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Wakacje... 
w bibliotece! ŻŁOBKI INACZEJ

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Rybniku nie ma „sezonu ogórkowe
go,, w czasie wakacji. Codziennie (z 
wyjątkiem czwartków i niedziel) siedzi
ba główna i 19 filii na terenie miasta 
czynne są od godziny 9.00 do 19.00, 
a w soboty od 8.00 do 14.00.

W głównym gmachu biblioteki przy 
ul. Szafranka 7, można skorzystać ze 
zbiorów wypożyczalni dla dorosłych i dla 
dzieci. Na miejscu działa czytelnia pra
sy, czytelnia muzyczna oraz dział 
„książek mówionych" (nagranych na ka
sety magnetofonowe).

Wypożyczalnia proponuje 50 tysięcy 
tytułów, przyciąga czytelników przede 
wszystkim listą posiadanych bestsel
lerów.

W czytelni prasy czeka osiemdziesiąt 
tytułów gazet i czasopism. Jej zbiory 
wzbogaca prywatnymi darami pan Alf
red Mura.

Na miejscu można skorzystać z wy
dawnictw encyklopedycznych, słow
ników  i leksykonów, otrzymać wszelkie 
informacje na żądane tematy. Można 
też „zabrać" je ze sobą do domu, gdyż 
biblioteka świadczy usługi kserograficz
ne. Odbitka z materiałów bibliotecznych 
kosztuje 400,- a z materiałów własnych 
500,- zł. Współpraca ze spółką 
„NORD„ zaowocowała darem półtora 
miliona złotych, które przeznaczono na 
obchody Dnia Dziecka.
OFERTA WAKACYJNA MBP  
DLA DZIECI I M ŁO D ZIEŻY  
W LIPCU I  SIERPNIU  
- Zgaduj-zgadula literacka, w ponie
działki o godz. 11,00

Uchwała RADY MIASTA likwi
dująca wszystkie rybnickie żłobki wy
wołała cały łańcuch nerwowych reakcji 
mieszkańców naszego miasta. Okazało 
się jednak, że dawna kosztowna forma 
opieki nad dziećmi daje się zmienić na 
tańszą, czy li żłobki społeczne.

Od 1 września funkcjonować będzie

- Konkursy plastyczne, każda środa - 
godz. 14,00
- Projekcje filmów video, wtorki godz. 
14,00; piątki godz. 11,00
WSTĘP BEZPŁATNY; dla uczest
ników konkursów przewidziano drobne 
nagrody rzeczowe.

Dyrektor biblioteki, pani HALINA 
OPOKA, szczególnie poleca ofertę czy
telni muzycznej. Obok księgozbioru 
i czasopism dysponuje ona bogatym 
zbiorem płyt kompaktowych, analogo
wych oraz kaset, których można 
wysłuchać indywidualnie na miejscu 
(10 stanowisk ze słuchawkami) lub 
zbiorowo na znakomitym sprzęcie od
twarzającym. Z tej atrakcyjnej propo
zycji korzystają równie chętnie 
najmłodsi, jak i najstarsi goście biblio
teki. Tu zbierają się młodzi fani grup 
rockowych, którzy wydają kolejne nu
mery gazetki „Nasze Małe News,,.

Personel biblioteki zapewnia fa
chową obsługę, oddech dla znużonych 
przyjemnościami lata oraz rozwianie 
nudy tym, którzy musieli pozostać 
w mieście.

(gwasz)

Za d a r m o  do B u d a p e s z tu ,  
Is t a m b u łu  i W i e d n i a

konkurs dla czytelników „Gazety Rybnickiej,, 
sponsorowany przez Biuro Turystyki „Sandra,,

GAZETA RYBNICKA 
Waszą gazetą !
K u p o n nr 1 

Biuro Turystyki SANDRA 
(ul. Grunwaldzka 7,

41-400 Mysłowice, tel.222-308) 
ma również oddziały 

w Rybniku, ul. Rynkowa 1 
w Warszawie, ul. Nowowiejska 

1\3 m. 15 tel.31-93-63 
w Łodzi, ul. Pomorska 78, 

tel. 78-16-31 
Kupon nr 1

Podróż i wypoczynek z SANDRĄ 
- najprzyjemniejsze

Czytelnicy, którzy zgromadzą pięć 
kuponów z kolejnych pięciu numerów 
„Gazety Rybnickiej,, dołączą do nich 
kartkę ze swoim udział w losowaniu
- bezpłatnego przejazdu do Budapesztu 
(tam i z powrotem) dla jednej osoby 
oraz
- bezpłatnego przejazdu do Wiednia 
(tam i z powrotem) dla jednej osoby.

Czytelnicy, którzy zgromadzą sie
dem kuponów z kolejnych siedmiu nu
merów GR, dołączą do nich kartkę ze 
swoim imieniem, nazwiskiem, adresem 
i ew. telefonem i prześlą je w zaklejonej 
kopercie na adres redakcji GR, wezmą 
udział w losowaniu nagród.

5 takich placówek; na ul. Wrębowej (Nie
dobczyce), na Osiedlu „Elektrownia Ry
bnik", na ul. F. Rybnickiego, na Osiedlu 
Boguszowice-Północ i na ul. Dąbrówki.

Zgłosiło się już dziesięć osób chęt
nych do prowadzenia tych placówek; 
Zarząd Miasta zapewnia bezpłatne 
użytkowanie budynku żłobka oraz do

dotację 400 tys. zł na każde dziecko, nato
miast rodzice płacić będą 300 tys. zł oraz 
koszty wyżywienia. W przypadkach 
szczególnych, dla rodzin w trudnych 
warunkach finansowych przewidywane 
są zniżki opłat, a nawet całkowite zwol
nienia.

(red)

Od 7.00 do 15.00_____________ _

Cło bez kolejki
Od pierwszego lipca działa w Rybniku 

posterunek wewnętrzny Urzędu Celne
go, który w znaczący sposób ułatwi 
nam „światowe życie,,. Jak jednak dale
ko jest nam do tego, upragnionego, 
prawdziwego świata wolnego handlu 
i biznesu widać właśnie w takim miejs
cu, jak posterunek celny. Jego kierow
nik Zdzisław Tukalski, na pytanie: 
jakie towary najczęściej są clone, od
powiada bez entuzjazmu: oczywiście 
samochody !
- Czy sprowadzane są już jakieś maszy
ny lub inne dobra inwestycyjne, dla 
rodzimego biznesu ?
- Ilości śladowe, tyle co kropla w mo
rzu...
- Co zatem płynie do nas przez granicę ?
- Głównie dobra konsumpcyjne...

Rybnicki posterunek celny obsługi
wać będzie klientów z RYBNIKA, LE
SZCZYN I ŻOR, mieści się przy u l .  
Sosnowej 5 (na Paruszowcu) i czynny jest 
od godz. 7.00 do 15.00. Obecnie 
załatwia swych klientów bez kolejki, 
a w przypadkach gdy zgłoszona zo
stanie na godziny popołudniowe lub 
wieczorne odprawa towaru łatwo 
psującego się - celnicy przedłużają go
dziny swojej pracy.

Ostatnia informacja dotyczy osób, 
które zapisane są już w kolejce do... 
oclenia swojego samochodu, ale w Ra
ciborzu. Jeśli są to mieszkańcy trzech 
wymienionych gmin: Rybnika, Żor 
i Leszczyn mogą tą sprawę załatwić 
w Rybniku - bez kolejki.

(em)

Szkoła dla talentów
Placówek tego typu, jak PAŃ

STWOWE OGNISKO PLASTYCZ
NE w Rydułtowach, jest w Polsce tylko 
osiem. To założone zostało w 1946 roku 
przez LUDWIKA KONARZEWS
KIEGO - seniora (po uzyskaniu statutu 
przez Min. Kult. i Sztuki) prowadzone 
było do 1976 roku przez LUDWIKA 
KONARZEWSKIEGO - syna.

Przejęcie szkoły o tak wspaniałej, 
wieloletniej tradycji było dla mnie wiel
kim zobowiązaniem - mówi dyrektorka 
URSZULA BERGER. W zajęciach 
ogniska uczestniczyć mogą wszyscy... 
Okazuje się bowiem często, że rodzice, 
którzy przyprowadzili tu swe dzieci, 
odkrywają w sobie talent i zaczynają 
uczęszczać na zajęcia...

Absolwenci otrzymują świadectwo 
promocyjne i wykształcenie ogólnop
lastyczne. Zajęcia prowadzą dyplomo
wani plastycy. Trzyletnie warsztaty 
obejmują rysunek, malarstwo, rzeźbę,

projektowanie graficzne, historię sztu
ki, liternictwo i dekorację oraz 
kreślenia geometryczne i perspektywę. 
Te ostatnie prowadzi z doskonałym sku
tkiem pan TADEUSZ SMOLA, absol
went Państwowego Instytutu Rysunku 
Technicznego w Warszawie (1931 r.!). 
W pierwszym roku zajęcia odbywają się
3 razy w tygodniu, w drugim i trzecim -
4 razy w godzinach popołudniowych 
i wieczornych.

OBECNIE TRWAJĄ ZAPISY 
KANDYDATÓW DO SZKOŁY NA 
ROK 1991\92. Oprócz podania, życio
rysu i odpisu świadectwa ostatniej 
ukończonej szkoły, wymagane są prace 
wykonane w różnych technikach. Po
dania można składać w sekretariacie 
szkoły przy ul. Mickiewicza 23 w środy, 
czwartki i piątki od godz. 15.00 do 18.00. 
Co roku w czerwcu placówka organizu
je wystawy prac swoich słuchaczy, 
połączone z aukcją. Prezentowane ma
larstwo, rysunek i rzeźba świadczą 
o wysokim poziomie zajęć i nie
zwykłych talentach młodych artystów. 
Za praszamy artystyczne dusze do Ry
dułtó w ! (log)

GAZETA RYBNICKA
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ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 
______________________________________________________

Minister Jerzy Eysymont w Rybniku

Coś zyskać ? Coś stracić ?
ZARZĄD MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU 

KOMUNIKACYJNEGO z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, 
ogłasza KONKURS na stanowisko 

KIEROWNIKA BIURA ZWIĄZKU

WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość problematyki z zakresu komunikacji miejskiej.
OFERTY KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:
- uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifi
kacje,
- opinie z miejsc pracy, z ostatnich 5 lat,
- aktualne świadectwo zdrowia,
- życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.

