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Konferencja
Towarzystwa

Szkół
Twórczych

W dniach 27 i 28 listopada 
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Powstańców Śląskich 
w Rybniku będzie gospoda
rzem konferencji przedsta
wicieli szkół twórczych Pol
ski południowej; taki 
właśnie podział terytorialny 
obowiązuje w Towarzystwie 
Szkół Twórczych skupia
jącym w unowocześnieniu 
i rozszerzaniu kształcenia 
szkoły najbardziej aktywne. 
Celem konferencji, n a  którą 
przybędzie wielu zaproszo
nych gości z kierownikiem 
naukowym towarzystwa, 
Danutą Nakoneczną na cze
le, jest wspólna dyskusja nad 
właściwym spojrzeniem na 
proces wychowania oraz na 
zagadnienie kształtowania 
postaw moralnych,
twórczych, intelektualnych 
i społecznych w środowisku 
uczniowskim i nauczyciels
kim. Hasłem spotkania są 
słowa JANUSZA KOR
CZAKA: „Jestem z tych, dla 
których wychowanie jest 
czymś bardzo ważnym i bar
dzo pięknym,,.

W konferencji udział 
wezmą delegacje 12 szkół 
m. in. z Przemyśla, Tamowa 
i Wrocławia oraz sami gos
podarze. W skład każdej ta
kiej delegacji wchodzić będą: 
nauczyciel - wychowawca, 
dyrektor szkoły, dwóch 
uczniów, ksiądz katecheta 
oraz ewentualnie dyrektor 
szkoły podstawowej współpracującej 

z tą szkołą średnią

W przypadku gospodarza będzie to Szkoła Podstawowa nr 9, z którą, ,,po
wstańcy,, ściśle współpra
cują od roku 1986.

P rogram konferencji wy
pełni cały szereg spotkań 
i swoistych warsztatów, 
w których udział wezmą tak 
nauczyciele jak i uczniowie, 
na przykład dr Stanisława 
Mielimąka poprowadzi zaję
cia z nauczycielami pod 
hasłem: „Jak mówić żeby 
młodzież chciała słuchać i jak 
słuchać żeby chciała mówić„. 
Wykładowca Wyższego 
Śląskiego Seminarium Du
chownego dr Kazimierz Go
rzelok wygłosi wykład na te
mat „Chrześcijańska peda
gogika personalno-egzys- 
tencjalna, jako propozycja 
myślenia o sprawach wycho
wawczych,, zaś katecheta ry
bnickiego liceum ks. Jan Bu
rek poprowadzi z młodzieżą 
zajęcia pod hasłem „Za
myślenie nad miejscem 
miłości w życiu człowieka,,. 
Przewidziano również 
w programie specjalne spot
kanie z grupą rodziców, 
którego celem jest uzyskanie 
informacji o ich problemach 
wychowawczych i oczekiwa
niach wobec szkoły, a także 
omówienie wzajemnej
współpracy szkoły,
rodziców

Deficyt budżetowy, to zja
wisko które nazwać można 
różnie - fachowo, popularnie 
lub poetycko, ale jego objawy 
znamy wszyscy, bo występuje 
w finansach prywatnych, 
społecznych i państwowych, 
a co dziwi niektórych - 
zarówno w skarbcach boga
czy jak i portfelikach bied
nych.

DEFICYT BUDŻETOWY

WY - zwierzę oswajane przez 
wszystkich - począwszy od 
gospodyń domowych, a na 
szefach wielkich państw 
skończywszy. Nie może za
tem budzić zdziwienia fakt, 
że pojawił się także w kasie 
miejskiej Rybnika i zmusił 
Zarząd Miasta oraz wysoką 
radę do podjęcia stosownych 
decyzji zaradczych.

Jedynym powodem zdziwienia

Wydać 
można 
tyle, ile 
się ma

zdziwienia obserwatora dyskusji 
toczonej na sesji Rady Mias
ta 4 listopada br. mógł być 
fakt, że tak fundamentalny 
problem jak równowaga 
w budżecie miasta wywołuje 
tak niezrównoważone opinie 
jakie dało się słyszeć w czasie 
sesyjnej dyskusji.

W rachunkach nie ma jed
nak miejsca na sentymenty 
i emocje, a chłodna i fachowa 
kalkulacja to podstawowy 
obowiązek zarządców miasta 
wobec obywateli, czy bardziej 
prozaicznie - podatników. 
W ich imieniu „Gazeta Ryb
nicka„ zapytała panią KRY-

O wystawie hodowców drobnego 
inwentarza - czytaj na str. 2

KRYSTYNĘ STOKŁOSĘ, prze- 
wodniczącą komisji finanso
wej Rady Miasta, /zawodow
ca w sprawach finansów, bo 
wicedyrektora Banku Kredy
towego S. A. w Rybniku/ - 
jakie były przyczyny przesu
nięć budżetowych i tak go
rąco dyskutowanej decyzji 
o zaciągnięciu 20 mld kredy
tu?

RED: Dlaczego trzeba 
było wykonać takie właśnie 
przesunięcia w budżecie 
miasta o jakich zadecydowa
no na ostatniej sesji Rady 
Miasta?

KRYSTYNA STOKŁO
SA: Z jednego zasadniczego 
powodu, że nasze przewidy
wania co do wysokości do
chodów nie sprawdziły się. 
A nie sprawdziły się z tej 
przyczyny, że były trudne do

ogólny podatek dochodowy, 
przy czym - jak dotąd poda
tek dochodowy płaciły oso
by fizyczne, zatrudnione 
w gospodarce, ale w formie 
podatku wyrównawczego, 
który rósł progresywnie.

Przy dawnym systemie 
podatkowym można było 
wyszacować ile wraz ze 
wzrostem płac, w związku 
z inflacją, wyniosą wpływy 
z podatków wyrównaw
czych. I zakłady pracy po
bierały zaliczki od po
datków, właśnie w sposób 
progresywny i wpłacały na 
nasze konto za ppośrednict- 
wem Urzędu Skarbowego.

W tym roku jesteśmy po 
raz pierwszy w zupełnie no
wej sytuacji - ustawodawca 
ustalił, że powszechny poda
tek od dochodów ludności
płacony jest tylko w wyso

kości 20 procent, niezależnie 
od tego, czy podatnik już np. 
w połowie roku przekroczy

życie zwany

Czy w centrum miasta, kil
kaset metrów od jego Rynku 
może egzystować lokator 
tak specyficzny jak służby 
komunalne wraz z całym 
swoim dobytkiem, czyli spe
cjalistycznym sprzętem i ta
borem samochodowym?

Pytanie to /raczej retory
czne/ było jednym z wielu,

 które postawiono sobie na 
początku kadencji nowych 
władz samorządowych. 
Oczywista odpowiedź na
rzucała się sama, ale oprócz 
racji, trzeba mieć jeszcze 
szansę zrealizowania przep
rowadzki uciążliwego loka
tora.

Dla Rybnickich Służb 
Komunalnych znaleziono 
nową siedzibę dość szybko, 
jednak zrealizowanie tej 
przeprowadzki,, wymagało 
sporo czasu. Pierwszym po
ważnym progiem był opór 
Rady Miasta, wobec propo
zycji zarządu, aby ówczesne

Za płotem  też je s t Polska!

R S K  po przeprowadzce

współpracy szkoły,
rodziców i środowiska, 

w którym uczeń egzystuje.
Jak poinformowała nas 

dyrektor pierwszego liceum 
Janina Wystub,, jednym 
z ważniejszych celów spot
kania przedstawicieli szkół 
twórczych jest zaplanowanie 
działań zmierzających do 
wzajemnej współpracy najle
pszych szkół z województw 
południowej Polski. Spo
dziewana jest wizyta Metro
polity Górnośląskiego Abp. 
Damiana Zimonia oraz 
przedstawicieli ministerst
wa, a także wojewódzkich 
władz oświatowych.

