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W prenumeracie -

Kupisz nas taniej!
Przypominamy, że od października wprowadzona 

została prenumerata „Gazety Rybnickiej,, za pośrednic
twem poczty. Czytelnicy, którzy chcą zapewnić sobie 
regularne dostarczanie „Gazety Rybnickiej„ do domu 
mają na dodatek szansę kupowania nas taniej o 10 
procent!!

Brzmi to nieprawdopodobnie, jest jednak prawdą, 
gdyż dzięki uprzejmości dyrekcji rybnickiej poczty 
zawarliśmy umowę umożliwiającą przyjmowanie prenu
meraty przez roznosideli pocztowych. Kupując „Gazetę 
Rybnicką„ na cały miesiąc lub kwartał - kupisz nas 
taniej.

Zamiast skrzyżowań...

Rybnickie ronda
W najbliższą niedzielę, 25 

października w rybnickim 
układzie komunikacyjnym 
nastąpi kolejna zmiana - od
dane zostanie rondo na 
skrzyżowaniu ulic Budowla
nych i Energetyków. Idea 
rozwiązania skrzyżowań 
w formie ronda jest ten
dencją ogólnoeuropejską, 
sprawdzoną w praktyce 
i uznaną za najbardziej bez
pieczną.

Rybnik jest miastem 
o promienistym modelu 
układu komunikacyjnego, 
z wykształconą, ale nie za
mkniętą obwodową
śródmieścia, przebiegającą 
ulicami: Wyzwolenia, Kotu
cza i Reymonta. Przez obszar 
miasta przebiega pięć dróg, 
krajowych, z których 
większość prowadzi wzdłuż 
obwodowej, lub na niej się 
kończy. Wynika z tego, że 
O B W O D O W A  
ŚRÓDMIEŚCIA prowadzi 
znaczny ruch TRANZYTO
WY, który w decydujący 
sposób wpływa na warunki 
ruchu w całym mieście.

W związku z powyższym, 
gospodarze miasta konsek
wentnie dążą do realizacji 
planu zagospodarowania 
przestrzennego, w którym 
uwzględniono budowę no
wych obwodnic. Jest to jed
nak przedsięwzięcie nie tyl
ko kapitało ale i czaso
chłonne. I dlatego podjęto 
decyzję o realizacji moder
nizacji ruchu poprzez bu
dowę ROND, które są ele
mentem zdecydowanie 
zmniejszającym straty czasu 
na skrzyżowaniach w godzi
nach znacznego natężenia 
ruchu, a także dają możli
wość poprawy funkcjono
wania ruchu drogowego 
w mieście do czasu budowy 
nowych obwodnic.

Planuje się również w naj 
bliższej przyszłości zmianę 
organizacji ruchu na ulicy 
Mikołowskiej i Wyzwolenia, 
co spowoduje niewielkie po
gorszenie ruchu tranzytowe
go, ale zdecydowanie popra
wi warunki życia. miesz
kańców. Bardzo korzystnie 
wpłynie również na warunki 
ruchu w mieście, budowa 
odcinka zachodniego obej
ścia centrum, przebiegające
go od ul. Rudzkiej, przez 
Energetyków, Budowlanych 
do ul. Raciborskiej. Znacze
nie tego odcinka w perspek
tywie będzie dalej rosło. Po
zwoli to na znaczne od
ciążenie ul. Kotucza. Na 
drodze tej przy skrzyżowa
niu ulic Energetyków i Bu
dowlanych usytuowane jest 
pierwsze z rond, zaprojekto
wane według wzorów francu
skich z dostosowaniem do ro
dzimych realiów komunika
cyjnych i drogowych.

Przebudowa ma na celu 
zwiększenie przepustowości 
na tym skrzyżowaniu.

W projektach roz
strzygnąć należało rozwią
zania drogowe, organizację 
ruchu oraz zagospodarowa
nie wyspy centralnej o małej 
średnicy; rondo bowiem po
przez małą średnicę, z odpo
wiednim ukształtowaniem 
łuków wjazdowych i wyjaz
dowych oraz jezdni po ob
wodzie, wymusza zmniejsze
nie prędkości na skrzyżowa
niu, co umożliwia płynne 
włączanie się na rondzie, 
a tym samym zwiększenie 
przepustowości.

Skrzyżowanie to będzie 
swego rodzaju poligonem 
doświadczalnym nie tylko dla 
drogowców, ale i dla uczest
ników ruchu. W oparciu

c. d. na stronie 3

URSZULANKI
W minioną środę święto

wano uroczyście jubileusz 
siedemdziesięciolecia pracy 
apostolskiej Sióstr Urszula
nek w Rybniku oraz dzie
sięciolecie rewindykacji Pry
watnego Żeńskiego Liceum 
Ogólnokształcącego, pro
wadzonego przez siostry 
w Rybniku. O godzinie 9. 00 
w kościele O. O. Werbistów 
rozpoczęła się uroczysta 
msza koncelebrowana przez 
ks. arbp. Damiana ZIMO
NIA, duszpasterza szkoły 
ks. Józefa KAULA oraz za
proszonych na uroczystości 
kapłanów.

W czasie drugiej części, 
odbywającej się w wypełnio
nej po brzegi szkolnej auli, 
okolicznościowe jubileuszo
we medale wręczono oso
bom szczególnie szkole od
danym. Wcześniej siostra 
dyrektor Angelika KWAS 
przypomniała wszystkim hi
storię pracy apostolskiej 
sióstr Urszulanek w Rybni
ku, a zarazem historię samej 
szkoły. Potem to samo w fo
rmie bardziej teatralnej i nie

co rozrywkowej przedsta
wił szkolny zespół teatralny. 
Oficjalną część uroczystości 
zakoń- czyły wspomnienia 
dawnych i obecnych peda
gogów i aktualnych uczen
nic.

Po powrocie Rybnika do 
Macierzy ówczesne władze

miasta bardzo szybko zro
zumiały, że walka z niemiec
kimi wpływami oprzeć się 
musi przede wszystkim na 
rozbudowie polskiego szkol
nictwa.

3 września 1922 roku 
ówczesny burmistrz Rybni
ka, Władysław WEBER,

zwrócił się do krakowskich 
Urszulanek z prośbą 
o założenie przez nie w na
szym mieście polskiej szkoły. 
22 sierpnia następnego roku 
zjawiła się w Rybniku pierw
sza czwórka zakonnic, które 
10 września rozpoczęły

c. d. na stronie 3

Oświatowe inwestycje Oczytaj również na str. 3/

Nowe skrzydło „dziesiątki,,
Szkoła Podstawowa nr 10 

przy ulicy Grunwaldzkiej 
w Rybniku nowy rok szkolny 
1992/93 rozpoczęła wzboga
cona o nowe skrzydło. Zna
lazło się w nim miejsce dla 
sześciu sal lekcyjnych nau
czania początkowego /klasy 
I-III/, nowej biblioteki, pra
cowni zajęć praktycznych, 
świetlicy wraz ze stołówką 
i kuchnią, sekretariatu, poko
ju nauczycielskiego, gabinetu 
dyrektora oraz klubu ucznio
wskiego i pracowni fotografi
cznej, będącej w trakcie 
przygotowania.

Lekcje, które dawniej 
trwały tu do godziny siedem

nastej, a nawet osiemnastej, 
teraz kończą się najpóźniej
0 piętnastej, a większość klas 
opuszcza szkołę w okolicach 
godziny trzynastej. Więcej 
sal - mniejszy tłok. Wzrósł 
komfort uczenia się i nau
czania. Większa powierzch
nia dydaktyczna szkoły 
sprzyja także odprężeniu 
psychicznemu uczniów
1 nauczycieli.

Inicjatywę rozbudowy 
podjęto przed siedmiu laty, 
jeszcze za poprzedniego dy
rektora szkoły. Udało się ją 
doprowadzić do parteru i... 
budowa utknęła. Zabrakło 
pieniędzy na jakiekolwiek in

westycje oświatowe nie tylko 
u nas - tak było w całej 
Polsce. Jeśli teraz w Rybniku 
udaje się to, co jest nadal 
bardzo trudne gdzie indziej, 
widzę w tym zasługę pra
widłowego zbilansowania 
potrzeb i środków w tej dzie
dzinie przez władze gminy 
samorządowej. Wysiłek 
Społecznego Komitetu Roz
budowy Szkoły /najaktyw
niejsi członkowie to A. Ma
chnik, L. Szymura, E. Kad
lec, A. Solarz/został wsparty 
pomocą finansową Urzędu 
Miasta. Dokończenie trzy
piętrowego skrzydła szkoły 
trwało tylko dziesięć mie
sięcy.

Obecny dyrektor szkoły, 
Marek STOJKO, podkreśla 
wspaniałą postawę rodzi
ców, na których pomoc 
może zawsze liczyć. M. in. 
pomogli oni wzbogacić się

szkole o „Brzydkie 
Kaczątko,, czyli własny au
tobus, co jest ewenementem 
w Rybniku. „Dziesiątka,, 
jest szkołą bogato zaopat
rzoną w sprzęt audiowizual
ny, posiada nawet własne 
ministudio telewizyjne. 
Dzieci z Nowin, które 15 
października dziękowały 
przedstawicielom władz sa
morządowych i oświato
wych miasta oraz wszystkim 
osobom pomagającym 
w rozbudowie szkoły, mogą 
liczyć na łatwiejszą 
przyszłość.

Nowe skrzydło szkoły to 
także miejsce dla nowych 
inicjatyw. Dzieciom i młod
zieży, nauczycielom, dyrek
cji i rodzicom uczniów 
z „Dziesiątki,, życzę, by im 
nie zabrakło świeżych po
mysłów na urządzanie się 
w rozbudowanej szkole.

/g w /

Badania od wielu lat prowadzone na świecie wykazują, że ruch okrężny daje większe 
bezpieczeństwo...

Foto: wack

Ja ro s ła w  J . S z c z e p a ń s k i /R a d io  W o ln a  E u ro p a  -  W a r s z a w a /  
- specja ln ie  d la „G a ze ty  R yb n ic k ie j,,

Jak  u r a t o w a ć  k o p a ln ię ?
Działacze z kopalni 

„SOŚNICA,, w Gliwicach 
wpadli na swoiście rewolu
cyjny pomysł: chcą połącze
nia swojej kopalni z budo
wanym po sąsiedzku zakła
dem - „Budrykiem,,. Ten je
den organizm miałby przejąć 
aktywa i pasywa obu i wy
prowadzić je na prostą.

Jerzy Kamiński, jeden 
z działaczy „Solidarności,, 
w kopalni SOŚNICA pod
kreśla, że nie można dopro
wadzić do tego, by kopalnia, 
która ma zasoby węgla na lat 
czterdzieści i przy niewielkich 
nakładach może bez przerwy 
prowadzić wydobycie oraz 
sprzedaż, koło roku 2000 zo
stała zlikwidowana. Tak bo

wiem wynika z dokumentów 
przedstawionych przez Pań
stwową Agencję Węgla Ka
miennego. Faktem jest, że 
w tym roku kopalnia wyda 
mniej więcej 200-300 mld 
więcej niż zarobi. Zdaniem 
Macieja Wójcickiego, prze
wodniczącego NSZZ Praco
wników KWK SOŚNICA, 
kopalnia ma szansę stać się 
rentowną po uruchomieniu 
nowego poziomu „950„. Jest 
on w dużej części wykonany, 
jednak brak pieniędzy zaha
mował dalszy tok prac. 
Z SOŚNICĄ sąsiaduje bu
dowany BUDRYK, który 
ma uruchomione mniej 
więcej te same poziomy. 
Przed kopalnią tą jest nato

miast wiele trudnych lat bo
rykania się z kłopotami kre- 
dytowo-finansowymi; jest 
bowiem ona jedną z tzw. 
inwestycji, na które kredyty 
gwarantuje rząd. Inż. An
drzej Poniński, dziś prezes 
spółki SOŚNICA zajmującej 
się zarabianiem pieniędzy, 
z których korzysta też wielu 
górników i mieszkańców 
okolicy kopalni, uważa, że 
istnieje geologiczna i techni
czna możliwość połączenia 
obu kopalń. Wówczas 
nastąpiłoby wykorzystanie 
zakładu przeróbczego w 
SOŚNICY, który ma prze
pustowość 25 tys. ton wzboga
conego węgla na dobę, wydobycie 

c. d. na stronie 3
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ZARZĄD MIASTA  INFORMUJE

UWAGA MIESZKAŃCY RYBNIKA!
Działając na podstawie Zarządzenia Nr 23/92 Prezydenta 

Miasta Rybnika z dnia 22 września 1992 r. w sprawie 
organizacji i zasad współdziałania jednostek samorządo
wych i gospodarczych dla funkcjonowania komunikacji 
i służb komunalnych w okresie zimy 1992/1993, podaje się 
do wiadomości mieszkańcom miasta Rybnika numery tele
fonów dyżurnych dotyczące awarii urządzeń infrastruktury 
technicznej w niżej podanych przedsiębiorstwach:
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 
Rybnik, ul. Górnośląska 19 - tel. 26-192, 23-681
- Zakład Energetyki Cieplnej, Rybnik, ul. Winklera 5 - tel. 
24-645, 24-956
- Rejon Energetyczny, Rybnik, ul. Sławików 3 - tel. 21-071
- Zakłady Gazownicze ROW, Świerklany, ul. Wodzisławska 
14 - tel. 553-791
- Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rybnik, ul. Wyzwole- 
nia 35 - tel. 21-014, 21-401
- Zarząd Dróg, Rybnik, ul. Jankowicka 49 - tel. 25-031, 27-478
- Urząd Miasta Rybnik, ul. Chrobrego 2 - tel. 21-177

Całodobowy dyżur akcji zimowej, Rybnik, ul. Jankowicka - 
tel. 21-221, 21-233

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 1992/93 
Prezydent Miasta Rybnika działając na podstawie art. 7 
ust. 1. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa
morządzie terytorialnym /D z. U. Nr 16, poz. 95/ i Roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. 
w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi 
zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości i porządku 
w miastach i wsiach /D z. U. Nr 24 poz. 91/ 

PRZYPOMINA
wszystkim jednostkom organizacyjnymi osobom fizycznym, 
które są właścicielami lub zarządcami nieruchomości 
położonych w granicach administracyjnych miasta Rybnika, 
że do ich obowiązków należy:

OCZYSZCZANIE ZE ŚNIEGU, LODU, BŁOTA 
ORAZ INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości i połowy szerokości jez
dni na terenach o zwartej zabudowie, a także usuwanie 
śliskości poprzez stosowanie środków uszorstniających /p ia
sek, żużel paleniskowy/.

Stosowanie soli do posypywania chodników jest zabronione.
Osoby nie wywiązujące się z obowiązku nałożonego w/w 
rozporządzeniem zostaną pociągnięte do odpowiedzialności 
karnej.

