faktem, że 
ktoś stawia nieprawdziwe 
zarzuty, bo niby po co ktoś 
miałby strzelać do łabędzi? 
Martwiło go również i to, że 
ktoś protestując przeciw po
lowaniom dostrzega tylko 
fragment działalności kół ło
wieckich, które prowadzą 
w lasach określoną, planową 
gospodarkę. Jest to może 
paradoks trudno zrozumiały 
dla przeciętnego śmiertelni
ka, ale myśliwi po prostu 
dbają o zwierzynę, żeby móc 
do niej strzelać. Nazywając 
rzeczy po imieniu, zabijanie 
jest zabijaniem, ale z drugiej 
strony nie wyobrażam sobie 
jakoś codziennej egzystencji 
pozbawionej plasterka sma
kowitej wędliny... Wypada 
się tylko cieszyć, że to ktoś 
inny zajmuje się mokrą ro
botą. Zwierzę jest 
zwierzęciem, nieważne czy 
sarna, czy Świnia, tyle tylko, 
że jedno rodzi się w dzikim 
lesie i jego los to wielka 
niewiadoma, drugie w gos
podarstwie hodowlanym
i nie trzeba wielkiej wyobraźni
wyobraźni, by zgadnąć w jaki 
sposób dobiegnie końca jego 
zwierzęcy żywot. Samo 
myśliwstwo to zinstytucjo
nalizowany  relikt
przeszłości, połączony ze 
stylem życia, zwyczajami 
i specyficznym podejściem 
do natury. Kiedyś człowiek 
zabijał, żeby przeżyć, dziś 
poluje na ogół dla przyjem
ności, choć pewnie smako
szy dziczyzny nie brakuje.

Rzecz jasna, można bez tru
du pokrzyżować myśliwym 
łowieckie plany i w czasie 
polowania szwendać się po 
lesie , ale czy takie postępo
wanie może pomóc naturze 
i uratować ją przed zagładą? 
Myślę, że nie. Myślę, że nam 
Polakom nie tylko w tej dzie
dzinie potrzebny jest zdrowy 
rozsądek. Stać nas na heroi
czne czyny i uniesienia; 
z konkretnym działaniem 
czy po prostu robotą bywa 
już znacznie gorzej. A prze
cież skoro rzekomo i jednym 
i drugim zależy na naturze, 
można zjednoczyć siły i, wy
korzystując wiedzę i doświa
dczenie „ludzi lasu,, oraz 
werwę i zapał młodych eko
logów, naprawdę naturze 
pomóc, nie naruszając jej 
biologiczno-zoologicznej 
autonomii i łowieckich tra
dycji, które przecież trwają 
tyle wieków i jakoś nie spo
wodowały spustoszenia 
w zwierzęcym światku. To 
wyważenie między senty
mentami, a pokorą wobec 
praw natury, o którym 
wspomniałem, ma często 
wymiar bardzo konkretny. 
Od pewnego czasu naszymi 
zimowymi gośćmi są 
łabędzie, które Czajkows
kiemu i kilku innym za
wdzięczają naszą szczególną 
sympatię. Za sprawą łagod
nych ostatnich zim, ich ilość 
wzrosła na tyle znacznie, że 
wkrótce mogą się one stać 
poważnym problemem. 
Z biologicznego punktu wi
dzenia można je chyba trak
tować jak „opierzoną sza
rańczę,,, która pałaszuje 
wielkie ilości zieleniny. Nie 
dla wszystkich starcza w cza
sie mrozów karmy i słabsze 
sztuki w drodze naturalnej 
selekcji padają. Można ape
lować do mieszkańców oko
licy o dokarmianie łabędzi, 
ale to sprzyja wzrostowi ich 
liczby. Kto wie, czy wkrótce 
nie będzie trzeba przeprowa
dzić na przykład jednorazo
wego odstrzału ptaków w ce
lu redukcji ich pogłowia do 
bezpiecznych dla reszty na
turalnego środowiska roz
miarów. Problemem Austra
lijczyków były swego czasu 
mnożące się na potęgę 
króliki, czy nas czeka to ze 
strony łabędzi??? Decyzję 
dokarmiać, nie dokarmiać 
pozostawiam naszym czytel
nikom, którzy postępować 
muszą zgodnie z własnym, 
nie zaś moim czy kogokol
wiek innego, sumieniem.

WACŁAW TROSZKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Mrożek
na Malej Scenie

27 listopada w I LO od
było się spotkanie młodzieży 
pod hasłem: „Skąd
przychodzę i dokąd wracam,,. 
Zjawiło się bardzo wielu 
młodych ludzi - uczniów J e
dynki,,, delegatów innych li
ceów zrzeszonych w Towa
rzystwie Szkół Twórczych 
i licealistów z Wodzisławia. 
Nie byłoby dziwne, gdyby 
cześć młodzieży „urwała się,, 
z dodatkowych zajęć - tymczasem

tymczasem na sali zabrakło 
krzeseł, i wielu młodych lu
dzi usiadło na podłodze. 
Oprócz młodych obecny był 
prof. T. Chrószcz pro
wadzący spotkanie, i laiku 
katechetów, którzy jednak 
nie zabrali głosu. Tempera
tura dyskusji była bardzo 
wysoka, w tym wieku nie
zwykle poważnie traktuje się 
wymianę myśli, zwłaszcza 
myśli o szkole.

Oto próba zapisu spotka
nia. Nie wymieniam dysku
tantów z imienia, bo było ich 
zbyt wielu, a nie nosili iden
tyfikatorów.

/  Pulchna, w okularach /  -
Między edukacją w szkole 
i w domu jest przepaść! 
W domu dyskutuję 
z rodzicami, w szkole nie 
można nic powiedzieć.

- A może tylko niektórym 
nauczycielom nie można nic 
powiedzieć? Czy poza szkołą 
wszystkim mówisz prawdę? 
/  Szczupła, długowłosy blon
dynka /  - Nie ma nauczycie
la, którego nie można uja
rzmić! /  Śmiech /

- A może nauczyciel nie jest 
zły, tylko kiedyś zraził się do 
młodzieży - bo zaufał 
i zawiódł się?- /  T. Chrószcz /  - ujmuje
cie wychowanie jako walkę - 
ja cię wychowuję, więc coś ci 
przemocą wydzieram, a ty nie 
chcesz mi tego oddać! Czy 
wychowanie musi być walką? 
Oczywiście, często dorośli 
mówią: dzisiaj mu się to nie 
podoba, ale za dziesięć lat 
zrozumie. Młody jest głupi, 
nic nie wie. Czy wychowanie 
musi tak wyglądać?

- W liceum nauczyciel musi 
być obok ucznia - bo jeśli chce 
być nad nim, to rodzi się bunt.

-Rozmawiałem o wycho
waniu z kolegami z liceum 
społecznego. Oni traktują 
nauczyciela jako
rzemieślnika, który ma dla 
nich wykonać określoną 
usługę, wpajać tylko te 
wartości, które oni 
„zamawiają,,. To też jest 
przegięcie.

-Ale zwykle w szkole nie

można się odezwać, 
powiedzieć nauczycielowi: 
„Słuchaj, to nie fair. Nie 
jesteś sprawiedliwy,,. Kiedyś 
próbowałam i dostałam 
nauczkę. /

Uczennica I LO w Ryb
niku /  - Wiecie, jak tak was 
słucham, to myślę, że ta nasza 
szkoła jet jakaś nienormalna, 
bo tu jest tak dobrze, można 
krytykować, dyskutować 
z nauczycielami, nie ma

terroru.
Po tym oświadczeniu pod

niosły się głosy innych 
uczniów "jedynki,,, którzy 
wykrzykiwali, że ich szkoła 
jest fantastyczna. Uciszył ich 
dopiero prof. Chrószcz, py
tając:

- A czy czujecie się wy
chowywani ku czemuś? I co to 
jest? Czy to coś akceptujecie? 
Czy wychowanie prowadzi do 
tego konsekwentnie?

- Mam być porządny.
/  Ruda /  - Rodzice chcą cię

wysłać do dobrej szkoły, 
potem na studia. Kiedy 
dziewczyna ma 21 lat, 
powinna wyjść za mąż. Potem 
jest dziecko, gary - i życie jak 
wszyscy. Nic więcej nie 
możesz zrobić ze swoim 
życiem. A ja tak nie chcę!

- Nie chcesz być jak 
wszyscy, a czy wiesz jaka 
chcesz być?

- Tak.

- Rodzice chcą żebyś robił 
to, co się opłaca, masz być 
lekarzem albo adwokatem. 
A ja chcę być alpinistą!

- Ja też nie chcę spędzić 
życia na praniu pieluch.

/  Chłopak / -  Ale teraz są 
świetne proszki! W telewizji 
ciągle pokazują.

/  Dziewczyna /  - Nie wiesz 
o czym mówisz! Gdybyś 
musiał zrobić zmywanie dwa

razy dziennie, ugotować, 
uprać, zrobić zakupy, zająć 
się dzieckiem i jeszcze 
pracować - ciekawe czy 
wtedy byś się nie buntował?

Najpierw jesteś 
zbuntowaną młodzieżą, 
a potem jest ramka, i nie 
możesz się z niej wydostać.

/  T. Chrószcz /  - Ale czy 
bunt jest zawsze słuszny? 
I kto ma to ocenić?

- Ocenić powinien ktoś

przeczytać!
z autorytetem, ale nie ma 
nikogo takiego. My raczej 
negujemy, nie mamy dość 
doświadczenia, żeby
stworzyć spójny system 
wartości. A nauczyciele 
i rodzice nie są dla nas dziś 
wzorami.

- Nigdy nie byli, w żadnej
epoce. Oni mają nas przede 
wszystkim nauczyć
odpowiedzialności, żebyśmy 
byli zdolni do samodzielnego 
życia, kiedy kończymy 18 lat.