OFERTY Z DOKUMENTAMI MOŻNA SKŁADAĆ POD AD
RESEM:
Tymczasowa siedziba Związku Komunikacyjnego, Urząd Miasta Rybnika, 
ul. B. Chrobrego 2, pokój nr 28, 44-200 Rybnik.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Urząd Miasta Rybnik, tel. 23-746, 26-229.

Komunikat
Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego

W związku z rezygnacją w dniu 18.06.br kol. Pawła Bonka z funkcji 
przewodniczącego MK Stronnictwa Demokratycznego w Rybniku, na 
zgromadzeniu MK SD w dniu 27.06.1991 roku powierzono pełnienie tych 
obowiązków dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu MK SD. kol. 
mgr. Bernardowi Rekowi.

O  l e p s z e  d r o g i

Nasze miasto, w myśl uchwały Rady Miasta podjętej na sesji 26 czerwca br., 
przystąpiło do Międzygminnego Związku Drogowego. Członkami założycielami 
tego związku są gminy: Knurów, Leszczyny, Wodzisław, Kuźnia Raciborska, Żory 
i Rybnik będący siedzibą związku.

Powodem założenia tego związku jest przejęcie przez samorządy gmin wszystkich 
dróg (wraz z funduszami), będących dotąd pod zarządem władz wojewódzkich, 
a nawet centralnych. Objęcie zarządu nad tymi drogami odbywa się w myśl zasady - 
na swoim gospodarzy się lepiej i taniej !
Zobaczymy.
_________________________________________________________________(szoł)

Redakcja przeprasza czytelników Gazety Rybnickiej za złą jakość techniczną numeru 33

Biuro Turystyki „SANDRA" 
ul. Grunwaldzka 7 
41-400 Mysłowice 

tel. 222-308
zaprasza na wycieczki do

WENECJI - 7 dni, cena 1.280.000,- zł
WIEDNIA - z noclegiem cena 480.000,-zł
bez noclegu cena 220.000,-zł
ISTAMBUŁU- 2 x hotel, cena 1.100.000,-zł
GRECJI - 16 dniowy tramping auto
karowy, cena 1.980.000,-zł
T U R C JI-18 dniowy tramping autokaro
wy (Morze Czarne, Marmara, Egejskie), cena 1.980.000,-zł 
BUDAPESZTU - cena 160.000,-zł
RZYMU- przewozy już za 800.000,-zł 
HISZPANII, WŁOCH, TUNEZJI, TU
RCJI - Cesme, Morze Egejskie, 14 dni, 
hotel, wyżywienie, przewóz, cena 2.710.000,-zł
HISZPANII- 18-dniowy tramping auto
karowy przez Austrię, Włochy, Francję, 
jeden dzień pobytu w Afryce (Ceuta), cena 2.500.000,-zł 
TERMIN: lipiec - listopad 1991 r.

Akwizycja Rybnik, ul. Rynkowa 1 
Bogusław Grabiński - tel. 22-922

JERZY EYSYM O N T urodził się 26 
czerwca 1937 roku w Łucku. Jako dziec
ko w czasie II wojny światowej zostaje 
wysiedlony wraz z rodziną do Kazachs
tanu, skąd powraca w 1946 roku, zamie
szkując w Zakopanem. Wykształcenie 
uzyskuje na Wydziale Ekonomii Polity
cznej Uniwersytetu Warszawskiego, 
wieńcząc je doktoratem i habilitacją 
z nauk ekonomicznych, informatyki i te
orii systemów.

Po studiach pracuje w Zakładzie Ba
dań Ekonomicznych i w Centrum Infor
matycznym Komisji Planowania przy 
Radzie Ministrów, skąd zostaje usunięty 
w okresie stanu wojennego w 1982 roku. 
Następnie pracuje na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warsza
wskiego, obejmując katedrę Statystyki 
i Ekonometrii.

Podczas kampanii wyborczej na urząd 
prezydenta, pełni funkcje przewod
niczącego warszawskiego sztabu wybor
czego LECHA WAŁĘSY. Jest współ
twórcą programu ekonomicznego PO
ROZUMIENIA CENTRUM, zaś od 
stycznia 1991 objął urząd ministra 
w rządzie JANA KRZYSZTOFA BIE
LECKIEGO, kierując Centralnym 
Urzędem Planowania.

Minister JERZY EYSYMONT 
gościł w Rybniku w sobotę 29 czerwca 
br. na zaproszenie, liczącego 35 osób, 
Miejskiego Koła Porozumienia Cent
rum. Gość przyjechał do naszego mias
ta prosto z Warszawy wraz z posłem 
Czesławem Sobierajskim. Ich biały po
lonez zajechał pod gmach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (ul. Szafranka nr 
2) o godz. 15.50. Zaraz na początku 
minister udzielił krótkiego wywiadu dla 
TV Katowice, po czym oklaskiwany 
przez ok. 40 osób rozpoczął spotkanie, 
którego tematem była aktualna sytua
cja polityczna, społeczna i gospodarcza 
w Polsce. Najpierw gość nakreślił

* * * * *
Co opanow ała

Powtarzając za ministrem Je
rzym Eysymontem słowa wypo
wiedziane podczas jego spotkania 
w sobotę 29 czerwca br. - nomenk
latura, czyli dawni wysocy funkc
jonariusze PRL opanowali w dniu 
dzisiejszym w Polsce trzy dziedziny

ogólnie kondycję polityczną, społeczną 
i gospodarczą naszego kraju, po czym 
zebrani zadawali ogromne ilości pytań, 
których nie sposób tutaj powtórzyć. 
Minister też nie odpowiedział na wszys
tkie, bo przecież zastrzegł się na 
początku, że przyjechał żeby słuchać 
i lepiej poznawać dzisiejszą polską at
mosferę.

Minister JERZY EYSYMONT wy
powiedział się m.in. na temat sytuacji 
„trudnego regionu,, jakim jest Śląsk. 
Region ten bowiem znalazł się - po
wtarzając za ministrem - jakby 
w pułapce, gdzie z jednej strony istnieje 
nabrzmiały do rozwiązania problem 
ekologii, z drugiej zaś problem nad
miernej koncentracji przestarzałego 
i energochłonnego przemysłu ciężkie
go, który nieuchronnie musi podjąć 
trud restrukturyzacji.

Niezbyt miłą informację przekazał 
Jerzy Eysymont na temat polskiej rece
sji gospodarczej, która w pierwszym 
półroczu 1991 roku zwiększyła się o ko
lejne 10 procent. A więc: „W tym roku 
nie mamy szans na poprawę, a raczej 
dalszy 10 procentowy spadek realnych 
dochodów. Odczuwalny zwrot możli
wy jest już w 1992 roku, jednak Polacy 
muszą zrozumieć, że aby uzyskać po
prawę we wszystkich dziedzinach życia, 
musimy ponieść koszty tych zmian.

Innej możliwości nie ma i z tym me
mento warto podejść do rozpoczętej już 
kampanii wyborczej do sejmu i senatu, 
która będzie obfitowała zapewne w de
magogię.

Po około 3 godzinach to bardzo 
interesujące spotkanie dobiegło końca, 
a minister JERZY EYSYMONT, 
pożegnany przez gospodarza spotka
nia, przewodniczącego rybnickiego PC 
Kazimierza Pogłódka, powrócił do Wa
rszawy.

(szoł)

* * * * *

nom enklatura ?
życia: banki - (w ich dyrekcjach lub 
radach nadzorczych znajdują się 
często byli „działacze,, PZPR, sze
fowie SB czy prezydenci miast), 
centrale handlu zagranicznego 
(przemienione najczęściej w spółki) 
oraz część Ministerstwa Finansów.

(szoł)

MALOWANIE reklam, szyldy, deko
racje witryn sklepowych. Rybnik, Szaf
ranka 4, tel. 22-848 
UNIEWAŻNIAM pieczątkę oraz ra
chunki treści: Wiesław Mroczkowski 
Wytwórnia Reklamówek i Worków Folii

SPRZEDAM maszynkę elektryczną do 
strzyżenia owiec. Rybnik-Ligota 
ul. Pogodna 24
ZAMIENIĘ mieszkanie w Wodzisła
wiu Śl. M-6 + telefon na to same lub 
mniejsze w Rybniku. Po 20-tej tel. 
55-54-58
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Włosi 
na Rynku

„Spotkanie i przyjaźń pomiędzy Bov
olone i Rybnikiem jest nowym krokiem 

zbliżenia Zachodu ze Wschodem,, - tak
pisał 26 czerwca br. w artykule zaty
tułowanym „Przyjaźń na krokach 
tańca,,, włoski dziennikarz ARENY, 
dziennika prowincji Legnano w której 
leży miasto Bovolone. Słowa napisane 
zostały w kontekście pobytu w tym 
włoskim mieście rybnickiego zespołu 
folklorystycznego PRZYGODA.

W połowie lipca br. z rewizytą do 
Rybnika przybył podobny zespół z Bo
volone, EL PAIAR. Obok kilku kon
certów jakie bovolońscy muzycy dali 
w pobliskich miejscowościach , w sa
mym Rybniku zaprezentowali się w ra
mach niedzielnych koncertów na Ryn
ku, w niedzielę 14 lipca o godz. 17.00.

(szoł)

Misjonarze 
w  dresach

10 i 11 lipca na rybnickim Rynku 
bawiła 160 osobowa młodzieżowa gru
pa amerykańsko-kanadyjska CHRIS
TIAN OUTREACH INTERNATIO
NAL, odbywająca europejskie tournee. 
Do Rybnika przyjechali wprost z Cze
chosłowacji, by z kolei udać się do 
Związku Radzieckiego.

Młodzi Amerykanie są przykładem 
ludzi w sposób doskonały łączących 
uprawianie sportu (różnych dyscyplin) 
z wiarą. Na Rynku można było 
posłuchać z amerykańska brzmiących 
songów, obejrzeć pantomimę i dramę 
jak również porozmawiać o swej wie
rze, niestety ze względu na znikome 
umiejętności lingwistyczne niewielu ry
bniczan skorzystało z tej ostatniej 
możliwości. Młodzi misjonarze rozda
wali również specjalne ulotki i zbierali 
adresy tych, którzy chcieliby wejść 
w kontakt korespondencyjny.

wack

Kablowa,, 
na wakacjach

W „Rybnickiej Telewizji Kablo
wej „Expro-Film„ do końca lipca 
przerwa urlopowa. Najbardziej 
poszkodowani będą sympatycy 
żużla, którzy już pozbawieni zo
stali relacji ze „SPEEDWAY - GA
LI,, - szkoda.