WACŁAW TROSZKA

MPGK, wraz z całym „in
wentarzem,, usunąć z cent
rum miasta i ulokować 
w rozbudowywanej bazie 
Rybnickiego Przedsiębio
rstwa Remontowo-Budow
lanego przy ul. Jankowic
kiej. Przedsiębiorstwo to po
stawiono właśnie w stan lik
widacji, a jego baza, po ad
aptacji i zmianach kierunku 
rozbudowy była zdecydowa
nie lepszym miejscem dla te
go typu instytucji, niż do
tychczasowa. Logika tego 
toku rozumowania nie dla 
wszystkich radnych była 
przekonująca, broniono 
dość energicznie deficytowe
go przedsiębiorstwa przed li
kwidacją, do której zarząd 
miasta, z mocy ustawy o sa
morządzie terytorialnym,

miał prawo jako organ 
założycielski RPRB.

Przypomnienie ówczesnej 
batalii o zaakceptowanie 
przez Radę Miasta decyzji 
likwidującej tę firmę /wszys
tkim jej pracownikom, w li
czbie 30 zagwarantowano 
inne miejsce pracy/ może 
być pouczającym przykła
dem ilustrującym opór ma
terii /ale i naszej mental
ności/ wobec NOWEGO.

Cóż bowiem może być 
bardziej słusznego, niż wy
rugowanie ze śródmieścia 
150-tysięcznego miasta tak

uciążliwego lokatora?
Słuszność ta nie dla wszys

tkich była tak oczywista, co 
z kolei mogło dziwić prze
ciętnego rybniczanina, na 
pewno nie zachwyconego 
tym, że przechodząc przez 
ostatni bodaj urokliwy 
zakątek w centrum miasta, 
którym jest park Bukówka, 
znosić trzeba sąsiedztwo 
śmierdzących smarami i pa
liwem „mechanicznych po
tworów,, z taboru ówczes
nego MPGK...

Od niespełna miesiąca, 
czyli od 26 października

wszystko co napisałam po
wyżej jest już historią. Ryb
nickie Służby Komunalne 
/k tóre powstały w wyniku 
przekształceń dawnego 
M PG K / przeniosły się na 
„nowe śmieci,,...

To nie tylko kalambur, bo 
widok bazy przy ul. Janko
wickiej uzmysławia, ile jesz
cze pracy wymaga 
dokończenie obiektu!

Dyrektor Rybnickich 
Służb Komunalnych, JA
NUSZ PIEKARCZYK 
przypomina o jeszcze jed
nym aspekcie tej przeprowa
dzki - poprawie warunków 
pracy załogi i zasadniczej 
zmianie bezpieczeństwa 

c. d. na str. 3

Nowa baza RSK

Następne będą platynowe
Państwo Gertruda i An

toni MROZEK są 
małżeństwem od 65 lat. 
W rocznicę ślubu/obchodzi- 
li ją 26 września/ mszę od
prawił wnuk państwa Mro
zek. Odbyło się to w miesz
kaniu ich córki, która miesz
ka w tym samym domu co 
rodzice, tyle że piętro niżej.

Bardzo to szczęśliwa oko
liczność - nie trzeba liczyć na 
opiekę i pomoc obcych. Pan 
Antoni ma 93 lata, jego żona 
- 87. Nie wychodzą już sami, 
ale pan Antoni zauważył 
ostatnio w mieście zmiany 
na lepsze. Opowiada, że Ry
bnik przedwojenny był bar
dzo pięknym miastem, czys
tym i zadbanym. Po wojnie 
wszystko zaczęło podupa
dać, domy niszczały, ulice 
stały się brudne i ponure. Ale 
od ki lk u  lat Rybnik pięknie
je.

„Wzięli się do roboty,, - 
stwierdził z uznaniem pan 
Mrozek. Czy można 
porównywać ten Rybnik da
wny i nowy...

Właściciele domu
w którym zamieszkał, mieli 
trzy córki. Jedną z nich była 
właśnie pani Gertruda. 
Państwo Mrozek również 
dochowali się trójki dzieci - 
dwóch synów i córki. Potem 
przyszły następne pokolenia 
potomków...

Antoni Mrozek nie ma re
cepty na długowieczność. 
Żył normalnie, nie stosował 
ani diety, ani żadnych lecz
niczych zabiegów. Nie palił 
papierosów, ale zdarzało mu 
się zapalić cygaro. Praca za
wsze była dla niego ważna, 
lubił pracować w ogródku.

Zapytałam tak doświad
czonego małżonka, co zro
bić, by małżeństwo mogło 
trwać długie lata. Pan An
toni jest zdecydowanie prze
ciwko „nowoczesnej,, rodzi
nie, w której tak często do
chodzi do rozwodu. A prze
cież, jak powiedział „w życiu 
i słonce musi być, i deszcz,,. 
Niestety, ludzie nie rozu
mieją tego dzisiaj tak dob
rze, jak niegdyś. Dawniej

małżeństwa zawierano 
wiedząc, że są one nieroze
rwalne. Dlatego oboje 
małżonkowie robili wszyst
ko, by było im ze sobą dob
rze - bo inaczej musieliby się 
męczyć do końca życia.

Dziś wystarczy kłótnia, 
małe problemy, by myśleć 
o rozstaniu. Trudno na tym 
budować prawdziwy, pełen 
zaufania związek. Ludzie 
stali się jak gdyby mniej od
powiedzialni, mniej dojrza
li... „Ludziom dziś brakuje 
albo rozumu, albo 
pieniędzy!,, - konstatuje An
toni Mrozek. On sam do dziś 
przyznaje się, że jest zako
chany w żonie...

Niestety nie mogłam 
pomówić z panią Gertrudą, 
która bardzo źle się czuła. 
Pięć lat temu odbyły się ich 
diamentowe gody. 65-lecie 
nie ma specjalnej nazwy. 
Życzę państwu MROZ
KOM hucznych platyno
wych godów - to już za 5 lat!

KLAUDIA MICHALAK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5  1



Płacimy więcej
MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY 

w Jastrzębiu Zdroju informuje PT pasażerów 
PKM Jastrzębie, iż z dniem 1. 12. 1992 r. 

nastąpi zmiana ceny biletu jednorazowego 
w środkach komunikacji miejskiej z 

3. 000. -zł na 4. 000. -zł
Ceny biletów okresowych oraz biletów jednorazowych 

na linie ekspresowe pozostają bez zmian.
Zmiana taryfy została podyktowana znaczną 

podwyżką ceny oleju napędowego oraz innych 
materiałów eksploatacyjnych.

Bilety o starym nominale zachowują 
ważność do 6. 12. 1992r.

27-29  listop ad a
II O g ó ln o p o lsk a  W ystaw a  D ro b n eg o  
Inw entarza w  K a to w ica ch

Alom króliki
we chlewiku,,

INWENTARZA,,. Czynna 
ona będzie w dniach od 27 
do 29 listopada br., a miejscem

Spotkanie z prezydentem 
Rybnika

25 listopada 1992 r. o godz. 18. 00 prezydent miasta 
Józef MAKOSZ spotka się z rybniczanami 

w MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 
w Rybniku, przy ul. Szafranka 7. 

Organizato rzy - Rybnickie Koło ZWIĄZKU 
GÓRNOŚLĄSKIEGO serdecznie zapraszają 

członków, sympatyków oraz wszystkich 
mieszkańców, którym leżą na sercu sprawy 

ich Małej Ojczyzny - miasta, 
z którym związali swe życie.

LISTY DO
R E D A K C JI

W czwartek 5 listopada
o godz. 12. 00 w Restauracji 
„Świerklaniec,, w Rybniku 
spotkali się nauczyciele - 
emeryci i renciści oddziału 
rybnickiego Związku Nau
czycielstwa Polskiego. Było 
ich sporo. Swym uczestnict
wem w imprezie dali dowód, 
że potrzebne im są tego typu 
spotkania, że nie wolno za
mykać się w otoczeniu sa
mych rodzin i żyć tylko ży
ciem prywatnym.

W tym roku Dzień Senio
ra był dla nich szczególny.

Przy stolikach nikt już nie 
zajmował miejsc w kolej
ności szkół. Przyjacielska at
mosfera nie pozwalała się 
zastanawiać nad takim po
działem. Wszyscy czuli się 
swojsko, bo łączyły ich 
wspólne problemy, troski
i nadzieje. Przede wszystkim 
zaś wspólne dążenia - bo 
wszyscy jednomyślnie prag
niemy dobrego jutra. „To 
przecież od nas wszystkich 
zależy lepsza przyszłość kra
ju - zwłaszcza całej mło
dzieży,,.