Zarząd M iasta Rybnika
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na stawkę 
miesięczną czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej na 
działalność handlowo-gospodarczą:

Lp. Adres lokalu Pow. Wizja Godz. Stawka
w m kw. w dniu wywoławcza

1. Zebrzydowicka 2 178, 0 2. 11. 92r 9-11. 00 30 tys. zł
2. Zebrzydowicka 2 50, 0 2. 11. 92r 9-11. 00 30 tys. zł
3. PI. Wolności 7 33, 7 3. 11. 92r 9-11. 00 70 tys. zł
4. Wodzisławska 4 16, 3 3. 11. 92r 12-1400 70 tysjd
5. Patriotów 18 85, 0 4. 11. 92r 13-15. 00 30 tys. zł
6. Korfantego 4 37, 8 5. 11. 92r 11-13. 00 20 tys. zł

/oficyna/

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowe
go Urzędu Miasta Rybnika tel. 25-531.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 1992 r. o godz. 
10. 00 w sali nr 37 na I piętrze budynku Urzędu Miasta 
Rybnika ul. Chrobrego 2.

Yadium wynoszące 5 mln zł za lokal, należy wpłaci w kasie 
Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do godz. 
9. 30. Dodatkowo wpłacić należy koszt organizacyjny przetar
gu w wys. 50 tys. zł za jeden lokal.

Zastrzegamy sobie prawo nie skorzystania z ofert bez 
podania przyczyny.

Z A R Z Ą D Z E N I E  
Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik

z dnia 19. 10. 1992 r.
Z dniem 19 października 1992r. o d w o ł u j ę  o k r e s o 

w y  z a k a z  w s t ę p u  d o  l a s u  na terenach 
leśnych Nadleśnictwa Rybnik, wprowadzony w wyniku 
bardzo poważnego zagrożenia pożarowego - Zarządzeniem 
z dnia 29. 08. 1992 r. zn. spr. 72/1637/92 

Podstawa prawna: Ustawa o Lasach z dnia 28. 09. 1991 r. 
Dz. U. Nr 101 poz. 444 Art. 26 pkt. 3

N a d l e ś n i c z y  
/-/m gr inż. Andrzej Kuca

 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE *

Gdzie parkować w  dniu 
Wszystkich Świętych?

W związku ze zbliżającym 
się DNIEM WSZYST- 
KICH ŚWIĘTYCH
i DNIEM ZADUSZNYM 
informujemy, że dla potrzeb 
osób odwiedzających groby 
bliskich, położonych na 
cmentarzu komunalnym 
przy ul. Rudzkiej w Rybniku 
stworzona będzie możliwość 
parkowania w nastę
pujących miejscach:

- ul. Kotucza prawa strona 
łącznie z poboczem jadąc od 
ul. Rudzkiej w kierunku ul. 
Gliwickiej

- ul. Rudzka prawa strona 
jadąc od ul. Kotucza w kierunku

W związku z moderni
zacją urządzeń podziemnych 
i przebudową płyty RYN
KU zaistniała konieczność 
zmian organizacji ruchu 
w jego rejonie i ulic przy
ległych. Obecna organizacja 
ruchu umożliwia wjazd na 
płytę RYNKU od ulicy Ra
ciborskiej w godzinach od 
19. 00 do 9. 00, pojazdami
o dopuszczonej masie całko
witej do 3, 5 t.

Wyjazd z RYNKU może 
odbywać się ulicami: Kor
fantego, Kościelną lub Sobie
skiego.

Wjazd w ulicę Zamkową
i Rynkową będzie możliwy 
od ulicy Chrobrego, a wyjazd 
- ulicą Rynkową do Placu 
Wolności.

runku Orzepowic począwszy 
od parkingu przy cmentarzu 

- ul. Budowlanych plac 
przy punkcie betoniarskim 
zlokalizowany u zbiegu ulic 
Kotucza - Budowlanych.

Ponadto istnieje możli
wość korzystania z postoju 
przy ul. Karłowicza 
i Żużlowej, w związku z wy
rażeniem zgody przez dy
rekcję Szpitala Psychiatrycz
nego na przejście pieszych na 
cmentarz przez teren szpita
la. W związku z powyższym 
zwracamy się z apelem o ba
czne obserwowanie oznako
wania i ścisłe stosowanie się 
do poleceń osób kierujących 
ruchem.

Wjazd w ulicę Sobieskiego 
możliwy będzie od ulicy Reja 
i ulicy Gliwickiej, wyjazd - 
ulicą św. Jana do ulicy Rudz
kiej.

W okresie przejściowym 
/3 miesiące/ STRAŻ M IEJ
SKA regulować będzie 
wjazd pojazdów w godz. 
9. 00 - 19. 00 podyktowany 
koniecznością zabezpiecze
nia żywotnych potrzeb 
społeczeństwa, np. dowóz 
pieczywa, wjazd pojazdów 
inwalidzkich itp.

W związku z powyższym 
zwracamy się z apelem o za
chowanie należytej
ostrożności, zwracanie uwa
gi na ustawione oznakowa
nie i dostosowanie się do 
poleceń wydawanych przez 
osoby kierujące ruchem.

KRONIKA POLICYJN A

Kiełbasek nie było?
Między 10 a 12 października 

w Gotartowicach nieznany 
sprawca włamał się do rożna. Po 
wyrwaniu skobli przy drzwiach 
skradł papierosy i inne przed
mioty wartości 1 mln zł.

Do roboty w nowym drelichu
W nocy z 11 na 12 paździer

nika w kopalni JANKOWICE 
włamano się do magazynu. 
Sprawcy kradzieży wybili szybę 
i wyrwali kraty w oknie, a po 
wejściu do środka skradli odzież 
roboczą wartości 10 mln zł. Wi
dać znudziło im się chodzenie do 
roboty w starych łachach.

Samobójczyni?
12 października w mieszkaniu 

przy ulicy Orzepowickiej znale
ziono zwłoki 42-letniej kobiety 
mieszkającej tam samotnie. Le
karz Pogotowia Ratunkowego, 
który przybył na miejsce stwier
dził zgon. Prawodopodobną 
przyczyną śmierci było zatrucie 
alkoholem i środkami farmako
logicznymi. Nie stwierdzono 
działania osób trzecich, a pro
kurator odstąpił od przeprowa
dzenia sekcji zwłok.

Śmierć na przejeździć
Do tragicznego wypadku 

doszło 12 października o godz. 
14. 30 na niestrzeżonym prze
jeździe w Niewiadomiu. Pociąg 
osobowy relacji Racibórz- 
Pszczyna potrącił jadących na 
motorowerze nieletnich, którzy 
wjechali wprost pod 
nadjeżdżający pociąg. Dwaj 
czternastoleni chłopcy, ucznio
wie VIII klasy szkoły podstawo
wej ponieśli śmierć.

Zachodnie auta w cenie...
13 października między 17. 50 

a 19. 00 na ulicy Mglistej nie
znany sprawca skradł mercede
sa 250D koloru czarnego - met
alic na zachodnioniemieckiej re
jestracji. Wartość skradzionego 
pojazdu właściciel określił na 
500 mln zł.

Następnego dnia w tej samej 
porze dnia /między 17. 00 
a 19. 0 0 /na ulicy Mikołowskiej 
skradziono volkswagena golfa, 
koloru srebrnego - metalic, war
tości 30. 000 DM. Jego właścicie
lem również był mieszkaniec 
Niemiec.

... syrenki też
W ostatnich dniach zgłoszo

no policji kradzież dwóch po
jazdów marki syrena 105. Jeden 
koloru szarego zginął w nocy 
z 10 na 11 października, drugi - 
koloru piaskowego w nocy z 15

na 16 października. Wartość je
dnej z syrenek wyceniono na 600 
tys. zł. Oba auta były własnością 
obywateli RP.

Po pijanemu w drzewo
Miał pecha kierowca samo

chodu audi, który 13 paździer
nika na ulicy Boguszowickiej 
uderzył w drzewo doznając po
ważnych obrażeń. Okazało się, 
że kierujący pojazdem był pija
ny. Policja zatrzymała mu pra
wo jazdy.
Złodziej uciekł, łup odzyskano

15 października między 1. 00 
a 1. 30 w nocy przy ulicy Armii 
Ludowej w Boguszowicach 
włamano się do kiosku ogólnos
pożywczego. Sprawca wybił 
otwór w tylnej ścianie i skradł 
buty, rajstopy, skarpety, kawę, 
czekoladę, papierosy, radioma
gnetofon, kalkulator oraz 
gotówkę w wysokości 37. 800 zł. 
Podczas pościgu przez polic
jantów włamywacz porzucił łup, 
który odzyskano prawie 
w całości.

Trabantem w drzewo
14 października o 11. 40 na 

ulicy Patriotów kierowca samo
chodu trabant zjechał na lewą 
stronę jezdni i uderzył w drzewo. 
W wyniku wypadku obrażeń 
ciała doznała 22-letnia pasażer
ka pojazdu, która przebywa 
w szpitalu. Zachodzą obawy
o utrzymanie przez nią dąży.

Pijany rewolwerowiec
15 października o 20. 10 na

ulicy Żołnierzy Września policja 
odebrała pijanemu mężczyźnie 
pistolet gazowy z jednym nabo
jem. „Rewolwerowiec,, groził 
użyciem tej broni w stosunku do 
innego nietrzeźwego
mieszkańca Rybnika.

Kieszonkowcy w akcji
Jeden z mieszkańców Rybni

ka zgłosił na policji, że 14 
października w autobusie linii 
594 nieznany sprawca skradł mu 
portfel z gotówką wartości 652 
tys. zł.

Pobili i okradli
Jednego z mieszkańców Ryb

nika 15 października w okoli
cach ulicy św. Józefa pobili
i okradli nieznani sprawcy. Za
brali swojej ofierze portfel 
z gotówką w wysokośd 10 mln 
zł.

Śmierć dziecka pod kołami
16 października o godz. 11. 55

na ulicy Robotniczej w Kamie
niu samochód ford sierra 
potrądł wybiegającego zza au
tobusu 8-letniego chłopca,
który poniósł śmierć. Kierowca 
auta był trzeźwy.

Reklama Reklama
N ie  m ęcz się w dom u!

Nowa organizacja ruchu 
w obrębie Rynku

P r z y jd ź  na o b ia d  do P o litech n ik i! ^ Rest aur aq a OLIMPIA^ 
na terenie Miejskiego

Spółka Cywilna „POLIT,, 
zaprasza wszystkich
miłośników dobrego jedze
nia do swojej stołówki, 
mieszczącej się w suterenie 
budynku POLITECHNIKI 
ŚLĄSKIEJ przy ulicy 
Kościuszki 54. Stołówka 
prowadzi sprzedaż obiadów 
dla pracowników i stu
dentów Politechniki, oraz 
zaprasza wszystkich
chętnych do korzystania zjej 
usług.

Obiady wykupywać na
leży dzień wcześniej, ewen

tualnie w tym samym dniu 
rano. Prowadzona jest 
również miesięczna sprzedaż 
abonamentowa. Cena jedne
go dwudaniowego, mięsne
go obiadu, nieraz z deserem, 
wynosi: 10. 000 zł - dla praco
wników i studentów Politech
niki, 15. 000 zł - dla członków 
rodzin pracowników Polite
chniki i 20. 000 zł dla wszyst
kich pozostałych klientów. 
Obiady są zdrowe i smaczne, 
a niezwykle uprzejma załoga 
stołówki wydaje posiłki od 
poniedziałku do piątku,

w godzinach od 12,30 do 
16. 00.

Stołówka przyjmuje 
również zamówienia na pro
dukcje wyrobów garmaże
ryjnych /krokiety, sałatki 
warzywne^ galeretka z dro
biu, śledź po japońsku/ 
dostępne na co dzień w bufe
cie Politechniki, czynnym 
również w soboty.

O smacznej ofercie solid
nej stołówki świadczy naj
lepiej duża liczba stałych 
klientów, chwalących sobie 
znakomitą domową kuch
nię! ZAPRASZAMY!!!

wack

Ośrodka Sportu 
i Rekreacji 

w Rybniku-Kamieniu, 
ul. Hotelowa 12 zaprasza 

na DANCINGI.
Już od 7 listopada 

w każdą sobotę możesz 
bawić się przy muzyce 

zespołu TRIO 91, 
a w każdy piątek 
zapraszamy na 
DYSKOTEKĘ. 

Organizujemy również 
bankiety

i przyjęcia ślubne.
V ZAPRASZAMY! )

[ft DROWIE

SPRZEDAM mieszkanie 3 - 
pokoje w Rybniku. Tel. 39-5929

Telefon 392-024 firma PERS 
czyści dywany, wy-kładziny, ta- 
picerkę meblową i samocho
dową.

i
WYNAJMĘ osobie lub fir

mie budynek gospodarczy 
o pow. 140 m kw. na magazyn 
lub hurtownię w centrum Ryb
nika. Tel. 23-861.

OAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Rybnickie ronda URSZULANKI
c. d. ze strony 1 

o zdobyte w ten sposób infor
macje planuje się w naj
bliższej przyszłości budowę 
dalszych rond, szczególnie na 
tych skrzyżowaniach, gdzie 
wyjazd z ulic podporządko
wanych, przy klasycznym 
układzie jest bardzo utrud
niony.

Ponadto trzeba stwier
dzić, że rondo pozwala na 
wyeliminowanie problemów 
związanych, z wykonywa
niem manewru skrętu w le
wo. Ruch na wszystkich pa
sach jest jednakowo ważny. 
Rondo posiada też tę prze
wagę nad skrzyżowaniem 
wyposażonym w sygnali
zację świetlną, że nie wyma
ga ciągłej kontroli, nie 
występuje tu bowiem ryzyko 
wypadków i korków spowo
dowanych awarią sygnaliza
cji. Skrzyżowania w formie 
rond mają bardzo konkretne 
zalety:

- zmniejszają liczbę wy
padków,

- zapewniają dobrą prze
pustowość i ciągłość ruchu

- uwidaczniają zmiany 
przestrzeni

- zmniejszają prędkość ru
chu pojazdów i tym samym 
dają większe bezpieczeństwo 
pieszym.

Rondo spełnia swą rolę 
wtedy, gdy wszyscy użytkownicy

użytkownicy mogą zorientować się 
jakim pasmem ruchu powin
ni się poruszać.

„Czytelność,, ronda, to 
podstawowy warunek jego 
funkcjonalności i bezpie
czeństwa. Badania prowa
dzone od kilku lat na świecie 
wykazują, że ruch okrężny 
dobrze zorganizowany daje 
większe bezpieczeństwo niż 
inne skrzyżowanie płaskie. 
Przypominamy więc jeszcze 
raz, że od najbliższej niedzieli 
25 października, zacznie fun
kcjonować rondo na skrzyżo
waniu ulic:  Energetyków
i Budowlanych, a za dwa ty
godnie lub trzy na przecięciu 
ulic Budowlanych i Zebrzy
dowickiej.

Biorąc pod uwagę sposób 
zachowania i komfort pro
wadzących pojazdy, istnieją 
dwa ważne elementy przema
wiające za ruchem okrężnym 
na skrzyżowaniach:

- ronda dają się łatwo zau
ważyć i wiadomo jak na nie 
wjechać oraz jak z nich wyje
chać

- oraz zakazują czy wręcz
wykluczają zawracanie, 
a tym samym porządkują 
ciągi komunikacyjne
i zwiększają ich drożność co 
w zatłoczonym Rybniku nie 
jest bez znaczenia.

