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Kamieniczka szuka właściciela

Zarząd Miasta ogłasza ponowny przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż budynku 
RYNEK 13, stanowiący część nieruchomości opisanej w Kw 113. 257. Powierzchnia działki 
pod budynkiem - 448 m kw. Budynek 3-kondygnacyjny o kubaturze 6220 m3 i powierzchni 
użytkowej 830 m kw.

Pisemne oferty należy składać na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 
2 z dopiskiem „przetarg,, , w terminie do dnia 1. 10. 92 r.

Przetarg odbędzie się dnia 2. 10. 1992 r. o godz. 12. 00 w sali nr 37 Urzędu Miasta w Rybniku 
przy ul. B. Chrobrego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 225. 000. 000 zł, 
które należy wpłacić gotówką do dnia przetargu, 2. 10. 92 r. do godz. 11. 00 w kasie Urzędu 
Miasta w Rybniku lub na konto Urzędu Miasta Rybnika nr 372602-2017-139-1 PBK 
Warszawa I Oddział Rybnik.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 
w Rybniku - tel. 22-364.

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

Sesja Rady Miasta

Radni już po wakacjach
Pierwszą po wakacjach 

sesję Rady Miasta w środę 
16 bm., rozpoczęła przewod
nicząca RM Urszula SZY
NOL sprawozdaniem z uro
czystości, jakie odbyły się 
w Proszowicach z okazji ro
cznicy bitwy, w której 
zginęło wielu rybniczan.

O sprawach bieżących 
Zarządu Miasta i jego 
działaniach w okresie 
między sesjami, poinformo
wali radnych członkowie 
zarządu. M. in. wiceprezy
dent Jerzy KOGUT złożył 
relację z działań miasta na 
rzecz akcji pomocniczej 
w gaszeniu pożaru w Kuźni 
Raciborskiej. Informacji na

temat wykonania budżetu za 
minione 8 miesięcy udzieliła 
przewodnicząca Komisji Fi
nansów Krystyna STO
KŁOSA. Przyjęto regula
min targowisk, parków i zie
leńców oraz kilka innych 
ustaw. Wysłuchano infor
macji o kondycji ochotni
czych straży pożarnych 
w mieście oraz oświadczenia 
radnego Ryszarda SZY
MAŃSKIEGO z Chwało
wic na temat uciążliwości 
zwałowiska skały płonej 
w tej dzielnicy.

Szerszą relację z sesji za
mieścimy w następnym nu- 
merze”GR”

/r ó ż /

Może akurat w tej chwili 
listonosz wkłada do waszej 
skrzynki pocztowej granato
wo-żółty druk z charakterys
tycznym,, S„ w koronie. Nie 
potraktujcie tej przesyłki 
machnięciem ręki i rzutem 
do kosza. Można się bowiem 
dowiedzieć z niej wiele cieka
wych, a całkowicie nowych 
dla nas rzeczy.

Nadawcą przesyłki jest 
„Club S International Cor
poration,,, firma marketin
gowa mająca swe korzenie 
w Kanadzie i wchodząca 
z impetem na polski rynek. 
Oferuje ona całkowitą no-

XXIII 
Rybnickie 

Dni
Literatury

Już po raz 23 sfrunie nad nasze miasto PEGAZ - symbol 
Rybnickich Dni Literatury. I  chociaż sytuacja finansowa 
kultury jaka jest, każdy widzi, byłoby nierozsądne, by z tak 
prozaicznego powodu jak brak pieniędzy, przerywać piękną 
tradycję.

Rybnickie Dni Literatury zbiegną się w tym roku z or
ganizowanym po raz pierwszy Międzynarodowym Festiwa
lem Orkiestr Dętych o „Złotą Lirę„. Obu imprezom pa
tronować będzie prezydent Miasta Rybnika.

P egaz zn ów  
nad Rybnikiem
K o n c e r t  

inauguracyjny

Dni... odbędzie się 
w sobotę 26 września o godz. 
18. 00 w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej, a w programie 
występ legendarnego już, 
wrocławskiego kabaretu „E- 
LITA„. Tego samego dnia 
rankiem „zlot gwiaździsty,, 
orkiestr dętych biorących 
udział w konkursie, ich pre
zentacja na Rynku o godz. 
8. 30 i konkursowe przesłu
chanie w TZR.

W niedzielę 27 września 
o godz. 18. 00 Koncert Galo
wy festiwalu i wręczenie Zło
tej Honorowej Lampki

Górniczej tegorocznemu lau
reatowi tej nagrody, długo
letniemu animatorowi życia 
muzycznego w Rybniku - 
Czesławowi GAWLIKOWI.

A oto kalendarium pozos
tałych imprez:

* 28. 09. przed południem - 
koncert poezji romantycznej 
dla młodzieży, w którym 
wystąpią: Krzysztof CHA
MIEC, Roman KŁOSSOW
SKI i Laura ŁĄCZ.

* 28. 09., godz. 19. 00 - pre
miera filmu „ W środku Eu
ropy„ i spotkanie z jego 
reżyserem Piotrem ŁAZAR- 
KIEWICZEM.

c. d. na stronie 3

W I LO im. Pow stańców  Śląskich

Przedjubileuszowa gorączka
W tym roku przypada ro

cznica 70-lecia istnienia Li
ceum Ogólnokształcącego 
im. Powstańców Śląskich.
Uroczystości jubileuszowe 
rozpoczną się 26 września 
br. uroczystą mszą św., 
którą w kościele pw. św. An-

Szykujmy
portfele

wość - KARTĘ RABA
TOWĄ. Jej posiadacz będzie 
upo-ważniony do zakupów 
we wszelkich placówkach 
h andlo wy ch, usługowych, 
a także hurtowniach, 
w s p ó ł p r a c u j ą c y c h  
oczywiście z Clubem „S, „ 
i otrzymania 5-proc. rabatu. 
Każde wydane 100 zł zapro
centuje również tzw. 
punktem S, a ich suma upo
ważni do bezpłatnego wy
brania sobie w firmowym 
katalogu atrakcyjnych to
warów.

Do końca października 
kartę „Clubu S, „ ważną rok, 

c. d. na str 2

Antoniego o godz. 16. 00, od
prawi arcybiskup Damian 
ZIMOŃ. Później na terenie 
szkoły odbędzie się nadanie 
szkolnej bibliotece imienia 
prof. Alojzego MAŃKI, 
ogłoszenie werdyktu i wrę
czenie nagród zwycięzcom 
konkursu z wiedzy o historii 
szkoły, a także ślubowanie 
uczniów klas pierwszych.

W gmachu liceum trwają 
ostatnie niezbędne remonty 
i prace kosmetyczne, by 
w czasie tradycyjnego spot
kania wielu pokoleń absol
wentów, szkolne pomiesz
czenia prezentowały się oka
zale.

W pracach poprze
dzających jubileuszowe ob
chody aktywnie uczestniczą 
członkowie Towarzystwa
Przyjaciół Szkoły, którzy za
jmują się również przygoto
waniem specjalnych pa
miątek.

Za naszym pośrednict
wem już teraz dyrekcja 
szkoły zaprasza wszystkich 
absolwentów zacnego li
ceum na jubileuszowe uro
czystości.  W. T.
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LISTY DO 
REDAKCJI

Czy tylko oburzenie?
Artykuł W. Troszki „Pierw

szy dzwonek, pierwsza butel
ka,,, przyznaję, wcale mnie nie 
zbulwersował. Raczej pobudził 
do refleksji. Opisany przykład 
w naszym pejzażu nie stanowi 
odosobnionego obrazka.

Podzielam zdanie mojego re
dakcyjnego kolegi, że coś jest nie 
tak. Ale sprawcą złego nie czy
niłabym tylko młodych.

Picie alkoholu przez młodzież 
to istotnie bolesny i wysoce nie
pokojący problem. Pije znaczny 
odsetek młodych ludzi i to co
dziennie. Są sytuacje, jak cho
ciażby ta z 1 września, kiedy 
kilku prowodyrom nie należy 
odmawiać, by nie stać się śmie
sznym i niedzisiejszym. Butelka 
to niestety dla wielu wskaźnik 
dorosłości i odwagi. Nastała 
wyjątkowa moda na picie. 
Wyjątkowa, gdyż zrozumienie 
dla wódki w naszym społe
czeństwie zawsze istniało i al
kohol był w łaskach. Dziś po 
zmierzchu naprawdę strach 
wyjść na ulice. Dawno już nie 
było tak niebezpiecznie. W sa
mym centrum, na Rynku miasta 
dorastający chłopiec dostaje 
brutalnego kopniaka buciorem 
w twarz od pijanego wyrostka. 
Traci zęby. Powód? Pochylił się, 
aby pogłaskać psa. Starsi nie 
mają odwagi reagować. Boją się 
„mocnych facetów,,. Pobłażając 
chamstwu i brutalności pielęg
nujemy prawo pięści. Pro

Problem w tym, że autorzy tych 
wyczynów nie zaatakowali nas 
nagle z innej planety. Wyrośli 
i wyrastają wśród nas. Wiernie 
kopiują zachowania, które na 
trwałe znalazły miejsce w pol
skiej rzeczywistości.

Jest też inny rodzaj mło
dzieży. Chcą być inni, bardziej 
lub mniej zbuntowani, ale orygi
nalni i nie tacy jak „starzy,,. 
Wygląd ich nie budzi sympatii 
wśród dorosłych. Teksty ich 
piosenek wywołują zgorszenie. 
A przecież wystarczy spisać parę 
kawałków z sali sejmowej i tekst 
gotowy. Dość przysłuchać się 
rozmowie dorosłych - w wielu 
miejscach publicznych i bardziej 
kameralnych. Młodzi osobnicy 
mają i uszy i oczy. Nie kochają 
szkoły i nauczycieli, nie mają 
zaufania do rodziców. Nigdy nie 
jest tak, aby skutek nie miał 
przyczyny. Nawet, jeśli sytuację 
usprawiedliwiamy totalnym 
kryzysem wartości i brakiem 
ideałów. Owszem, podobnie 
dzieje się w każdej społeczności. 
Tylko że my mamy ciągle dobre 
samopoczucie i nie dokucza 
nam bezsenność. Stąd pewnie 
zdziwienie, że porywają mało
latów jacyś „pozerscy idole,,. 
Miejsce spotkań z owymi idola
mi dorośli traktują często z obu
rzeniem. A może to jedno z nie
wielu miejsc, gdzie młody 
człowiek usłyszy ciepłe słowa 
Jurka Owsiaka „kocham was„. 
Czy aby jego wezwanie „Polsko, 
pomóż im„ dotyczy tylko apelu 
o pomoc ciężko chorym dzie
ciom?

Spróbujmy sobie, my dorośli, 
odpowiedzieć c h o ć b y na to 
jedno pytanie.

Z. G. /nazwisko i adres do 
wiadomości redakcji/

Cennik w spółczesny

Pokarm championów
Sklepy są pełne żywności puszka /810 g / dla psa - 24

dla ludzi i dla zwierząt też. 
Kto kocha swojego kotka 
czy pieska, chętnie mu spra
wi „pokarm championów,,. 
Obcojęzyczne napisy i kolo
rowe opakowania przy
ciągają, ceny - trochę mniej.

A oto i przykładowe ceny: 
w sklepie przy ul. Kościelnej 
5 kilogram żywności dla psa 
lub kota kosztuje 38 tys. zł,

tys., puszka dla kota /410g/ 
-14 tys. zł. Są mleczne table
tki dla psów i kotów /24 
tys. /  i „kości,, - małe za 4, 5 
tys. zł, duże - za 58 tysięcy.

W „Merkpolu,, /ul. Wo
dzisławska/ można kupić: 

pokarm dla kota - 3 kg 
/135 tys. / ,  1 kg/46 tys. / lu b  
0, 42 kg /17 tys/  

pokarmy dla psa - 1 kg/40

PR Z E C E N Y  

Taniej można kupić:
* letnie obuwie - w skle

pie „PAKO„ przy ul. Po
wstańców

* książki - w księgarni 
na dworcu PKS

*także książki - w cenie 
300 zł za sztukę - można 
kupić w przedsionku Bib
lioteki Miejskiej

* przeceniono też ciu
chy - w sklepiku przy 
ul. Sobieskiego 30 
/obniżka o 30 procent/

K. M.

Przedstawiamy... 

Nowe sklepy
* Na Gliwickiej 13 po

wstał sklep z butami
* „Terra I„ przy ul. 

Raciborskiej 20 sprzedaje 
ciuchy

* „Technova„ przy ul. 
Powstańców 19 oferuje 
tapety i kleje do tapet

* również w tapetach
będzie się specjalizować 
sklep, który otwiera pod
woje u zbiegu ulic Raci
borskiej i Wodzisławs
kiej.  K. M.

lub 46 tys. / ,  0, 5 kg /28, 5 
tys. / , 0, 42 kg /17 tys. /  oraz 
kości po 20 tys. Są też 
odżywki dla szczeniąt /31 
tys. / ,  a także uniwersalne, 
które odżywią kota, psa i pa
pugę - za jedyne 42 tys. /N ie
stety, odżywkę dla rybek 
trzeba już kupić osobno/. 
Można w „Merkpolu,, kupić 
też miseczki /25 ty s / i  michy 
/1 10 tys. / ,  a także miski „dla 
dwojga,, - do karminia 
2 zwierzaków naraz.

A kto ma daleko do „Mer
kpolu,, może wszystko kupić 
w „Hermesie,,, w centrum.

Są tu miski, szczotki i za
bawki. Są szampony dla 
psów i kotów /31-45 tys. / ,  
suchary /1 1. 700/, pokarm 
dla psów / lk g  - 37, 5 tys., 
puszka /810 g - 21 tys. /  
„batoniki,, /21 tys. /w itam i
ny /20 tys. / .

Są też pokarmy dla 
ptaków, chomików, świnki 
morskiej /10 , 5 - 12, 5 tys. zł/ 
i kanarków /20. 500 tys. zł/.

W sumie jest wszystko, 
czego mogą sobie zażyczyć 
zwierzaki. Całe szczęście, że 
one nie mogą powiedzieć 
„kup mi! „

K. MICHALAK

Rybnicka giełda cenowa
ceny z wtorku 15 i środy 16 wrześni a  1992 r.

Szykujc ie
portfe le

c. d. ze str 1
można będzie nabyć po ce
nach promocyjnych: karta 
indywidualna - 199 tys. zł, 
rodzinna - 149 tys. zł, dla 
emerytów i rencistów - 89 
tys. zł. Organizatorzy akcji 
przewidują, że do końca 
1992 roku „Club S„ liczyć 
będzie około 5 mln 
członków, a docelowo jego 
sieć znajdzie się w co 3 skle
pie czy zakładzie usługo
wym.

Umowy z Clubem „S„ 
podpisało w Rybniku już 
parę placówek: sklep ogólno
spożywczy przy ul. Wiślanej 
1, hurtownia sprzętu elektry
cznego „LUMENI„, zakład

optyczny Filaka przy ul. 
3 Maja, księgarnia przy ul. 
Zamkowej, sklep „Spiro„ 
przy Sobieskiego, sklep ze 
sprzętem zmechanizowanym 
(Sobieskiego 15), „Gatex„ 
(Sobieskiego 34), drogeria 
„Rospenk,, na rogu Sobies
kiego i Łony.

