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Szkoła Zarządzania i Marketingu

N Na st a r cie
Oficjalna inauguracja pie

rwszego roku akademickie
go SZKOŁY ZARZĄDZA
NIA I MARKETINGU, ja
ka odbyła się w ub. ponie
działek 26 października w - 
będącym również jej sie
dzibą - budynku rybnickiego 
Ośrodka Politechniki 
Śląskiej, zgromadziła prawie 
wszystkich, którzy przyczy
nili się do jej powstania.

Stronę francuską repre
zentowali:  przedstawiciel
ambasadora Francji w Po
lsce, radca handlowy amba
sady, konsul Fredéric NIE
DZIELSKI, wiceprezes 
Fundacji France-Pologne Je
an-Jacques ROUSSIER, 
prezes Rady Nadzorczej 
Uniwersytetu w Metzu, jed
nocześnie wicerner tego mia
sta Dominique GROS, dyre
ktor Institute Universitaire 
de Technologie w Metz Je
an-Jacques SCHAAL, szef 
Wydziału Zarządzania i Ad
ministracji tegoż instytutu, 
koordynator projektu ze 
strony francuskiej Etienne 
B Ą U M G A R T N E R ,  
państwo Leonard i Gaire 
SCHWEIZER oraz przed
stawiciele instytucji konsul
tingowej AGIR - Pierre 
LARRY, Andre FEOUR 
i Jacques CUSSE, jak 
również przedstawiciele 
ośmiu przedsiębiorstw z Lo-

Lotaryngii, którzy zadeklaro
wali organizację stażów na 
VI, dyplomowym semetrze 
dla studentów szkoły. Sta
wiają sobie także za cel na
wiązanie kontaktów z naszy
mi kołami przemysłowymi.

Obecni byli także: Kura
tor Oświaty Janina PILAR- 
D Y -K O Z A R Z E W S K A , 
a także przedstawiciele Poli
techniki Śląskiej w osobach 
prorektora d/s dydaktycz

dydaktycznych prof. dr hab. Bolesława 
POCHOPIELĄ, szefa 
tworzącego się Wydziału 
Zarządzania Politechniki 
Śląskiej prof. dr hab. Leszka 
BENTKOWSKIEGO oraz 
szefa rybnickiego Ośrodka 
Politechniki Śląskiej doc. dr 
Szczepana WYRY. Gospo
darzy miasta reprezentowali 
prezydent Rybnika Józef 
MAKOSZ, przewodnicząca 
Rady Miasta Urszula SZYNOL

S  oraz wiceprezydenci 
Jerzy KOGUT i Michał 
ŚMIGIELSKI, a także dyre
ktor rybnickiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty Euge
nia WIATRAK, dyrektor 
Ośrodka Alliance Francaise 
Elżbieta PANICZEK. Nad 
całością czuwał koordyna
tor projektu ze strony pol
skiej Leonard CICHOS.

c. d. na str. 3

Partnerzy... Foto: wack

Pierścień arcybiskupa
Minioną sobotę, niedzielę 

i poniedziałek ks. arbp Da
mian ZIMOŃ spędził w Ry
bniku, wizytując parafię św. 
Antoniego. Ostatnim punk
tem programu wizytacji 
/wypełnionego rozlicznymi 
spotkaniami i nabożeń
stwami/ było spotkanie 
w auli II LO im. Hanki Sawi
ckiej z nauczycielami i kate
chetami szkół z terenu para
fii św. Antoniego.

Nieco wcześniej, w poblis
kim kościele św. Antoniego, 
arcybiskup odbył spotkanie

z młodzieżą popularnej 
„Hanki,,, w czasie którego 
odbyła się krótka konferen
cja prasowa. Arcybiskup od
powiadał na pytania licea
listów dotyczące wielu pro
blemów. Pytano o arcybis
kupie obowiązki, hobby 
/jak się okazało narty i tury
styka/, o pomoc dla dzieci 
chorych na AIDS, a także 
o to, czy Damian Zimoń 
chciałby zostać papieżem? 
Siłą rzeczy odpowiedź była 
nieco wymijająca, ale za to 
błyskotliwa. Arcybiskup

opatulony biskupim szalem 
okazał się duchownym o sta
lowych nerwach i puścił 
w obieg swój arcybiskupi 
pierścień tak, by każdy mógł 
go z bliska zobaczyć. Oczy
wiście wszyscy okazali się 
uczciwi i insygnium władzy 
biskupiej wróciło do właści
ciela.

W auli, w której znalazło 
się miejsce na ekspozycję 
prac plastycznych uczniów 
szkoły, zasiedli nauczyciele 
kilku pokoleń. Po krótkim 
programie artystcznym, na

który złożyły się dwa krótkie 
kabaretowe gwarowe teksty 
wykonane przez dwócn 
ucznków, głos zabrał Da
mian Zimoń, który 
nawiązując do lat powojen
nych i ideologii państwa to
talitarnego, mówił o szan
sach jakie stawia przed dzi
siejszym człowiekiem okres 
przełomów. Mówił również 
o konieczności tworzenia 
rzeczy nowych w oparciu 
o wartości chrześcijańskie, 
wychodząc jednak od god
ności człowieka i od jego 
wolnej woli i wolnego wybo
ru. Jak stwierdził: 
„Rybnickie je s t świadectwem  
trwania przy  wartościach 
ch rześcijańskich, rybnickie 
ma tradycje, dobrych 
nauczycieli,,. Wszyscy uczes
tnicy spotkania otrzymali na 
pamiątkę od arcybiskupa 
książkę Zofii Kossak-Szczu
ckiej pt. „POŻOGA,, /pier
wsze oficjalne powojenne 
wydanie/ opowiadające 
o tragicznych losach kreso
wych Polaków z Wołynia 
w  latach 1917-1919/.

Spotkanie zakończyło się 
zwyczajną, daleką od ofic
jalności rozmową z grupą 
nauczycieli, którzy pozostali 
jeszcze po części oficjalnej na 
sali. zaś arcybiskup 
spełniając prośbę, składał 
swoje autografy na książce 
Z. Kossak-Szczuckiej. W ten 
sposób dobiegła końca ka
noniczna wizytacja parafii 
św. Antoniego.

WACŁAW TROSZKA

M etropolita Górnośląski 
w czasie przyjacielskiej 
rozmowy z  młodzieżą

Foto: wack

„Czym będzie wieczność świata, 
gdy On go pochłonie!
- Jedną chwilką„ / A. M ickiewicz/

O d esz li - n a  chw ilę ...
Każdy z nas ma wokół sie

bie ślady tych, których 
pożegnał na zawsze... Gdy 
o nich myślimy, używamy 
słów oznaczających ostatecz
ność rozstania, nieodwo- łal
ność wyroków Boskich lub 
losu. Ból i poczucie straty 
umacniają nas w takim wi
dzeniu zjawiska śmierci.

Ale skoro prawie każda re
ligia i każda kultura oddają 
duchom przodków cześć i na
leżne miejsce wśród żyjących, 
to może nie powinniśmy ak
centować ostateczności roz
strzygnięć? Może nasi zmarli 
odeszli tylko na chwilę... 
przed nami? Bo przecież za 
chwilę i my dołączymy do 
nich...

Za mniejszą lub większą 
chwilę i nasz los dopełni się, 
a wtedy może spotkanie 
w krainie cieni będzie takim,

jak spotkanie po krótkim  
spacerze po padole ziemskim

Jakkolwiek jest i tak do
wiemy się o tym później, tutaj 
możemy jedynie wierzyć, 
przeczuwać lub próbować do
ciekać.

A nad grobami pomyślmy 
o tych, co odeszli na chwilę 
przed nami. I  o sobie.

W gronie osób bliskich 
„Gazecie Rybnickiej„ także 
ponieśliśmy straty. Odeszli 
od nas: pan H EN RYK  KNA
PC ZYK , syn przedwojennne
go redaktora „Gazety Ryb
nickiej „ i współautor je j od
rodzenia w 1990 roku oraz 
pani JANINA PODLODO
WSKA, nasza serdeczna 

przyjaciółka, poetka i auto
rka powieści, które drukuje
my w odcinkach.

Żywa pamięć o Nich prze
konuje, że odeszli tylko na 
chwilę...

Eugenia PLUCIK

Jarosław J . Szczepański /R ad io  W olna Europa - W arszaw a/ 
- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej„

Zagadki statystyki
Przez trzy kwartały obecnego 

roku - zdaniem specjalistów 
z Głównego Urzędu Statystycz
nego i Centralnego Urzędu Pla
nowania, zdecydowanie wolniej 
zwiększało się bezrobocie, wol
niej rosły ceny, wyższa niż przed 
rokiem była natomiast produk
cja przemysłu i budownictwa. 
Niestety nie powiększyły się do
chody budżetu z tej racji. Gdzie 
tkwi więc tajemnica tej roz
bieżności?

Szefowie obu tych urzędów 
nie potrafią jednoznacznie na to 
pytanie odpowiedzieć. Ich zda
niem przemiany zachodzące 
w gospodarce wymuszają 
zwiększanie się produkcji sprze
danej powstającej w prywatnym 
sektorze. Trzy kwartały dały już 
85 procent całości wytworzonej 
produkcji tam powstałej. Jed
nakże zdaniem tak urzędów 
skarbowych, jak i - komenta
torów ekonomicznych - nieefek
tywność przepisów podatko
wych, powoduje, że ta coraz 
większa,  efektywniejsza
i prężniejsza część powstałego 
produktu nie daje swego od
zwierciedlenia w dochodach 
skarbu państwa. Przypomnieć 
tu warto dane zamieszczone nie
dawno w dzienniku „Rzeczpo
spolita,,. O deficytowości
większej części sektora prywat
nego w Polsce.

Nie można też - co podkreśla 
zdecydowanie szef CUP Jerzy 
Kropiwnicki,  traktować
poważnie informacji o tym, iż 
prawie wszyscy pracujący w sek
torze prywatnym mają pensję 
w wysokości płacy minimalnej 
obowiązującej w sektorze 
państwowym. Te dane wskazują 
na ukrywanie prawdziwych in

formacji o zarobkach pracow
ników.

Jerzy Kropiwnicki podkreśla 
zdecydowaną zmianę w bilansie 
dewizowym. Jego zdaniem 
wystąpiła nadwyżka exportu 
nad importem i to znaczna. 
Uważa on, że w grudniu br 
należy spodziewać się dodatnie
go salda w wysokości ponad 
sześciu miliardów dolarów. 
Kwestią jednakże nie rozstrzy
gniętą pozostanie wciąż statys
tyka handlu zagranicznego, 
która po wprowdzeniu od stycz
nia br nowego formularza cel
nego SAD pozostaje jednak ta
jemnicą: zdaniem Kropiwnic
kiego import do wysokości 10 
tys. dolarów nie jest objęty przez 
polską statystykę. Nie spraw
dziły się więc zapewnienia 
szefów GUS o tym, iż po wpro
wdzeniu nowego formularza 
wszystko stanie się jasne.

Nie zmienia to jednak sytuacji 
zadłużenia Polski. W końcu sie
rpnia wyniosło ono ponad 51 
miliardów dolarów i było o 2, 5 
mld dolarów wyższe, niż przed 
rokiem.

Interesujące jest natomiast to, 
że od sierpnia 1990 roku, a więc 
od wejścia w życie ustawy o pry
watyzacji przedsiębiorstw 
państwowych sprywatyzowa
nych zostało ponad dwa tysiące 
firm. W tym roku zmianami 
objętych zostało ponad 600 
przedsiębiorstw nierolniczych 
i blisko 140 rolniczych, a w stan 
likwidacji postawiono już 450 
przedsiębiorstw w stan likwida
cji.

Istotne jest również to, że 
płace w sektorze państwowym 
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ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

APEL    RADY MIASTA RYBNIKA DO MIESZKAŃCÓW
Nie możemy całkowicie uchronić się przed działaniem 

zanieczyszczyń środowiska, możemy jednak sami je nieco 
zmniejszych.

POMÓŻMY SOBIE SAM I!
NIE SPALAJMY:

* żadnych plastikowych butelek po sokach, wodach oraz 
po środkach chemicznych służących do utrzymania czystości

* plastikowych worków po mleku, kubków po serkach, 
śmietanie i lodach,

* lalek i zabawek plastikowych oraz gumowych,
* starych torebek z imitacji skóry oraz reklamówek
* opon i dętek,
* zużytych tapet zmywalnych,
* zużytych długopisów, plastikowych okładek na książki, 

pudełek po kremach, opakowań po lekarstwach,
* oraz wszystkich innych wyrobów z plastiku, folii i gumy,
bowiem przedmioty te przy spalaniu wydzielają substancje

szczególnie toksyczne i rakotwórcze.
Wymienione powyżej przedmioty powinny być gromadzone 

w pojemnikach, a następnie wywożone na miejskie składowis
ko odpadów. Wysypisko położone jest w Rybniku-Bogu
szowicach /dojazd od ulicy Świerklańskiej/.

Usługi w zakresie wywożenia odpadów świadczą Rybnickie 
Służby Komunalne /adres: Rybnik, ul. 3 maja 12, tel. 212-33/.

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

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

Stawka
wywoławcza

1. Zebrzydowicka 2 178, 0 2. 11. 92r. 9-11. 00 30 tys. zł
1 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. 12-14. 00 70 tys. zł
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 Lokalo

wego 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.

Vadium 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.

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza ustny PRZETARG nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Rybniku przy 
ul. Chrobrego 15, na działce o pow. 2120 m kw. zapisanej 
w KW 3461.

Kubatura budynku wynosi 1261 m2
Wartość budynku: 947. 758. 385 zł
Wartość gruntu: 224. 720. 000 zł
Cena wywoławcza: 1. 200. 000. 000 zł.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22-364.
Wizja lokalna nieruchomości w dniu 12 listopada 

o godz. 10. 00.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 1992 r. o godz. 

10. 00 w sali nr 37 , I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika, 
ul. B. Chrobrego 2.

Wadium w wynosi 10 proc. ceny wywoławczej, które 
należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej 
do dnia przetargu do godz. 9. 30. Dodatkowo należy wpłacić 
koszt organizacyjny przetargu w wysokości 50. 000 zł.

W przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego 
przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.

ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Urząd Miasta Rybnika organizuje KONKURS na opra
cowanie koncepcji przebudowy Mogił i  Pomnika Po
wstańców III Powstania Śląskiego usytuowanych na cmen
tarzu wyznaniowym w Rybniku przy ulicy Cmentarnej.

Zakres opracowania obejmuje ukształtowanie pod 
względem architektonicznym mogiły zbiorowej, odnowienie 
bryły istniejącego pomnika oraz Mogiły Dowódców Powstań 
Śląskich, znajdującej się w bliskim sąsiedztwie Pomnika 
Powstańców.

Dodatkowych INFORMACJI udziela Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Rybnika, tel. 230-11. Oprcowa- 
nia należy składać w Kancelarii Urzędu M iasta ul. Chrob
rego 2, pokój nr 21 w terminie do 15 grudnia 1992 r.