Oprac.: /e m /

c. d. ze strony 1 
pracę w nowo założonej 
szkole podstawowej,
działającej w wypożyczo
nych salach I Szkoły Miejs
kiej. Z czasem otwarto 
również dwie klasy żeńskie
go gimnazjum, ale po kilku 
miesiącach działalność tę za
wieszono ze względu na 
słabą znajomość języka pol
skiego przez uczennice. 
W związku z tym siostry 
rozpoczęły przygotowania 
do gimnazjum od prowadze
nia kursów języka polskie
go, by w roku szkolnym 
1925/26 ponownie otworzyć 
urszulańską szkołę średnią. 
Urszulanki prowadziły 
również przedszkole, szkołę 
powszechną oraz stworzoną 
w rok po gimnazjmum, Pry
watną Szkołę Zawodową, 
którą poprzedzały „kursy 
przemysłu gospodarczego,,; 
w roku 1928 swą działalność 
rozpoczęło Seminarium 
Nauczycielek Rzemiosł.

Trudności materialne 
wciąż jednak doskwierały 
szkole i do budowy nowego, 
własnego gmachu
przystąpiono dopiero w ro
ku 1937. Wybuch wojny 
w roku 1939 przerwał pracę 
wychowawczą Urszulanek.

Tak szybko jak tylko było 
to możliwe, siostry wznowiły 
swą pracę po wojennej prze
rwie. Jeszcze przed oficjal
nym dniem zwycięstwa / 9

Jak uratować kopalnię?
c. d. ze strony 1 

bycie zaś trzykrotnie mniej
sze. Zakład mógłby służyć 
i BUDRYKOWI, i kopalni 
MAKOSZOWY. Zdaniem 
inż. Ponińskiego bardzo 
ważna jest sprawa marketin
gu; od paru lat liczy się nie 
wydobycie węgla, a jego ja
kość i umiejętność sprzeda
nia. Tę znajomość efektyw
nego poruszania się po węglo
wych giełdach jedni posia
dają, inni nie! Zdaniem 
związkowców z SOŚNICY, 
ich produkt można sprzeda
wać z większym niż do tej 
pory zyskiem.

Janusz Steinhoft, prezes 
Wyższego Urzędu Górnicze
go, zapytany o ocenę projek
tu działaczy związkowych, 
powiedział, że z jego punktu 
widzenia nic nie przeszkadza 
w przeprowadzeniu takiej 
operacji.

W najnowszym opraco
waniu założeń polityki gos
podarczo-społecznej rządu 
czytamy, że planuj on zlik
widowanie części kopalń, 
dla których analizy techni
czno-ekonomiczne wykaz
ują brak możliwości uzys

kania rentowności w dłuż
szej perspektywie czasu.

Poza tym Ministerstwo 
Przemysłu zakłada podjecie 
wobec kopalń węgla ka
miennego planu ratunkowe
go, ma więc być zastosowa
na zasada przeznaczania dy
widendy na powiększenie 
funduszu założycielskiego, 
oddłużanie kopalń, obniża
nie stawki podstawowej
opłaty eksploatacyjnej za 

wydobycie węgla, wykorzys
tan ie opłat za użytkowanie 
środowiska na realizację in
westycji proekologicznych, 
prowadzonych obecnie ze 
środków kopalń, utworzenie 
państwowych rezerw węgla, 
stworzenie warunków do za
wierania długoterminowych 
umów kopalń z elektrownia-

Rybnicka Giełda Cenowa
Ceny z wtorku 20 

i środy 21 października

W  a r zywa  Zebrał i opracował: szoł

s k l e p p o m i d o r y o g ó r k i k a p u s t a p a p r y k a m a r c h e w c e b u l a
Hermes 1 9 1 7 4 . 5-6 15 3, 5 3. 5
Rynek 13 1 7 1 8 7 - 8 — 4 7
św. Jana 13 1 7 1 8 6-6. 5 1 0 - 1 2 4 4
Powstańców 24 1 7 1 7 6-7 1 3 5 4
T a r g 1 0 - 1 5 1 8 - 2 2 4-6 1 0 - 1 8 5-6 4

O w o c e
s k l e p j a b ł k a b a n a n y c y t r y n y p o m a r a ń c z e w i n o g r o n a b r z o s k w .
H e r m e s 3 .  5 1 6 1 7 1 7 2 4 _
R y n e k  1 3 6 - 4 1 2 2 0 1 7 2 5 _
ś w .  J a n a  1 3 6 1 4 ,  5 1 7 1 5 2 3 ,  5 _
P o w s t a ń c ó w  2 4 6 - 6 ,  5 1 4 1 7 1 5 2 6
T a r g 2 - 5 1 0 - 1 3 1 4 - 1 8 1 5 1 8 - 2 2 —

W a lu ty  /k u p n o - s p r z e d a ż /
miejsce

wym iany dolar USA marka RFN korona
C-S

schilling
Austria

frank
Francja

Bank Regionalny 1 4 0 5 0 / 1 4 2 0 0 9 4 0 0 / 9 6 8 0 — 1 3 0 0 / 1 4 0 0 2 7 5 0 / 2 9 0 0 )
Bank Śląski 1 4 2 0 0 / - 9 4 5 0 / 9 6 0 0 — 1 3 0 0 / 1 4 0 0 2 7 0 0 / 3 0 0 0
Hermes 1 4 2 5 0 / 1 4 3 0 0 9 5 0 0 / 9 5 8 0 4 6 5 / 4 8 0 1 3 2 0 / 1 3 6 0 2 8 0 0 / 2 8 5 0
JAN NOGA 1 4 1 0 0 / - 9 4 5 0 / 9 5 7 0 4 6 0 / 4 8 0 1 3 0 0 / - 2 7 0 0 / -

A r t y k u ł y s p o ż y w c z e
sk le p m asło 

0 . 25 kg
mąka

pszenna c u k i e r c h l e b
1 kg sera 

"żółtego” j a j k o

HURTOWNIK 8, 3 5 , 3 8 .  5 8 (duży) 42 1100
Sam Chwałowice 9 7 9 , 5 8, 6 (duży) 46 1100
Hermes 8, 5 6 ,  8 10 8 (duży) 44-110 1100
Delikatesy ul. Miejska 9, 2 6 10 8 (duży) 44 1200
Jan Noga 8, 5 7 _____ 9 , 5 ______ 6 (mały) 1100

M i ę s o  i w ę d l i n y  / w  k g /
s k l e p w o ło w e  

b ez kości
schab  

w ieprzow y
łopatka

w ieprzow a k u r c z a k s z y n k a kiełbasa
śląska

Sam Chwałowice 5 6 5 6 3 6 2 8 — 4 5

Hala Mięsna 5 2 5 6 4 1 2 7 9 3 4 7

Hermes 6 2 .  5 5 8 — 2 8 1 0 5 4 6

Delikatesy ul. Miejska 5 6 5 7 4 6 3 0 1 1 0 —

Piotrowski 6 0 .  4 5 7 4 1 .  8 2 6 9 7 ,  8 4 5 .  6

Gość honorowy Metropolita Górnośląski abp. Damian 
ZIM O Ń wprowadzany do szkolnej auli

Foto: wack

maja 1945/ rozpoczęto 
zajęcia szkolne w wynajętych 
dwóch salach probostwa, po
zostałą część budynku zajmo
wał wojskowy szpital. 19 
kwietnia 1945 roku odbyły się 
pierwsze lekcje, na których 
zjawiło się 500 uczniów! Kil
ka dni później siostry powia
domiły kuratorium w Katowi
cach, że otwierają właśnie 
przedszkole, szkołę po
wszechną, gimnazjum, szkołę 
gospodarczą i gimnazjum 
krawieckie.

System polityczny, który 
wprowadzono w Polsce po 22 
lipca 1944 roku nie sprzyjał 
istnieniu urszulańskiej szko
ły.  Przeróżne,

poczynania nowych władz zwal
czających tzw. szkoły wyzna
niowe, doprowadziły z cza
sem do zamknięcia szkół pro
wadzonych przez siostry za
konne. W 1949 roku spotkało 
to szkołę podstawową, cztery 
lata później gimnazjum i li
ceum ogólnokształcące, co 
było efektem zakazu naboru 
do klas pierwszych. Z tych 
samych powodów przestało 
istnieć Liceum Gospodarcze 
w 1951 roku, gimnazjum i li
ceum krawieckie w 1952 ro
ku. Najdłużej przetrwały Za
sadnicza Szkoła Gastronomi
czna i Technikum Gospodar
cze, zamknięte dopiero 
w 1962 roku, kiedy to

Naukę rozpoczęły dwie klasy 
dziewcząt

Obecnie żeńskie liceum li
czy sobie 9 klas do których 
uczęszcza 248 uczennic. Kla
sy oznaczone literą A, to 
klasy z poszerzonym języ
kiem francuskim, uczące się 
również języka angielskiego, 
oznaczone literą B z posze
rzonym językiem angielskim 
i językiem francuskim. 
W pierwszej klasie wprowa
dzono język niemiecki. Łaci
na jest przdemiotem fakul
tatywnym. Najzdolniejszym 
uczennicom umożliwia się 
indywidualny tok naucza
nia. Jest również autorska 
klasa teatralna, prowadzona 
przez siostrę Zofię CIP
KOWSKĄ. Szkoła ma 
również swojego własnego 
duszpasterza, którym od 
7 lat jest ksiądz Józef KAUL 
/wcześniej ks Józef KOZY
RA/. Uczennice w czasie eg
zaminu dojrzałości składają 
egzamin ustny i pisemny 
z religii. Zaś przed maturą 
składają także szkolną ga
zetkę „Carpe Diem, „ której 
czwarty numer właśnie się 
ukazał.

Szkoła posiada własny in
ternat, w którym zamieszku
je aktualnie około 100 
dziewcząt. Szkolna społecz
ność utrzymuje również 
ożywione kontakty z Li
ceum Katolickim Joanny 
d’ARC z Mazamet, z urszu
lańskim liceum w Hildeshe
im w Niemczech oraz 
z grupą katolickiej młod
zieży z OPAWY.

Sama młodzież jest bar
dzo aktywna i do licealnego 
kalendarza wprowadziła 
„Dzień Ucznia,,, i „Dzień 
Wdzięczności dla Rodzi
ców” , a na co dzień organi
zuje wiele konkursów poezji 
własnej, czy piosenki ob
cojęzycznej. Nie trzeba do
dawać, iż zważywszy na cha
rakter szkoły i jej uczennice 
zyskała sobie miano, jak to 
zauważono w czasie uroczy
stości jubileuszowych
„szkoły szczególnej urody,,.

W następnym numerze fo
toreportaż z uroczystości ju
bileuszowych i nazwiska osób 
uhonorowanych pamiątko
wymi medalami.

WACŁAW TROSZKA
W czwartek 15 paździer

nika z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w Szkole Pod
stawowej nr 25, noszącej 
imię Stefana Żeromskiego 
w Rybniku - Radziejowie, 
odbyła się uroczystość, 
związana z zakończeniem 
modernizacji budynku. 
Wzięli w niej udział przed
stawiciele władz miejskich: 
wiceprezydent Jerzy KO
GUT, pełnomocnik Urzędu 
Miasta - do spraw oświaty - 
Michalina WIECZOREK, 
były dyrektor szkoły Zyg
munt GAJDA, grono peda
gogiczne z dyrektorką Jad
wigę MIETŁA oraz sami 
uczniowie, którzy z pomocą 
swych nauczycieli przygoto
wali program artystyczny.

Jest to kolejna szkoła, 
która skorzystała na opiece 
władz samorządowych mia
sta. One właśnie sfinanso
wały rozbudowę, a uroczys
te spotkanie stało sią okazją 
do wyrażenia im 
wdzięczności przez dyrekcję, 
uczniów i nauczycieli z Ra
dziejowa za nowe skrzydło 
budynku, które oddano 
uczniom w użytkowanie od 
pierwszego dnia roku szkol
nego! Nowy segment szkoły 
mieści przede wszystkim 
węzeł sanitarny /wcześniej 
toalety znajdowały się „w 
plenerze,,, co zwłaszcza

mi, a także wdrażania me
chanizmu kroczących cen za 
węgiel, w korelacji z kro
czącymi cenami energii elek
trycznej.

Związkowi działacze 
z SOŚNICY plany restruk
turyzacji op arte na przekona
niu, iż ktoś da pieniądze, bądź 
zdejmie ciążące długi, nazy
wają psychozą posocjalis
tyczną. Ich zdaniem kopal
nia, jeśli ma dobry towar 
i potrafi go sprzedać, to da 
sobie radę. Pomoc, na którą 
liczą, to wspomożenie kad
rowe, ale - i to twardo pod
kreślają - wspomożenie inte
lektualne. Tego nam brak - 
twierdzi Jerzy Kamiński 
A chcemy działać tak, jak 
profesjonalne związki na 
Zachodzie. Nie czas na ru
chy pomagające przewrócić 
firmę! My chcemy zwiększać 
jej efektywność - w trosce 
o ludzi, zakład i miasto.

zlikwidowano w Polsce wszystkie 
szkoły prowadzone przez kler 
świecki i zakonny.

Dopiero odnowa solidar
nościowa i podpisane przez 
rząd i „Solidarność,, w roku 
1980 porozumienia, umożli
wiły podjęcie kroków w celu 
reaktywowanie urszulańskiej 
szkoły. Po staraniach wspie
ranych przez duchowieństwo 
diecezji katowickiej, z bisku
pem ordynariuszem Herber
tem Bednorzem na czele oraz 
nauczycielską „Solidarność,,
Rybnika, doprowadzono do 
rewindykacji Liceum
Ogólnokształcącego i 6 kwie
tnia 1982 roku Minister 
Oświaty i Wychowania wy
dał zgodę na prowadzenie 
szkoły przez Siostry Urszu
lanki w Rybniku. Szkoła 
wznowiła działalność
1 września tego samego roku.

Większa szkoła 
w

Radziejowie
w przypadku szkoły podsta
wowej było szczególnie kło
potliwe. Uczniowie zyskali 
również przestronną szatnię, 
salę z zapleczem spełniającą 
funkcję gabinetu do nauki 
biologii, chemii i fizyki oraz 
małą salę gimnastyczną, co 
położyło kres lekcją wycho
wania fizycznego odbywa
jącym się na szkolnych ko
rytarzach. Dzięki architektonicznym

architektonicznym zmianom i przy 
ich okazji na poddaszu 
urządzoną dużą salę, 
mogącą spełniać rolę świet
licy na czas zebrań rodziców: 
na codzień będą się w niej 
odbywać lekcje wychowania 
muzycznego. Nowa część 
szkoły rzeczywiście wygląda 
imponująco, a szczególnego 
uroku dodaje jej ciem
nobrązowa stolarka. Nawet 
uczniowskie toalety nabrały 
elegancji, choć biorąc pod 
uwagę inwencję twórczą 
niektórych uczniaków, 
z czasem może to ulec zmia
nie.