Każda z tych placówek 
będzie odpowiednio ozna
kowana granatowo-żółtymi 
emblematami i wyposażona 
w urządzenie umożliwiające 
notowanie każdej transakcji 
przez Krajowe Centrum Ob
liczeniowe w Starachowi
cach

Pierwsza POLSKA KAR
TA RABATOWA ma 
w przyszłości przeistoczyć 
się w KARTĘ KREDY
TOWĄ.

Szykujmy więc portfele 
z odpowiednią ilością 
przegródek.  /r ó ż /

Brzydota kontratakuje. Ten koszmarny szyld hali mięsnej 
w większym stopniu wywołuje u przechodniów litość 
i współczucie dla zabijanych na mięso zwierząt, niż chęć 
kupienia kawałka świeżutkiej cielęciny Foto: /w ack/

W a r z y w a
sk lep p om id ory ogórk i kapusta papryka m archew ceb u la
HURTOWNIK 14 - 6-7 - 4 3
WIGA Chwałowice - 17 7-9 10 4. 5 4
HERMES - - 6. 8-9 20 3. 2 4
Rynek 13 12-16 18 6 10 7 4
TARG 4-18 7-18 6-10 9-18 5 2-4

O w o c e
sk lep jab łk a ś liw k i w in o g ro n a gru szk i b rzo sk w in ie banan y
HURTOWNIK 5 5 - - 23. 5 11
WIGA Chwałowice 3-6 25 - 3, 2 szt. 12. 5
HERMES 6. 5 5 22. 5 - 22. 5 13. 5
Rynek 13 6 8 25 - 27 13
TARG 4-8 4-6 18-22 4 7-20 10-12

W a l u t y  / k u p n o - s p r z e d a ż /
m iejsce

w y m ia n y d olar U S A m arka R F N koron a
C -S

sch illin g
A ustria

frank
F rancja

BANK REGION. 13400/- 9250/9500 - 1300/- 2750/-
BANK ŚLĄSKI 13550/13700 9250/9350 - 1300/1400 2720/2820
HERMES 13650/13750 9270/9350 470/480 1300/1340 2720/2780
POWSTAŃCÓW 8 13600/1375CL 9250/9350 470/480 1310/1350 2720/2765

A r t y k u ł y  s p o ż y w c z e
sk lep m a sło  

0 .  25  kg
m ąk a

p szen n a cu k ier ch leb 1 k g  sera
’’żó łtego" ja jko

HURTOWNIK 8. 3 5. 5 10. 5 8 (duży) 35 950
SAM Chwałowice 9. 2 - 9. 5 8 (duży) 43 1000
HERMES 8. 8 6. 8 10 8. 5 (duży) 38-92 900
SMAKOSZ-Rvnek 8. 5 6. 5 10. 5 - 40 1000
JAN NOGA 9 7 10 4 (mały) 38-45 1000
M i ę s o  i  w ę d l i n y  / w  k g /

sklep w o lo w e  
b ez  k o śc i

sch ab
w ie p r z o w y

łopatka
w ie p r z o w a kurczak szynka k ie łb asa

śląska

SAM Chwałowic 61 58 - 26 - 45
HALA MIĘSNA 51 50 39-42 25. 5 92 48
HERMES 61 58 41 27 104 48
REJA 2 60. 1 57. 2 40. 7 - 96. 8 49. 5
PIOTROWSKI I SPÓŁKA 60, 4 57. 1 47. 1 ___26_____ 97. 8 45. 6___

Zebrał i opracował: szoł.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SPACERKIEM PO MIEŚCIE —

Społecznicy ze Smolnej
Rada Dzielnicy Smolna jest 

jednym z 25 samorządów dziel
nicowych działających w Ryb
niku. Można zaryzykować twie
rdzenie, że jest jedną z lepiej 
działających rad w naszym 
mieście. Prawdopodobnie są sa
morządy bardziej aktywne, lecz 
na pewno Smolna nie ciągnie się 
w ogonie. A biorąc pod uwagę 
specyfikę dzielnicy - znajduje się 
w śródmieściu i w dużej części 
zabudowana jest blokami - 
działalność jej wypada ocenić 
dobrze.

Bo przecież wiadomo, że tam, 
gdzie dominuje budownictwo 
wielorodzinne trudno zmobili
zować mieszkańców do pracy 
społecznej na rzecz swojego oto
czenia - swojej dzielnicy. Nie ma 
tu tak silnych więzi społecznych 
jak w miejscowościach o chara
kterze wiejskim.

Mimo to w dzielnicy Smolna 
nie brakuje oddanych społecz
ników. Niektórzy, jak na 
przykład pani EMILIA DE
MEL mają już ponad dwudzies
toletni staż w działalności sa
morządowej. Niewiele jej pod 
tym względem ustępują pani 
HELENA OCHOJSKA i TA
DEUSZ ANDROSZ. Od wielu 
już lat starają się, by miesz
kańcom dzielnicy żyło się lepiej.

Niektóre problemy, ciągnące 
się od bardzo dawna udało się 
rozwiązać dopiero teraz. Tak 
było z budową kanalizacji sani
tarnej wzdłuż ulic Łąkowej 
i Smolnej. Działacze 
samorządowi dopominali się 
o to wiele razy. Inwestycja ta ma 
zostać zakończona w tym roku. 
Na ulicach Łąkowej i Smolnej 
naprawiona zostanie także na
wierzchnia i położy się nowy 
dywanik asfaltowy. Dotychczas 
bowiem ulica Smolna, która 
dała nazwę całej dzielnicy, była 
w fatalnym stanie.

Obecnie Rada Dzielnicy 
działa pod kierunkiem Tadeu
sza Banasiaka. Otworzono trzy 
komisje problemowe: gospoda
rki komunalnej, zdrowia i po
mocy społecznej oraz ładu 
i porządku.

Między innymi dzięki stara
niom samorządu dzielnicowego 
udało sią ostatnio doprowadzić 
wodę i gaz do domów prywat
nych przy ulicy Lektorskiej. Po
prawiono także oświetlenie uli
czne poprzez umieszczenie do
datkowych punktów świetl
nych. Przeprowadza się wy
mianę i naprawę chodników 
w tej części miasta.

Dużym zmartwieniem
członków Rady Dzielnicy jest 
bezpieczeństwo ruchu drogowe
go. Szczególnie ulice Wodzisła
wska i Reymonta charakteryzują 
się dużym natężeniem ruchu sa
mochodowego. Powoduje on 
duże zagrożenie dla dzieci 
uczęszczających do Szkoły Pod
stawowej nr 34. Dzięki stara
niom Rady Dzielnicy wprowa
dzono ograniczenie prędkości na 
ulicy Reymonta do 50 km na 
godzinę. Wykonano także zabez
pieczenie przy szkole w postaci 
płotków. Dużą pomoc wykazały 
w tej dziedzinie władze miasta. 
W zakresie bezpieczeństwa ru
chu drogowego działacze sa
morządowi dzielnicy współ
działają także z policją i Strażą 
Miejską. Z inicjatywy Rady 
Dzielnicy powołano komisję 
z udziałem tych instytucji, która 
zajęła się przygotowaniem od
powiednich rozwiązań popra
wiających bezpieczeństwo ru
chu drogowego.

Dużą aktywność przejawia 
także komisja zdrowia i pomocy 
społecznej, prowadząca działal
ność charytatywną. Jej pracami 
kieruje doktor H. ŻELAZOW
SKA. Podtrzymuje ona systematyczne

systematyczne kontakty z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, zajmując się 
m. in. rozprowadzaniem darów. 
Nawiązano także ścisłą 
współpracę z działającym na te
renie dzielnicy Apostolatem „Si
gnum Magnum„

Organizowane są także im
prezy dla seniorów i dzieci 
z dzielnicy Smolna.

W zeszłym roku zebrano 
5 mln 640 tys. zł od sponsorów 
z terenu dzielnicy i za pieniądze 
te zakupiono paczki dla 88 naj
starszych mieszkańców. Zorga
nizowano spotkanie w salce ka
techetycznej u o. o. francisz
kanów.

Przygotowano też ciepły 
poczęstunek i występy zespołu 
„Przygoda,, oraz zespołu ludo
wego z Gotartowic. Atrakcją 
były wybory miss seniorek.

Z okazji Dnia Dziecka orga
nizowane są imprezy dla 
najmłodszych, które tradycyjnie 
odbywają się w parku przy Re
jonie Energetycznym. Dzieci 
biorą udział w różnorodnych 
konkursach - jazdy na rowerze, 
rzutu piłką, recytacji wierszy 
i śpiewu piosenek. Pieniądze na 
nagrody dla zwycięzców zebra
no wśród miejscowych właści
cieli sklepów i przedsiębiorców. 
Atrakcją była możliwość prze
jażdżki konną bryczką, a także 
wierzchem. Dzieci mogły po
czuć się jak prawdziwi kowboje 
z Dzikiego Zachodu.

Przy okazji ogłoszonego 
przez władze miejskie konkursu 
na najładniejszy balkon 
i ogródek przydomowy Rada 
Dzielnicy zorganizowała także 
współzawodnictwo na swoim 
terenie. Efekty okazały się 
niezłe. Czterech mieszkańców 
dzielnicy Smolna uhonorowano

w konkursie ogólnomiejskim. 
Samorząd dzielnicowy ze swej 
strony wyróżnił następnych sie
dmiu.

Członkowie Rady Dzielnicy 
muszą także rozwiązywać poja
wiające się wśród mieszkańców 
konflikty. Tak było z wprowa
dzeniem nazwy ulicy R. Biegie
szowej. W związku z protestami 
części mieszkańców przeprowa
dzono wśród nich sondaż w tej 
sprawie.

Inny poważny konflikt doty
czył powstania baru piwnego 
przy ulicy Poprzecznej. Część 
mieszkańców była temu prze
ciwna.

Rada Dzielnicy, dzięki przy
chylności dyrekcji Zespołu Opie
ki Zdrowotnej ma swoją siedzibę 
w przychodni przy ulicy Reymon
ta. W każdy czwartek od 16. 00 
do 18. 00 pełnione są tam dyżury 
i odbywają się zebrania. A przed 
nimi wiele problemów do roz
wiązania.  / j a k /
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Pegaz znów w Rybniku           c. d. ze strony 1      
*  29. 09., godz. 18. 00 - 
gościnny występ Urszuli 
TRAWIŃSKIEJ - MOROZ 
z towarzyszeniem Filharmo
nii Rybnickiej.

* 30. 09., godz. 18. 00 - 
„Popioły,, - widowisko pan
tomimiczne SCENY RU
CHU Leszka MĄDZIKA. 
To nazwisko rekomendacji 
nie potrzebuje!

* 1. 10., godz. 16. 30 i 19. 30 
- Spotkanie z alpinistą Woj

Wojciechem KURTYKĄ oraz 
projekcja amerykańskiego 
filmu „K-2,, .

* 2. 10., godz. 18. 00 - „Sce
nariusz dla trzech aktorów,, 
wg Bogusława SCHAEFFE
RA.

* 3. 10., godz. 17. 00, 4. 10., 
godz. 15. 30 i 18. 30 - Teatr 
KWADRAT z komedią A. 
Ayckbourne'a „WSZYST
KIEGO NAJLEPSZEGO,, 
z Janem KOBUSZEWS
KIM  Barbarą BRYLSKĄ,

Lucyną WENCEL i Andrze
jem KOPICZYŃSKIM 
w rolach głównych.

Przez cały czas trwania 
„Dni...,, w Galerii TZR 
czynne będą wystawy, z ot
warcia których relację za
mieszczamy na stronie 11.

Oczywiście, gościć będzie
my również, jak każe trady
cja, literatów, którzy spoty
kać się będą kameralnie 
z czytelnikami. Dokładny 
harmonogram spotkań po
damy za tydzień, dziś 
możemy zdradzić, że obecni 
będą: Stefan BRATKOWS
KI, Janusz KONIUSZ, Ju
lian KAWALEC, Stanisław 
GOLA, Maria MARIAŃ
SKA - CZERNIK, Rajmund 
HANKE, Bolesław ORŁO
WSKI, Tadeusz KIJONKA 
i Andrzej NIEDOBA.

Miejmy nadzieję, że 
i w tym roku PEGAZ po
szybuje wysoko! /r ó ż /

Jarosław J. Szczepański /Radio Wolna Europa Warszawa/ 
- s p e c ja ln ie  d la  „G a z e ty  R y b n ic k ie j , ,

Szansa dla polskiego kapitału
Sprawa Kaliningradu jest 

o tyle ważna - twierdzi wice
premier Henryk GORYSZEW
SKI, że jeżeli Rosjanie opanują 
sytuację wewnętrzną, upo
rządkują cały proces politycz
nych przemian, przejdą przez 
największą fazę kryzysu gospo
darczego, to bardzo szybko 
dojdą do wniosku, że Kalinin
grad może być kurą znoszącą 
złote jaja ze względu na jego 
położenie, na enklawowy chara
kter, który sprawia, że można 
tam zrobić coś rodzaju pilo
tażowej strefy gospodarczej, 
w której prowadzone byłyby 
eksperymenty urynkowienia go
spodarki rosyjskiej. Ta strefa 
może bardzo szybko 
przyciągnąć obce kapitały. Zda
niem Goryszewskiego, Polska 
może wygrać, wchodząc do niej 
jak najszybciej. Bo kiedy zaczną 
się nią interesować ludzie 
mający wielkie kapitały, to Po
laków stamtąd wyprą. A bardzo 
niedobrze dla polskich inte
resów będzie, jeżeli w tym ob-

wodzie znajdą się niemieckie, 
a nie polskie kapitały. Polsko- 
rosyjski Okrągły Stół, którego 
obrady odbywały się w poprze
dnią niedzielę w Królewcu, sto
licy Obwodu Kaliningradzkie
go, czyli części Rosji oddzielonej 
od niej Litwą, Polską i Białoru
sią, nie przyniósł zasadniczo is
totnych ustaleń, które możnaby 
uznać za obowiązujące postano
wienia. Zasadniczą sprawą jest 
potwierdzenie zgody na żeglugę 
przez cieśninę piławską. Przypo
mnieć tu trzeba, że cieśnina jest 
zamknięta przez umiejscowiony 
tam ogromny port wojenny 
Bałtijsk, będący dziś praktycz
nie jedyną, za to ogromną, bazą 
marynarki wojennej Rosji na 
Bałtyku. Baza ta przyjmuje dziś 
okręty i żołnierzy wycofywa
nych ze Świnoujścia. Dodać 
trzeba, że tylko przez Bałtijsk 
można wypłynąć czy też 
wpłynąć tak do Elbląga, jak 
i Kaliningradu z Bałtyku.

Potwierdzenie zgody na żeg
lugę polskich i obcych statków

z Elbląga na Bałtyk, właśnie 
poprzez wrota portu wojennego 
Bałtijsk, nie obyło się bez 
kłopotów. Po uzgodnieniu 
i podpisaniu tego punktu poro
zumienia w podzespole za
jmującym się wzajemnymi kon
taktami „wodnymi,,, nagle oka
zało się że Rosjanie wprowadzili 
maleńką poprawkę - po prostu 
zgubili punkt, w którym była 
mowa o tym, iż po podpisaniu 
protokołu zezwala się na żeg
lugę przez Bałtijsk. No cóż, rzec 
można drobiazg. Dobrze, że nie 
dopisali zamiast tego, iż zabra
nia się żeglugi...