Wyboru najlepszego rozwiązania dokona Komisja po
wołana przez Prezydenta Miasta.

L is t y  do re dakcji

Nie zabrakło 
serdeczności

Jeszcze dziś jestem pod 
wrażeniem przemiłej atmo
sfery, życzliwości i troski 
z jaką spotkałam się z okazji 
Dnia Nauczyciela w Szkole 
Podstawowej Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego w Rybniku. Dla
tego postanowiłam podzielić 
się krótką refleksją i przeka
zać za pośrednictwem Wa
szej poczytnej gazety najser
deczniejsze podziękowanie 
Dyrekcji i Gronu Koleżanek 
w przygotowaniach organi
zacyjnych umożliwiających 
m. in. nam emerytom spot
kanie się w szkole, w której 
pozostawiliśmy cząstkę na
szego serca i lata niełatwej 
pracy na rzecz dzieci specjal
nej troski.

Tegoroczny Dzień Nau
czyciela przerósł moje ocze
kiwania. Już sama treść za
proszenia bardzo mnie 
wzruszyła - cytuję: „Nauczy
cielami jesteśmy zawsze, 
przez całe życie. Serdecznie 
zapraszamy do szkoły, 
w której przepracowała Pani 
tak wiele godzin i dni. Cze
kają uśmiechnięte buzie 
dzieci i wesoły gwar, a także 
serdeczność Dyrekcji
Szkoły...,,, a potem prze
piękne występy dzieci 
dających z siebie całą swoją 
energię,  śmiałość
w występach artystycznych 
specjalnie dla nas przygoto
wanych. Były też serdeczne 
słowa sympatii i zatroskania 
ze strony Dyrekcji i młod
szych koleżanek i kolegów. 
Uwieńczeniem tego Dnia 
było spotkanie przy kawie 
ubogacone najlepszymi 
wspomnieniami i humorem. 
Wszyscy emeryci wracali do 
domu z kwiatkiem w ręku, 
tak jak przed laty, kiedy tam 
się pracowało. W drodze do 
domu na usta cisnęły się 
słowa:  „... człowiek jest
człowiekowi potrzebny do 
szczęścia...,, Szkoda tylko, 
że nie wszędzie pamiętano 
o nauczycielach emerytach, 
którym zwłaszcza teraz po
trzebne są: życzliwość szacu
nek i zrozumienie.

Aniela Rojek 
nauczyciel emeryt

IV Konferencja Naukowa w Rybniku
„ Wartości symboliczne 

w tradycji kulturowej 
Śląska„ to temat dorocznej 
konferencji z cyklu „Tra
dycje kulturowe i historyczne 
Śląska„, organizowanej 
przez Teatr Ziemi Rybnic
kiej i miejscowe Muzeum, 
wspólnie z filią Uniwersyte
tu Śląskiego w Cieszynie 
oraz Zakładem Nauk 
Społecznych.

Wykładowcami będą 
m. in. prof. dr hab. Jan

PRZEWŁOCKI /Instytut 
Nauk Politycznych i Dzien
nikarstwa UŚ w Katowi
cach/, prof. dr hab. Irena 
B U K O W S K A - F L O -  
REŃSKA /Zakład Nauk 
Społeczny UŚ w Cieszynie/, 
dr Ewa SADOWSKA /K a
tedra Architektury Polskiej 
w Politechnice Krakows
kiej/, mgr Maria LIPA-KU
CZYŃSKA /Muzeum 
Górnośląskie w Bytomiu/.

Tematy referatów są wielce

ce interesujące. Wymienić 
należy choćby takie:
„Kultura a wartości symbo
liczne„ czy „Symbole
w kulturze ludowej pogra
nicza etnicznego
i regionalnego„.

VI Konferencja Naukowa 
odbędzie się w sali Malej 
Sceny Rybnickiej przy 
ul. Kościuszki 54, w piątek 
dnia 6 listopada br. Początek 
o godz. 10. 00.

Losy pracowników 
STAROSTWA

Szanowna Redakcjo,
dotarł do moich rąk egzemp

larz Waszej Gazety z notatką 
dotyczącą prośby o kontakt 
w sprawie losów pracowników 
byłego Starostwa w Rybniku - 
K. Łyczki,  S. Wolińskiego,
P. Staniczka,  K . Grychtoła
i M. Szczepańskiego. Jestem sy
nem Konstantego Łyczki. Oj
ciec mój zmarł w 1959 roku 
w Rybniku. Posiadam informa
cje dotczące losów wspomnia
nych osób i ich rodzin. Oprócz 
wiadomości wynikajcąych
z wzajemnych kontaktów, jes
tem w posiadaniu szeregu zdjęć 
fotograficznych zespołu praco
wników starostwa oraz zdjęć
o charakterze prywatnym osób
i ich rodzin. Oprócz tego posia
dam, chyba unikalny zbiór ka
rykatur pracowników Staro
stwa w Rybniku i ówczesnego 
organu samorządowego - Wy
działu Powiatowego. Karykatu
ry te zostały wykonane w końcu 
lat trzydziestych na pamiątkę 
pożegnania na stanowisku starosty rybnickiego J. Wyględy.

Bardzo chętnie udzielę zainteresowanym Osobom informacji 
dotczących zdanych mi faktów 
z życia wym . obywateli Ryb
nika.

Z poważaniem
A. Łyczko

Łańcuch ludzi dobrej woli
„Każdy z racji swojej wolności 
może pogłębić się w bezintereso
wności i dawaniu,,

J. Vannier

W każdym człowieku drzemie 
chęć niesienia pomocy ludziom 
słabym, pokrzywdzonym przez 
los,  niepełnosprawnym.
W każdym człowieku drzemie 
także nadzieja, że są ludzie, 
którzy z racji swojej wolności 
chcą pogłębiać się w bezintere
sowności i dawaniu.

W nowym Roku Szkolnym 
1992/93 utworzył się już nowy 
„ŁAŃCUCH LUDZI DOB
REJ WOLI,,, którzy swój szcze
ry zapał pomagania innym, 
zwłaszcza dzieciom specjalnej 
troski, potrafili wprowadzić 
w czyn. Za pomoc, trud i okaza
ne serce wychowankowie Spec
jalnego Ośrodka Szkolno-Wy
chowawczego w Rybniku prze
kazują najserdeczniejsze po
dziękowanie dla wszystkich, 
którzy ten wspaniały łańcuch 
miłości i przyjaźni utworzyli:

- ELEKTROWNIA „RYB
NIK,, w Rybniku-Wielopolu

- PKS DZIAŁ OSOBOWY 
w Rybniku

- FIRMA „GOREX„ w Zwo
nowicach

- FABRYKA URZĄDZEŃ 
SYGNALIZACYJNYCH I  TE
LEK O M U N IK A CY JN Y CH
w Gotartowicach

- BANK ŚLĄSKI w Katowi
cach O/II w Rybniku

- FIRMA „LUMIAN,, w Bo
guszowicach

- Taksówkarze z postoju „TA
XI,, na Placu Wolności w Ryb-

niku
- Apteka Nr 435 przy ul.. Rey

monta w Rybniku
- MULTI RELAX w Kamie

niu
- Zakład Malarski Roberta 

Dziuroka w Boguszowicach
- Sklep Rybny „KASZUB,,

w Żorach
- Firma „HESTA,, z Suminy
- Rybnickie Zakłady Wy

robów Metalowych Huta „Sile
sia,,

Wielki płomyczek przyjaźni 
zapaliła także młodzież wielu 
rybnickich szkół, która czynem 
odpowiedziała na apel zorgani
zowania zbiórki przyborów 
szkolnych dla wychowanków 
Ośrodka. Są to uczniowie Szkół 
Podstawowych Nr 1, 3, 4, 6, 8, 
12, 16, 22, 21, 31 i 34 oraz kl. 
2 F I Liceum Ogólnokształcące
go w Rybniku.

Dla osób fizycznych i praw
nych, które zechcą dołączyć do 
najwspanialszego łańcucha do
broci ludzkiej na rzecz dzieci 
specjalnej troski przy SOS-W 
w Rybniku, podajemy nr konta, 
na które przyjmowane są nawet 
najdrobniejsze wpłaty: SOS-W 
Rybnik konto w PBK I /O  Ryb
nik nr 372602-2118.

Nieustanny brak środków 
budżetowych dotkliwie utrud
nia rozwiązywanie narastają
cych bieżąco problemów 
placówek funkcjonujących 
w ramach OŚRODKA zarówno 
dydaktycznych jak i wychowa
wczo-opiekuńczych.

Dyrektor Ośrodka 
Elżbieta Frydrych

Podziękowanie od wicepremiera
Prezydent Miasta Rybnik 
Pan Józef Makosz

Szanowny Panie, 
Chciałbym na Pańskie 

ręce złożyć najserdeczniejsze 
podziękowania wszystkim 
osobom biorącym udział 
w akcji opanowywania 
pożaru. W pełni doceniam 
ogrom pracy i poświęcenia. 
Taka postawa budzi mój 
głęboki szacunek i podziw. 
Świadczy to bezsprzecznie 
o tym, iż pomimo trudnej

sytuacji w naszym kraju, 
w chwilach wyjątkowych 
Polacy, czego dowody da
wali niejednokrotnie
w przeszłości, zdolni są do 
najwyższych poświęceń dla 
wspólnego dobra. Pragnę 
wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do opanowa
nia pożaru, złożyć najszczer
sze życzenia zdrowia i wielu 
sukcesów w życiu osobistym 
oraz zawodowym.

Łączę wyrazy poważania 
Wiceprezes Rady Ministrów 

Henryk J. Goryszewski    Rybnicka Giełda Cenowa

sklep pomidory ogórki kapusta papryka marchew cebula
Hermes 17 — 6 — 4 4
Rynek 13 17-20 23 6-7 25 4 5
św. Jana 13 15 21 5 10 4 4
Powstańców 24 17 22, 5 6-7 14-25 5 4
Targ 11-16 20-22 4-6 17 5 4

sklep jabłka banany cytryny pomarańcze winogrona kiwi
Hermes 3. 5 15 17 15 ____ 3
Rynek 13 6-15 9-12 20 17 25 4
św. Jana 13 5-6 10-12 17 16 — 3-, 3
Powstańców 24 6-6, 5 13 17 15 25 3, 5
Targ 2, 5-5 8-14 15-18 15 18-22 3, 5

W a r z y w a

Ceny z wtorku 27 
i środy 28 października

Zebrał i opracował: szoł

O w o c e

Waluty /kupno-sprzedaż/
miejsce

wymiany dolar U S A m arka R F N korona
C-S

schilling
Austria

frank
Francja

Bank Śląski 14800/14960 9350/9500 — 1300/1350 2760/2900
Powsz. Bank Kredyt. 14800/14950 -/9550 —  -/1400 -/2900
Hermes 14800/15000 9400/9480 465/480 1320/1360 2770/2830
JAN NOGA 14700/-15000 9400/9500 455/480 1300/- 2700/-
Artykuły spożywcze
sklep masło 

0, 25 kg
mąka

pszenna cukier Chleb 1 kg sera 
"żółtego" jajko

HURTOWNIK 8 , 3 6 , 2 8 , 5 8 (duży) 42 1100
Sam Chwałowice 8 , 5 7 9 , 5____ 8, 6 (duży) 4 4 1000
Hermes 8, 5 6 , 8 10 8 (duży) 48 -103 1200
Delikatesy u l . M ie jsk a 9 6 10 8 (duży) 4 6 1200
Jan Noga 8, 5 7 9 , 5 6 (mały) 60 1100

Mięso i wędliny /w kg/
sklep w ołowe 

bez kości
schab

wieprzowy
łopatka

wieprzowa kurczak szynka kiełbasa 
 śląska

Sam Chwałowice 47 52 47 28 43
Hala Mięsna 56 56. 39, 5 26, 5 93 46
Hermes 62, 5 58 42 28 -

— 49, 5
 Delikatesy  ul. Miejska 52 57 40 30 100 50
Piotrowski 51. 6 57. 1 39 26 98, 9  46, 7

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5     2



Szkoła Zarządzania i Marketingu

N a   s t arciec. d. ze str. 1 
Francuski napis będący, 

obok polskiego, elementem 
dekoracji sceny - ECOLE de 
GESTION et MARKE
TING a Rybnik, wyraźnie 
wskazuje źródła inspiracji. 
Pomysł stworzenia nowej 
szkoły, która właśnie zain
augurowała swoją działal
ność, powstał przed trzema 
laty. Jak podkreślali w swo
ich wystąpieniach goście 
i gospodarze, czas. jaki 
upłynął od zamysłu do jego 

realizacji był, hic

zaangażowaniu wielu wyżej 
wymienionych osób, woli 
stworzenia czegoś nowego, 
poświęceniu, a jednocześnie 
przekonaniu, że życie to nie 
tylko chłodna kalkulacja, 
lecz i przyjacielskie gesty - co 
podkreślił w swoim dwujęzy
cznym przemówieniu prezy
dent J. MAKOSZ - wierz-

realizacji był, biorąc pod 
uwagę ogrom
przedsięwzięcia, bardzo 
krótki. Takie zresztą były 
potrzeby - stworzenia 
szkoły, która przystawałaby 
do naszej nowej rzeczywis
tości i odpowiadałaby szyb
kim zmianom, jakie w niej 
zachodzą. Zgodnie z regula
minem Fundacji TEMPUS, 
będącej agendą EUROPEJ
SKIEJ WSPÓLNOTY GO
SPODARCZEJ, projekt ta
kiego przedsięwzięcia powi
nien być oparty na partners
twie z dwoma ośrodkami na 
Zachodzie Europy. Dzięki

Zrobili furorę:
A Szkolna Orkiestra 
Kameralna

Chór,, Cantemus,,

wierzchołkami takiego trójkąta 
zostały RYBNIK - METZ 
i pozyskana przez francus
kiego partnera współpraca 
z Fachhochschule Rheinland

Legitymacje otrzymują najlepsi..

land - Pfalz w TREWIRZE. 
Pomoc zachodnich part
nerów, w tym przede wszyst
kim Institute Universitaire 
de Technologie w Metzu, 
wyraża się w udostępnieniu 

 programu studiów, realizacji 
projektu wspólnie z francus
kimi specjalistami oraz 
współudział w jego finanso
waniu. Wysiłki czynione 
przez Francję są, jak zau
ważył w swoim wystąpieniu 
konsul Fredéric NIEDZIE
LSKI - bez precedensu 
/mając na myśli działalność 
FUNDACJI FRANCE - 
POLOGNE/, a współpraca 
z Rybnikiem jest doskonałą 
ilustracją, tego co i jak trze
ba robić. Prezes Rady Nad
zorczej Uniwersytetu w Met
zu, Dominique GROS w in
teresującej przypowieści 
przypomniał nieomal bajko
wy początek związków 
państwa Leonarda i Claire 
SCHWEIZER z Rybni-

kiem. Ich nazwisko wymie
niano kilkakrotnie jako 
osób patronujących przed
sięwzięciu. które w konsek
wencji stało się ważkim fak
tem w szkolnictwie Rybnika.