Dziękujemy za umożli
wienie spotkania się 
Zarządowi Sekcji Emerytów 
i Rencistów ZNP, a szcze
gólnie przewodniczącej - ko
leżance Reginie Winnik-Ros
kosz. Spotkania takie są im
pulsem do działań i nowej 
aktywności.

Nauczyciele - emeryci 
i renciści.

Pracowity
chochlik
Chcąc umyć ręce, można 

byłoby przywołać jedynie 
datę ostatniego wydania 
„GR,, piątek, 13 listopada!!! 
Nie chcemy jednak zwalać 
wszystkiego na los, ani na 
chochlika, który w ostatnim 
numerze napracował się soli
dnie i dlatego przepraszamy 
naszych Czytelników za har
ce w liczbach, czyli błędny 
numer wydania i datę 
„Giełdy Rybnickiej,,.

Dla porządku podajemy, 
że ostatnia „GR„powinna 
mieć nr 45/97.

Przepraszamy, przyrzeka
my poprawę - do następnego 
piątku, 13...

/r e d /

Hodowla drobnego in
wentarza na Śląsku stała się 
niemal jednym z elementów 
folkloru żywym do dziś. 
Słowa zacytowane na 
wstępie, to fragment popula
rnej piosenki śpiewanej przez ,,Śląsk,,. A mija już 80 
at od chwili, gdy na Śląsku 

powstał Związek Hodowców 
Królików, Kóz i Gołębi. Była 
to pierwsza organizacja ho
dowlana na terenach Polski.

Po ciężkiej wyczerpującej 
pracy górników, hutnik czy 
kolejarz najchętniej wypo
czywał w przydomowym 
ogródku oraz wśród hodo
wanych przez siebie 
zwierząt.

Tradycje te nie wygasły. 
Również dzisiaj wielu ludzi 
hoduje króliki, drób, 
gołębie, bażanty i inne małe 
zwierzęta, łącząc przyjemne 
z pożytecznym. Przynosi to 
pewien zysk, jak również po
zwala zrelaksować się i zna
leźć chwilę spokoju wśród 
codziennej nerwowej krząta
niny.

Osoby, które prowadzą 
racjonalną hodowlę zrze
szają się w Okręgowym 
Związku Hodowców Drobne
go Inwentarza w Katowicach. 
W województwie katowickim 
działa obecnie dziesięć kół 
terenowych tej organizacji. 
Można w nich uzyskać po
radę, co i jak hodować, jak 
zapobiegać niepowodze
niom w hodowli, a także 
pomoc w zaopatrzeniu się 
w pasze, leki i inne środki 
produkcji.

Organizowane są również 
konkursy hodowlane, wy
stawy i pokazy.

Podsumowaniem pracy 
hodowlanej i okazją do po
kazania osiągnięć będzie, or
ganizowana przez Okręgo
wy Związek Hodowców 
Drobnego Inwentarza 
w Katowicach „II 
OGÓLNOPOLSKA WY
STAWA DROBNEGO IN-

Rybnicka giełda 
cenowa

W a r z y w a

c eny  z s o b o t y  
14 l i s t opada 92 r.
Zebrał i opracował: szoł

sk le p pom idory ogórk i kapusta p ietruszka m arch ew ceb u la
Hermes 17 21 5-6 8 4 4
Targ 10-16 19-20 5 , 5-7 7-15 3 , 5-6 3-5
Rynek 13 20 20 6-7 10 5 4
św. Jana 13 16-22 19 5 8 4 4
Powstańców 24 17 20 7 8 5 4

O w o c e
s k le p ja b łk a b a n a n y cytryn y p o m a r a ń c ze w in o g r o n a k iw i
Hermes 5 14 19 19 — 2,5 szt.
Targ 4-6 8-12 16-15 14-19 20-24 3
Rynek 13 4-6 13 18 17 25 3, 5
św. Jana 13 5 13-12, 5 18 16 26-20 3
Powstańców 24 6-8 13 18 15 25 3

Waluty /kupn o-sp rzed aż/
m i e j s c e  w y m i a n y d o la r  U S A m a r k a  R F N korona

C-S
S c h i l l i n g
Austria

frank
Francja

Hermes 15600/15750 9630/9700 505/520 1330/1380 2770/2830
Delikatesy, Miejska 15500/15850 9600/9700 510/530 1330/1360 2750/2850
Pewex duży 15500/15750 9630/--- 500/520 1340/1360 2770/2830
Jan Noga 15600/15700 9600/9700 490/530 1250/1370 2700/2850

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

0 ,  25 kg
m ąka

pszenna c u k ie r c h le b 1 kg sera 
"żó łtego" j a j k o

Hermes 8-5 6 ,  7 9 8,5 46-103 1300
Delikatesy ul. Miejska 9 6 9, 5 6 (mały) 46 1200
Targ _______ 7, 9 7 8 8 45 1 100
Jan Noga 8, 5 7 9, 5 4 (mały) 48-64 1200
HURTOWNIK 8 5, 5-6 8, 5 8 42-44 1100

Mięso i wędliny /w kg/
s k le p w ołow e 

b ez  kości
schab

w ieprzowy
ło p a tk a

w iep rzo w a k u r c z a k s z y n k a kiełbasa

Hermes 6 2 ,  5 5 6 38 28 105 50
Delikatesy ul. Miejska 5 2 55 4 6 3 0 100 5 7
Hala Mięsna 4 8 58 - - - 2 6 , 5 8 7 4 6
Piotrowski 5 1 . 6 57 39 27 8 6 ,  7 4 6 ,  7
Jan Noga — - — 48 — 9 5 5 0

miejscem ekspozycji będzie sala 
widowiskowa wraz z Zaple
czem Ośrodka Harcerskiego 
im. Gen. J. Ziętka w Wo
jewódzkim Parku Kultury 
i Wypoczynku w Chorzowie 
/z a  Stadionem Śląskim/. 
Oprócz hodowców z całej Po
lski udział wezmą również 
hodowcy czescy. Ekspono
wane będą zwierzęta futer
kowe, w tym kilkadziesiąt 
ras królików, nutrie, szyn
szyle, drób użytkowy i ozdo
bny, poczynając od kur i ka
czek, aż do bażantów i pa- 
wii, gołębie użytkowe i ozdo
bne oraz ptactwo egzotycz
ne.

Wystawie towarzyszyć 
będą stoiska firmowe oraz 
giełda zwierząt, na której 
proponowany jest zwykle 
wartościowy materiał hodo
wlany, główną atrakcją 
loterii fantowej będą nagrody 
w postaci zwierząt.

Wystawa czynna będzie 
w godzinach od 9. 00 do
17. 00.

Bliższych informacji, 
zarówno o wystawie jak 
i pracy hodowlanej udziela 
Biuro OZHDI. Oto jego ad
res:

O K R Ę G O W Y  
ZWIĄZEK HODOWCÓW 
DROBNEGO INWENTA
RZA 40-750 Katowice - Kos
tuchna, ul. Szarych Szeregów 
62;

W poniedziałki od godziny 
13. 30 - 15. 00 /w  ponie
działki/ i od 8. 00 -13. 00 /w  
piątki/ uzyskać można in
formację telefoniczną pod nr 
528207.

JAN CHUDY 
Prezes OZHDI-Katowice

im. Juliusza Słowackiego w Rybniku

 1912 • 1992

Rozpoczęty niedawno rok 
szkolny śmiało może być 
okrzyknięty w Rybniku ro
kiem szkolnych jubileuszy. 
Po Liceum im. Powstańców 
Śląskich, rybnickiej „Budo
wlance,, i Liceum Sióstr 
Urszulanek, swój jubileusz 
80-lecia istnienia świętowała 
dyrekcja,  nauczyciele, 
uczniowie i wychowankowie 
Szkoły Podstawowej nr 33 
w Niedobczycach, która 
przez wiele lat nosiła im. Ju
liusza Słowackiego i numer 
drugi /ale było to jeszcze 
przed niedawnymi zmiana
mi administracyjnymi/.

Teraz szkoła właściwie nie 
ma patrona. W sobotę, 14 
listopada o godz. 9. 30 
w kościele w Niedobczycach 
rozpoczęła się msza święta 
w intencji wszystkich absol
wentów,  nauczycieli
i uczniów niedobczyckiej 
podstawówki. Uczestniczyli 
w niej m. in. przedstawiciele 
władz miasta z wiceprezydentem

Kolejny
szkolny

jubileusz
wiceprezydentem JERZYM KOGU
TEM i przewodniczącą Ra
dy Miasta URSZULĄ SZY
NOL oraz kierownik rybnic
kiej Delegatury Eugenia 
WIATRAK.

