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DORSTEN
- następny

Na ostatniej Sesji Rady
Miasta prezydent zapowie
dział złożenie przez delega
cję miasta wizyty w DORST
E
N
Doszła ona do skutku
w dniach 9 -1 2 kwietnia br.,
będąc odpowiedzią na zło
żone, jeszcze jesienią 1991 r.,
zaproszenie burmistrza HE
INZA RITTERA oraz dra
KARLA ZAHNA - dyrek
tora miejskiego /Stadtdirektor/. Stanowiła ona też swe
go rodzaju podsumowanie
dotychczasowych kontak
tów różnych grup i organiza
cji.
W 1991 r. gościły bowiem
w Rybniku misje: partii wol
nych demokratów /F D P /
z dr HANSEM JOACHI
MEM THELENEM, ani
matorem Kręgu Przyjaciół
Rybnika w Dorsten oraz par
tii
socjaldemokratycznej
/SPD /. Przebywająca jesie
nią tegoż roku na uroczys
tościach 200-lecia Parafii
Ewangelickiej,
delegacja
miasta Dorsten z wicebur
mistrzem Bernardem Loick
i dyrektorem Zahnem przyj
mowana była również w Za
rządzie Miasta.
Dwudniowa wizyta prezy
denta J. MAKOSZA i jego
zastępców J . KOGUTA i M .
ADAMCZYKA /pozostałe
2 dni zajęła podroż/, roz
poczęła się od uroczystego
spotkania
w
Ratuszu
z udziałem przedstawicieli
wszystkich ugrupowań poli
tycznych reprezentowanych
w Radzie Miejskiej.
Sam burmistrz H. Ritter
reprezentuje SPD, która jest
najliczniejszym ugrupowa
niem w Radzie, nie posiada
jednak bezwzględnej więk
szości i musi wchodzić w do

krok

raźne koalicje. Jego zastęp
ca, Bernard Loick wywodzi
się z CDU /chrześcijańska
demokracja/. Ci przedstawi
ciele różnych opcji politycz
nych zgodni byli co do po
trzeby nawiązania bliskich
kontaktów między naszymi
miastami, traktując to jako
swój skromny wkład w bu
dowanie zjednoczonej Euro
py.
Niezbędne jest do tęgo
przezwyciężenie przeszłości;
to zaś musi bazować na uka
zaniu całej prawdy i budo
waniu na jej podłożu zdro
wych relacji, wyzbytych z za
hamowań i kompleksów.
W programie zwiedzania
miasta znalazły się obiekty
szczególnie interesujące go
ści, a więc:
- oczyszczalnia ścieków
wraz z budowaną olbrzymią
przepompownią, funkcjo
nująca w systemie zespołu
oczyszczalni dorzecza rzeki
Lippy - dopływu Renu;
- zakład wytwórczy ele
mentów betonowych, żelaz
nych i z tworzyw sztucznych,
firmy STEWlNG;
- hałdy kopalniane, któ
rych sposób rekultywacji
budził szczególne zaintere
sowanie; dzięki nader skute
cznemu sposobowi przerób
ki, na hałdy wywożony jest
wyłącznie kamień, co eliminuje
elim
inuje tak uciążliwe pożary
hałd i umożliwia prawie na
tychmiastową ich rekulty
wację.
w drugim dniu wizyty de
legacja miała okazje poznać
strukturę i zasady funkcjo
nowania Izb Przemysłowo Handlowych. Ta istniejąca
od 1861 r. przymusowa or
ganizacja wszystkich firm
wytwórczych i handlowych,

Jarosław J.Szczepański /R W E - Warszawa/
- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej„_______

Górnicze dylematy
15 kwietnia br. był dniem
wypłat w kopalniach. I to,
jak wiadomo, nie jest ewene
mentem. Jest nim fakt, że
kwiecień to pierwszy mie
siąc, w którym kopalnie wę
gla kamiennego działają bez
dotacji budżetowych. Takie
zapadły decyzje i tak się sta
ło.
Warto przypomnieć, że po
stulat usamodzielnienia ko
palń był jednym z najważniej
szych stawianych w czasie
strajków górniczych w sierp

niu 1988, a także w czasie
sierp
obrad podzespołu górniczego
przy
Okrągłym
Stole.
W końcu 1989 i w 1990 na
stąpiły istotne zmiany orga
nizacyjne w polskim górnict
wie węglowym: zlikwidowa
no struktury pośrednie, ale
dopiero „puszczenie,, wolno
cen węgla, a także właśnie
likwidacja dotacji do węgla,
dać mogą faktyczną ocenę
sytuacji polskich kopalń.
Do wydobycia tony węgla
w kopalniach wałbrzyskich

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Heinz Ritter soll
Polen besuchen
Rybniker Gäste in Dorsten
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G.F. HAENDEL

"MESJASZ"
Wykonawcy:
CANTORES MINORES WRATISLAVIENSES,
ŚLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA pod dyrekcją

J. W. HAWELA
Soliści: BEATA RASZKIEWICZ - sopran, AGATA KOBIERSKA
- alt, PIOTR BECZAłA - tenor, TADEUSZ LEŚNICZAK - bas,
DANUTA WĘGRZYK - słowo o muzyce

RYBNIK
KOŚCIÓŁ OO MISJONARZY p.w. KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW
NIEDZIELA 26 KWIETNIA 1992 r. - GODZ. 15.30

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza ponowny

KONKURS
na stanowiska dyrektorów:

I. Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 5, 13. 17;
II. Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy
Pozaszkolnej Nr 3;
III. Przedszkoli Nr 4, 10, 13, 20, 23, 32, 35
oraz po raz pierwszy K O N K U R S
na stanowisku dyrektora Przedszkola Nr 34.

pełni nie tylko rolę ich samo
rządu, ale wykonuje też pew
ne zadania państwa, dbając
o kwalifikacje pracowni
ków, uczciwą konkurencję
jak i poświadczając doku
menty w obrocie międzyna
rodowym.
Po południu, w Domu Pa
rafialnym Kościoła św. Mi
kołaja, miało miejsce spot
kanie z Kołem Przyjaciół Ry
bnika,
gdzie
mówiono
o konkretnych formach
kontaktów między miesz
kańcami Rybnika i Dorsten.
Podobna struktura prze
mysłu i nieobcy sobie wzaje
mnie klimat kulturowy /w
Dorsten mieszka wiele osób
urodzonych w Rybniku, jak
też wielu rybniczan starsze
go pokolenia ma w swym
życiorysie pracę w Westwalii/, stwarza naturalny grunt
do kontaktów różnych grup
społecznych zawodowych
czy artystycznych.
Również odległość - oko
ło 1000 km - nie stanowi już
dzisiaj problemu. Mający
szczególne zasługi w doce
nianiu wagi tych kontaktów
i rozumiejący złożoność his
torycznego
dziedzictwa,
burmistrz H. RITTER za
proszony został do Rybnika
na przełomie września i paź
dziernika 1992 r.

KANDYDACI WINNI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE
WARUNKI:
- co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na
stanowisku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego
w pełnym wymiarze godzin;
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym, a w przypadku przedszkoli OPP i M DK
co najmniej Studium Nauczycielskie;
- dobry stan zdrowia.
OFERTY KANDYDATÓW ZAWIERAJĄCE:
1/ kwestionariusz osobowy,
2 / odpisy dyplomów studiów i inne dokumenty
potwierdzające posiadane kwalifikacje i osiągnięcia
zawodowe,
3 / opinie z miejsc pracy z ostatnich 5 lat,
4 / koncepcję pracy na stanowisku dyrektora danej
placówki należy składać w Biurze Pełnomocnika Prezy
denta Miasta d /s Oświaty przy ul. 3-Maja 2 7 , I piętro, pokój
nr 5 w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia,
tj. do dnia 8 maja 1992 r. włącznie, z oznaczeniem jakiej
placówki dotyczą.
W KONKURSACH PONOWNYCH MOGĄ BRAĆ
UDZIAŁ RÓWNIEŻ OSOBY, KTÓRE UCZESTNI
CZYŁY W PIERWSZEJ TURZE KONKURSÓW,
Konkursy zostaną przeprowadzone w terminie po 15 maja
1992 r. na zasadach wynikających z ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty oraz regulminu ustalonego przez
Zarząd Miasta opublikowanego w Nr 11 „Gazety Rybnic
kiej,, z dnia 20 marca 1992 r.

budżet dopłaca od 300 tysięcy
do miliona złotych!! Nie jest
więc demagogią twierdzenie,
że zamykając te kopalnie
i płacąc pensje górnikom,
państwo traciłoby mniej, niż
utrzymując je w ruchu. Wia
domo też - a wynika to z opra
cowań dokonanych przez sa
me kopalnie - iż 18 kopalń
górnośląskich jest praktycz
nie nieefektywnych.
Nie ma wielu szans na to,
by ta sytuacja zmieniła się.
Konieczna jest natomiast
pomoc w przeniesieniu ludzi
z kopalń zamykanych do in
nych lub w przygotowaniu
dla nich nowych miejsc pra
cy. W Anglii, co warto pod
kreślić, proces zamykania
kopalń trwa niecały rok i za

z yka się je cztery miesiące po
am
przekazaniu załodze infor
macji o tym fakcie.
Nieporozumieniem jest
przekonywanie, że zamyka
nie kopalni to proces trwają
cy jeden dzień czy nawet
parę tygodni.
Trzeba jednak rozwiać
nadzieje wielu polityków,
czy pseudodziałaczy, którzy
szermują hasłami, iż można
sprowadzać tańszy węgiel
australijski,
amerykański
lub południowoafrykański.
Faktem jest, że amerykań
skie kopalnie głębinowe, za
trudniając niecałe pół ty
siąca osób, wydobywają
prawie dziesięć tys. ton na
dobę i to za mniejsze pienią
dze niż w Polsce. Nie ma to

większego znaczenia, bo
wiem ceny w Europie kształ
towane są w porcie i na skła
dach rotterdamskich. Wia
domo też, że transport kole
jowy polskiego węgla do
polskich portów powoduje,
iż jest on już w polskich
portach droższy niż austra
lijski w Rotterdamie. Jasne
jest jednak, że gdyby ten
australijski chcieć sprowa
dzać do Polski, to koszty
transportu z portów byłyby
równie wysokie i spowodują
podwyższenie tony węgla
w Polsce o ok. 200 tys.zł. To
oczywiście nie oznacza ani
tego, że można bezkarnie
podwyższać o 200 tys.zł cenę
polskiego węgla w Polsce /b o
c. d. na str. 2

ZARZĄD MIASTA IN F O R M U J E
... że ogłasza przetarg nieograniczony w formie ofert: na
najem lokalu użytkowego o łącznej pow. 110 m2 po
łożonego w budynku obok DOMU KULTURY - w Ryb
niku - Niedobczycach przy ul. Barbary 23.
Wizji lokalu można dokonać w dniach 27 - 30 kwietnia
1992 r. oraz od 4 - 6 maja 1992 r. od godz. 8 do 20 tej.
Osoby zainteresowane wizją winny zgłosić się w sek
retariacie w/w Domu Kultury.
W ofercie należy podać:
- proponowaną stawkę miesięczną czynszu za 1 m2 pow.
użytkowej,
- termin uruchomienia działalności.
Oferty winny być zgłoszone do Wydziału Lokalowego
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 pokój 16 w terminie
do 12 dni od ukazania się gazety.
Zastrzega się prawo nie skorzystania z ofert bez podania
przyczyny.

LISTY DO
REDAKCJI

Lato niepełnosprawnych
Dyrekcja Specjalnego Oś
rodka Szkolno- Wychowaw
czego w Rybniku w imieniu
własnym i swoich podopiecz
nych, zwraca się z s e r 
d e c z n ą p r o śbą o pomoc
w organizacji wypoczynku le
tniego dla najbardziej po
krzywdzonych przez los dzie
ci - wychowanków tut. Ośrod
ka, dzieci upośledzonych
umysłowo i ruchowo, z naj
biedniejszych rodzin wielo
dzietnych i często uwikłanych
w problemy patologii społecz
nej.
Ubiegłoroczny serdeczny
odzew ludzi dobrej woli na
nasz apel „LATO NIEPEŁ
NOSPRAW NYCH ,, spra
wił, że 120 osobowa grupa
najbardziej potrzebujących
dzieci mogła spędzić szczęś
liwie swoje wakacje w zielo
nym regionie Beskidu Żywie
ckiego i rozpocząć nowy rok
szkolny z nowym zasobem sil
i uśmiechu, który tak rzadko
gości na ich twarzach.
Wierzymy, że nasz apel,

zostanie przyjęty życzliwie,
dlatego pozwalamy sobie po
dać nr konta, na którym
przyjmowane są wpłaty na
fundusz wspierający tegoro
czną akcję letnią:
Specjalny Ośrodek Szkol
no-Wychowawczy w Rybni
ku - PBK I /O Rybnik, Nr
372602-2118-139-1
Wpłaty można też uiszczać
osobiście w Dziale Księgowo
ści tut. Ośrodka przy ul. Mi
kołowskiej 2 1 / I p/.
Wszelkie okruchy dobroci,
każda nawet drobna kwota,
stanowić będą cenny wkład
w dzieło, które możemy two
rzyć tylko wspólnie, kierując
się troską i dobrem dzieci.
Waszą wspaniałomyślność
i dobroduszość niech uszla
chetnia złota sentencja: „Kto
daje od serca - daje podwój
nie,,. Sponsorom akcji prze
ślemy pamiątkowe cegiełki
z potwierdzeniem dokonanej
wpłaty na Fundusz „LATO
NIEPEŁNOSPRAW
N YC H 1992,,.
Łączymy wyrazy szacunku.

Jarosław J. Szczepański

Górnicze dylematy
c. d. ze str. 1
będzie jeszcze większy kłopot
ze zbytem/, ani też, że można
w Polsce zaprzestać produk
cji węgla / bo to by spowo
dowało
natychmiastową
podwyżkę jego ceny na ryn
kach światowych/.
Wielu
obserwatorów
uważa, że w maju niektórym
kopalniom zabraknąć może
pieniędzy na wypłaty. N a
rzekają one zdecydowanie
na brak gotówki /co nb. nie
jest tylko kopalnianym pro
blem em / Jednak najwięk
szym problemem jest brak
zbytu węgla. Lekka zima

spowodowała
pozostanie
zapasów w elektrowniach
i u odbiorców indywidual
nych. Wiosna natomiast jest
z jednej strony dobrym mo
mentem do podwyższania
ceny - bowiem przez pewien
czas nie jest ona dokuczliwa.
Wiosna jest jednak okresem
wielkich kopalnianych kło
potów ze zbytem i uzyska
niem pieniędzy ze sprzedaży,
choć, jak twierdzą w kopalni
SZOMBIERKI,
dobrze
prowadzony dział zbytu kło
poty te likwiduje. Poza tym,
jak powiedziało mi kilku
specjalistów, brak zbytu

Pod patronatem Instytutu
Uniwersyteckiego w Metzu,
przy współpracy z FACH
HOCHSCHULE RHEIN
LAND PHALZ w Trewirze
/T R IE R /,
Kuratorium
Oświaty i Wychowania
w Katowicach organizuje
Szkolę Zarządzania i Mar
ketingu, która siedzibę swą
znajdzie w budynku rybnic
kiego ośrodka Politechniki
Śląskiej przy ul. Kościuszki.
Szkoła ta jest nowym ty
pem 3 - letnich studiów za
wodowych dla absolwentów
szkół średnich. Kształcić
ona będzie specjalistów
w dziedzinie zarządzania i fi
nansów oraz marketingu
i promocji handlowej. Za
chodni partnerzy gwarantu
ją studentom odbycie dwóch
stażów zagranicznych - jed
nego miesięcznego po 2 roku
studiów i drugiego kilkumie
sięcznego na VI semestrze,
który będzie tylko i wyłącz
nie semestrem praktycznym,
zakończonym egzaminem
dyplomowym.
Nabór do szkoły zostanie
ogłoszony oficjalnie odręb
nym Komunikatem Kurato
rium Oświaty i Wychowania.
Egzaminy wstępne dla

SZKO ŁA
B IZ N E SU
w Rybniku
maturzystów
obejmować
będą: egzamin z matematyki,
test ze znajomości geografii
gospodarczej oraz bieżących
wydarzeń i trendów w gos
podarce krajowej i światowej,
a także test z języka zachod
niego na poziomie wymaga
nym przez uczelnie ekonomi
czne.
Koszty związane z organi
zacją szkoły, wyszkoleniem
kadry wykładowczej, częś
ciowym
wyposażeniem
i urządzeniem biblioteki po
nosi FUNDACJA FRA N 
CJA - POLSKA.
Obecnie w Rybniku prze
bywają przedstawiciele In
stytutu
Uniwersyteckiego
w Metzu - panowie Etienne
Baumgartner - dyrektor Wy
działu Zarządzania i Admi
nistracji
INSTYTUTU