- Rodzice często robią 
błędy, ale czasem mają rację - 
chociaż mówią tak niezgrab
nie!

- Rodzice powinni się 
wczuć całkowicie w psychikę 
dziecka i wybrać metodę 
wychowawczą w zależności 
od tego, czy jest zbuntowane, 
czy potulne. Powinni dobrze 
zastanowić się nad 
wychowaniem, zanim mają 
dzieci.

- Mam 15 lat. Rodzice nie
powinni ode mnie wymagać 
tego, czego mnie nie nauczyli, 
kiedy byłem mały. Wynosze
nia śmieci trzeba uczyć 
wcześnie i konsekwentnie. 
Takie rzeczy, do których 
przyzwyczailiśmy się
w dzieciństwie, tworzą naszą 
bazę.

- To wszystko bardzo 
ładne, ale natura ludzka...

5 i 6 stycznia uczniowie 
rybnickich szkół średnich 

mieli okazję obejrzeć na 

Małej Scenie Rybnickiej
przedstawienie dwóch jed

noaktówek Sławomira

- Dlatego muszą być kary! 
Wychowanie, w którym 
wszystko wolno, nie spraw
dziło się, Zachód od tego od
chodzi. Trzeba liberalizm 
łączyć z rygoryzmem.

- Ale przymus chodzenia 
w pochodzie 1-majowym nic 
nie dawał, tylko niszczył 
osobowość człowieka.

- Boicie się słowa przymus? 
Można je wymienić na 
„prawo,,. Prawo jest 
konieczne, żeby istniało 
państwo, i jest konieczne 
w wychowaniu.

/  T. Chrószcz /  - Jak wy 
ułożylibyście program wy
chowawczy? Co jest w wy
chowaniu największą war
tością? Co powinni dorośli 
robić, że stworzyć system wy
chowawczy do zaakceptowa
nia dla większości młodych 
ludzi?
 - Najważniejsza jest 

odpowiedzialność. Po obu 
stronach.

- Etyka jest najważniejsza. 
Zasady - przede wszystkim 
chrześcijańskie.

- Etyka chrześcijańska? To 
bardzo ogólne. Powinno się 
nauczać, budować zasady 
w człowieku, ale bez łamania 
osobowości, raczej kierować, 
wskazywać cele.

- Zasady można wdrożyć 
do szóstego roku życia.

- Wszyscy chcą dostać go
towe - mają nas dobrze 
wychowywać, kształtować,

MROŻKA. Przedstawili je 
dla nich: Włodzimierz Bier
nacki, Grzegorz Gadziomski 
i Zbigniew Kasprzyk, akto

rzy z Warszawy.

Trudno tu mówić o ich

dbać, a my nie dajemy nic od 
siebie.

- Kto nas ma wychować? 
Ustaliliśmy, że w szkole nie 
palimy, a nauczycielka idzie 
do klasy z papierosem i wcale 
się nie krępuje.

- Uczniowie powinni jej 
zwrócić uwagę.

- Sami palą po kątach!
- Słuchajcie, nigdy nie 

stworzymy idealnej szkoły 
z idealnymi nauczycielami.

- Szkoła musi mieć prawo, 
stworzone przez uczniów 
i nauczycieli. Szkoły 
p o n a d p o d s t a w o w e  
wysyłałyby swoje prawa do 
podstawówek, żeby siódmo, 
ósmoklasiści wiedzieli: u nas 
się np. nie pali i respektuje 
zasady chrześcijańskie. Nie 
podoba ci się, to nie idziesz do 
tej szkoły. Jeżeli nauczyciel 
nie stosuje się do praw, należy 
go zwolnić. Zresztą w prawie 
byłyby różne kary.

- Wymyśliłeś utopię.
- Gdyby nauczyciel coś 

przeskrobał, nikomu by się 
nie chciało protestować.

- Czy to byłby taki 
regulamin, którego się i tak 
nie przestrzega?

- Myślisz, że to nowe 
prawo coś zmieni? Przedtem 
też były prawa!

W tej chwili wkroczył do 
sali nauczyciel, prosząc 
młodzież na występy zespołu 
tanecznego. Prof. Chrószcz 
podsumował dyskusję:

grze czy sztuce wykonaw
czej. Występ był co najwyżej 
poprawny. Grał właściwie 
tylko Mrożek - jego postacie, 
sytuacje, stworzony przezeń 
okrutny świat. Wydrukowa
ne i wystawione ponad 30 lat 
temu po raz pierwszy jedno
aktówki „KAROL,, i „NA 
PEŁNYM MORZU,, mają 
się dobrze, przynajmniej 
w odbiorze rybnickiej mło
dzieży. Przedstawiony 
w nich klimat osaczenia, 
agresji i nietolerancji oraz 
strachu i konformizmu zo
stał znakomicie zrozumiany 
/  świadczyły o tym salwy 
śmiechu /  i przyjęty /  solidne 
oklaski /  przez młodzież.

Tylko nie wiadomo: cie
szyć się /  że młodzi tacy in
teligentni /  czy martwić /  że 
tak oswojeni ze złem /?

- Nic konkretnego ani re
wolucyjnego nie zapropono
waliście. Chyba jesteście za
dowoleni z tego, co istnieje.

Po czym wszyscy udali się 
na występy. Tańczył i śpie
wał zespół prowadzony 
przez dyrektorkę I LO Ja
ninę Wystub.

Na koniec przytaczam je
szcze kilka cytatów, którymi 
uczniowie przyozdobili li
ceum:

Nie rób z siebie nieskazitel
nego ideału. Prawda na twój 
temat byłaby w przyszłości 
nie do zniesienia.

Nie dręcz się tworami wyo
braźni, wiele obaw rodzi się 
ze znużenia i samotności.

Będę mniej krytyczny, 
a bardziej tolerancyjny.

Idź wyprostowany!
Wśród tych, co na kola

nach
Po prostu idź....

Zdobędziesz wiarę w siebie
jeśli będziesz postępował 

w zgodzie z sobą

oraz wspaniały napis na 
każde drzwi:

Są rzeczy znane i rzeczy 
nieznane, a pomiędzy nimi 
znajdują się drzwi.

Tak trzymać, licealiści!
KLAUDIA MICHALAK

Ja chcę być alpinistą

Jeśli masz dzieci, musisz

Anna Mielimąka i Małgorzata Tkocz podczas wykonywania cz. 
I koncertu na dwoje skrzypiec Antonio Vivaldiego.

Już kolejny raz Filharmo
nia Rybnicka pod dyrekcją 
Sławomira CHRZANOWS
KIEGO przy współpracy 
Szkoły Muzycznej w Rybni
ku I i II stopnia, kierowanej 
przez dyrektora Eugeniusza 
STAWARSKIEGO, zorga
nizowała koncert szkolny. 
Przypomnijmy, że w czasie

4

tych imprez uczniowie 
szkoły muzycznej mają 
okazję dać koncert z praw
dziwą orkiestrą i przed pra
wdziwą publicznością. 
A koncert taki odbył się 
w ostatni wtorek 12 stycznia 
br. o godz. 18.00 w TZR.

Na deskach naszej sceny 
muzycznej wystąpili wtedy:

Szkolny koncert
pianistka Iwona SZOLC 
z klasy prof. Ilony Kargul, 
Anna MIELIMĄKA 
i Małgorzata TKOCZ z kla
sy skrzypiec prof. Renaty 
Mielimąki, pianistka Izabela 
MANDERLA z klasy prof. 
Marii Warchoł, oboista Ma
riusz NOWAK z klasy prof. 
Jana LUDWIKA, wiolon
czelistka Anna KUCZOK 
z klasy prof. Leona MIE
LIMĄKI  klarnecista Bro
nisław KRZYSTEK z klasy 
prof. Mariana KRZYST
KA, pianistka Anna RE
RYCH z klasy prof. Jolanty 
WAWRZYŃCZYK oraz 
flecistka Katarzyna STA
RZEC z klasy prof. Grażyny

Młodzi soliści
w garderobie tuż przed 
koncertem. W pierwszym 
rzędzie od lewej: M. Tkocz, 
A. Mielimąka i I. Manderla. 
Za nimi od lewej: M. Nowak, 
K. Starzec, A. Kuczok, A. 
Rerych i B. Krzystek.

oniHEJNO. Wykonali 
utwory Benjamina Godarda, 
Haydna, Vivaldiego, Webe
ra, Mendelsohna i Mozarta.

Taki szkolny koncert to

naprawdę specyficzne wyda
rzenie muzyczne, zwłaszcza 
dla uczniów i ich rodzin. 
I z tego powodu publiczność 
tego dnia była inna niż zwykle

zwykle. Przede wszystkim rodzi
ce, rodzeństwo, ciocie i bab
cie. Nie brakowało pozos
tałych uczniów szkoły muzy
cznej i oczywiście nauczycie
li. A było czego posłuchać, 
gdyż niektórzy młodzi mu
zycy zagrali naprawdę wspa
niale. /  szoł /

GAZETA RYBNlCKA, TEL. 2 8 8 2 5



SZTUKA TWÓRCY WYSTAWY
pod redakcją MARlANA RAKA

Zniszczyć,
skopać, zbeszcześcić

cz. II
Marmurowa „Pieta,, Michała Anioła w rysunku Mariana 
Raka. Lewa ręka Matki Boskiej odłamana przez szaleńca.

rys. M. RAK

Panuje ogólny pogląd, że 
sprawcami wandalizmu są 
ludzie niepoczytalni. Oczy
wiście wśród sprawców 
znaczną część stanowią oso
bnicy z zaburzeniami psychi
cznymi.

Należy jednak z całym na
ciskiem podkreślić, że spra
wcami na niespotykaną 
skalę są też ludzie najzu
pełniej normalni,

dokonujący swe wyczyny 
z przyczyn zupełnie irracjo
nalnych!