Po mszy zaproszeni 
goście, wśród których zna
lazł się również były uczeń 
szkoły Abp. DAMIAN ZI
MON, któremu czas nie po
zwolił na udział w całych 
j u b i l e u s z o w y c h  
uroczystościach oraz profe
sor Śląskiego Wyższego Se
minarium Duchownego, ks. 
WŁADYSŁAW BASISTA 
zwiedzili szkołę jubilatkę.

Część artystyczna odbyła 
się już w Domu Kultury 
w Niedobczycach, gdzie 
uczniowie szkoły zaprezen
towali specjalnie na tę okazję 
przygotowany program ar
tystyczny, po którym goście 
szkoły, obchodzącej swoje 
80 urodziny spotkań się na 
skromnym „urodzinowym,, 
przyjęciu.

/w a ck /

POLONEZ DLA POLICJI
Uroczyste porozumienie

o współpracy między Kopalnią 
Węgla Kamiennego „JANKO
WICE,, , a KOMENDĄ REJO
NOWĄ POLICJI podpisano 16 
listopada w kopalnianym klubie 
NOT-u w Boguszowicach. Pod
pisy złożyli: w imieniu kopalni 
dyrektor KRYSTIAN ZAJĄC, 
a w imieniu policji - komendant 
rejonowy HUBERT HANAK.

Pierwszym namacalnym do
wodem współpracy na rzecz po
prawy bezpieczeństwa w dziel
nicy Boguszowice jest przekaza
nie przez kopalnię samochodu 
„Polonez,, na potrzeby niedaw
no utworzonego Komisariatu 
Policji w Boguszowicach. Klu
czyki do auta z rąk dyrektora 
kopalni otrzymała Maria 
ŚWIENTEK - komendantka 
boguszowickiego komisariatu. 
W uroczystości tej uczestniczyli 
także:  zastępca komendanta
KRP w Rybniku, Edward BU
JOK oraz przedstawiciele Rady 
Pracowniczej i związków zawo
dowych działających w kopalni 
„Jankowice,,. Porozumienie 
przewiduje, że kopalnia będzie 
udzielać policji pomocy pozwa
lającej na zwiększenie operatyw
ności działania, Straż Prze
mysłowa i Komisariat w Bogu
szowicach będą utrzymywać 
stałe kontakty, zaś przedstawi
ciele dyrekcji kopalni i Komen
dy Rejonowej Policji 
zobowiązali się do współpracy.

Komisariat Policji w Boguszo
wicach został utworzony
1 października na bazie ist
niejącego tam posterunku policji 
lokalnej. Swoim zasięgiem 
działania obejmuje Boguszowice 
Osiedle, Boguszowice Stare, 
Kłokocin, Gotartowice, Paruszo
wiec, Ligotę, Piaski i Kamień. 
Na terenie tym mieszka około 40 
tys. ludzi.

Pracować w nim będzie 19 
policjantów, z tego jeszcze 
5 etatów pozostaje do obsadzenia.

obsadzenia.
Na razie komisariat jest jesz

cze w fazie organizacji i boryka 
się z wieloma problemami. Po
mieszczenia dawnego posterun
ku policji lokalnej są zbyt małe 
na nowe potrzeby. Stąd też pro
wadzone są z władzami miejs
kimi rozmowy w sprawie uzys
kania nowej, obszerniejszej sie
dziby. Obecnie ze względu na 
szczupłość miejsca nie można 
nawet urządzić dyżurki, gdzie 
można będzie odpowiednio 
załatwić interesantów. Komisa
riat nie jest jeszcze w stanie 
pełnić służby całodobowej, jed
nak do końca roku cel ten zo
stanie osiągnięty.

Inicjatywa powołania komi
sariatu w Boguszowicach zo
stała podjęta właśnie po to, aby 
mieszkańcy mieli bliżej na po
licję i żeby mogli zostać 
obsłużeni sprawnie i szybko na 
miejscu - bez niepotrzebnego 
jeżdżenia do centrum Rybnika.

W przyszłości służba będzie 
pełniona całodobowo, a funkc
jonariusze na miejscu wykony
wać będą wszystkie niezbędne 
czynności - łącznie z postępowa
niem przygotowawczym. W Bo
guszowicach istnieje już sekcja 
operacyjno-dochodzeniow a, 
którą kieruje starszy sierżant 
Witold Rynkiewicz - zastępca 
komendanta komisariatu. 
Niedługo powstanie drużyna 
patrolowa, której działanie 
niewątpliwie przyczyni się do 
polepszenia bezpieczeństwa na 
ulicach Boguszowic.

Obecnie jej etaty nie są jeszcze 
obsadzone ze względu na 
przyjęcie bardzo wysokich kry
teriów dla kandydatów do tej 
służby - muszą oni wykazywać 
się odpowiednim wzrostem 
i sprawnością fizyczną.

Przekazany przez kopalnię 
„Polonez,, bardzo usprawni 
pracę komisariatu policji w Bo
guszowicach, gdyż pełnić on

będzie także służbę patrolową. 
Jest to bardzo ważny element 
bezpieczeństwa, ponieważ sama 
obecność policyjnego wozu na 
ulicach poprawia sytuację.

Otrzymany z kopalni sa
mochód ma prawie 3 lata i 140 
tys. km przebiegu. Jest jednak 
w bardzo dobrym stanie, co po
twierdził przegląd dokonany 
w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Podczas 
dotychczasowej jego eksploata
cji nie zanotowano poważnie
jszych awarii. „Polonez,, zosta
nie oznakowany policyjnymi 
nalepkami, wyposażony w „ko
guta,, i radiostację.

Inicjatywa obdarowania poli
cji tym autem wynikła oddolnie 
- od mieszkańców Boguszowic,

 którzy w przeważającej części są 
jednocześnie pracownikami ko
palni „Jankowice,,. Związki Za
wodowe i Rada Pracownicza 
odpowiedziały na ten społeczny 
głos i postanowiły zamiast 
sprzedawać „Poloneza,, na 
przetargu, przekazać go policji.

Tak więc Policja w Boguszo
wicach będzie mogła szybciej 
i sprawniej interweniować chro
niąc spokój obywateli...

Dyrektor Kopalni „Jankowi
ce,, KRYSTIAN ZAJĄC mówi, 
że przekazanie samochodu poli
cji ma charakter symbolu - 
wspierania tej służby, która jest 
bardzo potrzebna, a obecnie za
niedbywana. Kopalnia zatrud
nia ok. 6 tys. ludzi, co już jest 
pewnym czynnikiem zwiększo
nego ryzyka, powoduje bowiem 
zwiększenie ilości kradzieży i in
nych przestępstw oraz wy
padków. Dyrektor ma nadzieję, 
że także inne zakłady pracy 
wezmą przykład z „Jankowic,, 
i będą wspierać policję.

Kolejnym krokiem pomocy 
dla policji będzie wyposażenie 
Boguszowickiego Komisariatu 
w środki łączności.

/ j a k /
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Wydać można tyle, ile się ma
c. d. ze str. 1
próg dochodów, od których 
wchodzi wyższy podatek 
rzędu 30, 40 procent.

I my, szacując faktyczne 
dochody miasta z tych 
właśnie podatków nie mie
liśmy żadnej praktycznie 
skali odniesienia. Pewne da
ne były, ale trudno było na 
ich podstawie dokonać wia
rygodnych szacunków.

wiadomo jednak, że 
w I kwartale przyszłego roku 
podatnicy będą rozliczani 
z faktycznych dochodów ro
ku 1992 i do kasy miasta 
zaczną wpływać pieniądze 
stanowiące wyrównanie te
go podatku należnego za 
cały 1992, ale będą to już 
dochody miasta w 1993 ro
ku! I to  jest właśnie ów doda
tkowy element nowej sytua
cji przy konstrukcji tegoro
cznego budżetu, że wpływy

B

działaniem pełnoprawnym może
my go wziąć w wysokości 
5 procent przyszłorocznego 
budżetu miasta i decyzję o jego jego wysokości podjąć można 

było dopiero w listopadzie, 
gdy wiadomo było jaką 
kwotą zamknie się budżet 
miasta na rok 1993.