Wokół
dziurawego
wiaduktu

W związku z zamknięciem od
dnia 21 kwietnia br. wiaduktu
w Rybniku-Kamieniu, zmieni
się w tym miejscu organizacja
ruchu autobusów PKM.
Autobus linii 586 będzie kur
sował z centrum miasta do wia
duktu zgodnie z dotychczaso
wym rozkładem. Pasażerowie

zdążający do Kamienia i dalej,
będą musieli przejść przez re
montowany wiadukt / a później
specjalnie dla nich przygotowa
ną kładkę/, by przesiąść się na
autobus oczekujący ich po dru
giej stronie wiaduktu, który do
wiezie ich do Kamienia i Książe
nic. Po przesiadce nie będzie
konieczności kasowania nowe
go biletu.
Autobusy linii 596 i 629, ob
sługujące gminę Leszczyny,
a w godzinach popołudniowych
wracające do Rybnika, będą za
trzymywały się przy wiadukcie.
Ich pasażerowie po przejściu
wiaduktu będą korzystać z wa
hadłowego autobusu linii 586
po dziesięcio - dwudziestominu
towym okresie oczekiwania.
Uciążliwości związane z re
montem wiaduktu odczują prze-

spowodwany jest głównie
nieumiejętnością prowadze
nia sprzedaży.
Zdaniem moich rozmów
ców można spokojnie „u
pchnąć,, /od ręki/ 4 - 5 mln
ton węgla na rynku tak
w Polsce, jak i zagranicą...
Jednak PRZEMYSŁAW
GRUCA, prezes Państwo
wej Agencji Węgla Kamien
nego, spytany przeze mnie
o kondycję polskich kopalń
powiedział, że mimo relaty
wnie dobrych wyników, ich
kondycja finansowa jest bar
dzo zła. Natomiast wielu
specjalistów uważa, że ko
niecze jest natychmiastowe
poszukiwanie obniżki kosz
tów własnych w kopalniach.
Maj może być miesiącem
prawdy dla polskiego górnict
wa. Później już będzie wiadom
o

iadwomo, które kopalnie prze
trzymają, a które nie.
Jednoznacznie wygląda
w tym kontekście list do pre
zydenta RP Lecha Wałęsy
skierowany przez przedsta
wicieli SOLIDARNOŚCI
sześciu kopalń bytomskich,
list, w którym domagają się
oni rozwiązania parlamentu
i rządu oraz złożenia urzędu
przez samego prezydenta
Wałęsę. Przedstawiciel „S„
w kop. „Szombierki,, Józef
Szpytko powiedział mi, ko
mentując ten list, iż ludzie
doskonale zdają sobie spra
wę z tego, że w zetknięciu
z konkretną materią wszel
kie obietnice przedwyborcze
wzięły w łeb. „Nie identyfi
kujemy się z polityką rządu
Mazowieckiego w stu procen
tach, ale jeśli wówczas w ciągu

Foto: W. Troszka

U N IW E R SY T E C K IE G O
oraz Jean Louis Maire - wi
cedyrektor Wydziału M ar
ketingu i Promocji Handlo
wej tegoż instytutu.
Goście z Francji prowa
dzą cykl seminariów i wy
kładów dla 8 osobowej gru
py przyszłych wykładowców
przedmiotów z dziedziny za
rządzania, marketingu, eko
nomiki przedsiębiorstwa, fi
nansów i księgowości. W se
minarium organizowanym
przez
Delegaturę KO
i W oraz Urząd Miejski
w Rybniku biorą również
udział przedstawiciele Ban
ku
Regionalnego
oraz
Przedsiębiorstwo ELROW
w celu pogłębienia Zachod
niego know-how w dziedzinie
biznesu.
Podobne seminarium od
będzie się na początku czer
wca, a na przełomie czerwca
i lipca na miesięczny staż
praktyczny w przedsiębiors
twach i bankach francuskich
udają się wykładowcy przy
szłej szkoły. Budżet Miasta
Rybnika w znacznym stop
niu wspomaga to przedsięw
zięcie, przeznaczając sumę
ok. 130 mln zł na organizację
i wyposażenie szkoły.
/lo g /
de wszystkim ci mieszkańcy
miasta, którzy muszą codzien
nie z niego korzystać. Ale d o
tkną one również PKM, PKS
i te rybnickie zakłady pracy,
które przewoziły tędy swoich
pracowników. Na przykład ko
szty utrzymania linii autobuso
wej nr 586 wzrosną o kilkanaś
cie milionów złotych w skali
miesiąca.
Według informacji naczelni
ka Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Rybnika - JE
RZEGO WRÓBLA - Wojewó
dzka Dyrekcja Dróg Miejskich
w Katowicach jest jedynym ad
ministratorem tego obiektu. Do
niej należy wybór przedsiębiors
twa, czas i sposób przeprowa
dzenia remontu wiaduktu. Nie
zamierza ona zrefundować ko
sztów ponoszonych przez ko
rzystających z wiaduktu twier
dząc, że „nieprzejezdność jest
wkalkulowana w ryzyko uczest
nika ruchu,,.
/g w /

ciągutrzech miesięcy można był
o przygotować 11 zasadni
czych ustaw gospodarczych,
a teraz, gdy rząd funkcjonuje
od grudnia, a jest całkowity
paraliż gospodarczy, to zna
czy, że rząd jest zły. Wy
stąpienia polityków w sejmie
są niepoważne, głupie i nie
kierują się interesem państ
wa,,.
Nie wydaje się więc rozsąd
ne długie czekanie na koalicje
i koalicyjki. Konieczne są
szybkie i rozsądne rozwiąza
nia gospodarcze.
OD REDAKCJI: J.J.
Szczepański był współauto
rem podziemnego miesięczni
ka „Górnik Polski,, , uczest
nikiem strajku na „ML„
w 1988 r. oraz sekretarzem
strony
solidarnościowej
w „podstoliku,, górniczym
przy Okrągłym Stole.
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

Technika naprawia swoje błędy
Na przeszkodzie szybkim
W ostatnią środę, 22 kwietnia
obchodziliśmy kolejny, świato zmianom stanęły: przestarzała
wy DZIEŃ ZIEMI. Szczególnie struktura gospodarki z dominatu, na Śląsku, gdzie interesy eko ją przemysłu surowcowego, wie
nomiczne brały dotąd górę nad loletnie zaniedbania i słabe jesz
zdrowym rozsądkiem, powinni cze oddziaływanie opinii pub
śmy pamiętać, że ta zmaltreto licznej, a przede wszystkim brak
wana ziemia, otoczona skażo środków finansowych.
Powoli, powoli budzi się świa
nym powietrzem i zanieczysz
czoną wodą, ze śladami eksploa domość ekologiczna. Kierujący
tacji swoich bogactw, mimo przemysłem zaczynają sobie
wszystko jest warunkiem naszej zdawać sprawę ze związku mię
egzystencji. Bez niej nie jesteśmy dzy swoją działalnością, a za
w stanie istnieć, trzeba więc ro straszającą degradacją środowi
bić wszystko, by przetrwała, ro ska i podejmują próby zaradze
bić coś dla niej i jednocześnie dla nia problemowi. Przykładem ta
kich działań było seminarium
siebie.
Wciąż jeszcze wiele osób kie pod nazwą „Proste metody ogra
rujących naszym przemysłem niczania emisji pyłu S 0 2 i NOx
ma bardzo nikłą świadomość w energetyce kopalnianej,, . Od
ekologiczną, a wszelkie alarmy było się ono w początkach kwie
lekarzy o stanie zdrowia ludno tnia w Rybniku - Kamieniu,
ści Śląska uważa za przesadzo a organizatorami był Zespół
ne. A fakty są przerażające: na Ochrony Środowiska i Inwestycji
2 proc. powierzchni żyje 10 Agencji Węgla Kamiennego SA
,,Jankowice,,.
proc. ludności, produkuje się oraz kopalni
tutaj 100 proc. ołowiu i cynku, Dwudniowy program semina
98 proc. węgla, 35 proc. koksu, rium obejmował omówienie za
23 proc. energii elektrycznej. gadnień z zakresu odnowy po
Bywa, że stężenie pyłu i ołowiu wietrza przed zanieczyszcze
przekracza normy kilkusetkrot- niem ze strony energetyki kopal
nie, czego efektem są choroby nianej oraz prezentację firm za
dróg oddechowych u prawie po jmujących się profesjonalnie
łowy całej populacji 4-latków.
31 stycznia br. minęło 12 lat
od wejścia w życie ustawy
o ochronie środowiska. Na po
czątku oznaczało to jedynie tyle,
że zakłady - truciciele płaciły
kary za zanieczyszczenie po
wietrza, ziemi i wody, a pienią
dze te nie zawsze i nie w całości
wracały w postaci instalcji od
pylających, czy oczyszczalnie
ścieków przemysłowych.
Ruch „zielonych,, był trakto
wany niepoważnie jako kolejna
fascynacja kontestującej mło
dzieży i zwalczany przez ciągle
silne lobby przemysłowe.
Minęły jednak lata, stan śro
dowiska pogarszał się w zastras
zającym tempie i nie trzeba już
fachowców ze szkiełkiem, bo
skutki gwałtu zadawanego MA
TCE - ZIEMI są widoczne go Jest nadzieja...Tu urośnie no
łym okiem.
wy las

konstruowaniem i budową
urządzeń lub instalcji ogranicza
jących emisją do atmosfery ga
zów i pyłów wydzielających się
w procesie spalania. Wstępny
referat który wygłosił dr inż. J.
HYCNAR - zastępca dyrektora
Zespołu Ochrony Środowiska
i Inwestycji PAWK SA, anima
tor całego przedsięwzięcia, za
poznał uczestników seminarium
z aktualnym stanem wiedzy na
temat emisji zanieczyszczeń wy
stępujących przy spalaniu węgla
w paleniskach stosowanych
w energetyce kopalnianej oraz
z metodami i kierunkami roz
wiązań zmierzających do skoja
rzenia produkcji energii z wy-

w ogami środowiska naturalne
ym
go. Poszczególne sesje semina
rium poświęcone były: odpyla
niu i odsiarczaniu spalin, proce
som spalania i sposobom ob
niżenia emisji S02 i NOx.
Zaprezentowało się około 30
firm polskich, a także z Finlan
dii, Niemiec i Szwecji. Oferowa
ły one nowoczesne rozwiązania
techniczne i urządzenia do oczy 
szczania dymów z pyłów oraz
z gazów zanieczyszczających
powietrze.
Główny cel seminarium,
a więc popularyzacja wiedzy
z zakresu możliwości zastoso
wanie urządzeń do ograniczania
zanieczyszczeń emitowanych do

atmosfery wraz z dymem wy
dzielającym się w procesie spala
nia - został osiągnięty.
Współorganizator spotkania
- kopalnia „Jankowice,, dobrze
wywiązała się ze swego zadania,
a uczestniczący w otwarciu se
minarium prezydent Rybnika
Józef MAKOSZ zadeklarował
zainteresowanie władz miej
skich rozwiązaniem problemów
ekologicznych z jakimi boryka
się górnictwo.
Na jesieni br. zapowiedziano
następne seminarium, którego
wiodącym tematem będzie wy
korzystanie metanu dla potrzeb
energetyki proekologicznej.
WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Czy zgin
iezg
inie las?

drewno dla potrzeb kopalń oraz
papierówkę. Największym od
biorcą drewna są lokalne tar
taki. Zezwala się także na doko
Na mapie ukazującej zagroże szczenia przemysłowe. Mimo nywanie tzw. „trzebionki opało
we własnym zakresie. Cena
nia lasów w Polsce, województ tych zabiegów, pojawia się jed wej,,
1 m3 drewna opałowego wyn osi
wo katowickie zaznaczone jest nak szereg nowych, nieznanych aktualnie 30 tys.zł.
czarną plamą, co oznacza ob chorób wirusowych drzew, uak
Na koniec wyjaśnijmy, że ni
szar klęski ekologicznej. Na tywniają się nowe grzyby. Co gdy nie wycina się młodych,
1 km2 Rybnickiego Okręgu Wę roku wykonuje się 120-160 ha zdrowych jednostek. Poszczegó
glowego spada rocznie 500 ton odnowień i zalesień. Przy wio lne gatunki dochodzą do okreś
pyłów, a chmura dymów i ga sennych zalesieniach pracuje lonego wieku, po czym ulegają
zów zasłania niebo. Prognozy często młodzież szkół średnich. zniszczeniu. Trzeba je więc usu
opracowane przez Instytut Ba Stan zwierzyn y leśnej, w nie wać, a w ich miejsce sadzić no
dawczy Leśnictwa przewidują, sprzyjających zdawałoby się wa we. Wyjątkiem w tym względzie
że do 2010 roku na terenie tym runkach ulega zadziwiającemu okazała się wycinka topoli nale
nastąpi deforystacja czyli LAS zwiększeniu. Porównując dane żących do prywatnej posesji
PRZESTANIE ISTNIEĆ! Czy inwentaryzacyjne z roku 1987 przy ul. Raciborskiej. Jednakże
rzeczywiście może się tak stać? i 1992 - zdecydowanie więcej Wydział Ochrony Środowiska
Jakie działania podejmuje się zwierzyn y leśnej jest w roku bie przy Urzędzie Miejskim wydał
w celu ratowania drzewostanu? żącym. W Nadleśnictwie Ryb zezwolenie na wycięcie tych.
Z pytaniami tymi zwróciliśmy nik metodą pędzeń zinwentary drzew ze względu na to, że osła
się do zastępcy nadleśniczego zowano 330 sztuk jeleni, 1400 niały i zagłuszały sąsiadujący
w Nadleśnictwie Rybnik - mgr saren, 140 dzików, 120 lisów z nimi modrzew. Janina Kuczera
z Nadleśnictwa Rybnik twier
inż. BOGDANA CHROBO
i 300 zajęcy. Wprawdzie ruchy dzi,
że usunięcie topoli było me
KA.
ekologiczne przeciwstawiają się rytorycznie i biologicznie uzasa
Rybnickie
Nadleśnictwo zabijaniu zwierząt, lecz zacho dnione.
obejmuje 18 leśnictw i 2 obwody wanie równowagi biologicznej
Dla zainteresowanych pięk
lasów niepaństwowych o łącznej w przyrodzie nie byłoby moż nym zawodem leśnika podaje
powierzchni 16.200 ha na tere liwe bez planowanej gospodarki my informację, że likwidacji ule
nie 19 urzędów miejskich i gmin odstrzałowej. Z lasów podleg gają Technika Leśne, a kształ
nych. W ciągu roku na 100 ha łych Nadleśnictwu pozyskuje się cenie odbywać się będzie w sys
dokonuje się przebudowy drze rocznie 32 tys. m3 drewna tar temie szkół wyższych. Wierzy
wostanu z iglastego na liściasty - tacznego /wycina się tylko tyle, my, że las nie zginie!
bardziej odpornego na zanieczyszcenia ile przyrasta w ciągu roku/, drew
no
Z. GOLIŃSKA

Doc. dr inż. Szczepan Wyra - kierownik Ośrodka Szkoleniowego Politechniki Śl. przedmiotach teoretycznych mość budowy i działania
i podstawowych dla kierun urządzeń technicznego wy
w Rybniku - mówi o nowym kierunku INŻYNIERIA MIEJSKA

Studia z przyszłością
Zbliża się czas matur
i czas podejmowania decyzji
o wyborze kierunku stu
diów. Chciałbym młodym
koleżankom i kolegom m a
turzystom przybliżyć specja
lność prowadzoną w ramach
Wydziału
Budownictwa
w rybnickim OŚRODKU
POLITECHNIKI
ŚLĄ
SKIEJ. Specjalnością tą jest
„inżynieria miejska,,, która
powołana została decyzją
Senatu u progu roku akade
mickiego 1991/92. Obecnie
trwa I rok studiów, obejmu
jący 50 studentów przyję
tych w czasie ubiegłorocznej
rekrutacji.
Dziedzina, którą określa
się jako „inżynieria miejska,,
obejmuje problemy związane
z planowaniem, tworzeniem,
eksploatacją i utrzymaniem

systemów, obiektów i urzą
dzeń składających się na
współczesną
aglomerację
miejską. Należy tu zatem
szeroko i interdyscyplinar
nie rozumiana problematy
ka tworzenia, przekształca
nia i rozwijania przestrzen
nych układów i wyposażenia
technicznego miast, ze szcze
gólnym
uwzględnieniem
problematyki inżynieryjnobudowlanej.
Zapotrzebowanie na inży
nierów budownictwa w takim
zakresie wynika przede
wszystkim z istoty wielko
przemysłowego regionu Śląs
ka. W szczególności duży,
scalający się organizm miej
ski górnośląskiego, zagłę
biowskiego, rybnicko-wodzi
sławskiego, bielsko-bialskie
go regionu przemysłowo-miejsk
iego
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iejmskiego, stwarza problemy
niespotykane w innych częś
ciach kraju. Obecnie doko
nuje się proces rekstruktury
zacji województw, w tym
w szczególności województ
wa katowickiego. Dużego
znaczenia nabiera proces re
nowacji, modernizacji i re
konstrukcji obiektów aglo
meracji miejskiej.
Dla prawidłowego prze
biegu procesów urbanizacyj
nych, jako istotnego elemen
tu unowocześnienia, restru
kturyzacji i funcjonowania
infrastruktury miast, rozwi
nięcie kształcenia w zakresie
szeroko rozumianej „inży
nierii miejskiej,, jest zatem
problemem szczególnej wa
gi.
Plan i program studiów tej
specjalności opiera się na

ku „budownictwo,,, a po
nadto uzupełniony jest o do
datkową tematykę z zakresu
urbanistyki i architektury,
transportu miejskiego /z in
żynierią ruchu/, energetyki
miejskiej, miejskiej techniki
sanitarnej, ochrony środo
wiska oraz renowacji, re
konstrukcji i modernizacji
istniejącej substancji miej
skiej.
Interdyscyplinarny chara
kter tej nowej specjalności
sprawi, iż sylwetkę inżyniera
- absolwenta, w uzupełnie
niu i w odróżnieniu od do
tychczas kształconych inży
nierów budownictwa będą
cechować m.in. następujące
umiejętności:
- predyspozycja technicz
na i psychologiczna do pracy
w ruchu /wykonawstwo, bu
dowa, eksploatacja/,
- znajomość metod reali
zacji miejskich budowli in
żynierskich,
- kompleksowa znajom
ość

posażenia miast,
- umiejętność prowadze
nia analiz ekonomicznych
i technicznych potrzeb roz
wojowych miast,
- znajomość w zakresie
eksploatacji, utrzymania, re
konstrukcji i modernizacji
obiektów miejskich oraz te
chnicznych urządzeń miej
skich,
- planowanie, projekto
wanie i prowadzenie robót
renowacyjnych miejskich za
sobów mieszkaniowych,
- współdziałanie w tech
nicznym zarządzaniu gospo
darką miejską,
- ocena i liczenie się
z wpływami warunków miej
scowych /wpływy górnicze,
specyfika środowiska i jego
ochrona, itp/.
Studia trwają 8 semestrów
/4 lata/. Jestem przekonany,
że ta atrakcyjna i tak bardzo
potrzebna specjalność spot
ka się wśród maturzystów ze
szczególnym zainteresowa
niem.

zajmują się dziećmi. Problem
ten nie jest sensownie badany
i nie mogę powiedzieć ile tych
dzieci jest.