Niewiele brakowało, by nikt 
tej redakcyjnej, jak to ją nazwali 
Rosjanie, poprawki nie zau
ważył i by ich sprytny plan po
wiódł się. Jednakże czujność 
posła Edmunda Krasowskiego, 
od paru lat skutecznie 
walczącego o ożywienie portu 
elbląskiego, uniemożliwiła ro
syjską manipulację. Podkreślić 
tu wypada, iż zdaniem wielu 
obserwatorów życia gospodar
czego, od kilku lat port 
w Elblągu nabrał nowej pary. 
Możliwość powrotu Elbląga do 
kręgu portów bałtyckich spo
wodowała lawinę inwestycji. 
Wielu bowiem ludzi biznesu 
wietrzy interes w tym, iż właśnie

poprzez Elbląg uda się nawiązać 
kontakty i uzyskać większe 
wpływy, jednocześnie dając 
pracę wielu ludziom.

Podkreślić też trzeba, że spot
kanie w Kaliningradzie utrwa
liło istniejący stan rzeczy. W ob
wodzie królewieckim istnieje 
bowiem mniej-więcej dwieście 
firm niemieckich i osiemdziesiąt 
polskich. Wielu polskich biznes
menów robi tam coraz większe 
interesy. Jeden z nich właśnie 
przez Królewiec ściąga z Pakis
tanu ogromną porcję bawełny 
dla Łodzi. Ma ta porcja wystar
czyć na miesiąc produkcji kilku 
łódzkich fabryk. W czasie 
królewieckiego „okrągłego sto
łu,,, inny biznesmen podpisał 
umowę na dostarczenie do Rosji 
całej wielkiej porcji tekstyliów 
z Łodzi. Spytać więc można dla
czego Królewiec? Obwód ten 
ma być wolną strefą gospo
darczą zwaną „Jantar,,. Wolna 
strefa celna to ułatwienie i inten
syfikacja obrotów pomiędzy 
Polską, a tym obwodem. Dziś 
połowa żywności zużywanej 
w ’’kaliningradzkoj obłasti” po
chodzi z północno-wschodnich 
rejonów Polski. A dodatkowo 
w czasie rozmów ustalono, iż 
z Polski trafi tam w zamian za 
gaz, dwa miliony ton węgla. D o

gadano się też w sprawie 
współpracy energetycznej. Nie 
udało się natomiast dogadać 
w sprawie wzajemnych rozli
czeń. Stały problem i temat pol
sko-rosyjskiego sporu, to po
szukiwanie odpowiedzi na pyta
nie, kto komu jest winien. Do 
niedawna bowiem istniał cały 
szereg różnych kursów rubla do 
złotego. Również ważnym te
matem jest sprawa autostrady 
z Królewca do Berlina. Rosjanie 
chcą ją budować na bazie starej, 
przedwojennej. Polska zaś ma 
interes w budowie autostrady 
Królewiec - Trójmiasto. 
Wówczas jest duża szansa na 
wykorzystanie trójmiejskich 
portów, gdyż do nich mogą 
wpływać statki dalekomorskie, 
stamtąd do Kaliningradu mają 
być przewożone towary drogą 
lądową. Interes jednoznaczny. 
Do Królewca bowiem statki 
o dużej wyporności nie mogą 
wpływać z racji zbytniej płyt
kość drogi z Bałtyku do portu.

Warto dodać, że w tej kalinin
gradzkiej obłastii mieszka ok. 
900 tys. mieszkańców, w tym, 
200, może 300 tysięcy żołnierzy. 
Niektórzy nazywają ten okręg 
rosyjską pięścią na Bałtyku. 
O tym też warto pamiętać przy 
podejmowaniu decyzji strategi
cznych i gospodarczych.
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Języki obce nie muszą być obce!

Rybnicki Ośrodek Alliance Française 
Foto: W. Troszka

Pan Janek w Wiedniu nie 
mógł się zbytnio targować, 
sprzedając pośpiesznie kar
ton „Marlboro,, tylko dlate
go, iż na migi było to nie
zwykle uciążliwe. Pani Kry
sia w Paryżu przedeptała trzy 
godziny zanim po wysłucha
niu wskazówek paryżanina, 
z których zrozumiała ledwie 
cztery słowa, trafiła do „Cafe 
de la Paix„ . Młody rybnicza
nin stając oko w oko z piękną 
Hiszpanką z przerażeniem 
stwierdził, że ma w swym 
repertuarze jedynie kilka 
wyświechtanych wersów zna
nych piosenek typu: „I need 
you... „

Te i wiele innych, znacznie 
poważniejszych,  przygód,
zdarzeń i okoliczności jakie 
przytrafiają się nam w czasie 
wakacji czy to na rodzimym 
podwórku, czy w czasie za
granicznych wojaży spra
wiają, iż narasta w nas chęć 
uczenia się języków obcych. 
Jako naród gadulskich, nie 
lubimy pozostawać bez sło
wa i choć zawsze mamy coś 
do powiedzenia, nie zawsze 
wiemy jak to zrobić.

Jesień jest tradycyjnie 
okresem rozpoczynania 
bądź wznawiania nauki 
języków obcych. A oto ofer
ty, z których skorzystać 
mogą rybniczanie, pragnący 
uczyć się języków:

- Firma Oświatowa „ATENA,,

NA,, mająca swą siedzibę na 
ul. Korfantego 6, /tel. 
22969/ prowadzi kursy 
języków - angielskiego, nie
mieckiego i włoskiego dla 
początkujących, średnio za
awansowanych i zaawanso
wanych, a także kursy spec
jalistyczne: angielski dla biz
nesmenów, naukowców 
i medyków. Wybrać można 
kurs trzymiesięczny /60 go
dzin, dwa razy w tygodniu 
po trzy godziny/ za cenę 
450-500 tys. zł lub kurs 
ośmiomiesięczny /100 go
dzin, raz w tygodniu po trzy 
godziny/ za cenę 800-850 
tys. zł. Kursy trzymiesięczne 
rozpoczynają się regularnie

co trzy miesiące. Zajęcia od
bywają się w pomieszcze
niach II L. O. im. Hanki Sa
wickiej i prowadzone są 
przez doświadczonych lek
torów, od których wymaga
ny jest przynajmniej egza
min państwowy i uprawnie
nia pedagogiczne. Grupy 
zajęciowe stopni początko
wych liczą ok. 25 osób, sto
pni zaawansowanych od 10 
do 12. „Atena,, organizuje 
również kursy językowe na 
zlecenie zakładów pracy. 
Zapisy do 20 września br.

- Związek Nauczycielstwa 
Polskiego mający siedzibę

przy ul. 3-go Maja 29, 
/te l. 22876/, organizuje 
kurs języka angielskiego dla 
dzieci w wieku od 7 do 9 lat. 
Zajęcia odbywać się będą 
w każdy piątek w salach Te
chnikum Górniczego i trwać 
będą każdorazowo dwie go
dziny zegarowe. Natomiast- 
nauka języka niemieckiego 
prowadzona będzie w trzech 
grupach:  dla począt
kujących, dla ludzi po rocz
nej nauce niemieckiego, i dla 
tych, którzy za sobą mają już 
dwa lata nauki. Dwugodzin
ne zajęcia odbywać się będą 
w każdą środę w Technikum 
Górniczym w grupach 15-o- 
sobowych. Opłata za roczny 
kurs wynosi ok. 500 tysięcy; 
są jeszcze wolne miejsca.

- Firma Oświatowo - 
Usługowa „OPUS,, organi
zuje kursy języka niemiec
kiego i angielskiego dla dzie
ci i młodzieży, będące kon
tynuacją kursów prowadzo
nych przez KMPiK - trzy 
grupy dla uczących się języ
ka angielskiego, dla 
początkujących, średniozaa
wansowanych i zaawanso
wanych oraz dwie niemiec
kojęzyczne dla początku
jących i zaawansowanych. 
Zajęcia odbywać się będą 
w budynku Politechniki na 
ul. Kościuszki i trwać od 
października roku bieżącego

do maja roku przyszłego. 
Opłata za kurs została ujed
nolicona i wynosi 750 ty- 
siący za jedno półrocze /50 
godzin zajęć/ niezależnie od 
grupy i języka. Kursy pro
wadzone będą przez pedagogów pedagogów o wysokich kwalifik

acjach. Zgłoszenia do 
końca września przyjmuje 
„RUCH,, S. A. ul. Kościuszki 
45 w godz. 8. 00 - 15. 00, tel. 
288-57 lub 289-28 wewn. 207.

- ALLIANCE FRANCAI
SE: organizuje kursy języka 
francuskiego w trzech gru
pach: stopień podstawowy 
/również dla dzieci/, dla śre
dniozaawansowanych i zaa
wansowanych. Kurs obej
muje 120 godzin lekcyjnych, 
a zajęcia odbywać się będą 
dwa razy w tygodniu po 
dwie godziny lekcyjne 
w ciągu ośmiu miesięcy. 
Ośrodek organizuje również 
kurs intensywny, w czasie 
którego zajęcia odbywać się 
będą trzy razy w tygodniu po 
dwie godziny lekcyjne. Kur
sy prowadzone są metodami 
francuskimi przy wykorzys
taniu środków audiowizual
nych. Opłata za wszystkie 
rodzaje kursów wynosi 
1 mln 200 tysięcy złotych. 
Zapisy do 28 września 
w ośrodku Alliance Françai
se, mieszczącym się w Biblio
tece Miejskiej, informacja 
tel. 24097.

Zebrał:
WACŁAW
TROSZKA

W lepszym nastroju
W lepszym niż ostatnio    stosowanie ustawy o rehabilitacji 

nastroju rozmawiam z Tadeuszem     rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
Tadeuszem MIELCARKIEM,     niepełnosprawnych, która daje pewne preferencje 
prezesem rybnickiego Koła     preferencje zakładom
Śląskiego Związku Inwalidów     tworzącym nowe miejsca 
inwalidów Narządów Ruchu, pracy dla inwalidów. Wyraża 
A powodów ku temu jest     wyrar ż a  się on m. in. zwrotem

Maria KĄCA / z  prawej/ ze swoimi podopiecznymi na
wycieczce w Krakowie

kilka. Raz, że spotkanie od
bywa się w miłej atmosferze 
Cafe „SANDRA,, przy 
Orzepowickiej,  którą
dzierżawi Maria KĄCA, od 
lat „życzliwa dusza,, wszyst
kich niepełnosprawnych, po 
drugie, jak wyraża się T. 
Mielcarek, „... małymi 
kroczkami zbliżamy się do 
pewnych uczciwych
rozwiązań dla ludzi 
niepełnosprawnych... „

A chodzi o praktyczne już

wynagrodzeń i składki ZUS- 
u za 1, 5 roku, pod warun
kiem, że niepełnosprawny 
będzie mógł pracować przy
najmniej przez 3 lata.

Powodem do zadowolę' 
nia jest również zrozumienie 
władz miejskich. Cieszy za
tem nowa płyta Rynku bez 
krawężników, choć radość 
ta jest zamącona obawą, że 
do niektórych sklepów, z po
wodu obniżenia płyty, 
będzie trzeba wchodzić po

schodkach. Stąd apel do 
właścicieli placówek handlo
wych - jeżeli już muszą być 
schody, niech będą również 
poręcze! Rybnickie Koło 
Śląskiego Związku Inwa
lidów Ruchu apeluje 
również do odpowiednich 
władz o zaostrzenie kryte
riów przy oddawaniu no
wych obiektów handlowych 
i usługowych, o bardziej 
konsekwentne stosowanie 
rozporządzenia o likwido
waniu barier architektonicz
nych. Wdzięczni za to będą 
nie tylko inwalidzi, ale i cza
sowo niesprawni
„połamańcy,, oraz matki 
z wózkami.

Swoje problemy w Ryb
niku mają również inwalidzi 
„zmotoryzowani,,. Przezna
czone dla nich specjalnie 
oznaczone miejsca parkin
gowe, nadal są notorycznie

Jesień
latem...

W tym roku niektóre 
drzewa, ze względu na 
niespotykaną od lat suszę 
utraciły liście na wiele 
tygodni „przed terminem,,. 
Przyrodnicy obawiają się, że 
nie odzyskają ich już nigdy...

Foto: wack

zajmowane przez inne, niż 
inwalidzkie, samochody. Sy
tuację tę złagodzić mogą tyl
ko częstsze „przeglądy,, tych 
stanowisk przez policję lub 
Straż Miejską. Niekiedy za
chodzi nawet potrzeba skru
pulatniejszej kontroli, bo 
emblemat przylepiony na 
szybie może być zwykłą mis
tyfikacją...

Rybniccy niepełnospraw
ni wyznają zasadę, że „w 
jedności siła,,. Stąd, udana 
zresztą, próba połączenia 
wspomnianego rybnickiego 
Koła Śląskiego Oddziału In
walidów Narządów Ruchu 
ze Związkiem Niewido
mych.

W sobotę 10 października 
o godz. 15. 00 w Ośrodku 
Pomocy Społecznej przy ul. 
Żużlowej odbędzie się zebra
nie koła, gdzie przedstawio
ne zostaną nowe formy jego

działania, także te, mające 
na celu integrację niepełnos
prawnych.

Wracając do miejsca na
szej rozmowy... W dawnym 
spółdzielczym klubie przy 
ul. Orzepowickiej, który 
obecnie przybrał nową 
nazwę i status, nadal gos
podarzy Maria KĄCA. Za
wsze chętnie witała ona nie
pełnosprawnych, którzy bez 
problemów mogli wjechać tu 
na wózkach inwalidzkich. 
Do dziś pojawia się w Cafe 
„SANDRA,, kilku stałych 
gości.

M. KĄCA korzystając ze 
środków własnych, a także 
pomocy Rybnickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
urządza dla chętnych jak da
wniej ogniska i wycieczki, 
a wśród ich uczestników są 
również identyfikujący się 
z tym miejscem niepełnosp
rawni.  W. R.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Żużel 
starszych panów

Sześć godzin przed wiel
kim wrocławskim finałem 
w Lesznie odbyła się praw
dziwa parada żużlowych 
gwiazd z dawnych lat. By 
zmniejszyć koszty imprezy, 
jej główny organizator Barry 
Briggs zorganizował ją 
w dniu wrocławskiego fi
nału. To była przyczyna 
słabej frekwencji i w związku 
z tym, również finansowych 
strat organizatora, który 
zakładał, że przy pięcioty
sięcznej widowni, bilans wy
jdzie na zero. Przyszło 
z biedą może nieco ponad 
dwa tysiące ludzi, bilety jak 
znam życie kupiło jeszcze 
mniej. Szkoda, bo gdyby im
preza odbywała się w dzień 
po finale IMŚ, albo w przed

dzień, z pewnością widzów 
byłoby znacznie więcej. 
Mało tego, swych poprze
dników mogliby oglądać ak
tualni finaliści i ci wszyscy, 
którzy w dzień najważnie
jszego turnieju sezonu mieli
pełne ręce roboty. Można 
było
oldbojów rozegrać na sta-

było na przykład ten turniej    oldbojów rozegrać na stadionie

stadionie olimpijskim trzy go
dziny przed rozpoczęciem fi
nału i z pewnością byłoby to 
dla kibiców z całego żużlo
wego świata znacznie bar
dziej zajmujące od występów 
kaskaderów czy zespołów 
m uzyczno-elektrycznych. 
B^łby to taki żużlowy aperitif

Nie przyjechał, niestety, 
Michael Lee i Bruce Penhall, 
było za to wielu innych: 
Briggs, Mauger, Collins, 
Morton, Waloszek, Piech 
i kilku innych. N a wszystkim 
dążyło piętno pośpiechu, to
też Briggs, któremu sekun
dował jego syn, przede wszy
stkim wszystkich poganiał, 
chcąc odpowiednio wcześnie 
skończyć całą imprezę. Po 
szybkim losowaniu motocy
kli, gdyż stare dwuzaworowe

we jawy dla uczestników tur
nieju przygotował sam 
Briggs, nastąpiła równie szy
bka prezentacja, w czasie 
której kolejni zawodnicy 
wykonywali rundę hono
rową, oddając motocykl 
w okolicach parkingu kolej
nemu na liście startowej. Syl
wetki nie były już tak smukłe 
jak za czasów świetnośd, ale 
jakoś sobie radzili. 
Największym żużlowym 
„tłuściochem,, okazał się 
Henryk Żyto, któremu 
później przytrafiły się dwa 
przykre upadki. Briggs przy
gotował również wspaniałe, 
jak na polskie warunki, pro
gramy, w których pierwsze 
zdanie powitania brzmiało: 
„Znów się ścigamy troszeczkę

C h r i s  
Morton...