RED.:  Kto decyduje 
o szczegółach takich przesu
nięć jakich dokonano 
w budżecie Rybnika?

K. S.: Zarząd Miasta wy
tycza ogólną strategię, ale

podatków ponadprogowych 
wpłacane będą w roku 1993 
choć są z dochodów lud
ności w roku 1992. I wszyst
ko to. co fizycznie wpłynie 
na rachunek po nowym roku 
jest już liczone jako dochód 
w nowym budżecie miasta!

To, ze te kwoty należą się 
nam jeszcze w tym roku - to 
jest dopiero jedna strona 
medalu, ale wydać możemy 
tylko to co mamy już na 
koncie.

Jeśli nie ma fizycznie 
gotówki na koncie - wydać 
jej nie można.

A przecież wydatki mias
ta, np. na inwestycje nie są 
ponoszone równomiernie, 

bo różne jest ich tempo reali
zacji, czasami zmienia się 
wysokość nakładów gdy 
zdarzają się w pracach ziem
nych niespodziewane trud- 
ności, różnie spływają też 
faktury, a bywa że zaawan
sowanie rzeczowe wyższe 
jest od finansowego. Taki 
jest rnormalny ruch wy
datków, ale gdy zaczynają 
się kłopoty realizacją do
chodów, me możemy od ra
zu powiedzieć w sposób au
tomatyczny: stop; nie mamy 
pieniędzy, zatrzymujemy ro
boty. zatrzymujemy inwes
tycje! Tego nie możemy zro
bić, bo koszty rosną, 
a porównując wskaźnik inf
lacji ze wzrostem kosztów 
robót budowlanych, zdecy
dowanie bardziej opłaca się 
przesunąć pieniądze z in
nych wydatków na kontynu
owanie inwestycji.

RED.: Albo pieniądze 
pożyczyć!...

K. S.: Tak, albo wziąć kre
dyt, bo w świetle tego, co 
powiedziałam przed chwilą 
jest on bardziej opłacalny.

A poza tym jest działa

wszystkie propozycje dyskutowane są w poszczególnych komisjach Rady Miasta 
Tam radni zastanawiają się 
gdzie mają nastąpić cięcia; 
z komisji wszystko jeszcze 
raz idzie na forum rozszerzonego pezydium 

Rady Miasta, 
gdzie propozycje są jeszcze raz 

szczegółowo oma- 
wione z radnymi i resorto
wymi wiceprezydentami. 
Kto kogo przekona do swo
jej koncepcji, tego wersja 
idzie na forum sesji Rady
Miasta. Wszystko jest bo
wiem w rękach radnych, oni 
decydują, my jedynie stara
my się wyjaśniać swoje racje 
i powstałe konieczności.

Właśnie to spotkanie 
przedsesyjne jest niezwykle 
ważne, gdy trzeba podejmo
wać tak trudne i kontrower
syjne decyzje budżetowe. 
„Gryzienie,, problemów 
z każdej działki: kultury, 
sportu, inwestycji czy gos
podarki komunalnej, przez 
wszystkich radnych jest nie
możliwe zwłaszcza wtedy, 
gdy sesja ma szereg innych 
punktów obrad.

Emocje górują często nad 
racjami, a czasami zdarza się 
opinia tak mało rozsądna 
jak ta, wygłaszana przez rad
nego na ostatniej sesji, że 
należy zmusić kopalnie do 
płacenia podatków od nieru
chomości poprzez zakaz wy
wożenia kamienia na powie
rzchnię.
Jest to opinia wręcz że
nująca,  zważywszy, że
z próżnego i Salomon nie

naleje. To, że kopalnie nam
zalegają z opłatami wynika 
faktu, że nie mają po prostu

 

pieniędzy. A czyż my mamy 
z tego powodu zatrzymać 
kopalnie...? Ręczę, że to, co 

nam zalegają zapłacą co do
Ręczę, że to, co

grosza, ale kondycja finan
sowa tak dużych zakładów 
pracy to nie tylko problem 
ekonomiczny. To poważny 
problem społeczny.

I gospodarze miasta 
muszą o tym pamiętać. 
Każdy może wydać tylko ty
le ile ma...

Rozmawiała: EUGENIA 
PLUCIK

Z a  p ło tem  te ż  j e s t  P o lska

RSK po przeprowadzce
c. d. ze str. 1
pożarowego całej bazy 
sprzętowej i transportowej.

- W dawnej siedzibie, przy 
ul. 3 Maja jedynym warian
tem ewakuacyjnym w przy
padku pożaru było zburze
nie płotów i bramy, aby ot
worzyć drogę ucieczki dla 
maszyn... Tutaj mamy zu
pełnie inne warunki, jest to

się na lepsze, ale wszystko co 
robi się w tej dziedzinie ma 
w efekcie doprowadzić do 
porządku i czystości, które 
są elementem składowym es
tetyki miasta.

wszystko nie wystarcza pie
niędzy. Na drogach trzeba 
robić to, co najpilniejsze, 
a zakres robót jest często 
zawężany do łatania „dziury 
w dziurze,,... Czasami marzy

rodzaju prac, m. in. mamy 2 zamia
tarki ulic. Broddway zamia
tarkę „Concord,,, 1 zamia
tarkę chodników Broddson, 
1 polewaczko - zmywarkę 
ulic, która zimą jest pias
karką oraz 2 pługi śnieżnego 
oraz pługi zaczepiane do 
ciągników.

Ale gdyby opłacać 
Nowa siedziba RSK

Cóż może być bardziej słuszne niż wyrugowanie ze 
śródmieścia 150-tysięcznego miasta tak uciążliwego lokatora?

baza w całym tego słowa 
znaczeniu. Wprawdzie wy
konujemy na rzecz miasta 
i mieszkańców tę najbardziej 
niewdzięczną pracę jaką jest 
sprzątanie, ale aby to spraw
nie robić na tak dużym ob
szarze - trzeba mieć odpo
wiedni sprzęt i warunki do 
utrzymania go w spraw
ności.

Nikt już w Rybniku nie 
powie, że miasto nie zmienia

- Panie dyrektorze, ale za
wsze znajdą się ludzie nieza
dowoleni, bo zawsze będzie 
gdzieś jakiś kubeł nie 
opróżniony w porę lub ko
lejna dziura w jezdni czy 
w chodniku...

- Nie mam złudzeń i nie
wierzę, że zadowolimy za
wsze wszystkich, zwłaszcza, 
że są istotne, materialne po
wody naszych
niedociągnięć. Po prostu na

mi się drobny prezent: wali
zeczka pełna dolarów. To 
rozwiązałoby wiele naszych 
problemów. Także tych, 
z gatunku: płacę podatek 
więc mogę wymagać żeby mi 
sprzątano... Polska jest 
także za płotem szanownego 
podatnika i o tę resztę także 
trzeba samemu zadbać, 
a wielu właścicieli posesji nie 
wywiązuje się z obowiązku 
sprzątania, zgodnie z wymo
gami przepisów. Obejmuje
my swymi usługami 90 pro
cent mieszkańców miasta, 
a na wysypisko w Boguszo
wicach trafia 300 tys. 
metrów sześciennych od
padów komunalnych. Dys
ponujemy sprzętem specjali
stycznym do różnego rodzaju

sprzątanie w takim zakresie 
jak oczekują tego autorzy 
powiedzonka: „płacę poda
tek, więc mam prawo wyma
gać,, - to niestety efektem 
byłoby podwyższenie po
datków!

- Zbliża się zima, a z nią 
kolejny niekończący się ciąg 
zadań i nieuchronnych pre
tensji, że coś jest nie tak 
zrobione.

Czy wasze przygotowanie 
jest tak przysłowiowo dobre 
i okaże się tak tradycyjnie 
niewystarczające?

- Zapraszam panią wobec 
tego do nas zimą; lepiej zo
baczyć jak pracujemy, niż 
o tym mówić przed czasem...

Rozmawiała 
EUGENIA PLUCIK

CE NNI K
Ceny sprzedaży pojemników na nieczystości stale.

P o je m n ik i  1 1 0  l  -  2 8 0 .  0 0 0 .  -  z ł / s z t .  
P o je m n ik i  1 1 0 0  l  -  2 .  6 9 4 .  0 0 0 .  - z ł / s z t .