I tak oto swój przyczynek 
przy bestialskiej dewastacji 
arcydzieła malarstwa świa
towego „OSTATNIEJ 
WIECZERZY„ Leonarda 
da Vinci mają żołnierze Na
poleona, którzy w czasie sta
cjonowania w mediolańskim 
klasztorze „Santa Maria delle

delle Grazie„ urządzili sobie za
bawę, polegającą na strzela
niu do głów apostołów i ob
rzucaniu ich błotem.

Później w refektarzu, 
w którym znajduje się to 
malowidło, urządzono staj
nię, a wilgoć gnijącego siana 
w znacznym stopniu przy
czyniła się do dalszego nisz
czenia słynnego fresku.

W dodatku sami właści
ciele, czyli braciszkowie kla
sztorni, chcąc sobie ułatwić 
przejście z kuchni do jadalni 
/  do refektarza /  przebili 
otwór w ścianie wypadający 
w samym środku malowidła.

W 1968 r. w jednym z naj
lepiej strzeżonych muzeów 
na świecie - Luwrze - siedem
dziesięcioletni mężczyzna 
pociął scyzorykiem obraz 
Rubensa „Dziewica
z aniołami,,, rzucono tam 
również kamieniem w obraz 
„Mona Liza,, Leonarda da 
Vinci.

W londyńskiej National 
Gallery pocięto nożem 
płótno Poussena, a w 1975 r. 
chory umysłowo pociął 
nożem jeden z najsłynniej
szych obrazów Rembrandta 
„Wymarsz strzelców,,, zwa
ny też „Strażą Nocną,,.

Natomiast uszkodzenie 
„Piety„ dłuta Michała 
Anioła jest największym ak
tem wandalizmu.

W 1959 r. chory umysło
wo oblał ługiem wspaniałe 
dzieło malarskie Rubensa 
„Strącenie do piekieł,,.

Inny głośny wypadek do
tyczył czterdziestoletniego 
Hansa Bohlmanna, który 
posługując się aerozolem ze 
stężonym kwasem solnym 
zniszczył w ciągu 7 miesięcy 
wiele arcydzieł malarstwa 
światowego. Straty oszaco
wano na 100 milionów ma
rek.

Jak twierdzą świadkowie, 
doznawał on „uczucia wy
zwolenia niszcząc to, co inni 
podziwiali„, a pierwszego 
czynu dopuścił się w 6 dni po 
śmierci swojej żony, z którą 
często odwiedzał muzea.

c.d.n.

W piątek 8 stycznia na „sce
nie,, sali konferencyjnej 
Miejskiej Biblioteki Publicz
nej młodzi aktorzy prowa
dzonego przez Wandę ŚWI
TAŁOWĄ amatorskiego te
atru „HOMOSUM„ wysta
wili swą kolejną premierę; 
tym razem „Męczeństwo 
Piotra Ohey’a„ na podstawie 
farsy Sławomira MROŻKA. 
Za 15 tys. złotych polskich 
można było zobaczyć ty
pową dla naszego współcze
snego  narodowego
prześmiewcy komedię z pod
tekstami, dość umiejętnie za
graną przez młodych ak
torów. Zdarzyły się wpraw
dzie drobne potknięcia, jak 
sceniczna zadyszka na 
początku spektaklu, ale to 
problemy iście techniczno- 
warsztatowej natury. Ale nie 
one są najważniejsze, a to że 
całkiem nieźle bawiła się tak 
liczna, młoda na ogół, pub
liczność, jak i sami aktorzy, 
którzy potrafią na szczęście 
bawić się wykonywaniem 
profesji „komedianta,,. Na 
widowni było wielu znajo
mych i przyjaciół samych 
grających, jak i całego teat
ru, który w różnych mutac
jach działa od kilku dobrych 
lat. Byli i tacy, którzy prze
czytali rozklejone na mieście 
afisze i po prostu przyszli. 
I to chyba rzecz najważnie
jsza, że spektakle tej specyfi
cznej trupy weszły już na 
stałe do kulturalno-artysty
cznego pejzażu Rybnika, 
w którym nie ma profesjona
lnego zespołu teatralnego, 
który wystawiałby swe sztu
ki na deskach Teatru Ziemi 
Rybnickiej. Wszystko 
właściwie na co możemy li
czyć, to okazjonalne gościn
ne występy teatrów 
najczęściej ze stolicy, rzadziej

Nasz teatr
jeszcze nie „stary,,
rzadziej z Wrocławia, z Krako
wa prawie w ogóle. Dlatego 
właśnie powinniśmy
szczególnie cenić, a zatem 
i otaczać opieką nasze 
własne „przedsięwzięcia,, te
atralne. W przyszłości, jeśli 
młodzi artyści będą sumien
nie pracować, możnaby się 
pokusić o niezbyt ryzykow
ny eksperyment i udostępnić

ściągnąć nań tych wszyst
kich, którzy wypełniają teat
ralną salę, gdy na scenie 
grają Pokora, Kobuszewski, 
Grabowski czy inni cenieni 
aktorzy. Przy odrobinie 
sprytu możnaby wysłać za
proszenia do przedstawicieli 
rybnickiej śmietanki „nowo
n a r o d z o n y c h , ,  
biznesmenów, którzy często

Fragment spektaklu: rozmowa starego myśliwego /  Olek 
Gortat /  z bohaterem tytułowym Piotrem Oheyem /  Tomasz 
Górecki

im /  najpierw dla prób /  dużą 
scenę Teatru Ziemi Rybnic
kiej. Gdyby rozreklamować 
taki dobrze przygotowany 
na swój sposób inauguracyj
ny spektakl, możnaby

z zupełnie naturalnego sno
bizmu chcą się na takiej im
prezie pokazać. My nad 
Wisłą, a zatem i w Rybniku 
mamy to do siebie, że na 
ogół nie doceniamy tego co

Będąc jeszcze dzieckiem, 
zawsze zastanawiałem się 
jak to jest, że jeden z moich 
kolegów miał starkę, inny 
omę, a ja babcię. I podobnie 
było ze staroszkiem, 
starzykiem, opą i dziadkiem. 
Prawdopodobnie nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby 
mnie i moich kolegów 
różniło coś zasadniczego. 
Ale było zupełnie odwrotnie, 
byliśmy najnormalniejszymi 
w świecie sąsiadami, których 
rodziny mieszkały tam już 
od kilku pokoleń. I zbyt da
leko idące byłyby w tym 
przypadku wszelkie próby 
twierdzenia, że „omy,, mieli 
na Górnym Śląsku Niemcy, 
a „starki„ i „babcie,, pozos
tali. Było z tym naprawdę 
różnie. Spotkałem na 
przykład kiedyś w Nie
mczech  dawnych
mieszkańców Zabrza, 
którzy wyjechali do Saksonii 
zaraz po II wojnie świato
wej. Jak twierdzili, nie 
mówili nigdy dobrze po pol
sku, jednak do swojej omy 
zwracali się per „babcia„. Są 
również przykłady, że Śląza
cy nie będący Niemcami lub 
nawet sympatykami nie
mczyzny, używali w swych 
rodzinnych określeniach sło
wa „oma„. Ot, zwyczajne 
zjawisko na ziemi pogranicza

ABECADŁO  
RZECZY 

ŚLĄSKICH

BABCIA,
STARKA,

OMA
pogranicza. Jednak owe omy, starki 
i babcie z mojego 
dzieciństwa łączyło bardzo 
wiele. Wszystkie chodziły ra
no po bułki, chleb i mleko, 
do rzeźnika i sklepu spożyw
czego zrobić kolejkę, goto
wały obiady, pracowały 
w ogrodzie, jesienią łuskały 
fasolę i szkubały pierze, 
wczesną wiosną sadziły 
w doniczkach na oknach 
flance pomidorów i sałaty 
oraz chodziły codziennie ra
no do kościoła na poranną 
mszę. Najbardziej charakte
rystyczne było jednak to, że 
mieszkały w jednym domu, 
razem z całymi swymi rodzi
nami.

Współczesne „młode,, bab
cie i dziadkowie, to w pew
nym sensie zupełnie inna rze
czywistość, ponieważ zmie
nia się obraz i ideał rodziny. 
Ideał zmierza w kierunku 
rodziny jednopokoleniowej, 
a obraz jest często wielopo
koleniowy, jednak nie z wol
nego wyboru, lecz z miesz
kaniowej konieczności i naj
bliższa przyszłość niewiele 
pewnie zmieni. Nie znaczy to 
wcale, że babcie i dziadko
wie są już niepotrzebni. 
Wprost przeciwnie, skoro je
dnak zmieniła się rzeczywis
tość, muszą zmienić się 
również babcie i wszelkie ro
dzinne relacje. Nie są to jed
nak przemiany rewolucyjne. 
Wszak istotą więzów rodzin
nych są więzy psychiczne, 
a nie mieszkaniowe. I warto 
z tego zdać sobie sprawę 
i może przedyskutować 
w rodzinnym gronie, do spo
tkania którego dojdzie
w wielu domach z okazji 
DNIA BABCI i DZIADKA, 
21 i 22 stycznia. Tego coraz 
bardziej rodzinnego i sym
patycznego święta, które na
biera sensu dopiero wtedy, 
kiedy do babci tego dnia się 
przyjeżdża. Bo dawniej 
miało się ją zwyczajnie za 
ścianą.

MAREK SZOŁTYSEK

Wielopokoleniowa rodzina zamieszkująca wspólnie pod jednym dachem, tak charakterystyczne 
na dawnym Górnym Śląsku zjawisko, odchodzi powoli z naszego społecznego krajobrazu. Nie 
oznacza to jednak upadku czy destrukcji rodziny, chodzi przecież przede wszystkim w tym 
przypadku o więzy psychiczne, a nie mieszkaniowe.

nasze własne, a wszystko co 
z importu już tylko z tego 
względu stawiamy wyżej od 
tego, co rodzime. Kompleks 
prowincji??? Być może, ale 
z pewnością nie wszystkich 
to dotyczy.