P a w e ł  
W a l o s z e k  
i legendarny 
Ivan Mauger 

Foto: wack

trzymał krawężnik. Nasi 
uczniowie szkółki żużlowej 
mogliby jeszcze niejednego 
od swych żużlowych 
przodków się nauczyć. Dzie
lnie radził sobie Ove Fundin, 
wciąż szczupły jak struna 
i rozdający uśmiechy na pra
wo i lewo.

Pecha miał Henryk Żyto, 
ale wszystkim pozostałym 
wiodło się nieźle, chodziło 
przedeż o nieco sentymen
talną zabawę, a nie o wy
czyn, Dla wielu była to oka
zja do wygrania ze swymi 
odwiecznymi rywalami, od 
których kiedyś dostawali ba
ty. Erwin Brąbański, szkole
niowiec „Śląska,, Świę
tochłowice mógł na 
przykład wygrać z Briggsem, 
który przecież kiedyś był po
za jego zasięgiem.

Ź czasem zaczął szwanko
wać muzealny sprzęt, lecz 
nikt się tym specjalnie nie 
przejmował. W kategorii 
starszych oldbojów zwy
ciężył stary harpagan Paweł 
Waloszek, który w finało
wym wyścigu pokonał Nie
mca Hansa Jurgena Fritza, 
tego samego, który kiedyś 
pozbawił go tytułu Indywi
dualnego Mistrza Świata, 
Briggsa i Brabańskiego, 
któremu zdefektował moto
cykl. W kategorii młodszych 
zawodników zwyciężył Ze
non Piech, przed Mortonem, 
Austriakiem Schatzerem - 
do dziś czynnym zawodni
kiem i sympatycznym Jirim 
Standem.

Choć nie było żadnego 
z przedstawicieli niegdysiej
szej żużlowej potęgi „Gómi-

szeczkę,,. Nic dodać nic ująć. 
Oldbojów podzielono na 
dwie grupy wiekowe: 
„bajeczne lata pięćdziesiąte,, 
/zawodnicy w wieku lat 50 
i więcej/ i „Swingujące lata 
sześćdziesiąte,, /poniżej lat 
50/. Starzy i mniej starzy 
mistrzowie na torze radzili 
sobie całkiem nieźle, ze stoi
ckim spokojem łamiąc mo
tocykle na pierwszym łuku, 
co dla mnie osobiście było 
wielką niespodzianką. 
Myślałem, iż będzie to wszy
stko przypominać raczej 
wyścig kolarski, ale gdzie 
tam, na pierwszym łuku 
trwała zwyczajna twarda 
walka o pierwsze miejsce. 
Niejeden ze starych „ści
gantów,, wspaniale jeszcze

Górnika, „ a później ROW-u Ryb
nik, mieliśmy swego przed
stawiciela w osobie sympa
tycznego i pogodnego jak 
zwykle Henryka Glueckli
cha, który wychował się 
właśnie w Rybniku, 
a później przeniósł do Byd
goszczy, gdzie startując 
w barwach Polonii odnosił 
swe największe sukcesy.
O całej imprezie dowiedział 
się prawie przypadkowo
i przyjechał, by znów usiąść 
na motocyklu i stanąć pod 
taśmą startową w tej samej 
co kiedyś charakterystycznej 
skórzanej masce z „nos
kiem,,. Po prostu przyjechał 
na spotkanie starych żużlo
wych przyjaciół, którzy byli 
gwiazdami tamtej, minionej 
epoki.

WACŁAW TROSZKA

Trwają
pertraktacje

Niedawno odbyło się 
w Urzędzie Miasta kolejne 
spotkanie władz miejskich 
z przedstwicielami K. S. 
ROW i sekcji żużlowej, 
dzierżawionej aktualnie 
przez Romana Niemyjskie
go. Tematem były dalsze lo
sy rybnickiego klubu i spor
tu żużlowego. Ustalono, że 
17 września odbędzie się ko
lejne spotkanie, na którym 
być może zapadną konkret
ne decyzje. Do tego czasu 
dojść powinno do rozstrzygnięć

rozstrzygnięć wewnątrz samego klu
bu, dotyczących przyszłości 
sekcji żużlowej.

Trudno jeszcze powie
dzieć na jakich zasadach 
funkcjonować będzie w pier
wszoligowym sezonie sekcja 
żużlowa, jaka będzie rola 
Niemyjskiego, który prze
cież zainwestował w drużynę 
spore pieniądze i ma swój 
duży udział w jej powrocie 
do żużlowej ekstraklasy.

O decyzjach jakie za
padną poinformujemy nie
bawem, ważne, że przy
szłością rybnickiego żużla 
zainteresowane są władze 
miasta. Ich pomoc może się 
okazać niezbędna.

/w a ck /

Judoka z Rybnika 
Mistrzem Polski Juniorów

Na rozegranych w minio
ny weekend we Wrocławiu 
Mistrzostwach Polski Ju
niorów w Judo, bardzo dob
rze spisała się trzyosobowa

Śląskiem Wrocław i Gwardią 
Warszawa. Zawodnicy klu
bu Waldemara Legienia - 
Czarnych Bytom, prawdzi
wego potentata jeśli chodzi

Młodsi zawodnicy POLONI Rybnik trenują wytrwale by 
pójść w ślady utytułowanych „ s t a r s z a k ó w ,, .    Foto: wack

ekipa „POLONII,, Rybnik. 
Tytuł Mistrza Polski w kate
gorii 86 kg wywalczył Artur 
KEJZA, zaś dwa brązowe 
medale zdobyli Michał 
RZESZUTEK w kategorii 
65 kg i Krzysztof PAJĄK 
w kategorii 60 kg. W klasyfi
kacji drużynowej rybnicki 
klub zajął trzecie miejsce za

o tę dyscyplinę sportu, skla
syfikowani zostali dopiero 
na szóstym miejscu. Mło
dym judokom z POLONII 
serdecznie gratulujemy. 
Szczegóły dotyczące startu 
rybniczan na Mistrzostwach 
Polski we Wrocławiu 
wkrótce.

/w a ck /

Już niedługo bociany odlecą do ciepłych krajów... 
Foto: wack
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- Panie prezydencie, wśród 
pewnej grupy - nazwijmy ją 
umownie fachowców
w mieście krążą różne opinie 
na temat sposobu wyboru 
projektu zabudowy rynku. 
Pewne kontrowersje budzi 
również skład komisji, która 
właśnie ten projekt wybrała. 
Czym kierowano się przy wy
borze planu, który teraz jest 
realizowany?

- Na początku roku został 
ogłoszony konkurs na pro
jekt zabudowy Rynku. Do 
Zarządu Miasta wpłynęły 
cztery projekty, z których 
komisja konkursowa wy
brała jeden, spełniający jej 
zdaniem w sposób najpełnie
najpełniejszy wszystkie wymogi. Cho
dziło m. in. o to, by sprostał 
on wymaganiom stawianym 
przez Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków, żeby 
współgrał z zabudową 
wokół Rynku, był funkcjo
nalny, a całość prezentowała 
się efektownie i estetycznie. 
Zakładamy, że płyta dziś 
położona przetrwa przynaj
mniej 50 lat, tak jak jej po
przedniczka. Musi być moc
na i stabilna.

Co do komisji, to nie ist
nieje wymóg ogłaszania jej 
składu. Powołał ją  prezy
dent i on sam był jej przewo
dniczącym. W jej skład 
wchodziło 10 osób, w tym 
dwóch architektów - pano
wie Osiecki i Ślęzak, był też 
znany rybnicki plastyk Ma
rian Rak. Protokoły z posie
dzeń komisji są do wglądu 
w Wydziale Gospodarki 
Urzędu Miasta.

- Czym kierował się 
Zarząd Miasta przy wyborze 
producenta płytek nawierzch
niowych? Słyszy się opinie, że 
te sprowadzone z RFN nie są 
jakościowo lepsze od naszych 
- polskich. Jeden z „fa
chowców rybnickich„ dostar
czył mi listę 12 producentów 
płytek krajowych - jego zda
niem również dobrych.

- Długo zastanawialiśmy 
się nad rodzajem nawierzch
ni jaką można by ułożyć na 
Rynku. Stara nawierzchnia 
wytrzymała przeszło 50 lat, 
nowa musi wytrzymać co 
najmniej tyle.

W pierwszym momencie 
pod uwagę brany był granit 
z wałbrzyskich kamie
niołomów - Strzelina, Strze
gomia i Borowa. Tam jeździł 
z nami projektant i potenc
jalny wykonawca. Granit 
ma to do siebie, że jest prak
tycznie nieścieralny, ale sto-

Wokół
Rynku...

Roboty związane z przebudową rybnic
kiego Rynku wzbudzają spore zaintereso

wanie mieszkańców miasta. Jak zwykle w naszym kraju, 
w Rybniku również, tego rodzaju prace otacza „mgiełka,, 
podejrzeń, spekulacji, a czasami pomówień o koligacje, 
preferencje ze strony Zarządu Miasta w stosunku do 
producentów płytek nawierzchniowych, jak i do projek
tantów i wykonawców całego przedsięwzięcia.

O rozmowę na ten temat poprosiliśmy odpowiedzial
nego za sprawy gospodarki komunalnej w mieście wice
prezydenta inż. Mariana Adamczyka.

stosunkowo kruchy i bardzo 
drogi. Sprowadzony do roz
miarów płytki 40x40 cm. ko
sztowałby ok. miliona za 
metr kwadratowy. Tańszy 
byłby bruk, ale nie nadaje się 
on na tego rodzaju nawierz
chnie - nie zaakceptowałyby 
go panie w szpilkach. Jako 
drogowiec z praktyką stwier
dzam, że nawierzchnia, którą 
wybraliśmy, jest najlepsza. 
Bzdurą jest twierdzenie, że 
nasze płytki są lepsze od nie
mieckich. Kupiliśmy je 
u producenta, który produ
kuje je od ponad 40 lat. Ma 
więc w tym zakresie duże 
doświadczenie i jego płytki 
są sprawdzone. Nasi produ
cenci dopiero się tego uczą 
i w żadnym wypadku ich 
płytki nie spełniają polskich 
norm jakościowych i wy
trzymałościowych.

Tu wiceprezydent M. 
Adamczyk prezentuje mi 18 
opinii polskich producentów 
płytek, z których ani jedna nie 
spełnia polskich norm 
wymaganych przez Instytut 
Budownictwa.

- W Polsce nikt nie potrafi 
wykonać dobrej „trylinki,,. 
Kształt płytek - kwadrat 
o wymiarach 20x20 cm - na
rzucił nam konserwator. 
Nam udało się je sprowadzić 
do tych wymiarów, bo wy
magane były większe. Wia
domo - im płytki będą mniej
sze, tym wytrzymalsze. Są to 
płytki produkcji firmy 
„ K L O S T E R M A N N , , ,  
a przywozi je do Rybnika 
przewoźnik rybnicki - firma 
„KOLTRANS,, z ulicy Wo
dzisławskiej.

- Oprócz płytek ma tam 
być jeszcze fontanna, figura 
świętego zza „Starego 
Kościoła,,, drzewka i latanie. 
Kiedy nastąpi finisz i ile to 
będzie kosztowało?

M. A. - Drzewka są nasze - 
rybnickie, a przesadzenie ich 
kosztowało 6 mln zł. Fon
tanna w tym roku będzie 
wykonana tylko w betonie, 
wykończymy ją w roku 
przyszłym, być może pias
kowcem lub jakimś sztucznym

sztucznym kamieniem. W przy
szłym roku stanie tam też 
figura świętego, ale prawdo
podobnie będzie to replika 
oryginału zza „Starego 
Kościoła,,. Renowacja ory
ginału kosztowałaby ok. 250 
mln zł, a zbudowanie repliki 
jest dużo tańsze. Nie wiado
mo też, jak oryginał zacho
wywałby się w nowym miejs
cu. Mógłby on ulec znisz
czeniu, a jest to dla miasta 
cenny zabytek. Latarnie wy
konali uczniowie i instruk
torzy z warsztatów szkol
nych oo. salezjanów w Oś
więcimiu, według projektu 
zamówionego jeszcze 10 lat 
temu w pracowni konserwa
cji zabytków w Krakowie.

- Czy był ogłoszony 
przetarg na wykonanie robót 
w Rynku?

- Był zorganizowany prze
targ. Zaprosiliśmy osiem 
firm - to jest do sprawdzenia 
w Wydz. Gospodarki Ko
munalnej. Wybraliśmy Wo
dzisławskie Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych. Jest to 
firma, która wykonywała 
kolektor ściekowy i bierze 
odpowiedzialność za całość. 
Firma ta zleciła wykonawst
wo pewnych robót firmie 
„NOMA„.

- Czy całego efektu nie 
zniszczy przeciągający się 
remont Ratusza?

- Elewacja czołowa Ratu
sza zostanie wykończona 
w połowie listopada, a za
czniemy to robić po ułożeniu 
płytek pod Ratuszem. 
Całość odpowiednio zabez
pieczymy przed zniszcze
niem.

- Na kiedy przewidujecie 
koniec podstawowych robót?

- Płytę Rynku chcemy 
skończyć do końca 
września, następna w kolejce 
jest ul. Raciborska, dalej uli
ce Zamkowa i Rynkowa. 
Ulice Sobieskiego, Kościel
na i Korfantego to 
„melodia,, przyszłego roku. 
Całkowicie zmienia oblicze 
ulica Rynkowa i Zamkowa. 
Wydobędziemy na zewnątrz 
skrawki zieleni, które dotąd 
krył płot browaru. Przy ul. 
Raciborskiej na skarpie przy 
„Delicjach,, i aptece usta
wione zostaną donice kwia
towe dla zabezpieczenia jej 
przed staczaniem.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:
CZESŁAW GOLIŃSKI

GAZETA

Rem
starego

Od 16 sierpnia trwa re
mont kościoła pod wezwa
niem Matki Boskiej Boles
nej, nazywanego popularnie 
przez rybniczan „starym,,. 
Wszystko rozpoczęło się je
szcze w październiku ub. r., 
kiedy to silne podmuchy je
siennego wiatru niebezpiecz
nie przechyliły stary, 
wieńczący wieżę krzyż. Dla 
b e z p i e c z e ń s t w a  
przechodniów zdjęli go

Hotel „Rynkowy,, wraca w prywatne ręce

Dziadek byłby zadow olony...
Wincenty Myśliwiec - 

senior, właścicielem hotelu 
przy rybnickim Rynku został 
w 1924 r.. Hotel nazwany 
„Polskim,,, prosperował 
świetnie do wybuchu II wojny 
światowej, kiedy to został 
zarekwirowany przez
Niemców. Po wojnie 
prawowity właściciel znów na 
krótko odzyskał swoją 
własność. Jednak już w 1951 
r. hotel został mu ponownie 
odebrany przez władze 
komunistyczne i przekazany 
pod zarząd władz miejskich 
w Rybniku.