Diamentowe gody państwa Lipińskich

Inna epoka, 
inni ludzie
Tacy jak Oni to prawdziwa „sól ziemi 

czarnej,,. Iluż spośród nas pamięta 
smak chleba, na który już w dzie
ciństwie trzeba było zapracować ? Kto 
wie, co oznacza ciasnota domu, w któ
rym gnieżdżą się trzy wielodzietne ro
dziny ? Kogo dzisiaj byłoby stać na 
przyjęcie pod swój dach dziesięciorga 
osieroconych dzieci, gdy własnym nie 
ma co do garnka włożyć ? Inna epoka, 
inni ludzie... A tacy są jeszcze wśród nas 
i warto byśmy ich poznali i o nich 
pamiętali.

W przypadku państwa Marty i Wik
tora Lipińskich jest jeszcze jeden ważny 
powód, by o Nich pamiętać. 30 czerwca 
br. obchodzili bowiem rzadką uroczys
tość Diamentowych Godów - czyli 60 lat 
pożycia małżeńskiego. Uroczyste na
bożeństwo dziękczynne miało miejsce 
w kościele parafialnym w Biertułto
wach. Gratulacje i pozdrowienia dla 
Jubilatów wystosowali biskup katowi
cki, ksiądz Damian Zimoń oraz prezy
dent miasta Rybnika Józef Makosz.

Skromny dom przy ulicy 
Górnośląskiej 152A w Rybniku-Niedo
bczycach gościł tego dnia prawie trzy
dziestu uczestników zjazdu rodzinne
go, wśród nich jedynego syna państwa 
Lipińskich - Jerzego, dwoje wnucząt 
i czworo prawnucząt.

„Było raz źle, raz dobrze. Jakoś my 
dychali, więcej w biedzie niż w roz
koszy,, - mówi Jubilatka. Pan Lipiński 
liczy sobie dzisiaj 81, a jego żona 78 lat 
życia. Nadal są rześcy i uśmiechnięci, 
choć życie nie szczędziło im trosk, 
a przede wszystkim ciężkiej pracy.

Poznali się w latach trzydziestych. 
Oboje mieli po dziesięcioro rodzeń

rodzeństwa. Rodzina pani Marty przygarnęła 
jeszcze dziesiątkę dzieci zmarłej siostry 
matki. I dlatego ona sama w wieku 11 
lat zaczęła pracować - najpierw 
niańczyła dzieci, potem zaznała pracy 
przy murarce i w kopalnianej sortowni.

Pan Wiktor od 14 roku życia praco
wał w kopalni „Rydułtowy,,. Odbył 
służbę wojskową w 6 Pułku Strzelców 
Konnych na wschodnich kresach II 
Rzeczypospolitej. Później pracował 
w kopalni „Ignacy,,, gdzie jako górnik 
dołowy przetrwał wojnę. W 1945 roku 
przeniósł się na kopalnię „Emma,, (od 
1948 roku „Marcel,,) i tu pracował do 
1967 roku, tzn. aż do przejścia na 
emeryturę.

Ślub wzięli, jak zaświadcza „Pa
miętnik rodowy rodziny Lipiński,,, 
w kościele parafialnym pod wezwaniem 
Serca Jezusowego w Niedobczycach 
w 1931 roku. Syn Jerzy urodził się 
w 1932. W 1939 roku rozpoczęli bu
dowę domu, w którym mieszkają do

dzisiaj. W ten sposób, ciężką pracą „w 
świątki i piątki,,, wydźwignęli się z bie
dy. Syn uzyskał tytuł magistra inżynie
ra w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, 
gdzie studiował górnictwo m.in. u pro
fesora Bolesława Krupińskiego.

Dzisiaj mają się dobrze. Goście „Ga
zety Rybnickiej,, oderwali panią Martę 
od zaprawiania wiśni i agrestu. Kiedyś 
hodowali kozy i króliki, dzisiaj jeszcze 
zajmują się ogródkiem. Siwiuteńka go
spodyni krząta się wokół stołu. Zaraz 
obok owoców pojawia się ciasto, her
bata i... koniak. Gdy wreszcie siada 
z nami, opowieść pana Wiktora wzbo
gaca się barwnymi szczegółami 
z czasów wojny i pokoju: kto ukrywał 
się w domu, a kto w szpitalu, kto oblał 
piwem portret Hitlera i jakie piosenki 
wtedy śpiewano... Barwna opowieść, 
w której dramat przeplata się z nie
frasobliwym humorem. Państwo Li
pińscy i dzisiaj razem szukają potrzeb
nych nam dokumentów, tak jak przed 
25 laty za „obopólną zgodą,, zdecydo
wali, iż trzeba, by mąż przestał „ku
rzyć,,. Pan Wiktor z dumą mówi o tym, 
że żona nie wie co to lekarz i szpital. Są 
z sobą i u siebie. Czegóż więcej im 
trzeba ?

„Niech te 60 wspólnie przeżytych lat będzie 
dla bliskich budującym świadectwem wier
ności i m i ło ś c i . . ." - pisał pięknie w liście 
gratulacyjnym prezydent Rybnika. Nie tylko 
dla bliskich! „Gazeta Rybnicka,, pragnie, by 
z przykładu życia państwa Lipińskich sko
rzystali wszyscy jej Czytelnicy.

Zaś Dostojnym Jubilatom życzymy stu lat 
w zdrowiu i radości.

Od niedzieli - po nowemu !
Przypominamy, że od niedzieli, 

28 lipca zaczną obowiązywać nowe 
zasady ruchu na skrzyżowaniach 
ulic: 3 Maja z ulicami Reymonta 
i Piłsudskiego oraz na Placu Armii 
Krajowej i skrzyżowaniu u l .  
Jankowickiej  z Reymonta.

Wprowadzone zmiany ilustruje 
załączony plan. Kierowców, zwła
szcza, jeżdżących „na pamięć,, cze
kają ciężkie chwile. Prośba, by 
jeździć ze szczególną ostrożnością 
jest oczywista i zrozumiała.

— ►  KlERUNEK RUCH U 
P0SIADAJĄCY PlERWSZ .

— KIERUNEK RUCHU
podporządkowany — 

~~V~ DOJAZD Do c.p.n.
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Rybnickie Gwarectwo 
Węglowe cz. II

K oszty
ro zw o ju

29 września 1903 roku w Królewskim 
Wyższym Urzędzie Górniczym we 
Wrocławiu potwierdzono notarialnie 
nazwę i statut Rybnickiego Gwarectwa 
Węglowego z dnia 12.09.1903 roku. Rejest
racja Gwarectwa w berlińskim rejestrze 
handlowym nastąpiła dnia 12.02.1904 ro
ku. Z chwilą konsolidacji kopalń w jeden 
organizm, nastąpił ich szybki rozwój. Zo
baczymy później, że od momentu przejęcia 
zarządu RGW przez polską ekipę (choć po 
latach kryzysu), rozwój ten będzie jeszcze 
bardziej dynamiczny.

Pierwszy rok działalności RGW przy
niósł wydobycie 658.124 t i zamknął się 
zyskiem w kwocie ponad miliona marek, 
przy czym rok bilansowy otworzono 
1.07.1903 roku, a zamknięto 30.06.1904 
roku. Zgodność roku bilansowego z kalen
darzowym nastąpiła w aktach gwaractwa 
dopiero od 1909 roku. Na marginesie 
można dodać, iż kapitał zakładowy RGW 
pozostawał niezmieniony do 1916 roku. 
Zyski RGW, aż do 1923 roku systematycz
nie rosły, z wyjątkiem lekkiego spadku 
w 1910 roku, dużego spadku w 1918 roku 
i w latach 1920-23 (inflacja). Liczebność 
załogi także wzrastała, by w kulminacyjnym 
punkcie, tj. 1923 roku, osiągnąć 14
tys. zatrudnionych.
Właściciele dbali o pozyskanie sobie 
nadgórników. Najważniejszą jednak 
rzeczą przynoszącą gwarectwu dochód 
były inwestycje, głównie natury technicz
nej, jak również niezła koniunktura dla 
węgla. Niemiłą rolę odgrywało też wytwa
rzanie produktów ubocznych. To właśnie 
dzięki inwestycjom RGW nie notowało 
strat, nawet gdy załogi kopalń strajkowały 
(a strajki miały miejsce w 1905 roku - 
z „Emmy,, zwolniono 95 pracowników, 
a z „Roemeru,, - 49). Friedlaender posiadał 
środki na rozbudowę, więc skok w ilości 
wydobycia od 1906 do 1912 roku był 
dwukrotny.

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju 
RGW było otwarcie w 1911 roku przy 
kopalni „Emma,, koksowni o 90 piecach. 
A w październiku tegoż roku przy tej samej 
kopalni otwarto zakład produkujący ben
zol. Gwarectwo było pod wieloma 
względami samowystarczalne. Dość powie
dzieć, że oprócz koksu, brykietów, benzolu 
produkowało smołę, olej smołowy, czyste 
produkty benzolowe, naftalinę, cegły i ene
rgię elektryczna. A JAKO CIEKA
WOSTKĘ MOŻNA PODAĆ, ŻE MLE
CZARNIE GWARECKIE NP. W 1919 
ROKU DAŁY 450.063 LITRY MLEKA.

Od 1 października 1913 roku kopalnia 
„Szczęście Beaty,, w Niewiadomiu 
Górnym (Niedobczyce) stała się włas
nością gwarectwa. Kosztowała 4 mln ma
rek. Była niskodochodowa. w 1913 roku 
uzyskano z dniej 136.387 t, a np. w 1900 - 
166.147 t. KOPALNIA TA, JAKO JEDY
NA Z KOPALŃ RGW, OD 70 LAT JEST 
NIECZYNNA.

Sytuacja socjalna górników RGW nie była 
najlepsza, choć ich ilość zwiększała się. Gwarect
wo w latach 1903-4 zatrudniało 2.045 osób, 
w 1907 - 2929 osób, a w 1913 - 7450. Płace 
w rybnickim były niższe niż przeciętne na 
Górnym Śląsku. Wiązało się to z tym, że był to 
region rolniczy, gdzie łatwiej i taniej można było 
się zaopatrzyć w żywność. Nie odpowiadało to 
jednak zawsze prawdzie, zwłaszcza gdy żywność 
drożała. Dla ilustracji warto porównać prze
ciętne zarobki na Górnym Śląsku, i w rybnickim: 
w 1903 roku-3,33 marki i 2,72 marki, a w 1913 r. 
- 4,17 marki i 3,97 marki.