Teatr „HOMOSUM,, 
z tego co mi wiadomo ma 
reperetuar specyficzny: Go
mbrowicz, Mrożek i im po
dobni. Chciałoby się napi
sać, że ich spektakle mają 
swój niepowtarzalny nastrój 
i klimat; niemniej wydaje mi 
się, iż ów klimat jest właśnie 
zbyt powtarzalny i nie
zmienny. Powiedziałbym 
zbyt statyczny, zbyt mało 
zmienia się na przestrzeni 
kolejnych spektakli. Młodzi 
aktorzy grają w bardzo po
dobny sposób i obawiam się, 
że może popaść w sceniczną, 
dość płaską i jednostronną 
manierę. Inna sprawa, że ta 
akurat odmiana teatru jest 
dla samego aktora bardzo 
pobłażliwa i nie narzuca mu 
ściśle określonego sposobu 
grania. Z tej scenicznej wol
ności trzeba każdorazowo 
wykorzystać w sposób bar
dzo umiejętny i dojrzały, sa
memu sobie stawiając inne 
wciąż wymagania, tak, by 
uniknąć skażenia ową na
chalną często manierą... 
Dlatego młody przecież 
zespół powinien, dla pozna
nia własnych możliwości ak
torskich, zmierzyć się z zu
pełnie odmiennym gatun
kiem teatralnym. Może coś 
bardziej realistycznego... 
Może dramat, w którym za
grać trzeba będzie zupełnie

inaczej niż w dotychczaso
wych przedstawieniach. 
Można bawić się w teatr, ale 
jeśli traktuje się go na
prawdę poważnie, trzeba 
próbować wcielać się wciąż 
w nowe role i podejmować 
wciąż nowe wyzwania. Zgo
da; tą drogą pójść mogą tyl
ko najlepsi, ale tylko ona 
wiedzie na aktorski Olimp. 
Łomnicki, Gajos, Peszek, 
De Niro czy Hoffman, to

Dzień dzisiejszy jest ostatnią 
okazją, by obejrzeć plon 
Konkursu Sztuki Nieprofes
jonalnej im. Vincenta Van 
Gogha, zoganizowanego 
przez Dom Kultury w Nie
dobczycach. Zgromadził on 
sporą grupę plastyków - 
amatorów, których oceniło 
jury złożone z plastyków: 
Grażyny Czech-Zarzeckiej, 
Jadwigi Pietrek i Mariana 
Bednarka.

W dziedzinie malarstwa 
nagrody przyznano
następującym twórcom: I - 
Jarosławowi Kicie z Żor, II - 
Katarzynie Borowieckiej
z Jastrzębia, III - Zygmun
towi Kulikowi z Rybnika.

aktorzy, którzy wciąż zaska
kują czy zaskakiwali skalą 
swych możliwości i aktors
kich transformacji. Ceni się 
ich za tą fascynującą widza 
sceniczną czy ekranową nie
obliczalność, będącą wyzna
cznikiem aktorskiej klasy, 
do której nieustannego 
zbliżania się życzę młodym 
artystą spod znaku „HO
MOSUM„ i ich teatralnemu 
nauczycielowi, pani Wan
dzie.
Tekst i foto: W. TROSZKA

W dziedzinie rysunku 
przyznano: I - Grażynie 
Strządała z Niedobczyc, II - 
Katarzynie Sola z Niedo
bczyc, III - Mirosławowi Bo
rszowskiemu z Niedobczyc.

Najlepszą rzeźbę przed
stawił Henryk Tkocz z Nie
dobczyc, II nagrodę otrzy
mał Jan Kozioł.

Wyróżniono również go
belin autorstwa Janiny Ku
bik z Niedobczyc.

Nagrody wręczono
twórcom 12 grudnia ub. ro
ku podczas uroczystego ot
warcia pokonkursowej wy
stawy.

Oprac.: róż

Konkurs 
im. Van Gogha 
rozstrzygnięty

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
O G Ł A S Z A

przetarg ofertowy na rozbiórkę budynku po kotłowni przy ul. 
3-Maja /  dawna baza MPGKiM /  oraz przy ul. Młyńskiej /  po 
dawnym G-ie /  wraz z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki.

Rozbiórce podlegają budynki po kotłowni /  patrz zdjęcie /
o kubaturze ok. 757,4 m3, konstrukcja murów: ceglana, stropy 
drewniane i betonowe oraz przy ul. Młyńskiej o kubaturze ok. 
547 m3, konstrukcja murów: ceglana, dach drewniany.

Wizja budynków: w dniu 19 stycznia 1993 r. w godz. od 10 - 
12.00 - tej. Przetarg ofertowy na rozbiórkę budynków
i zagospodarowanie materiałów z uwzględnieniem cen i ter
minu wykonania robót nastąpi dnia 25 stycznia 1993 r. 
o godz. 10.00 w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Rybniku przy ul. 3 Maja 12. Termin rozpoczęcia prac 
rozbiórkowych od 26 stycznia 1993 r. Vadium wynoszące 
5 mln zł i koszt organizacyjny przetargu w wysokości 50 
tys. zł od jednego miejsca rozbiórki należy wpłacić w kasie 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku przy ul. 
3 Maja 12 najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu.

Bliższych informacji udziela dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Rybniku: tel. 25-344.

Zastrzegamy sobie prawo nieskorzystania zh ofert bez 
podania przyczyny.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
O G Ł A S Z A

przetarg ofertowy na zagospodarowanie, wykonanie adap
tacji i najem lokali w budynkach przy ul. 3 Maja 12

Zagospodarowaniu podlegają 2 budynki /  patrz zdjęcie /  
o kubaturze 2.077 m3 i 2.832 m3 wraz z wykonaniem ich 
adaptacji i najem lokali. W ofercie uwzględnić należy: sposób 
zagospodarowania, wycenę prac adaptacyjnych z terminem 
ich wykonania wraz z najmem lokali w tych budynkach. 
Wizja budynków: w dniu 22 stycznia 1993 r. w godz. od 
10-12.00. Przetarg ofertowy nastąpi w dniu 27 stycznia 1993 
r. o godz. 10.00 w budynku Zakładu Gospodarki Miesz
kaniowej w Rybniku przy ul. 3-Maja 12. Vadium wynoszące 
5 mln zł i koszt organizacyjny przetargu w wysokości 50 
tys. zł należy wpłacić w kasie Zakładu Gospodarki Miesz
kaniowej w Rybniku najpóźniej do godz. 9.30 w dniu 
przetargu.

Bliższych informacji udziela dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Rybniku: telefon 25-344.

Zastrzegamy sobie prawo nieskorzystania z ofert bez 
podania przyczyny.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
O G Ł A S Z A

przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż budynku 
mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym położonego 
w Rybniku przy ul. Miejskiej 8 na działce o pow. ok. 401 m2, 
zapisanej w KW 7660. Kubatura budynku wynosi 1.323 m3. 
Cena wywoławcza wynosi 650.000.000.- zł

Pisemne oferty należy składać na adres: Urząd Miata 
Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 z dopiskiem „przetarg,, w ter
minie do dnia 28.01.1993 r. Przetarg odbędzie się dnia 
29.01.1993 r. o godz. 11.00 w sali nr 17 Urzędu Miasta 
w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wa
dium w wysokości 65.000.000.-zł które należy wpłacić 
gotówką do dnia przetargu, 29.01.1993 r. do godz. 10.00 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika lub na konto Urzędu 
Miasta Rybnika nr 372602-2017-139-1 PBK Warszawa 
I Oddział Rybnik.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami w Rybniku - tel. 22364.

Urząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

r PUH „ULEX"55

tel. 392-134 tel/fax 20-278 
Os. Południe 3744-253 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 Gos
podarczy SA - filia Boguszowice.

Również sprzedaż w leasingu

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,,

Cennik 
ogłoszeń 
w Gazecie 
Rybnickiej

o

GAZETA  
RYBNICKA

Wciąż niestety nie wiadomo, 
czy rybniccy sympatycy sportu 
żużlowego doczekają się ligo
wych pojedynków na stadionie 
przy ul. Gliwickiej. Wprawdzie 
w miniony wtorek żużlowcy od
byli pierwszy trening na sali gi
mnastycznej, rozpoczynając 
w ten sposób okres przygotowa
wczy poprzedzający każdorazowo

przewidywały m.in. gradację stawek za 
zdobyty punkt w zależności od 
ich ilości, mniej otrzymywałby 
za punkt zawodnik, który zdo
byłby 2,3 punkty, a więcej ten, 
który zdobyłby ich 10 czy 12. Na 
ten wariant nie zgodzili się sami 
zawodnicy, choć w innych klu
bach jest on praktykowany. Mi
rosław Korbel twierdzi, iż zawodnikom