Jest absolwentem Wydzia
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łu Psychologii Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, któ
ry ukończył w roku 1979.
Najpierw pracował w Pogo
towiu Opiekuńczym dla dzie
ci, później w Szpitalu Psy
chiatrycznym na oddz. XIV,
gdzie zaczął się spotykać z al
koholikami. Z dr Berdziakie
wiczem zakładali szpital
w Gorzycach. Zaczął jeździć
do Warszawy, gdzie w Insty
tucie Psychologii Zdrowia
i Trzeźwości poznał skutecz
ne sposoby leczenia i zaczął je
stosować w Gorzycach. Spę
dził cztery miesiące na sty
pendium w USA, gdzie na
zajęciach z grupami uzależ
nionych i na uniwersytecie
poznał najnowsze sposoby
walki z uzależnionymi.
- To życie mnie w to „wro
biło,, - twierdzi A N D R ZE J
WINKLER, kierownik Przy
chodni Leczenia Uzależnień
w Rybniku, która ostatnio
została przeniesiona na ulicę
Hibnera 36 /naprzeciw Szko
ły Podstawowej nr 11/.
Redakcja: - Czy to prawda,
że alkoholikiem się człowiek
rodzi?
Anrzej Winkler: - Alkoho
lizm to choroba wpisana
w 1951 roku przez Światową
Organizację Zdrowia do re
jestru chorób. Ma swoje ob
jawy, przebieg i sposoby le
czenia. Alkoholikiem się
człowiek nie rodzi. Często
kojarzy się go z brudnym,
niemoralnym człowiekiem.
W rzeczywistości jest tak, że
jest to choroba, w której traci
się kontrolę nad tym, ile się
pije, jak długo się pije i co się
robi kiedy się pije. Wtedy
zaczynają się problemy
i konflikty, których nie wol
no ignorować. Wniosek stąd
jeden: nie należy zwlekać
z leczeniem lub przynajmniej
skontaktować się z przycho
dnią. Problemy z alkoholem
mogą się pojawić w różnym
wieku. Ta choroba potrze
buje czasu, żeby się rozwi
nąć.
Red.: - Czy tak Jak wprzy
padku innych chorób, istnieją

USTAWA
KONSTYTUCYJNA

z 15 lipca 1920 roku- c. d.

Podpisana w 1922 r. kon
wencja genewska nie miała
większego znaczenia dla uję
tych w statucie przepisów,
jako dwa lata wcześniej
szych. Autonomia Śląska
była wewnętrzną sprawą
państwa polskiego. Inna
sprawa, to kontekst wojny
polsko-sowieckiej. Autono
mia wytrącała niemieckim

jakieś rutynowe metody jej
leczenia?
A.W. - Leczenie polega na
różnego rodzaju interwenc
jach, w różnych jej etapach.
Te interwencje mogą choro
bę zatrzymać lub... nie. Tu
trzeba wyraźnie i w miarę
głośno powiedzieć, że jakie
kolwiek OSŁONOWE dzia
łanie w stosunku do alkoho
lika jest dla niego szkodliwe
i po prostu POMAGA
CHOROBIE. Alkoholik jest
i pozostaje „uczulony,, na al
kohol - tak jak chory na
cukrzycę.
Red.: - Czy pan pije?
A.W.: - Nie. Nie piję. Jest
to mój wybór.

społeczńtwa. Jest to choroba i każdy
chory zasługuje na pomoc.
Chory np. na raka budzi
litość; alkoholik budzi od
razę, a często nienawiść. Jest
to również problem ludzi
uwikłanych w alkoholizm.
Na jednego pijącego przypa
dają często cztery osoby
współuzależnione. Są to
członkowie rodziny, koledzy,
a często nawet pracodawcy.
Ci ludzie są przez alkoholi
ków wplątani,
uwikłani
w chorobę, którą nazywa się
koalkoholizmem, współuza
leżnieniem. Leczenie alkoho
lika to leczenie całego jego
otoczenia. Polega też ono
m.in. NA NIE UŁATWIA
NIU PICIA ALKOHOLU.

Red.: - Pijące kobiety. Czy
są takie?
A.W. - Tak. To jest więk
szy problem. Tu w grę wcho
dzi podwójna moralność na
szego społeczeństwa. Pijany
mężczyzna, to w naszych
warunkach normalne. Ko
biety bardziej wstydzą się
ujawniania tego problemu.
Kobieta alkoholiczka nie jest
w naszym społeczeństwie tak
tolerowana. Na dziesięciu
mężów alkoholiczek, około
ośmiu wnosi sprawę o roz
wód. Nie muszę tu mówić
o losie dzieci. Ta choroba nie
patrzy na wiek, profesję
i pleć. Jest „demokratycz
na,,: ATAKUJE WSZYST
KICH.
Z

Red.: - Czy policja ma
waszą przychodnią kontakt

Red.: - Zlikwidowano
w Rybniku Izbę Wytrzeźwień
i było to słuszne. W tym
kształcie nie mogła ona ist
nieć; ale czy nie powinno się
stworzyć czegoś na wzór „wy
suszalni„? Wówczas „klien
ci„ mogliby łożyć najej utrzy
manie?
A.W.: - Izba Wytrzeźwień
w poprzednim kształcie była
po prostu „śmietnikiem dla
ludzi pijanych,,. Jeżeli, któ
reś miasto stać na to, by
łożyć na utrzymanie takiej
instytucji, to niech to robi.
Nigdzie na świecie pacjenci
nie płacą 100 procent za le
czenie tej choroby. Leczenie
uzależnienia musi być widzia
ne w innych sposób. „Wysu
szalnia„ miałaby sens, gdyby
wmontowana była w cały pro
gram leczenia. Tak ekspery
mentalnie robi się to
w Gdańsku. Sama Izba Wy
trzeźwień jako taka jest nie
skuteczna.
Red.: - W czasach, kiedy
pieniędzy brakuje na wszyst
ko, kiedy co rusz słyszy się
apele o pomoc w różnych dra
stycznych przypadkach, wąt
pliwości budzi celowość łoże
nia przez społeczeństwo na
tego rodzaju leczenie. Innym
słowem - czy jest to moralne?
A.W. - To jest moralne.
Tych ludzi trzeba leczyć!
Podpowiada to instynkt sa
mozachowawczy społeczeństw
a

Red.: - Czy w Rybniku
istnieje problem pijących
dzieci?
A.W.: - Istnieje! Dzieci też
piją! Problem polega na tym,
że nie ma programu pomocy
pijącym dzieciom. Nasze
działanie polega na prowa
dzeniu edukacji ludzi, którzy

takt?
A.W.: - Policja nie kieruje
ludzi na leczenie do poradni.
Samo karanie nie wystarczy.
Policja zna środowisko
i problemy alkoholików
i mogłaby tu dużo pomóc.
Bardzo często nawet lekarze
nie wiedzą jak leczyć alkoholików

„pacyfistom,,, spod sztanda
rów ówczesnej SPD, argu
menty antypolskie. Kto wie,
czy nie stanowiła nawet języ
czka u wagi, pozyskując dla
Polski wielu spośród prole
tariackich mas, poddanych
ogłupiającej propagandzie.
Ustawa o statucie organi
cznym była też istotnym atu
tem polskiej dyplomacji
w boju o Śląsk w dniach
konferencji Rady Ambasa
dorów w Spaa, gdzie niemie
cki minister spraw zagrani
cznych uzależniał zwiększe
nie dostaw węgla dla państw
Ententy, od przynależności

Górnego Śląska do Niemiec
i od... rezygnacji z plebis
cytu. Porażki Polski na fron
cie wschodnim, klęska w ple
biscycie na Warmii i Mazu
rach 11.VII . 1920 r., uchwa
lenie jeszcze w marcu 1920 r.,
przez sejm pruski autonomii
dla Górnego Śląska - wszyst
ko to niemal nakazywało
porzucenie
opieszałości
w wydaniu ustawy o samo
rządności tej ziemi w ramach
państwa polskiego. Trudno
było zwlekać wobec akcji
propagandowej Niemców,
w której ich kraj jawił się
niczym ostoja demokracji,

zaś Polska jako państwo
„rozwydrzonej
reakcji
i awanturniczego imprializ
mu„.
Była też ustawa, tak jak II
powstanie śląskie, stymulo
wana przez „górę,, /K orfan
ty/ dla złagodzenia rewolu
cyjnych nastrojów, na które
chorowała wówczas cała
niemal Europa.
W poprzednim odcinku
tekstu pomyłkowo podano
datę ustawy konstytucyjnej;
prawidłowo brzmi ona oczy
wiście: 15 lipca 1920 rok.
M. PALICA
c.d. n.

Andrzej Winkler - kierownik Poradni Leczenia Uzależnień
w Rybniku
Foto: W. Troszka

lików...

GAZETA

Red.: - Czy dla tych ludzi
istnieją jakieś autorytety?
A.W. - Dla alkoholika ist
nieje jeden autorytet. Jest to
„flaszka,,. Dla trzeźwiejące
go alkoholika jest to grupa
innych trzeźwiejących alko
holików lub też „siła wy
ższa,, /B óg/, którą uznają
w momencie zrozumienia
konieczności zaprzestania
picia.
Red.: - Czy w Rybniku
zdarzył się przypadek alko
holika chorego na AIDS?
A.M.: - Nie słyszałem o ta
kim przypadku.
Red.: - Jaka jest rola rodzi
ny alkoholika w jego lecze
niu?
A.W.: - Żeby leczenie było
skuteczne, konieczny jest
udział rodziny w całym cyk
lu leczenia. W naszym przy
padku proponujemy żonom
alkoholików udział w tzw.
grupie ALANON. Dzieci
mogą się spotykać w gru
pach ALATEEN. Jest też
leczenie dla samych alkoho
lików na mitingach A-A. Są
też grupy terapeutyczne.
Red.: - Krótko o Poradni
Leczenia Uzależnień
A.W.: - Mieści się ona
w Rybniku przy ulicy Hib
nera 36. Czynna jest od po
niedziałku do piątku w godz.
8.00 do 17.00. Zajęcia w gru
pach trwają praktycznie do
wieczora. W ubiegłym mie
siącu zgłosiło się do poradni
117 osób. Zajmują się nimi:
student V roku Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego, pie
lęgniarka, rejestratorka, no
i ja. Można do nas zadzwo
nić w wyżej podanych godzi
nach pod numer telefonu:
220-70.
Dobrze jest wiedzieć, że
chory nie jest skazany na
bezradność. Nikt nie rodzi
się z gotowymi receptami na
leczenie uzależnień, często
odpowiednio wcześnie zdo
byta informacja może zapo
biec dziesiątkom lat męcza
rni. My chcemy pomóc.
Każdy kto dochodzi do
wniosku, że ma problem
z „chemią,, może przyjść do
nas - my pomożemy - mówi
Andrzej Winkler.
Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał:
Czesław GOLIŃSKI

Janina Podlodowska

Sobótka w Pszo\
Stałaś ponad wodą, woda
obraz wypiła i na chmurze
odbiła. Teraz znowu jesteś
sobą. Jesteś znowu moja. Ona
nie wierzyła. Więc zapukał
w szybę biały gołąbeczek, za
jechała kareta. Panna oczy
przetarła i poznała grafa.
- Uciekałam przed tobą, bo
się bałam miecza, bo się ba
łam ciebie, bo z ogniem igrałm
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PR O G RA M TELEW IZYJNY
Piątek 24.04. 1992 r.

12.15 Agroszkoła
12.45 Telewizja Edukacyjna za
prasza
Program 1
13.00 Teleplastikon
8.00 Dzień dobry - Poranny M a 13.20 EKO-LEGO/D - jak dra
gazyn Rozmaitości
pieżnik/
9.00 Wiadomości poranne
13.40 „Al-KI BLA, kierunek na
9.10 Domowe przedszkole
Mekkę,, / 7 / - „Droga Mistrza,,,
9.35 Porozmawiajmy o dzie
serial produkcji hiszpańskiej
ciach
14.10 „ABC ekonomii,, - rynek
9.40 Program dnia
9.45 Szkoła dla rodziców / l / papierów wartościowych i gieł
10.00 „Dziedzictwo Guldenbur da towarowa
14.15 Jeśli nie OXFORD, to co?
gów„ / 8 / - serial prd. niem.
14.40 „Pogranicze,, - Komie
10.40 Szkoła dla rodziców / 2 /
14.50 Filmy Tomasza Zygadły
11.00 „Nasi, wasi, obcy,, pro
15.20 Szkoła żon - stara panna
gram Redakcji Rolnej
15.3 5 Uniwersytet Nauczyciel
11.40 Moja modlitwa
ski - Techniki zmieniania siebie
12.00 Wiadomości
czyli szkoła inaczej - portret
12.10 Program dnia
12.15 - 16.10 Telewizja Eduka 16.10 Program dnia
cyjna
16.15 Dla najmłodszych „Ciuchcia

iuchcia,,
17.05 Język angielski dla dzieci
/ 37/
17.15 Teleexpres
17.3 5 „Warto wiedzieć,, - In
żyniera genetyczna
17.55 Za kierownicą
18.00 „Dziedzictwo Guldenbur
gów„ - srial prod. niem.
18.45 W kinie i na kasecie
19.15 Dobranoc „BOULI,,
19.3 0 Wiadomości
20.05 „Korczak,, - film fabular
ny prod. polskiej/115 min./ reż.
A. Wajda, wy k. W. Pszoniak, E.
Dałkowska, T. Budzisz-Krzyża
nowska
22.10 „Polskie ZOO,, /pow tó
rzenie/
22.20 „Raport,, - publicystyka
międzynarodowa

Sobota 25.04. 1992 r.