M. PALICA
c.d. nastąpi

W IE L K IE  SPR
Przez bałagan do porządku

Przez ostatnie lata wiele dziedzin gos
podarki komunalnej było zaniedbanych. 
Dziś trzeba wiele pracy, by wszystko do
prowadzić do porządku. Ale prowadzone 
prace często wiążą się z utrudnieniami dla 
mieszkańców miasta, bo remonty bieżące 
i kapitalne dróg, wyburzenia starych, zni
szczonych budynków powodują zakłóce
nia ruchu pieszego i kołowego.

W najbliższym czasie w związku z wybu
rzeniami zamknięte będą ulice: Curie-
Skłodowskiej, Rynkowa i część Racibors
kiej, przyległa do Rybnku. Od końca czerw
ca ruszą prace przy ul. św. Antoniego. Cała 
ulica zostanie rozkopana. Jest to związane 
z fatalnym stanem instalacji wodociągo
wej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Trwa również gruntowny remont ulicy 
obwodowej Żorskiej (która do tej pory nie 
ma swojej własnej nazwy) oraz ul. Byłych 
Więźniów Politycznych. Kładziona jest 
obecnie warstwa nawierzchni; górna zo
stanie wykonana po zainstalowaniu stu-

Rybnicka gospodarka komunalna znaj
duje się od kilku miesięcy w trakcie zasad
niczych zmian. Na początku roku Rada 
Miejska podjęła decyzję o podziale Miejs
kiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowej na trzy odrębne 
przedsiębiorstwa. Był to pierwszy etap reo
rganizacji gospodarki komunalnej w Ryb
niku. Zgodnie z ustawą, do końca roku 
przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej 
muszą być skomunalizowane lub sprywa
tyzowane. Rybnickie władze miejskie 
doszły do wniosku, że proces ten ułatwi 
podział MPGKiM na mniejsze jednostki. 
Moloch zajmujący się do tej pory wszyst
kim - od uprawy kwiatków i sałaty przez 
łaźnię, mieszkania aż po wywożenie śmieci, 
został podzielony na trzy specjalistyczne 
przedsiębiorstwa: Zieleni Miejskiej, Przed
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkanio
wej.

studzienek.
Zakończył się także remont ulicy Teofila 

Brzozy w Kamieniu. W trakcie wykonywa
nia jest dywanik asfaltowy na ulicy 
Błękitnej w Boguszowicach oraz remonty 
ulic Podmiejskiej, Niedobczyckiej i Plebis
cytowej. Nie można obecnie poprawić na
wierzchni wielu ulic ze względu na bardzo 
zły stan instalacji podziemnych. Dopiero 
po ich wymianie, możliwe będzie roz
poczęcie remontu jezdni i chodników.

W bieżącym roku nie nastąpi istotna 
poprawa stanu nawierzchni Rynku, placu 
Wolności i ulic przyległych, gdyż trwa budo
wa kolektora sanitarnego i rejony te zostaną 
gruntownie rozkopane. Dopiero gdy kolek
tor zostanie oddany do użytku, rozpoczną 
się remonty ulic i chodników w samym 
centrum miasta.

Za utrudnienia związane z prowadzonymi 
robotami Zarząd Miasta Rybnika przep
rasza wszystkich mieszkańców.

(jak)

Od 1 lipca te nowo utworzone przed
siębiorstwa staną się zakładami budżeto
wymi. Dzięki temu nie będzie naliczało się 
zysku i amortyzacji, no i zmniejszy się ilość 
„papierkowej roboty,,. Uniknie się także 
„popiwku,, - pracownikom będzie można 
więcej zapłacić i więcej od nich wymagać. 
Podlegające władzom miejskim zakłady 
zatrzymają tylko taki zakres działalności, 
który będzie niezbędny dla funkcjonowa
nia miasta - cała reszta zostanie poddana 
prywatyzacji. W zasadniczy sposób zmieni 
się praca Przedsiębiorstwa Zieleni Miejs
kiej. Dotychczas zakład ten posiadał kil
kanaście szklarni, w których uprawiano 
oprócz kwiatów - pietruszkę, marchewkę, 
sałatę i inne warzywa. Działalność ta nie 
przynosiła jednak żadnego zysku - zakład 
„wychodził na zero,,. Dlatego też w PZM 
pozostanie tylko kilka szklarni, w których 
będą uprawiane bratki, tulipany, różne 
i inne kwiaty dla potrzeb miasta, oraz

Robota leż
Pomimo bezrobocia, Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Miejskiej ma kłopoty ze znale
zieniem pracowników do prac przy remon
tach dróg i chodników. Jeśli ktoś szuka 
więc pracy, proszony jest o kontakt z dyre
ktorem PGM, Piotrem ŚMIEJĄ, który 
urzęduje przy ulicy 3 maja. Od 1 lipca 
Gospodarka Komunalna stanie się 
zakładem budżetowym, możliwe więc 
będzie podniesienie płac pracownikom.

Rybnicki Urząd Miasta poszukuje też 
wykonawców czyszczenia dróg i chod
ników, wwożenia śmieci oraz czyszczenia 
kratek ściekowych. Firmy i osoby gotowe 
podjąć się takich prac proszone są o kon
takt z Wydziałem Gospodarki komunalnej 
w Urzędzie Miejskim. Roboty będzie pod 
dostatkiem. Na oczyszczenie czekają ty
siące kratek ściekowych. Służby komunal
ne nie nadążają z wykonaniem tych prac ze 
względu na zbyt małą liczbę zatrudnio
nych.

Na całym świecie roboty tego typu są

szkółki krzewów i drzewek. Zrezygnuje się 
z uprawy warzyw i owoców.

Część szklarni zostanie sprzedana lub 
wydzierżawiona. Są już chętni do kupienia 
szklarni na Wierzbowej. Ich sprzedaż 
odbędzie się w drodze przetargu. Mogą być 
jednak trudności ze znalezieniem kupców 
na szklarnie znajdujące się pod lasem. Są 
one za duże i nieefektywne. Ze względu na 
niekorzystne wiatry zbyt drogie jest ich 
ogrzewanie, a niektóre z nich grożą zawale
niem.

Zmiany te pozwolą lepiej zadbać o zieleń 
w mieście. Ludzie, którzy pracowali 
w szklarniach, przejdą do pracy na skwe
rach, zieleńcach i parkach miejskich. Do tej 
pory tylko 10 osób (na 60 zatrudnionych) 
pracowało w mieście. Po reorganizacji, 
zielenią miejską zajmie się 30-40 pracow
ników. Nie będą też przyjmowane zlecenia 
na budowę nowych parków od zakładów 
pracy i spółdzielni; zajmą się tym firmy 
prywatne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komuna
lnej po reorganizacji będzie zajmowało się 
głównie wywożeniem śmieci i bieżącym 
utrzymaniem ulic. Całkowicie zrezygnuje

M iotła sp ryw a tyzo w a n a

C zy s ta ć  nas na czyste  p o w ie trze  ?
Jeszcze jedna jaskółka zainteresowania 

Zachodu polskim klientem i rynkiem pra
cy.? W poniedziałek 15 lipca w Pstrążnej 
(gmina Lyski), odbył się reklamowy pokaz 
pieców pokojowych, wkładów (kaset) ko
minkowych i kominków niemieckiej firmy 
BARBAS oraz pieca c.o. austriackiej firmy 
LOHBERGER.

Przedstawicielem i pośrednikiem wy
robów tych firm w Polsce jest Markus 
Simon Kott. Na pokaz został zaproszony 
wiceprezydent Rybnika Marian Adam
czyk.

Piece i wkłady kominkowe firmy „Bar
bas„ przystosowane są do opału drewnem; 
ich ceny kształtują się od 13,7 do 17,8 mln 
zł. Są oszczędne i wydajne. Przy „normalnej

nej,, zimie wystarczy 15 m sześć, opału, by 
zapewnić w domu ciepło przez cały sezon 
grzewczy. Firma zapewnia 5-letnią gwa
rancję.

Od listopada br.„Barbas„ będzie miał 
prawo wyłączności do montowania w Eu
ropie rewelacyjnego katalizatora zanieczy
szczeń, opartego na patencie amerykań
skim, który usuwa z dymu np. 90 procent 
CO, 80 procent S02. Producenci liczą, że 
wyroby ich firmy zainteresują właścicieli 
prywatnych domów, których kominy 
w równie dużym stopniu jak zakłady prze
mysłowe, zanieczyszczają powietrze nad 
Śląskiem.

Firma „Lohberger„ zaprezentowała piec 
c.0. o pojemności ok. 2,5 m sześć; wypo

wyposażony w dmuchawę elektryczną i opalany 
drewnem, zapewniają dużą wydajność 
grzewczą przy minimalnej ilości odpadów 
i stopniu zanieczyszczenia środowiska. Ce
na - bagatela - 42 mln zł., ale firma zapew
nia, iż przy aktualnych cenach węgla, dużej 
trwałości pieca cena zakupu zwróci się po 10 
latach użytkowania. 

M.S. Kott zamierza otworzyć w Rzucho
wie sklep i warsztat. Piece - montowane 
w Polsce - znajdą, jego zdaniem, nabywców 
na miejscu lub wrócą tą drogą na rynki 
Europy Zachodniej. Bezrobotni po prze
szkoleniu znajdą tu zatrudnienie, a chmury 
nad Śląskiem stracą dużą część swej 
trującej zawartości. Oby !

(Wag)
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SPRZ Ą TA N IE
na ulicy

dobrym interesem. Może więc i u nas 
znajdą się przedsiębiorczy ludzie, którzy 
zechcą zarobić na oczyszczaniu 
porządkowaniu miasta.

(jak)

Same niespodzianki
Sławne i trapiące przechodniów wykopy

 w centrum Rybnika doszły już 
do Rynku. Prace idą niezbyt szybko - 
ale i nie może być inaczej, skoro co 
kawałek kopiący natrafiają na jakiś 
kabel czy rurę, których nie było w plan
ach. W wykopie wzdłuż Rynku nalic
zyłem aż 5 takich „niespodzianek,,. 

Widać totalitaryzmu absolutnego u nas 
nie było - skoro kable każdy mógł 
sobie kłaść jak chciał.