Tekst i foto: /w a ck /
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La Chorale 
Polonaise

A. Mickiewicza de Rybnik
Direction: Waclaw Mickiewicz

Chór im. A. Mickiewicza 
we Francji

Z podróży do Francji 
powrócił chór im. A. Mic
kiewicza z Rybnika - Niedo
bczyc, przebywający tam 
z rewizytą u członków chóru 
La Musarelle z Mazamet. 
Więzy łączące Rybnik z tym 
miastem w południowej 
Francji stają się z miesiąca 
na miesiąc trwalsze i obej
mują coraz więcej środo
wisk.

Tymczasem południe 
Francji nie było jedynym ce
lem naszego tournee. Marze
niem każdego z nas było 
ujrzeć Paryż, jedno z naj
większych miast świata, 
ośrodek kultury o wieko
wych tradycjach, miasto 
muzeów i zabytków, cent
rum turystyczne, światową 
stolicę rozrywki i mody. Pa
ryż jest szczególnie bliski Po
lakom, ponieważ ich losy 
były często z nim związane.

Trzydniowy pobyt w Pa
ryżu pozwolił jedynie na 
ogólnikowe zwiedzenie im- 
p o n u j ą c y c h  
i oszałamiających arcydzieł 
sztuki. Jednak dzięki nasze
mu przewodnikowi i tłuma
czowi Grzegorzowi Wolni
kowi, który starał się prze
kazać nam jak najwięcej in
formacji o najciekawszych 
zabytkowych budowlach, 
nasze wyobrażenia o Paryżu 
stały się bardziej konkretne.

Zwiedziliśmy najcenniej
sze perły stolicy Francji: ma
jestatyczną katedrę Notre 
Dame, Luwr, gmach Opery, 
bazylikę Sacre-Coeur, kla
syczną grecką świątynię La 
Madeleine, plac Vendome, 
przy którym w jednej z ka
mienic zmarł Fryderyk Cho
pin, plac de la Concorde, 
Pola Elizejskie uwieńczone 
Łukiem Tryumfalnym, 
wieżę Eiffla, piękne mosty 
i liczne fontanny dodające 
swoistego uroku tym budo
wlom, zwłaszcza nocą 
w świetle lamp ulicznych. Na 
specjalną uwagę zasługuje 
Wersal - słynny zespół 
pałacowy z otaczającymi go 
wspaniałymi dziedzińcami 
i ogrodami. Jakże odmienne 
i kontrowersyjne uczucia 
u zwiedzających budzi Cent
rum Pompidou - oryginalna 
budowla mieszcząca Mu
zeum Sztuki Nowoczesnej. 
Podziwialiśmy również La 
Defense - imponującą nowo
czesną dzielnicę zwaną pary
skim Manhattanem ze szkla
nymi wieżowcami o charak
terystycznych geometrycz
nych kształtach.

Paryż pożegnaliśmy wie
czorem przy oświetlonych 
skrzydłach wiatraka kabare
tu Moulin - Rouge.

Chór im. A. Mickiewicza 
wystąpił w Paryżu dwukrot
nie:

- w Kościele Polskim,

w którym od 156 lat stale 
gromadzą się Polacy żyjący 
z dala od kraju. W tym 
kościele w czasie Wielkiej 
Emigracji modlił się Adam 
Mickiewicz, Cyprian Nor
wid, Juliusz Słowacki i Fry
deryk Chopin. Kościół ten 
stał się jakby duchową sto
licą uchodźstwa i pierwszą 
instytucją w Paryżu, do 
której każdy emigrant przy
najmniej raz w roku przy
chodził. Obecny ks. Prałat 
Stanisław Jeż, Rektor Pol
skiej Misji Katolickiej we 
Francji, złożył zespołowi pi
semne podziękowanie 
w kronice chóralnej za 
uświetnienie mszy św. w tym 
kościele. Chór wystąpił 
również w kościele francus
kim p. w. St. Jean - Baptiste 
w dzielnicy Belleville, gdzie 
oprócz pieśni sakralnych 
wykonał wiązankę pieśni 
śląskich z towarzyszeniem 
akordeonu.

Mimo zmęczenia
podróżą, chórzyści stanęli 
na wysokości zadania. Kon
certy wypadły zadawalająco 
i zostały nagrodzone gorący
mi oklaskami. Pierwszy etap 
podróży pozostawił w naszej 
pamięci i sercach autentycz
ne i niezapomniane wraże
nia. Nasi kierowcy dzielnie 
poruszający sią po paryskich

ulicach, z ulgą skierowali au
tokar na szeroką autostradę 
prowadzącą na południe 
Francji. Do Mazamet przy
jechaliśmy rankiem,
7 października. Tam oczeki
wali już członkowie chóru 
La Musarelle, aby zaprosić 
nas do swych gościnnych 
domów. Po krótkim odpo
czynku udaliśmy sią na 
przyjęcie u mera Michela 
Bourguignon. Była to już 
druga wizyta chóru, a jej 
dyrygenta, Wacława Mic
kiewicza - czwarta w tej 
pięknej sali, gdzie widnieją 
coraz liczniejsze dowody 
przyjacielskich wizyt rybni
czan.

Wieczorem w Theatre 
Municipal w Castres odbył 
się koncert obu 
zaprzyjaźnionych chórów. 
Licznie zgromadzona publi
czność entuzjastycznie na
grodziła oklaskami oba ze
społy, zwłaszcza po 
wspólnym wykonaniu pieśni 
„Przyjaźń o bracia,,.

Następnego dnia wyje
chaliśmy na całodzienną wy
cieczkę do Lourdes - miejsca 
słynącego z pielgrzymek do 
groty Massabielle, w której 
w 1858 r. Bernadecie Soubi
rous miała ukazać się Matka 
Boska.

W piątek, 9 października 
zwiedziliśmy fabrykę samo
lotów w Tuluzie, zajmującą 
obszar 300 ha, nie licząc 
części socjalnej. Tam produ
kuje się samoloty typu Air
bus 330 i 340 i ATR dla 210 
kompanii lotniczych. Samo
lot wyprodukowany w Tulu
zie kosztuje 100 mln do
larów. Obecnie projektanci 
pracują nad nową wersją 
Concorda, który będzie lżej
szy i bardziej ekonomiczny.

Pożegnalny koncert odbył 
się w kościele Saint Sauveur 
w Mazamet; wystąpiły 3 ze
społy: La Musarelle i Can
tarem pod dyrekcją Francoi
se Solomiac oraz chór im. A. 
Mickiewicza kierowany 
przez Wacława Mickiewi
cza. Chór z Rybnika roz
począł swój występ hymnem 
Gaude Mater Polonia, po 
nim następowały psalmy 
i najpiękniejsze utwory pol
skiej muzyki sakralnej.

W II części koncertu chór 
zaprezentował blok pieśni 
cerkiewnych, które wzbu
dziły ogromne zaintereso
wanie słuchaczy. Bisy i owa
cje trwały niemal do półno
cy.

Po koncercie odbyła się 
w Pałacu Kongresowym 
pożegnalna biesiada
chórzystów, wspólnie śpie
wano i tańczono przy typo
wo regionalnej muzyce fran
cuskiej.

I tak oto dobiegł końca 
ten „maraton,,, szkoda tyl
ko, że bariery językowe tak 
bardzo uniemożliwiają wy
rażenie uczuć i wdzięczności 
za serdeczną gościnność 
przyjaciół z Mazamet.

Mamy nadzieję, że spot
kamy się znowu w przyszłym 
roku z okazji jubileuszu 80- 
lecia istnienia chóru im. A. 
Mickiewicza.

P. S. W kilka dni po po
wrocie z Francji chór kon
certował 17 i 18 paździer
nika w Vitkovie w Czecho
słowacji. Przyjaźń z chórem 
„Komensky,, z Vitkova trwa 
już dokładnie 5 lat.

H. M.

C hórzyśc i z 
Niedobczyc  
w czasie wy
stępu w ko
ściele pw. Ja
na Chrzcicie
la w Paryżu

Na poczcie - bez tłoku
W styczniu Poczta Polska, 

Telegraf i Telefon została 
podzielona na dwa odrębne 
przedsiębiorstwa - „Teleko
munikacja Polska - Spółka 
Akcyjna„ i „Poczta Polska - 
Przedsiębiorstwo Użytecz
ności Publicznej,,. Dlatego 
sala telekomunikacyjna 
w urzędzie przy ul. Korfan
tego jest wynajmowana za 
opłatą przez Pocztę - Tele
komunikacji.

Ustawa pozwala Poczcie 
na działalność handlową - 
dlatego w kioskach na tere
nie urzędu i przy okienkach 
można kupić mnóstwo rze
czy w tym Książki, czasopis
ma, odzież, galanterię, sło
dycze, losy loterii - wszystko 
oprócz alkoholu. Dzięki do
datkowym miejscom pracy 
nie zaszła konieczność zwal
niania pracowników.

Na mocy ustawy tylko Po
czta może się zajmować do

starczaniem przesyłek. 
Obrót pieniężny prowadzą 
również banki. Kilka lat te
mu, gdy zaskoczyło nas tem
po i wysokość podwyżek 
czynszu, opłaty za gaz i ene
rgię elektryczną, wiele osób 
rezygnowało z usług poczty, 
wpłacając pieniądze bez
pośrednio do administracji 
i zakładów energetycznych. 
Szybko jednak okazało się, 
że te instytucje nie bardzo 
radzą sobie z inkasowaniem 
opłat. Klienci stali w tasiem
cowych kolejkach. Wielu 
powróciło do dawnych me
tod wpłacania pieniędzy czy
li... w pocztowym okienku. 
W rybnickim urzędzie po
cztowym już trzy lata temu 
wprowadzono komputery - 
dzięki temu czekamy w ko
lejce dwa, trzy razy krócej. 
Komputer błyskawicznie 
potrafi np. sprawdzić, czy 
książeczka oszczędnościowa

wa, z której zechcesz pobrać 
pieniądze, nie została za
strzeżona przez PKO. 
W planach jest również

komputeryzacja urzędów 
w Raciborzu, Pszczynie, 
Wodzisławiu,  Jastrzębiu
i Żorach. Żory otrzymają 
nowy lokal, który ma być 
piękny i wzorcowy. Przy 
okazji informujemy, że w ry
bnickim urzędzie można 
skorzystać z telefaxu.

/ K M .  /

Regionalizm 
w PZU?

Twórczy wkład do toczącej 
się w Polsce dyskusji o regiona
liźmie postanowił wnieść 
również Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń S. A. Zrobił to 
zresztą w swoisty dla siebie 
sposób, lecz na tyle dobitnie, że 
korzystający z usług tej firmy 
naprawdę mogą odczuć, że żyją 
w Europie regionów. I to odczuć 
dotkliwie - bo na własnej kiesze
ni.

Jeden z mieszkańców Rybni
ka kupił auto od innego miesz
kańca Śląska - tyle, że opols
kiego. Samochód był więc zare
jestrowany w województwie 
opolskim, tam też zostały opła
cone składki obowiązkowego 
ubezpieczenia OC. Poprzedni 
właściciel auta wykazał się zapo
biegliwością, bo aby uzyskać 
bonifikatę, zapłacił składkę 
z góry za cały rok. Nie wiedział 
zapewne, że we wrześniu auto 
sprzeda. Zresztą składka 
związana jest z samochodem - 
tak więc nawet w przypadku 
jego sprzedaży, pieniądze nie 
powinny „się stracić,,. Nowy 
właściciel po prostu nie będzie 
musiał płacić ubezpieczenia. 
Okazuje się jednak, że to naiwne 
rozumowanie nie sprawdza się 
w naszej, już kapitalistycznej, 
rzeczywistości. Nie uwzględnia 
bowiem autonomicznych ten
dencji regionalnych oddziałów 
PZU S. A. Od nabywcy auta 
w rybnickim inspektoracie tej 
szacownej firmy, przyznającej 
się do tradycji jeszcze z czasów 
Księstwa Warszawskiego, 
zażądano ponownej zapłaty 
składki za IV kwartał br.

Dlaczego? Bo poprzedni 
właściciel opłacił ją 
w województwie nie 
podlegającym katowickiemu od
działowi PZU S. A. Honorowane 
są tylko składki opłacone w wo
jewództwach katowickim, biels
kim i częstochowskim. Czyżby 
było to związane z tym, że Opol
szczyzna została przyłączona do 
Polski dopiero w 1945 roku, 
a nie w 1922, jak Śląsk Górny 
i Cieszyński? Cóż, nie wiadomo. 
Nasz pechowy klient PZU do
pytywał się oczywiście o pod
stawę prawną takiego postępo
wania firmy. Początkowo 
urzędnicy zasłaniali się jakimiś 
zarządzeniami Ministerstwa Fi
nansów, dopiero gdy klient nie 
ustępował, pokazano mu 
zarządzenie wewnętrzne naczel
nika Wydziału Komunikacyjne
go katowickiego Oddziału 
Okręgowego tego, ogólnopols
kiego przecież, przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowego.

Jak więc widać, rzeczywiście 
w pewnych kręgach tendencje

separatystyczne na Śląsku są sil
ne. Na razie jednak PZU S. A. 
zafundowało nam autonomię 
ubezpieczeniową. Z niecierpli
wością oczekujemy na podobne 
działania ze strony innych firm.

Dla przykładu Śląska Dyrek
cja Okręgowa Kolei Państwo
wych mogłaby zaprzestać hono
rowania biletów wykupionych 
na innych obszarach Polski. To 
samo mógłby zrobić ZUS i za
przestać wypłacania rent i eme
rytur zapracowanych poza wo
jewództwem katowickim. 
A gdyby służba zdrowia prze
stała leczyć „innostrańców,, na 
przykład z Pomorza, Mazur lub 
z tej wstrętnej „Warszawki,,, to 
będziemy mieli pełną autono
mie.

Żarty żartami, naprawdę jed
nak takie postępowanie firmy, 
noszącej dumnie w swojej na
zwie przymiotnik „powszech
ny,, nie jest śmieszne. W końcu 
czy w Katowicach czy w Opolu, 
jest to jedno i to samo przed
siębiorstwo. A dzięki swoim 
wewnętrznym zarządzeniom 
pobiera opłatę za tą samą usługę 
dwukrotnie pod pretekstem, że 
to już inny oddział.

Jak mi wyjaśniono w rybnic
kim Inspektoracie PZU 
postępowanie takie podyktowa
ne jest tym, że w różnych wo
jewództwach składki są różnej 
wysokości, a akurat w bielskim, 
częstochowskim i katowickim - 
takie same. Umowa zawarta po
za tymi województwami 
z chwilą przerejestrowania poja
zdu, ulega rozwiązaniu. Stary 
właściciel po przesłaniu przez 
nowego odcinka opłaty za OC, 
mógłby otrzymać zwrot skła
dek.

Sądzę, że tego typu operacje 
mogłoby PZU załatwiać samo - 
przez swoich urzędników. 
Zwrot kwoty ubezpieczenia jest 
przecież dość iluzoryczny - 
sprzedający i kupujący sa
mochód mogą się w ogóle nie 
znać i widzieć tylko raz - przy 
zawieraniu transakcji.