Dyrektor Jean - Jacques 
SCHAAL przypomniał wi
zytę prezydenta J. MAKOSZA 

w Metzu, prace nad 
projektem, wizyty w Izbie 

przemysłowej 
i  p

rzedsiębiorstwach, 
czego owocem była 

koncepcja współpracy w for
mie powołania do życia 
szkoły. Podziękował on 
również koordynatorom
projektu: ze strony francus
kiej - Etienne BAUMGA R
TNEROWI i z polskiej - 
Leonardowi CICHOSOWI, 
których zaangażowanie 
w bezpośrednie rozmowy 
i konsultacje sprawiły, że za
kończno je z sukcesem.

Etienne BAUMGART
NER wręczył swojemu pol
skiemu odpowiednikowi ta
blicę z nazwą szkoły, która 
zostanie zawieszona na bu
dynku Politechniki. Dobrej 
woli władz tej uczelni nowa

Zgodnie z decyzją władz 
miejskich, od przyszłego ro
ku na właścicieli prywatnych 
posesji, którzy nie będą 
w stanie udokumentować 
wywozu swoich śmieci 
/zaświadczenie służb komu
nalnych lub potwierdzenie 
z wysypiska miejskiego 
o przywozie śmieci/ nakła
dane będą surowe kary. Na 
razie funkcjonariusze np. 
straży miejskiej mogą karać 
tylko osobę przyłapaną na 
tzw. gorącym uczynku, czyli 
dajmy na to, w trakcie wysy
pywania śmieci na jakieś dzi
kie wysypisko np. w lesie.

W związku z nowymi za
sadami i przepisami, aby ko
rzystać z usług Rybnickich 
Służb Komunalnych, gospo
darze posesji muszą się zao
patrzyć w specjalne śmiecia
rskie kubły. Koszt ocynko
wanego kubła proponowa
nego przez RSK wynosi 280 
tys. zł, zaś za wywóz jednego 
takiego pojemnika zlecenio
dawca będzie płacił Służbom 
Komunalnym, wg dziś obo
wiązującej taryfy, 4. 400 zł. 
Ludziom nie żyje się dziś

c. d. ze strony 3 
wzrosły w tym roku zdecydowa
nie. Nie spowodowało to jednak 
powiększenia się ich wartości 
realnej. Zdaniem tak Kropiwnic- 
kiego jak i Oleńskiego /G U S/ 
inflacja w grudniu 92 w stosunku 
do grudnia 91 nie powinna prze
kroczyć 53 procent. Przypom
nieć tu warto, że rok wcześniej 
w analogicznym okresie wyno
siła ona ponad 60 procent. 
Oleński i Kropiwnicki pod
kreślają, że ani tegoroczna su
sza, ani zawirowania cukrowe 
nie dały w efekcie skoku infla
cyjnego, którego się obawiano.

Komentatorów zadziwia 
fakt, iż przy ogromnej krytyce,

łatwo i zakup takiego kubła 
lub dwóch, a nawet więcej 
może się okazać całkiem po
ważną pozycją w rodzinnym 
budżecie i kto wie czy nie 
będzie trzeba trochę po
oszczędzać. Dobrze więc się 
stało, iż nowe przepisy do

która spada na Ministerstwo 
Przekształceń Własnościowych 
za powolne tempo prywatyzacji, 
blisko 40 procent produktu po
chodzi z sektora prywatnego, 
zatrudniającego około 60 pro
cent pracujcąych.

Co zatem dzieje się z wpływa
mi do budżetu? Jeżeli spadają to 
znaczy, że albo prywatyzacja 
przebiega źle, albo gdzieś tkwi 
ogromny błąd. Jeśli wszelkie in
stytucje skupiające prywatnych 
przedsiębiorców mówią o barie
rach stawianych przed nimi, 
a prywatyzacja posuwa się 
i obejmuje dużą część gospoda
rki, to kto i po co podaje błędne 
dane?

tyczące tej sprawy nabiorą 
mocy prawnej dopiero z pie
rwszym dniem nowego ro
ku. I do tego czasu, każdy 
już bez większych pro
blemów będzie mógł zaopat
rzyć się w niezbędne kubły. 
W ostateczności kubeł czy

kubły będzie trzeba potrak
tować jako konieczny pre
zent gwiazdkowy. Trudno.

Sprawa ma jednak i inny 
aspekt, grożący poważnymi 
konsekwencjami ekologicz
nymi, gdyż do początku 
przyszłego roku kalendarzo
wego wszyscy wywożący swe 
śmieci pod osłoną szybko 
zapadającej nocy są właści
wie bezkarni. Bo powiedzmy 
sobie, kto w nocy śledzić 
będzie konspiracyjnych 
śmieciarzy. A przecież całą 
sprawą można było załatwić 
chyba nieco inaczej. Tak np. 
w Wielopolu na skraju lasu, 
już jakiś czas temu na pole
cenie władz miejskich służby 
komunalne ustawiły pojem
ny, śmieciarski kontener. 
Nikt nie płacił „wywozicie
lom„ za konkretną pracę, ale 
wiele osób z niego korzystało

korzystało i tam składowało swoje 
egzystencjalne odpadki i re
sztki. Jednak w kilka dni po 
odwiedzinach funkcjonariu
szy straży miejskiej; infor
mujących mieszkań- ców 
o karach wprowadzonych 
od 1 stycznia przyszłego ro
ku, kontener zniknął bezpo
wrotnie. Jak się okazało, na 
polecenie tych samych 
władz, które wcześniej 
zarządziły ustawienie. Teraz 
został przez pracowników 
służb komunalnych
usunięty, a wielu miesz
kańców postawiono przed 
faktem dokonanym. Zdro
wy rozsądek nakazuje jak 
najszybsze zaopatrzenie się 
w kubły i korzytanie z usług 
RSK, ale jeśli brakuje pie
niędzy i wydatek rzędu kil
kuset tysięcy przekracza fi
nansowe możliwości rodzi
ny, rodzi się problem. Gdy 
uświadomimy sobie fakt, iż 
kary za brak potwierdzenia 
legalnego wywozu śmieci 
będą dopiero za dwa mie
siące, nietrudno zgadnąć ja 
kie rozwiązanie może wy
brać niejeden gospodarz. 
Nie wszystkich dziś, nieste
ty, stać na ekologię i ochronę 
środowiska. Życie jest bru
talne. Dzikie wysypiska 
mogą zacząć powstawać 
w pobliskim lesie i nie sądzę, 
by ktoś nad tym zapanował. 
A przecież kontener mógł 
jeszcze spełniać swą rolę 
przez te dwa miesiące do 
wejścia w życie nowych prze
pisów i problem byłby roz
wiązany, a mieszkańcy po
wiadomieni odpowiednio 
wcześniej, mieliby czas na 
przygotowanie się do nowej 
sytuacji i poczynienie 
niezbędnych zakupów. Tam 
gdzie kiedyś stał kontener 
już powstało dzikie wysypis
ko, będące pewnie w dużej 
mierze efektem przyzwycza
jenia, ale to właśnie niczego
nie zmienia, zaśmiecony las 
pozostanie zaśmieconym la
sem.

/w a c k /

Co ze śmieciami?

Jarosław J. Szczepański/Radio Wolna Europa- Warszawa/ 
- specjalnie dla „Gazety Rybnickiej”

Zagadki statystyki

szkoła zawdzięcza swoją sie
dzibę, czemu w podziękowa
niach dał wyraz prezydent 
J. MAKOSZ.

Etienne BAUMGART
NER wręczył także legity
macje ósemce studentów, 
którzy najlepiej zdali egza
miny wstępne.

Ponad 50 osób, które zo
stały przyjęte na pierwszy 
rok SZKOŁY ZARZĄ
DZANIA I MARKETIN
GU w Rybniku, otrzymało 
wielką życiową szansę 
i okazję do sprawdzenia się. 
Jednocześnie postawiono 
przed tymi młodymi ludźmi 
spore zadanie - szkoła jest 
przecież wielkim ekspery
mentem, a właśnie pierwszy 
rok wykaże, czy udanym.

3-letnie studia zawodowe 
kończyć będzie otrzymanie 
licencjatu z ekonomii w jed
nej z dwu specjalności: 
zarządzanie przedsiębio
rstwami i finanse oraz mar
keting i promocja handlowa. 
Zachodnie programy, które 
są podstawą nauczania, 
kładą nacisk przede wszyst
kim na naukę praktyczną, 
stąd na II roku krótki staż 
w przedsiębiorstwach, zaś 
w semestrze dyplomowym - 
kilkumiesięczny staż w bankach

bankach i przedsiębiorstwach 
na Zachodzie Europy. Nieo
cenioną więc wartością 
będzie znajomość języków 
obcych, co zaznaczył w swo
im wystąpieniu m. in. E. 
BAUMGARTNER.

Jak przypomniała kurator 
J. PILARDY, /k tórej praw
dziwie europejski styl pracy 
podkreślił L. CICHOS/, jej 
pobyt w Rybniku z okazji 
inauguracji nowej szkoły, 
jest już trzecią wizytą w tym 
miesiącu. Okazją do dwu 
wcześniejszych były jubileu
sze - I LO i Liceum Sióstr 
Urszulanek. Tak więc trady
cja splata się w naszym 
mieście z bardzo praktycznie 
pojętą nowoczesnością. 
A o to przecież chodzi!

Oprawę artystyczną uro
czystości zapewnili ucznio
wie rybnickiej Szkoły Muzy
cznej: chór „CANTEMUS,, 
pod dyr. Czesława FREUN
DA odśpiewał „Gaude 
Mater Polonia,„ zaś na za
kończenie krotki koncert 
dała szkolna Orkiestra Ka
meralna pod dyr. Eugeniu
sza STAWARSKIEGO. Po
ziom wykonastwa naszych 
młodych muzyków wprawił 
francuskich gości w zdumie
nie!

/ r ó ż /  
Foto: wack

Przyszli menadżerowie...

Pyły nad G rabow nią
Grabownia to dzielnica 

Rybnika położona na skraju 
lasu nad Zalewem Rybnic
kim. Korzyści z tak piękne
go położenia zakłóca jednak 
sąsiedztwo elektrowni. Mie
szkańcy dzielnicy od dawna 
skarżą się na zapylenie po
wodowane przez elektro
wnię. Przy załadunku do wa
gonów popiołów powstają
cych podczas spalania 
węgla, wiatr przenosi pyły 
na domy i ogródki miesz
kańców Grabowni. Także 
podczas wybierania pyłów 
dymnicowych „kurzy się,, na 
posesje znajdujące się w tej

dzielnicy miasta.
W wyniku skarg miesz

kańców Grabowni, dwa lata 
temu robiono badania 
skażenia środowiska. Wy
konał je Instytut Ochrony 
Środowiska z Zabrza. Po
bierano do badania próbki 
warzyw i owoców z terenu 
Grabowni. Jak mówi prze
wodniczący Rady Dzielnicy 
TADEUSZ KAMYCZEK, 
wyników tych badań nie po
dano do wiadomości miesz
kańców. A sytuacja się nie 
zmieniła: z elektrowni nadal 
„kurzy się,, na Grabownię.

/ j a k /

J e ś l i
p i ć

-  t o  s o k i !
Rybniczanie doczekali się 

wreszcie „Pijalni soków,,, 
która otworzona została nie 
tak dawno w zakamarkach 
ulicy Korfantego. Asosrty
ment jeszcze niezbyt szeroki, 
ale powinien się szybko roz

szerzyć, gdy tylko bywanie 
w pijalni soków wejdzie do 
młodzieżowego dobrego tonu.
Zawsze to zdrowsze od „Co
ca-coli,, i win krajowych 
z najniższej półki.

Tekst i foto: wack
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Nie ma 
kal ek i  

- jest człowiek
Mieszkańcy Rybnika ko

rzystający z taksówek zau
ważyli, że niektóre z nich 
mają przyklejony charakte
rystyczny znaczek. Przedsta
wia on dwie postacie ludz
kie:  jedną - skurczoną
i drugą - prostującą się, 
nałożone na siebie. Wraz 
z hasłem zaczerpniętym od 
Janusza Korczaka: NIE MA 
KALEKI - JEST CZŁO
WIEK,  stanowi on emble
mat Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. 
Znaczek ten udostępniono 
taksówkarzom nieprzypad
kowo. Otóż kierowcy z po
stoju przy placu Wolności 
wystąpili z inicjatywą wspar
cia dzieci specjalnej troski. 
Zobowiązali się co miesiąc 
przekazywać pewną kwotę 
na potrzeby Szkolnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowa
wczego. W zamian za to 
otrzymali emblematy
sosw.

Sumy, które otrzymuje 
ośrodek od taksówkarzy nie 
są stałe - ich wysokość zależy 
po prostu od możliwości fi
nansowych kierowców. 
A wiadomo, że bywają mie
siące gorsze i lepsze. Zresztą 
taksówkarze nie są potenta
tami finansowymi, przeży
wają duże trudności - jak 
wszyscy. A jednak postano
wili podzielić się choć trochę 
swoimi pieniędzmi z najsłab
szymi - dziećmi podlegający-

Święty 
z Austrii

Austriacko-Polskie Towa
rzystwo POLONEZ w Wie
dniu /Orsterreichisch - Po
lnischen Verein fuer Kunst 
und Freizeit „POLONEZ,, /  
postanowiło zaopiekować 
się internatem Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowa
wczego w Rybniku. Z inic
jatywą udzielenia pomocy 
podopiecznym SOS-W 
wystąpił jeden z członków 
władz tego towarzystwa, ry
bniczanin Piotr SZULIK. 
Te wiedeńsko-rybnickie 
kontakty owocują już piew
szymi imprezami o charak
terze charytatywnym. Nie
dawno do dyrektorki SOSW 
Elżbiety FRYDRYCH za
dzwonił z Austrii Piotr Szu
lik z bardzo ciekawą propo
zycją. Postanowił on zorga
nizować dla dzieci polonij
nych w Austrii imprezę 
z okazji św. Mikołaja. Była
by to forma wzajemnego ob
darowania się dzieci z Polski 
i Austrii. Prezentem dla 
najmłodszych członków au
striackiej Polonii będzie 
występ rybnickiego zespołu 
„PRZYGODA,,. Natomiast 
zebrane przez austriackich 
Polaków rzeczy zostaną 
przeznaczone na potrzeby 
internatu Specjalnego Ośrod
ka Szkolno-Wychowawczego 
w Rybniku. Poza tym będą 
zbierane pieniądze na po
moc dla jednego z pod
opiecznych. Chłopiec ten, 
pochodzący z wielodzietnej 
rodziny potrzebuje-specjalis
tycznego wózka inwalidzkiego
podlegającymi opiece SOSW.

Inicjatywa ta ze wszech 
miar godna jest poparcia. 
Może za przykładem 
taksówkarzy z Placu Wolności

Mikołaj 
i Polski

kiego. Jest duża szansa, że 
otrzyma go od św. Mikołaja 
z Austrii.