Wyczekiwanie
każdorazowo nowy sezon, ale to jeszcze
o niczym nie świadczy. Żaden 
z zawodników nie podpisał /  do 
czasu powstania tekstu: czwar
tek 14 stycznia /  aneksów finan
sowych do kontraktów z klu
bem określających stawkę pun
ktową, czyli sumę jaką zawod
nik otrzymywać będzie za każdy 
zdobyty dla drużyny punkt. Za
wodnicy nie zgadzają się na 
kwoty zaproponowane przez 
stronę klubową. Jak powiedział 
Henryk TOMASZEWSKI, pre
zes K.S. ROW, sumy jakich 
żądają żużlowcy za zdobyte 
punkty sięgają 80 procent śre
dniego utargu z jednego meczu 
u siebie. Jest to zbyt wiele, jak na 
ekonomiczne uwarunkowania 
klubu. Z tej kwoty trzeba jeszcze 
pokryć koszty związane z me
czem wyjazdowym. Na 
przykład w przyszłym sezonie 
rybniczanie rozpoczynają poje
dynkiem na własnym torze z mi
strzem Polski Polonią Byd
goszcz, ale później czekają ich 
dwa mecze wyjazdowe ze Spartą 
Wrocław i Unią Tarnów. Skąd 
wziąć na nie pieniądze, jeśli 
większość wypłaci się zawodni
kom już po pierwszym meczu. 
Zawodnicy chcą również by 
strona klubowa zabezpieczyła 
im serwis sprzętowy firm na 
motocyklach których będą star
tować / Godden, Jawa, G M /
i naprawy sprzętu na koszt klu
bu. Zawodowy jeździec bierze to 
na siebie, widać niektórym na
szym zawodnikom marzy się 
powrót do sportowej prehisto
rii, kiedy przygotowaniem 
sprzętu zajmował się klub. Klub 
proponuje zawodnikom warun
ki, takie na jakie go stać, do 
podpisania aneksów miało dojść 
przed pierwszym treningiem, ale 
zawodnicy odmówili złożenia 
swych podpisów. Henryk To
maszewski mówi: „... nie 
możemy dać więcej niż mamy, 
mam jednak nadzieję, że wkrótce 
dojdziemy z zawodnikami do 
porozumienia,,. Na klubowym 
horyzoncie pojawił się potenc
jalny sponsor, co ciekawsze spo
za Rybnika, by jednak mogło 
dojść do podpisania konkret
nych umów między nim a klu
bem, ten ostatni musi dyspono
wać drużyną, a tej formalnie nie 
ma. Nikt nie zgodził się bowiem 
startować za pieniądze propo
nowane przez klub. Strona klu
bowa jest w kontakcie z owym 
sponsorem, ale im dłużej zawod
nicy zwlekają z podpisaniem 
stosownych dokumentów, tym 
mniejsze są szanse, na pomyślne 
sfinalizowanie całej sprawy. Fi
nansowe warunki startów 
żużlowców zostały opracowane 
znacznie wcześniej i przewidywały

zawodnikom są potrzebne pieniądze 
na inwestowanie w sprzęt. 
W każdym razie patowa sytua
cja trwa. By żużel istniał potrze
bni są żużlowcy, jeśli oni 
odmówią, nikt inny za nich na 
motocykl nie siądzie. Ten rok 
dla sportu żużlowego może być 
przełomowy i musi w nim zacząć 
obowiązywać ekonomiczny 
zdrowy rozsądek, w przeciw
nym razie wszystko może runąć 
i doczekamy się takiej ligi jak 
choćby niemiecka, gdzie nie ma 
tradycyjnych meczów ligowych, 
a tylko okazjonalne czwórme
cze. Skończyły się czasy zarabia
nia w żużlu kokosów, rozpocz
nie się zwyczajna praca. Sytua
cja w polskim żużlu jest dość 
paradoksalna, przed rokiem 
płaciliśmy kolosalne sumy ob
cokrajowcom, oni dość szybko 
dostosowują się do koniunktury 
i już w tym roku markowi zawo
dnicy z ligi angielskiej żądają za 
punkt mniejszych sum od na
szych rodzimych jeźdźców. Jak 
to się skończy?

Trwają rozmowy rybnickiego 
klubu z Unią Leszno i Włóknia
rzem Częstochowa, w sprawie 
sprzedaży bądź wypożyczenia 
braci Skupieniów. Sprawa roz
strzygnie się prawdopodobnie 
do 20 stycznia. Zarząd chciałby 
zatrzymać Skupienów w Ryb
niku, w pierwszej lidze będą ze
społowi bardzo potrzebni, ale 
skoro sami zawodnicy chcą 
zmienić barwy klubowe /  po
twierdził to Antoni Skupień /  
klub nie zamierza robić im trud
ności. Oczywiście od kontra
hentów zażąda się odpowiedniej 
sumy, bo to przecież rybnicki 
klub wyszkolił tych zawod
ników. Jeśli zawodnicy nie pod
piszą aneksów i nie zgodzą się 
startować w barwach rybnickie
go klubu, drużyna zostanie wy
cofana z rozgrywek, a zawod
nikom umożliwi się być może 
zmianę barw klubowych. Oso
biście twierdzę, iż zawodnicy 
powinni zejść z obłoków na zie
mię. Dariusz Fliegert ma za sobą 
brytyjski staż, dobrze wie ile 
płaci się w najlepszej lidze świa
ta. Dlaczego u nas ma być ina
czej? Żużel musi być samowy
starczalny i tylko taki może prze
trwać, kadencje dobrych wujków 
nie trwają z reguły zbyt długo. 
Może nie będzie łatwo, ale trzeba 
spóbować, opór i nie robienie 
niczego nie wiele tu zmieni pie
niędzy od tego nie przybędzie, te 
przynieść mogą ze sobą tylko 
widzowie.

WACŁAW TROSZKA
P.S. Za tydzień, jeśli sprawa 

się rozstrzygnie, posypią się 
konkrety w zależności od sytua
cji złe lub dobre...

PORADY PRAW NIKA - 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.

 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
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Orkiestra 
nie zagrała

W dniu 3 stycznia na tere
nie całej Polski odbyła się 
akcja zbiórki pieniędzy /  i nie 
tylko - co okazało się 
później /  pod nazwą WIEL
KIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMO
CY, z której dochód prze
znaczony jest na rzecz po
mocy dzieciom z wrodzony
mi wadami serca. Akcja ze 
wszech miar pożyteczna 
i słuszna - o czym nikogo nie 
trzeba przekonywać. Ryb
nik, jak się okazało, pozostał 
z boku całej akcji. W Ryb
niku podobno taka zbiórka 
odbyła się wcześniej w obu 
ogólniakach tzn. „U Hany,, 
i w „Powstańcach,, , ale 
trochę konspiracyjna i za ba
rdzo zamknięta. O innych 
nie było niczego wiadomo. 
A szkoda. Chętni do wy
supłania nawet reszty liche
go grosza w naszym mieście 
pochodzili, pomarzli i... po
szli do domu.

Znajomi wydzwaniali do 
znajomych z zapytaniami

o miejsca ewentualnych 
zbiórek. I nic. Nikt niczego 
nie wiedział, oprócz telewi
zji, która podawała Rybnik 
jako jedno z miast organi
zujących koncert. Wychodzi 
na to, że w naszym mieście 
nikt o tym nie pomyślał. Po
za częścią młodzieży, która 
sama wybrała się na kocerty 
do Siemianowic, gdzie o dzi
wo grał rybnicki zespół 
„Carrantouhill„, czy do Ra
ciborza, gdzie jedną z gwiazd 
wieczoru był inny rybnicki 
zespół „Rodney„ oraz 
„Pornografiiti„. I tym mło
dym - zapomnianym przez 
odpowiedzialnych za orga
nizację tego rodzaju imprez 
w naszym mieście /  nic dziw
nego - zysk nie był dla nich / ,  
chcę wyrazić swoje uznanie. 
W piętnastostopniowym 
mrozie wystawali na dwor
cach po to, by choć tę małą 
cząstkę dodać od siebie cho
rym dzieciom.

W Rybniku nie zaskoczyzaskoczy
li... a wystarczyło oba wymie
nione zespoły zgrupować 
w jednej z sal naszego miasta 
/  są takie / ,  do zbiórki zna
lazłoby się na pewno sporo 
chętnych...

/  C.G. /

Filharmonia zaprasza
Filharmonia Ziemi Ryb

nickiej zaprasza we wtorek 
19 stycznia o godz. 18.00 na 
kolejny koncert, którego so
listką będzie międzynarodowa

międzynarodowa gwiazda operetki Graży
na BRODZIŃSKA.

W programie słynne arie 
i utwory orkiestrowe 
Straussów, Lehara, Offen
bacha i innych.

Koncerty w kościele 
ewangelickim

W niedzielę, 10 stycznia 
w kościele ewangelickim 
w Rybniku w czasie na
bożeństwa o godz. 9.30 
z koncertem kolęd wystąpiły 
zespoły muzyczne II LO im. 
Powstańców Śląskich w Ry
bniku. Wystąpiły: zespół 
muzyki dawnej pod dyrekcją

Janiny Wystubowej, chór 
żeński pod dyrekcją Lidii 
Marszolikowej oraz zespół 
muzyczny uczniów klasy 
I „h„. Koncert ten spotkał 
się z przychylnym 
przyjęciem członków gminy 
ewangelickiej Rybnika.

/ cg /

NASZE  
PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka
16 stycznia, godz. 19.00 -

1.00 WIDEODYSKOTE
KA połączona z losowaniem 
wejściówek n a  styczeń, cena 
biletu 30.000 zł

17 stycznia, godz. 18.00 -
23.00, WIDEODYSKOTE
KA, cena biletu 20.000 zł

Teatr Ziemi Rybnickiej
15 stycznia, godz. 17.00, 

koncert muzyki młodzieżo
wej z udziałem: LECH JA
NERKA & THE DINGH
TY z Wrocławia oraz POR
NOGRAFFITI z Rybnika, 
cena biletu 35.000 zł

19 stycznia, godz. 18.00, 
koncert symfoniczny
z udziałem gwiazdy scen 
operetkowych GRAŻYNY 
BRODZIŃSKIEJ oraz or
kiestry Filharmonii Ziemi 
Rybnickiej pod dyr. SŁA
WOMIRA CHRZANOW
SKIEGO, cena biletów
30.000 i 20.000 zł
16 stycznia, godz. 17.00, ot
warcie wystawy malarstwa
i rysunku JÓZEFA SIEJNY 
o tematyce erotycznej /  gale
ria będzie czynna codziennie 
z wyjątkiem sobót w godz. 
od 16.00 do 19.00/

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

18 stycznia, godz. 19.00 
„Bugsy,,, film prod. USA, 
reż. Barry Levinson, grają 
Warren Beatty i Annette Be
ning /  wstęp za okazaniem 
karnetów, do nabycia przed 
projekcją /

Kino Premierowe 
przy TZR

20 i 21 stycznia, godz.
17.00 i 19.00 „Bestia,,, ero
tyk prod. francuskiej, reż. 
Walerian Borowczyk, grają 
Sirpa Lane, Lisbeth Hum
mel, cena biletów 25.000 
i 20.000 zł 

Kino ZEFIR 
w Boguszowicach 

15 stycznia, godz. 17.00, 
„Wojownicze żółwie Ninja 
II„, film prod. USA, godz.
19.00, „Bugsy,,,. film prod. 
USA

17 - 21 stycznia, godz.
17.00 i 19.00 „Kosiarz 
umysłów,,, film prod. USA 
/  od lat 15/.