(szoł)

się ze sprzedaży gazu bezprzewodowego. 
"Działka,, ta zostanie w całości sprywaty
zowana. Częściowej prywatyzacji poddane 
zostanie także wywożenie śmieci. Miasto 
zostawi sobie tylko tyle śmieciarek, aby 
obsługiwać osiedla miejskie i w razie jaki

chś trudności, awaryjnie wywozić śmieci 
z całego miasta. Zakłady pracy, spółdzielnie 
i  prywatni mieszkańcy będą zawierać 
umowy na wywożenie śmieci z prywatnymi 
firmami. Dzięki likwidacji monopolu 

wprowadzeniu konkurencji miasto po
winno stać się bardziej czyste.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal
nej ma bardzo szeroki zakres obo
wiązków, zajmie się też administracją mie
szkań komunalnych, ich konserwacją, 
drobnymi remontami. Na remonty kapi

talne i inne większe prace będą organizo
wane co roku przetargi.

C hcemy podnieść rangę i prestiż praco
wnika gospodarki komunalnej, aby ich 
praca cieszyła się szacunkiem - mówi wice
prezydent MARIAN ADAMCZYK. Na 
wszystkich emblematach i znaczkach umie
szczony będzie napis MIASTO RYBNIK, 
a nie nazwy poszczególnych przedsię
biorstw.

(jak)

Zamiatarka 
z Mezamet

Ostatnio gospodarka komunalna 
naszego miasta wzbogaciła się o ma
szynę do zamiatania ulic, firmy Peuge
ot. Otrzymaliśmy ją z francuskiego 
miasta Mezamet. Maszyna jest po 
remoncie kapitalnym, ale jak dotąd, 
sprawnie zamiata ulice Rybnika. 
Władze miasta planują kupienie 
w najbliższym czasie kilku nowoczes
nych, zachodnich maszyn do czysz
czenia ulic i chodników. Prowadzone są 
rozmowy z firmami francuskimi i nie
mieckimi. Wybrana zostanie najko
rzystniejsza oferta. Nowe maszyny 
ułatwią sprzątanie, miasta i miejmy 
nadzieję, że będzie to widoczne gołym 
okiem.

Gazu !
Rybnik na pewno nie może narzekać NA 

NADMIAR GAZU. W pewnym okresie 
nawet go brakowało. Nasze miasto zasila
ne jest gazem koksowniczym i dlatego, gdy 
likwidowano koksownie w rejonie Zabrza, 
wystąpił spadek dostaw do Rybnika do 
poziomu 60 procent ilości z lat poprze
dnich.

Deficyt ten odczuł przede wszystkim 
przemysł, który musiał dostosować się do 
zarządzonego przez gazowników stopnia 
zasilania. Jednak w wyniku recesji prze
mysł zaczął odbierać mniej gazu, a jego 
zapotrzebowanie zmniejszyło się do 60-70 
procent stanu sprzed półtora roku. Dzięki 
temu Górnośląskie Zakłady Gazownicze 
w Świerklanach nie przewidują ogranicze
nia w dostawach gazu. Istniejące potrzeby 
zaspokajane są normalnie. Trudności 
w otrzymaniu gazu uwarunkowane są 
przyczynami technicznymi.

Koksownia w Radlinie jest w bardzo złym 
stanie i nie spełnia wymogów dotyczących 
odpowiedniej ilości gazu; stąd duże wahania 
dostaw. Do roku 1995 Rybnik w całości 
przejdzie na gaz ziemny, ale wiąże się to 
przeprowadzeniem wielu kosztownych 
i żmudnych robót. Trzeba wymienić kilo
metry starych rur żeliwnych na stalowe, 
gdyż sieć żeliwna nie nadaje się do prze
syłania gazu ziemnego.

W Rybniku jest 26 tys. odbiorców gazu, 
trzeba więc będzie wymienić u nich 260 
tys. dysz w kuchenkach gazowych, jankesach

 i piecach ! WRAZ Z PRZEJŚCIEM 
NA GAZ ZIEMNY SKOŃCZĄ SIĘ 
W RYBNIKU KŁOPOTY Z ZASILA
NIEM W GAZ. Będzie można bez pro
blemu otrzymać zapewnienie dostawy ga
zu, które dotychczas były wydawane bar
dzo ostrożnie.

Gaz ziemny jest dwukrotnie bardziej kalo
ryczny niż koksowniczy. Tymi samymi rura
mi popłynie więc do naszych mieszkań dwu
krotnie więcej energii.

W najbliższym czasie rozpocznie się bu
dowa gazociągu z ROJU do BOGUSZO
WIC. Jeśli nie nastąpią jakieś nieprzewidziane

Abecadło
rzeczy

śląskich

H A Ł A S
NASZ C HLEB 
C O D Z IEN N Y

Aby uprzedzić zarzut czytelników „ABECADŁA RZECZY ŚLĄSKICH,,, że 
mówi ono wyłącznie o historii naszego regionu - postanowiłem napisać coś 
o naszej codzienności... Jaka ona jest ? Zadymiona - na pewno, ale również 
ogromnie hałaśliwa. Najbardziej doskwiera hałas ruchliwych dróg i trakcji 
kolejowych. W domach stosunkowo łatwo bronić się przed wspomnianym 
intruzem, zakładając np. okiennice, które mogą sprawić, iż przynajmniej nasz 
sen będzie w miarę spokojny.

Co ma jednak zrobić mieszkaniec domku, który chciałby zrelaksować się 
w położonym pomiędzy domem, a drogą ogródku ale wyklucza to denerwujący 
hałas? Co ma zrobić ? Ano odpowiadam: odgrodzić się . Może przez to czyjś 
dom będzie niewidoczny z drogi i może żaden sąsiad nie pęknie z zazdrości na 
widok domowej inwestycji, ale będzie przynajmniej cicho, no i jakieś warzywa 
da się uprawiać i potem zjeść !

Przedstawione poniżej propozycje wymagają trochę pracy, niewielu pie
niędzy, ale głównie inwencji twórczej, no i chęci... Warto, tyle zainwestować - bo 
ileż to spalin mniej w płucach całej rodziny.

opracował: MAREK SZOŁTYSEK

POZYCJA 1:
Istniejący już płot zamieniamy na 

drewniany, bijąc gęsto deskę przy des
ce, a za płotem sadzimy kilka warstw 
krzewów i drzew. Nie tak trudno jest 
też wykonać. Jeszcze lepiej tłumi hałas

wał ziemny. Możemy w tym celu wy
korzystać pozostały po zimie popiół, 
gruzu sąsiada budującego dom lub
garaż...... Ten wał po pokryciu
warstwą ziemi, również należy obsa
dzić odpowiednią roślinnością.

POZYCJA 2:
Druga propozycja jest właścicieli 

tych domków, którzy usytuowani są 
bardzo blisko drogi i nie mają przez to 
miejsca na usypanie wału, czy na ob
sadzenie kilkoma pasami zieleni. 
Przedstawiony na ilustracji płot 
byłoby stosunkowo łatwo zrobić, gdy
by odpowiednie betonowe bloczki 
dało się kupić w sklepie. Tak dobrze 
jeszcze w Polsce nie jest - dlatego 
proponuję, aby we własnym zakresie 
zrobić sobie odpowiednie drewniane 
formy, przy pomocy których wytwo
rzymy sobie potrzebne nam betonowe 
elementy. Tak przygotowane części 
przyszłej konstrukcji, należy układać 
na fundamencie, skręcając solidnie 
poszczególne elementy.

dziane przeszkody, zostanie on oddany do 
użytku w przyszłym roku. Gazociąg ten 
przedłużony zostanie przez CHWAŁOWI
CE do centrum, a następnie dalej do WIE
LOPOLA, GOLEJOWA i KAMIENIA. 
Są to jednak prace bardzo kosztowne, na 
które dzisiaj nie ma pieniędzy. Gazociąg 
z ROJU do BOGUSZOWIC długości 
4 km, kosztuje 7-8 mld.

Drugi gazociąg zasilający RYBNIK 
przebiegał będzie z RADLINA do POPIE
LOWA oraz NIEDOBCZYC i dalej w kie
runku centrum miasta. Gazociąg z POPIE
LOWA do NIEDOBCZYC niedługo zo
stanie oddany do użytku.

Poważnym problemem dla Zakładów 
Gazowniczych jest remont gazociągu 
z OŚWIĘCIMIA do ŚWIERKLAN, który

jest w bardzo złym stanie. Inny problem 
stwarzają właściciele gruntów, którzy bar
dzo często nie zezwalają na wejście na ich 
parcele, co hamuje prowadzone roboty.

W tym roku wymieniono w Rybniku sieć 
gazową przy ul. Wieniawskiego i Dubois 
oraz Chrobrego. Następne w kolejności są 
ul. Dworek, Raciborska i 3 Maja.

Jak mówi inż. MAZUR z Zakładów 
Gazowniczych w Świerklanach, współpraca 
z władzami miejskimi układa się dobrze. 
Wszystkie roboty są koordynowane z in
nymi instytucjami i dostosowane do po
trzeb miasta. Po zakończeniu obecnych roz
kopów i wymianie sieci gazowej, będziemy 
mieli co najmniej 30 lat spokoju.

GAZETA RYBNICKA
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Nielsen
specjalnie dla „GR,,

Na SPEEDWAY GALI w Rybniku gościł 
najlepszy żużlowiec ostatnich lat, Duńczyk 
HANS NIELSEN, który był zdecydowanie 
najlepszym zawodnikiem dwudniowej im
prezy; startował jedenaście razy i tyleż samo 
zwyciężał, dwukrotnie uzyskując najlepszy 
czas. Korzystając z chwili wolnego czasu 
przed poniedziałkowym turniejem indywidu
alnym, wykonał on pierwszy krok w kierun
ku „przebudowy,, piłkarskiej murawy ryb
nickiego stadionu na boisko golfowe, prze
mierzając ją KILKAKROTNIE z golfowym 
kijem. Trzykrotny mistrz świata, który już 
we wtorek startował w lidze szwedzkiej znalazł 
też czas na krótki wywiad dla „Gazety Rybnic
kiej,,. Cóż, co klasa to klasa !

Red.: - W polskiej lidze startuje pan już od 
dwóch sezonów. Jakie są pana zdaniem jej 
mankamenty ?