Zmieniono wtedy nazwę 
obiektu na „Hotel 
Rynkowy,,. Miasto z kolei 
zleciło zarząd nad hotelem 
Miejskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji 
w Rybniku. I  tak było przez 
długie lata.

Aktualnie w „Hotelu 
Rynkowym,, kończy się wie
lka inwentaryzacja przed fa
ktycznym przejęciem obiek
tu przez spadkobierców 
Wincentego Myśliwca - se
niora. Formalnym właścicielem
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właścicielem hotelu rodzina 
Myśliwców jest już od 20 
lipca br., kiedy to Ministers
two Gospodarki Przestrzen
nej i Budownictwa wydało 
decyzję o przywróceniu ro
dzinie dawnej własności.

Przejmowanie hotelu od 
MOSiR-u przebiega bez 
problemów i utrudnień. 
W wielu przypadkach 
doszło do dżentelmeńskiej 
umowy pomiędzy zaintere
sowanymi stronami. Czter
nastu pracowników hotelu 
zostanie na swoich stanowis
kach jeszcze przez trzy mie
siące, a w tym czasie nowi 
szefowie zorientują się co do 
potrzeby przedłużenia z nimi 
umowy.

Hotel w aktualnym stanie 
w niczym nie przypomina 
dawnej świetności. Na ścia
nach tandetne, drewnopo
dobne tapety, byle jaka 
poręcz na schodach. Stylowe 
schody pomalowane zwykłą 
farbą olejną. Niestety, nie 
zachowała się żadna doku
mentacja techniczna sieci 
wodnej, kanalizacyjnej i ele
ktrycznej, która byłaby po
mocna przy ewentualnej 
modernizacji.

Przed nowymi właściciela
mi stoi wielkie zadanie od
restaurowania hotelu.

RYBNICKA 

Remont 
„ kościoła

i sprowadzili na ziemię ryb
niccy strażacy. Po jakimś 
czasie gotowy był nowy 
krzyż, lecz gdy podjęto 
próbę jego umocowania, 
okazało się że konstrukcja,

 na której miał być on umo
cowany, przegniła i trzeba ją 
wymienić. Po dokładniej
szych oględzinach okazało 
się ponadto, iż drewniane 
belki, wpuszczone w mury 
stanowiące podstawę kon

konstrukcji, są również 
w opłakanym stanie 
i w przypadku silnego wiatru 
wieża mogłaby runąć na zie
mię. Celem remontu jest wy
miana drewnianych belek 
w konstrukcji wieży i wzmo
cnienie innych żelaznymi 
dźwigarami. Wymieniony 
został ceglany wieniec wieży 
na silniejszy, żelbetonowy. 
Trwają obecnie prace 
wewnątrz wieży, już wkrótce 
jednak wokół kościoła pojawi 
pojawi się 12-metrowe rusztowa
nie, które umożliwi dojście 
do samego szczytu, by 
można wykonać tam ele
ment konstrukcyjny nazy
wany w gwarze ciesielskiej 
„szpindlą,, /iglica/, na 
której umocowany zostanie 
nowy krzyż. Dla ustawienia 
rusztowania niezbędne jest 
rozpłatanie pokrycia wieży, 
która w przyszłości, po za
kończeniu prac remonto
wych, pokryta zostanie 
blachą miedzianą.

Planuje się również odno
wienie elewacji kościoła i sy
piących się gzymsów, a także 
wymianę rynien oraz insta
lacji elektrycznej kościoła. 
Kosztorys remontu opiewa 
na kwotę 215 milionów,
czym nieco zaniepokojony
jest ks. proboszcz Józef  
WOJCIECH. Parafia jest 
dość stara, zaś ludziom osta
tnio nie powodzi się najle
piej. Proboszcz liczy, że 
przynajmniej Urząd Miasta 
zwolni go z opłaty j aką po
winien wnieść z racji częścio
wego wstrzymania ruchu na 
ulicy Rybnickiego.

Wykonawcą prac remon
towych jest brygada Zakła
du Remontowo-Budowlanego 
kierowana przez Jana PIER
NACZYKA. Koniec prac 
remontowych związanych 
z kościelną wieżą przewi
dziano na połowę paździer
nika.
Tekst i foto:
WACŁAW TROSZKA

zaniepokojony

Całość prac w imieniu rodzi
ny będą prowadzili jej dwaj 
pełnomocnicy - KRZYSZ
TOF MYŚLIWIEC I WI
TOLD BOJDOŁ, najmłod
szy i najstarszy wnuk Win
centego Myśliwca - seniora, 
a jego właściciele planują 
także zachować dotychcza
sowy charakter obiektu. 
W 1991 r. hotel przyniósł 
zysk! Co świadczy o potrze
bie utrzymania charakteru 
obiektu. Właściciele chcą 
w najbliższym czasie 
przywrócić hotelowi dawną 
nazwę, a także poszerzyć 
ofertę usług. Wszystko to 
będzie się jednak odbywało 
sukcesywnie, w miarę 
możliwości finansowych 
„nowych,, właścicieli. Przy
kładowo w najbliższym cza
sie zostanie tam otwarty bar, 
by klienci hotelowi nie mu
sieli wychodzić z budynku, 
aby coś zjeść lub czegoś się 
napić.

Osobnym problemem 
właścicieli są dawne zabudo
wania gospodarcze hotelu: 
pralnia, garaże, kręgielnia, 
itd., które zostały wyburzo
ne. Ale tym zagadnieniem 
właściciele zajmą się już 
w późniejszym czasie, kiedy 
na dobre ogarną swoje od
zyskane włości.

MAREK SZOŁTYSEK

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Regionalizacja w Europie

Francja
„ Współczesny słownik 

języka francuskiego,, Mauri
ce'a Remy wylicza 94 de
partamenty, które łączą się 
we Francji w regiony ekono
miczne. Wyliczmy te regio
ny, podając w nawiasie na
zwy departamentów, które 
wchodzą w ich skład: „A„ - 
BRETANIA /Finistere, Co- 
tes du Nord, Morbihan, Ille

et Vilaine/, „B„ - NOR
MANDIA /Manche, Calwa
dos, Orne, Eure, Sein Mari
time/, „C„ - REGION 
PÓŁNOCNY /Pas de Cala
is, Nord/, „D„ - PIKARDIA 
/Somme, Oise, Aisne/, „E„ - 
SZAMPANIA /Ardennes, 
Marne, Aube, Haut-Mar
ne/, „F„ - LOTARYNGIA 
/Meuse, Moselle, Meurethe 
et Moselle, Vosges/,,, G„ - 
ALZACJA /Bas-Rhin, 
H a u t-R h in /,,, H„ - RE
GION DOLNEJ LOARY 
/Mayenne, Sarthe, Loir-At
lantique, Main et Loir, Ven- 
dee/,,, I„ - REGION CENT
RALNY /Eure et Loir, Loi
ret, Loir et Cher, Cher, In
dre, Indre et L o ir / ,, ,  J„ - 
BURGUNDIA /Yonne, 
Nievre, Cote d’Or, Saone et 
L oire/,,, K„ - REGION PA
RYSKI /Paryż, Hauts de Se
ine, Seine St. Denis, Val de 
Marne, Val d’Oise, Yvelines, 
Essonne, Seine et Marne/, 
,, L„ - JURA /H aut Saone, 
Doubs, Ju ra /, ,,  M„ - POI
TOU I SAINTONGE 
/Vienne, Deux Sevres, Cha
rente, Charente-Maritime/, 
,, N„ - LIMOUSIN /Creuse, 
Haut-Vienne, Correze/,,, O„ 
- OWERNIA /Allier, Puy de 
Dome, Cantal, Haut Loir/, 
,, P„ - REGION RO-

RODAŃSKO-ALPEJSKI /Lo- 
ir, Rhone, Ain, Haut-Savo
ie, Isere, Drome, Savoie, 
Drdeche/, „R„ - ZACHOD
NIA AKWITANIA /D ordo
gne, Gironde, Lot de Garon
ne, Landes, Basses-Pyrene- 
es/, „S„ - WSCHODNIA 
AKWITANIA /Lot, Avey
ron, Tarn et Garonne, Tarn, 
Gers,  Hautes-Pyrenees,

Ariege, Haute-Garonne/, 
„T„ - LANGWEDOCJA 
/Lozere, Gard, Herault, Au
de, Pyrenees Orientales/, 
„U„ - PROWANSJA/H au 
tes-Alpes, Basses-Alpes, Al
pes-Maritimes, Vaucluse, 
Var, Bouches du Rhone 
i wyspa Korsyka/.

Region jest we Francji 
związkiem departamentów 
powstałym ze względów 
ekonomicznych. Podobne 
związki tworzą w tym kraju 
mniejsze jednostki administ
racyjne, np. związki gminne 
/kilka wsi lub miasteczek 
wspólnie rozwiązuje pro
blem wody, gazu czy komu
nikacji na swoim terenie/. 
Ale francuski „region,, to nie 
tylko twór ekonomiczny, ale 
również kulturowy.
Niektóre z nich mają ponad 
tysiącletnią historię, jak Lo
taryngia, Normandia czy 
Burgundia.

Zatrzymajmy się przez 
chwilę przy Burgundii /Bou
rgogne/. Region ten znany 
jest najbardziej z bodaj naj
lepszych win na świecie oraz 
z samochodu peugeot, który 
na swojej masce rozsławił 
herb Burgundii - lwa. Dalej, 
dla historyków sztuki i mu
zyki, Burgundia to również 
nieprzebrane źródło badań

i fascynacji. Sami Burgun
dowie, lud pochodzenia ger
mańskiego, mają do dnia 
dzisiejszego świadomość 
odrębności kulturowej, 
wypływającej z bogatej his
torii tego regionu. Burgun
dia w V wieku była nieza
leżnym królestwem, ostate
cznie włączonym do Francji 
pod koniec XV wieku. Spe
cyficzną kulturę i duszę pra
wdziwego Burgunda opisał, 
z lekkim przymrużeniem 
oka, wybitny pisarz francu
ski Romain Rolland, w swej 
jeszcze wybitniejszej książce: 
„Colas Breugnon,,. A oto 
jak sam bohater, Burgund 
zwraca się w niej do siebie: 
„... gębo pijacka, okraszona 
pięknym karmazynem, gębo 
ciekawa,  roześmiana,
przystrojona trąbiastym, 
burgundzkim w każdym calu 
nosem, siedzącym na bakier 
między oczyma, niby
kapelusz z fantazją na ucho 
nadziany,,. Zaś dalej, na te
mat podejścia do rzeczywis
tości czytamy:  „Jako
grzesznik zatwardziały 
wyznaję, że wolę jeden tłusty 
grzeszek, od siedmiu cnót 
chudych. Ale trzeba
uszanować cnotę, skoro 
inaczej być już z woli nieba 
nie może! „

W ostatnich dniach, 
w czasie Międzynarodowe
go Festiwalu Folklorystycz
nego Rybnik’92, rybnicza
nie mogli się zapoznać z kul
turą innego regionu Francji - 
Akwitanii. Z tego bowiem 
regionu pochodzili młodzi 
artyści z Pouillon, które jest 
miasteczkiem w departa
mencie Landes w AKWI
TANII ZACHODNIEJ.

MAREK SZOŁTYSEK

Ci chłopcy przyjechali do 
Rybnika na Międzynarodowy
Międzynarodowy Festiwal 
F o l k l o r y s t y c z n y  
z francuskim zespołem 
„LOUS GAYNUTS,,. 
Zapytani przeze mnie skąd 
są, odpowiedzieli:  „... z
Pouillon,,, a gdzie leży to 
miasto, bez wahania 
odrzekli: „... w Akwitanii!,,. 
Tak więc skąd „bardziej,, 
przyjechali, z Francji czy 
z Akwitanii? Odniosłem 
wrażenie, że z Akwitanii - i to 
jest właśnie regionalizacja.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5        7



GAZETA RYBNICKA

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ

•  1 cm2 - 8 . 000 z \
* 1/4 kolumny - 900. 000 zl
•  1/2 kolumny - 1. 600. 000 zł
•  3/4  kolumny - 2. 400. 000 zl
•  1 kolumna - 3. 000. 000 zł
•  1 słowo - 5. 000 zł
•  1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2. 000 zł

UWAGI DODATKOWE
•  Za ogłoszenie ekspresowe - tj. przyjęte w okresie 

krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazety - 
dolicza się 50 procent.

•  Za umieszczenie ogłoszenia na pierwszej
i ostatniej stronie dolicza się 100 procent.

•  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

•  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

Znów winny alkohol

PORADY PRAWNIKA - w środy
Dyżury prawnika, udzielającego bezpłatnie 

porad prawnych w środy, w godz. od 15. 00 do 17. 00 
w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

[IDciJO©® 0=® B
EKSPRES 

Rybnik 
Reja 2

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

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

OGŁOSZENIA
SPRZEDAM pasy

bezwładnościowe.  nowe.
montowane na słupek /fiat 
125, favorita/ - tel. 28-825

M-4 w Katowicach 55 
m kwadratowych, z powodu 
wyjazdu tanio sprzedam. 
Tel. 28825 lub w siedzibie 
redakcji „G. R . „

SPRZEDAM tanio ma
giel ręczny. Tel. 28278

W czwartek 10 września 
rano robotnicy z Przed
siębiorstwa Energetyki Cie
plnej w Jastrzębiu Zdroju 
podczas wymiany instalacji 
cieplnej znaleźli w Rybniku, 
w wykopie przy ul. Kościu
szki i Dworcowej, zwłoki 
mężczyzny.

W wyniku czynności poli
cyjnych ustalono, że dena
tem jest mieszkaniec Rybni
ka zajmujący się handlem 
i mieszkający w pobliżu 
miejsca ujawnienia zwłok. 
Na ciele zmarłego odkryto 
obrażenia w postaci dużego 
krwiaka i obrzęku prawej 
skroni. Na ścianach wykopu 
były ślady krwi. Buty od
naleziono w niedalekiej od
ległości od zwłok. Te okoli
czności wykluczały niesz
częśliwy wypadek lub przy
padkowe zasypanie ziemią 
spowodowane wpadnięciem 
do wykopu. Policja roz
poczęła poszukiwania spra
wcy zabójstwa. Ustalono, że 
w nocy z 8 na 9 września 
denat był widziany 
z mężczyzną podejrzanym

podejrzanym o zabójstwo. Byli to 
dobrzy znajomi. Razem pili 
alkohol przez całą noc. Ra
no wspólnie pojechali do 
zakładu pracy podejrzane
go, by załatwić mu wolny 
dzień. Około 9 rano wrócili 
na ul. Dworcową. Tu doszło 
między nimi do sprzeczki na 
tematy finansowe. Sprawca 
uderzył ofiarę. Mężczyzna 
upadł na ziemię, a napastnik 
zaczął go dusić rękami. 
Następnie nieprzytomnej 
ofierze skradł złoty sygnet, 
zegarek, kurtkę i pieniądze. 
Zwłoki wrzucił do wykopu 
i zasypał warstwą piachu. 
Zdaniem lekarza, który 
przeprowadził sekcję zwłok, 
przyczyną śmierci było udu
szenie. Niewykluczone, że 
ofiara w chwili przysypywa
nia piaskiem jeszcze żyła.