Kino ZEFIR 
w Niedobczycach

17 stycznia, godz. 17.00 
„Ostatni skaut,,, film fab. 
prod. USA /  od lat 15/, cena. 
biletów 12.000 i 10.000 zł 
(kontrolki biletów biorą 
udział w losowaniu nagrody 
po każdej projekcji filmu /

Kino VEGA w Żorach 
15 - 17 stycznia, godz.

11.00 i 17.00 „Świat Way
ne’a„, film prod. USA /  od 
lat 12/, godz. 19.00 „Zwol
nieni z życia,,, film fab. prod. 
polskiej /  od lat 15/

18 stycznia, godz. 11.00 
i 17.00 „Beethoven,,, film 
prod. USA /b /o /, godz.
19.00 „Zwolnieni z życia,, 
j.w.

20 - 21 stycznia, godz.
11.00 i 15.00 „Beethoven,, 
j.w., godz. 17.00 i 19.0 
„Psy,,, film fab. prod. pol
skiej (od lat 15/.

/  gw /

PROGRAM TELEWIZYJNY
PONIEDZIAŁEK WTOREK

18.01.1993 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„-ser. prod. 
USA /p o w t/
11.00 Szkoła dla rodziców
11.20 Dzieci to lubią /  przepisy 
kulinarne /
11.30 Sposób na życie - spot
kanie z A. Janowską
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Język francuski /16/
12.45 Świątynie przyrody -,,Ka
lahary,, - film prod. francuskiej
13.10 Nauka języka migowego 
/ 1/
13.15 Język niemiecki /1 9 /
13.45 „Oblicza Austrii,, - film 
dokum.
14.15 Język włoski /1 9 /
14.30 Język angielski /1 9 /
15.00 „ALF,, - ser. komediowy 
prod. USA w wersji ang.
15.30 Prezentacje
16.00 Program dnia
16.05 LUZ - Program nasto
latków
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpres
17.25 „ALF,, - serial komedio
wy prod. USA
17.50 Antena
18.10 „Magazynio,, - program
satyryczny K. Jaroszyńskiego
i S. Friedmana
18.20 Nasi obok nas / Polacy na 
Białorusi /
18.45 Polska z oddali - Jan No
wak Jeziorański
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr Telewizji: Harold 
Pinter „Kochanek,,
21.00 Zawsze po 21-szej
21.40 „Spotkanie z ziemią Fran
ciszka Józefa,, - film dok.
22.20 Anno Domini’92 
przegląd wydarzeń muzycznych
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.05 Pogranicze w ogniu /2 1 /-  
ser. TP
0.05 Zakończenie programu 
PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
serial anim.
9.10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9.35 Hobby magazyn
10.00 Język angielski /4 5 /
10.30 Przeboje „Dwójki,,
11.00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów „2„
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport - kolce - magazyn 
lekkoatletyczny
16.55 „Tajemnicze złote miasta,, 
- ser .anim. prod. japon.
17.20 Przegląd kronik filmo
wych 17.50 Polska Kronika Fil
mowa
18.00 Program lokalny
18.35 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19.00 „Ratujmy naszą planetę,,
/3/
20.00 „Dzieciaki, kłopoty i my„
/21/
20.30 Auto - magazyn motory
zacyjny
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22.05 „Dzieci smoka,, /3 /  - se
rial prod. austr.-ang.
23.00 To nie jest sprawiedliwe - 
program publicystyczny
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

19.01.1993 r.
PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.00 „Pogranicze w ogniu 
,/21/-ser.TP/powt.z poniedz/
11.00 Giełda pracy - giełda szans
11.15 Przyjemne z pożytecznym 
1130 W drugim planie - mała 
i duża Lipnica - report. z Orawy
11.45 Klub samotnych serc
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań: bada
nie tusz EWG
12.45 Świat chemii „Na powie
rzchni,, - ser. popularnonauko
wy prod. USA
13.15 Kuchnia: Dlaczego sa
mochód jedzie?
1330 Powietrze / 3 /  - ser. dok. 
prod. niem.
13.45 Rysują z nami
13.55 Spotkania z cywilizacją - 
nowości nauki i techniki
14.05 Księga cudów techniki
14.20 Tele - komputer
14.40 Co? Jak? Dlaczego? - wul
kany
14.50 3-2-1 -kontakt: „Stawiamy 
wielki namiot,,
15.20 My w kosmosie
1535 Laboratorium - czy musi 
boleć?
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: Tik - Tak oraz 
film z serii „Denis - Zawadiaka,,
16.45 Język angielski dla dzieci
16.50 Muzyczna jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 Bill Cosby - serial prod. 
USA
1735 Fotogram - magazyn foto
graficzny
18.15 Rewizja nadzwyczajna - 
program Dariusza Baliszews
kiego
18.45 Armie świata - Wielka 
Brytania
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.35 7 minut dla Ministra Pra
cy
20.10 „Mecz finałowy,, - film 
fab. prod. izraelskiej
22.00 Gra o pieniądze - 
progr. publicyst.
22.30 Telemuzak - magazyn mu
zyki rozrywkowej
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.05 Wieczór z... autorytetem 
moralnym - program Michała 
Ogórka
23.50 Inna muzyka - program 
muzyczny
0.05 Zakończenie programu 
PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Przygody Gulliwera,, /3 / - 
„Uwięzienie,, - ser. anim.
9.10 „Pokolenia,,
935 Świat kobiet
10.00 Język włoski /14/
10.15 Język angielski w nauce 
i technice /1 3 /
10.30 Język francuski /1 2 /
11.00 Ojczyzna - Polszczyzna
11.15 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 
dwójki
11.35 Galeria 38 milionów
16.25 Powitanie 
1630 Panorama
16.40 Sposób na starość 
1635 „Przygody Gulliwera,/3/ 
- ser.anim.prod. USA /powt./
17.20 Ojczyzna - Polszczyzna
17.40 Moja wiara
18.00 Program lokalny
18.35 Pokolenia - ser. prod. 
USA
1835 Europuzzle - teledysk za
gadka
19.00 Jackson Pollock - film 
dokum. prod. ang.
20.00 Reporterzy Dwójki przed
stwiają
2030 La la mi do, czy li poryki
wania szarpidrutów - magazyn 
młodzieżowy
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło fortuny - teleturniej
22.15 Perły z lamusa: „Widmo,, 
film sensac. prod.franc.
0.20 Panorama
030 Zakończenie programu

Ś R O D A

20.01.1993 r.
PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.00 „Mecz finałowy,, - film 
fab. prod. izraelskiej
11.45 Dalecy a bliscy - magazyn 
mniejszości narodowych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań: pro
sięta pod młotek
12.45  „Chochlikowe psoty,,, 
czyli zmagania z ortografią
13.05 Sztuka świata zachodnie
go-film dok .prod.ang.
13.45 Postawy - temat na całe 
życie
14.10 Fotografia i wizerunek
14.40 Sensacje XX wieku - Osa
czeni / l /
15.10 Pan Adam - obraz 9, czyli 
„Ciemno wszędzie, głucho 
wszędzie,,
1530 Czytanie inaczej - spot
kanie z Janem Walcem 
1535 Szkoły w Europie - „Małe 
jest dobre,,
16.00 Program dnia
16.05 A vista - Quiz muzyczny 
dla dzieci oraz film z serii „Od
dział dziecięcy,, /1 8/
16.50 Muzyczna jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 „Na wariackich papie
rach,, - /1 6 / - ser. prod. USA
18.15 Klinika zdrowego czło
wieka.
1835 My i świat - magazyn 
międzynarodowy
19.00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20.20 Studio sport - mecz piłki 
nożnej
22.00 Polski poślizg kontrolo
wany
2230 Leksykon polskiej muzyki 
rozrywkowej „T„
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.05 „Królowa Bona,, /1 2 / - 
serial TP
24.00 Zakończenie programu 
PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Przygody Hucka Finna,, 
/ 3 /  - „Huck i Tomek,, - serial 
animow. produkcji japońskiej
9.10 „Pokolenia,, - ser.prod. 
USA
9.35 Świat kobiet - magazyn
10.00 Język angielski /1 3 /
1030 Język niemiecki /13/
11.00 Na życzenie - „Klasztory 
polskie,, - film dok.
16.25 Powitanie 
1630 Panorama
16.40 Sport - magazyn tenisowy
16.50 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16.55 „Przygody Hucka Finna,, 
/ 3 /  - „Huck i Tomek,, - ser. 
anim. prod. japońskiej /p o w t/
17.20 Dom - Magazyn
17.40 Wielki układ - Stocznia 
Szczecińska
18.00 Program lokalny
18.35 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA /p o w t/
19.00 „Bill Clinton,, - Człowiek 
z miasteczka Hope - report.
20.00 „Cywilny front,, /1 2 / - 
„Oto wszystkie dary moje,, se
rial prod. USA
20.50 Cienie życia: ratuj się kto 
potrafi
21.00 Panorama
2130 Ekspres reporterów
22.00 Rewelacja miesiąca: Giu
seppe Verdi „Bal Maskowy,, akt 
I i II - Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku
24.00 Panorama
0.10 Rewelacja miesiąca: Giu
seppe Verdi - „Bal Maskowy,, 
akt III
1.00 Zakończenie programu