13.00 „Armie świata,, - wojs
kowy program publicystyczny
13.3 0 „My i świat,, - magazyn
Program 1
aktualnych spraw międzynaro
7.30 Program dnia
dowych
7.35 Wieści
14.00 Walt Disney przedstawia
7.55 Wszystko o działce
: - „Kacze opowieści,, - „Rodzi
8.20 Z Polski
ce miejcie się na baczności,,, cz.3
8.30 Rynek „AGRO,,
odc. 2
9.00 Wiadomości poranne
15.15 Z Archiwum Teatru Tele
9.10 „Ziarno,, - progrma Reda wizji: Aleksandra Fredro „Zrzę
kcji Katolickiej dla dzieci i ro dność i przekora,, - reż. Andrzej
dziców
Łapicki, wyk. Wiesław Michni
9.35 „5-10-15,, - Program dla kowski, Bronisław Pawlik, Jo
dzieci i młodzieży
anna Szczepkowska, Mirosław
10.3 0 Język angielski dla dzieci Konarowski /spektakl z 1980
10.3 5 „Wojownicze żółwie Nin r. /
ja,, - serial animowany prod. 16.05 „Partnerzy,, - cz.l - Fran
USA
cja i Polska - widowisko pub
11.00 „Szkolnictwo,, - film do licystyczne Franciszka Burdze
kumentalny prod. francuskiej
go i Bernarda Marqueritta
1130 Telewizyjny Koncert Ży 17.00 Magazyn dla kobiet
czeń
17.15 Teleexpres
12.00 Wiadomości
1735 Magazyn sztuk wizual
12.10 Program dnia
nych „OKO,,
12.15 Wędrówki dalekie i bliskie 18.00 „Detektyw w sutannie,, „Kokaina,, cz.2 - film dok. prod. „Niewidomy,, - serial prod.
francuskiej
USA
12.40 „EKO - LEGO,,
18.45 Z kamerą wśród zwierząt

19.00 Małe wiadomości „DD,, program informacyjny dla dzie
ci
19.15 Dobranoc „Wodniaczki,,
19.30 Wiadomości
20.00 „Polskie ZOO,,
20.20 „Prowincjusz,, - film fab.
prod. franc. /r . prod. 1990 - 93
min./ reż. Christian Gion
21.55 Wiadomości wieczorne
22.10 „Partnerzy,, cz.2 - Francja
i Polska - widowisko publicys
tyczne Franciszka Burdzego
i Bernarda Marqueritta
23.15 Sportowa sobota
23.50 „Elita zabójców,, - film
fab. prod. USA /r . prod. 1975 112 min./r e ż . Sam Peckinpah,
wyk.: James Caan, Robert D u
vall, Arthur Mill

13.00 Teatr dla dzieci: Liliana
Barijewska /n a motywach opo
wiadania Cwetana Peszewa/
Program 1
„Szable i miecze,, reż. W. Paw
7.55 Program dnia
lak
8.00 „Rolnictwo na świecie,, 13.40 W starym kinie: „Boudu
Zjednoczone Emiraty Arabskie
z wód wyratowany,, - film fab.
8.15 „Dylematy,, - program Re
prod. francuskiej z 1932 r. /86
dakcji Rolnej
m inut/ reż. Jean Renoir
8.35 Notowania
15.15 Studio sport
9.00 Teleranek
16.05 „Alfabet komediantów,, 9.55 Język angielski dla dzieci
Ewa
Wiśniewska
10.00 „Operacja Mozart,, / 9 / serial prod. francusko- niemiec 1635 Moda i uroda / l /
1635 Klub samotnych serc
kiej
10.3 0 „Rzeka Żółta,, /8 / - „Po 17.15 Teleexpres
skromienie smoka,, - serial dok. 1735 „7 dni - świat,,
18.05 „Paradise - znaczy raj,, prod. japońskiej
11.20 Telewizyjny koncert ży „Skarb,, - serial prod. USA
19.00 Wieczorynka - Walt Dis
czeń
ney przedstawia: Nowe przygo
1130 Magazyn „Morze,,
12. 20„Tydzień„ - magazyn rol dy Kubusia Puchatka
niczy
1930 Wiadomości

20.05 „Rodzina Straussów,, / 8 /
- serial prod. niem. - ameryk.
21.00 Sportowa niedziela
21.30 Piosenki z kabaretu Olgi
Lipińskiej
22.30 Świat filmu animowanego
23.00 „Wokół wielkiej sceny,, magazyn operowy Piotra Nę
dzyńskiego

Niedziela 26. 04. 1992 r.

Poniedziałek 27.04.1992 r.
Program 1
1330 Wiadomości
13.40

Program dnia

13.45 - 16.10 Telewizja eduka
cyjna
13.45 Język francuski rep. l. 2124/ i impresje francuskie
14.25 „Brahms und Detmold,, film dok. prod. niemieckiej /w
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archiwum,, - „Fortyfikacje K ra
kowa,, / l /
1630 Panorama
16.40 „Benny Hill,,, program
rozrywkowy prod. angielskiej
17.10 „Nagi Hollywood,, / 3 / „FUNNY FOR MONEY czyli
scenarzysta do wynajęcia,,, ser
ial produkcji angielskiej ‘
18.00 - 21.00 Program regional
Program 2
ny
2130 Sport
7.3 0 Panorama
21.40 „Benny Hill,, - angielski
7.40 Rano
8. 10 „Pif i Herkules,, - „Kosmici program rozrywkowy
w taksówkach,, ser. animowany 22.10 „Jimmy Readon,, - film
fabularny prod. USA /r. prod.
produkcji francuskiej
1988, 89 min. / reż. Willian
835 Świat kobiet - magazyn
Richart
9.00 Transmisja obrad sejmu
23.40 „Rocknoc,, - „Dezerter,,,
15.45 Powitanie
koncert cz.l
15.50 „Pif i Herkules,, - ser. 24.00 Panorama
animowany prod. francuskiej
0.10 „Rocknoc,, - „Dezerter,,,
16.15 „Z kart krakowskiego ar koncert cz. 2
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00 „Zawsze po 21-szej„
23.40 Wieczór baletowy „Sióde
mka,, w „Jedynce,, - „Błękitny
Anioł,, choreografia: Rolad Pe
tit, tańczą: Dominique Kualfou
ni, Jean Pierre Aviotte i inni
1.20 Poezja na dobranoc

16.00 Program dnia
8.45 „Dom,, - magazyn
9.10 Jak zostać ministrem, czyli 16.05 „Licytacja,, - teleturniej
16.25 Losowanie Gier Liczbo
SZKOŁA ELIT
9.40 „Tacy sami,, - magazyn wych Tatalizatora Sportowego
w języku migowy m
1630 Panorama
10.00 „Wspólnota o kulturze,, - 16.40 „Misz - Masz,, - magazyn
„Utkane ze szpilek,,
nie tylko telewizyjny
10.30 Magazyn przychodnia,,
17.05 „Port lotniczy Dussel
10.40 YAPA 192
dorf,, - / 4 / - „Walizka pełna
11.00 Polska Kronika Filmowa dolarów,, - serial prod. niemiec
11.10 Akademia Polskiego Fil kiej
mu: „Nikt nie woła,, - film fab.
18.00 Program lokalny
z 1960 r. reż. Kazimierz Kutz,
1830 „Wielka gra,, - teleturniej
12.35 „Punkt widzenia,, - pro 19.15 Gość „Dwójki,,
gram ekologiczny Barbary 19.3 0 Galeria „Dwójki,, Alek
Czajkowskiej
sandra Jachtonia /M alarka,,
13.00 Zwierzęta świata: „Krai
20.00
Francois
Couperin
na ORŁA,, / 9 / - „W stronę „MESSE DES PAREISSES,,
lśniących gór,, cz.l - film dok. /msza organowa/
prod. angielskiej
2030 Poznajmy - Sarah Miles
13.30 „Kinomania,, - magazyn 21.00 Panorama
Program 2
Krzysztofa Gostkowskiego
21.25 „Słowo na niedzielę,,
14.00 „Wzrokowa lista przebo 2130 „Obrazy, słowa, dźwięki,,
7.30 Panorama
- program o sztuce
7.35 „Kaliber 92„ - wojskowy jów,, Marka Niedźwieckiego,,
1430 „Adam Bujak w poszuki 22.10 „Na południe od Brazos,,
magazyn publicystyczny
waniu utraconego Boga,, - film / 4 / - serial prod. USA
8.00 Rano
23.10 „Legendy filmu,, - Gene
8.20 „Mała księżniczka,, / 7 / - dok.
„Pierwsza uczennica,, serial ani 15.10 Studio sport - Koszyków Kelly
24.00 Panorama
mowany prod. japońskiej
ka zawodowa NBA
10.3 0 „Ulica Sezamkowa,, - pro
gram dla dzieci
11.3 0 „Róbta co chceta,, - roc
kowe spotkania, czyli muzycz
na jazda bez trzymanki, pro
gram Jerzego Owsiaka
1135 „Animals,, - program Ewy
Banaszkiewicz
12.40 Podróże w czasie i prze
strzeni: „Dotknięcie Midasa,,
/ 2 / - „Religie świata,, film dok.
Program 2
7.30 Przegląd tygodnia /d la nie prod. angielskiej
13.30 „Auto,,
słyszących/
8.00 Film dla niesłyszących 14.00 „Klub Yuppies?,, - pro
: „Rodzina Straussów,, /8 / - gram dla młodzieży
serial prod. niem. - ameryk.
14.25 Sport - zawodowa liga
8.55 „Słowo na niedzielę,, /dla hokeja NHL
15.10 „Spięcie,, - program Jo
niesłyszących/
9.00 Powitanie
lanty Fajkowskiej
9. 10 „Rebusy,, - teleturniej Woj 15.25 Kino familijne „Duchy
ciecha Pijanowskiego
dworu Buxley’a cz.2 - film fab.
prod. USA
9.30 Program lokalny

16.15 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 Bogusław Kaczyński za
prasza dzieci - „Bardzo straszny
dwór,,
18.10 „Bliżej świata,, - przegląd
telewizji satelitarnych
19.00 „Gwiazdy świecą wieczo
rem,, - Kazimierz Kord
19.30 100 pytań do...
20.40 Adam Bujak - Ruś - tysiąc
lat chrześcijaństwa
21.00 Panorama
21.30 Gość „Dwójki,,
21.40 „Kłopotliwy agent,, - film
fab. prod. francuskiej / r . prod.
1987, 86 m in /re ż . Jean - Pierre
Mecky, wyk. Catherine Deneu
ve, Pierre Arditt i in.
23.10 Klub Jazzowy „Dwójki,, koncert live, wyk. J. Śmietana, J.
Ptaszyn - Wróblewski i in.
24.00 Panorama

wersji oryginalnej/ i impresje
niemiecki
15.00 Język angielski
15.30 Uniwersytet Nauczyciel
ski - Kto się boi szkoły? Kto się
boi sexu?

18.3 0 „Kraje, narody, wydarze
nia,,
19.00 Katolicki Magazyn Mło
dzieżowy
19.15 Dobranoc „Reksio,,
c. d. na str. następnej

16.10 Program dnia
16.15 „Luz,, - program nastolat
ków
17.15 Teleexpres
1735 „Antena,,
18.00 „ALF,, - serial prod. USA

5

22.25 „Tap dance,, czyli szkoła
stepu Jiriny Nowakowskiej
22.45 Wiadomości wieczorne
c. d. ze str. poprzedniej
23.00 Kino europejskie: „Pra
1930 Wiadomości
wo,, - film fab. prod. fran.
20.05 Teatr Telewizji: Fiodor r. prod. 1961 - 117 min./ reż.
Dostojewski „Skrzywdzeni i po Jules Dassin, wyk. Gina Lollob
niżeni,,, reż. Izabella Cywińska rigida, Yves Montand i in.
22.00 Turniej łgarzy - Bogatynia 0.55 Poezja na dobranoc
92 - reportaż

Poniedziałek 24.04.92 r.

Wtorek 28.04.1992 r.
Program 1
8.00 Dzień dobry - Poranny M a
gazyn Rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9.35 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9.40 Program dnia
9.45 „Gotowanie na ekranie,,
/ l / - magazyn kulinarny
10.00 „Dynastia,, - serial prod.
USA
10.50 „Gotowanie na ekranie,,
/ 2 / - magazyn kulinarny
11.05 „Kwadrans na kawę,,
11.20 Pagart przedstawia - Ge
rard Berliner /F ran cja/
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 - 16.10 Telewizja Eduka
cyjna
12.15 Agroszkoła - kombajny
do zielonek

1235 Agroszkoła - ekonomika koszty eksploatacji maszyn
1230 „Surowce,, -„Boksyt,,,
serial dok. prod. niemieckiej
13.05 „Świadkowie przeszłości,,
- „Ręce i drewno,, - serial dok.
prod. czechowsłowackiej
13.20 Fizyka - kwanty energii
1330 Co, jak i dlaczego? Dlaczego słyszymy
14.00 Chemia - Chemia w rol
nictwie
1435 Tele - komputer
1435 „Przygody kapitana Remo„
15.15 SEZAM - magazyn po
pularnonaukowy
1530 „3-2-1- Kontakt,, - serial
dok. prod. angielskiej
16.00 Co, jak i dlaczego? - Dzień
i noc na ziemi
16.10 Program dnia
16.15 Dla dzieci: „Tik - tak,,
16.45 Kino TIK-TAKA: „Den
nis - Zawadiaka,, - serial prod.
franc.

dukaceyjna
12.15 Agroszkoła - kombajny
zbożowe
Program 1
1235 Agroszkoła - zespołowe
8.00 Dzień dobry - Poranny M a użytkowanie maszyn
gazyn Rozmaitości
12.45 Swego nie znacie, katalog
9.00 Wiadomości poranne
zabytków: Legnica - katedra
9. 10 Domowe przedszkole
1235 Spotkanie z literaturą 9.35 Porozmawiajmy o dzie bajka
ciach
13.25 Spotkania z panem Pas
9.40 Program dnia
kiem
9.45 „Giełda pracy - giełda 1335 Swego nie znacie, katalog
szans,,, cz.l
zabytków - Legnica - Mauzo
10.00 „Kobieta za ladą,, / 7/ - leum Piastów
„Historia praktykantki Zuzan 14.05 Wielka historia małych
ny,, - serial produkcji czecho miast
słowackiej
1435 Spotkania z literaturą 10.45 „Giełda pracy - giełda poezja modernizmu europej
szans,, cz.2
skiego
11.00 Kultura ludowa - kontek 15.00 Klementyna - widowisko
sty
poświęcone Klementynie z Tań
11.45 Polak w Salwadorze - re skich Hoffmanowej
portaż Romana Dobrzyńskiego 15.40 Uniwersytet Nauczyciel
12.00 Wiadomości
ski - Bliżej Europy - Między
12.10 Program dnia
narodowe Centrum Kultury
12.15 - 16.10 Telewizja Edukacyjna 16.10 Program dnia

Środa 29.04.1992 r.

Program 2
16.25 Powitanie
1630 Panorama
16.40 „Sonda,, - „Wielkie świat
ło,,
17.10 „Artysta i jego świat,, cz.
1 -„Tycjan,, film dok. prod. ang.
17.40 „Ojczyzna - Polszczyzna,,
- O Łukaszu, Wojciechu, Jerzym

i Grzegorzu
18.00 Program lokalny
1830 „Biuro, biuro,, /1 8 / „Horlacher Krazy,, serial prod.
niem.
19.00 „Pokolenia,, serial prod.
USA
19.20 Fotel „Dwójki,,
19.3 0 Arie baroku - Wanda Bar
giełowska
mezzosopran,

Urszula Bartkiewicz - klawesyn
20.00 Wielka piłka
20.3 0 „Sąsiedzi,,
21.00 Panorama
2130 Sport
21.40 „Wydarzenie tygodnia,,
22.00 „Opowieści z dreszczy
kiem,, / l / - „Przyniesione przez
kota,,, serial prod. angielskiej
23.00 997 - Kronika kryminalna
24.00 Panorama

17.05 Język angielski dla dzieci
17.15 Teleexpres
1735 „Królik Bugs,, - serial ani
mowany prd. USA
18.00 „Druga rewolucja rosyjs
ka,, / 5 / - serial dok. prod. an
gielskiej
1830 Polska z oddali - Jan No
wak Jeziorański
19.00 „TEST,, - magazyn kon
sumenta
19.15 Dobranoc „Mały Pingwin
PIK - POK„
1930 Wiadomości
20.05 „Dynastia,, - serial prod.
USA
21.00 Studio publicystyczne
„ZAPIS,,
22.15 „Haigh Life,, - program
rozrywkowy
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00 „Siódemka,, w „Jedynce,,„Niżyński,,- Film dok.prod.
francuskiej o słynnym tancerzu
i choreografie Wacławie Niżyń
skim

0.15 Family Album amerykań
ski kurs języka angielskiego
0.45 Poezja na dobranoc

16.40 „Sposób na starość,,
17.05 Przegląd kronik filmo
wych /„Daty,,,,, Getto,, /
17.40 Moja modlitwa
Program 2
18.00 Program lokalny
7.30 Panorama
1830 „Pod wspólnym dachem,,7.40 Rano
„Kleptomania,, - serial prod.
8. 10 „Diplodorianie,,, „Bunt francuskiej
maszyn,,, serial animowany 18.55 ’’Europuzzle,,
prod. francusko-amerykańskiej 19.00 „Pokolenia,, serial prod.
8.35 Świat kobiet - magazyn
USA
9.00 Program lokalny
19.20 Rozmowy o rzeczyniepos
930 Rano
politej
9.40 „Pokolenia,, - serial prod.
19.3 0 Język angielski /2 9 /
USA
20.00 Wielki sport
10.00 CNN
20.3 0 Vademecum Teatromana:
10.15 Język francuski /24/
Kreacja
zbiorowa a teatr jed
10.45 Klinika dr Anatolija K a
nego aktora
szpirowskiego
21.00 Panorama
11.00 Rano
2130 Sport
15.40 Powitanie
1530 „Diplodorianie,,- ser. 21.40 „Pod osłoną nieba,, - film
fab. prod. włosko-ang., reż.B.
anim. prod. franc.- amer.
16.15 Sport - High 5 - Lotniar Bertolucci, wyk. Debra Winger,
John Malkovich i in.
stwo
24.00 Panorama
16.30 Panorama