Ceny usług wywozowych nieczystości. 
N ie c z y s to śc i s ta łe  - 3 9 . 8 0 0 . - za  1 m 3  

N ie c z y sto śc i p łyn n e- 2 5 . 0 0 0 . - za  1 m 3

Każdego roku pierwszy 
tydzień listopada sprowadza 
do Gliwic rzesze ludzi, 
którzy przez muzykę i śpiew 
przeżywają radość spotka
nia z Bogiem i drugim czło
wiekiem. Bowiem Wielkie 
Święto Piosenki Religijnej - 
Ogólnopolski Festiwal 
„Cantate Deo,, to cudowna 
atmosfera rozśpiewanej 
młodzieży szczelnie
wypełniającej kościół Chrys
tusa Króla w Gliwicach oraz 
często bardzo dobre występy 
zespołów z całej Polski i za
granicy /Czecho-Słowacja, 
Niemcy/.

Dziewięcioosobowe Jury 
tegorocznego XII Festiwalu

Sukces  
„ GAUDIUM  

E T  S PES,,
przyznając I nagrodę uznało 
za najlepszą grupę rybnicki 
zespół Duszpasterstwa Aka
demickiego „GAUDIUM 
ET SPES, „ który w latach 
poprzednich osiągał sukcesy 
w Gliwicach /III, II i I na
groda w latach 1988-90/. 
Także dwa zaprezentowane 
utwory autorstwa J. Wątro
by: „Psalm 148„ i J. Porszke: 
aranżacja piosenki „Boża 
Miłość,,, - uhonorowane zo
stały Nagrodą Spejalną. Ry
bniczanie przywieźli ze sobą

piękne nagrody:  puchar
ofiarowany przez biskupa 
Jana Wieczorka /Ordyna
riusza Diecezji Gliwickiej/, 
pamiątkowy medal oraz al
bum ufundowany przez 
KSZZ „Solidarność,,.

„Gaudium et spes, „ który 
przez ostatnie 11 lat jest obe
cny w życiu muzycznym na
szego miasta, koncertował 
w kraju i za granicą, brał 
udział w festiwalach, doko
nał nagrań dla radia i telewi
zji, a ostatnio wydał kasetę 
z najlepszymi piosenkami. 
Od dwóch lat, zespół na stałe 
zadomowił się na „Małej 
Scenie,, przy ul. Kościuszki 
i tam właśnie można go spot
kać, by posłuchać dobrej 
piosenki religijnej.

Rocznicowy konkurs
Mała Scena Rybnicka 

gościła w piątek 13 listopada 
br. uczestników konkursu 
„70 lat powrotu części 
Górnego Śląska do 
Macierzy,,. Wzięli w nim 
udział uczniowie szkół po
nadpodstawowych z Rybni
ka i Żor, było ich w sumie 27 
/9  trzyosobowych drużyn/.

Najbardziej pogłębioną 
wiedzą historyczną wyka
zała się drużyna Technikum 
Górniczego w Rybniku / I  
miejsce, opiekun mgr K. Pie- 
karz/ przed uczniami Tech
nikum Samochodowego ZSZ 
Państwowej Agencji Węgla 
Kamiennego S. A. w Rybniku 
/2  miejsce, opiekun mgr 
W. Wolny/. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna z II LO 
im. H. Sawickiej, przygoto
wana przez mgr A. Marci
niak.

Organizator konkursu, 
Delegatura KOiW w Ryb
niku, oraz fundatorzy 
nagród - Zarząd Miasta Ry
bnika i Związek 
Górnośląski - wyróżnili 
zwycięzców wartościowymi 
książkami /m . in. „Ilustro
wanym słownikiem dziejów 
Śląska,, / .

Imprezę urozmaiciły

Obywatel Niemiec, lat 49, rozwiedziony, pozna panią 
o miłej prezencji, znającą język niemiecki, w wieku od 38 do 
49 lat, w celu matrymonialnym. Adres: Rainer Gehre, 
Koenigsbruecker Str. 24 Weixdorf 8104.

występy zespołu wokalnego     gawędziarzy z Leszczyn - 
działającego przy MDK     Czerwionki  
w Rybniku oraz grupy /g w /

 Ogłoszenia matrymonialne 
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Edyta Geppert -  Superstar
Klasę artysty mierzyć 

można przy użyciu wielu 
kryteriów. Można więc su
mować roczne honoraria, 
zestawić oficjalne nagrody 
i wyróżnienia bądź też skru
pulatnie liczyć ilość wyda
nych płyt, kaset i czego tam 
jeszcze. Można wreszcie 
dość precyzyjnie ocenić tzw. 
popularność obserwując 
koncertową widownię. Wi
downia Teatru Ziemi Ryb
nickiej w niedzielny wieczór 
wypełniła się po brzegi za 
sprawą jednej osoby EDY
TY GEPPERT. Można 
oczywiście w tym miejscu 
wspomnieć, iż jest ona jedną 
z najjaśniejszych gwiazd 
w polskiej konstelacji muzy- 
czno-estradowej,  że
osiągnęła sukces, zdobyła 
wiele cennych nagród. Pyta
nie tylko po co, skoro to co 
robi i jak robi nie mieści się 
w ramach tej płaskiej, 
małostkowej filozofii. Wiel
kość tej artystki mierzyć 
trzeba miarą wewnętrznego, 
subtelnego choć wcale nie 
małego napięcia, jakie jej 
śpiew wywołuje u słuchacza. 
To sprawa zupełnie nie
zwykła, ale jakże wspaniała. 
Geppert śpiewa przy pełnej 
sali, ale śpiewa dla każdego 
z osobna, bo każdy z osobna 
inaczej odbiera słowa, gesty, 
drżenie głosu, a nawet coś, 
co tylko z pozoru nie jest 
muzyką, głęboki, nie pozba
wiony treści oddech, który 
na tle czarnej ciszy przypra
wić może o zawrót głowy.

Nawiązywanie tego magi
cznego indywidualnego 
kontaktu nie z tłumem, czy 
rzędami widzów, a z poje
dynczym człowiekiem to 
umiejętność nie wyuczona, 
nabyta z latami spędzonymi 
na scenie; to cecha w natural
ny sposób będąca częścią jej 
osobowości. To po prostu 
czystej wody talent. Nieza
leżnie od tego czy śpiewa 
piosenki stare czy nowe, tek
sty sprzed wielu lat czy te, 
pisane specjalnie dla niej, 
wyraża i sprzedaje na scenie 
samą siebie. Czyni to jednak 
w sposób dostojny i szlache
tny. Nie ma tu miejsca na 
żaden fałszywy gest czy 
dźwięk, usankcjonowany 
najnowszą estradową modą. 
Tu wszystko jest autentycz
ne i naturalne, najzwyczaj
niej prawdziwe. Już pierwsza 
piosenka będąca swoistym 
artystycznym CREDO z po
wtarzającym się zawoła
niem: „Śpiewajmy o tym, co 
życia jest prozą,, dowiodła, 
że w swych często nostal
gicznych, czasem tylko przez 
moment przygnębiających

piosenkach, artystka śpiewa 
po prostu o nas. O naszym 
życiu, naszych rozczarowa
niach, marzeniach i o tym, 
co z nich pozostało. Śpiewa
o naszej codzienności rozbi
jając ją na dziesiątki barw
i odcieni uczuć, namiętności 
i nastrojów.

Ale w jej piosenkach jest 
jeszcze coś więcej, coś czego 
tak bardzo brakuje nam 
w codzienności egzystencji. 
To coś, to zarazem ta dzie
cięca jak i ta, będąca efektem 
żmudnych poszukiwań 
mędrców - RADOŚĆ ŻY
CIA. Olbrzymi entuzjazm 
zwykłego człowieka rozko
chanego we własnym życiu 
takim, jakim jest, o czym 
mówi najlepiej tekst jednej 
z piosenek: „Ech ty Życie, łez 
mych winne, nie zamienię cię 
na inne...,,

I to jest chyba największa 
rzecz, jaką swym słucha
czom daje EDYTA GEP
PERT. Nie spobób nie zara
zić się tym promienującym 
z jej twarzy, rąk, ciała życio
wym entuzjazmem. Może ty
lko na czas koncertu, może 
na kilka dni, a może na całe 
życie. Jej osoba, jej koncerty, 
które niepostrzeżenie stają 
się swoistymi seansami en
tuzjazmu, optymizmu, wre
szcie wiary w Boga i ludzi 
dowodzą, jak wielką rolę 
w dzisiejszych trudnych cza
sach ma do odegrania sztu
ka.