A tak a propos tradycji PZU; 
jak wyjaśnił Stefan Bratkowski 
na spotkaniu w czytelni Miejs
kiej Biblioteki Publicznej, wywo
dzenie korzeni tej firmy 
z czasów Księstwa Warszaws
kiego /to  co oglądamy w zna
nym reklamowym filmiku/ jest 
nadużyciem! Obecne PZU nie 
ma nic wspólnego z tamtym 
starym, które było Powszech
nym Zakładem Ubezpieczeń 
Wzajemnych, a nie komercyj
nych. Jego członkowie ubezpie
czali się sami nawzajem, bez 
ciągnięcia z tego zysków.

/ j a k /

▲ Nowa, elegancka część telekomunikacyjna... 

◄ Przy okienkach zrobiło się luźniej...
Foto: wack
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Europa regionów

Przez ostatnich kilka ty
godni przybliżaliśmy Czytel
nikom „GR,, system po
działu za regiony na pod
stawie kilku wybranych 
państw europejskich: Szwaj
carii, Austrii i Niemiec, 
Francji, Włoch, Hiszpanii, 
Belgii i Holandii. Można 
byłoby je mnożyć, nie chodzi 
jednak o systematyczne 
omówienie tego systemu, 
a raczej o zasygnalizowanie, 
że regionalizm w Europie nie 
jest pustym słowem. Regio
ny to dzisiaj jedna z najistot
niejszych płaszczyzn realizo
wania się społeczeństw w ku
lturze, małym i wielkim biz
nesie, w rządzeniu sobą.

Postawmy jednak zasad
nicze pytanie: skoro historia 
większości regionów Europy 
sięga przynajmniej średnio
wiecza, to co powoduje tak 
burzliwy ich renesans dopie
ro wczasach nam współczesnych

współczesnych? I dlaczego to odrodze
nie sięga aż tak głęboko, że 
mówi się aż o tworzeniu no
wej zjednoczonej Europy, 
gdzie będą liczyły się nie tyle 
państwa, co regiony. A nasz 
kontynent będzie się mienił 
Europą regionów?

By na to pytanie odpowie
dzieć, należy sobie uświado
mić burzliwą historię nasze
go kontynentu. Najpierw 
kolonizowali go po Ren 
i Dunaj Rzymianie, później

były wędrówki ludów i burz
liwe czasy średniowiecza, 
kiedy papież czy biskupi dla 
minimum pokoju i spokoju 
zmuszeni byli ogłaszać na 
niektóre dni tygodnia tzw. 
„pokój Boży,,. Nie było też 
spokojnie na naszym kon
tynencie w XVI i XVII wie
ku, kiedy toczyły się wojny 
religijne.

Niespokojna była również 
Europa czasów Rewolucji 
Francuskiej i wojen napo

napoleońskich, kiedy to ustalał 
się ład, mający rozpaść się 
dopiero na frontach pierw
szej wojny światowej. A już 
całkowitej destrukcji nasze
go kontynentu dokonał fa
szyzm i komunizm. Na 
szczęście oba te zjawiska są 
już za nami.

Po ostatnim przełomie, 
państwa Europy Zachod
niej, a od niedawna również 
Środkowej i Wschodniej 
doszły do wniosku, że grani

ce większości państw nasze
naszego kontynentu nie są już 
źródłem potencjalnych kon
fliktów i wojen. Odejście od 
doktryny obronnej spowo
dowało osłabienie centralis
tycznych tendencji, a to z ko
lei dało szanse rozwoju re
gionów. I tu mamy również 
odpowiedź na pytanie, dla
czego regionalizacja jest tak 
bardzo zacofana w krajach 
post-socjalistycznych.  Do
niedawna panowała w nich 
centralistyczna doktryna 
wojskowa, gospodarcza, 
a w efekcie również kulturo
wa. Było to zabójcze dla ży
cia i rozwoju społeczności 
lokalnych, co widoczne jest 
choćby na przykładzie Ryb
nika i całego Górnego 
Śląska.

R e g i o n a l i z a c j a  
w państwach europejskich 
nie rozwinęłaby się jednak 
tak mocno, gdyby nie była 
wspierana przez politykę 
swoich rządów i parla
mentów. To wspieranie 
społeczności regionalnych 
przez rządy Europy Zachod
niej widoczne jest na dwóch 
płaszczyznach. Z jednej stro
ny regionom sprzyja odpo
wiednie prawodawstwo, wy

stworzeniem Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali, w najbliższych

wyposażające je w większe 
możliwości działania, z dru
giej zaś strony - faworyzo
wanie regionów jest produk
tem ubocznym wielkiego 
procesu zbliżania się do sieb

ie państw Europy. To 
zbliżenie rozpoczęte tak nie
winnie w 1951 roku stworze
niem
ty _
bliższych czasach ukształtu
je wielką wspólnotę państw 
w realizowanych na naszych 
oczach postanowieniach tra
ktatu z Maastricht, podpisa
nego 7 lutego 1992 roku. 
Przewiduje się, że w tak zjed
noczonej Europie, instytucje 
państwowe utracą
współcześnie rozumianą
tożsamość, na korzyść re
gionów. Da to w efekcie no
wy obraz Europy jako EU
ROPY REGIONÓW.

Słuszne są zatem obawy 
niektórych Polaków, że 
w takiej Europie możemy 
utracić swoją tożsamość, 
gdyż nie ma w naszym kraju 
silnych regionów mogących 
jej bronić. Dlatego trzeba 
regiony szybko tworzyć, 
w czym Wielkopolska 
i Górny Śląsk mogą stać się 
liderami.

MAREK SZOŁTYSEK

że to  
c a łk iem

i  

Co to jest
Ognisko Muzyczne?

Kiedy byłem jeszcze bar
dzo mały, dowiedziałem się, 
że rodzice zapisali mnie do 
OGNISKA MUZYCZNE
GO. Nie miałem wtedy zie
lonego pojęcia co to takieg o . 
Wyobrażałem sobie jedynie, 
że wszystkie chodzące tam 
dzieci będą siedziały 
w kółku, i po kolei grać będą 
na instrumentach wyuczone 
melodyjki.

Jednak już po pierwszej 
lekcji zmieniłem całkowicie 
swoje wyobrażenie. I od tego 
czasu az po dzień dzisiejszy 
jestem zdania, że ta pikniko
wa nazwa „Ognisko Muzy
czne,, nie jest poprawnie ro
zumiana w wielu kręgach, 
dlatego wymaga dobrej in
formacji i reklamy.

A zatem, czym dzisiaj jest 
OGNISKO MUZYCZNE, 
a konkretnie to nasze, ryb
nickie? Pełna jego nazwa 
brzmi „Społeczne Ognisko 
Muzyczne w Rybniku,,, zaś 
nadzór pedagogiczny pełni 
nad nim Stowarzyszenie

Społecznych Ognisk Artys
tycznych w Katowicach. 
Podstawowym jego celem 
jest uczenie dzieci grania na 
instrumentach muzycznych, 
zaś dodatkowo wychowuje 
się ich na wrażliwych od
biorców sztuki i przygoto
wuje do czynnego uczestnic
twa w amatorskim ruchu 
muzycznym.

W Ognisku uczyć się może 
każdy, począwszy od przed
szkolaków pod dorosłą już 
młodzież. Podstawową 
formą kształcenia jest tam 
indywidualna nauka gry na 
instrumencie, która w za
leżności od realizowanego 
programu trwa 4 lub 6 lat. 
Jednak obok indywidual
nych lekcji gry na instru
mencie uczeń Ogniska przez 
4 lata przyswaja sobie „abe
cadło,, teorii muzyki na 
zbiorowych lekcjach tzw. 
umuzykalnienia. Wszystkie 
lekcje odbywają się po 
południu, by nie kolidowały 
z zajęciami w szkole. Dopingujące

 pod redakcją MARIANA RAKA

Wolter
człowiek niezwykły

Od kilku tygodni na ek
ranach telewizorów oglądać 
możemy serial filmowy pro
dukcji francuskiej pt. „WO
LTER - CZŁOWIEK NIE
ZWYKŁY,,. Film ukazuje 
perypetie życiowe jednego 
z największych filozofów ja 
kich wydała ludzkość. Franc
ois - Marie Arouet /1694- 

1778/ zwany Voltaire w nie
wiele lat umiał zaszczepić 
swojej ojczyźnie /Francji/ 
idee Oświecenia, a sobie zdo
być majątek i światową 
sławę. Wychodząc z założe
nia, że rozum jest miarą pra
wdy, głosił kult przyrodoz
nawstwa i sam do późnego 
wieku uzupełniał swą wiedze 
p r z y r o d n i c z ą ,  
a nieokiełznaną ambicję oso
bistą, mściwość, próżność 
i interesowność łączył ze 
szczerym odczuciem praw 
społecznych i zmysłem do 
sprawiedliwości.

Ponieważ akcja jego była 
humanitarna, ale zarazem 
i destrukcyjna, przez jed
nych uważany był za wciele
nie szatana, przez innych zaś 
wielbiony jako największy 
dobroczyńca ludzkości.

Rysunek przedstawia frag-

fragment rzeźby - portretu Wol
tera, dłuta Jean - Antoine 
Houdon'a /1741-1828/,
znajdującej się w zbiorach Er
mitażu. Na twarzy Woltera 
błąka się ironiczny uśmiech, 
a z jego oczu promieniuje 
wyznanie wiary całego stule
cia.

Houdon przebył w mło
dości dobrą szkołę subtelnej 
techniki kamieniarskiej ro
kkoka. Stąd też cz erpał  niebywałą

niebywałą biegłość obróbki mar
muru, który „nie miał dla 
niego tajemnic„. Rzeźby tego 
twórcy cechowało realistycz
ne ujęcie przedstawianych po
staci. Główny jednak nacisk 
Houdon kładł na oddanie nie
zniszczalnego wizerunku 
człowieka. Analizując ludz
kie oblicze, chwytał „na 
gorąco „ jego przelotne uczu
cia, a nie „sentymentalną 
maskę„ nakładaną dla świa
ta.

Wolter w rysunku Mariana Raka

dopingujące do systematycznej 
pracy w Ognisku Muzycz
nym jest to, że w każdym 
półroczu i na zakończenie

uczeńroku szkolnego 
występuje w popisach, 
przesłuchaniach czy konku
rsach oraz obowiązkowo 
zdaje egzaminy, po których 
otrzymuje stosowne świade
ctwa.

Nauczycielka ogniska Joanna BULANDA wraz ze swą uczennicą przy organach
Foto: wack

W tym roku szkolnym 
w rybnickim OGNISKU 
MUZYCZNYM prowadzo
ne są klasy fortepianu, akor
deonu, gitary i organów elek
tronicznych, na których 
łącznie pobiera naukę 110 
uczniów. Lekcje odbywają się 
w budynku Państwowej 
Szkoły Muzycznej, w budyn
ku przy PI. Wolności 7, w SP 
nr 16 w Boguszowicach, 
w Przedszkolu Oświatowym 
w Lyskach, w SP 
w Chwałęcicach i Jankowi
cach oraz w Gminnym Ośro
dku Kultury w Gorzycach.

Warto zauważyć, że 
naukę gry w Ognisku można 
rozpocząć również w trakcie 
roku szkolnego, a wszystkie

formalności załatwia się 
w dyrekcji, która ma swą 
siedzibę w Państwowej 
Szkole Muzycznej /tel. 22- 
779/. A już zupełnie na za
kończenie dodać należy, że 
OGNISKO MUZYCZNE 
jest instytucją samowystar
czalną, utrzymującą sie 
z pieniędzy uzyskanych od 
rodziców, którzy płacą za 
kształcenie muzyczne swo
ich pociech. Opłata 
miesięczna wynosi 250 
tys. złotych, co me jest chyba 
ceną wygórowaną,
w porównaniu z opłatami za 
przeróżne inne kursy i szko
lenia, prowadzone często 
w sposob niefachowy, czy 
nawet piracki przez firmy, 
które dzisiaj są, a jutro zni
kają.

Społeczne Ognisko Muzy
czne w Rybniku wrkracza już 
w 41 rok swojej pedagogicz
nej działalności, co dodaje mu 
powagi i obdarza zaufaniem.

/s z o ł/

SZUKAMY
SPONSORA,

który kupiłby za ok. 
5 milionów złotych orga
ny elektroniczne Yamaha 
lub Honera dla Społecz
nego Ogniska Muzyczne
go w Rybniku.

Jednocześnie informu
jemy, że nadal przyjmuje
my zapisy na naukę gry na 
fortepianie, akordeonie, 
gitarze i organach elektro
nicznych.
Dyrekcja SOM, tel. 22-779

^ Ś 5GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Cudu we Wrocławiu 
nie było

w ten sposób wszystkie in
dywidualne krajowe trofea 
/Indywidualny Mistrz Pols
ki juniorów i seniorów, „Srebrny
srebrn Kask,, , „Tęczowy

Przed tygodniem, w czwa
rtek na stadionie „Olimpijs
kim,, we Wrocławiu roze
grano ostatnią ważną im
prezę żużlową kończącego 
się sezonu roku ’92. Trady
cyjnie już finał „Złotego Ka
sku,, odbywał się przy sztu
cznym oświetleniu, co w na
szym kraju wciąż jest wielką 
rzadkością i dodatkowo 
ściąga widzów z całego kra
ju. Istotnie - Speedway przy 
sztucznym oświetleniu to zu
pełnie inne widowisko, a wi
dok iskier wydobywających 
się spod metalowej pode
szwy żużlowca, ma w sobie 
coś niezwykłego.

Nic więc dziwnego, że do 
Wrocławia zjechała spora 
grupa miłośników czarnego 
sportu z całego kraju, choć 
nie najlepsza pogoda odstra
szyła miejscowych fanów, 
których tylko skromna wa
taha przybyła na stadion. 
Byli wśród nich i rybnicza
nie, liczący na dobry występ 
naszego rodzynka w finało
wej szesnastce EUGENIU
SZA SKUPIENIA, który 
w turnieju półfinałowym 
w Częstochowie zwyciężył 
z dorobkiem 14 punktów, 
zostawiając w pokonanym 
polu m. in. późniejszego zwy
cięzcę finału, bydgoszczani
na Tomasza Golloba, 
mającego w Częstochowie 
/po  dwóch seriach startów/ 
na swym koncie jedynie dwa 
punkty! Do finału z każdego 
turnieju awansowało tylko 
pierwszych czterech zawod
ników, w półfinale w biegu 
10, Gollob miał za przeciw
ników m. in. rybniczan: An
toniego Skupienia i Mi
rosława Korbela, którzy 
uciekli mu ze startu.

Niestety, zamiast jechać 
parą, co na ciasnym często
chowskim torze gwaranto
wało powodzenie, Korbel 
wypchał starszego Skupie

Skupienia na deski i bydgoszczanin 
przepchał się przed Skupie
nia, by w końcówce biegu 
dobrać się do skóry Korbe
lowi. A szkoda, bo przecież 
można było niekwestiono
wanej gwieździe sezonu po
krzyżować plany.