16.15 „Sami o sobie,, - magazyn
nastolatków
16.40 Kino nastolatków - „O
statni elektryczny rycerz,, / 1/ serial prod. USA
17.15 Teleexpres
17.3 5 „Klinika Zdrowego Czło
wieka,, - Alergicy i kurz
18.00 „Bill Cosby Show,, - serial
prod. USA
18.30 „Rewizja nadzwyczajna,,:
Wileńszczyzna - ostatni komen
dant
19.00 10 minut dla ministra pra
cy
19.15 Dobranoc „Opowieści
upierzonego węża,,
1930 Wiadomości
20.05 Studio sport
2135 Reflex - program publicy
styczny
22.10 To nie jest sprawiedliwe Jakie są granice wolności i praw
dziecka
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00 „DOM,, / 2/ - „Zapomnij

o mnie,, serial TP
0.25 Poezja na dobranoc

- architektura i natura
17.00 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
Program 2
17.05 „David Puttnam,, - film
7.30 Panorama
dok. prod. angielskiej
7.40 Rano
18.00 Program lokalny
8.10 „Starcom - Kosmiczne Siły 18.30 „Allo, Allo„ - serial prod.
Zbrojne Stanów Zjednoczo angielskiej
nych,, - serial animowany prod. 19.00 „Pokolenia,, - serial prod.
USA
USA
8.35 Świat kobiet - magazyn
19.20 Wywiad „Dwójki,,
9.00 Program lokalny
19.30 Język angielski
9.30 Rano
20.00 „Z biegiem rzeki,, / 5 / 9.40 „Pokolenia,, - serial prod.
serial prod. australijskiej
USA
21.00 Panorama
10.00 CNN
21.25 „Ekspres reporterów,,
10.15 „Rano,,
22.00 Rewelacja miesiąca: Mię
15.45 Powitanie
15.50 „Starcom,, - Kosmiczne dzynarodowy Dzień Tańca, Ad
Siły Zbrojne Stanów Zjedno olphe Adam „Giselle,,, choreo
czonych,, - serial animowany grafia: Y. Grigerovich, wyk.:
Natalia Bessmertnova, Yuri
prod. USA
16.15 Sport - Galopem - M aga Wasyuchenko, Elena Bobrova,
Violetta Voronina, Andrei Sit
zyn sportów konnych
nikow i inni
1630 Panorama
16.40 „Meandry architektury,, 24.00 Panorama

1235 Agroszkoła - ekonomika - „Niedźwiedź z bagien,,, cz.2 ser 7.40 „Rano,,
18.3 0 „Marc i Sophie,, - „Nigdy
C zw artek 30. 04 . 1992 r. maszyny
8.10 „Nowe przygody He-Ma więcej kotów,,, serial prod.
własne czy usługi
ial prod. USA
Program 1
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości poranne
9. 10 Domowe przedszkole
9.35 Porozmawiajmy o dzie
ciach
9.40 Program dnia
9.45 „Przyjemne z pożytecz
nym,, / l /
10.00 Gliniarz i prokurator serial kryminalny prod. USA
1030 „Przyjemne z pożytecz
nym,, / 2 /
11.05 „Sto lat,, - magazyn ubez
pieczeń społecznych
11.15 „Krym,, - reportaż
11.3 5 „200 lat Virtuti Militari,, wojskowy program dokumenta
lny
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 - 16.10 Telewizja eduka
cyjna
12.15 Agroszkoła -

1230 „Wspaniała maszyneria,, 19.00 Dziękuję - Jacek Kuroń
/5 /, „ Wątroba,,, serial prod. 19.10 Dobranoc - „Dziwny
włoskiej
świat kota Filemona,,
13.25 „Singapur,, - film dok. 1930 Wiadomości
Piotra Parandowskiego
20.05 Gliniarz i prokurator /13
14.10 „Żubr,, - film przyrodni ost. /, serial kryminalny prod.
USA
czy
14.25 Opowieści Księżniczki
21.00 „PEGAZ,,
14.40 Zwierzęta chronione
21.3 0 „Telemuzak,, - magazyn
14.50 Zwierzęta świata: „Kraina muzyki rozrywkowej
Orła,, /1 0 / - „W stronę lśnią 22.00 „Kuluary,,
cych gór,, - serial dok. prod. 22.10 Studio „TEMAT,, - „M a
angielskiej
łe wojny,,, reportaż Barbary Ja
kubiec
15.15 My dorośli
15. 40„Przez lądy i morza,,, Hin 22.45 Wiadomości wieczorne
duizm i jego konsekwencje
23.00 Dziś w senacie
16.10 Program dnia
23.15 Dobranoc paniom - felie
16.15 Dla młodych widzów ton Tadeusza Drozdy
„KWANT,,
23.20 Brits Awards 1992 - N a
grody Brytyjskiego Przemysłu
17.15 Teleexpres
Płytowego
1735 Magazyn Katolicki
18.00 „Sherlock Holmes i dr 0.50 Poezja na dobranoc
Watson,, - „Zapowiedź śmierci,,
serial prod. angielsko - polskiej Program 2
18.3 0 „Zwierzęta Ameryki,, - 7.30 Panorama

na,, - serial animowany prod. franc.
USA
18.55 „Europuzzle,, - /pow tó
8.3 5 Świat kobiet - magazyn
rzenie/
9.00 Program lokalny
19.00 „Pokolenia,, - serial prod.
9.30 „Rano,,
USA
9.40 „Pokolenia,, serial prod. 19.20 Jaka konstytucja - kon
USA
stytucja kwietniowa
10.00 CNN
19.3 0 Język francuski /24
10.15 Język angielski /2 9 /
20.00 Wielki sport
10.45 Język angielski /5 9 /
20.3 0 „Portret poza kadrem,, 11.15 „Rano,,
Ryszard Bugajski
15.45 Powitanie
21.00 Panorama
15.50 „Nowe przy gody He-Ma
na,, - serial animowany prod. 2130 Sport
21.40 Bez znieczulenia - pro
USA
gram Wiesława Walendziaka
16.15 Sport
22.00 „Hasło: deszczowy dzień,,
16.30 Panorama
16.40 Reporterzy „Dwójki,, film fab. prod. angielskiej
r.prod. 1984r. - 85 m in/reż. Ben
przedstawiają
17.00 „Wspólna Europa,, - Bolt, wyk. Charles Dance i in.
„Tworzenie wspólnoty Europej 23.30 „Kontynuacja czy ko
niec?,, - reportaż z Okręgowej
skiej,,
17.30 „Melduję,, - film dok. Wystawy Środowiska Plastycz
nego Wrocławia
Krzysztofa Krzyżanowskiego
18.00 Program lokalny
24.00 Panorama
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Pośw iąteczna
statystyka
uczuć
W drugim dniu świąt w ry
bnickim Urzędzie Stanu Cy
wilnego zawartych zostało
czternaście związków mał
żeńskich.
Tego samego dnia ode
brano tylko jeden poród, zaś
w Niedzielę Wielkanocną urodziło się dziesięcioro
dzieci.
Powyższe liczby nie odbie
gają od przeciętnych z kilku
ostatnich lat, a świadczą
o tym, że w sferze uczuć
trzymamy się normy...
/ A.Ł./

E s k u la p ia d y
- c ią g d a ls z y
Zmagania młodzieży na
szczeblu szkół podstawo
wych w ramach konkursu
„Eskulapiada,,, odbyły się
8 kwietnia w siedzibie PCK.
Wiceprezes Zarządu Rejo
nowego PCK FRANCI
SZEK BABILAS wyjaśnił
uczestnikom idee przyświe
cające konkursowi.
W konkursie brało udział
21 drużyn z rybnickich, żor
skich i gminnych szkół rejo
nu. Zwyciężyła drużyna SP
3 Żory w składzie Aleksand
ra Domagała i Magdalena
Skrobol. Opiekunką dziew
czynek jest ZUZANNA SI
TARZ, II miejsce zajęła SP
6 Żory, a trzecie SP 29 z Ry
bnika. Piękne nagrody książ
kowe ufundowała żorska
księgarnia, soki owocowe
Hurtownia „Wojciech,,, a pa
ni Irena Stopa z Wielopola
słodycze dla dzieci i kawę dla
komisji. Dziewczynki z SP
3 Żory wezmą udział w kon
kursie wojewódzkim.

/lo g /

Autobusowy „biznes,,

Foto: M. Troszka
,,Młoda para’’ na naszym
zdjęciu została sfotografowa
na w czasie pokazu sukien
ślubnych włoskiej firmy „Lo
retta”.

„Fatygować,, widza
Szczęśliwi rzekomo od
biorcy programów Rybnic
kiej Telewizji Kablowej, mo
gli obejrzeć kolejne świątecz
ne dzieło awangardowych
twórców tejże instytucji. Po
raz kolejny w roli świątecz
nej gwiazdy - pisanki wy
stąpiła znana i ceniona,
zwłaszcza w Rybnickim
Okręgu Węglowym - Agnie
szka Fatyga, z którą rozmo
wę, specjalnie w tym celu
wynajęty rozmówca, spro
wadzał usilnie na tematy
erotowizyjne z uporem zale
wając ją powtarzanymi wie
lokrotnie podręcznikowymi
komplementami. Samą arty
stkę wykreowano w progra
mie na dobrej klasy brzu
chomówcę, jako że przy ko
lejnej śpiewanej przez nią
piosence dźwięk rozjechał
się z obrazem, a słowa wydo
bywały się ze wspaniałego
„pudła
rezonansowego,,
wspomnianej piosenkarki
przy zamkniętych ustach.
Można się spodziewać, iż
w czasie kolejnych świąt pa
ni Agnieszka wystąpi w pro
gramie „naszej,, kablówki
w roli połykacza noży i trese
ra operatorów kamer.
Wacław Troszka

Wielu z nas pamięta nie autobusowy „biznes,,...
tak odległe znowu czasy,
Minął jakiś czas i bilety
kiedy w autobusach PKS bi zaczęto
rozprowadzać
lety sprzedawał i kasował w kioskach „Ruchu,,, w au
konduktor. Siedział sobie na tobusach zaś zamontowano
zarezerwowanym dla niego kasowniki. Rozwiązanie to
miejscu, przyjmował pienią wytrąciło z ręki przedsiębio
dze, w odpowiednich miej rczego kierowcy poważne
scach dziurawił bilet, często atuty. Jednak nie przy każ
wraz z biletem donosił sie dym przystanku znajdował
dzącemu pasażerowi resztę. się kiosk „Ruchu,,, a w za
Potem jego zadania przejął tłoczonych często autobu
na siebie kierowca. I wtedy sach był jeden kasownik. Sy
okazało się, że ten trzymają tuację komplikowali dodat
cy się rozkładu jazdy praco kowo nadgorliwi kontrole
wnik PKS-u, w pośpiechu rzy, sprawdzający nie tylko
ledwie nadążał z pobiera nominał na bilecie i jego ska
niem należności za bilet, ka sowanie, ale także adres
sowanie odkładał sobie do punktu sprzedaży. Uważali
następnego razu... A mógł najczęściej, że bilet powinien
odkładać, gdyż przy wycho być kupiony tylko w tych
dzeniu pasażera z autobusu punktach, które znajdują się
żądał od niego zwrotu bile przy linii jazdy danego auto
tu...
busu.
W taki sposób funkcjono
I znów, choćby tylko dla
wało wiele „prywatnych ini świętego spokoju, bilety ku
cjatyw,, w realiach gospoda powało się u kierowców, a ci
rki komunistycznej, także /nie wszyscy!/p o d ając bilet,

nakazywali tonem właścicie
li „nie kasować, oddać przy
wysiadaniu,,.
Tak było parę lat temu,
tak jest - co wydaje się dziw
ne - również obecnie. Proce
der oparty na okradaniu swe
go pracodawcy uprawia, wed
ług pobieżnych obserwacji, co
drugi kierowca PKS-u i choć
ciągnie się z niesłabnącym
natężeniem przez tak długi
okres czasu, nie słyszałem je
szcze o przypadku przyłapa
nia i ukarania kierowcy.
Na zakończenie chciał
bym zachęcić pasażerów
PKS do określenia w przy
bliżeniu kwoty, która trafia
nie do tej kieszeni, do której
powinna.
Zapewniam, że globalny
rachunek, to suma wcale nie
bagatelna, warta przywoła
nia w momencie najbliższej
podwyżki cen biletów. Tym,
którzy uważają, że kierowca
mało zarabia i należy mu się
ten „drobny,, dochód, propo
nuję płacenie napiwków...
/ A.Ł./

„STARY,,
KOŚCIÓŁ
NADAL
BEZ
KRZYŻA
W piątek 17 kwietnia br.
przed kościołem pw. Matki
Boskiej Bolesnej zebrała się
spora grupa rybniczan. Ode
rwali się od ostatnich, przed
świątecznych zakupów, by
przyglądać się próbie uwień
czenia kopuły kościoła krzy
żem, który po gwałtownej
burzy został zdjęty w paź
dzierniku ubiegłego roku.
Obecny, wykonany bezintersow
nie

ezintberesownie przez rybnickich
rzemieślników i zarazem pa
rafian kościoła, miał być
umieszczony na kopule
w Wielki Piątek. Jednakże
próba ta nie powiodła się.
Rybniccy strażacy w trakcie
umocowywania na wieży
kościelnej piorunochronu
odkryli, że pokryta blachą,

drewniana konstrukcja wieży
jest mocno przegniła i nie
utrzyma nowego krzyża
/p atrz - zdjęcie/.
Proboszcz parafii Matki
Boskiej Bolesnej ma zatem
nowe zmartwienie: musi wy
remontować kopułę, która od
1945 roku zdobiła wieżę koś
cioła - jak widać - dosłownie
„starego*.
Tekst i foto: gw
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RYBNICKA

KSIĄŻKA
TELEFONICZNA

26810
24970
27087
23516
24662
22422
25731
25678
23295
27857
21194
22967
27155
21949
27896
28171
24997
28280

Gruszczyk Paweł
Gruszczyk Zygmunt
Grycmon Roman
Grychtoł - Ekert Lidia
Grycz STefania
Gryczuk Lech
Gryczuk Marian
Gryzowska Alicja
Gryt Tadeusz
Grzegorzek Małgorzata
Grzegorzek Jan
Grzegorzek Hubert
Grzegorzek Marek
Grzegorczyk Krystyna
Grzegorzyca Czesław
Grzelak Barbara
Grzenia Wojciech
Grzegolec Grażyna
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Zawadzkiego
PI. Wolności
Reymonta
Powstańców
Wyzwolenia
Dąbrówki
Zamkowa
Dworek
Waryńskiego
Niewiadom
Olszowa
Zebrzydowicka
Hibnera
Dąbrówki
Wrębowa
Wandy
Na Górze
Chabrowa

21309
27380
27013
27816
28221
25794
25235
25616
26732
21645
23686
21246
21167
21307
22084
22305
21021
21264

Grzesiczek Stanisław
Grzesista Grażyna
Grzesik Irena
Grzesik Czesław
Grzesik Jan
Grzesiak Wanda
Grzomba Hubert
Grzonka Erwin
Grzonka Czesław
Grzonka Erwin
Grzonka Jerzy
Grzonka Jan
Grzonka Kazimierz
Grzonka Stanisław
Grzyb Barbara
Grzyb Teresa
Grzybczyk Janusz
Grzybek Albin