Czymże wobec tego jest 
sztuka awangardowa, no
woczesna, ta odwołująca się 
przede wszystkim do formy, 
a zarzucająca treść, przed 
którą głupcy i kapłani nowo
czesności biją czołem, 
a człowiek stając przed nią 
pyta sam siebie - czy już 
faktycznie zgłupiałem do re
szty, że niczego nie rozu
miem, czy to artyści oddalili 
się tak daleko od zwykłego 
człowieka?

Ten koncert był dla mnie 
wielkim przeżyciem, zrozu
miałem jak istotną rzeczą jest 
patrzenie na swoje własne ży
cie w odpowiedniej optyce. 
Siedząc tam, w którymś z ko
lei rzędzie, naprawdę nie 
byłem jednym z wielu i tylko 
może trochę żałowałem, że 
nie można bardziej zbliżyć się 
do tego buchającego ze sceny 
źródła olbrzymiej energii 
i siły, każącej dobrze i godnie 
żyć. Słuchając Edyty Gep
pert chyba wielu ludzi /może 
kolejny raz w życiu/ uwie
rzyło, że jest to możliwe! 
Możliwe, nawet jeśli jest się 
żebrakiem, nawet jeśli się ży
je w kraju takim jak Polska.

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

Rybniccy filharmonicy 
zapraszają wszystkich melo
manów i miłośników kultu
ry polskiej na swój kolejny 
koncert, już w najbliższy 
wtorek 24 listopada. 
Gwiazdą wieczoru będzie 
światowej sławy tenor 
Wiesław OCHMAN, który 
z towarzyszeniem Filharmonii

W i e s ł a w
O c h m a n

gościem
rybnickich

filharmoników

Filharmonii Ziemi Rybnickiej wyko
na m. in. znane i lubiane na 
wszystkich kontynentach 
pieśni neapolitańskie.

Początek tego szczególne
go koncertu o godzinie 
18. 00, bilety są już do naby
cia w kasach Teatru Ziemi 
Rybnickiej.

/w a ck /       Jam Session

Jam Session nie ma w sobie     adu, ba - jest wręcz jego     legającej w wygodnych teatralnych 
sobie nic z estradowego do-     przeciwieństwem! To już nie         teatralnych krzesłach, to muzy-
dostojeństwa i koncertowego     koncert dla publiczności za-    muzycy grają sami dla siebie ! I to

właśnie, jak mawiają sami
jazzmani, jest kwintesencją 
tego gatunku muzyki, a pra
wdziwy miłośnik jazzu musi 
być wniebowzięty, bo na je
go oczach, a właściwie 
uszach powstają rzeczy no
we, niezwykłe i zupełnie nie
powtarzalne: wariacje, im
prowizacje i to wszystko, co 
z muzycznym natchnieniem 
związane. Jazzmani zmie
niają swe konstelacje, zmie
niają instrumenty; wszystko 
się zmienia.

Jam Session jest zjawis
kiem równie fascynującym, 
co zdumiewającym.

/w a ck /

Często mi się zdarza 
krzątać po kuchni i słuchać 
radia. Czasami jest muzyka, 
która mi się podoba, czasa
mi interesująca powieść, 
a czasem potworny łomot, 
albo pseudo-intelektualny 
bełkot. Chciałoby się posłu
chać dobrej literatury, czyta
nej przez dobrych aktorów. 
Jeżeli, Szanowny Czytelni
ku, też bywasz w takiej sytu
acji, a masz magnetofon, to 
wyjście jest jedno - trzeba się 
wybrać do wypożyczalni 
książki mówionej!

W Rybniku wypożyczal
nia taka mieści się w Biblio
tece Miejskiej, a działa już 
od października 1982 roku. 
Została utworzona głównie 
z myślą o niewidomych, dla
tego inwalidzi wzroku mogą 
z niej korzystać bezpłatnie. 
Nie płacą za wypożyczenie 
kaset także inni inwalidzi, 
oraz osoby po 60 roku życia

/należy przynieść dowód 
osobisty i legitymację inwa
lidzką/. Inni klienci muszą 
zapłacić 5 tys. zł za tytuł, co 
nie jest przecież wysoką 
ceną. Jednorazowo można 
wypożyczyć 2 tytuły, ale nie 
więcej, niż 30 kaset /k siążka 
zajmuje zwykle kaset kilka
naście/. Wybierać można 
z 1136 tytułów, głównie lite
ratury pięknej dla 
dorosłych. Jest też trochę hi
storii, nauki, medycyny, 
książek dla dzieci. Co ty
dzień przychodzi nowy ser
wis informacyjny „Gazety 
Wyborczej,,. Nagrania od
bywają się w Zakładzie Wy
dawnictw i Nagrań Polskie
go Związku Niewidomych 
w Warszawie. Co kwartał 
biblioteka otrzymuje ofertę, 
z której można wybrać nowe 
tytuły, na II półrocze 1992 
roku zamówiono np. 684 ka
sety /po 15 tys. zł sztuka/.

Rybnicka biblioteka książki mówionej

L e k t u r y  z  w a l k m a n a

Warszawska parafia dla 
niewidomych wypożycza 
Rybnikowi książki religijne. 
Czasami kupuje się po
wieści, które były czytane 
w radiu. Na zakup nowych 
nagrań przeznaczone są sta
tutowo kary za zbyt długie 
przetrzymywanie kaset. 
Z biblioteki mówionej ko
rzysta 120 osób; większość 
z nich płaci za wypożycza
nie. W ciągu roku szkolnego 
jest sporo uczniów, którzy 
oczywiście szukają lektur. 
Jest też kilka tomów pisa
nych alfabetem Braille’a, ale 
bardzo rzadko są wypoży
czane. Myszkując wśród re
gałów, wypisałam trochę in
teresujących tytułów. Nie 
wszystkie, oczywiście, bo nie

wystarczyłoby gazety. A oto 
co można znaleźć wśród na
granych książek: J. Irving - 
„Świat według Garpa,,, kil
ka książek H. Ditfurtha, au
tobiografia ojca Klimuszki, 
„Wichrowe wzgórza,,
E. Broente, „Przeminęło 
z wiatrem,, M. Mitchell, 
„Pożegnanie jesieni,, Witka
cego, „Przygody Munchau
sena„ Buergera, „Życie po 
życiu,, R. A. Moody’ego 
/k siążka, na którą czekało 
się miesiącami, by ją wy
pożyczyć/, autobiografia 
Gandhiego, kryminały Aga
ty Christie, „Blaszany bębe
nek,, i „Szczenięce lata,, 
G. Grassa, „Malowany 
ptak,, niedawno zmarłego 
Jerzego Kosińskiego, „Imię

róży,, - słynna powieść 
Umberto Eco, erotyczne 
„Wyznania chińskiej kurty
zany, , ,  „Muminki,,, „Gli
niarz z Beverly Hills,, J. Ti- 
ne’a, „Wiara i wina,, Kuro
nia, a także bajki, „Chatka 
Puchatka,, i „Ania z Zielo
nego Wzgórza,,, „Tożsa
mość Burne’a,, /R . Ludlu
ma, oczywiście/, a także ak
tualne tuż po
amerykańskich wyborach 
„Cztery lata w Białym Do
mu,, Zbigniewa Brzezińskie
go.

Wszystkie te skarby 
można otrzymać /wraz 
z miłą obsługą/ w ponie
działki i piątki od 12. 00 do
17. 00,  a także we wtorki od
9. 00 do 14. 00. Zachęcam 
wszystkich do odwiedzania 
z mówionej biblioteki, 
z której można korzystać 
w domu, a dzięki walkma
nom - i w podróży.

KLAUDIA MICHALAK
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S ZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
 pod redakcją MARIANA RAKA

Obrazy i gobeliny
w

/cz. 1/

zrywa z rzeczywistością, lecz 
daje jej obraz przez swoje 
doznania i subiektywne 
przeżycia.