Wróćmy jednak do 
Wrocławia: jakby na to nie 
patrzeć, Tomasz Gollob był 
poza wszelką konkurencją. 
Raz prowadził z nim po szy
bkim starcie, rutyniarz Ro
man Jankowski, ale ten po 
dużym łuku połknął go jak

Kask,,/ ,  w obozie Gollobów 
wcale nie zauważyłem oznak 
euforii. Ojciec Tomasza, pan 
Władysław, nieco się tylko 
uśmiechnął, uścisnął dłoń 
syna, pytając przy tym, czy 
z motocyklem wszystko 
w porządku. To się nazywa 
opanowanie.

Cudu we Wrocławiu nie 
było! Geniuś Skupień nie 
stanął nawet na pudle, które, 
moim zdaniem, było w jego 
zasięgu. Ale przecież do ta
kiego turnieju trzeba się 
przygotować. Większość za
wodników startujących 
w turnieju jeździła na opo
nach „Dunlopa,,, rybnicza-

kowski widząc tę oponę, 
uśmiechnął się pod nosem.

Skupień zmienił szybko 
stronę opony /tylnej/ 
i w swoim drugim starcie 
pewnie zwyciężył, zosta
wiając w pokonanym polu 
m. in. Kasprzaka i Barona, 
wykręcając niezły czas, 
który później poprawił jedy
nie Piotr Świst. Szkoda, bo 
na lepszej oponie rybnicza
nin mógł wypaść znacznie 
lepiej. Wiem, że Roman Nie
myjski właściwie porzucił 
swych podopiecznych, że nie 
interesuje się już na przykład 
przygotowaniem najskutecz
niejszego zawodnika swego 
zespołu do tak prestiżowego 
turnieju, ale z drugiej strony 
zawodnik, mając przed sobą 
najważniejszy turniej sezonu 
sam powinien zatroszczyć się

gdzieś napisałem - „rozgar
diasz,,. Kto wie, czy
niektórzy z rybnickich
żużlowców nie zmienią barw 
klubowych, takie jest prze
cież sportowe życie. A wtedy 
ich cena zależeć będzie 
właśnie od wyników uzyski
wanych w poprzednim sezo
nie, bo one świadczą o klasie 
sportowca. Tak przynajm
niej być powinno, choć w na
szym żużlowym światku 
wciąż wiele rzeczy stoi na 
głowie i może się okazać, iż 
cena, czy jak to woli, kwota, 
o której będzie się mówić 
przy podpisywaniu kontrak
tu, będzie zależna od stu 
innych czynników. Kiedy 
wreszcie doczekamy się nor
malności? Zawodostwa 
w pełnym tego słowa znacze
niu? Zawodowy klub, zawodowi

Prezentacja; gdy spiker przedstawia publiczności innych zawodników jest okazja do krótkiej rozmowy. 
Jacek Woźniak /Polonia-Bydgoszcz/ i Eugeniusz Skupień /Jeanette - RO W  Rybnik/ Foto: wack

kanapkę z serem. W pozos
tałych przypadkach, już na 
pierwszym łuku wiadomo 
było, że spokojnie dowiezie 
zwycięstwo do mety. Ten 
chłopak wręcz bawi się jazdą 
na żużlu, a gnąc się na moto
cyklu i płynnie zmieniając 
swą sylwetkę, wykorzystuje 
jego moc bez reszty. I choć 
wygrał z kompletem 
punktów, kolekcjonując

nin na czeskiej „Barumce,,. 
A że tor był wręcz skamie
niały, co z ubolewaniem zau
ważyli w czasie prezentacji 
niektórzy jeźdźcy, nie lu
biący twardych, małoprzy
czepnych torów, już po pier
wszym swoim biegu młodszy 
Skupień stwierdził ze zdzi
wieniem, że jego opona jest 
z jednej strony zupełnie zda
rta. Ba, sam Roman Jan-

o swój ekwipunek. Na tym 
przecież polega zawodost
wo.

W „Złotym Kasku„ Euge
niusz Skupień reprezentował 
przede wszystkim samego 
siebie, zdobywał punkty dla 
siebie.

Nie wiem jak potoczą się 
dalsze losy zespołu z Ryb
nika; na razie sytuacja nie 
wygląda zbyt wesoło; jak już

Energetyczni badmintoniści
Coraz częściej w informac

jach sportowych z kraju i ze 
świata pojawiają się wzmianki
o badmintonie, nazywanym 
w polskiej nomenklaturze ko
metką, bądź już zupełnie zwy
czajnie w podwórkowym slan
gu, paletkami.

Mało kto natomiast wie, że 
przy Elektrowni „Rybnik„ sek
cja badmintona istnieje już od 
roku 1975. Jej pierwszym instru
ktorem był Michał KOPEĆ. 
Początki to mozolne treningi
i sporadyczne turnieje organizowane
organizowane przez macierzysty zakład. 
Warunki lokalowe nie były naj
lepsze i sekcja zmuszona była do 
gościnnego korzystania z sali 
gimnastycznej szkoły podsta
wowej nr 2 w Rybniku, później 
zaś szkoły podstawowej nr. 15 
w Rybnickiej Kuźni. Od trzech 
lat sekcja funkcjonuje przy 
zakładowym klubie „ENER
GETYK,,, dzięki czemu dyspo
nuje trzema boiskami i niezłym 
zapleczem socjalnym. Jej szko
leniowcem od 1987 roku aż do 
dnia dzisiejszego jest Andrzej 
KOPACZ,  któremu we
wrześniu bieżącego roku udało 
się zarejestrować sekcję w Pol
skim  Związku Badmintona. 
Obecnie trenuje w niej około 20 
zawodników, którzy we
wrześniu startowali w Wo
jewódzkim Turnieju Klasyfika-

 NASZ ADRES:
44-200 Rybnik, 

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

Biuro czynne od 9. 00 - 17. 00.

klasyfikacyjnym Juniorów i Seniorów
w Radzionkowie. Dwa duety 
„Energetyka,,: Andrzej Kopacz - 
Adam Szczotok oraz Jacek Szy
mik - Marcin Troszka zajmując 
kolejno drugie i trzecie miejsce 
w turnieju, awansowały do 
ogólnopolskiego finału, który 
zostanie rozegrany w listopadzie 
w Płocku.

Jako że badminton uprawia 
coraz więcej młodych ludzi, roz
szerza się również kometkowa 
liga i jeśli wszystko przebiegać 
będzie zgodnie z przewidywa
niami działaczy nowo po
wstających zespołów, „Energe
tycy,, z Rybnika zagrają w skro- 
mniutkiej trzeciej lidze, walcząc 
o awans do drugiej ligi:

Terminaż spotkań:
7. 11. 92 Naprzód Janów - 

„Energetyk,, Rybnik
14. 11. 92 „Energetyk,, Rybnik

- Naprzód Janów /termin ten 
może ulec zmianie/

28. 11. 92 „Energetyk,, Rybnik
- AZS Politechnika Katowice

6. 02. 92 AZS Politechnika 
Katowice - „Energetyk,, Rybnik

Swoje mecze młodzi stażem 
badmintoniści rozgrywać będą 
w Domu Kultury Elektrowni 
„Rybnik,, - „Energetyk,,, ale 
obiecują, iż stosownymi plaka
tami poinformują o nich miesz
kańców Rybnika, na których 
doping bardzo liczą.

/w a c k /

Dobry przykład 
świętowania

N a u c z y c i e l e  
n a  k o r t a c h
Z okazji dnia EDUKA

CJI NARODOWEJ, w dru
gi weekend października na 
kortach Górnika Boguszo
wice rozegrano III Mistrzos
twa Nauczycieli Rybnika 
w Tenisie Ziemnym. Nauczy
ciele rywalizowali w dwóch 
kategoriach wiekowych: 
w grupie do lat 40 zwyciężył 
Mirosław ORCZYK ze 
szkoły podstawowej nr 2,

zawodowi żużlowcy, zawodowi 
organizatorzy etc. Tak powi
nien wyglądać ten sport Na 
żałosną amatorszczyznę jest 
coraz mniej miejsca. I jesz
cze, rzecz jasna, sponsorzy, 
którzy muszą być poważnie 
traktowani przez swych pod
podopiecznych, a nie tylko „cyck

ani,, przy każdej nada
rzającej się okazji. Pieniądze 
w zamian za konkretną 
usługę, czyli reklama i dobre 
wyniki, bo kto chce być re
klamowany przez marnego 
zawodnika, wlokącego się 
w ogonie.

Zawodowstwo to nie tylko 
duże pieniądze i efektowne 
stroje, to przede wszystkim 
system reguł i wolność wybo
ru, lecz z drugiej strony od
powiedzialność za własne de
cyzje i umiejętność ponosze
nia ich konsekwencji.

WACŁAW TROSZKA

F U J I C O L O R

EKSPRES 
Rybnik 
Reja 2

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

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

PORADY PRAWNIKA - w środy
Dyżury prawnika, udzielającego bezpłatnie 

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

tel. 392-134 
tel/fax 20-278

PUH „ULEX,,
Os. Południe 37 

44-253 Boguszowice
prowadzi sprzedaż ratalną 

bez poręczycieli
i bez pierwszej wpłaty, 
sprzętu RTV, zestawów 

do odbioru telewizji satelitarnej, 
kamer video wszystkich typów. 

Linię kredytową obsługuje 
Górnośląski Bank Gospodarczy SA 

- filia Boguszowice. 
Również sprzedaż w leasingu

przed Markiem POPRAW
SKIM z ZSME i Krystia
nem ALDEREM z ZSG 
Jankowice. Natomiast 
wśród seniorów /powyżej 40 
la t/  bezkonkurencyjny oka
zał się nauczyciel wychowa
nia fizycznego ze SP nr 
5 Marian KOTYRBA, dru
gie miejsce zajął Józef WO
JACZEK z ZSG „RY
MER,,, trzecie Andrzej 
SZRUBA ze SP nr 13.

Zwycięzcom oraz organi
zatorom gratulujemy zapału 
i kondycji.

Opr.: wack

TENIS! TENIS! TENIS!
Prywatna Szkoła Tenisa Ziemnego

prowadzi nabór dzieci
/n a  terenie Rybnika, Żor, Wodzisławia i Jastrzębia/ 

w wieku od 6 do 10 lat.
Kandydaci objęci będą profesjonalnym 

szkoleniem przez dyplomowanych 
instruktorów tenisa ziemnego.

Informacje: tel: 715-706 
w godzinach: 10. 00 - 17. 00 

. tel: 719-732 w godzinach: 17. 00 - 21. 00
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f e
Mała Scena Rybnicka

24 października, godz.
19. 00 - 1. 00, WIDEODYS
KOTEKA połączona z loso
waniem wejściówek na 
październik, cena biletu
30. 000 zł

25 października, godz.
19. 00 - 24. 00, WIDEODYS
KOTEKA, cena biletu
20. 000 zł

Teatr Ziemi Rybnickiej 
23 października, godz.

18. 00,  koncert pt. „ROCK 
ROMANTIC,,, wystąpią ze
społy: NAZAR, TAMER
LANE, ICE MACHINE, 
KOVAL, wstęp 40. 000 zł

25 października, godz.
17. 00,  występ „PIGWA 
SHOW,, z nowym progra
mem ekonomicznym pt. 
„WYJDĘ Z SIEBIE,,, wstęp 
50. 000 zł
27 października, godz. 18. 00, 
koncert symfoniczny Orkie
stry Symfonicznej FILHAR
MONII ZIEMI RYBNIC
KIEJ pod dyr. Sławomira 
Chrzanowskiego, cena bi-

PROPOZYCJE

biletów 25. 000 i 15. 000 zł

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

26 października, godz.
19. 00,  film fab. prod. szwe
dzkiej pt. „MOJA SIOST
RA, MOJA MIŁOŚĆ,,, reż. 
Vilgot Sjoman, wstęp za oka
zaniem karnetów /do  naby
cia przed projekcją/

Kino Premierowe przy TZR 
28 i 29 października, godz.

17. 00 i 19. 00, melodramat 
prod. USA pt. „ZA 
WCZEŚNIE UMIERAĆ,,, 
reż. Joel Schumacher, cena 
biletów 15. 000 i 12. 000 zł

Kino WRZOS - Dom 
Kultury w Niedobczycach 
25 października, godz.

17. 00,  film fab. prod. USA 
pt. „BINGO,,

Kino ZEFIR - Dom 
Kultury w Boguszowicach 
25-30 października, godz.

17. 00 i 19. 00, film fab. prod. 
hiszpańskiej pt. „KOLBĄ 
W TWARZ,,

/ g w /

Rock romantic
Jeszcze dziś na scenie Tea

tru Ziemi Rybnickiej od
będzie się koncert, z zainic
jowanego w roku ub., cyklu 
ROCK ROMANTIC.

Będzie okazja obejrzenia 
i wysłuchania „na żywo,, ze
społu TAMERLANE, due
tu NAZAR, który w roku

ub. tak podobał się w Sopo
cie, a także swojską kapelę 
ICE MACHINE, po
chodzącego zza miedzy, bo 
z Wodzisławia, zespołu ME
DIUM oraz grupę EXPE
RIOR.

Wielbicieli romantyczne
go rocka gorąco namawia
my do udziału w imprezie.

/r ó ż /

Koncert w TZR
Pianista Jerzy GODZI

SZEWSKI będzie solistą 
koncertu symfonicznego, ja
ki odbędzie się we wtorek 27 
października w Teatrze Zie
mi Rybnickiej. Wystąpi Fil
harmonia Rybnicka pod dy
rekcją Sławomira CHRZANOWSKIEGO

CHRZANOWSKIEGO, a w progra
mie Koncert Fortepianowy 
c-moll Ludwika von BEET- 
HOVENA, Symfonia Es- 
dur Wolfganga A. MOZAR
TA i uwertura „Hebrydy,, 
MENDELSOHNA.

Wszystkich melomanów 
zapraszamy!

Podziękowanie

z LENO
Jednym z jurorów 

I Międzynarodowego Festi
walu Orkiestr Dętych 
o „Złotą Lirę,,, jaki odbył się 
niedawno w ramach XXIII 
Rybnickich Dni Literatury, 
był Józef LANGOSZ - nasz 
rodak zamieszkały we Wło
szech, muzyk i animator pol
skiej kultury, jednocześnie 
prezydent Towarzystwa Ku
lturalnego „PROSPETTI
VE„. On to właśnie przesłał 
na ręce prezydenta Józefa

MAKOSZA podziękowanie 
za sprawną organizację im
prezy, skierowane również 
do komitetu organizacyjne
go.  Do podziękowań
dołączyły się władze miasta 
LENO, skąd wywodzi się 
orkiestra „Corpo Musicale 
Lenese,,, jedna z laureatek 
konkursu.

Wiele ciepłych słów padło 
również pod adresem perso
nelu hotelu „Olimpia,, 
w Kamieniu.