Aby osiągnąć ten piękny 
cel, zaangażowanych było 
wiele osób tak z Wiednia, jak 
i z Rybnika. Dość powie
dzieć, że zespół „PRZYGO
DA,, wystąpi w Austrii za 
darmo - w formie prezentu 
dla polonijnych dzieci. Jed
nak, jak mówi dyrektor 
Elżbieta Frydrych, potrzeba 
jeszcze kogoś, kto okazałby 
serce dla dzieci specjalnej 
troski. Aby cała wiedeńska 
impreza doszła do skutku, 
ktoś z rybniczan musiałby za
fundować przejazd zespołu do 
Wiednia. Może to być w for
mie udostępnienia autokaru 
lub przekazania pieniędzy na 
jego wynajęcie. Wyniosłoby 
to około 10 mln zł.

Piotr Szulik z Towarzyst
wa „Polonez,, zapewnia ofia
rodawcy bezpłatną reklamę 
w jednej z wiedeńskich gazet. 
Nazwa hojnej firmy zostanie 
także podana na mikołajo
wej imprezie charytatywnej.

W imieniu dzieci z rybnic
kiego Szkolnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
apelujemy więc do rybnickich 
biznesmenów, by podjęli się 
roli Świętego Mikołaja. Wa
sza pomoc jest im bardzo 
potrzebna.!

/ j a k /
P. S. Chęć pomocy można 

zgłaszać za pośrednictwem 
naszej redakcji, która także 
zapewnia sponsorowi rewanż 
w formie reklamy. ________
Wolności pójdą przedstawiciele 
innych grup zawodowych? 
Każdy z nas, mieszkańców 
Rybnika może pomóc dzie
ciom specjalnej troski...

/ j a k /

Komin rybnickiego bro
waru miał przestać dymić 
w październiku. Zanosi się 
na to, że podymi przynajm
niej do grudnia. Dotychczas 
w browarze działały kotły 
parowe, opalane węglem. 
Powodowało to zanieczysz
czenie powietrza siarką, 
a przede wszystkim pyłem.

Kotły, które zostaną obe
cnie zamontowane, po
chodzą z Niemiec. Będą one 
opalane olejem napędowym, 
a palniki będzie można

Kronika policyjna

Będą pisać listy?
W nocy z 16 na 17 paździer

nika nieznani sprawcy włamali 
się do kiosku „Ruchu,, nr 20. Po 
urwaniu kłódek i wyłamaniu 
drzwi skradli papierosy, aparat 
fotograficzny oraz znaczki skar
bowe i pocztowe wartości 25 
mln zł.

Zimno
18 października o godz. 2. 00 

w sklepie przemysłowym 
„Brzdąc,, przy ulicy Patriotów 
wybito szybę wystawową przez 
powstały otwór skradzino trzy 
bluzki. Wartość strat wyniosła 
1 mln 125. 000 zł.

Połamane żebra
17 października o godz. 14. 00 

na ulicy Gliwickiej kierowca fia
ta 125p nie zachował należytej 
ostrożności na śliskiej nawierz
chni i zderzył się 
z nadjeżdżającym z przeciwka 
fiatem 126p. Kierowca malucha 
doznał złamania trzech żeber, 
jego żona ma złamane jedno 
żebro, a syn znalazł się w szpita
lu z ogólnymi obrażeniami ciała.

Tego samego dnia o godz. 
2. 00 na ul. Wolności w Czernicy, 
fiat 125p potrącił 50-letniego 
pieszego. Poszkodowany doznał 
złamania łokcia i żeber. Został 
przewieziony do szpitala w Ry
dułtowach.

„Wysokościowe,, włamanie
Na terenie kopalni Jankowice 

/szyb nr I I I /  nieznani sprawcy 
włamali się w nocy z 17 na 18 
października do magazynu 
Zakładu Prac Wysokościo
wych. Po zerwaniu kłódek 
w drzwiach wejściowych skra
dziono farby malarskie, kurtkę 
ochronną i 15 sztuk worków 
foliowych. Łączna wartość strat 
wyniosła 7, 5 mln zł.

Dymy
nad miastem

przełączyć też na gaz. Kosz
ty zmian pokryją 
Górnośląskie Zakłady Piwo
warskie w Zabrzu. Według 
zatwierdzonego przez Urząd 
Wojewódzki studium
uciążliwości nowych kotłów, 
emisja siarki będzie śladowa, 
pyłu nie będzie w ogóle, a ga
zu dużo mniej... Zaś widok 
kominu doda wszystkim

Skradli portki
18 października miało miejsce 

włamanie do sklepu galanteryj
nego przy ulicy Sobieskiego. 
Sprawcy wybili szybę w oknie 
wystawowym i skradli 4 pary 
spodni wartości ok. 1 mln zł.

Cegłą w radiowóz
Jeden z mieszkańców Rybni

ka wrócił wieczorem 19 paździe
rnika do swego domu przy ulicy 
Zwycięstwa, po wypiciu kilku 
głębszych. W przypływie pijac
kiej odwagi zaczął kłótnię 
z żoną. Ta zaś wezwała policję. 
Wysłany na interwencję ra
diowóz nie spotkał się ze zbyt 
miłym przywitaniem. Pijany 
mężczyzna zrzucił na jego dach 
2 cegły. Policyjny polonez został 
poważnie uszkodzony - cegły 
przebiły dach. Sprawcę zatrzy
mano w areszcie do wytrzeźwie
nia i wyjaśnienia. Alkomat wy
kazał 2 promile zawartości al
koholu.

Kolejowy złodziej
20 października o godz. 17. 30 

na szlaku kolejowym Rybnik- 
Rybnik Towarowy patrol polic
jantów z Komisariatu Kolejo
wego zatrzymał w pościgu mie
szkańca Rybnika, który po pija
nemu skradł linki dławikowe 
wartości 3, 5 mln zł. Zatrzyma
nie złodzieja było wynikiem za
stawionej zasadzki.

Włamanie po złoto
20 października między 10. 30 

a 12. 00 włamano się do miesz
kania przy ul. św. Józefa. Po 
wypchnięciu drzwi złodzieje 
skradli 5 mln zł, 1000 marek 
niemieckich, 100 dolarów USA, 
dwa złote łańcuszki, obrączki 
i trzy pierścionki o łącznej war
tości 20 mln zł.

Ziemniaki na zimę
Jeden z mieszkańców Rybni

ka 21 października o godz. 21. 45 
skradł z samochodu żuk zapar
kowanego obok kiosku przy uli
cy Górniczej w Chwałowicach 
po jednym worku ziemniaków

otuchy, bo nie będzie widać 
nad nim pióropusza dymu. 
Niestety, nie poprawi to 
w znaczący sposób sytuacji 
w Rybniku. Głównym truci
cielem jest - i pozostanie - 
elektrownia. W centrum 
miasta dymi szpital przy 
ul. Rudzkiej, fabryka czyści
wa, Szpital Psychiatryczny, 
a także lokalne piekarnie. 
Trują siebie i sąsiadów także 
mieszkańcy, którzy ogrze
wają domy węglem, ale to 
już całkiem inny problem.

/K .  M . /
i marchewki. Ta forma zaopat
rywania się na zimę nie spotkała 
się ze zrozumieniem polic
jantów. Patrol pieszy z poste
runku Policji Lokalnej po 
pościgu zatrzymał pechowego 
złodzieja.

Za kabel - do pudła
21 października przed 

północą, 4 mężczyzn dokonało 
kradzieży 40 metrów kabla mie
dzianego z terenu placu składo
wego kopalni Jankowice przy 
ulicy Jastrzębskiej w Boguszo
wicach. Niestety - złodzieje mieli 
pecha. Kradzież zauważono, 
a zmotoryzowany patrol policji 
wraz z pracownikami straży 
przemysłowej rozpoczął pościg. 
Złodzieje musieli porzucić łup 
wartości 5 mln zł. Jednak nie na 
wiele się to zdało. Jeden z nich 
został schwytany przez policję 
i osadzony w areszcie.

Samobójstwo w Kłokocinie
W stodole nieopodal swojego 

miejsca zamieszkania powiesił 
się 60-letni rencista, mieszkaniec 
Kłokocina.

Stracił zęby na przyczepie
Na tył uszkodzonej przyczepy 

samochodu ciężarowego jelcz 
najechał 22 października na ul. 
Kotucza kierowca fiata 126p. 
Kierujący maluchem doznał 
wstrząsu mózgu, potłuczeń twa
rzy oraz złamania zębów. Prze
bywa w szpitalu przy ul. Rudz
kiej.

Dachem po ekspres
Ekspres do kawy skradł złod

ziej, który 24 października 
włamał się do hotelu KWK Jan
kowice przez właz na dachu. 
Jednak zabranie ekspresu nie 
wystarczyło mu, przy okazji zni
szczył armaturę łazienkową i la
mpy. Straty wyniosły 40 mln zł.

Ekspresowo do aresztu
24 października nietrzeźwy 

mężczyzna zniszczył szybę wy
stawową w oknie baru „Expres,, 
wartości 3, 5 mln zł. Podejrzany 
został zatrzymany w areszcie do 
wytrzeźwienia.

______________________ / j a k /
MEDALE PAMIĄTKOWE 

z okazji jubileuszu 70-łecia pracy 
apostolskiej Sióstr Urszulanek 
w Rybniku i 10 lat od rewin
dykacji Liceum otrzymały 
następujące osoby:

J. E. Ks. arcyb. dr Damian Zi
moń - za nieustanne otaczanie 
troską duchową i materialną 
szkoły i Zgromadzenia oraz za 
osobisty udział w życiu szkoły 

J. E. Ks. bp dr Janusz Zimniak 
- za doniosły wkład w rewin
dykację szkoły, za wieloletnie 
przewodniczenie Komisji Egza
minacyjnej na maturze z religii 
oraz za dzielenie trosk szkoły 
w ciąg u  dziesięciolecia 

J. E. Ks. bp dr Stanisław Na
pierała - za otaczanie troską 
szkoły, za pomoc duchową i ma
terialną

J. E. Ks. bp dr Gerard Berna-
Bernacki - za wieloletnią pomoc du
chową oraz przewodniczenie na 
maturze w religii 

KS. Prałat Wikariusz Gen. 
Wiktor Skworc - za doniosły 
wkład w rewindykację Liceum 
oraz troskę o szkołę 

Przewodn. M. Prow. M. Teo
data Dopierała - za wkład w re
windykację szkoły i otaczanie 
opieką

Dyr. Liceum Katolickiego Jo
anny d’Arc - Mazamet Jacques 
Beaulieu za rozpoczęci e  i kon
tynuowanie przyjaznego konta
ktu między naszymi szkołami.

Medale przyznane honoro
wo:

Wojewoda Wojciech Czech, 
Kurator Oświaty Janina Pilar
dy-Kozarzewska, prezydent m. 
Rybnika Józef Makosz, kierow
nik Urzędu Rejonowego Jerzy 
Frelich.

B y ł  j u b i l e u s z  ... Uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęła msza św.

Siostra Zofia - reżyser 
spektaklu i opiekunka grupy 
teatralnej

Medale przyznane za wkład 
w rewindykację szkoły:

Ks. dyrektor drukami św. Ja
cka Rudolf Brom, ks. Marian 
Dolata - Werbista, ks. dziekan 
Henryk Jośko - za nieustanną 
pomoc niesioną szkole, ks. ka
nonik Alojzy Klon - przewod
niczący Dzieła Przyjaciół 
Szkoły, s. Renata Mazur - 
b. Przeł. Prow., s. Mariola Ku
kiełka - b. Przeł. rybnicka, s. Ge
rarda Gieroba - b. asystentka ry
bnicka.

Medale przyznane za dzie
sięcioletnią pracę w Liceum:

S. Zofia Cipkowska, Barbara 
Dyrbuś, Roman Fojcik, Marian 
Groborz, Alicja Kowalska, dr 
Tadeusz Kucharczak, Daniela 
Kuczera.

W  szkolnej auli, gdzie odbyła się druga część jubileuszowych ... i na widowni 
obchodów panował niemały tłok na scenie...

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

Przy okazji omawiania re
gionalizacji w Europie 
wspomnieliśmy, iż realizuje 
się ona w płaszczyźnie 
wewnętrznej i zewnętrznej. 
Płaszczyzna wewnętrzna, to 
te wszystkie działania rządu 
czy parlamentu danego 
państwa, które wspierają 
emancypacyjne dążności 
społeczności lokalnych. Tak 
było na przykład w Hiszpa
nii w latach 1977-78, kiedy 
wszystkie regiony otrzymały 
status autonomiczności.

Dzisiaj zajmijmy się 
owym aspektem
zewnętrznym, czyli proce
sem zbliżania się państw 
i narodów Europy. Proces 
ten zwiększa bezpieczeństwo 
granic państwowych i jedno
cześnie nobilituje społecz
ności lokalne zorganizowa
ne w regionach.

Proces zbliżenia krajów 
Europy Zachodniej trwa już 
dobre pół wieku. W 1951 
roku Niemiecka Republika 
Federalna, Francja, Wło
chy, Holandia, Belgia i Luk
semburg stworzyły Euro
pejską Wspólnotę Węgla 
i Stali. W 1957 roku te same 
sześć państw podpisało trak
tat rzymski, inicjujący EU- 
R O P E J S K Ą  
WSPÓLNOTĘ GOSPO
DARCZĄ. Nazwy tej używa 
się do dnia dzisiejszego, cho
ciaż od dawna już nie oddaje 
ona w sposób właściwy owe
go procesu zjednoczeniowe
go. A więc mówi się później
o WSPÓLNOTACH EU
ROPEJSKICH, w których, 
obok zasadniczej struktury  
EWG, /która rozrosła się 
z 6 do 12 państw/, funkc
jonują także inne, wyspec
jalizowane instytucje. Zaś 
od kiedy w 1986 roku pod
pisano ACTE UNIQUE 
/A kt Jedności/, wytyczający 
perspektywy dalszego zjed
noczenia, coraz częściej za
czyna się używać terminu 
w liczbie pojedynczej: 
WSPÓLNOTA EUROPEJ
SKA. I to właśnie na mocy 
Aktu Jedności, 1 stycznia 
1993 roku dopełni się zjed
noczenie rynków Wspólnoty 
wraz z likwidacją barier gra
nicznych. Kolejnym kro
kiem procesu jednoczenia się 
Europy było podpisanie 
7 lutego br. traktatu w Ma
astricht W nim to rządy 
„dwunastki,, czyli tzw. Rada 
Wspólnoty, widzą proces je
dnoczenia się części konty
nentu w kilku dziedzinach: 
UNIA MONETARNA po
winna wejść w życie naj
wcześniej 1 stycznia 1997 ro
ku, jednak nie z większym 
opóźnieniem niż dwa lata; 
WSPÓLNA POLITYKA 
Z A G R A N I C Z N A
I OBRONNA - będzie pode
jmowana na zasadzie kon
sensusu, ale jej zakres będzie

Proces
zbliżania

przedmiotem głosowania, 
zaś polityka obronna będzie 
realizowana poprzez
współpracę z Unią Europy 
Zachodniej oraz z Europejs
kim Urzędem Policji /Euro- 
pol/; KARTA SOCJALNA 
- określa ona minimum 
świadczeń i uprawnień soc
jalnych do jakich ma prawo 
każdy obywatel Wspólnoty: 
OBYWATELSTWO EU
ROPEJSKIE - otrzyma je 
automatycznie każdy oby
watel kraju członkowskiego 
Wspólnoty. To „podwójne,, 
obywatelstwo daje pewne 
konkretne uprawnienia np.: 
składanie petycji wprost do 
parlamentu europejskiego, 
korzystanie z ochrony dyp
lomatycznej i konsularnej 
każdego kraju wspólnoty, 
swobody przemieszczania 
się, mieszkania i podejmo
wania pracy; ZASADA 
CIĄGŁEGO ROZSZE
RZANIA WSPÓLNOTY - 
dotyczy przybliżania
teraźniejszej i przyszłej 
współpracy w dziedzinie ba
dan naukowo-technicznych, 
ochrony środowiska,
kształcenia zawodowego, 
edukacji, kultury, ochrony 
zdrowia, ochrony konsu
mentów, europejskiej sieci 
łączności i komunikacji oraz 
polityki przemysłowej. 
W celu niwelowania różnic 
w powyższych dziedzinach 
w państwach członkowskich 
Wspólnoty, w grudniu 1993 
roku zostanie powołany spe
cjalny Fundusz Spoistości.