Hans Nielsen: - Muszę przyznać, że przed 
rokiem, gdy po raz pierwszy zjawiłem się na 
meczu ligowym w Lublinie, byłem nieco 
zaskoczony poziomem waszej ligi. Opinię tę 
potwierdziły również późniejsze spotkania, 
stojące często na naprawdę wysokim pozio
mie. W polskiej lidze, zwłaszcza w tym sezo
nie startuje wielu znakomitych jeźdźców, 
przez co mecze stały się jeszcze bardziej 
interesujące. Teraz może o mankamentach: 
zaskoczył mnie fak t, iż polscy zawodnicy tak 
mało czasu poświęcają na przygotowanie 
własnego sprzętu, mają natomiast zbyt wielu 
mechaników. Bardzo podobają mi się polskie 
tory, na przykład ten w Rybniku, gdyby 
usunąć małe nierówności, jakie robią się na 
pierwszym łuku po paru biegach, będzie on 
pod względem parametrów jednym z najlep
szych torów na świecie.

Red.: - Jak, pana zdaniem, wygląda w pol
skiej lidze przestrzeganie zasad „fair-play„ ?

H.N.: - Nie mam żadnych zastrzeżeń jeśli 
chodzi o zawodników i ich poczynania na 
torze. Owszem, jeździ się w Polsce ostro 
i zdecydowanie, ale nie przekraczając wspo
mnianych reguł. Muszę natomiast powie
dzieć, że spotkałem się z poważnymi uchybieniami

Żużlowe
Nie do końca udał się wyjazd braci Skupie

niów na MEMORIAŁ KLAMPARA do 
austriackiego NATS-CHBACH - LOIPER-
SBACH, gdyż z powodu ulewy przerwano 
turniej po trzech seriach startów (po 12 
wyścigach). Eugeniusz zdobył 7 punktów 
(2,2,3) i w wyniku losowania, jako że było aż 
trzech zawodników z takim właśnie dorob
kiem punktowym, sklasyfikowany został na 
czwartym miejscu.

niami ze strony arbitrów, które nawet w me
czach ligowych, nie powinny się zdarzać. 
Podstawowy problem to zbyt szybkie pusz
czanie startów; w lidze angielskiej, jak i w im
prezach dużej rangi, np. mistrzostwach świa
ta, zawodnik po zapaleniu się zielonego 
światła ma jeszcze sporo czasu na właściwe 
przygotowanie się do startu. Zbyt szybkie 
starty sprawiają zawodnikom zagranicznym, 
startującym w Polsce, sporo kłopotów.

Red.: - Czy widziałby pan któregoś z zawod
ników rybnickiej drużyny w zespole Oxfordu, 
który przeżywa ostatnio spore problemy kad
rowe z powodu kontuzji Boycea i Primmera ?

H.N.: - Wielu zawodników w waszym 
kraju jeździ dobrze, również kilku rybniczan 
jeździ nieźle, dziwię się więc, że tak rzadko do 
tej pory mieli startowali w Anglii, gdzie 
wciąż jest najsilniejsza i najbardziej profes
jonalna liga na świecie.

Powinni startować, jeśli już nie w lidze 
angielskiej, to przynajmniej w duńskiej lub 
szwedzkiej, tym bardziej teraz, gdy można 
już swobodnie podróżować. Nie wykluczam 
więc, że któregoś dnia jakiś Polak wystąpi 
w zespole Oxfordu.

Red.: - Stawał pan na najwyższym podium 
mistrzostw świata we wszystkich kategoriach. 
Czy trudno przychodzi panu teraz cieszyć się 
ze zwycięstwa w tak mało znaczącym turnieju 
jak ten, w Rybniku ?

H.N.: - Traktuję speedway jako zawód, 
który staram się wykonywać jak najlepiej. Ale 
jest to również moje największe hobby, dostar
czające mi wiele satysfakcji i radości, dlatego 
cieszy mnie każdy wygrany wyścig, każdy 
wygrany turniej, nawet tak niepozorny, jak ten 
dzisiejszy. Ale trudno powiedzieć, co byłoby, 
gdybym w meczu zrobił tylko pięć czy sześć 
punktów... Pewnie nie byłbym tak rozmow
ny...

rozmawiał: WACŁAW TROSZKA
P.S.
Warto przypomnieć, że Hans Nielsen jest 
reprezentantem i przedstawicielem zawod
ników w Światowej Federacji Motocyklowej.

nowinki
Rybnicki Klub podpisał wstępną umowę 

z ubiegłorocznym trenerem APATORA TO
RUŃ, STANISŁAWEM MIEDZIŃSKIM, 
który ma prowadzić zajęcia z nową grupą 
młodych adeptów czarnego sportu, 
przyjętych już do szkółki. Menedżer ROW 
HENRYK TOMASZEWSKI liczy, iż na 
początku przyszłego sezonu będzie miał 
w swej talii 6-7 młodzieżowców z praw
dziwego zdarzenia, tj. w wieku 1 6 - 1 7  lat.

(wack)

Młodzi lekkoatleci nie próżnują
W dniach 22 i 23 czerwca br. w Zabrzu, 

odbyły się Mistrzostwa Makroregionu 
Śląskiego młodych lekkoatletów. Bardzo do
brze spisała się dwójka młodych zawodników 
KS ROW Rybnik: Daniel Kania (rocz.73), 
który uzyskując w biegu na 3000 m z prze
szkodami czas 9 minut i 18,4 sekundy zape
wnił sobie miejsce w reprezentacji Polski 
Juniorów oraz Ryszard Rękas (rocz.72), 
który 7 kilogramowy młot rzucił na odległość 
51,12 m, co dało mu awans do występu 
w Centralnej Spartakiadzie Młodzieży.

Szachy
W dniach od 24 do 30 sierpnia 

br. odbędzie się XIV Międzynarodowy

6  -------------------------------

Poniżej zamieszczamy najlepsze rezultaty 
lekkoatletów KS ROW uzyskane w Zabrzu: 
Sylwia Ptasińska (rocz.73)

100 m 12.94 sek.
Katarzyna Ciałoń (rocz.75)

oszczep 32,54 m 
Łukasz Skrzyński (rocz.75)

400 m 52,36 sek.
Michał Kowalczyk(rocz.72)

skok w dal 5,89 m
oprac. wack

dowy Turniej Szachowy - Rybnik 
1991. Patronat nad nim objął Prezydent 
Miasta, mgr Józef MAKOSZ. Organizato
rem jest KS ROW Rybnik. Turniej zostanie 
rozegrany na Małej Scenie przy ul. Kościu
szki 54.

Niedzielne zakupy...
Wśród kilku sklepów czynnych 

w naszym mieście w dni świąteczne 
i niedziele, dosyć dużym powodze
niem cieszy się „Mini Market,, przy

ulicy Powstańców Śląskich. Jest on 
ratunkiem dla zapominalskich, jak 
i okazją dla tych, którzy po mszy 
chcieliby dziecku kupić „coś dob
rego,,, w godzinach od 10.00 do 
14.00.

(szoł)

U Rosjan taniej
W tygodniu na targu, 

a w niedzielę na placu giełdo
wym za kąpieliskiem, można 
kupić sobie od rosyjskich „han
dlowców,, jakąś niekoniecznie 
potrzebną, ale tanią rzecz pro
dukcji USSR.

Jeszcze dwa lata temu Polacy 
w podobny sposób zarabiali na 
ulicach Wiednia, Berlina czy

Sztokholmu. I jeżeli dziś ktoko
lwiek gotów jest sądzić hand
lujących obywateli Związku 
Radzieckiego, to przypomnij
my sobie, co mógł myśleć staty
styczny Niemiec czy Szwed, 
widzący Polaków
sprzedających na ulicy 
przeróżne drobiazgi, w tym 
również bigos, jajka... i w ogóle 
wszystko.! Dosłownie wszystko 
!

(szoł)

M oda na retro
Już od ponad trzech miesięcy działa 

przy ul. Mikołowskiej sklep „Retro,,. 
W sklepie tym prowadzony jest 
w pełnym tego słowa znaczeniu handel 
starociami. Właściciel sklepu twierdzi, 
że nie uznaje niczego, co zrobiono po

Ostała się jeno 
maciejka pachnąca

Skwery, parki i zieleńce, to obszary 
najbardziej narażone na agresję wan
dali. Nawet zieleni zdobiącej miejsca 
najbardziej uczęszczane grozi niszczy-

1939 roku. W „Retro,, można także 
oddać antyk do renowacji, potargować 
się przy zakupie oraz porozmawiać 
z właścicielem na temat staroci.

Sklep ten naprawdę zasługuje na 
uwagę wszystkich, którzy z upodoba
niem spoglądają na antyki. Również 
ciekawe jest to, iż prowadzący sklep nie 
oferuje niczego sprowadzonego z Nie
miec - mamy zatem do czynienia z han
dlowym „antycznym,, patriotyzmem.

(szoł)

cielska dłoń człowieka, czego 
przykładem, najbardziej rzucającym się 
w oczy, są betonowe skrzynki przed 
domem handlowym HERMES, 
w których posadzono przed kilku tygo
dniami paprocie - z nadzieją, że roz
krzewią się do jesieni...

Mamy początek lata, a w skrzynkach 
ostała się jeno maciejka pachnąca. Do
brze, że chociaż ona... Widać małe jest 
nie tylko piękne, ale i odporne...

(em)

Czesi na zakupach
W listopadzie ubiegłego roku nasza gazeta 

(GR nr 15) umieściła artykuł: „To już prze
stało być śmieszne,,, omawiający nastroje 
części społeczeństwa Czech i Słowacji, wobec 
zjawiska ewentualnego najazdu Polaków na 
czeskie sklepy po otwarciu granicy pomiędzy 
naszymi państwami. Pisaliśmy wtedy: „Zna
komita większość Czechów i Słowaków była 
przeświadczona, że otwarcie granicy spowodu
je natychmiastowy najazd polskich handlarzy. 
Prasa tamtejsza przypisywała przecież Pola
kom braki na rynku takich artykułów jak 
cukier, ziemniaki, zapałki, benzyna, olej...„

Na czeskich ulicach dało się wtedy także 
zauważyć ludzi podpisujących petycje, a jedna 
z nich w Czeskim Cieszynie brzmiała: JEST  
NAUKOWO UDOWODNIONE, ŻE PO 
OTWARCIU CZESKO-POLSKIEJ GRA
NICY, W DWA MIESIĄCE BĘDĄ DO 
CZYSTA OPRÓŻNIONE WSZYSTKIE

NASZE SKLEPY„.
Dzisiaj, kiedy już granice są otwarte, 

a Czesi powoli dochodzą do wniosku, że 
w normalnej gospodarce klient, i to nawet zza 
granicy, nie jest żadnym intruzem - lecz mile 
i chętnie widzianym gościem, problem jakby 
się odwrócił. To Czesi i Słowacy przyjeżdżają 
masowo do Polski, na tzw. eleganckie zakupy. 
A w polskich sklepach spotykają się z miłą 
obsługą i nikt nie chowa przed nimi towarów 
pod ladę, ani nie traktuje jak szarańczę !