Józef LANGOSZ poinfo
rmował również, że prezy
dent Józef MAKOSZ został 
honorowym członkiem To
warzystwa Kulturalnego 
„PROSPETTIVE,,.

Festiwal Hare Kryszna
Wszystkich miłośników 

kultury i filozofii hinduskiej 
TOWARZYSTWO KRZE
WIENIA ŚWIADOMOŚCI 
KRISZNY zaprasza na fes
tiwal HARE KRYSZNA, 
jaki odbędzie się w katowic
kim SPODKU 25 paździer
nika o godz. 17. 00.

Bilety na tę imprezę można 
kupić w Rybniku, w sklepie 
ANANDA w zaułku przy So
bieskiego, którego właściciel 
zapewnia również transport 
do Katowic.

Wystąpi międzynarodo
wy zespół GAURANGA 
BHAJAN BAND, a w programie

gramie starożytna muzyka 
medytacyjna, klasyczny ta
niec indyjski, pantomima 
i multivision-show.

Będzie można również ku
pić książki, kasety, artykuły 
indyjskie, a także potrawy 
kuchni wegetariańskiej.

Rybniczanie już niejedno
krotnie mieli okazję do ze
tknięcia się z wyznawcami 
KRYSZNY, którzy urzą
dzali swoje spotkania na 
Małej Scenie Rybnickiej. 
W katowickim Spodku dal
sze wtajemniczenie - również 
dla „niewiernych,,.

/ r ó ż /

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

NIEDZIELA

c. d. ze str. 8
730 Przegląd tygodnia /dla 
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, 
„Początek roku szkolnego,,
8. 25 Film dla niesłyszących: 
„Wolter, człowiek niezwykły,,
9. 25 Słowo na niedzielę /dla 
niesłyszących/
930 Programy lokalne
10. 30 Kraków w jubileuszu 40- 
lecia TP
10. 50 Zwiedzanie telewizji: 10 
minut ze Studiem Sport
11. 00 „Jaś Fasola,, - „Straszne 
kłopoty z Jasiem Fasola,,
11. 30 Seans filmowy - program 
Ewy Banaszkiewicz
11. 50 Zwiedzanie telewizji - red. 
filmowa
12. 00 „Rodzinny bumerang,, - 
ser. obycz.
12. 45 Zwiedzanie telewizji - red. 
edukacyjna i dziecięca
13. 00 „Jaś Fasola,, - „Jaś Fasola 
w podróży,,
13. 30 Zwiedzanie telewizji - red. 
teatralna
13. 40 Historia telewizji
14. 35 Animals - program ekolo
giczny Ewy Banaszkiewicz
15. 30 Godzina z Hanna Barbera
16. 20 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Cudowne lata,,
17. 05 „Mała Apokalipsa,, Costy 
Gavrasa
17. 25 „Samotnik z Massy,, - film 
dok.. o Jacku Bierezinie
17. 45 „Gardzienice - wyprawa 
do granic teatru,,
18. 15 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 20 Jubileusz Bogusława Ka
czyńskiego
19. 20 „Morze wojny, morze 
miłości,, -melodramat prod. 
USA
21. 00 Panorama
21. 30 Koło fortuny - teleturniej
22. 00 Wojciech Młynarski - na 
40-lecie TP
23. 00 Jazz Jamboree’92 - The 
John Lurie National Orchestra - 
retransmisja koncertu
24. 00 Panorama
0. 10 Jazz Jamboree’92 - Joe 
Henderson Trio, Teat George 
Mraz, Al Foster
1. 00 Zakończenie programu

26. 10. 1992 r.
PONIEDZIAŁEK     Program 1
6. 00 Kawa czy herbata
9. 00 Wiadomości
9. 10 Program dnia
9. 15 Mama i ja
9. 25 Dla dzieci: przedszkolny 
koncert życzeń
10. 00 „Dynastia,, /159 / - ser. 
prod. USA
11. 00 „Pierwsze 365 dni życia 
dziecka,, /9 /
11. 30 Tańczą dzieci z ogniska 
baletowego w Lublinie
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Język francuski / 7 /
12. 45 Yellowstone - film w wer
sji francuskiej
13. 15 Język niemiecki /8 /
13. 45 Oblicza Austrii - film 
w wersji niemieckiej
14. 15 Język włoski / 8/
14. 30 Język angielski /8 /
15. 00 „Alf,, - ser. komed. prod. 
USA w wersji ang.
15. 30 Prezentacje - studium re
klamy
16. 00 Program dnia
16. 05 Luz - program nasto
latków
17. 00 Teleexpres
17. 20 „ALF,, - serial komedio
wy prod. USA
17. 50 Sztuka nie sztuka - maga
zyn plastyczny
18. 10 „Magazynio,, - program 
satyryczny
18. 20 Nasi obok nas
18. 45 Raport o zagrożeniach
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości

20. 05 Antena
2030 Teatr Telewizji na świecie: 
„Wirtuoz,,
22. 15 Wiadomości
2230 „Pogranicze w ogniu,, /9 /
- serial TP
2330 „Lutek,, - film dok. Jana 
Łomnickiego o Ludwiku Pers
kim
0. 15 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Programy lokalne
8. 40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
ser. anim.
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
930 Hobby
10. 00 Język angielski /3 4 /
1030 Język angielski / 4 /
11. 00 Język niemiecki / 4 /
1130 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 
dwójki
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport
16.55 „Tajemnicze złote miasta,,
- serial animowany
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych /kroniki z 1956 r. o po
wstaniu w Budapeszcie i pomo
cy Polaków dla Węgier/
17.50 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
1830 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 „Tusitala,, /3 /
20. 00 „Dzieciaki, kłopoty i my„
/9 /
2030 ''Twarz roku 92” - relacja 
z widowiska
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 40 Bez znieczulenia
22. 05 Gwiazdy świecą wieczo
rem: Elżbieta Chojnacka
23. 00 997 - kronika policyjna
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

WTOREK

27. 10. 1992 r.
Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości 
9. 10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole 
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Pogranicze w ogniu,, / 9 /
- ser. TP
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 20 Przyjemne z pożytecznym 
1130 W drugim planie
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Świat chemii / 9 /
13. 15 Kuchnia - jak się oparzyć? 
1330 Fizyka półżartem-dlacze
go jajko pęka?
13. 45 Rysuj z nami
1335 Surowce - oleje roślinne
14. 10 Spotkania z cywilizacją 
/nowości nauki i techniki/
14. 20 Co? Jak? i dlaczego? - rdza 
1430 Tele - komputer
14.50 Przybysze z matplanety
15. 20 My w kosmosie - historia 
astronoautyki
1535 Laboratorium - jumbo 
w remoncie
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Tik - tak oraz 
„Dennis-Zawadiaka,,
1630 Język angielski dla dzieci
/ 2 /
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Królik Bugs przedsta
wia,,
17.50 „Murphy Brown,,
18. 15 Encyklopedia II wojny 
światowej
18. 45 Ściśle jawne - wojskowy 
program publicystyczny
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
1935 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej - „Gorzki ryż,, - film fab. 
prod. włoskiej
22. 05 Listy o gospodarce 
2235 Telemuzak - magazyn mu-

muzyki rozrywkowej
22. 45 Wiadomości
23. 05 Notatnik prowincjonalny 
2330 Studio Sport - Puchar Eu
ropy w koszykówce mężczyzn: 
ARIS SALONIKI - PCS Śląsk 
0. 10 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta
rianie,,
9. 10 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet
10. 00 Język włoski dla 
początkujących / 4 /
10. 15 Język angielski w nauce 
i technice /4 /
1030 Język francuski / 4 /
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych progr. dwójki 
16. 25 Powitanie
1630 Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum - restauracje
16.55 „Kapitan Planeta i Plane- 
tarianie,,
17. 20 Ojczyzna - polszczyzna
17. 40 Moja wiara
18. 00 Programy lokalne 
1830 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA /pow t./
18.55 Europuzzle
19. 00 Legendy filmu: Bracia 
Marx
20. 00 Punkt widzenia /Okęcie - 
port lotniczy/
2030 La la mi do, czyli poryki
wania szarpidrutów
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 „Życie rodzinne,, film 
fab., reż. K. Zanussi
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Ś R O D A  

28. 10. 1992 r.
Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole 
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 Arcydzieła sztuki filmo
wej - „Gorzki ryż,,
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - Sady 
XXI wieku
12. 45 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią
13. 00 Swego nie znacie - K ata
log zabytków
13. 15 Rewizja nadzwyczajna - 
Skarb Feldmarszałka Rommla
13. 45 Spotkanie z literaturą: Po
lska poezja współczesna
14. 15 Pegaz młodych: Obrzeża 
sztuki
15. 10 Teatr TV: Adam Mickie
wicz „Pan Tadeusz., ksiąga V 
1530 Dzieło, arcydzieło, kicz - 
Jan Matejko / l /
1535 Szkoły w Europie - Fran
cuski pomysł
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych: guiz muzy
czny, „Oddział dziecięcy,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Na wariackich papie
rach,,
18. 15 Akademia zdrowego ciała 
18. 40 My i świat - magazyn
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 Studio sport
22. 00 Polska w parlamencie - 
magazyn sejmowy
2230 Leksykon polskiej muzyki 
rozrywkowej
22. 45 Wiadomości
23. 00 „Czy w niebie jest las,, 
2330 „Brzezina,, - film fab. prod. polskiej 

1.00 Zakończenie programu 
Program 2 
8. 00 Panorama 
8. 10 Program lokalny 
8. 40 „Piłkarze,, serial prod. ja
pońskiej
9. 00 Transmisja obrad sejmu
16. 25 Powitanie
1630 Panorama
16. 40 Sport - Gem, set, mecz -
magazyn tenisowy 
16.50 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
16.55,, Piłkarze„ serial 
anim. prod. japońskiej /powt. /  
17. 20 Dom - program porad
niczy

17. 40 Sposób na starość
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA /pow t/
19. 00 Perły z lamusa: „Królowa 
Kelly,, melodramat USA
21. 00 Panorama
21. 30 Ekspres reporterów
22. 05 Studio Teatralne: L. 
Kołakowski „Rozmowa
z diabłem,,
23. 15 „Mosty N ama,, - film do
kum.
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

CZWARTEK

29. 10. 1992
Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Columbo,, / 6 /
11. 10 Jazz w Puławach
11. 30 Bodes - wojskowy film 
dokumentalny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Migawki z Anglii
13. 20 Jak dożyć do stu lat - 
szkoła zdrowia M. Sieradzkiego
13. 40 Tratwą przez Atlantyk
14. 00 Mieszkamy w Polsce - 
w Krakowie
14. 20 Dookoła świata: na Mal
cie
14. 50 Nie tylko Dinozaury
15. 05 Wielki rów afrykański / 3 /  
ser. dok. prod. angielskiej
15. 35 Jak być pięknym, młodym 
i... / 1/ -  magazyn młodzieży
16. 00 Program dnia
16. 05 Kwant oraz „Animals in 
action,,
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Sława,, /16-ost/ser. mu
zyczny prod. USA
18. 10 Magazyn katolicki
18. 35 Co nas obchodzi Maast
richt?
18. 45 Ten stary, dobry jazz - na 
wesoło
19. 00 Tęczowy mini - box
19. 10 Wieczorynka - „Wesoła 
siódemka,,
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Columbo,, / 6 /  - serial 
prod. USA
21. 25 Tylko w Jedynce
22. 25 Piosenki z butiku
22. 45 Wiadomości
23. 00 Dziś w senacie
23. 10 Reporter
23. 45 Język włoski / 4 /
24. 00 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Nowe przygody He-Ma
na,, - ser. anim. prod. USA
9. 00 Transmisja obrad sejmu
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Język angielski w nauce 
i technice / 4 /
16. 55 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial animowany prod.
USA
17. 20 Od pierwszego do pierw
szego - program publicystyczny 
17. 50 Rozmowy o rzeczyniepos
politej A. Małachowskiego 
18. 00 Program lokalny 
18. 30 „Pokolenia„ - ser. prod. 
USA
18. 55 Europuzzle /pow t/
19. 00 „Cywilny front,, / 2 /  - ser. 
prod. USA
19. 50 Cienie życia
20. 00 Wielka piłka
20. 45 Ad Vocem - program Je
rzego Bralczyka
21. 00 Panorama 
21. 30 Sport
21. 45 Koło Fortuny - teleturniej
22. 15 Teatr sensacji: „Kat czeka 
niecierpliwie,, / 2 /
23. 15 „Brygida Szwedzka,, z cy
klu „Oblicza wiary,,
0. 15 Panorama
0. 25 Zakończenie programu

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY

IN PIĄTEK

23. 10. 1992 r.
SOBOTA

Program 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole 
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Wodzirej,, film 
fab. prod. polskiej reż. F. Falk
11. 45 Sto lat - magazyn ubez
pieczeń społecznych
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - bez 
nawozów
1235 Energia - niekonwencjo
nalne źródła energii
12. 45 Tylko u nas
12.55 Temat dnia - Być gwiazdą
13. 00 „Triumf cywilizacji zacho
dniej,,
13.50 Temat dnia - Być gwiazdą 
13.55 O poezji z Leszkiem Dłu
goszem
14. 10 Teleplastikon
14. 25 Temat dnia - Narodziny 
gwiazdy
14. 45 Dookoła książki - maga
zyn czytelnika
1435 Odpowiem na każde pyta
nie
15. 00 Euroturystyka - Kazi
mierz
15. 15 Być tutaj - seks
15.30  Temat dnia - Być gwiazdą 
15.50 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla ósmoklasistów 
15.55 Jaka szkoła? - podręczniki 
nie obowiązują
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Ciuchcia oraz 
film z serii: „Tao, Tao„
16.50 Język angielski dla dzieci 
/3 0 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Triumf cywilizacji zacho
dniej, / 8/-„Czas oświecenia,,
18. 15 Prawo i bezprawie - pro
gram rzecznika praw obywatels
kich
1830 „Obstawa prezydenta,, - 
koncert w Jazz Klubie „Rura,,
19. 00 Wieczorynka - „Kacper 
i jego przyjaciele„
1930 Wiadomości
20. 10 „Wodzirej,, - film fab. 
prod. polskiej reż. F . Falk
22. 00 Zawsze po 21-szej
22. 45 Wiadomości 
23. 05 Film dokumentalny
23. 45 Godzina z zespołem 
„STATUS QUO,,
0. 45 Siódemka w jedynce-Spot
kania z wielkimi pisarzami
1. 45 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - serial anim. prod. USA
9. 05 Benny Hill 
9. 35 Świat kobiet
10. 00 Koncert UB 40 i Roberta 
Palmera, cz. 2
11. 00 Na życzenie-powt. najcie
kawszych programów„Dwójki„
12. 00 -16 .25 Przerwa
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport
1635 „Wojownicze żółwie Nin- 
ja„-ser. anim. prod. USA 
17.20 „Kate i Allie,, / 7/  - ser. 
komediowy prod. USA
18. 00 - 1930 Program regional
ny
1930 Koncert z okazji Dnia 
ONZ /zakończenie dekady 
ONZ na rzecz niepełnospraw
nych/
21. 00 Panorama
2130 Jazz Jamboree 92 - trans
misja koncertu
2230 „Koklusz„ - film fab. 
prod. węgierskiej
24. 00 Panorama
0. 10 Złote lata 60-te - koncert - 
Sopot’92