Sprawca morderstwa nie 
był dotychczas karany. Jest 
żonaty, ma dwójkę dzieci. 
Do chwili aresztowania pra
cował. Obecnie przebywa 
w Areszcie Śledczym w Zab
rzu. Zamordowany był żo
naty, miał dwóch pełnolet

nich synów.  /jak/

Z nożem na siostrę i szwagra

PUH ULEX tel. 3 9 2 1 3 4 , 
tel/fax 2 0 -278

O s. Południe 37
44 -2 5 3  R yb n ik -B ogu szow ice

Sprzedaż ratalna RTV  
bez poręczycieli 

i pierwszej w płaty
oraz prom ocyjna sprzedaż

 
z nagrodam i.

Sprzedaż anten satelitarnych  
A M S T R A D  3 0 0  SR X  z tunerem  
i konw enterem  now ej generacji 

i czaszą  90  cm

W środę 9 września 
o godz. 10. 00 63-letni miesz
kaniec Rybnika ugodził 
nożem trzy osoby: swoją 69- 
letnią siostrę, jej 69-letniego 
męża oraz właściciela bu
dynku, w którym wszyscy 
mieszkali.

W wyniku otrzymanych 
ran kłutych siostra poniosła 
śmierć na miejscu, zaś obaj 
mężczyźni zostali przewie
zieni w stanie ciężkim do 
szpitala, gdzie przebywają 
do dzisiaj. Stan szwagra 
sprawcy jest bardzo po
ważny. Zabójca przyznał się 
do winy i złożył obszerne 
zeznania na policji i w pro
kuraturze.

Był on w przeszłości leczony

leczony psychiatrycznie. W latach 
70-tych popełnił czyn karal
ny przeciwko zdrowiu, za 
który nie odpowiadał przed 
sądem ze względu na znie
sioną poczytalność.

Przyczyna tego tragiczne
go wydarzenia była błaha. 
Sprawca zabójstwa od 
dłuższego czasu odmawiał 
wyprowadzenia się z lokalu, 
który zajmował nie płacąc 
czynszu, mimo, że właściciel 
znalazł mu mieszkanie 
zastępcze. Tego dnia właści
ciel domu przystąpił do re
montu parapetu okna.

Podejrzany uznał to za 
złośliwość i szykanę. Zde
sperowany rzucił się na 
właściciela z nożem, zadając

mu przez okno cios w klatkę 
piersiową.

Następnie podpalił miesz
kanie, co jeszcze spotęgo
wało jego wzburzenie. Po
biegł do swojej siostry 
i szwagra prosząc o wezwa
nie policji. Widząc, że kre
wni się zawahali, zadał im po 
kilka ciosów nożem kuchen
nym. Trzy rany odniesione 
przez siostrę sprawcy oka
zały się śmiertelne.

Zabójca został aresztowa
ny przez policję - przebywa 
w Areszcie Śledczym w Zab
rzu.

Prokurator powziął
wątpliwość co do stanu po
czytalności sprawcy. Zosta
nie on poddany badaniu 
przez biegłych psychiatrów.

Od ich opinii będzie za
leżało czy stanie przed 
sądem.  / j a k /

Kronika policyjna 

Zderzenie
7 września na ul. Armii K ra

jowej w Leszczynach mieszka
niec Rybnika kierujący samo
chodem dostawczym Żuk, 
będąc wyprzedzanym przez sa
mochód fiat 125p, nie zachował 
ostrożności przy skręcaniu w le
wo i doprowadził do zderzenia. 
W wyniku wypadku kierowcy 
doznali obrażeń ciała, a pa
sażerka fiata została odwieziona 
do szpitala ze złamanymi żeb
rami.

Na Rynku biją
8 września o godz. 19. 30 

w Rybniku obok kawiarni „De
licja,, został pobity przez nie
znanego sprawcę mieszkaniec 
Niemiec. Ofiara pobicia do
znała złamania zęba, otarcia 
naskórka i obrzęku nosa.

Śmierć pod kołami
8 września o godz. 20. 45 na ul. 
Zebrzydowickiej fiat 126p 
potrącił 57-letniego mężczyznę, 
który nagle wtargnął pod nad
jeżdżający samochód.

Pieszy poniósł śmierć na miej
scu. Prokurator zarządził sekcję 
zwłok. Kierowca fiata 126p był 
trzeźwy.

Tego samego dnia do podob
nego wypadku doszło na ulicy 
Kotucza. Pieszy, który wtargnął 
pod fiata 126p, na szczęście 
uniknął śmierci. Doznał złama
nia obu nóg i ręki. Został prze
wieziony do szpitala na ulicy 
Rudzkiej.

Włamanie w Boguszowicach
W nocy z 8 na 9 września 

nieznany sprawca włamał się do 
sklepu spożywczego przy ul. Ar
mii Ludowej. Po zerwaniu 
kłódek z kraty zabezpieczającej 
drzwi wejściowe skradł artykuły 
spożywcze wartości 7 mln zł.

Pijany taksówkarz
9 września o godz. 15. 00 na ul. 

Nowej w Jankowicach fiat 
125p-taxi potrącił idącego po
boczem 34-letniego mężczyznę.

Sprawca wypadku zbiegł 
z miejsca zdarzenia i został za
trzymany w pościgu przez funk
cjonariuszy policji drogowej. 
Okazało się, że był w stanie 
nietrzeźwym. Ofiara wypadku 
odniosła ciężkie obrażenia 
i przebywa w szpitalu na Rudz
kiej.

Samobójstwo
9 września w piwnicy budyn

ku przy ul. Dąbrówki popełnił 
samobójstwo 46-letni mężczyz
na. Powiesił się na rurze przy 
pomocy przewodu elektryczne
go. Nie stwierdzono udziału 
osób trzecich.

Samochodowy złodziej ujęty
W nocy z 13 na 14 września 

dokonano kradzieży samochodu

du osobowego fiat 126p war
tości 10 mln zł. Sprawca kra
dzieży został zatrzymany 
w pościgu przez policję na ulicy 
Mikołowskiej. Samochód został 
odzyskany i zwrócony właścicie
lowi - bez żadnych uszkodzeń.

Węgiel na zimę
Z budynku przy ul. Komba

tantów w Chwałowicach między 
7 a 10 września nieznany spraw
ca skradł telewizor Neptun 
i węgiel o łącznej wartości 1, 5 
mln zł.

Szkło było, to się zbiło
10 września o godz. 17. 00 pat

rol policyjny zatrzymał 
mężczyznę, który wybił okno 
wystawowe w kawiarni 
„Jarzębina,, przy ul. Sławików 
o wartości 2, 2 mln zł. Nie oparła 
mu się także szyba w drzwiach 
wejściowych sklepu AGD w tym 
samym budynku, wartości 300 
tys. zł.

Po pijanemu pod volkswagena
Na ul. Głównej w Bełku 10 

września Volkswagen jetta 
potrącił 55-letniego mężczyznę, 
który będąc pod wpływem al
koholu wtargnął nagle na jez
dnię. Pieszy doznał złamania 
obojczyka i łopatki. Kierowca 
był trzeźwy.

Za ziemniaki - do aresztu
12 września o godz. 2. 15 

w Pstrążnej zatrzymano 
sprawcę kradzieży 110 kg ziem
niaków wartości 350 tys. zł.

Daihatsu w motorowerzystę
Na ul. Reymonta 13 września 

o godz. 16. 50 samochód, wy
jeżdżając z drogi podporządko
wanej,  nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu moto
rowerzyście. Doszło do zderze
nia w wyniku którego 60-letni 
mężczyzna kierujący motorowe
rem doznał wstrząśnięcia mózgu 
oraz ogólnych potłuczeń.

/ ja k /
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P R O G R A M  T E L E W I Z Y J N Y

od 18 do 24 września
P ią te k , 1 8 . 0 9 .  1 9 9 2  r.

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Mama i ja„
9. 25 „Domowe przedszkole,,
10. 00 „Co drugi week-end„-film 
fab. prod. franc.
11.35 Kwadrans na kawę
11. 45 Klub samotnych serc
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12.30 Magazyn notowań-Rynek 
EWG - Warzywa i owoce 
1235 Normy EWG dla warzyw,

owoców i przetworów
12. 45 Tylko u nas
12. 55 Temat dnia-Być tutaj
13. 00 „Jak to jest w Anglii? „ / 1 /  
- serial dok. prod. ang.
13. 30 Temat dnia-Być tutaj
13. 35 Warszawa zaprasza
13. 50 Teleplastikon
14. 05 Temat dnia-Być tutaj
14. 10 Dokument trochę inny
14. 40 Odpowiem na każde pyta
nie
14. 55 Euroturystyka
15. 10 Być tutaj-kobieta-mężczy- 
zna
15. 25 Temat dnia-Być tutaj
15. 30 Jeśli nie Oxford, to co?
15. 50 Jaka szkoła? - Najwięcej 
zależy od nauczyciela
16. 00 Program dnia

16. 05 „Ciuchcia,, program dla 
dzieci
16.50 Język angielski dla dzieci 
/10/
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Triumf zachodniej cywi
lizacji,,/3/  ser. dok.
18. 10 Każdy ma prawo - pro
gram publicystyczny
1830 Taneczna gala Polski - 
Radom’92
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Co drugi week-end,, -film 
fab. prod. franc.
21.50 O co chodzi?
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Kroniki amerykań
skie, /9 /- , ,Dziś tu, jutro tam,, 
serial dokum. prod. USA

23. 20 Benny Carter-symfonia 
w tonacji riffowej-film dok. 
prod. ang.
0. 25 „Siódemka,, w „Jedynce,,
1. 25 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, serial anim. prod. USA
9. 10 Pokolenia - ser. prod. USA 
930 „Świat kobiet,,
10. 00 „Rock steady,, film muzy
czny prod. ang.
10. 50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport

16.55 „Pokolenia,, serial prod. 
USA
17. 20 „Benny Hill„ - ang. pro
gram rozrywkowy
18. 00 Koncert inauguracyjny 
XXXV Międzynarodowego Fe
stiwalu Muzyki Współczesnej- 
Warszawska Jesień ’92
19. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 „Benny Hill„ ang. pro
gram rozrywkowy
22. 15 „Franciszek,, - film 
prod. włoskiej 
0. 20 Panorama
0. 30 Złote lata 60-te - recital 
Karin Stanek
1. 30 Zakończenie programu

S o b o ta  1 9 . 0 9 .  1 9 9 2  r.

Program 1
7. 25 Program dnia
7. 30 Wieści
7. 45 „Z Polski - reportaż,,
8. 05 Rynek AGRO
8. 35 Wszystko o działce
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Ziarno,, - program red. 
katolickiej
9. 35 „5-10-15,, oraz film z serii 
„Krzysztof Kolumb,,/ 3 /
1030 Język angielski dla dzieci
11. 00 Rockendroler - magazyn 
muzyki rockowej
11.30 Sobotnie randez-vous
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 Eko-Echo - program eko
logiczny
1230 Podróże na Celuloidzie 
Sz. Wdowiaka-„Wisła Płynie,,

13. 00 Walt Disney przedstawia
14. 20 Telewizyjny Teatr Roz
maitości - Milan Lezak , Brudne 
Pieniądze,, - spektakl telewizji 
czecho-słowackiej
15. 15 TV Koncert życzeń
15. 50 Studio Sport - finał druży
nowych M. S. na żużlu
17. 35 Teleexpress
17. 50 „Domek na prerii,, 
/12/„Mama uczy w szkole,, 
ser. USA
18. 40 „Pegaz,,
19. 00 „Małe wiadomości- DD,,
19. 10 Wieczorynka: „Przygód 
kilka wróbla Ćwirka,,
19. 30 Wiadomości
20. 00 „Polskie ZOO,,
20. 30 „Cukiereczek,, - komedia 
prod. n iem / 87 min./
22. 00 Miss Polonia cz. 1
23. 00 Wiadomości wieczorne
23. 10 Miss Polonia, cz. 2

0. 10 „Terminator,, - film science 
fiction prod. USA
2. 00 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Karpatczycy - wojskowy 
program dokumentalny
7. 50 Wspomnienie lotniaka - re
portaż
8. 00 Panorama
8. 05 „Ulica Sezamkowa,, pro
gram dla dzieci
9. 05 „ONA,, magazyn dla ko
biet
9. 25 Powitanie
9. 30 „Tacy sami,, - program 
w języku migowym
9. 50 Magazyn przechodnia
10. 00 Wspólnota w kulturze - 
Centaur Gallery w Londynie 
1030 „Artysta i jego świat,, - 
„Prawdziwy Rembrandt,,, film 
dokum. prod. angielsko-holen-

holenderski
11. 00 Kinomania - magazyn fil
mowy K. Gostkowskiego
11. 30 Klub YUPPIES? - pro
gram dla młodzieży
12. 00 Wzrockowa lista prze
bojów M. Niedźwieckiego
12. 30 Auto - magazyn
13. 00 „Biskup Kuliusz Bursche- 
Postać-dzieło„-film TP
13. 40 Misz - Masz
14. 05 Róbta co chceta - pro
gram Jerzego Owsiaka
14. 25 Lekarz domowy
14. 50 Studio sport - Mistrzost
wa świata na żużlu
15. 50 Powitanie
15. 55 Zwierzęta świata - „Taje
mnicza przyroda,, / 3 /  „Życie na 
torach,, - film dok. prod. ang.
16. 25 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama

16. 40 „Pełna chata,, /1 2 / serial 
prod. USA
17. 10 „Za późno na zmiany,, - 
recital grupy „Dekiel,,
18. 00 Program lokalny
1830 Halo dzieci - opowieści 
kapitana Misia
1835 Akademia polskiego filmu 
„Dotknięcie nocy„-dramat kry
minalno-sensacyjny, reż. S. Ba
reja
20. 10 Violin Show - program 
muzyczny
2030 Wielki sport
21. 00 Panorama
2130 Słowo na niedzielę 
2135 Rawa Blues’92 - reportaż
22. 15 „Mąż pani ambasador,, 
/ 6 /  - serial prod. francuskiej
23. 10 Rawa blues’92 / 1 /  - kon
cert
24. 00 Panorama
0. 10 Rawa blues’92/2/ koncert
1. 10 Zakończenie programu

N iedziela , 20 . 0 9 . 1992 r.