Granicą Wspólnoty Euro
pejskiej nie będzie na razie 
lewy brzeg Odry, ale chyba 
jeszcze nie wszytko stracone. 
Polska za kilkanaście lat ma 
duże szanse zbliżenia się do 
Wspólnoty, przedtem jed
nak musimy zwiększyć 
dochód narodowy, a także 
przeprowadzić m. in. re
formę terytorialną,
tworząca i dookreślająca 
status regionów. Aktualny 
szef rządu wydaje się to ro
zumieć, czego dowodem 
może być m. in. utworzenie 
specjalnego urzędu ministra 
do spraw kontaktów ze

SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

Święto Zmarłych
ROZWAŻANIA, ROZTERKI, REFLEKSJE

Kiedy uczniowie Jezusa 
pytali GO, jaki będzie ich 
kres, Nazareńczyk dał im 
wyraźną wskazówkę, iż trze
ba wpierw umrzeć, by się 
odrodzić mówiąc: „A czy od
kryliście już początek, że do
wiadujecie się o kres? Tam 
gdzie początek, będzie i ko
niec. Błogosławiony ten, kto 
stanie na początku i pozna

Wspólnotą Europejską oraz 
rozpoczęte prace, zmie
rzające do przywrócenia 
i zreformowania dawnych 
powiatów. Są jednak w Po
lsce siły polityczne, które nie 
popierają drogi ku 
Wspólnocie, jak również re
gionalizacji kraju. Są to 
głównie partie socjalizujące 
/np . SDRP/i narodowe /np. 
ZChN czy KPN/.

Najbliższe wybory po
każą nam zatem, za czym 
opowiada się śląskie społe
czeństwo; warto jednak pa
miętać, że dla Górnego 
Śląska regionalizacja i droga 
ku Europie - to dwie strony 
tego samego medalu.

MAREK SZOŁTYSEK

W i t a m y  
„ K u r i e r a . . . , ,  

z  C h w a ł o w i c
Rodzą się jak - przysło

wiowe - grzyby po deszczu. 
I często - jeszcze szybciej 
znikają. Nowe gazety, które 
chcą informować, krytyko
wać, postulować, chcą być 
TWOJE... Taką właśnie am
bicję ma redakcja „KURIE
RA CHWAŁOWICKIE
GO,,, którego pierwszy, syg
nalny numer ukazał się 
w październiku bieżącego 
roku.

„Kurier...,, jest pismem 
Rady Pracowniczej KWK 
„Chwałowice,,. Redakcję 
tworzą: Beata Łodzińska,

KURIER
CHWAŁOWICKI
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Janina Janik, Józef Stachura 
i Czesław Goliński. Gdyby 
nie fakt, że „Gazeta Rybnic
ka,, ostatnio powiększyła 
swój format, mielibyśmy 
niemal bliźniaczo podobną 
gazetę, jeśli chodzi o skład 
i krój czcionek. Nic dziw
nego, bowiem obie gazety są 
składane i drukowane 
w tych samych firmach: 
„Plastografie„ i „Oldprinc
ie „ . Trudno się oprzeć 
wrażeniu, że to nasza gazeta 
przetarła szlak edytorski 
„Kurierowi Chwałowickie
mu,,. Treść pierwszego nu

numeru „Kuriera Chwałowic
kiego,, jest - jak na gazetę 
zakładową - pasjonująca. 
Niestety, zasługą to nie tyle 
redaktorów, co wydarzeń 
w tej kopalni, którym i w na
szej gazecie poświęcaliśmy 
sporo miejsca. Kogo pasjo
nują rozgrywki personalne -
o władzę, „rząd dusz,, i pie
niądze - ten w pierwszym 
numerze „Kuriera... ,, znaj
dzie wyjątkowo pożywną 
strawę dla swych - niezbyt 
budujących - skłonności. 
Spór wokół osoby dyrektora
i jego zastępcy oraz tymczasowego

Uczniowie klas pierwszych LO 
im. Powstańców Śląskich 
w Rybniku lekcje języka 
niemieckiego, prowdzone przez 
dra Gerarda KUŹNIKA, 
rozpoczęli od zadania sobie 
pytania: „Czym jest życie? „

W wypowiedziach tych opty
mizm - przywilej młodości - łączy 
się z powagą i dojrzałością, ce
chami, których my - dorośli - tak 
często u młodych nie dostrzega
my, a niekiedy nawet odmawia
my im do nich prawa... Sądzę, że 
właśnie teraz - w przededniu 
Święta Zmarłych - warto się 
z tymi wypowiedziami zapoznać, 
gdyż - trudno się nie zgodnić 
z pięknie sformułowaną myślą 
ucznia - „Życie jest małym 
przedsionkiem do wieczności: 
snem, z którego budzimy się po 
śmierci,,.

DEFINICJE
Życie jest...
... wielkim darem Bożym i po

winniśmy za nie dziękować. / . .  /  
darem, który powinniśmy dob
rze wykorzystać. To także nieu
stanne pielgrzymowanie, ciągłe 
dążenie do wybranego celu.

Życie to...
... cudowna przygoda. “
/ .../ ciągłe poznawanie siebie 

i świata.
/ . . . /  ciągłe poszukiwanie 

miłości.
/ . . . /  piękno otaczającego nas 

świata.
/ . ../ droga, pełna niespodzia

nek.
/ . . . /  podróż, której celu nie 

można sprecyzować, który jest 
dla każdego człowieka trudną 
do odgadnięcia tajemnicą, choć 
jesteśmy go bliżsi z każdym 
dniem. Każdego dnia człowiek 
rodzi się na nowo i to, czy swoją 
szansę wykorzysta lub zaprze
paści, zależy tylko od niego.

/ ... /  droga pełna niespodzianek

Czym
jest

życie?
nek.

/ . ../  Czym jest dla mnie życie 
? Nie wiem... Być może prezen
tem, niespodzianką. Szokuje, 
bawi, uczy, irytuje, nie zawsze 
zgadza się z moimi oczekiwania
mi, ale mimo to jestem 
szczęśliwa, że zostałam Nim ob
darzona.

Życie jest...
/ . ../  autorem powieści, której 

na imię jutro.
/ . . . /  jak piosenka z powta

rzającym się refrenem.
/ . . . /  wędrówką ku dosko

nałości, pracą, radością, czynie
niem dobra, szukaniem i dawa
niem miłości. Życie to dawanie - 
nie branie.

PRÓBY OPISANIA
Są w nim chwile radości 

i wzlotów ku słońcu, jest praca, 
są troski, zmęczenie, łzy. 
W ciągu całego życia przeżywa
my i radość, i rozpacz - po 
prostu jest ono łańcuchem, 
którego ogniwami są szczęście 
i rozczarowanie. / . . . /  Życie to 
płacz niemowlęcia. Uśmiech
nięte i zasmucone buzie dzieci. 
Zatroskane twarze rodziców. 
Życie to nauczyciel w szkole, 
urzędnik, policjant na drodze, 
lekarz w szpitalu i sprzedaw
czyni w sklepie. / ... /  Niekiedy 
moje życie to ciągła walka z pro
blemami, a niekiedy to sen, na
prawdę piękny sen. / . . . /  Według 
mnie życie jest nauką, poznawaniem

tymczasowego kierownika kopalni 
powołanego przez Radę 
Pracowniczą /w  artykule 
„Dotychczasowy czy tym
czasowy?, /  to jeden z wielu 
konfliktów w tym zakładzie 
pracy.

Na trzeciej kolumnie znaj
dujemy wypowiedzi przed
stawicieli różnych organiza
cji związkowych działa
jących w kopalni. Są to głosy 
pełne wzajemnych urazów, 
zacietrzewienia oraz dema

demagogii, będącej wyrazem kon
fliktu interesów dzielących 
załogę nie tylko w pionie, ale 
i w poziomie. Treść kolumny 
zaprzecza jej nagłówkowi 
„W związkach,,. Bardziej 
odpowiednia byłaby winieta 
„Jak pies z kotem,,... A prze
cież nie należy już teraz bu
rzyć mostów, podkopywać 
fundamentów porozumienia 
załogi, która stoi przed dys
kusją nad zasadniczymi po-

koniec. Nie zakosztuje śmie
rci„.

Do wiecznego życia wie
dzie droga fizycznej albo 
„mistycznej,, śmierci. Ago
nia zawsze poprzedza naro
dziny: ziarno obumiera, by 
dać owoc. Jest to najoczywis
tsza prawda każdej gnozy, 
każdego systemu religijnego, 
każdej ezoterycznej nauki.

Cielesne Zmartwychwsta
nie w Dniu Sądu Ostatecz
nego dotyczy nie cielesności 
fizycznej, lecz cielesności du
chowej. Powstałe z prochu 
ciało biologiczne umrze, 
obróci się w proch, by po 
śmierci przeistoczyć się 
w wiecznie żywe ciało du
chowe, ciało, które nie 
będzie już tylko corpusem, 
lecz wyższą formą emanacji 
„ducha ucieleśniającego się„, 
będzie czymś materialnym, 
aczkolwiek nie podlega
jącym procesom obumiera
nia, czymś co trwa wiecznie 
w odmiennych konstelac
jach, w odmiennych kontek
stach czasowych i fizycz
nych.

Zarówno w życiu społecz
nym jak i w sztuce, daje się 
ostatnio zauważyć rozwój 
tendencji spirytualistycz
nych oraz powracającą falę 
fideizmu. Zjawisko to wy
kracza swoim zasięgiem da
leko poza europejski krąg 
kulturowy. Aspekt ten do
wodzi, iż człowiek współcze
sny usilnie próbuje zgłębiać 
tajemnicę istnienia, tajem
nicę bytu.

poznawaniem siebie. Przede wszystkim 
jednak życie jest ciągłym, mono
tonnym przemijaniem.

CO Z NIM POCZĄĆ?
Życie to przyjaźń. Przyjaźń, 

która rodzi się między ludźmi, 
gdyż dzięki niej poznajemy się 
nawzajem. Możemy się lepiej 
zrozumieć. A podstawą zrozu
mienia się jest życzliwość, dob
roć i zaufanie / . . ./ . Życie nie jest 
ani celem, ani środkiem. Jest 
prawem. Kto go nie ceni, nie jest 
go wart. Ktoś kiedyś powie
dział, że szczęście to jest to, 
czego prawdopodobnie w życiu 
nie osiągniemy, ale na szukanie 
go warto poświęcić życie. I to 
jest prawda. /... /  Życie jest dla 
mnie ciągłym wezwaniem, 
któremu zamierzam sprostać. 
/ . .  /  jest nie tylko darem, ale 
próbą dla nas.

ZAMIAST PODSUMOWA
NIA

Życie jest dla mnie radością, 
smutkiem, pracą, trudem, ale 
również darem, który należy jak 
najlepiej wykorzystać. Jest 
małym przedsionkiem do wiecz
ności: snem, z którego budzimy 
się po śmierci. /... /  Życie dla 
mnie jest twórczością. Tworze
niem piękna, harmonii, sztuki, 
ogniska rodzinnego, świata, 
miłości... Człowiek powstał po 
to, aby tworzyć! Dano mu wiele 
możliwości. Człowiek, który nie 
wykorzyta ich, utraci swoje 
człowieczeństwo.  / ... /
Głównym celem w życiu czło
wieka jest pozostawienie po so
bie jakiegoś śladu, by mógł nad
al żyć w pamiąci innych. / ... /  
Ktoś kiedyś powiedział, że „ży
cie jest piękne, gdy żyć się 
umie,,. Stało się to zdanie moim 
mottem. Staram się uczyć żyć, 
aby zobaczyć życie z jak naj
piękniejszejs strony.

Opracował: gw

blemami: na przykład rento
wności wydobycia czy jego 
kosztów społecznych /w  tym 
ekologicznych/. Dobrze się 
stało, że pracownicy kopalni 
mają możliwość prowdzenia 
jawnej, choćby nawet czupur
nej dyskusji. Życzę „Kuriero
wi Chwałowickiemu,, , by po
trafił ją przekształcić w dys
kusję konstruktywną nad tru
dnymi problemami górników 
i górnictwa.

GRZEGORZ WALCZAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5
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Bursztynowy 
laur dla 

szachistów
Młodzi szachiści RMKS 

Rybnik, zagarnęli wszystkie 
pierwsze miejsca, w rozegra
nym w Kaliszu, III Ogólno
polskim Turnieju Szacho
wym Prezydenta Kalisza.

W zawodach wzięło 
udział ponad sto dziewcząt 
i chłopców. Rywalizowano 
w grupach wiekowch do 10, 
12 i  14 lat. Zwycięzcami, zo
stali /k olejność od najmłod
szych/:  Małgorzata
SZYDŁOWSKA /6 , 5 
p z 7 partii/, Beata BOB
ROWSKA /6  p/ ,  Monika 
PAINTA /4 , 5 p. /  oraz 
wśród chłopców:  Maciej
SZKLANNY /6 , 5 p. / ,  Ma

ciej CHMIELIŃSKI /6 , 5 
p. /  i Monika BOBROWS
KA, która grając z chłop
cami zdobyła komplet sied
miu punktów.

W  klasyfikacii drużynowej 
zwyciężył RMKS II Rybnik 
/M . Szydłowska, M. Szklan
ny. M. Chmieliński, R. Ko
zak - razem 24 p., wszyscy 
zawodnicy są uczniami SP 
31 w Rybniku/, zdobywając 
Bursztynowy Laur przed 
RMKS I Rybnik /M . Bob
rowska, B. Bobrowska, M. 
Painta, Ł. Kiermaszek - 24 
p. - wszyscy z SP 5/. Trzecie 
miejsce zajęła Anilana Łódź 
- 21, 5p.