Łokietka
Wiejska
Nowotki
Mglista
Wandy
Kościuszki
Wodna
Wyzwolenia
Wawelska
Hibnera
Powstańców
Jagiełły
Myśliwska
Powstańców
Kościuszki
Kupiecka
Damrota
Dworcowa
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OGŁOSZEŃ
N abici w ... saksy W CENNIK
GAZECIE RYBNICKIEJ
Chętnych do pracy za gra
nicą nigdy w Polsce nie bra
kowało, a panujące u nas
bezrobocie
niewątpliwie
zwiększyło ich ilość. Trudną
sytuację wielu rodaków i ich
niepohamowaną chęć do
pracy za „zielone,, postano
wiła wykorzysta ć j edna z ry
bnickich firm budowlanych.
Dyrektor tego przedsię
biorstwa, Józef Z. od 1989
roku do chwili obecnej ogła
sza w lokalnej prasie całej
Polski, a szczególnie regio
nów północno-wschodnich,
że organizuje wyjazdy do
pracy przy budowie obiek
tów sakralnych w Austrii,
oraz na budowy w Belgii,
Holandii, a nawet w Kuwej
cie. Warunkiem zakwalifi
kowania chętnych do wyjaz
du jest wpłacenie kaucji
gwarancyjnej
na konto
przedsiębiorstwa. Wysokość
tej kaucji wynosiła od 500
tys. do 1 mln zł. Czasami
pobierano także dodatkowo
400 tys. zł za wyrobienie wi
zy wyjazdowej. W roku 1989
nie były to małe pieniądze.
Osobom, które odpowie
działy na ogłoszenie, firma
przesyłała informatory na
temat swej działalności. Wa
runki kontraktów miały być
wprost bajkowe. Obiecywa
no wszelkie świadczenia soc
jalne i rodzinne, a nawet
bezpłatne przejazdy na wizy
ty do kraju. Wielu dało się
skusić i przesłało pieniądze
na konto przedsiębiorstwa.
Niestety - na próżno oczeki
wali na odpowiedź!
Nabici w ten sposób w bu
telkę, zaczęli więc starać się
o zwrot swoich pieniędzy.
Wysyłali listy z prośbą
o przyśpieszenie wyjazdu lub
odesłanie wpłaconej kaucji.
Telefonowali do
firmy,
a wielu przyjeżdżało do Ry
bnika, ponosząc dodatkowe
koszty - czasami całkowicie
niewymierne. Ani jednej
z tych osób nie udało skon
takować się z Józefem Z.
Kto miał więcej szczęścia,
mógł porozmawiać jedynie

z panienką z okienka. Firma
często zmieniała swoją sie
dzibę, nie informując o tym
zainteresowanych i trudno
było do niej dotrzeć. A gdy
komuś udało się odnaleźć
biura przedsiębiorstwa - wi
dma, drzwi były zamknięte.
Józef Z. przewidział, że
mogą znaleźć się tacy, któ
rzy będą usiłowali skontak
tować się z nim osobiście.
Dlatego w przesyłanych in
formatorach zastrzegł, żeby
w żadnym przypadku nie
przyjeżdżać do Rybnika.
Należy cierpliwie czekać na
wyjazd, a firma wszelkie in
formacje wyśle pocztą.
Tych, którzy nie posłuchali
by tego wezwania uprzedzał,
że w pobliżu siedziby przed
siębiorstwa mogą znajdo
wać się osoby rozpowszech
niające nieprzychylne mu
opinie. Nie należy im dawać
wiary - są one z gruntu fał
szywe.
Znaleźli się jednak tacy,
którzy nie dali wiary Józefo
wi Z. Rybnicka prokuratura
od dłuższego czasu zasypy
wana była listami od osób
naciągniętych przez zmyśl
nego przedsiębiorcę. Wielu
też zgłaszało się osobiście.
Rozpoczęto więc w tej spra
wie dochodzenie. Do chwili
obecnej ujawniono 76 osób,
które wpłaciły pieniądze na
konto przedsiębiorstwa, li
cząc na załatwienie im pracy
za granicą. Wpłaciły one
w sumie kwotę 44 mln 300
tys.zł.
Żadna z tych osób nie wy
jechała do pracy do dzisiaj.
Wszyscy pokrzywdzeni po
dejmowali działania w celu
odzyskania pieniędzy. Jedy
nie w 9 przypadkach stara
nia te okazały się skuteczne.
W toku postępowania pro
kuratura ustaliła, że firma nie
podjęła żadnych konkretnych
działań zmierzających do re
alizacji obiecywanych wyjaz
dów. Józef Z. nie miał takich
możliwości, ani też nie robił
nic, aby je uzyskać. Co praw
da twierdzi on, że podejmow
ał

wał starania w różnych in
stytucjach, nie jest jednak
w stanie wyjaśnić jakie to
były instytucje. Co więcej nie miał zezwolenia na dzia
łalność werbunkową do pra
cy za granicą. A takie ze
zwolenie wydawane przez
Ministerstwo Pracy i Polity
ki Socjalnej jest konieczne.
Rybnicka
prokuratura
skierowała więc akt oskar
żenia do Sądu Rejonowego.
„Klientami,, Józefa Z. byli
mieszkańcy m.in. Olsztyna,
Lublina, Rzeszowa, Zamoś
cia, Kielc, Korfantowa, Pio
nek,
Kędzierzyna-Koźla,
Kraśnika, Polic, Jordanowa,
Tamowa, Chełma, Lubarto
wa i Starachowic. Lista po
krzywdzonych jest na pewno
niepełna. Prokuratura spo
dziewa się dalszych zgłoszeń
pokrzywdzonych przez zmy
śloną firmę.
W tym przypadku, RYB
NICKIE przedsiębiorstwo
nabierało naiwnych z terenu
całego kraju. Łatwo jednak
wyobrazić sobie ODWRO
TNĄ SYTUACJĘ - że mie
szkańcy naszego miasta zo
staną oszukani przez cwa
niaków innych części Polski.
A w takim przypadku - im
dalej
od
potencjalnych
„klientów,,, tym lepiej. Dla
tego też należy się poważnie
zastanowić zanim powierzy
się swoje pieniądze komuko
lwiek. Trzeba sprawdzić, czy
przedstawione propozycje
i obietnice są rzetelne, czy
oferująca swoje usługi firma
jest wiarygodna. Nie wierz
my na słowo, gdy ktoś nam
obiecuje bajecznie korzystne
warunki - mogą się one oka
zać przysłowiowymi grusz
kami na wierzbie. Często ró
żni cwaniacy starają się ścią
gnąć jak najwięcej pieniędzy
od naiwnych - by później
nimi obracać i w ten nieucz
ciwy sposób osiągnąć korzy
ści.
Firma Józefa Z. żerowała
głównie na osobach bezrobot
nych, wśród których jego
obietnice trafiły na podatny
grunt.
/ja k /

1 cm2 - 8.000,- zł
1/4 kolumny - 900.000,- zł
1/2 kolumny - 1.600.000,- zł
3/4 kolumny - 2.400.000,- zł
1 kolumna - 3.000.000,- zł
1 słowo - 5.000,- zł
1 słowo w ogłosz.towarzyskich 2.000,- zł
UWAGI DODATKOWE
1. Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie
krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety dolicza się 50 procent.
2. Za umieszczenie ogłoszenia na pierwszej i ostatniej
stronie dolicza się 100 procent.
3. Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.
4. Bonifikaty:

- 10 procent przy 2-5 ogłoszeniach tej samej treści
- 20 procent przy 5-10 ogłoszeniach tej samej treści
- 30 procent przy ilości ogłoszeń większej niż 10

PORADY PRAWNIKA - w środy
Przypominamy naszym czytelnikom, że dyżury
prawnika udzielającego bezpłatnie porad, prze
niesione zostały na środy, w godz. od 15.00 do
17.00. Prawnik dyżuruje w siedzibie naszej reda
kcji, tel. 288-25.

EKSPRES
Rybnik
Reja 2

Wywoływanie negatywów i wy
konywanie odbitek w dwóch
formatach. Terminy od 1 do 24
godzin. Ceny konkurencyjne.
„Dziś fotografujesz
- dziś masz zdjęcie,,

W AFC
Laboratorium
Fotografii Barwnej
Rybnik, ul. Łony 12,
jedno zdjęcie
T Y L K O 1900.-zł

Trzech mężczyzn z Ryb
B
R
D
IA
N
E
Z
S
O
Ł
G
nika w wieku do 40 lat, za
trudnię do handlu hurtowe
go. Zgłoszenia: Hurtownia
„MARCO,,, ul.Kościelna
7 /w podwórzu/, od 8.00 do
16.00, tel. 22-078

N O T E S DO M O W Y
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MIĘDZYNARODOWE
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kod - 354
ISLANDIAMiejscowość Nr kierunk.
6
Akureyri
3
Akranes
4
Flateyri
Hafnarfjoerdur
1
6
Husavik
4
Jsafjoerdur
2
Kefl awik
Kopawogur
1
Neskaupstaadur
7
6
Olafsfjoedur
4
Patreksfjoedur
Reykkjawik
1
5
Saudarkrokur
7
Seydisfjoerdur

Siglufjoerdur
Yestmannaeyjar

6
8

JUGOSŁAWIA-kod - 38
Miejscowość Nr kierunk.
78
Banja Luka
85
Bar
Beogard
(Bel
grad)
11
77
Bihać
97
Bitola
30
Bor
63
Celje
86
Cetinje
32
Ćacak
46
Daruvar

Doboj
Dubrownik
Gorazde
Gorica pri Slivnici
Gospić
Jajce
Karlovac
Kićewo
Koper
Kotor
Kraljewo
Kruśevac
Leskiiivac
Livno
Ljubljana

74
50
73
63
48
70
47
95
66
82
36
37
16
80
61

Maribor
Mostar
Nikśic
Niś
Osijek
Pancevo
Pazin
Peć
Postojna
Pozarevac
Prijedor
Prijepolje
Priśtina
Prokuplje
Pula
Rijeka
Sarajewo

62
88

83
18
54
13
53
39
67
12
79
33
38
27
52
51
71
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RYBNICKA

Blisko 90 la t...
Blisko 90 lat służył jako
szyb wydechowy kopalni
,Chwałowice,, /stara nazwa
,,Donnersmarck,,/. Szyb III,
el żący na terenie granicznym
Chwałowic i Jankowie, zos
tał zgłębiony prawdopodobn
ie ok. 1903 roku do głębo
kości 195,5 m jako szyb wen
tylacyjno-materiałowy, ma
6,6 m średnicy w świetle
obudowy.
W roku 1962 zlikwidowa
no kołowrót do wyciągania
opuszczania materiałów
górniczych. Uzbrojono go
w dźwigary szybowe i przy
stosowano do opuszczania
materiałów oraz awaryjnej
jazdy ludzi. Szyb posiadał
też przedział drabinowy. Do
1975 roku używany był do
opuszczania materiałów gó
rniczych do pokładów eks
ploatowanych z poziomów
140 i 180 m. Później, niemal
do końca 1991 roku, służył
tylko jako szyb wydechowy.
DZIŚ JUŻ PRZECHO
DZI DO HISTORII. Trwa
proces likwidacji szybu, któr
ego funkcje wentylacyjne
przejął szyb VII w Gotartow
icach. Zdemontowano już
wieżę szybową, wyłączono
stare, zabytkowe wentylatory

Czarna piana
historii na ścianie
Na poszukującego chwili
wytchnienia w parku przy
ulicy Gliwickiej, czekają
dość osobliwe atrakcje. Tyl
na ściana budynku, który na
leży do Zakładu nr 17 Przed
siębiorstwa Wyrobów Che
micznych VIOLA PRO
DRYN przy ulicy ks. dra
Brudnioka 4, została /p o za
malowaniu
poprzednich/
pokryta nowymi napisami.
Ich wymowa jest zdecydo
wanie profaszystowska i an
tysemicka. Są też napisy na
wiązujące do najciemniej
szych doświadczeń aparthei
du /segregacji i poniżania
ludności murzyńskiej/ ro
dem z dawnej RPA oraz ko
mentarz do współczesnej sytuacji

P
szow
ie - odc. VIII
igrałam - mówiła dziewczyna.
Tak, moi ludkowie trudno
płakać po niewczasie. Łatwo
igrać z ogniem, ogień serce
pali, wina duszę plami. Złe się
lęgnie ze złego miłowania,
acierpienie potem długie.
Tak zakończył swoją gadk
ę Szymon. Nagrodzono go
klaskaniem, a niejeden ze słuc
haczy zamyślił się nad słowami

entylaorwy, które od samego począt
ku wyciągały zużyte powiet
rze z kopalni. Cale nadszybie
to niemalże muzeum. Wen
tylatory firmy SCHTEUVERK z Dortmundu, z sil
nikami firmy SIEMENSS C H U C K E R T z 1903 roku
/wentylator
rezerwowy/
oraz ten sam wentylator głó
wny, z silnikiem firmy ŻY
CHLIN, dawniej - JOHN
ZIELINSKI z 1949 roku.
Maszyna wyciągowa po
chodzi z 1962 roku i jest
produkcji Zakładów Urzą
dzeń Technicznych „ZGO
DA,,. Urządzenia te niszczeją

ją obecnie na likwidowanym
nadszybiu i szkoda, że okres
likwidacji szybu przypadł na
te, a nie inne czasy. Aż prosi
się, by przesłać je do mu
zeum techniki górniczej, ale
czy takie istnieje?
A może dyrekcja kopalni
przed całkowitym zniszcze
niem tych zabytków zainte
resuje nimi ich wytwórców?
SIEMENS jeszcze istnieje,
ale nic nie wiadomo o firmie
SCHTEUVERK z D ort
mundu. Gdyby już nie ist
niała, byłby to jeszcze jeden
przypadek, kiedy to dzieło
przeżyło mistrza... Trochę
żal tego miejsca pracy kilku
pokoleń.
CZ. GOLIŃSKI

Szyb III kop. „Chwałowice,, - już bez kół szybowych
Foto: Cz. Goliński
sytuacji politycznej w Polsce.
Na podstawie napisów mo
żna sobie wyrobić opinię na
temat stanu świadomości his
torycznej ich autora. Z luboś
cią i nie wiadomo czym uza
sadnioną satysfakcją sięga
on do najbardziej ponurych
doświadczeń ludzkości XX
wieku po to, by je tu i teraz
upowszechniać. Jego wyob
raźnia jest zarażona czarny
mi wizjami pogardy wobec
drugiego człowieka - jakby
fakt, że wywodzi on się z in
nej kultury miał go całkowi
cie deprecjonować. Tymcza
sem wizytówka, jaką ów au
tor /autorzy?/ sobie i, nie
stety, nam wystawił - jego
samego i nas przechodzących
obok siadających na ławkach
poniża i obraża!
Nasz rybnicki ueber
mensch /b o za takiego zape
wne się uważa, malując swoje
słowami bajarza. Ognisko za
częło wygasać, ludzie rozcho
dzili się do domów. Noc była
pogodna, wygwieżdżona.
Tomek nie mógł się uwol
nić od wspomnienia dziw
nych, zielonych oczu dziew
czyny, pełnych wyrzutu i ob
razy. Przejął się jej losem po
tym, co usłyszał od Bronki.
Nagle przyszło mu do głowy:
dałbym jej gwiazdkę z nieba,
żeby była szczęśliwa... i zaraz
roześmiał się w duchu. Co za
głupstwa czepiają się człowieka

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

je „credo,, na ścianach/ wy
rysował sobie uśmiechnięty
autoportret, obok symbolu
dolara i hakenkreuza. Gorz
ką zadumę musi budzić krót
ka i wypaczona pamięć auto
ra tych graffiti w konfrontacji
z pomnikami autentycznej
wiary /Kościół Akademic
k i/ oraz chęci utrwalenia lu
dzkiej niedoli/ obelisk upa
miętniający rosyjskich żoł
nierzy, którzy zginęli w czasie
pierwszej wojny światowej
w kopalni „Rymer,,/ , które
znajdują się tuż obok.
Interesuje mnie nie tyle
zaczadzona świadomość au
tora ściennych napisów, co
świadomość ludzi nie przy
gotowanych do ich oceny.
Dlatego tylną ścianą budyn
ku w parku przy ulicy Gliwi
ckiej polecam uwadze odpo
wiednich służb miejskich.
/g w /
iekca. Przecież ona jest obca,
złow
niczego od niego nie chciała,
ani chcieć nie będzie, to tylko
oczadzenie nocą, urokiem og
niska i gadką Szymonową...
a jednak czuł, że jest coś
winien tej dziewczynie o uro
cznych oczach i imieniu jak
śpiew organów...
Zamyślony szedł wśród
wrzaskliwej gromadki towa
rzyszy, jakby coś się zaczęło,
czego jeszcze sam nie rozu
miał, a przyszło tak nagle
i znienacka.
c.d.n.

NIE

ABECADŁO
RZECZY
ŚLĄSKICH

STRZELAĆ!