CZWARTEK 

21.01.1993 r.
PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.00 „Kojak,, - serial kryminal
ny prod. USA
10.50 Z wiarą w nowe - program 
redakcji katolickiej
11.30 Azymut - wojskowy ma
gazyn filmowy
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań: środo
wisko a zdrowie zwierząt - no
wości weterynaryjne
12.50 „Podwodna Odyseja eki
py kapitana Cousteau,, - ser. 
dok. prod. francuskiej
13.40 Mieszkamy w Polsce: Na 
Kurpiach
14.05 Nie tylko dinozaury
14.20 Trzydzieści na pięćdziesiąt 
- jesień, zima
14.45 Zwierzęta świata - Na 
ścieżkach życia / 9 / -  „Przyjaciele 
i rywale,, ser. dok. prod. ang.
15.35 Jak być młodym, pięknym 
i ... pomóc sobie - magazyn 
młodzieży licealnej
16.00 Program dnia
16.05 Dla młodych widzów - 
„Kwant,, - oraz film „Tajemnice 
słonia,,
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpres
17.25 „Dzień za dniem,,- /1 2 / 
serial obyczajowy prod. USA
18.10 Magazyn katolicki
18.45 Zulu Gula
19.00 Tęczowy mini box
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 „Kojak,, / 9 /  ser. krymina
lny prod. USA
21.05 Tylko w Jedynce
22.15 „Z teatru,, - recital Tadeu
sza Woźniaka
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka
23.10 Reporter - magazyn
23.45 Język włoski dla 
początkujących /1 4 /
24.00 Zakończenie programu 
PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Nowe przygody He Ma
na,, - serial anim. prod. USA
9.10 Transmisja z obrad sejmu
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Język angielski w nauce 
i technice /1 4 /<  16.55 „Nowe 
przygody He Mana,, - serial 
animowany prod. USA
17.20 Multihobby - magazyn 
hobbystyczny
17.50 Rozmowy o rzeczyniepos
politej A. Małachowskiego
18.00 Program lokalny
18.35 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18.50 Europpuzzle - teledysk
19.00 Teatr sensacji: Patrick 
Hamilton „Gasnący płomień,, - 
reż. A. Łapicki
20.10 „Gwiazdy świcą wieczo
rem,, Kaja Danczowska /  skrzy
pce /
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło fortuny - teleturniej
22.15 „Aby pamięć o mnie czys
ta była,, - film fab. prod. nowo
zelandzkiej
23.45 Noc i stres / l /
24.00 Panorama 
0.10 Noc i stres / 2 /
0.25 Zakończenie programu
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PROGRAM TELEWIZYJNY
PIĄTEK

15.01.1993 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 Piękny daleki kraj - serial
11.35 Kwadrans na kawę
11.50 Reportaż
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 -16.00 TV edeukacyjna
12.15 Magazyn notowań: Wo
dociągi wiejskie - kredyty, hyd
raulik wciąż poszukiwany
12.45 Tylko u nas
12.55 Temat dnia - dogonić 
świat
13.00 Triumf cywilizacji zacho
dniej / 11/-  serial dok.
1335 O poezji z...
14.10 Teleplastikon - „Społecz
ne problemy współczesnej Europy
Europy„
1435 Kultura i my - to trzeba 
zobaczyć
14.45 Odpowiem na każde pyta
nie
15.00 Euroturystyka
15.15 Szkoła żon - Umieć prze
grywać, umieć zwyciężać 
1535 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla maturzystów 
1535 Jaka szkoła?
16.00 Program dla najmłod
szych - „Ciuchcia,, oraz film 
z serii „Tao, Tao,,
16.45 Język angielski dla dzieci 
1635 Muzyczna jedynka
17.00 Teleexpres
17.25 Raport o stanie Europy: 
„Marzenie o wakacjach,, - serial 
dok.
18.00 Prawo i bezprawie
18.20 Randka w ciemno - zaba
wa quizowa
19.00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20.10 Piękny daleki kraj /2  ost./  
- serial austriacki
2130 Zawsze po 21-szej 
2230 Program rozrywkowy
22.45 Wiadomości wieczorne
23.05 Studio sport
0.05 Wojna postu z karnawałem
1.05 Siódemka w Jedynce - 
„Blask gwiazdy,,
2.05 Zakończenie programu 
PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 Wojownicze żółwie Ninja - 
ser. anim.
9.10 „Kate i Allie,, serial prod. 
USA
9.35 Świat kobiet - magazyn
10.00 Międzynarodowe warsz
taty muzyczne i jazzowe - 
Puławy' 92
10.20 Przeboje MTV
11.00 Na życzenie
15.55 Powitanie
16.00 Klub Yuppies?
1630 Panorama
16.40 Sport
1635 Wojownicze żółwie Ninja 
- ser. anim. USA
17.25 Kate i Allie - serial USA
17.50 Penelopy - żony poli
tyków
18.00 - 21.00 Programy lokalne
21.00 Panorama 
2130 Sport
21.45 Koło fortuny
22.20 „Czerwony lis,, / l / ,  film 
sensac. prod. ang.
23.40 Listy do Madelaine
24.00 Panorama
0.10 Noc cykad - magazyn kul
turalny

SOBOTA 

16.01.1993 r.
PROGRAM 1
7.25 Program dnia
7.30 Magazyn
8.35 Wszystko o działce
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno - progr. red. katol.
9.35 5-10-15 program dla dzieci 
i młodzieży oraz film z serii 
„Krzysztof Kolumb,,

10.50 Język angielski dla dzieci
11.00 Zespół „Big cyc,, w Teat
rze Buffo
11.30 Rodzina - rodzinie: 
Oświata seksualna czy przygo
towanie do życia rodzinnego
12.00 Wiadomości
12.10 Eko-echo
12.25 Podróże na Celuloidzie 
„Sycylia jak Polska, Polska jak 
Sycylia,,
13.00 Walt Disney przedst.: 
„Super Ballo,,
16.15 Szafa - program o modzie
17.00 Teleexpress
17.25 Detektyw w sutannie /4 /
18.15 Teleturniej muzyczny 
„Wiecznie zielone,,
18.30 Pegaz
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 „Witajcie w ciężkich cza
sach,, western prod. USA
22.15 Portret: Julia Hartwig 
/  poetka, tłumaczka /
22.55 Wiadomości
23.05 Sportowa sobota
0.05 „Ręce rozpruwacza,,, 
reż. Peter Sasdy
1.25 Zakończenie programu 
PROGRAM 2
7.25 „Pomnik pracy rzetelnej,,
8.00 Panorama
8.05 Ulica Sezamkowa - progr. 
dla dzieci
9.05 Ona - magazyn dla kobiet
9.25 Powitanie
9.30 Tacy sami - program 
w języku migowym
9.50 Magazyn przechodnia
10.00 Opowieści z pogranicza 
/ 4 /  - Granica, której nie ma - 
film dokum.
10.30 Artysta i jego świat - „W 
olśniewającym świetle,, - film 
dokum. prod. USA
11.00 Halo Dwójka
11.05 Młodzieżowa Agencja Fil
mowa: „Caravaggio,,
11.30 Halo Dwójka
11.40 Benny Hill - angielski pro
gram rozrywkowy
12.10 Teleturniej - Rajskie sza
leństwo
12.35 Halo Dwójka
12.40 Wzrokowa lista prze
bojów M. Niedźwieckiego
13.10 Studio Sport 
koszykówka zawodowa NBA
14.00 Co słychać - magazyn Ali
cji Reslich-Modlińskiej i Małgo
rzaty Ambroziewicz
14.25 Zwierzęta świata - „Na 
ścieżkach życia,, / 7/  - „Formy 
współżycia,, serial przyrodn. 
prod. ang.
15.20 Halo Dwójka
15.25 Róbta co chceta
15.45 Co jest grane?
15.55 Klasztory Polskie - film 
dokum.
16.25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 Halo Dwójka - powitanie
16.45 „Pełna chata,, /2 7 / - ser. 
komed. prod. USA
17.10 Wielka gra - teleturniej
18.00 Program lokany
18.30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18.35 Akademia filmu polskiego 
„Pasażerka,, - dramat psycho
logiczny
19.45 Zakopane, słońce, góry...
20.25 Wielki sport
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Camerata
22.20 Benny Hill
22.50 „Truciciel z Blackheat,, 
/ 2 / - ser. prod. ang.
23.40 „Kubuś Fatalista i jego 
pan,, w Teatrze STU
24.00 Panorama
0.10 Odjazdy’92 - relacja z kon
certu - prow. J. Owsiak
1.10 Zakończenie programu