Do Rybnika przyjeżdża każdego dnia śre
dnio 2 do 4 autobusów z rejestracją opawską, 
ołomuniecką lub ostrawską, a nawet dalej 
położonych miast. Parkują one koła kościoła 
św. Antoniego, często na ul. Mikołowskiej, 
Na Górze i in., skąd turyści wychodzą 
nakręcać koniunkturę rybnickim sklepika
rzom. I jest dobrze ! N o  prawie, bo po 
gościach wokół miejsca parkowania ich auto
karów pozostają jednak papierki i niedopałki 
papierosów. Ale nie wymagajmy zbyt wiele od 
innych, skoro sami śmiecimy niemiłosiernie 
i to nie tylko na przystankach autobusowych.

(szoł)

GAZETA RYBNICKA



Fatałachy z naszej szafy

Plaża, plaża,,.
Chciałyście lata ? To je macie ! Plaże, 

balkony i ogródki działkowe zaroiły się 
dziewczynami pragnącymi wyglądać 
jak z reklam. Na nic dziesiątki arty
kułów o szkodliwości opalania w licz
nych dziś kobiecych pismach, na nic 
ostrzeżenia dermatologów i kosmety
czek. A wszystko z powodu braku 
wyobraźni ! Żadna bowiem świeża 
dwudziestolatka nie jest w stanie wyob
razić sobie swojej twarzy za następne 
lat 20.

Niebezpieczeństwa słonecznego pro
mieniowania dostrzegają od pewnego 
czasu kreatorzy plażowej mody. Kos
tiumy są jakby bardziej zabudowane,

Prawnik radzi

B adania  
jako dowód

Czy osoba, przeciwko której toczy się 
postępowanie karne, ma obowiązek po
ddania się badaniom (lekarskim i in
nym) w wypadku gdy jest to potrzebne 
dla celów dowodowych ?
PRAWNIK ODPOWIADA: Kodeks 
postępowania karnego (K.P.K.) wpro
wadza w art.65 obowiązek oskarżone
go, poddania się badaniom w przypad
ku, gdy jest to potrzebne do celów 
dowodowych. W myśl art.65 k.p.k. 
oskarżony obowiązany jest poddać się: 
1\ oględzinom zewnętrznym ciała oraz 
innym badaniom nie połączonym z na
ruszeniem integralności ciała, jak np. 
pobranie odcisków palców, stóp, foto
grafowanie, okazanie w celu rozpoz
nania innym osobom (art.65 paragraf 
1 pkt 1 k.p.k.)
2 \ badaniom psychologicznym, psy
chiatrycznym, połączonym z dokona
niem zabiegów na ciele oskarżonego (z

dość proste, przeważnie z lycrową 
nitką, często w jednolitych barwach, 
choć bywają również kwieciste. Prze
ważają jednoczęściowe, zaś dwu
częściowe, kiedy już się w kolekcjach 
pokazują, są wyraźnie stylizowane na 
lata 60 czyli ze stanikiem gorseciars
kim. Druty pojawiają się również w ko
stiumach jednoczęściowych. Doły maj
tek nadal dosyć mocno odsłaniają bio
dra, ale bywają również nogawki mniej 
podcięte. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by wejść do wody i plażować się 
również w króciutkiej, wyciętej lycro
wej sukience. A super modne, do tego 
bardzo bezpieczne będziemy, okry
wając się wdziankiem z cienkiej, natu
ralnej tkaniny oraz zawiązując na 
głowie na sposób korsarski chustkę. 
Rolę wdzianka może pełnić duża, ba
wełniana koszula.

Życzymy słonecznych kąpieli, byle 
z rozsądkiem.

(Wróżka)

(art. 65 paragraf 1 pkt 2 k.p.k.).
Nie wszystkie z wymienionych w art. 65 
k.p.k. badań oskarżonego są badania
mi lekarskimi. Na przykład, nie należy 
do badań lekarskich fotografowanie 
oskarżonego w celu uzyskania jego po
dobizny, chociaż badaniem takim 
będzie zdjęcie klatki piersiowej. Nie jest 
też badaniem lekarskim pobieranie od
cisków palców, odcisków stóp, okazy
wanie oskarżonego w celach rozpoz
nawczych innym osobom.

Nie są też nim oględziny zewnętrzne 
ciała oskarżonego podejmowane na 
przykład w celach identyfikacyjnych, 
dla stwierdzenia istnienia tatuażu, zna
mienia, deformacji bądź tym podobnej 
cechy zewnętrznej, której stwierdzenie 
nie wymaga wiedzy medycznej.

Jednak czasami oględziny zew
nętrzne ciała muszą być dokonane 
przez lekarza, na przykład w celu usta
lenia czasu odniesienia obrażeń, ich 
rodzaju i wówczas są one badaniami 
lekarskimi. Można zatem przyjąć, że 
pod pojęcie badań lekarskich podpa
dają te z wymienionych w art. 65 k.p.k. 
czynności, których dokonanie wymaga 
posiadania fachowych wiadomości 
z dziedziny wiedzy medycznej, i które 
w związku z tym mogą być dokonane 
wyłącznie przez uprawnionego do tego 
pracownika służby zdrowia (lekarz, fel-

Lekarz domowy radzi 
----------------------------------------

Świnka
W wieku dziecięcym dość po

wszechną chorobą o etiologii wiruso
wej jest świnka czyli zapalenie ślinianek

 przyusznych. Występuje ona na 
całym świecie, jej przebycie daje trwałą 
odporność.

Chorują najczęściej dzieci w wieku 5 - 
15 lat, wyjątkowo osoby dorosłe. Do 
zakażenia dochodzi drogą kropelkową, 
jak również przez zakażone przedmio
ty. Stąd dość istotne znaczenie ma 
izolacja chorych. Okres zaraźliwości 
rozpoczyna się na 2 - 5 dni przed 
wystąpieniem dolegliwości i trwa do 5 - 
9 dni od momentu zachorowania.

Jak większość chorób wirusowych, 
świnka zaczyna się objawami rzekomo 
grypowymi, występują bóle głowy, 
gorączka, złe samopoczucie i po kilku

tych badań lekarskich oskarżonego, 
które są potrzebne do celów dowodo
wych w postępowaniu karnym. Wa
runki i sposób dokonywania badań 
lekarskich zostały w art. 65 k.p.k. 
określone bardzo ogólnie.

Nie mogą być one połączone z doko
naniem zabiegu chirurgicznego, nie 
mogą zagrażać zdrowiu oskarżonego, 
powinny być dokonane przez uprawnio
nego do tego pracownika służby zdrowia, 
z zachowaniem wiedzy lekarskiej.

Oskarżony może z własnej woli po

dniach dochodzi do bolesnego obrzmie
nia ślinianek. Skórka nad ślinianką jest 
tkliwa, silnie napięta, ucho nieznacznie 
odstaje. Dziecko skarży się na suchość 
w ustach i nie toleruje kwaśnych po
traw. Obrzmieniu ślinianek lub ślinian
ki towarzyszy zwyżka temperatury na
wet do 39 C. Dolegliwości narastają 2 - 
3 dni.

W przebiegu świnki może dojść do 
powikłań. Są nimi zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, mózgu, jąder - 
u chłopców oraz trzustki. Stany te 
wymagają już interwencji lekarskiej. 
Również kobiety w ciąży powinne uni
kać kontaktu z chorymi na świnkę, 
istnieje bowiem niebezpieczeństwo po
ronienia lub wystąpienia wad wrodzo
nych u dzieci.

Leczenie świnki jest tylko objawowe. 
Dbamy o izolację dziecka i stosowną 
pielęgnację. Podać można środki prze
ciwgorączkowe, witaminy, zalecane 
jest płukanie ust rumiankiem, szałwią. 
W zaparciach stosujemy lewatywę. Po
wikłania powinne być leczone w szpita
lu.

(KW)

poddać się innym badaniom, niż wymie
nione w art. 65 k.p.k., a więc badaniom 
połączonym z dokonaniem zabiegu chi
rurgicznego, i wyniki takich badań 
mogą być wykorzystane przez organ 
prowadzący postępowanie karne do 
celów dowodowych.

Warunki i sposób dokonywania ba
dań lekarskich oskarżonego określają 
odrębne przepisy wydane przez Minist
ra Zdrowia w porozumieniu z Minist
rami Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych.

Prawnik

KUPON PREMIOWY
Upoważnia do nadania jednego ogłoszenia nie 
przekraczającego 15 słów.
Oplata za słowo wynosi 2000,- zł.
Kupon wraz z ogłoszeniem i dowodem wpłaty 
należy dostarczyć lub przesłać na adres:
,,Gazeta Rybnicka”, Kościuszki 54, 44-200 
Rybnik, pokój 16.

NOTES D O M O W Y

Rybnicka
Książka Telefoniczna

22278 Przedszkole nr 15 Orzepowice
25406 Przedszkole nr 16 Wielopole
27105 Przedszkole nr 17 Reymonta
26232 Przedszkole nr 19 Boguszowice
26363 Przedszkole nr 20 Boguszowice
26211 Przedszkole nr 23 Niedobczyce
27239 Przedszkole nr 24 Raciborska
23845 Przedszkole nr 26 Popielów
21060 Przedszkole nr 30 Kard. Kominka
24728 Przedszkole nr 31 Chwałęcice
22219 Przedszkole nr 33 Golejów
25057 Przedszkole nr 34 Powstańców

22942 Przedszkole nr 35 Orzepowice
25714 Przedszkole nr 36 Winklera
27801 Przedszkole nr 37 Gwardii Ludowej
26080 Przedszkole nr 38 Budowlana
26958 Przedszkole nr 40 Zaw. Czarnego
26865 Przedszkole nr 41 Chabrowa
27056 Przedszkole nr 42 Stalmacha
27278 Przedszkole nr 43 Broniewskiego
27764 Przedszkole nr 44 Dąbrowski
27753 Przedszkole nr 45 Niedobczyce
24678 Przedszkole Grabownia

Tartaki

24408 Tartak - Mrozik Golejów
23120 Tartak - Hajduczek Jejkowice

23235 Teatr Ziemi Rybnickiej Saint Vallier
22298 Total Jankowicka
25713 Telbut Mikołowska

c. dalszy nastąpi
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Poziomo:
1. chodzi nocą po dachu, ale nie kot, 8. 
kłania się katodzie, 9. zwierz z zamyka
nymi uszami, 11. nie wydaje pieniędzy 
na dziecinny wózek, 13. królestwo pana 
Lucyfera, 16. też bierze udział podczas 
polowania, 18. my do nich też na
leżymy, 19. ścisły post obowiązujący 
muzułmanów.
Pionowo:
2. Miła w wierszu Broniewskiego, 3. 
tak: po czesku, 4. pierwsze za płoty, 5. 
kolorowa latarnia z papieru, 6. zadarty 
też ma swój urok, 7. obrasta nim

niedźwiedź przed snem zimowym, 10. 
miasto u stóp G. Opawskich, 11. 
piękna, szeroka ulica miasta, 12. suche 
ciastko z orzechów albo migdałów 
i miodu, 14. imię znanej piosenkarki, 
17. w roli Adeli od kochasia. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 33 
Poziomo:
3. wiara, 6. Karłowicz, 9. Caruso, 10. 
armata, 11. Brandt, 13. pestka, 14. 
fajerwerk, 15. zegar 
Pionowo:
1. białko, 2. trawka, 4. kapuśniak, 5. 
ochmistrz, 7. Capri, 8. Styks, 12. trener, 
13. Pawiak.