70 lat temu część Górnego
Śląska została przyłączona
do Polski. Nie stało się to
jednak samo. Poprzedziły
ten fakt liczne walki tych,
którzy chcieli mieszkać
w Niemczech z tymi, którzy
pragnęli połączenia z Pols
ką. Czasy te z pozycji ryb
niczanina tak określił Artur
Trunkhard w „Dziejach
miasta Rybnika...,, / s . 175/.
„Okroponościom niemiec
kim, które po stronie pol
skiej nie pozostały prawie
nigdy bez odpowiedzi, po
łożyło kres przejęcie władzy
przez rządy uporządkowa
ne,,. Czyli mamy dowód, iż
Polacy także organizowali
akcje odwetowe na swych
wrogach. Pamiętam też
z opowiadań babci, charak
teryzujących czasy konflik
tów
polsko-niemieckich.
Słyszałem wtedy: „Polacy,
też czasami robili różne
świństwa...,,
Niektórzy, czytając te sło
wa oburzą się, że mówi się
coś złego na Polaków. Ale
taką reakcję możemy za
wdzięczać naszej mentalno
ści historycznej, zgodnie
z którą, Polacy byli zawsze
dobrzy, biedni i sprawiedli
wi. A inni byli tak źli, że do
dzisiaj należy za to do nich
strzelać.
Nie można spoglądać
w przeszłość oczyma dziecka

germanofilskich przekonań.
A przecież Śląsk, to Polska
do której żywioł niemiecki
przyniósł tylko śmierć.
SĄ TEŻ TACY: Śląsk to
Śląsk i byłoby najlepiej, gdy
by wszyscy inni wzięli od
niego swoje łapy.
Każdy z tych sposobów
myślenia operuje pewnym
pojęciem mitu, bajki i używa
ich do orzekania o rzeczywi
stości realnej. Trudno z taką
argumentacją polemizować,
podobnie jak nie sposób jest
udowodnić, że to nie Czer
wony Kapturek zjadł wil
ka...
Rzeczywistość jednak, za
pewniam, jest o wiele ciekaw
sza od mitu. A dodatkową jej
zaletą jest to, że istnieje!!
Tylko trzeba się do niej prze
drzeć.
X
X
X
W historii Polski drzemie
wielka siła, ale jeszcze więk
sza słabość! O „sile,, nie trze
ba chyba przekonywać, gdyż
stanowiła ona dominującą
nutę w przezwyciężaniu za
borów, wojen, okupacji, czy
wreszcie panowania zabój
czych „ideologii,,.
Zaś „słabość* nie tkwi
w samych poszczególnych da
wnych wydarzeniach, lecz
w sposobie ich pojmowania.
A sposób ten każe nam ciąg
le cieszyć się z pobicia Krzy
żaków pod Grunwaldem,

i widzieć wszystko w dwóch
barwach - „czarnej,, i „bia
łej,,. Oczywiście, taki upro
szczony obraz uzyskuje się
głównie za sprawą swej włas
nej niewiedzy oraz dzięki za
cofanej koncepcji nauczania
polskiej szkoły.
Taka spłaszczona wizja
np. dziejów Śląska jest bar
dzo groźna. Zanalizujmy to!
JEDNI
TWIERDZĄ:
Niemcy i ich kultura były dla
Śląska niekwestionowanym
i zaprzepaszczonym dobro
dziejstwem.
INNI: mówienie o pozy
tywnej roli kultury niemiec
kiej na Śląsku, jest jedynie
próbą zamaskowania swych

chodzić z podniesioną głową
w stolicy Austrii orędując
„wiedeńską odsiecz,,, czy
ciągle czuć się przedmurzem
chrześcijaństwa, które już
u niejednego z nas zeszło na
„psie pole,,. Ten specyficzny
sposób „życia historią,,, tak
niezrozumiały przez obcych,
stanowi dosyć poważny, mo
im zdaniem, komponent na
szego „zacofanego,, oblicza.
Oblicza, które smutną praw
dę np. o naszym astronomicz
nym niezorganizowaniu /w
porównaniu z Niemcami czy
Szwajcarami/, przytłumia
duma z geniusza Mikołaja
Kopernika, czy charyzmatu
naszego Papieża. A CO MA
PIERNIK DO WIATRAKA
???
MAREK SZOŁTYSEK
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SPO R T
Ci wszyscy, którzy pofaty
gowali się na stadion KS
ROW w środę 15 kwietnia,
mogli zobaczyć mecz o ja
kim marzy się w ciągu dłu
gich zimowych miesięcy,
czekając na swą ulubioną
porę roku - sezon żużlowy.
Pomysł zrodził się nagle,
a pertraktacje w sprawie
przyjazdu rywali do Rybni
ka ograniczyły się właściwie
do uzgodnienia ceny, za jaką
prezes Morawski zgodził się
przyjechać ze swą drużyną
do Rybnika. Już na samym
początku ustalono, iż będzie
to pojedynek w krajowych
składach i trzeba przyznać,
iż była to decyzja właściwa,
jako że rodzimi jeźdźcy udo
wodnili, iż do stworzenia pa
sjonującego widowiska wy
starczy autentyczna żądza
walki i zwycięstwa.
Smaku całemu wydarze
niu dodawał fakt, iż był to
właściwie nie tyle pojedynek
dwóch żużlowych zespołów,
co dwóch pryncypałów: M o
rawskiego z Niemyjskim.
Tak naprawdę było to już
drugie starcie, pierwszym
była walka, rzecz jasna kore
spondencyjna, o pozyskanie
do swojej drużyny mistrza
świata Jana O. Pedersena.
Pedersen wybrał Rybnik
i Niemyjskiego, choć M o
rawski w pomeczowym ko
mentarzu nie powstrzymał
się od ironicznej wypowiedzi
na temat pięciu punktów
zdobytych przez Duńczyka
w pierwszym ligowym me
czu z „Iskrą,,. W innych
kwestiach zabierał głos
w sposób bardzo, bardzo dy
plomatyczny.
Zgoła inne było zachowa
nie szefa rybnickich żużlow
ców, wykonującego w par
kingu i na torze swój taniec
radości, w wir którego w pe
wnym momencie porwany
został jego ojciec, dzielący
z synem radość ze zwycięst
wa nad zespołem mistrza
Polski.
Niemyjski, co by o nim nie
pisać, jest człowiekiem szaKRONIKA POLICYJNA
Do szkoły - po wiertarkę
Do Szkoły Podstawowej nr 17
przy ul. Elsnera włamali się nie
znani sprawcy. Po wybiciu szy
by w drzwiach wejściowych do
stali się do środka i skradli wier
tarkę elektryczną wartości 500
tys. zł.
Kosztowne narzędzia
Z warsztatu instalacji CO
przy ul. Kadłubka skradziono
narzędzia ślusarskie wartości 40
mln zł. Włamywacze weszli do
budynku po wyłamaniu zamka.
Włamanie na hałdzie
Na terenie hałdy KWK
„Chwałowice,, w Jankowicach
włamano się do koparki, krad
nąc akumulatory wartości 2,2
mln zł.
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błąd, odjeżdżając od krawę
żnika, co kosztowało go zre
sztą stratę jednego punktu.
Przeszarżował nieco Antoni
Skupień, który zaciekle ata
szanującym swych widzów, kując na łuku, zahaczył
których, niestety, przycho swym przednim kołem o mo
zielonogórzanina
dzi na stadion wciąż stosun tocykl
kowo mało. To właśnie on i runął na tor, łamiąc lewą
nie pozwolił Adamowi Paw rękę.
liczkowi zjechać do parkin
Powodów do radości nie bra
gu po zakończeniu wygrane kowało natomiast Bronisławo
go przez niego biegu trzy wi Klimowiczowi, na którego
nastego, lecz wysłał go po aktorską sztuczkę przy wejściu
nownie na tor, by raczył w wiraż dał się nabrać rybnicki
podnieconych sportową wa arbiter, wykluczając z biegu
zdziwionego bogu ducha win
lką widzów swymi cyrkowy nego
Szymkowiaka.
mi popisami. Pawliczka nie TwarzJarosława
biegnącego po upadku
trzeba dwa razy prosić, toteż do parkingu trenera rybniczan
już po chwili rybnicki „wie rozpromieniał
znaczący
czny rezerwowy,, pędził na uśmiech prawdziwego żużlowe
jednym kole i wykonywał go rutyniarza.
niepowtarzalne motocyklo
Prezes Morawski, przez cały
we piruety. Atmosfera na mecz uparcie stojący obok bok
trybunach była naprawdę sów swych zawodników, z pora
gorąca, czego najlepszym żki w tym prestiżowym meczu
potwierdzeniem było wchło nie robił rzekomo tragedii, choć
nięcie przez Rybnicki Speed jego rozogniona twarz silnie
z białym kołnie
way Fanclub grupki „nieza kontrastowała
rzykiem przy ozdobionej preze
leżnych,, kibiców - szalikow sowskim krawatem koszuli.
ców /nieco mniej kultural Niestety, opuszczając Rybnik,
nych/, którzy pod koniec o rewanżu pan Zbigniew nawet
meczu przywędrowali do se nie wspomniał...
ktom Fanclubu, by razem
Wygrywając to spotkanie, żu
świętować zwycięstwo. Gdy żlowcy „Jeanete- ROW,, uzys
na miejsce owego świętowa kali chyba wiarę we własne siły,
nia wybrali sobie parking, przekonując tym samym nawet
na teren którego za wszelką największych niedowiarków, iż
cenę usiłowali się dostać, niegroźny im zespół mistrza Pol
funkcjonariusze policji zmu ski, a co dopiero drugoligowi
sili ich do płaczu, częstując rywale. Kolejny mecz na włas
stadionie czeka ich 1 maja,
małą porcją gazów łzawią nym
kiedy to o 16.30 zmierzą się
cych.
znów w międzynarodowym
Sam mecz był istotnie pas składzie z drużyną Polonii-Piła.
jonującym
pojedynkiem
Wacław TROSZKA
dwóch klasowych zespołów.
X
X
X
Nie było „wożenia się,, z tyłu
Henryk Bem, który w Kroś
i przegranych pozycji. Wal nie przy wyjściu z ostatniego
ka trwała na każdym metrze łuku w efekcie najechania na
toru, na prostej i na łuku, dziurę stracił panowanie nad
przed i za linią trzydziestu motocyklem i ocierając się
metrów. Rybniczanie jeździ o bandę runął na tor, jak się
li bardzo ofensywnie, a ataki okazało, doznał tylko niegroź
po wewnętrznej w wykona nych potłuczeń.
kilka dni przebywał
niu Korbela czy Eugeniusza w Przez
szpitalu w Żorach, gdzie już
Skupienia były istotnie naj drugiego dnia odwiedzili go ko
lepszej marki. Podobał się ledzy z zespołu. Bardziej po
również Adam Pawliczek, szkodowany okazał się żużlo
który na swojej „Jawie,, wy wiec „Victorii,„ który doznał
grywał zdecydowanie, mimo otwartego złamania kości
iż popełniał wciąż ten sam przedramienia.

2:0 dla Niemyjskiego

Niemyjski kontra Moraw
ski. Po krótkiej, siłą rzeczy,
kurtuazyjnej rozmowie, roz
gorzała prawdziwa walka na
torze; podczas gdy żużlowcy
pokonywali kolejne okrąże
nia, w parkingu trwało fa k 
tyczne rozpracowywanie ry
wala.
Zwycięstwo jednego mena
dżera było porażką drugiego.
Foto: W. Troszka

Złapali go sami
Na parkinku przy ul. Sławi
ków 8 kwietnia ok. 21.30 dwóch
mieszkańców Rybnika ujęło na
gorącym uczynku włamywacza
„samochodowego,,. W parkują
cym tam fiacie 126 p przestępca
zniszczył instalację elektryczną
i wyposażenie wartości 2 mln zł.
Uszkodził także wycieraczki
i lusterko boczne w innym „ma
luchu,,. Sprawca włamał się do
samochodów po pijanemu.
Kradzież trabanta
Z parkingu przy ul. Komin
ka, 10 kwietnia ok. 12.30 skra
dziono trabanta combi wartości
5 mln zł. Cóż NRD-owcy swo
ich trabantów starają się pozbyć
- u nas je kradną.
Do opla przez okno
Niecodzienne włamanie „sa
mochodowe,, miało miejsce

w nocy z 11 na 12 kwietnia przy
ul. Kościelnej. Złodziej dostał
się do zaparkowanego tam opla
po wyjęciu szyby przedniej.
Skradł kurtkę z madery, sweter,
2 role kabla telewizyjnego i 10
kaset magnetofonowych warto
ści 3 mln zł.
Nie pojeżdżą
W nocy z 11 na 12 kwietnia
z Ośrodka Szkolenia Kierow
ców przy ul. Kościuszki skra
dziono motocykl WSK 125 war
tości 800 tys. zł.
Nieudana kradzież
12 kwietnia w parku przy ul.
Dworcowej usiłowano dokonać
zuchwałej kradzież torby wraz
z zawartością. Na szczęście
przestępstwo się nie powiodło,
a dwóch mężczyzn podejrza
nych o tą kradzież zatrzymała
policja.

Śmierć w kotłowni
W kotłowni hotelu przy ul.
Jankowickiej 12 kwietnia zmarł
w wyniku zaczadzenia palacz.
Policja nie stwierdziła działania
osób trzecich.

Jak jeździć - to PKS-em
Między 10 a 13 kwietnia wła
mano się „na pasówkę,, do scho
wka w pomieszczeniach rozli
czeń kierowców PKS-u. Skra
dziono bilety autobusowe war
tości 6 mln zł.

Elektryczny pożar
12 kwietnia przy ul. Wandy
zapaliła się szafa elektryczna
z osprzętem i licznikami. Przy
czyną pożaru były znajdujące się
wewnątrz papiery i trociny.

Chuligani w areszcie
14 kwietnia ok. godz. 22.30
patrol zmotoryzowany policji
w wyniku penetracji terenu przy
ul. 3-Maja ujął dwóch spraw
ców pobicia, które miało miej
sce na postoju taksówek przy pl.
Wolności.

Narkomani?
Do przychodni przy ul. Ślą
skiej w Chwałowicach między
11 a 13 kwietnia włamali się
nieznani sprawcy na tzw. „pasó
wkę,,. Skradziono strzykawki
i igły jednorazowe, rękawiczki
oraz bloczki recept wraz z pie
czątką.

Elegant
W nocy z 13 na 14 kwietnia
włamano się do kiosku „Ru
chu,, przy ul. Szewczyka. Zło
dziej, po zerwaniu kłódek
w drzwiach, zabrał papierosy,
dezodoranty oraz perfumy
damskie i męskie wartości 7 mln
zł.
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Pod znakam i
ZODIAKU

SZTUKA* TWÓRCY* WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

BARAN
21.03. - 20.04.
Patrzysz trzeźwo na spra
wy i angażujesz przede
wszystkich rozsądek. Nie za
szkodzi tym razem dodać
szczyptę uczucia...

„JA J E S T E M

ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYWOT.
/Jan - 25/

BYK
21.04. - 21.05.
Wieczna obawa o przy
szłość utrudnia Ci życie. Nie
zawadzi pomyśleć o dniu dzi
siejszym.

Do takiego grobu - jednego z wielu wykonanych w Ziemi
Świętej - złożył Józef z Arymatei zwłoki Jezusa i „i zatoczył
przed wejście wielki kamień„ / Mat. - 27,6 0 /.
Mimo wielkości i wagi kamienia, grób może zamknąć
jeden człowiek. Wyżłobienie, w którym porusza się kamień,
wykuty w kształcie koła, nachylone jest ku wejściu. Aby
grób otworzyć, potrzeba wielu ludzi. Należy wtedy kamień
wtoczyć do góry i zabezpieczyć klinem.

BLIŹNIĘTA
22.05. - 21.06.
Impulsywność i spontani
czność w działaniu często wy
wiera denerwujący wpływ na
otoczenie. Spróbuj powściąg
nąć wahania nastrojów.

Wnętrze grobu wykutego w skale /z prawej strony brzeg
okrągłego kamienia/ w rysunku Mariana Raka

Sukcesy w Bydgoszczy
Tydzień temu pisaliśmy
o sukcesie, jakim było za
kwalifikowanie się dwóch
chórów z Rybnika na OGÓ
LNOPOLSKI KONKURS
CHÓRÓW SZKOLNYCH
A’CAPELLA
BYDGO
SZCZ ’92. Czternastego
kwietnia rybnicka młodzież
stanęła w szranki z 35 chóra
mi szkolnymi z całej Polski.
I WYGRAŁA! Zebrała
najwyższe laury: Złoty K a
merton otrzymał Chor Li
ceum Ogólnokształcącego
nr 1 w Rybniku pod dyrek
cją Lidii Marszolik, Srebrny
Kamerton jury przyznało
Chórowi Szkoły Podstawo
wej nr 9 w Rybniku, pod
batutą Heleny Zaik.
Chor I LO, który od 1989
roku prowadzony jest przez
Lidię Marszolik, od począt
ku swego istnienia zdobywał
uznanie i nagrody: w 1989
wyróżnienie I stopnia „S„ na
Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Artystycznych,
w 1990 roku - Srebrny K a
merton na X Ogólnopol
skim Konkursie Chórów
Szkolnych a Capella w Byd
goszczy i I miejsce i Puchar
PZChiO na Katowickim Fe
stiwalu Chóralnym. W 1991
roku chór przyjął nazwę
„Bel Canto,, W 1992 roku
zdobył I miejsce w makro
regionie w kategorii chórów
licealnych.
Pani Helena Zaik rozpo
częła pracą
zawodową
w 1971 roku w Szkole Pod
stawowej nr 9 w Rybniku
i w tym samym roku założy
ła chór szkolny. Od 1975
roku jej chór zdobywa coro
cznie wyróżnienia I stopnia
w Wojewódzkim Przeglą
dzie Szkolnych Zespołów
Artystycznych. W Ogólnopolskim Konkursie Chórów
szkolnych a’Capella, dzieci
z SP 9 występowały dziesię
ciokrotnie, cztery razy do
chodząc do finału konkursu
- 1981 roku w Warszawie,
1984 r. w Częstochowie,
1988 r. w Bydgoszczy zdoby
wając Brązowy Kamerton

i 1992 roku - Srebrny Ka
merton.
Chór wielokrotnie nagry
wał w studiu Polskiego Ra
dia i TV /dla programu
N U R T/. Sukces chóru pani
Helena upatruje również
w tym, iż uczy muzyki w kla
sach I-VIII oraz prowadzi
młodszą grupę chóralną z kl.
II-III, stanowiącą bazę dla
grupy starszej. Tegoroczny