NIEDZIELA

17.01.1993 r.
PROGRAM 1
6.55 Program dnia
7.00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,,- ser. dok. 
prod. franc.
7.45 Rolnictwo na świecie
8.00 Przystanki codzienności
8.15 Notowania
8.40 Polskie ZOO /powt./
9.00 „Zamek Eureki,, - film fab. 
prod. USA
9.25 Teleranek
9.50 Dzieci z ulicy Degrassi - 
ser .prod .kanad.
10.15 Język angielski dla dzieci
10.25 National Geographie - 
„Poszukiwacz,, /2 /  - „Czaro
dzieje spienionych wód,, - serial 
dok. prod. USA
11.35 Tydzień - magazyn rol
niczy
12.20 Telewizyjny koncert ży
czeń
12.50 Teatr dla dzieci: „Moje 
drzewko pomarańczowe" /2/
13.45 Z kamerą wśród zwierząt: 
Gołębie
14.00 „Bonanza,, - ser. film. 
prod. USA
14.50 Pieprz i wanilia
15.30 Sto pytań do...
16.15 Country Ameryka
17.00 Teleexpres
17.30 „Dynastia,, serial prod. 
USA
18.20 7 Dni - Świat
18.50 Odjazdowa Telewizja Pi
racka Ucho - Kabaret Elita
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 „Kroniki młodego India
ny Jonesa,, /3 /  - ser. prod. USA
21.00 Kabaretowa lista prze
bojów
21.45 Sportowa niedziela
23.15 Kino konesera „Żyć 
własnym życiem,, film fab. prod. 
franc., reż. J. L. Godard
1.35 Zakończenie programu 
PROGRAM 2
7.30 Przegląd tygodnia /  dla 
niesłyszących /
8.00 „Mała księżniczka,, - „Pod
palaczka,, - serial anim. prod. 
jap.
8.25 Film dla niesłyszących 
„Kroniki młodego Indiany Jo
nesa,, /3 /„  - film prod. USA
9.20 Słowo na niedzielę /  dla 
niesłyszących /
9.25 Powitanie
930 Program lokalny
10.30 Mini lista przebojów
11.00 Trzech tenorów: Carreras, 
Domingo, Pavarotti
12.00 „Rodzinny bumerang,, - 
serial prod. austral.-ang.
13.00 Podróże w czasie i w prze
strzeni „Wielcy Mogołowie,,, 
„Babar,, serial dok. prod. ang.
13.30 Talenty muzyczne /2 /
13.50 Weekend
14.10 Zwierzęta wokół nas - 
podaj łapę
14.40 Studio sport
15.00 Wydarzenia tygodnia
15.30 Godzina z Hanna Barbera
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Cudowne lata,,- serial 
prod. USA
17.10 Teatr w kadrze „Pułapka, 
notatki z prób,, - relacja ze spek
taklu w reż. Jerzego Jarockiego
18.10 Studio sport
18.25 Halo dzieci: „Opowieści 
Kapitana Misia,,
18.30 „Czy mnie słyszysz?,, film 
fab. prod. włoskiej, reż. Faliero 
Rosati
20.10 Telekonferencja dwójki
21.00 Panorama
21.35 Koło fortuny - teleturniej
22.10 Kompozytor też ma twarz 
- Włodzimierz Korcz
23.10 Skies of America - koncert 
Ornetta Colemana
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

Fatałachy z naszej szafy

Obserwując nasze ulice 
i sklepy, dochodzimy do 
pradoksalnego wniosku - 
kobiety, choć mają kłopoty 
z kupnem ciucha w dobrym 
gatunku, potrafią wyglądać 
z klasą, rzadko natomiast 
można spotkać mężczyznę 
ubranego dobrze, choć skle
py oferują spory wybór dob
rej męskiej konfekcji, a także 
obuwia, z czym panie mają 
szczególne kłopoty. Niekie
dy z zazdrością patrzę na 
świetne męskie flauszowe 
dyplomatki, garnitury, jed
wabne krawaty, buty o wy
sokim standardzie i myślę 
sobie - dlaczego oni nie po
trafią tego wykorzystać, ze
stawić i po prostu... nosić? 
Może to wina kobiet? Może 
powinny pomóc, podpowie
dzieć, a może za mało 
kącików męskiej mody, za 
mało porad w czasopis
mach?

Trochę tę lukę stara się 
wypełnić polska edycja „Pla
yboya,,, którego dwa nume
ry już się ukazały i w każdym 
z nich w interesującej formie 
znaleźć można podpowiedzi, 
czego już się nie nosi, a co ma 
tendencję zwyżkującą.

Generalnie - zaczynają 
wchodzić w modę maryna
rki. Najczęściej nie stanowią

one całości ze spodniami, 
a pod spód zakładamy b.

modne golfy, często z za
mkiem błyskawicznym 
z przodu, a także koszulki 
z zapięciem polo. Preferowa
ne są wszelkie odcienie sza
rości, pepitki, kurze stopki, 
jodełki, a także przyprószone

ne i poszarzałe wrzosy, jasne 
brązy, beże. Modne swetry 
to prążkowane pulowery ze

starszego brata, golfy, 
również z zamkami z przo
du, polo. Mocne geometry
czne wzory żakardowe. Zde
cydowanie niemodne są duże 
szalowe kołnierze, sweterki 
w serek, z aplikacjami w kra
jobrazy, zwierzątka czy lu
dzi. „Nosi się" także klasycz
ne zegarki dobrych firm, 
spinki do mankietów, może 
być bransoletka z grupą 
krwi.

Jeden z kreatorów mody 
wypowiedział znamienne dla 
aktualnych tendencji mody 
zdanie: „...można nosić
wszystko, byle wyglądało to 
dobrze...,,

Łatwo powiedzieć, gorzej 
wykonać...

Wróżka

Spójrz mi 
g ł ę b o k o  
w oczy 
cz. II

Irydologia spośród innych za
let ma i tę, że lekarz w czasie 
badania jest w stanie stwierdzić 
obecność nie tylko określonej 
choroby, ale również stopień za
trucia organizmu substancjami 
wewnątrz i zewnątrzpochodny
mi.

Ponadto żadne inne bada
nie nie umożliwia tak wczesnego 
wykrycia zagrażających organi
zmowi niebezpieczeństw.

Skłonności do wielu chorób 
można odnaleźć już w dzie
ciństwie, co umożliwia działania 
profilaktyczne. Większość 
chorób rozwija się na podłożu 
pewnych indywidualnych 
skłonności, jednak decydujący 
wpływ ma nasz tryb życia, 
sposób odżywiania, stopień ak
tywności fizycznej. Coraz 
częściej lekarze różnych specjal
ności zwracają się do irydologa 
o przeprowadzenie
uzupełniających badań, bowiem 
obraz tęczówki może mieć po
ważne znaczenie w wyborze me
tody leczenia. Przede wszystkim 
pomaga rozstrzygnąć, czy lecze
nie można prowadzić metodami 
naturalnymi, czy konieczne jest 
włączenie środków farmakolo
gicznych lub interwencja chirur
ga.

Lek. med. Marek Bardadyn 
rozpoczął swoją edukację irydo
logiczną od studiowania książek 
niemieckich, angielskich i rosyj
skich, bowiem wówczas nie było 
w polskiej literaturze fachowej 
ani jednej obszernej i poważnej 
publikacji na temat irydologii. 
Następnie pogłębił swą wiedzę 
w tej dziedzinie w Hamburgu.

Przyszłość irydologii w diag
nozowaniu, profilaktyce i lecze
niu jest niezaprzeczalna, tym ba
rdziej, że dla pacjentów badanie 
tą metodą zupełnie nie jest stre
sujące.

A więc spójrz mi głęboko 
w oczy...
Na podstawie Biuletynu Medycz
nego opr. K. Piasecka

Pod znakami zodiaku

BARAN
Jeśli czujesz, że w starym roku nie wszystko zostało załatwione, czas 
najwyższy by to zrobić. Nie działaj pochopnie, przemyśl wszystko 
jeszcze raz spokojnie i... działaj!

BYK
Zaufaj radzie przyjaciół, którzy działają w dobrej wierze. Dzięki niej 
możesz, nie krzywdząc nikogo, uzyskać sporą satysfakcję zawodową, 
ale i finansową.

BLIŹNIĘTA
Nowy rok spiętrzył przed Tobą obowiązki, co wprawiło Cię w lekką 
panikę. Trzeba będzie przysiąść fałdów...

RAKAK
Stoisz przed trudnym wyborem: albo zmienisz styl pracy i dostosujesz 
go do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości albo... będziesz aut!

Nie lekceważ propozycji dodatkowej pracy, nie musisz się obawiać, że 
jej nie podołasz. Możesz spodziewać się i satysfakcji, i pieniędzy. 

PANNA
Imponujesz energią, którą wydatkujesz na nie zawsze szczęśliwe 
przedsięwzięcia. Szkoda, bo istnieją dziedziny gdzie mogłaby być 
spożytkowana z większym

Gospodarka planowa nie jest Twoją domeną, preferujesz 
improwizację, choć bez gorączkowego gonienia i załatwiania 
wszystkiego w ostatnim momencie. Będziesz miał okazję wykazać 
wyższość tego sposobu działania.

SKORPION
Wiele zależeć będzie od dokonania prawidłowego wyboru, jeśli go 
dokonasz, mogą się otworzyć przed Tobą nowe perspektywy. Niczego 
pochopnie nie odrzucaj.

STRZELEC
Możesz spokojnie kontynuować swoje przedsięwzięcie. Sytuacja jest 
na tyle stabilna, że nie wymaga dokonywania zmian. Wystarczy tak 
trzymać!

KOZIOROŻEC
Stawiasz opór w miejscu, gdzie jest to zupełnie zbyteczne, nie 
zauważasz zaś luki w miejscu, które wymaga większej uwagi. Może to 
być przyczyną kłopotów...

WODNIK
Coś Cię kusi, żeby wszystko rzucić i uciec jak najdalej od obowiązków 
i kłopotów. Jednak poczucie obowiązku zwycięży i... nadal będziesz się 
borykał z problemami, choć... nie będziesz tego robił sam.

Tydzień zapowiada się towarzysko, niech jednak karnawałowy nastrój 
Cię nie rozprasza. Obowiązków nie ubędzie...

Marynarka górą!

 5 minut łamania głowy 

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, którzy na
deślą prawidłowe rozwiązanie 
łamigłówki do 19 stycznia, wy
losowana zostanie nagroda 
w postaci kasety video ufundo
wanej przez PUH „ULEX„ z Rybnika

Rybnika-Boguszowic.
Rozwiązanie prosimy przesłać 
na kartkach pocztowych na nasz 
adres: „Gazeta Rybnicka,,, Ryb
nik, ul. Kościuszki 54.
Nagrodę za rozwiązanie łamigówki

łamigłówki z „GR,, nr 50 z dnia 18 
grudnia otrzymuje: Radosław 
Gruchacz, zam. 44-200 Rybnik, 
ul. Chabrowa 10B/11.
Nagrodę prosimy odebrać w re
dakcji.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