(bardziej żartem niż serio)
BARAN (21.03. - 20.04.): będzie żył 

swoim życiem. Niech się nie martwi 
pieniędzmi, te leżą ponoć na ulicy. Wy
starczy dobrze się rozejrzeć. Zalecana 
dociekliwość. Sprawa urzędowa do wy
jaśnienia. Poza tym - jak zwykle - prze
bojowy, szczególnie w kontaktach 
z Wagą i Strzelcem.

BYK (21.04. - 21.05.): znajdzie mile 
towarzystwo, z którym przyjemnie 
spędzi urlop. Oczywiście nie wszystko 
złoto, co się świeci! Powinien tak 
rozłożyć sobie zajęcia, by upojne dni 
i wonne noce przebiegły bez zakłóceń.

Wskazana improwizacja i poczucie hu
moru.

BLIŹNIĘTA (22.05. - 20.06.): mogą 
czuć się zawiedzione, jeśli nie znajdą się 
w towarzystwie Ryb. Liczba mnoga to 
ich żywioł. Nie warto jednak nadużywać 
zaufania przyjaciół. Polska Partia Przy
jaciół Piwa czeka z otwartymi ramiona
mi. Umiar mile widziany.

RAK (21.06. - 22.07.): nie powinien 
nadużywać kąpieli słonecznych - w czer
wonym kolorze skóry nie jest mu do 
twarzy. Choć woda i plaża to jego ży
wioły, tylko zacienione miejsca kryją 
przed nim prawdziwą przygodę.

LEW  (23.07. - 22.08.): ma szansę 
z „salonowego,, stać się „lwem par
kietów,,. Musi jednak popracować nad 
kondycją, zalecane słońce, woda i wie
czorne spacery, jednakże zażywane 
z umiarem. Dopiero wtedy jego tęsknoty 
za urozmaiceniem życia mogą się 
spełnić.

PANNA (23.08. - 22.09.): musi pa

TV - SAT - program
MTV
26.07. PIĄTEK
17.15 MTV News At Night 17.30 Wielkie 
hity 18.30 MT Prime - Terry Christian 19.30 
Dial MTV - Paul King 20.00 VJ Ray Cokes
21.30 Yo! MTV Raps Countdown 22.30 Yo! 
MTV Raps Countdown 22.30 The Big Pic
ture - Ray Cokes 23.00 Saturday Night Live
23.30 Raport Coca-Coli 23.45 MTV News At 
Night 00.00 Wielkie hity 01.00 The Pulse 
With Swatch 01.30 VJ Kristiane Backer
03.00 Nocne video
27.07. SOBOTA
17.00 Yo! MTV Raps Countdown 18.00 
Tydzień w rocku 18.30 The Big Picture - Ray 
Cokes 19.00 Europejska lista przebojów
21.00 Party Zone - Kristiane Backer 23.30 VJ 
Kristiane Backer 03.00 Nocne video
28.07. NIEDZIELA
18.30 Tydzień w rocku 19.00 MTV US Top 
20 Video Countdown 21.00 120 minut - Paul 
King 23.00 XPO - Terry Christian 23.30 
Headbangers Ball 01.30 VJ Kristiane Backer
03.00 Nocne video 
SKY ONE
26.07. PIĄTEK
16.45 DJ Kat Show 18.00 Different Strokes
18.30 McHale Navx 19.00 Węzeł rodzinny
19.30 Sprzedaż stulecia 20.00 Miłość od 
pierwszego spojrzenia 20.30 Growing Pains
21.00 Riptide 22.00 Hunter 23.00 Wrestling 
00.00 Groza
27.07. SOBOTA
17.00 Big Hawaii 18.00 240 Robert 19.00

Parker Lewis nie może przegrać 19.30 Rodzi
na Adamsów 20.00 TJ Hooker 21.00 Unsol
ved Mysteries 22.00 Copa 22.30 Wrestling 
23.30 Nocne mary Freddyego 00.30 ostatni 
śmiech 01.00 Kino „The Coming,,
28.07. NIEDZIELA
17.00 Małe i piękne 17.30 Hart to Hart 19.30 
Simpsonowie 20.00 21 Jump Str. 21.00 Kino 
„King,, 00.00 Falcon Crest 01.00 Przedsta
wiamy nocą
26.07. PIĄTEK
17.10 Der Preis ist heiss - quiz 18.00 Kobieta 
za 7 mln dolarów 18.45 Aktualności 19.15 
Tal der Geheimnisse - przygodowy USA 
(1967) 21.05 Aktualności 21.15 Flotte Teens 
jetzt ohne Jeans - erot. kom. wł. (1978) 23.00 
Hoellenfahrt - przygodowy film włoski 
(1984)
27.07. SOBOTA
17.00 Der Preis ist heiss - quiz 17.45 Inside 
Bunte 18.15 Immer wenn er Pillen nahm - 
serial 18.45 Aktualności 19.00 Anpfiff - ma
gazyn piłkarski 19.30 Houston Knights - 
serial 20.15 Mode, Models und Intrigen - 
serial USA 21.55 Dall-As - magazyn 23.00 
Film fabularny 00.30 Film fabularny
28.07. NIEDZIELA
17.00 Melodie ojczyzny 17.45 Mode, Models 
und Intrigen - serial 18.45 Aktualności 19.10 
Peter Musikrevue 20.15 Film fabularny 22.00 
Spiegiel tv 22.35 Prime Time - show 22.50 
Das Model und der Schnueffler - serial 23.40 
Strefa mroku - serial 00.20 Alfred Hitchcock 
przedstawia

pamiętać, iż tylko rzetelny wdzięk przy
prawiony szczyptą inteligencji pozwoli 
jej zdobyć ów los szczęścia, na który 
czeka cały rok. Powodzenie finansowe 
zapewnione.

WAGA (23.09. - 22.10.): może 
odetchnąć pełną piersią. Kłopoty niech 
zostawi poza sobą. Przelotne deszcze nie 
zachmurzą jej czoła. Pełny luz w stosun
kach towarzyskich. Może pójść na 
całość, ale tak, by zdążyła wrócić do 
bardziej przyziemnych zajęć.

SKORPION (23.10. - 22.11.): będzie 
się świetnie bawił w towarzystwie 
Bliźniąt. Wskazany większy dystans 
względem samego siebie. Kultura osobis
ta i ogłada mają przyszłość. W razie 
nagiej zmiany planów, trzeba wykazać 
elastyczność. Po powrocie do domu 
kłopoty natury finansowej.

STRZELEC (23.11. -22.12.): nie po
winien posuwać się za daleko. Wymarzo
ny wyjazd może go zawieść na manowce.

Nie warto zapominać o zobowiązaniach 
względem rodzinnego domu. Zbyt wielu 
już zwiodły błękitne oczy Panny i mocny 
tors Byka.

KOZIOROŻEC (23.12. - 20.01.): swoje 
przeznaczenie odnajdzie w listach. Do niespo
dzianki, jaką gotuje mu los, może się jednak 
przygotować. Odrobina pracy nad sobą, gim
nastyka "szarych komórek,, spowodują ko
rzystną odmianę w czekających go nieporozu
mieniach.

WODNIK (21.01. - 20.02.): wreszcie 
będzie miał chwile wytchnienia i więcej wol
nego czasu dla najbliższych. Będzie też mógł 
powędkować. Powinien jednak pilnie obser
wować haczyki sąsiadów, gdyż wplątania w te 
więzy powinien się wystrzegać.

R YB Y (21.02. - 20.04.): należy wystrzegać 
się gadatliwych, ale spotkanie z sympatycz
nym Bykiem niewykluczone. Dopisze wam 
temperament. Ciekawa wycieczka w doboro
wym towarzystwie. Sam na sam z naturystą 
okaże się mile dla obu stron.

(enigma)

NOTES D O M OW Y
NUMERY KIERUNKOWE 
DO WAŻNIEJSZYCH 
MIEJSCOWOŚCI

Miejscowość Kod kierunkowy województwo
Aleksandrów Kujawski
ki Nr abon. 4 cyfr. 0-5482 włocławskie
Aleksandrów Łódzki 0-42 łódzkie
Andrychów 0-387 bielskie
Bełchatów 0-458 Piotrowskie
Bełżyce 0-8117 lubelskie
Będzin 0-32 katowickie

Biała Podlaska
Białogard
Białystok
Bielawa
Bielsko-Biała
Bierawa
Bierutów
Blachownia
Błonie
Bobolice
Bochnia
Boguszów
Braniewo
Brenna

0-80 bialskopodlas.
0-94 koszalińskie
0-85 białostockie
Nr abon. 3 cyfr. 0-74334 wałbrzyskie 
0-30 bielskie
Nr abon. 3 cyfr. 0-79472 opolskie 
0-71 wrocławskie
Nr abon. 3 cyfr. 0-3470 częstochowskie 
0-22 warszawskie
Nr abon. 3 cyfr. 0-94187 koszalińskie 
0-197 tarnowskie
Nr abon. 3 cyfr. 0-6545 leszczyńskie 
0-506 elbląskie
Nr abon. 3 cyfr. 0-38636 bielskie

ciąg dalszy nastąpi
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