Sześć pierwszych drużyn 
otrzymało okazałe puchary, 
a zwycięzcy w poszczegól
nych kategoriach wiekowch

puchary i nagrody rzeczo
we.

/gw /

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

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.

FU JI
EKSPRES 

Rybnik 
Reja 2

W ywoływanie negatywów i wykonywanie odbitek 
w dwóch form atach, również typu PO C K ET. 

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

Nie tak dawno, ktoś przeko
nując mnie o celowości po
wołania w ramach Rybnickiego 
Młodzieżowego Klubu Sporto
wego sekcji siatkówki, udowad
niał mi, iż Rybnik ma w tej 
dziedzinie spore tradycje i warto 
do nich nawiązać. Nie wiem, ja 
przynajmniej jak dotąd nic 
o tym nie słyszałem, ale wcale się 
nie upieram. Być może faktycz
nie ileś lat wstecz w Rybniku  istniał trzecio - czy drugoligowy zespół siatkarzy. Chcąc jednak uniknąć sytuacji, w której ostatnie

nie słowo należałoby do mojego 
rozmówcy z przekorą zazna
czyłem, że skoro tak, to równie 
dobrze można w ramach miejs
kiego klubu utworzyć sekcję ho
keja na lodzie, a przynajmniej 
na trawie czy aswalcie gdyż 
o tym, że kiedyś istniała w Rybniku drugoligowa hokejowa drużyna Silesii Rybnik wiem na pewno i jak sądzę wielu rybniczan

rybniczan czasy te doskonale pa
mięta. Zresztą ten kto na 
przykład nie tak dawno bywał 
na meczach ’’Zofiówki” 
Jastrzębie, mógł tam spotkać 
kilka osób, które kiedyś 
związane były właśnie z ryb
nicką drużyną hokejową. Ale to 
tylko wspomnienia, może zbyt 
sentymentalne jak na dzisiejszą 
kapitalistyczną rzeczywistość.

Gdy jednak w październi
kową niedzielę, budząc się rano, 
spostrzegłem ze zdziwieniem, iż 
za oknem rozgościła się zima 
przyszło mi do głowy, że prze
cież możnaby, choć po części, 
nawiązać do starej łyżwiarskiej 
rybnickiej tradycji. Pamiętam, 
że zimową porą na różnych pla
cach i boiskach powstawały 
mniejsze lub większe ślizgawki 
nazywane również bardziej po
ważnie lodowiskami. Chętnych 
nigdy nie brakowało i to nie 
tylko przedstawicieli młodego 
pokolenia. Nie trzeba chyba do
dawać, iż był to ulubiony 
sposób spędzania wolnego cza
su w czasie zimowych ferii czy 
przerwy świątecznej, pod wa
runkiem oczywiście, że pogoda 
była grudniowa czy styczniowa, 
a nie jak to w czasie ostatnich 
zim bywało, kwietniowa. Zaś

Zimowe sugestie 
czyli miejska 

ślizgawka
tym, że po powrocie ze ślizgawki 
trudno było wysiedzieć na mocno
no poturbowanym ,,siedzeniu,, , 
nikt się specjalnie nie przejmo
wał, zresztą z czasem problem 
ten znikał, bo forma łyżwiarska 
stale rosła.

I tak sobie pomyślałem: czy 
szefostwo RYBNICKIEGO 
MŁODZIEŻOWEGO KLU
BU SPORTOWEGO, który 
przecież ma w statucie popula
ryzowanie rekreacji ruchowej, 
nie mogłoby zafundować ryb
niczanom w okresie zimowych 
mrozów miejskiej ślizgawki? 
Myślę, że coś takiego trzeba po 
prostu zrobić. Koszty nie muszą 
być wysokie. Wystarczy na
wiązać współpracę dajmy na to 
z dyrekcją jakiejś szkoły /na  
przykład niech to będzie II L. O. 
im. Hanki Sawickiej/. Jeśli po
goda sprzyja, wylanie wody na 
taflę lodowiska to żaden pro
blem, a sklecenie odgarniarek, 
by można było pielęgnować

taflę - chyba też nie stanowi 
trudności. Nauczycielom wy
chowania fizycznego możnaby 
zapłacić nadgodziny, lub zatru
dnić kogoś z zewnątrz. W godzi
nach przedpołudniowych z lo
dowiska korzystałaby młodzież 
szkolna, popołudniami wszyscy 
chętni.

Gdyby to prowizoryczne lo
dowisko wyposażyć w niewiel
kie oświetlenie, umożliwiające 
ślizganie się po zapadnięciu 
zmroku, a przez dwa lub trzy 
głośniki sączyć niezbyt głośną 
muzykę, zabawa byłaby przed
nia i od łyżwiarzy możnaby bez 
skurpułów pobierać niewielkie 
opłaty. Ot takie bileciki przypi
nane na agrafce do garderoby. 
Jakiś emeryt mógłby na 
przykład zarobić parę groszy, 
a dla wszystkich byłaby to chy
ba niezła frajda.

Puszczając dalej wodze fan
tacji możnaby na lodowisku zo
rganizować łyżwiarskie zawody 
dla dzieciaków, par tanecznych, 
domorosłych hokeistów etc. 
Przecież ruch to zdrowie, 
a o tym, iż na łyżwach raczej 
trudno stać w miejscu, raczej 
nikogo przekonywać nie trzeba. 
Zimowy sezon mógłby na 
przykład zakończyć hokejowy 
supermecz; radni kontra wybor
cy, sędziowany przez któregoś 
z rybnickich księży dziekanów. 
Czas po prostu zrobić coś pro- 

 prostego, ale dającego innym wiele 
radości i tego wszystkiego, co 
z ruchem na powietrzu jest 
związane. Dla samego klubu, 
który przecież rozpoczyna swój 
sportowy żywot byłaby to niezła 
reklama i może okazja do zgro
madzenia jakichś funduszy, 
z którymi wciąż nie najlepiej. 
A zatem panowie działacze do 
zobaczenia na ślizgawce. 
A swym żonom i najbliższym 
podpowiedzcie, że na Mikołaja 
chcecie dostać łyżwy...

Miłośnik łyżwiarstwa aseku
racyjnego

WACŁAW TROSZKA

Koszykarze
wystartowali

Już jakiś czas temu swoje 
rozgrywki rozpoczęli koszy
karze. Policyjny Klub Spor
towy Rybnik zgłosił do roz
grywek aż cztery zespoły 
począwszy od wojewódzkiej 
klasy „A, „ a skończywszy na 
drużynie „młodzików,, z ro
cznika ’80.

W pierwszych swoich me
czach kadeci PKS-u poko
nali u siebie drużynę Piasta 
Cieszyn 81: 70 /4 3-: 30/ oraz 
drugi zespół tego samego 
klubu 73: 35 /48: 25/. Punkty 
dla rybnickiego zespołu zdo
byli Juraszczyk 23, Król 18, 
Podlejski 34, Owczarek 13, 
Kozieł 30, Winoch 2, Szymu
ra 18, M uras 8, Borgul 8.

Zespół „Młodzików,, 
/ 7 9 /  wygrał natomiast 
z Piastem Cieszyn 79: 50 
/3 6 : 27 /. Punkty dla PKS-u 
zdobyli: Borgul 16, Lipka 16, 
Trzebinski 10, Gańcorz 10, 
Pietrasik 8, Strzebińczyk 7, 
Schinske 4, Grzegorzyca 4, 
Bendarek 2, Fojcik 2.

Oprac. /w a c k /

Sprostowanie
W artykule pt. „Większa 

szkoła w Radziejowie, „ za
mieszczonym w poprzednim 
numerze „Gazety Rybnic
kiej,, popełniłem błąd. Otóż 
byłym dyrektorem szkoły 
w Radziejowie jest pan Kazi
mierz GERMASIŃ SKI, zaś 
wymieniony w tekście Zyg
munt GAJDA jest przewod
niczącym Samorządu Miesz- 
kaców. Wszystkich zaintere
sowanych uprzejmie PRZE
PRASZAM.

Wacław Troszka

Dyrekcja i wychowawczynie 
Państwowego Przedszkola nr 
9 usytuowanego niedaleko dwo
rca PKP, zorganizowały nieda
wno swym podopiecznym praw
dziwą jesienną spartakiadę. 
Dzięki trwającej już kilka lat 
współpracy z rybnicką ko
mendą policji, impreza ta od
była się na policyjnej sali gim
nastycznej. Trzy grupy star-

szaków przy dopingu młod
szych przedszkolnych
roczników, stanowiących spor
tową widownię, rywalizowały 
w szeregu konkurencji o tytułu 
najlepszej grupy. Spośród „Mi
siaczków,,, „Jeżyków,, i „Ża
bek,, najlepiej wypadli ci pier
wsi, którzy najlepiej poradzili

sobie z rzutem worka do kosza, 
prowadzeniem piłki między 
chorągiewkami czy z tzw. wy
wożeniem liści.

Wszyscy uczestnicy sparta
kiady otrzymali nagrody rze
czowe ufundowane po części 
przez komitet rodzicielski. Sło
dycze ufundował natomiast

właściciel piekarni
zaopatrującej przedszkole 
w pieczywo pan Stanisław RI
CHTER. W sumie - zabawy 
i radości było wiele, a wysiłek 
przedszkolaków rywalizujących 
zgodnie z zasadami „fair play, „ 
został nagrodzony. Przykład 
godny naśladowania.

Tekst i foto: /w ack /

— —
OGŁOSZENIA DROBNE 

Przedszkolna spartakiada
Telefon 392-024 firma PERS 
czyści dywany, wykładziny, 
tapicerkę meblową i samo
chodową.

Restauracja OLIMPIA 
na terenie Miejskiego 

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.

 ZAPRASZAMY!

Zwycięska drużyna „Misiaczków,,. Siedzą od lewej: Marcin 
BRAUN ER, Łukasz KRAJEWSKI, Aga OSTROW SKA, Karolina

K U R S Y :
- eksternistyczne Liceum Ogólnokształcące
- księgowości dla spółek i firm prywatnych
- angielski, niemiecki - dla początkujących.

Zapisy: „ATENA,,,
Rybnik, ul. Korfantego 6, tel. 229-69

HAJDUK, Damian PĘCZEK, 
Mateusz KACZM ARCZYK, 
Marek ŚW ITAŁA. Stoją od 
lewej:  Patrycja KOSIDŁO,
Dorota JANULEK, Estera 
SKORUPA, Wioletta HULIN, 
Patrycja M ATYSEK, Anna 
ZUBIK, Anna PISAREK, z tylu 
od lewej Paweł DZIESIŃSKI, 
Darek BUJAK, Tomek SOBIK, 
Tomek OKOŃSKI i Kamil 
STYGA.

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

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

Biuro czynne od 9. 00 - 17. 00.
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treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.  1
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N ASZE 
PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka 
31 października, godz. 

19. 0 - 24. 00, WIDEODY S
KOTEKA połączona z loso
waniem wejściówek na lis
topad, cena biletów 30. 000 
zł.

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR 

2 października, godz. 
19. 00 „BŁĘKITNA RAP
SODIA,,, film prod. USA, 
wstęp za okazaniem kar
netów.

Teatr Ziemi Rybnickiej 
4 października, godz. 

17. 00 „INTRODUKCJA,, - 
pierwszy dzień SILESIAN 
JAZZ MEETING, zestaw 
filmów: „SATCHMO THE 
GREAT,,, „SERENDADA 
W DOLINIE SŁOŃCA,,, 
„BŁĘKITNA RAPSO
DIA,,, cena biletów 25. 000 
i 15. 000 zł.

5 października, godz. 9. 15 
i 11. 00, „DZIECIĘCE 
OKOLIC E JAZZU,, - 

Zespołu Rewiowego 
„AVANTI,,, cena biletu 
10.000 zł.

5 października, godz. 
17. 00, zestaw filmów ze śro
dy 4. 11. 1992 r.

/g w /

Przed nam i

VII Silesian Jazz Meeting
W dniach od 4 do 7 lis

topada będziemy mogli wzięć 
udział w licznych imprezach 
siódmej edycji SILESIAN 
JAZZ MEETING - wyda
rzenia kulturalnego, które 
już na dobre zagościło w na
szym mieście.

Pierwsze dwa dni Meetingu
meetingu to uwertura - głównie 

filmowa - do ostrego grania, 
które czeka nas w drugiej 
połowie imprezy. 4 i 5 lis
topada - dni nazwane 
„Introdukcją„ i „ W  
okolicach jazzu„ - pokazane 
zostaną trzy atrakcyjne fil
my amerykańskie: „SAT
CHMO THE GREAT,, - 
film o tournee L. Armstronga 
po Europie i Afryce, „SE
RENADA W DOLINIE 
SŁOŃCA,, - komedia 
z udziałem orkiestry Glenna 
Millera oraz Sonji Henje, 
a także „BŁĘKITNA RAP
SODIA,, - opowieść biogra
ficzna o George’u Gershwi
nie. Projekcje rozpoczną się 
o godz. 17. 00.

5 listopada wystąpi na 
Dużej Scenie TZR prywatny 
zespół tańca „AVANTI,,, 
który zaprezentuje program 
rewiowy oparty na muzyce 
jazzowej pt. „Dziecięce oko
lice jazzu,, w reżyserii i cho
reografii Marzeny Kuleszy- 
Sypk i  Organizatorzy zapra
szają na to widowisko 
najmłodszych widzów. Dwa 
przedstawienia odbędą się 
o godz. 9. 15 i 11. 00.

Trzeci dzień Meetingu no
si znamienną nazwę „Zjazd 
gwiazd,,. O godz. 18. 00 
wystąpi grupa amerykańs- 
ko-polska, w której zagrają 
m. in. BILL MOLENHOF 
/wibrafon elektryczny/oraz 
ZBIGNIEW NAMYSŁO
WSKI /saksofon altowy/. 
W drugiej części wieczoru 
będzie śpiewać LORA

SZAFRAN z towarzysze
niem grupy „NEW PRE
SENTATION,,, w której 
grają m. in. bracia Wojciech 
i Jacek Niedzielo wie. 
Wieczór zapowiada się fan
tastycznie, a wykonawców 
nie trzeba nikomu bliżej pre
zentować.