Program 1
6. 55 Program dnia
7. 00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Coustatu„-„Tragedia 
różowych łososi,, film dokum.
7. 45 „Czysta energia,, - rolnict
wo na świecie
8. 00 „Przystanki codzienności,,
8. 20 „Notowania,,
8. 45 „Polskie ZOO,, /powtórze
nie/
9. 00 „Zamek Eureki,, /3 / - serial 
prod. USA
9. 05 Teleranek
9. 50 „Dzieci z ulicy Degras
si, / 3 /  - serial kanad.
10. 15 Język angielski dla dzieci 
10.25 „W 80 dni dookoła świa
ta,, / 3 /  „Jak starożytni maryna
rze,, serial dokum. prod. angiel
skiej

11. 15 Szkoła pod żaglami
11. 35 „Tydzień,, - magazyn rol
niczy
12. 20 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
12. 45 Teatr dla dzieci - Bene
dykt Hertz „Czupurek,,
13. 45 „Z kamerą wśród 
zwierząt,,
14. 00 W Starym Kinie: „Sędzia 
Priest,, -film USA
15. 30 Pieprz i wanilia - „Tam 
były zielone smoki i śpiewały 
syreny,,
16. 15 Country Ameryka / 2 /
o dwóch tradycyjnych gatun
kach stylu Country: Bluegrass
i Cajun
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dynastia,, - ser. prod. 
USA
18. 20 „7 dni świat,,
18. 50 Śpiewnik domowy Jana

Kaczmarka
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Mozart,, /3  
ost. /ser. prod. austriacko-niem. - 
włoskiej
21. 05 „Szarlatanka,, - widowis
ko rozrywkowe
21. 45 Sportowa niedziela 
2230 Loża - magazyn teatralny
23. 00 Inne kino - „Król UBU,,
24. 00 Gdybym był królem - 
„Sędziwa młodość,, - miniatura 
literacka A. Kijowskiego w in
terpret. A. Bardiniego
0. 05 Zakończenie programu

Program 2
7. 30 Przegląd tygodnia -/dla 
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, serial 
anim. prod. japońskiej
8. 25 „Mozart,, /3  ost/  - film dla

niesłyszących
9. 15 Słowo na niedzielę
9. 20 Powitanie
930 Programy lokalne
10. 30 Do trzech razy sztuka - 
program Bożeny Walter
11. 00 Studio sport - kolarskie 
kryterium zawodowców
12. 20 „Rodzinny bumerang,, 
/2 1 / ser. prod. austal. -ang.
13. 05 Podróże w czasie i prze- 
strzeni„Żyjąca planeta,,
13. 50 Szczęśliwy rzut - teletur
niej
14. 10 Zwierzęta wokół nas-po- 
daj łapę
14. 40 XXVII Międzynarodowy 
Festiwal Oratoryjno-Kantato
wy
15. 00 Wydarzenie tygodnia
15. 30 „Godzina z Hanna - Bar
bera,, - filmy animowane
16. 25 Program dnia

1630 Panorama
16. 40 „Cudowne lata,, serial 
prod. USA
17. 10 Mittelfest 1992 - relacja 
z Festiwalu teatru, tańca i muzy
ki krajów Europy Środkowej
17. 40 „MW 2,, - reportaż o ze
spole muzyczno-teatralnym
18. 10 Przywołanie obecności - 
Teatr L. Mondzika
1830 Halo dzieci- opowieści ka
pitana Misia
1835 „Bill samodzielny,, - film 
fab. prod. USA
20. 10 Telekonferencja dwójki
21. 00 Panorama
21. 40 Program poetycki 
22.55 Kilka uwag o rozkoszy-o 
polskim porno-biznesie
23. 25 „Theatre of sound atman,, 
- Jak rozrzucone na ziemi ka
mienie - koncert teatru dźwięku 
Atman
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Poniedziałek, 21. 09. 1992 r.

Program 1

6. 00 „Kawa czy herbata?,,

9. 00 Wiadomości

9. 10 Program dnia
9. 15 Program dla dzieci
10. 00 „Dynastia,, - serial prod. 
USA /powtórzenie/
11. 00 Pierwsze 365 dni życia 
dziecka /4 /

1130 En vogue - moda i obycza
je
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna

12. 15 Język francuski / 3 /
12. 45 „Wazy,, - film w wersji 
franc.
13. 15 Język niemiecki / 3 /
13. 45 Kompozytor i jego mias- 
to-„Wagner i Bayreuth„film

w wersji niemieckiej
14. 15 Język włoski / 3 /
1430 Język angielski / 3 /
15. 00 Alf - ser. komediowy 
prod. USA w wersji angielskiej 

c. d. na str 10
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PROGRAM TELEWIZYJNY
Poniedziałek 21. 09. 1992 r.

c. d. ze str 9
1530 Prezentacja - razem z Eu
ropą
16. 00 Program dnia
16. 05 LUZ - program nasto
latków
17. 00 Teleexpress
17. 20 „ALF,, - ser. komed. prod. 
USA
17.50 W kinie i na kasecie
18. 10 „Magazynio,, - program

satyryczny
18. 20 Z Polski rodem - magazyn 
polonijny
18. 45 Polska z oddali - Jan No
wak Jeziorański
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 Antena
20. 30 Teatr telewizji „Nasza kla- 
syka„-Juliusz Słowacki „Beatrix 
Cenci,, reż. Gustaw Holoubek
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Pogranicze w ogniu,, / 4 /

- serial TP
0. 05 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Programy lokalne
8. 40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
ser. anim. prod. franc. -jap.
9. 10 Pokolenia
9. 30 Hobby
10. 00 Rock Steady /1 3 / - ser. 
muz. prod. ang.
10.50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka

najciekawszych progr. dwójki
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport
16.55 Pokolenia - serial prod. 
USA
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych - /filmy o M ajdanku/
17. 50 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Tajemnicze złote miasta,, 
/powtórzenie/

19. 00 „Gagatki z Beverly Hills,, - 
komedia prod. USA /1989 r. - 
92 min/  reż. Dimitri Sotikaris 
2030 Rock Steady - koncert 
Lennego Kravitza i Johna May
alla
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/ 3 /  -ser. kom. prod. USA
22. 10 Europejski koncert filhar
moników berlińskich
23. 10 To nie jest sprawiedliwie
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

W to r e k , 2 2 .  0 9 .  1 9 9 2  r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 „Mama i ja„
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Pogranicze w ogniu„-/4/ 
ser. TP /powtórzenie/
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 20 Przyjemne z pożytecznym
11. 40 Gotowanie na ekranie 
11.50 Szkoła dla rodziców
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań-małe 
przetwórnie, uprawa topinam
buru

Ś r o d a , 2 3 .  0 9 .  1 9 9 2  r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,, - poranny 
magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 Arcydzieła sztuki filmo- 
wej-„Psychoza,,
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - pasze 
z ziemniaki
12. 45 „Witkacy firma portreto
wa,, - film dokum.

Czwartek, 24. 09. 1992 r.

Program 1
8. 00 „Dzień dobry,,
9. 00 Wiadomości poranne
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Columbo, / l / -  ser. prod. 
USA
1130 Okno na szafot - wojs
kowy film dok.
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - prze
chowywanie ziemniaków

1 0

12. 45 Świat chemii /4 /-  serial 
popularnonaukowy prod. USA
13. 15 Kuchnia - dlaczego 
więdną rośliny
13. 30 Fizyka półżartem - 
światło i kolor - ser. prod. niem.
13. 45 Co, jak, dlaczego? - lata
nie i żeglowanie
14. 00 Surowce - herbata - ser. 
prod. niem.
14. 20 Klub domowego kompu
tera
14. 40 Spotkania z cywilizacją
14. 55 Przybysze z Matplanety
15. 25 My w kosmosie
15. 40 Nasz Bałtyk - łańcuch 
troficzny
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Tik - Tak oraz 
film z serii „Denis-Zawadiaka,,
16. 50 Język angielski dla dzieci 
/ 13/

13. 15 Telewizyjny słownik bio
graficzny historii najnowszej
13. 40 Gimnazjaliści greccy
14. 05 Spotkania z literaturą - 
„Bo na cóż życie bez miłości,, - 
Maria Pawlikowska - Jasnorze
wska
14. 40 Sensacje XX wieku - tra
gedia na pustyni
15. 10 Pan Adam - poszanowa
nie osoby człowieka
15. 30 Dzieło, arcydzieło, kicz - 
Jacek Malczewski
15. 35 Szkoły w Europie-spra- 
wiedliwość i przezorność/Fran
cja/
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów: mój 
program na antenie /k onkurs 
na scenariusze/ oraz film prod.

1230 Rok 2048: Efekt cieplar
niany
13. 40 EKO - LEGO
14. 00 Nie tylko dinozaury
14. 15 Trzydzieści na pięćdzie
siąt, czyli punkt wyjścia
14. 35 Zwierzęta świata - „Taje
mnicza przyroda,, /4 /
15. 10 Taki pejzaż - krajobrazy 
nadmorskie / l /
15. 35 Najlepsi na start, czyli 
1500 sekund ze zwierzętami
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów 
: KWANT
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Sława,, / 1 1/ - serial pro
dukcji USA
18. 10 Takie były kiedyś zabawy

17. 00 Teleexpress
17. 20 „Tom i Jerry,, - ser. anim. 
prod. USA
1730 Bill Cosby Show - ser. ko
mediowy prod. USA
18. 15 Encyklopedia II wojny 
światowej - Eben Emael cz. 2
18. 45 Armie świata - wojskowy 
program dokumentalny
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
19.55 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej: „Psychoza,, thriller psychol. 
prod. USA /1960r. 109 min./ 
reż. A. Hitchock
22. 05 Gra o pieniądze - maga
zyn gospodarczy
2235 Program rozrywkowy
22. 45 Wiadomości wieczorne
23. 05 Notatnik prowincjonalny
23. 45 Powrót Bardów - Leszek

ang. z serii „Oddział dziecięcy,,
/ 4 /
17. 00 Teleexpress
17. 45 „Syn wyspy,, /1 2 / - ser. 
prod. USA
18. 15 Klinika zdrowego czło
wieka - być kobietą
18. 40 Laboratorium - „Podsłu
chiwanie wszechświata,, /2 / - 
Tu mówi KOSMOS
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 Studio Sport: mecz piłki 
nożnej /eliminacje mistrzostw 
świata/ Polska - Turcja
22. 00 Warianty
2230 Piosenki z Butiku
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Z biegiem lat, z biegiem 
dni, /4 / ,  „Kraków 1901,,

wy... - wspomina W. Siemion
18. 20 I jeszcze raz - program 
kabaretowy
1835 Magazyn katolicki
19. 00 Tęczowy Mini - box
19. 10 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Columbo„-serial prod. 
USA w roli gł. Peter Falk
21. 45 Tylko w Jedynce
22. 45 Wiadomości gospodarcze
23. 05 Reporter - magazyn
23. 40 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,, - serial prod.

Wojtowicz
0. 25 Zakończenie programu

Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta- 
rianie„ser. anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,,
930 Świat kobiet
10. 00 „Don’t knock the rock,, - 
film prod. ang.
10. 50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych progr. Dwójki
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum - Parki
16. 55 „Pokolenia ser. prod. U- 
SA

0. 05 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, /1 5 / - serial 
anim. prod. japoń.
9. 10 „Pokolenia,,
930 Świat kobiet
10. 00 „Ali right now„ -koncert 
sierpnia 1970 r.
10. 45 Przeboje MTV
11.00 Na życzenie - powtórka
najciekawszych programów
12. 00 - 16. 20 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Studio Sport
16. 50 Losowanie Gier Liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 55 Pokolenia - ser. prod.

USA
930 Świat kobiet
10. 00 Simply Red „Let me take 
you home,, - koncert w 1990
10. 50 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie-powtórka 
n a j c i e k a w s z y c h  
progr.,,Dwójki,,
12. 00 - 16. 25 Przerwa
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Aktualności „Dwójki,,
16. 55 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
17. 20 Jak przeżyć do pierwszego 
- progr. publicystyczny
17. 50 Rozmowy o rzeczyniepos- 
politej A. Małachowskiego
18. 00 Program lokalny

17. 20 „Ojczyzna-Polszczyzna,,
17. 40 Moja wiara
18. 00 Program lokalny
1830 „Kapitan Planeta i Plane- 
tarianie,,
18.55 „Europuzzle,,
19. 00 „Utopcy z ulicy Panisper- 
na, /2 /-ser. prod. włoskiej
20. 00 Reporterzy „Dwójki,, 
przedstawiają
2030 Warszawska Jesień 1992
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 Okolice wyobraźni
22. 25 „Kate i Allie,, / 2 /  
ser. kom. prod. USA
22.50 John le Carre - film do
kum. o znanym pisarzu
23. 40 Studio Sport: Superliga 
Tenisa Stołowego - Polska - 
Francja
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

USA
17. 20 Patrzeć wstecz - program 
Wandzie Rutkiewicz
18. 00 Program lokalny
1830 Piłkarze /1 4 /  - ser. anim. 
prod. jap.
18.50 Filmy Juzo
I t a m i e g o : , ,  P o w r ó t  
Ryoko„„kom. prod. jap.
21. 00 Panorama
21. 30 „Ekspres reporterów,,
22. 05 „Plac Merkurego,, - wido
wisko teatralne
23. 05 „Zdrajcy ojczyzny,, - film 
dok. Rafała Mierzejewskiego/o 
byłych żołnierzach AK, 
więźniach łagrów, którzy po la
tach odwiedzają miejsce swojej 
katorgi/
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

1830 „Nowe przygody He-ma- 
na - serial anim. prod. USA 
18.55 Europuzzle
19. 00 „Bez znieczulenia,, - pro
gram Wiesława Walendziaka
19. 15 „Odlecieć stąd,, /1 3 / - 
serial prod. USA
20. 00 Wielka piłka
20. 45 Cienie życia
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Powtórka z przeszłości - 
progr. rozrywkowy
22. 00 Teatr Sensacji: Jerzy Jani
cki „AkcjaV„ / 4/
23. 05 „Czerwona dynastia / l /  
„Synowie rewolucji,,
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu
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SZTUKA  *  TWÓRCY *  WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

Na turystycznym szlaku

Spichrze
Nowy typ, dostosowany 

do potrzeb życia gospodar
czego,  wytworzyły na
przełomie 16 i 17 wieku spi
chrze,  stawiane licznie
w miastach. Usytuowane na 
brzegach Wisły, różniły się 
zasadniczo swoją bryłą, bar
dziej wszerz rozbudowaną, 
od dawnych, położonych na 
wąskich działkach w oorębie 
murów obronnych.

Najbardziej charakterys
tyczne przetrwały w Kazi
mierzu Dolnym. Wzniesione 
przez miejscowych kupców 
zbożowych i zamożniejszą 
szlachtę w okresie naj
większego rozkwitu Kazi
mierza, służyły jako składy 
zboża, zwożonego z żyznych 
obszarów Lubelszczyzny 
i Sandomierszczyzny.

Dzięki oryginalności i bo
gactwu form stanowiły nie
małą ozdobę miasta i ważne 
akcenty w jego bogatym ze
spole architektonicznym. 
O ich potężnej bryle oraz 
szerokiej dołem, a zwężonej 
órą sylwecie decydują bar
zo grube i wysokie stosun

kowo mury, podparte nie-

miejskie

kiedy pochyłymi skarpami 
/dodanymi zapewnie
później/, strome siodłowe 
dachy, przede wszystkim zaś 
smukłe fasadowe szczyty, 
żywo okonturowane wolu
tami, najeżone sterczynami 
w kształcie obelisków lub 
niskich piramidek. Budowle, 
te, o rzutach prostokątnych, 
zwracały się do rzeki bądź 
krótszym bokiem, wy
kształconym jako elewacja

frontowa, bądź dłuższym, 
w związku z czym oba szczy
ty otrzymywały jednakowo 
bogate rozwiązanie.

Z zachowanych, najbo
gatszą szatę architekto
niczna posiada spichrz 
z 1636 r. na tzw. Krakows
kim Przedmieściu, zaadapto
wany obecnie na schronisko 
turystyczne, oraz spichrz 
tzw. Ulanowskich na 
Gdańskim Przedmieściu 
sprzed połowy 17 wieku.