24. 10. 1992 r.
Program 1
Obchody 40-lecia Telewizji Pol
skiej
7. 25 Program dnia
7. 30 Wieści
7. 40 Zygzak - magazyn młod
zieży wiejskiej
8. 00 Rynek-Agro - program
o wiejskim biznesie
8. 20 Z Polski...
8.35 Wszystko o działce
9. 00 Wiadomości
9. 10 Ziarno-progr red. katolic
kiej dla dzieci i rodziców
9. 35 5-10-15 film z serii „Krzysz
tof Kolumb,, / 8 /
10. 50 Język angielski dla dzieci 
/3 1 /
11. 00 Closterkeller - koncert ze
społu
1130 Telewizyjny koncert ży
czeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 Odyseja zwierzęca / 4 /  - 
ser. dok. prod. USA
13. 00 Walt Disney przedsta
wia: „Super Baloo„-„Syrenka„ 
/ 2/
14. 20 Teatr Telewizji: G. B. 
Shaw „Żołnierz i bohater,,
16. 00 „Dwa narody-jedna oj
czyzna,, - rep.
16. 30 „W życiu jak w teatrze,, 
/4 /-„D o kabaretu wstąp...,,
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Domek na prerii,, / 1 7 / 
ser. prod. USA
18. 15 Wiecznie zielone - teletur
niej muzyczny
18. 30 Pegaz
19. 00 Małe wiadomości DD dla 
dzieci
19. 10 Wieczorynka: „Przygód 
kilka wróbla Ćwirka,,
19. 30 Wiadomości
20. 05 Powitanie
20. 10 Polskie ZOO /wydanie 
specjalne/
20. 30 „Młody Indiana Jones
i klątwa szakala,, - film przygo
dowy
22. 10 Lwi pazur mistrza / l /  - 
Jeremi Przybora
22. 35 Liza Minneli - koncert
23. 25 Wiadomości
24. 00 „Wywiad,, /1987 r . / - film 
fab. prod. włoskiej, reż. F. Fel
lini
Program 2
7. 30 Kaliber’92 - wojskowy ma
gazyn filmowy
8. 00 Panorama
8. 05 Ulica Sezamkowa - pro
gram dla dzieci
9. 05 Ona - magazyn dla kobiet
9. 25 Powitanie
9. 30 Tacy sami - program 
w języku migowym
9. 50 Magazyn przechodnia
10. 00 Z Ziemi Polskiej: „Nowi 
Australijczycy,,
10. 30 Artysta i jego świat - „Ar
tyści i modele,,,,, Niewolnicy 
mody - Ingres,, / l /  - film dok. 
prod.
11. 00 Kinomania - magazyn fil
mowy
11. 30 „W O W „/l/ „Hej WOW „ 
- pilot serialu TP
12. 00 Wzrockowa lista prze
bojów Marka Niedźwieckiego
12. 30 Auto - magazyn
13. 00 Studio Sport - sylwetka 
mistrza: Senna
13. 50 Za chwilę dalszy ciąg pro
gramu
14. 20 Róbta co chceta
14. 40 Seriale, seriale...
15. 00 Zwierzęta świata - „Wielki 
rów afrykański„
1530 Lekarz domowy
15. 50 Powitanie
15.55 „Połowy na rzece wspo
mnień Jerzego Waldorffa,,
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
1630 Panorama
16. 40 „Pełna chata,, /1 7 / - serial 
prod. USA
17. 10 Przeżyjmy do jeszcze raz - 
studio 2
17. 30 Nowe seriale telewizyjne
18. 00 Program lokalny
1830 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 35 Benny Hill

19. 00 Jazz jamboree’92 - Buster 
Williams Something More 
20. 05 Powitanie
20. 10 Koncert z okazji 35-lecia 
Ośrodka Telewizji
21. 00 Panorama
21. 25 Historia gmachu przy pla
cu Powstańców Warszawy 7
22. 10 „Mąż Pani Ambasa
dor, / 12/
23. 10 Kabaret OTTO
24. 00 Panorama

25. 10. 92 r
Program 1
Obchody 40-lecia Telewizji Pol
skiej
2. 00 Wiadomości - wydanie spe
cjalne
2. 05 Dziennikarze’92
2. 20 Studio Sport
3. 10 Lwi pazur mistrza/2/-„Do
rywczy konkubin,,
3.3 0  Komedie, komedie... - /fra 
gmenty filmów i seriali/
4. 10 Z archiwum: „Barbara 
i Jan,, / 4 /  „Oszustka,,
4.35  Lwi pazur mistrza /3 /
4.55 Z archiwum rozrywki: 
„Miks„
5.35  Lwi pazur mistrza /4 /
6. 00 Z archiwum rozrywki 
„Powróćmy jak za dawnych lat,,

630 Z archiwum rozrywki „Ak
tor i piosenka,, - M . Czechowicz 
635 Program lokalny
8. 00 Tydzień - program redakcji 
rolnej
9. 00 Zamek Eureki / 8 /  - serial 
prod. USA
9. 25 Teleranek /20-lecie teleran- 
k a /
930 „Zorro,,
10. 30 Dwa ludzie z „Sondy,, 
/fragmenty progr/
10. 50 Telewizyjny koncert ży
czeń
11. 15 Teatr Telewizji: F. Dur
renmatt „Jesienny Wieczór,,
12. 10 Antena /rozwiązanie ple
biscytu na najpopularniejsze 
programy 40-lecia/
12. 50 Wiadomości 40-lecia
13. 15 Wielka gra - /historia T P /
14. 05 Losowanie nagród dla 
abonentów
14. 30 Telewizyjne manipulacje 
/możliwości techniki/
14. 40 „Wykład inauguracyjny 
z historii telewizji łatwej, lekkiej 
i przyjemnej, czyli 40 lat 
minęło...,,
15. 25 Mass - opium /ro la 
progr. publicysty
16. 05 Dwie legendy - Jan Cisze
wski i Tomasz Hopfer
16. 20 Konkurs na prezenterów 
16. 35 Lwi pazur mistrza / 5 /  - 
„Kod paznokieć czeladnika,, - 
program Andrzeja Strzeleckie
go
17. 00 Teleexpress
17. 20 Dynastia
18. 30 Wręczenie nagród prze
wodniczącego Komitetu d /s 
Radia i Telewizji za twórczość 
telewizyjną
19. 00 Wieczorynka: „Nowe 
przygody Kubusia Puchatka,,
19. 30 Wiadomośd
20. 05 Madej Niesiołowski z or
kiestrą
21. 15 „Wolter - człowiek nie
zwykły,, / 5 /
22. 15 Sportowa niedziela 
22. 45 Pegaz
23. 20 Kino konesera: „Pułkow
nik Redl,, - dramat społeczny 
prod. niemiecko-węgiersko-aus- 
triackiej/1985 r/reż. Istvan Sza
bo
1.50, Zakończenie programu 
P rogram 2
0. 10 „Tina Turner - Dziewczyna 
z Nutbush,,
1. 10 „Pod znakiem węża,, - 
wspomnienie o teatrze KOBRA
2. 00 „Nitti - prawa ręka Al 
Capone,, - dramat sensacyjny
3. 40 Panorama
4. 10 Studio Sport - sportowe 
przeboje TV
5. 00 „Guns, N, Roses,, - koncert 
zespołu
6.20 Teatr Sensacji: „Kłopoty to 
moja specjalność,,
730 Powitanie

c. d. na str. 7
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Pod znakami zodiaku

Wróciły do łask spodnie na 
wieczór

Moda
italiana

Kiedy w ostatni week
end sypnęło śniegiem, nie 
bardzo wierzyłyśmy włas
nym oczom. Zima? Już? 
A przecież jeszcze w pamięci 
miałyśmy sobotni telewizyj
ny przekaz z wielkiej gali 
z okazji 40 urodzin wielkiej 
damy - MODY WŁOS
KIEJ. Jubileuszowy pokaz 
odbył się w cudownej scene
rii HISZPAŃSKICH 
SCHODÓW w Rzymie i ba
rokowej fontanny u ich 
podnóża. Rozpoczęły go 
modelki w historycznych już 
kreacjach, lat 50, 60 i 70, 
będących własnością wielu 
koronowanych głów
i gwiazd ekranu. Potem 
przedstawili się najmłodsi, 
a jako że pokaz był galowy, 
stroje również. Prawdziwa 
uczta dla oczu i dowód na to, 
że moda jest sztuką.

Gwoździem programu 
byli jednak weterani, w zna
komitej zresztą formie: AR
MANI, FERRE i VALEN
TINO. Narszcie pokazało 
się coś do noszenia, choć 
i wieczorowych kreacji nie 
brakło. Kolory: czerń, szary, 
grafit, czerń z bielą, biel, 
trochę czerwieni. „Nowa,, 
długość za łydkę, powiewne 
doły, żadnych specjalnych 
estrawagancji czyli to wszys
tko, co w modzie włoskiej 
najbardziej lubimy. Choć 
spodnie nigdy z kolekcji nie 
zniknęły, na rzymskim po
kazie było ich jakby więcej, 
także w wersji wieczorowej, 
gdzie ostatnio królowały 
krótkie sukienki.

Siedzący w pierwszym 
rzędzie Sylwester Stallone 
spoglądał na wybieg zza 
okularów z niekłamanym 
zachwytem...

Wróżka

B ARAN
Bijesz, jak to BARAN, głową w mur. Może przedtem użyć 

głowy w zupełnie inny sposób?
B Y K

Wszystkie, zazwyczaj negatywne, emocje wymalowane są 
na Twojej twarzy. Spróbuj je ukryć, bo pracują na Twoją 
niekorzyść...  

BLIŹNIĘTA
Oczekujesz niemożliwego, nikt nie jest w stanie sprostać 

Twoim wyidealizowanym wyobrażeniom o tym 
„najpiękniejszym ze

Mimo Twojej skorupy Jesteś wrażliwszy niż otoczenie sądzi. 
Aby mogło to docenić, wyjdź z niej od czasu do czasu... Daj się 
poznać 7

L E W
Najważniejszą, tegoroczną podróż masz już za sobą... Teraz 

pozostało zbierać jej owoce, a plon jest niezgorszy. Nie 
zmarnuj szansy!

PANNA
Ukrywanie na nic się nie zda! Zostaniesz postawionyw 

pierwszym rzędzie i nie mów, że nie chcesz i nie umiesz. To 
będzie prawdziwa próba...

WAGA
Czyny powinny iść za słowami, a nie odwrotnie. Ludzie wolą 

wiedzieć wcześniej, co ich czeka. Ty nie dajesz im takiej szansy 
SKORPION

Na horyzoncie pojawia się nowy sposób zarabiania 
pieniędzy, co może przydać się w przyszłości, kiedy znudzą Cię 
dzisiejsze obowiązki...

STRZELEC
Spróbuj skupić się na ludziach i to najbliższych. Ważniejszy 

jest kontakt psychiczny niż najwymyślniejsze dobra materialne 
KOZIOROŻEC

Mniej arogancji i wysokiego C! Przecież w głębi ducha ta 
poza Ci ciąży i wcale nie jest Twoim naturalnym stanem 

WODNIK
Słowa, słowa... Za dużo ich i akurat nie te co trzeba. Nie 

potrafią one jednak ukryć Twoich prawdziwych rozterek
R Y B Y

Powinieneś zdobyć się na więcej stanowczości 
i konsekwencji. Intuicja intuicją, ale nie może ona zastąpić 
rozsądku...

Pomyśl o sob ie

Coś dla panów
GERNETIC International 

proponuje również coś dla 
panów

- balsam po goleniu o świeżej, 
dyskretnej nucie zapachowej, 
ma następujące właściwości:

- ściągające dzięki ekstrakto
wi z arniki

- rewitalizujące /ekstrakt ze 
skrzypu/

- łagodzące /ekstrakt z ru
mianku/

- oczyszczające /ekstrakt 
z nagietka/

Dzięki swym składnikom 
nadaje skórze aksamitną 
świeżość. Balsam po goleniu, 
bez alkoholu jest środkiem 
pielęgnującym, dzięki wysokiej
zawartości wyciągów roślin
nych. 

GERNETIC International

następujące właściwości:
- pielęgnacja przy łysieniu ło

jotokowym /u  kobiet 
i mężczyzn/

- pielęgnacja i szybkie zwal
czanie łupieżu

- pomoc przy wszelkich pro
blemach ze skórą głowy /łupież, 
egzemy, łuszczyce /

- może wstrzymać wypadanie 
włosów /u  kobiet i mężczyzn/

- pobudza odrastanie włosów 
/szczególnie u kobiet/w  wypadk

u zaburzeń psychicznych lub 
organicznych, a także jako efekt 
uboczny przyjmowania leków. 
Produkty te są skomponowane 
z różnych roślin, chodzi przede 
wszystkim o połączenie 4 sub
stancji podstawowych, które 
wpływają na ożywienie skóry 
głowy, regulację funkcji gru

gruczołów łojowych, oddychanie 
komórkowe i rewitalizację 
komórek epidermy. Produkty te 
są dobrze znoszone przez skórę, 
me zawierają żadnych substan
cji szkodliwych. Te trzy środki 
leczące i pielęgnacyjne do 
włosów o niezwykłej jakości, 
przynoszą szybko trwałe efekty.

KREATUL - co trzeci dzień 
jedna ampułka rano.

Zawartość należy wmasować 
w skórę głowy. Wieczorem 
umyć głowę szamponem M E
DUL. jeśli ampułka była za
stosowana wieczorem, włosy 
trzeba umyć następnego dnia 
rano.

Gdy tylko dadzą się zauważyć 
rezultaty kuracji, częstotliwość 
stosowania ampułki może zo
stać zredukowana /rano  lub 
wieczorem co 5 lub 8 dni/.

CZTICUL - codziennie rano 
lub wieczorem wmasować 
trochę lotionu w skórę głowy. 
Włosy pozostają miękkie, pu
szyste i dają się łatwo czesać.

MEDUL - ten bardzo łagod
ny szampon umożliwia codzien
ne mycie włosów /rano  lub wie
czorem/. W zależności od po
trzeb można myć głowę codzień 
albo co dwa lub trzy dni.

W następnych numerach 
„GR,, podamy uzupełniające 
grupy substancji odżywczych, 
których całe serie opracował A. 
Laporte, a które wspomagają 
i przyspieszają rezultaty 
pielęgnacji środkami Gernetic 
International.

Na podstawie 
INFORMATORA 

A. LAPORTE 
opracowała: K. Piasecka

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
2 listopada br., wylosowana 
zostanie nagroda w postaci 
kasety video ufundowana 
przez PUH „ULEX„

z Rybnika - Boguszowie, 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 40 
z dnia 9 października br. 
otrzymuje Małgosia
Krześniak, zam. ul. Gliwicka 
64/33, 44-200 Rybnik.

Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