Czwarty, ostatni dzień im
prezy o nazwie „Nie było 
nas, był jazz...,, zapowiada 
się równie imponująco. 7 lis
topada śpiewać będzie M IE
CZYSŁAW SZCZĘŚNIAK 
z towarzyszeniem 3-osobo- 
wej grupy. Druga część wie
czoru to KONCERT JUBI
LEUSZOWY z okazji 35- 
lecia jazzu w Rybniku. 
Wystąpią muzycy i woka
liści, Którzy kiedyś grali 
w zespole Czesława Gawli
ka, a dziś występują na est
radach krajowych i zagrani
cznych. Stworzona ad hoc 
formacja będzie nosić nazwę 
Variable Silesian Old Power 
/VSOP - zbieżność skrótu ze 
znakiem „wysokogatunko
wej starej czystej,, - nieprzy
padkowa/, co znaczy, mniej 
więcej... „Ńiezwykła Śląska 
Stara Siła,,. Zagrają także: 
South Silesian Brass Band 
oraz Andrzej Tref on Friends. 
Początek o godz. 18. 00. 
Koncerty poprowadzą: zna
ny krytyk muzyczny z Kra
kowa - Jan Poprawa oraz 
Wojciech Bronowska Kiero
wnictwo artystyczne objął 
Czesław Gawlik. Późnym 
wieczorem na Malej Scenie 
Rybnickiej - Jam Session, na 
którym spotkają się wszyscy 
ze wszystkimi i będą impro
wizować w kameralnej at
mosferze.

Przy okazji Silesian Jazz 
Meeting każdy z nas może 
sprawdzić, czy jazz w Ryb
niku ma moc starej brandy!

/gw/

Elektroniczny romantyzm
Przed tygodniem w Teat

rze Ziemi Rybnickiej odbył 
się koncert drugiej edycji cy
klu „Rock romantic„, 
w którym wzięły udział ze
społy „EXPERIOR„, „ICE 
M A C H I N E , , ,  
„MEDIUM,,, duet „NA
ZAR,, oraz „TAMERLAI
NE„.

Romantyczna, bardziej 
łagodna odmiana rocka ma, 
jak się okazało, mniej liczną 
grupę zwolenników niż od
miany skórzano-metalowo- 
elektryczne i na koncercie 
zjawiła się, jak na możli
wości rybnickiej sceny, ra
czej skromna ilość młodych 
widzów. Wprawdzie przez 
różnego rodzaju młodzieżo
we okrzyki ł uł ,, i „ło, ło, ło„ 
dodawali sobie otuchy, ale 
mimo tych zabiegów, kon
certowi wciąż brakowało 
właściwej temperatury. Poza 
tym nastoletnia publiczność 
okazała się bardzo ruchliwa 
i wciąż ktoś wchodził i wcho
dził na salę. Rzecz jasna, 
z czasem tuż pod sceną zna
lazła się grupka młodych lu
dzi, poddających się nie tak 
znowóż gorącym rytmom.

Solista najbardziej znanego, 
spośród wystąpujących, ze
społu „TAMERLAINE,,, 
ubrany w gustowne wdzian- 
ko, chcąc zaskarbić sobie ła
ski najgorętszych fanów, mi
mo swego estradowego na
burmuszenia, sporą część 
swojego występu poświęcił 
NA PODAWANIE RĘKI 
scenicznym przedskoczkom, 
którzy sądząc po reakcji by
li, no może nie w siódmym, 
ale już na pewno w czwar
tym niebie.

Na temat poziomu kon
certu zdania zapewne są po
dzielone. Dla mnie 
osobiście, człowieka wycho
wanego na muzyce grupy 
Elektric Light Orchestra, 
twórczość proponowana 
przez wspomniane grupy 
jest i zbyt płaska i zbyt mało 
romantyczna. Po prostu 
nadto monotonna, ale to tyl
ko moje zdanie. Myślę, że 
w koncercie tym tak na
prawdę zabrakło gwiazdy 
n i e k w e s t i o n o w a n e j  
wielkości. I to chyba trzeba 
zmienić w formule przyszło
rocznego koncertu „Rock 
romantic,,.

Tekst i foto: wack

PROGRAM TELEWIZYJN Y
NIEDZIELA

c. d. ze strony 8
17. 50 „Oni się wspięli na szczy
ty,, - program poświęcony Wan
dzie Rutkiewicz i Jerzemu Ku
kuczce
18. 30 Halo dzieci „Lobo - po
mysłowy pies,,
18. 35 „Między nami seniora
mi,,, film fab. prod. ang.
19. 55 „Dom umarłych,, poemat 
G. Apolinaira
20. 10 „O tych, którzy odeszli „- 
wspomnienie o K. Jędrusik, ks. 
J. Ziei, T. Łomnickim, B. Korze
niewskim, St. Kisielewskim
21. 00 Panorama
21. 30 Koło fortuny - teleturniej
22. 00 „Z archiwum Cricoteki,, 
/ l / ,,Maszyna miłości i śmierci,,
23. 00 „La belle epoque 1880 - 
1914,, film dok. prod. USA
24. 00 „Pukam do drzwi kamie
nia,, program poetycko-muz. 
030 Zakończenie programu

PONIEDZIAŁEK

2. 11. 1992 r.
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,,
11. 00 „Pierwsze 365 dni życia 
dziecka,, /1 0 /
11. 30 Pół wieku / l /  „Bal i his
toria,, film dok. K. Miklaszews
kiego o historii ZASP za granicą
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Język francuski / 8 /
12. 45 Świątynie przyrody - Wie
lka Rafa Koralowa - Australia
13. 15 Język niemiecki / 9 /
13. 45 Oblicza Austrii - film 
w wersji niemieckiej
14. 15 Język włoski / 9 /
14. 30 Język angielski / 9 /
15. 00 „Alf,, - ser. komed. prod. 
USA w wersji ang.
15. 30 Prezentacje - Mariówka 
/prezentacja Prwatanego Li
ceum Fundacji Wspólnoty Eu
ropejskiej/
16. 00 Program dnia
16. 05 Luz - program nasto
latków
17. 00 Teleexpres
17. 20 „ALF,, - serial komedio
wy prod. USA
17. 50 Klub dobrej książki - ma
gazyn nowości wydawniczych
18. 10 „Magazynio,, - program 
satyryczny
18. 20 Z Polski rodem - magazyn 
polonijny
18. 45 Czy po drodze nam 
z EWG?
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 Antena
20. 30 Teatr TV „Sąd nad Brzo
zowskim,,, reż. G. Króikiewicz
22. 15 Wiadomości
22. 45 „Pogranicze w ogniu,,
/1 0 / - serial TP
23.40 Program publicystyczny 
0. 25 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Programy lokalne
8. 40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
serial anim. prod. francusko- 
japońskiej
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
930 Kolekcjoner - wspomnienie 
o dr Janie Mitarskim
10. 00 Język angielski /3 5 /
10. 30 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 2
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama

16. 40 Sport - Z wiatrem i pod 
wiatr - magazyn żeglarski 
16.55 „Tajemnicze złote miasta,,
- serial anim. prod. japon.
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych
1730 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
1830 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 „Tusitala,, / 4 /
20. 00 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/1 0 /
2030 Latająca kamera: „Róbta 
co chceta,, - koncert
21. 00 Panorama 
21.30  Sport
21. 40 Bez znieczulenia
22. 00 Jan Sebastian Bach - Msza 
h-moll
24. 00 Panorama
0. 10 Impresje gitarowe - gra 
Bogumił Zieliński 
0. 20 Zakończenie programu 
-------------— --------------

WTOREK

 3 . 11. 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,, 
/1 0 /-  ser. TP
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 20 Przyjemne z pożytecznym
11. 40 Gotowanie na ekranie - 
magazyn kulinarny
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: Pola
gra 92
12. 45 Świat chemii /1 0 / - Syg
nały z wnętrza
13. 15 Kuchnia - przetwory 
1330 Fizyka półżartem - Nie
zwykłe właściwości powierzchni
13. 45 Rysuj z nami 
1335 Surowce - kauczuk
14. 10 Spotkania z cywilizacją - 
Nowości nauki i techniki
14. 20 Co? Jak? Dlaczego? - Ob
licza ziemi
1430 Klub domowego kompu
tera
14. 50 Przybysze z Matplnety
15. 20 My w kosmosie - historia 
astronautyki
1535 Joystick - zabawa z kom
puterem
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Tik - tak oraz 
film „Dennis-zawiadiaka,,
16. 50 Język angielski dla dzieci
/36/
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Tom i Jerry,, serial anim. 
prod. USA
17.50 „Murphy Brown,, serial 
komed. prod. USA
18. 15 Odolańska 10 - magazyn 
historyczny
18. 45 Cena pamięci - wojskowy 
program dokumentalny
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
19.55 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej „Ptaki,, - thriller prod. USA, 
reż. Alfred Hitchcock
22. 15 Gra o pieniądze - maga
zyn gospodarczy
22. 45 Wiadomości
23. 05 Rozmowy z Nikodemem
23. 45 I Międzynarodowy Fes
tiwal Jazzowy - Warszawa 91 - 
Urszula Dudziak z zespołem 
„Walk Away,,
0. 15 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta- 
rianie,,
9. 10 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
930 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język włosia dla 
początkujących /5 /
10. 15 Język angielski w nauce 
i technice / 5 /
10. 30  Język francuski /repetycja 
1-4/
11. 00 Ojczyzna - polszczyzna: 
feralne daty i koprodukcja
11. 15 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 2
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum „Drugi po Wawelu... 
Skałka,,
1635 „Kapitan Planeta i Plane
tarianie,, /powt /
17. 20 Ojczyzna - polszczyzna:

feralne daty i koprodukcja
17. 40 Moja wiara
18. 00 Programy lokalne 
1830 „Pokolenia„ - serial prod. 
USA /pow t/
18.55 Europuzzle /teledysk-za
gadka/
19. 00 „Nasz zmieniający się 
świat,, /l/„Jap o n ia : Orient exp
res,, serial dokum. prod. ame- 
ryk. -niemiec.
20. 00 Reporterzy dwójki przed
stawiają
2030 Neptun TV przedstawia: 
Acustic - koncert rockowy
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 15 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 „Czarna aksamitna suk
nia,, film fab. prod. ang., reż. 
Norman Stone
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

ś r o d a  

4. 11. 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: „Ptaki,,
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Stragan z rymami, czyli 
współczesna poezja dziecięca
13. 10 Wielkie spory Polaków - 
drogi do niepodległości
1335 Telewizyjny słownik bio
graficzny historii najnowszej - 
Jan Rzepecki
14. 00 Spotkanie w galerii
14. 15 „Opowieść o samarytani
nie,, - analiza słynnego obrazu 
Rembrandta
1430 „Nowa Res Publica,, -
o problemach polskiej edukacji
14. 40 Sensacje XX wieku - Tra
gedia na pustyni
15. 10 Pan Adam - obraz 5 czyli 
„Były lata,,
1530 Dzieło, arcydzieło, kicz - 
Jan Matejko / 2 /
1535 Szkoły w Europie - Blaski
i cienie partnerstwa
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów: Sa
mi o sobie
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Na wariackich papie
rach,, / 5 /  - serial
18. 10 Klinika zdrowego czło
wieka
1835 Laboratorium
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 Sport - Lech - Poznań - 
IFK  Goeteborg
22. 00 Program pubłicystczny 
2230 Piosenki z „Butiku,,
22. 45 Wiadomości
23. 10 „Królowa Bona,, / 1 /  se
rial TP., reż. J. Majewski
24. 00 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, serial anim. 
p rod . jap.
9. 00 Pokolenia - serial prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język angielski / 5 /
1030 Język niemiecki / 5 /
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 2
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport - Gem, set, mecz - 

 magazyn tenisowy
1630 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
16.55 „Piłkarze„ serial anim. 
p rod . jap.
17. 20 Magazyn ekologiczny
17. 40 Giełda - magazyn kupców 
i przemysłowców
18. 00 Program lokalny
1830 „Pokolenia,, - serial prod.

USA /pow t./
19. 00 Spóźnione premiery: 
„Tramwaj, zwany pożąda
niem,,, film prod. USA, reż. Elia 
Kazan
21. 00 Panorama
21. 30 Ekspres reporterów
22. 00 „Wszystko dla orląt,, - 
film dokum.
22. 30 Studio Teatralne: Władi
mir Nabokov „Zaproszenie na 
egzekucję,,
0. 40 Zakończenie programu

0 2CZWARTEK

5. 11. 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 „Columbo,, /7  ost/
11. 30 Azymut - wojskowy ma
gazyn filmowy
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: 
zwierzęta Zielonej Wyspy, 
rzeźnie po francusku, słonina 
i utradźwięki
13. 05 Covent Garden - impresja 
filmowa o Lodynskim Centrum 
Kultury i Sztuki
13. 35 Tratwą przez Atlantyk - 
wylądować w Puerto Rico
14. 10 EKO - LEGO
14. 25 Zwierzęta świata - Wielki 
rów afrykański / 2 /
15. 00 Taki pejzaż - Sudety
15. 30 My dorośli - odmiennie
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów 
„KWANT,,
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dzień za dniem,, / l /  se
rial obyczajowy prod. USA
18. 10 Magazyn katolicki
18. 40 Inna muzyka - recital Ro
mana Ziemiańskiego
19. 00 Tęczowy mini - box
19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Columbo,, /7  osty  - se
rial prod. USA
21. 45 Tylko w jedynce
22. 45 Wiadomości
23. 05 Wódko, pozwól żyć...
23. 40 Język włoski dla 
początkujących / 5 /
23. 55 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 / 5 /
16. 55 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial animowany prod.
USA
17. 20 Wspólna Europa - Unia 
Europejska
17. 50 Rozmowy o rzeczyniepos- 
politej A. Małachowskiego
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18. 55 Europuzzle/teledysk - za
gadka p o w t/
19. 00 „Cywilny front,, /3 /  - 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: Janusz 
Głowacki „Dzień słodkiej śmie
rci,,, reż. Jerzy Sztwiertnia
23. 20 „Spóścizna faszyzmu,, / l /  
film dokum. prod. ang.
0. 10 Panorama
0. 20 Zakończenie programu
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Pomyśl o sobie
PROGRAM TELEWIZYJNY