Chór SP

wyjazd chóru do Bydgosz
czy zawdzięczają wielu spon
sorom: Urzędowi Miasta Ry
bnik, Elektrowni Rybnik,
a szczególnie jej dyrektorowi
Tadeuszowi Sopickiemu, Ku
ratorium Oświaty i Wycho
wania w Katowicach, księdzu
roboszczowi z parafii M . B.
B
olesnej.
Dodajmy także, że wice
dyrektor szkoły R. Olszews
ka od lat wiernie „kibicuje,,
chórowi, podążając z nimi na
wszystkie konkursy. Atmo
sfera w Bydgoszczy była pra
wdziwie festiwalowa. W pięknej

pięknej sali Filharmonii Bydgo
skiej obecni byli przedstawi
ciele władz miasta, kurato
rium, dzieci z Pałacu Mło
dzieży, PRiTV. W skład 10
osobowego jury,
oprócz
przedstawicieli MEN-u, we
szli kompozytorzy oraz re
ktor Akademii Muzycznej
w Katowicach Józef Świder.
Festiwal uświetnił swoją
obecnością
wiceminister
edukacji prof. dr hab. Ta
deusz Pilch, który spotkał się
z młodzieżą, dyrygtentami,
a także wizytatorami zajęć
pozalekcyjnych, podkreśla
jąc wielką rangę tych zajęć
i zapewniając o ich przywró
ceniu do szkół w nadchodzą
cym roku szkolnym.
W Kościele Męczenników
Polskich odbył się KON
CERT GALOWY. Ponad
200 głosów
zaśpiewało
GAUDE MATER POLO
NIAE.
Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom, kończąc słowa
mi Ryszarda Wagnera „Mu
zyka - to początek i koniec
wszelkiej mowy,,.
nr 9 pod kierunkiem Heleny Zaik
/lo g /
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Otwarte serca uczniów
Pomysł zrodził się w głowach wicach. Rodzice uczniów SP 32
uczniów VIII klasy SP 32 w Ry zorganizowali wychowankom
bniku-Orzepowicach. Wraz ze SOW-u przewóz w obydwie
swoją wychowawczynią, dyrek strony. Na miejscu tj. w Orzepo
torką szkoły, mgr Jadwigą PA wicach, czekało na nich wiele
WLIK zainicjowali oni akcję atrakcji: rejs statkiem „Ania,, po
pomocy charytatywnej dzie rybnickim zalewie, przejażdżki
ciom specjalnej troski. Było to dorożką, pieczenie kiełbasy, wy
na początku 1991 roku. Ustalo stępy szkolnego teatru dzieci
no hasło przewodnie: „Otwarte z Ogniska Pracy Pozaszkolnej
serca uczniów, ich rodziców, nau nr 3 i wiele, wiele innych atrak
czycieli i dyrektora szkoły,,. Na cji.
efekty nie trzeba było długo cze
Radość była ogromna, a naj
kać. Już na Wielkanoc ’91 prze ważniejsze, że na twarzach dzie
prowadzono zbiórkę zabawek ci bez przerwy gościł uśmiech.
i ubrań wśród uczniów szkoły. W prezencie od wychowanków
Rodzice wspomogli akcję finan SOW-u szkoła 32 otrzymała ob
sowo i prezenty powędrowały raz autorstwa siostry Kariny
do czterech Ośrodków Wycho /m gr Haliny Domagały/, opie
wawczych w Rybniku, Katowi kunki dzieci.
cach i Raciborzu.
Akcja pomocy charytatywnej
Dwa miesiące później, klasa trwa nadal, a w jej realizacji
VIII zorganizowała „majówkę,, pomaga koncepcja pracy dyrek
dla dzieci ze Specjalnego Ośrod torki szkoły Jadwiga Pawlik,
ka Wychowawczego Zgroma szczególnie zaś dwa jej punkty,
dzenia S.S. św. Jadwigi w K o- mające istotne znaczenie dla ca-

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

RAK
22.06. - 22.07.
Niezależność sądów spra
wdza się w pojedynczym dzia
łaniu, wspólne przedsięwzię
cia wymagają kompromisu....
LEW
23.07. - 23.08.
Mimo pozorów łagodności,
potrafisz się nieźle zacietrze
wić! Na szczęście, tym razem
w słusznej sprawie.
PANNA
24.08. - 22.09.
Wykaż więcej odwagi i za
cznij mówieć „nie,,. Zacznij
wyciągać wnioski z porażek
i unikaj popełniania podob
nych błędów!
WAGA
23.09. - 23.10.
Obnoszenie ponurej miny,
nawet wbrew aktualnemu,
niezłemu nastrojowi, stwarza
niepotrzebne napięcia. Panuj
nad odruchami!
SKORPION
24.10. - 22.11.
Otoczenie wie, że bezpiecz
niej jest Cię mieć po swojej
stronie. Niech Cię to nie wpę
dza w zbyt dobre samopo
czucie...

całej akcji: „wypracowanie odręb
STRZELEC
ności szkoły z własną tradycyją
23.11. - 20.12.
wychowawczą i dydaktyczną
Dobre rady przyjaciół wca
oraz „dążenie do nawiązywania le nie muszą być ogranicze
trwałych związków szkoły za śro niem Twojej wolności, czego
dowiskiem społecznym bliższym nie znosisz. Przyjmij je z ca
i dalszym /ko n ta kty z różnymi łym dobrodziejstwem inwen
placówkami oświatowymi/ „. tarza.
Uczniowie i Rada Szkoły zaa
probowali pomysł i postanowili
KO ZIO RO ŻEC
kontynuować podjętą w ub. ro 
21 .12. - 20.01.
ku akcję. I tak przy okazji zbli
Praca jest Twoim narkoty
żających się Świąt Wielkanoc kiem, co ma swoje dobre i złe
nych zebrano pieniądze od strony. Rodzina uważa, że
sponsorów na zakup słodyczy, przeważają te złe...
dzieci zebrały zabawki i ubra
nia, a Rada Szkoły wraz z dyre
WODNIK
ktorką szkoły SP 32 zajęły się
21.01. - 18.02.
przygotowaniem
prezentów.
Odrobina
pozytywnego
W tym roku upominki otrzyma szaleństwa nie powinno za
ją Apostolat Signum Magnum kłócić codzienności. Nowe
w Rybniku /u l. Dworek/, Dom doświadczenia zawsze wzbo
Pomocy Społecznej dla Dzieci gacają...
Zgromadzenia Sióstr Opatrzno
ści Bożej w Wodzisławiu i Spec
RYBY
jalny Ośrodek Wychowawczy 19.02. - 20.03.
Zgromadzenia S.S. św. Jadwigi
Zbyt często godzisz się na
w Katowicach.
przejmowanie
niezasłużo
Oby serca wszystkich ludzi nych ciosów, a ponieważ nie
otwarte były jak najszerzej... cierpisz chamstwa, trudno bę

/P . B./

dzie się przeciwstawić...
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Fatałachy z naszej szafy

W Paryżu - lato
Świąteczne spacery specjalnie
się nie udały, bo pogoda, choć to
prawie koniec kwietnia, zasko
czyła chłodem. Dawniej w świę
ta wychodziło się tradycyjnie
„do figury,,, czyli bez wierzch
niego okrycia. Już od dobrych
paru lat mało kto się na to
decyduje, bo zimy jakby łagod
niejsze, za to wiosny i lato chłod
niejsze niż to dawniej bywało.
Tak więc my nie wyskoczyłyś
my jeszcze z ocieplanych płasz
czy i kurtek, a w Paryżu... W Pa
ryżu na pokazach wielkich kra
wców już lato. Każdy z nich
proponuje oryginalne, własne

pomysły, generalnie jednak nad
al nie będzie pobłażania dla zbyt
pulchnych figur. Obowiązywać
będzie linia blisko ciała z za
znaczoną talią, doły krótkie
i obcisłe lub wręcz odwrotnie sporo plisowań i fałd, a nawet
marszczeń na halkach. Pojawia
się również nowa długość - spo
ro za kolana, może więc jest to
łabędzi śpiew mini? Korzystaj
my póki jeszcze możemy. Nadal
nie wychodzą z mody szorty,
a wchodzą szerokie spodnie z le
jących się materiałów.
Góry są obcisłe, często gor
setowe, ramiona pozostały lek
ko poszerzone poduszkami,
choć pewne trendy, tzw. ekolo
giczne czy li stawiające na natu
ralność je pomijają. A le to już
drobiazg... życzę udanych prze
myśleń, do lata zostało jeszcze
trochę czasu.
Wróżka

cze, przeciwzapalne, rozkurczo
we, a także regenerujące nabło
nek. A oto przepis:
koszyczek rumianku - 100
g,liść męcznicy - 100 g,
Zapalenie
ziele krwawnika - 50 g, ziele
pęcherza moczowego mięty
pieprzowej - 50 g,
kłącze perzu - 50 g, owoc jało
Wiosenna pora sprzyja prze
ziębieniom układu moczowego, wca - 50 g, liść pokrzywy - 50 g
Zioła zmieszać, wsypać łyże
szczególnie często skarżymy się
na zapalenie pęcherza moczo czkę na szklankę wrzątku, przy
wego. Objawia się ono stałymi kryć na 25-30 minut, przecedzić
lub nawracającymi dolegliwoś i pić gorące.
Polecym również odwary zio
ciami przy oddawaniu moczu
łowe do nasiadówek:
w postaci palenia, bólu lub pie
kora dębu - 50 g, liść szałwii czenia, naglącymi parciami na 50 g, ziele skrzypu- 50g
mocz, częstomoczem. Tempera
Zioła zmieszać, 5-6 łyżek za
tura ciała jest albo prawidłowa lać wodą w naczyniu 2 1., przy
albo nieznacznie podwyższona. kryć gotować na małym ogniu
Czasem występuje niewielka bo
5-10 minut.
lesność pod spojeniem. Chorobę
Przecedzić do miski i gdy od
wywołuje zakażenie bakteryjne, war będzie miał około 40 stopni
najczęściej pałeczka okrężnicy, C, usiąść na 10-15 minut.
rzadko gronkowce lub pacior
Ziołowe kuracje układu mo
kowce.
czowego bywają bardzo skute
Leczenie ziołami, zwłaszcza czne, lecz i w tej sytuacji należy
przypadków przewlekłych, daje pamiętać o konsultacji lekar
dobre wyniki. Stosuje się prepa skiej.
J.B.
raty moczopędne, bakteriobójcze

Lekarz domowy radzi
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NASZE
PROPOZYCJE
Duża Scena TZR
24 kwietnia, godz. 9.30
„KARUZELA Z BAJKA
MI,, wg Jana Brzechwy,
przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu Teatru Dzieci
Zagłębia w Będzinie, cena
biletu 10.000 zł
28 kwietnia, godz. 18.00
KONCERT
POPULAR
NY w wykonaniu Orkiestry
Symfonicznej
Filharmonii
Ziemi Rybnickiej pod dyr.
Sławomira Chrzanowskiego,
wystąpią soliści opery wroc
ławskiej, cena biletów 15.000
i 10.000 zł
29 i 30 kwietnia, godz. 9.00
eliminacje rejonowe II FES
TIWALU
KULTURY
MŁODZIEŻY
SZKOL
NEJ, występy chórów, ze
społów tanecznych oraz
grup
instrumentalnych,
wstęp wolny.

Gdzie spędzić świąteczny,
majowy weekend?
Niezwykle atrakcyjnie zapo
wiada się świąteczny, majowy
weekend. Bogata oferta imprez
kulturalnych, sportowych i tu
rystycznych powinna zadowolić
najbardziej wybrednych, a trzy
pierwsze dni maja upłyną pod
znakiem turniejów sportowych,
koncertów, gier, zabaw i kon
kursów.
I tak w ośrodku „Kotwica,,
1, 2 i 3 maja odbędą się I Rybnic
kie Spotkania z Piosenką Żeg
larską. Wodniacy będą rywali-

minut łamania głowy

Z ilu kości składa się przedstawione
na rysunku psie menu?

Rozwiązanie krzyżówki nr 49
Poziomo:
3. brzeg, 6. partytura, 9. ka
pela, 10. Rzecki, 11. szydło,
13. Glinka, 14. przypadek,
15. ekran
Pionowo:
1. gratka, 2. rektor, 4. kalen
darz, 5. przecinek, 7.pasza,
8. skoki, 12. omyłka, 13.
granat
Wśród czytelników, którzy
nadeślą prawidłowe rozwią
zanie łamigłówki do 8 maja
br., wylosowana zostanie
nagroda w postaci KASE
TY VIDEO.
Rozwiązanie prosimy prze
słać na nasz adres: „Gazeta
Rybnicka,,, Rybnik, ul. Koś
ciuszki 54
Nagrodę za prawidłowe roz
wiązanie krzyżówki nr 49
„Gazety Rybnickiej,, nr 14,
wylosowała Agata Paszen
da, ul. Raciborska 60/6, 44200 Rybnik. Nagrodę prosi
my odebrać w redakcji.
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WYSTAWY w kwietniu: wyróżniona Oscarem nosta
Galeria TZR - malarstwo lgiczna wyprawa do filmów
Edwarda Dębowskiego, hall dzieciństwa, wstęp za okaza
w szatni - grafika Eugeniusza niem karnetu, który można
wymienić na godzinę przed
Delekty
seansem
Mała Scena TZR
Kino Premierowe
24 kwietnia, godz. 17.00
29 i 30 kwietnia, godz.
JERZY TRELA - spotkanie
z aktorem Teatru Starego 17.00 i 19.00, „NIEWYPO
w Krakowie, wstęp 10.000 zł WIEDZIANA WOJNA,,,
25 kwietnia, godz. 18.00 - film prod. USA /Hongkong,
24.00,
DYSKOTEKA, od lat 15, reż. Sergio Lam,
sensacja - przygoda, emocja,
wstęp 25.000zł
cena
biletów 12.000 i 8.000 zł
26 kwietnia, godz. 11.00,
ANDRZEJ JUNG - SE
ANS BIOENERGOTERA
Kino APOLLO
PEUTYCZNY, cena biletu
24 kwietnia - godz. 15.30
40.000 zł
„THE FISHER KING,,,
29 kwietnia, godz. 9.00, film prod. USA, wyk. Robin
eliminacje rejonowe II FES Williams, Jeff Bridges i in.,
TIWALU
KULTURY cena biletu 15.000 zł
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
24 kwietnia, 1 mają, godz.
- przegląd teatrów, wstęp 17.30 „NAGA BRON,,, ko
wolny
media prod. USA, reż. Jerry
Zucker, cena biletu 15.000 zł
Klub Filmowy EKRAN
25 - 30 kwietnia, godz.
7 kwietnia, godz. 19.00 15.30, „UZNANY ZA NIE
„KINO PARADISO,,, film WINNEGO,,, film sensacyj
produkcji
włosko-francu ny prod. USA, cena biletu
skiej w reż. G.Tornatore, 15.000 zł.
grają P. Noiret i J. Perrin,
/g w /

Pierwszy majowy weekend nad rybnickim,,morzem,, zapo
wiada się niezwykle atrakcyjnie...
alizować o Puchar Prezydenta
ryw
Miasta w regatach żeglarskich,
które odbędą się na „morzu,,
rybnickim. Niewątpliwą atrak
cją będą również pokazy akro
bacji lotniczej i skoków spado
chronowych do wody.
Amatorzy jazdy konnej będą
niewątpliwie zadowoleni z im
prez organizowanych w Niewia
domiu w pobliżu SP nr 23. Bę
dzie można przejechać się wierz
chem, a także zaprzęgiem kon
nym. W programie również
konkursy i występy zespołów
regionalnych oraz zabawa tane
czna. Podobne imprezy zorgani
zowane zostaną w parku w Nie
dobczycach oraz w Boguszowi
cach, gdzie zorganizowany zo
stanie turniej tenisowy dla nie
zrzeszonych. Miejscowe domy
kultury zapraszają na koncerty
orkiestr dętych, występy zespo
łów amatorskich, na dyskoteki
oraz do udziału w grach i zaba
wach dla dzieci.
W ośrodku TK KF we wszyst
kie trzy świąteczne dni odbywać
się będą turnieje tenisowe, sza
chowe i skatowe oraz imprezy
rekreacyjne. Organizatorzy za
praszają również na tradycyjną
grochówkę.
Wiele atrakcyjnych imprez
czeka mieszkańców osiedla N o
winy. Odbędzie się tu między

innymi mecz baseballowy po
między „Spartą,, Warszawa,
a rybnickim klubem „Kolejarz,,,
turniej piłki nożnej„szóstek„,
bieg na 21 km, wyścigi rowero
we, konkursy sportowe i spraw
nościowe.
Estrada przed Teatrem Ziemi
Rybnickiej będzie areną zmagań
dzieci i młodzieży w konkursie
rysunkowym i piosenkarskim,
grach i zabawach. Odbędą się
również wybory „Najmilszej
dziewczyny majowej,, z nagro
dami ufundowanymi przez Za
rząd Miasta. W parugodzinnej
imprezie wystąpi m.in. włoski
chór męski „La Parete,, z Wero
ny, zespół „Przygoda,,, laureaci
regionalnego konkursu gawę
dziarzy, orkiestra dęta RZN
oraz aktor Józef Polok. Całość
prowadzić będą Jadwiga i Woj
ciech Bronowscy.
W hallu i galerii TZR czynne
będą dwie wystawy: malarstwa
Magdaleny Szołtysek z grupy
„Oblicza,, oraz grafiki Eugeniu
sza Delekty z BWA w Katowi
cach. Rewelacyjnie zapowiada
się seans w Kinie Premierowym
TZR. Niedługo po amerykań
skiej premierze - „HOOK„ Stevena Spielberga już na rybnic
kim ekranie!
Na wszystkie majowe impre
zy serdecznie rybniczan ZA
PRASZAMY!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