Spichrz tzw. 
U L A N O - 
W S K I C H  
w Kazimierzu 
D o l n y m  
/ wybudowany 
w I  połowie 17 
wieku/  w rys. 
M a r i a n a  
Raka

Nowa wystawa w nowej galerii
W poniedziałkowe popołudnie     Maria Malczewska, jej urocza     wyposażeniem galerii zajął się specjalistaponiedziałkowe po

południe 14 września bm. 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
odbyło się nieco inne niż 
zwykle otwarcie inte
resującej wystawy malarst
wa i rysunku Marii MAL
CZEWSKIEJ oraz ceramiki 
artystycznej Zbigniewa MU
RY. Zaproszonych gości 
i tych którzy przyszli bez 
zaproszenia poproszono

Malczewska, jej 
cza, wysmukła córka, mode
lka artystki oraz Zbigniew 
Mura. Natchnioną prezen
tację całej trójki celebrował 
tonący w czerni mężczyzna, 
który zebranym przedstawił 
się jako twórca-demiurg. Po 
chwili sami artyści zaprosili 
do stołu również widzów, na 
co ci chyba nie byli przygo
towani. Po części „artystycznej

Wernisaż w nowej galerii.
o zajęcie miejsca na tzw. wi
downi. Na tym, co zgodnie 
z tradycyjnym podziałem, 
winno się nazywać sceną, 
umieszczono stół przykryty 
białym obrusem i zastawio
ny jakże plastycznymi na
czyniami i potrawami. Za 
stołem zasiadła autorka prac

Foto: wack
artystycznej, „ a dla niektórych może 
zbyt artystycznej, dyrektor 
Rybnickiego Ośrodka Kul
tury W. Bronowski dokonał 
oficjalnego otwarcia nowej 
galerii, mieszczącej się w da
wnej teatralnej palami.

Bardzo funkcjonalnym 
i już profesjonalnym wyposażeniem

galerii zajął się spe
cjalista do spraw reklamy 
i imprez artystycznych 
w TZR Krzysztof PIET
REK. W zamierzeniach 
twórców i pomysłodawców 
galerii ma stać się ona 
odrębną placówką, funkcjo
nującą obok dużej sceny, nie 
zaś jej przedsionkiem. 
W związku z tym opracowa
ny został specjalny regula
min galerii, w której prezen
towany będzie przede wszys
tkim dorobek twórców pro
fesjonalnych, choć nikt nie 
będzie jej zamykał przed do
brymi pracami amatorskimi. 
Czas trwania wystawy w ga
lerii ustalono na dwa mie
siące. O kolejności wystaw 
decydować będzie komisja 
w składzie Maria Malczews
ka, Marian Rak i Krzysztof 
Pietrek. Pierwsza dwójka 
odpowiedzialna będzie za 
sprawy artystyczne, zaś 
ostatni za organizacyjne. 
Galeria pobierać będzie 
pięcioprocentową prowizję 
za prace sprzedane w trakcie 
trwania wystawy. Każdy 
z twórców, którzy prezento
wać będą w galerii swoje 
prace, pozostawiać będzie 
galerii jedną z trzech zapro
ponowanych przez siebie 
prac, a jej wyboru dokona 
wspomniana komisja. Uzys
kane w ten sposób prace 
stworzą z czasem stałą ko
lekcję ROK-u. Ze swej stro
ny galeria proponuje artys
tom reklamę, przygotowanie

nie afiszy, zaproszeń i kata
logów wystaw. Już 
w przyszłym roku teren gale
rii rozszerzony zostanie na 
teatralny hall, a sama galeria 
wyposażona w nowe oświet
lenie. Samo wyposażenie ga
lerii uzupełniane będzie 
w zależności od bieżących 
potrzeb.

Maria Malczewska i Ma
rian Rak, odpowiedzialni za 
sprawy artystyczne, zapo
wiadają prezentacje cieka
wych, profesjonalnych 
twórców. Trzymamy za sło
wo, wierząc, iż galeria stanie 
się dla rybniczan miejscem, 
w którym zawsze będzie 
można obcować z praw
dziwą, autentyczną sztuką.

WACŁAW TROSZKA 
P. S.
„Zapamiętale doskona

limy sztukę, ale niewiele się 
przejmujemy pytaniem, do 
jakiego stopnia zachowała 
ona jeszcze jakiś związek 
z nami,,.

„Obcowanie z wielką szt
uką to męczące, trudne obco
wanie z ludźmi dojrzałymi,
o szerszym zasięgu i po
tężniejszym odczuwaniu. Nie 
rozkoszujemy się - raczej 
staramy się rozkoszować...
i nie rozumiemy... staramy się 
zrozumieć...,,

„Czy myślicie, że gdyby 
nas w szkole nie zmuszano do 
zachwycania się sztuką, mie
libyśmy dla niej, w później - 
jszym wieku, tyle gotowego 
już zachwytu? „

Witold Gombrowicz 
,,Dziennik„

Pod znakam i 
ZODIAKU

BARAN
21. 03.  - 20. 04.

Zbyt często ulegasz złym 
nastrojom i przypływom iry
tacji. Unikaj w takich chwi- 
chwilach przyjaciół, bo mo
żesz ich stracić.

BYK
21. 04.  - 20. 05.

Postaraj siętpozbyć wszel
kich zaległości i przygotuj do 
ważnych przeżyć.

BLIŹNIĘTA
21. 05.  - 21. 06.

Trzymaj się daleko od
przysłowiowych złotych inte
resów, co może się wiązać 
z Twoją skłonnością do roz
rzutności i niepotrzebnych 
kosztów.

RAK
22. 06.  - 22. 07.

Możesz dość nieoczekiwa
nie spotkać ludzi nieżyczli
wych, nie jest to więc dobry 
czas na podróże, ważne decy
zje urzędowe i transakcje 
handlowe.

LEW
23. 07.  - 23. 08.

Więcej podróży, konta
któw międzyludzkich, wizyt 
i ogólne ożywienie towarzy
skie! Wszystko to co lubisz!

PANNA
24. 08.  - 23. 09.

Nawet trudne problemy
życiowe i niepokój o przy
szłość nie powinny zakłócić 
Ci dobrego nastroju. Pomyśl 
trochę o sobie!

WAGA
24. 09.  - 23. 10.

Dobra dyspozycja psychi
czna i fizyczna powinna po
móc w finalizacji przedsię
wzięcia, które sam rozpoczą
łeś.

SKORPION
24. 10.  - 21. 11.

Świetny wybór czasu na 
kurację zdrowotną - czy to 
profilaktyczną, czy rekonwa- 
lescencyjną. Poprawa muro
wana!

STRZELEC
22. 11.  -  21. 12.

Nie dowierzaj nadmiernie 
zarówno własnym nadziejom 
towarzyskim, jak i cudzym 
obietnicom. Nie warto!

KOZIOROŻEC
22. 12. -  20. 01.

Staraj się wykorzystać ten 
tydzień do ostatniej minuty. 
Potem może być trudniej!

WODNIK
21. 01. - 18. 02.

Twoje oczekiwania wobec 
otoczenia wyrażaj w sposób 
jasny i rzeczowy. Unikniesz 
rozczarowań!

RYBY
19. 02. - 20. 03.

Najbliższe otoczenie przy- 
przysporzy Ci sporo irytacji 
i niejasnych sytuacji, co może 
pokrzyżować Twoje osobiste 
nadzieje.
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Fatałachy z naszej szafy 

Czarna sk ó ra !
Ktoby się spodziewał, że 

wróci! A jednak. Jeszcze nie
dawno wyraziłam lekką iry
tację sposobem ubierania się 
pewnych kręgów młodzieży, 
które praktycznie nie uznają 
innego koloru jak czerń i in
nego surowca jak skóra. 
Czarna skóra! Dziś czarna 
skóra to jest to! Wraca 
wielką falą styl motocyklo
wy, para ubrana w czarne, 
skórzane, nabijane metalem 
kurtki i siedząca na Harleyu 
- Davidsonie jest bardzo na 
miejscu.

Jest to moda dla młodych

i choć nie jestem zwolen
niczką stosowania w modzie 
kryterium wieku, a raczej 
sylwetki, tu jednak trzeba je 
chyba zastosować. Do
chodzą oczywiście odpowie
dnie akcesoria:  okulary,
obuwie i cały ten sztafaż, 
znany nam z filmów o gan
gach motocyklowych. Styl 
skórzano-motocyklowy jest 
jednym z trzech najważnie
jszych w tym sezonie. 
Omówiliśmy już krótko styl 
„borsalino„ czyli, jak go na 
użytek waszego kącika na
zwaliśmy, na Marlenę. Trze
ci to styl „nowy świat,,lub 
inaczej „dziewicze kraje,,. 
Nawiązuje on do natury 
oraz do folkloru, czy to in
diańskiego, bo przecież mija

500 lat od odkrycia Amery
ki, czy nordyckiego.

Wróżka

Zaprosili n a s . . .

... do Orzepowic na dożynki, 
które w niedzielę 20 września 
organizuje Rada Dzielnicy. 
W części artystycznej 
wystąpi m. in. zespół regio
nalny „Kondy Gotarto
wickie,,, który zaprezentuje 
program „Gromy, śpiewo
my, beromy,,. Jego duszą 
jest Henryk KONSEK, po
stać niezwykle malownicza - 
śląski gawędziarz, aktor-a
mator, bez którego nie może 
się obejść żadna regionalna 
impreza.

Za zaproszenie dziękuje
my.

Pozdrow ienia z  w akacji
Uczestnicy kolonii ekologicznej, zorganizowanej przez 

Dom Kultury w Niedobczycach, a sponsorowanej przez 
Wydział Ekologii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
przysłali nam wierszowane pozdrowienia, za które serdecz
nie dziękujemy:

Wśród pięknych Beskidów 
Nad Wisły brzegiem,

Gdzie wypoczywać nam przyszło 
Już przez dni siedem 

Moc życzeń przyjmijcie łaskawie 
Z  ciekawych wycieczek i gier na trawie 

Z  górskiego pstrąga, spokoju i ciszy 
Cud krajobrazu, gdzie upał aż dyszy.
Wsłuchani w oddech czystej przyrody 

Patrzymy w niebo pełne gwiazd 
Myślimy, jak pomóc Matce - Ziemi 

Bo właśnie o to prosi nas.
Przyjmując z Wisły pozdrowienie 

Niech będzie to jak nasze zaproszenie 
W te strony urocze, ciekawe 

Gdzie sen o kolonii zamienia się w jawę.

Pomyśl o sobie

Aby wiecznie młodym być - cz. lll
Współczesna kosmetyka 

proponuje wiele preparatów 
do pielęgnacji biustu i ciała. 
W poprzednich dwóch nu
merach „GR„ omawialiśmy 
kosmetyki do twarzy firmy 
Gernetic International 
dostępne na razie tylko 
w wymienionym /n r  35 
„GR, /  Studium Kosmety
cznym.

Firma Gernetic Interna
tional specjalizuje się 
również w produkcji kosme
tyków do pielęgnacji biustu 
i ciała. Do pielęgnacji biustu 
A. Laporte poleca takie pre
paraty jak: SEINO, ENDO, 
MACRO, HYPERTO lub 
ATRO.

SEINO - lotion do biustu, 
usprawnia ukrwienie i ułat
wia wchłanianie specyficz
nych kremów do biustu. 
Ożywia tkanki skórne biustu 
i pomaga w zachowaniu jego 
elastyczności. Zawiera eks
trakty: chmielu, hamamelis, 
żeńszenia, estry kwasów 
tłuszczowych, ekstrakt 
z gruczołów mlecznych ow
cy.

ENDO - ampułki biologi
czne zawierające wyciąg 
z gruczołów mlecznych ow
cy. Endo odżywia tkanki 
biustu i zaopatruje biust 
w ważne składniki odżyw
cze, które zwalczają przyczy
ny nadmiernego lub niedo
statecznego rozwoju biustu.

MACRO - krem 
ujędrniający stosowany jest

w przypadku zwiotczałego 
biustu. Krem ten zapobiega 
wiotczeniu, a przy już zwiot
czałym biuście powoduje 
ujędrnienie i podniesienie 
piersi. Macro zawiera: 
odżywiający olej z orzechów 
laskowych, wyciągi roślinne 
z chmielu i skrzypu, żywicy, 
ekstrakt z gruczołów mlecz
nych owcy i inne.

HYPERTO - krem do re
dukcji biustu. Zawiera: 
odżywczy olej z orzechów 
laskowych, wyciągi roślinne 
z chmielu, skrzypu, żywicy, 
bogate w organiczne kwasy 
krzemowe, ekstrakt ze 
zwierzęcych gruczołów mle
cznych bogaty w pierwiastki 
śladowe i aminokwasy. 
Efekt zmniejszenia piersi 
osiągany jest poprzez wpływ 
na tkankę tłuszczową. Jed
nocześnie usunięta zostaje 
przyczyna zaburzeń.
ATRO - krem pobudzający 
rozwój biustu, zawiera: olej 
z orzechów, ekstrakty 
roślinne z chmielu, skrzypu 
i żywicy, róg kozła /ożywia 
skórę, ma wysoką wartość 
odżywczą, utwardza mięś
nie, przeciwdziała niedoży
wieniu tkanki tłuszczowej 
piersi/, ekstrakt ze 
zwierzęcych gruczołów mle
cznych.

Na podstawie 
INFORMATORA 

A. LAPORTE 
opracowała: K. Piasecka 
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Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
21. 09. br., wylosowana zo
stanie nagroda w postaci na
granej kasety video ufundo
wana przez PUH „ULEX„

z Rybnika-Boguszowic, tel. 
392-134.

Rozwiązanie prosimy 
przesłać na kartkach poczto
wych na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka,, , Rybnik, ul. 
Kościuszki 54.

Nagrodę za rozwiązanie 
łamigłówki z „GR„ nr 35 
z dnia 4 września br. otrzy
muje Karolina Rosowska, ul. 
Wysoka 16 m. 23, 44-200 Ry
bnik. Nagrodę prosimy ode
brać w redakcji.

PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka
19 września, godz. 19. 00 -

1. 00,  WIDEODYSKOTE- 
KA połączona z losowaniem 
wejściówek na wrzesień, ce
na biletu 30. 000 zł

20 września, godz. 19. 00 -
24. 00,  WIDEODYSKOTEKI

, cena biletu 20. 000 zł
Teatr Ziemi Rybnickiej 
19 września, godz. 18. 00 

Operetka Śląska z Gliwic 
przedstawia: P. Abraham - 
WIKTORIA I JEJ H U 
ZAR, cena biletów 60. 000 
i 40. 000 zł

21 września, godz. 9. 00 
i 11. 00, ODEZWIJ SIĘ -pio
senki Edwarda Stachury
w wyk. Jana Kondraka, Pio
tra Mikołajczyka i Jerzego 
Dębiny /k oncert promocyj
ny/, cena biletu 20. 000 zł 

24 września, godz. 9. 00

i 11. 00, dla dzieci SŁOŃ 
I JEGO GOŚCIE, bajki wg 
J. Brzechwy i J. Tuwima 
w wyk. aktorów Teatru Mo
bius z Krakowa, wstęp
10. 000 zł

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

21 września, godz. 19. 00, 
GOŚCIE WIECZERZY 
PAŃSKIEJ, film prod. 
szwedzkiej, reż. Ingmar 
Bergman, grają G. Bjornst
rand, J. Thulin, wstęp za 
okazaniem karnetów 

Kino Premierowe 
24 i 25 września, godz.

17. 00 i19. 00, HOT SHOTS - 
komedia filmowa prod. 
USA, w roli gł. Charlie She
en, cena biletów 15. 000 
i 12. 000 zł

Kino WRZOS - Dom Kul
tury w Niedobczycach 

20 września, godz. 17. 00, 
KICK BOXER, film prod. 
USA / o d  l a t  15/

(gw)

Nasz adres:
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, 
pokój 16 

tel/fax 28-825 
Biuro czynne 

\od  9. 00 do 17. 00

1 2 ^
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