NIEDZIELA

1. 11. 92 r.
 PIĄTEK

30. 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 „Bozm, czyli bez stałego 
miejsca zamieszkania,, - dramat 
obyczajowy prod. ZSRR, reż. 
Nikołaj Skujpin
11.30  Kawadrans na kawę
11. 45 Klub samotnych serc
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - ogra
niczanie strat ciepła w szklarni
12. 45 Tylko u nas
12.55 Temat dnia - Gdzieś obok 
nas
13. 00 „Triumf cywilizacji zacho
dniej,,
13.50 Temat dnia - Gdzieś obok 
nas
1335 Warszawa zaprasza
14. 05 Temat dnia - Gdzieś obok 
nas
14. 10 Teleplastikon
1430 Dokument trochę inny 
„Nie bój się tego,,
15. 00 Gdzieś obok nas: temat 
dnia „Litość,,
15. 05 Odpowiem na każde pyta
nie
15. 15 Być tutaj - Inność i tole
rancja
1530 Temat dnia - Gdzieś obok 
nas
1535 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla maturzystów 
15.55 Jaka szkoła? - Czego 
będzie wymagać szkoła
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Ciuchcia oraz 
film z serii: „Tao, Tao,,
16.50 Język angielski dla dzieci 
/ 30/
17. 00 Teleexpress
17.20 „Smak 92,, - program roz
rywkowy
17. 40 Każdy ma prawo - pro
gram z udziałem Ewy Łętows
kiej
18. 00 „Dynastia,, - serial prod. 
USA
19. 00 Wieczorynka - „Kacper 
i jego przyjaciele,,
1930 Wiadomości
20. 10 Film fabularny
22. 00 Program publicystyczny
22. 45 Wiadomości
23. 00 Dziś w senacie
23. 10 Zawsze po 21-szej 
23.50 Koncert Cheta Atkinsa, 
wyk.: Chet Atkins, Emmylou 
Harris, Waylon Jennings, Mark 
Knopfler
030 Siódemka w Jedynce - spot
kanie z James’em Joysem
1. 45 Zakończenie programu 
Program 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin
ja ,, - serial anim. prod. USA
9. 00 Transmisja obrad sejmu 
16.25 Powitanie
1630 Panorama
16. 40 Sport
1635 „Wojownicze żółwie Nin- 
ja„-ser. anim. prod. USA
17. 20 „Kate i Allie,, / 8/  - ser. 
komediowy prod. USA
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Benny Hill - ang. program 
rozrywkowy
2230 „SOS Titanic,, - film fab. 
prod. USA 
0. 10 Panorama
0. 20 Non Stop Kolor - paździer
nik 92
1. 20 Zakończenie programu

 SOBOTA 

 31. 10. 1992 r.
Program 1
7. 25 Program dnia
7. 30 Wieści
7. 40 W smudze cienia
8. 00 Rynek-Agro - program 
o wiejskim biznesie

8. 20 Z Polski...
8. 35 Wszystko o działce
9. 00 Wiadomości
9. 10 Ziarno - pr. 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 4 /
11. 00 Rokendroler - live -„Bry
gada Kryzys,, - koncert
11. 30 Sobotnie rendez-vous - 
Ale kino / l /
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 Eko-Echo
1230 Podróże na celuloidzie St. 
Szwarc-Bronikowskiego
13. 00 Walt Disney przedsta- 
wia: „Super Baloo„-„Syrenka„
14. 20 Teatr Telewizji: Ladislav 
Fuks „Palacz zwłok,,, reż. Woj
ciech Wiszniewski, wyk. 
Fr. Trzeciak, W. Gryń, B. Dzie
kan
15. 20 Sobotnie rendez-vous - 
Ale kino / 2 /
16. 35 Teatr TV „W życiu jak 
w teatrze,, 7 /5 / - „Dyrektor do 
kwadratu raz,,, scen. i reż. B. 
Borys-Damięcka
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Domek na prerii, / l 8 / 
ser. prod. USA
18. 15 Wiecznie zielone - teletur
niej muzyczny
18. 30 Pegaz
19. 00 Małe wiadomości DD dla 
dzieci
19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 Powitanie
20. 00 Polskie ZOO
20. 30 ,,Maska,, film fab. prod. 
USA, reż. Peter Bogdanovich
22. 35 Wiadomości
22. 45 Portret - Andrzej Żuław
ski
23. 30 Sportowa sobota
23. 45 „Wrzask,, film fab. prod. 
USA
1. 15 Piosenki wiatrem pisane 
i „Wolna Grupa Bukowina,,
2. 15 Zakończenie programu 
Program 2
7. 30 ORP Orkan - wojskowy 
magazyn 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 Wspólnota w kulturze - 
Władysław Niedoba
10. 30 Artysta i jego świat - „Ar
tyści i modele,,, „Niewolnicy 
mody - Jean August Dominique 
Ingres,, 11. 00 Seans filmowy - 
program E. Banaszkiewicz
11. 30 Twoje przeboje
12. 00 Aukcja - relacja z koncer
tu i aukcji z okazji Dnia N a
rodów Zjednoczonych i na za
kończenie dekady poświęconej 
osobom niepełnosprawnym
12. 30 Auto - magazyn
13. 00 Studio Sport - żeglarski 
puchar świata
13. 50 Misz-masz - program A. 
Resich-Modlińskiej
14. 20 Róbta co chceta
14. 40 Image - style w modzie
14. 55 Zwierzęta świata „Wielki 
Rów Afrykański,, / 3 /
15. 30 Lekarz domowy
15. 50 Powitanie
15. 55 Poezjo - jakie twoje imię? - 
film poetycko-dokumentalny 
D . Ceran o J. Tuwimie
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Pełna chata,, /18 / - serial 
prod. USA
17. 10 Wielka gra - teleturniej
18. 00 Program lokalny
18. 30 Halo dzieci: Lobo - po
mysłowy pies
18. 35 Akademia filmu polskiego 
„Zaduszki,,, reż. T. Konwicki
20. 30 Wielki sport
21. 00 Panorama
21. 30 Słowo na niedzielę
21. 35 Chimera - magazyn litera
cki
22. 15 „Msza kreolska,, koncert 
w wyk.: „Grupo Costa -
22. 35 „Mąż pani ambasador,, 
/13 ost. /
23. 40 „Gaździna Podhala,,
24. 00 Panorama
0. 10 Okolice jazzu: Jazzvisions 
/ l /  gwiazdy z Rio
1. 10 Zakończenie programu

Program 1
6. 55 Program lokalny
7. 00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,, -„Śpiew de
lfinów,, - serial dokum. prod. 
franc.
7. 45 Rolnictwo na świecie
8. 00 Przystanki codzienności
8. 20 Notowania
8. 45 Polskie ZOO /powt. /
9. 00 Zamek Eureki /9 /  - serial 
prod. USA
9. 25 Teleranek
9. 50 „Dzieci z ulicy Degrassi,, 
serial prod. kanad.
10. 15 Język angielski dla dzeici
/3 5 /
10. 25 „Japonia,, / l /  serial 
dok. prod. angielskiej
11. 25 Cmentarze kresowe - film 
dokum.
11. 50 Tydzień
12. 35 Cmentarz Rakowicki / l /
12. 50 Teatr dla dzieci „Miło być 
Polakiem,,, reż. A. Maj i St. 
Lenartowicz
13. 35 Cmentarz Rakowicki /2 /
13. 45 W starym kinie: „Anioł 
i złoczyńca,,, reż. James Edward 
Grant
15. 30 Z kamerą wśród zwierząt
15. 45 Cmentarz Rakowicki / 3 /
15. 55 Drzewa umierają stojąc - 
wspomnienia o ludziach teatru
16. 20 Country Ameryka /5 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Są jeszcze krzewy lesz
czyny,,, film obycz. prod. nie
mieckiej, reż. Vojtech Jasny
18. 20 7 Dni świat
18. 50 Cmentarz Rakowicki /4 /
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Wolter - człowiek nie
zwykły,, /6  ost./
21. 10 Stefania Toczyska śpiewa 
pieśni Fryderyka Chopina
21. 40 Sportowa niedziela
22. 10 Dynastia
23. 00 Loża - magazyn teatralny
23. 30 Zakończenie programu 
Program 2
730 Przegląd tygodnia /dla 
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, - „Bu
rza,,
8. 25 Film dla niesłyszących: 
„Wolter, człowiek niezwykły,,
9. 20 Słowo na niedzielę /dla 
niesłyszących/
9. 25 Powitanie
930 Programy lokalne
10. 30 „Żyje się tylko chwilą,, - 
w programie udział biorą: 
D. Olbrychski, A. Szczypiorski, 
A. Osiecka, prof. Z. Religa, 
ks. prof. J. Nagórny, M. Fołtyn
11. 00 „Pamięci Andrzeja Panuf
nika,, - koncert w pierwszą rocz
nicę śmierci
12. 00 „Rodzinny bumerang,, - 
ser. obycz.
12. 45 Legendy Krakowa - Gro
ta Twardowskiego
12. 55 „Podróże w czasie i prze
strzeni,,
13. 50 Przecież to znamy - 
„Człowiek, którego kocham,, 
George Gershwina
14. 10 „Biegiem, biegiem,, film 
dokum.
14. 55 Tam, gdzie Polska - repor
taż Jana Grzyba
15. 35 Godzina z Hanna - Bar
bera
16. 30 Panorama
16. 40 Program dnia
16. 45 „Cudowne lata,,
17. 10 Literatura niepokorna
- I . Iredyński „IREK,,

c. d. na stronie 7
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Fatałachy z naszej szafy

Kurtki
Wprawdzie długi płaszcz 

okryje nas szczelnie, ale po
zbawi przyjemności główko
wania, co włożyć dołem: 
krótką lub długą spódnicę, 
a może wełniane szorty 
i ciepłe rajstopy, leggingsy, 
narciarki z gumką czy szero
kie spodnie. Zaś kurtka, nie 
dość, że jest szalenie modna 
w tym sezonie, może stać się 
dodatkowo powodem do 
rozwinięcia inwencji
twórczej. Trzeba się będzie 
zastanowić czy te akurat raj
stopy, to nakrycie głowy pa
suje do kurtki, która wcale 
przecież nie musi mieć spor
towego charakteru i spokoj
nie wytrzymuje fantazyjny 
kapelusz.

Kurtki są w tym roku tak 
różne jak różna jest moda, 
zawsze jednak sięgają przy
najmniej za biodra, a czasem 
przypominają krótkie płasz
czyki przed kolano. I wtedy 
wyłania się dylemat: co 
właściwie mamy na sobie - 
kurtkę czy krótki płaszcz? 
Aktualnie różnica ta jest za
tarta, choć częściej w tym 
sezonie mówi się o kurtce, 
mniej o krótkim płaszczu. 
Wybór jest spory - modele 
sportowe szyje się z bawełny, 
mikrofazy czy jedwabiu, ele
ganckie z flauszu lub mate
riałów flauszo- podobnych.

Wróżka

Ciepła kurtka jest 
niezbędnym elementem 
jesiennej garderoby.

Z d row e o d ży w ia n ie
Zgodnie z zapowiedzią w po

przednim numerze „GR,,, prze
chodzimy do przedstawienia 
uzupełniających grup substancji 
odżywczych, które nadają się 
dla każdego i są łatwe w użyciu. 
Przypominamy, że uzupełniają
ce grupy substancji odżywczych 
zostały przez A. Laporte opra
cowane dla wspomagania 
i przyśpieszenia rezulatów 
pielęgnacji środkami GERNE
TIC INTERNATIONAL. Za
wierają one witaminy i pierwias
tki śladowe niezbędne dla dob
rego stanu zdrowia i przez to 
łączą się nierozdzielnie
z wyglądem zewnętrznym 
każdego człowieka.

A skóra, jak wiadomo, jest 
odzwierciedleniem wnętrza. 
Stosując regularnie i zgodnie 
z zaleceniami uzupełniające sub
stancje odżywcze, nie wystąpią 
problemy z trawieniem ani z nad
wagą, bowiem są one dozowane 
zgodnie z dziennym zapotrzebo
waniem organizmu, tak aby uzu
pełnić przemysłowe i niewy
ważone odżywianie. Grupa uzu
pełniających substancji odżyw
czych nosi nazwę NUTRIVE 
GROUP VITA.

A oto przykładowy zestaw

żywieniowy: przede wszystkim 
trzeba stosować naturalne śro
dki odżywcze, jeśli można to 
z upraw biologicznych, świeżo 
kupione i całkiem zrezyngować 
z wszelkich wyrafinowanych 
produktów. I tak RANO:

- sok owocowy w którego 
skład wchodzi 1 pomarańcza, 
1 cytryna, 1 grapefruit, 1 łyżka 
drożdży piwnych, 1 łyżeczka 
oleju wyciskanego na zimno 
/k iełki pszenicy, kukurydza, sie
mię lniane/

- chleb pełnoziarnisty albo 
mieszany i bardzo mało masła

- 2 świeże ja ja /co  trzeci dzień/
- pełnowartościowe zboże
- jogurt, ser/gruyere, rokfort, 

holland/
- owoce /dow olnie/
- suszone owoce: figi, morele, 

rodzynki
- mleko, kawa lub herbata, 

słaba słodzona miodem.
Unikać nasyconych

tłuszczów /słonina, wędliny/ 
oraz cukru zwłaszcza rafinowa
nego. Co jadać na obiad, ko
lację, aby zachować piękny 
i świeży wygląd - za tydzień.

Na podstawie: 
INFORMACJA A. LAPORTE 
opracowała: Krystyna Piasecka

BARAN
Nie licz na jakiekolwiek ulgi 

czy zniżki. Wszystko, a więc 
i problemy, trzeba wziąć na siebie 
w pełnym wymiarze...

Słuchaj uważniej swojego 
organizmu, jeśli jednak marzy Ci 
się uderzeniowa kuracja 
odmładzająca, przygotuj portfel. 
To kosztuje...

BLIŹNIĘTA
Uśmiechnięty i pogodzony 

wewnętrznie z sobą wkraczasz 
w nowy tydzień. Optymizm 
zaowocuje sukcesem
towarzyskim...

RAK
Zacznij stosować dietę 

uboższa w tłuszcze, a bogatszą 
w białko. Stojące przez Tobą 
zadania będą wymagały sporej 
energii.

LEW
Twój obraz świata został 

zakłócony wydarzeniem, którego 
skutki długo jeszcze będziesz 
odczuwał. Wyciągnij przynaj
mniej odpowiednie wnioski na 
przyszłość.

PANNA
Nie rób problemu z każdego 

głupstwa, bo to męczy i Ciebie 
i Twoje otoczenie. Relaks, relaks 
i jeszcze raz relaks...

WAGA
Zadowolenie tkwi w smaku, 

nie w rzeczach... I  Ty potrafisz to 
wykorzystać, wyrażając w ten 
sposób swoją przysłowiową 
równowagę.

SKORPION
Brak pewności siebie 

nadrabiasz brawurą, tupetem 
i pozą wyższości, bo akceptacja 
otoczenia jest Ci potrzebna 
ponad wszystko.

STRZELEC
Dreszcz emocji jakiemu 

zostaniesz poddany, nie pozwoli 
Ci przejmować się byle 
drobiazgiem. To będzie 
prawdziwy grom z jasnego nieba! 

KOZIOROŻEC
„Interes mówi wszystkimi 

językami i gra wszystkie role, 
nawet bezinteresowności...,, I  Ty 
doskonale to czujesz!

WODNIK
To nieprawda, że składasz się 

z samych marzeń
i nieprzemyślanego entuzjazmu. 
Stać Cię również na działanie, 
i to skuteczne.

RYBY
Nie bardzo radzisz sobie 

z niepowodzeniami, które wcale, 
a wcale nie umacniają Twojego 
charakteru, a wręcz przeciwnie... 
Więcej wiary w siebie.

minut łamania głowy

Ilustacje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, któ
rzy nadeślą prawidłowe roz
wiązanie łamigłówki do 9 lis
topada br., wylosowana zo
stanie nagroda w postaci ka
sety video ufundowana przez 
PUH „ULEX,, z Rybnika

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 41 
z dnia 16 października br. 
otrzymuje Mateusz Wal
czak, zam. Sumina, poczta 
Lyski, ul. Rybnicka 5a.

Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