MALUJE - JAK SAMA 
SKROMNIE OKREŚLA - 
W CHWILACH KRA
DZIONYCH MIĘDZY 
PRACĄ, RODZINĄ I DO
MEM, BY SPRAWIĆ 
ODROBINĘ PRZYJEM
NOŚCI SOBIE I INNYM.

w Galerii TZR    cz.1    Od 7 listopada br. do 
końca stycznia 1993 r. czyn
na jest w galerii TZR wy
stawa malarstwa Jadwigi 
Pietrek oraz wystawa gobe
linów Magdaleny Martyniuk 
- Sielickiej.

Jadwiga Pietrek, absol
wentka Państwowego Li
ceum Sztuk Plastycznych 
w Nowym Wiśniczu /spec
jalność: ceramika/, pracuje 
jako instruktor do spraw 
plastyki w Zakładowym Do
mu Kultury Kopalni „Mar
cel,, w Wodzisławiu Śląskim. 
Niesłychanie ważną rolę 
w jej twórczości spełnia in
stynkt i intuicja. Tworząc, 
kieruje się przede wszystkim 
odczuciem jakie wywołuje 
otaczająca ją rzeczywistość.

Na odczucia z kolei 
składają się nie tylko obrazy 
postrzegane, ale również 
wspomnienia, przeszłość 
i teraźniejszość, a także 
wrażenia i emocje jakim sta
le podlega.

W kompozycjach swoich, 
konstruowanych z dynami
cznych układów form 
i kształtów zoomorficznych, 
pragnie ukazać istotę myśli 
twórczej - takiej, jaka po
wstaje w artyście w momen
cie zderzenia z rzeczywis
tością, zanim zacznie on swe 
odczucia porządkować, kla
syfikować i nazywać.

Cechą charakterystyczną 
twórczości malarskiej Jad
wigi Pietrek jest rezygnacja 
z dosłownego przekazu 
wyglądu rzeczy na korzyść 
ich emocjonalnego przedsta
wienia, co przy pogłębieniu 
warstwy znaczeniowej skła
nia do kontemplacji wy
rażającej w aluzyjnej formie 
różne treści.

Jak z powyższego wynika, 
autorka „spełniając się,, 
w całej rozciągłości swych 
zamierzeń artystycznych, nie

9 grudnia na Małej Scenie Rybnickiej

Konkurs gawędziarzy
Podobnie jak w latach 

ubiegłych - zawsze w grud
niu, w Rybniku organizowa
ny jest KONKURS 
G A W Ę D Z I A R Z Y ,  
w którym mogą wziąć udział 
wszyscy zainteresowani taką 
formą rywalizacji: młodzież 
szkół ponadpodstawowych 
/średnich i zawodowych/, 
studenci a także Panie i Pa
nowie bez względu na wiek, 
miejsce zamieszkania i wy
konywany zawód /chętnie 
widziani emeryci/.

KONKURS odbędzie się 
w środę, dnia 9 grudnia 1992 
roku o godz. 15. 30 na Małej 
Scenie Rybnickiej przy 
ul. Kościuszki 54.

WARUNKI UCZEST
NICTWA:

zgłoszenie swojego 
udziału w Konkursie - można 
listownie na adres: Urząd 
Miasta, Samodzielne Stano
wisko d /s  Kultury, 44-200 
Rybnik, ul. Chrobrego; lub te
lefonicznie, nr telefonu: 26- 
141 wew. 22, pod którym to 
numerem można też uzyskać 
wszelkie informacje
dotyczące KONKURSU,

przygotowanie 
konkursowego programu

składającego się z jednej lub 
kilku gawęd, których czas nie 
może przekroczyć 10 minut.
Tematyka gawęd jest 
całkowicie dowolna; może to 
być monolog, lub scenka 
wykonywana przez jedną 
osobę lub grupę /nie większą 
jednak jak 3 osoby/, teksty 
mogą być ubarwiane 
własnymi pomysłami
wykonawcy /przyśpiewki, 
wstawki muzyczne, pokazy 
zręcznościowe itp/. Gawęda 
wykonywana może być 
w języku literackim lub 
w gwarze i to nie tylko 
śląskiej.

Występy poszczególnych 
gawędziarzy oceniać będzie 
z jednej strony grono fa
chowców-jurorów, z drugiej 
strony publiczność, która 
przyzna swojemu wybrańco
wi NAGRODĘ PUBLICZ
NOŚCI.

Wszyscy występujący 
w KONKURSIE otrzymają 
dyplomy, a osobom 
wyróżnionym przez jury 
i publiczność zostaną przy
znane nagrody. TERMIN 
ZGŁOSZEŃ DO KONKU
RSU UPŁYWA Z DNIEM 
30 LISTOPADA BR.

Dziecięce okolice jazzu
Tegoroczny, siódmy już 

SILESIAN JAZZ MEE
TING był imprezą o znacz
nie szerszym zasięgu, niż to 
bywało w latach ubiegłych. 
W czwartek w godzinach 
przedpołudniowych odbyły 
się przeznaczone dla 
uczniów rybnickich szkół 
podstawowych dwa koncer
ty dziecięcego zespołu rewio- 
wego „AVANTI,, pod wiele

mówiącym tytułem „Dzie
cięce okolice jazzu,,.

Na tle bardzo efektownej, 
prawdziwie rewiowej sceno
grafii cała chmara 
roztańczonych dzieciaków, 
pojawiających się na scenie 
co rusz w nowych strojach 
wykonywała częstokroć kar
kołomne układy choreogra
ficzne do znanych stan
dardów jazzowch, swingo
wych i innych.

Natomiast za sprawą 
dwójki uroczych, a przy tym 
krewkich konferansjerek 
młodzi widzowie odbyli in
tensywną jazzową edukację 
z zakresu pochodzenia po
szczególnych odmian jazzu, 
a nawet szczegółów budowy 
niektórych instrumentów, 
szczególnie popularnych 
wśród jazzowych muzyków. 
Widownia z zapartym nieraz 
tchem śledziła estradowe 
wyczyny swych
rówieśników.

Na najmłodszych - naj
większe wrażenie zrobiły ko
lorowe słonie, które na scenę 
trafiły z racji zoologicznego 
pokrewieństwa z instrumen
tem szczególnie popularnym 
wśród jazzmanów, by wspo
mnieć tylko Milesa Davisa. 
Cały koncert trwał około 45 
minut, co znając dziecięcą

naturę wyszło mu na dobre.
I kto by pomyślał, że roz

brykane dzieciaki można za
interesować jazzem, który 
na ogół kojarzony jest z mu
zyką trudną w odbiorze? Ale 
jak było widać i słychać - dla 
chcącego nic trudnego, 
a jeśli wykonawcy są w tym 
samym wieku co publicz
ność - o sukces nietrudno. 
Zastanawiam się, czy 
występy młodych muzyków, 
takich właśnie rewiowo-ta
necznych  formacji
dziecięcych nie powinny już 
zastąpić nieco nadwyrężo
nych czasem, artosów i au
dycji  umuzykalniających
o dość sztywnej formule, 
w której zbyt mało miejsca 
na zwyczajną dziecięcą za
bawę, zarówno na widowni 
jak i na scenie.

Jeśli w dalszym ciągu Sile
sian Jazz Meeting rozwijać 
się będzie w takim stopniu 
jak dotychczas, to wkrótce 
Rybnik zasłuży sobie na 
miano najbardziej ujazzo
wionego miasta na Śląsku. 
Wychowało się tu już wielu 
znakomitych muzyków, 
następni zdobywają
niezbędne szlify w szkołach
i uczelniach muzycznych, 
a jeszcze następni chodzą na 
razie do podstawówki.

Tekst i foto: /w a ck /

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

RYBNICKI
SŁOWNIK

GWAROWY
Byłem kiedyś świadkiem 

jak ósmoklasistka pękała 
wprost ze śmiechu nad nowo 
odkrytym słowem, fusekla„ 
/skarpeta/. Przyznam, dla 
mnie w tej dosyć zabawnej 
sytuacji, było coś tragiczne
go, co świadczyło o zanika
niu gwary na naszej ziemi.

Dzisiaj, kiedy o regionali
zacji w nauczaniu zaczyna 
się już mówić, ujawnia się 
inny problem - szkoły po
zbawione są w tej dziedzinie 
jakichkolwiek pomocy nau
kowych.

A trudno wyobrazić sobie 
powszechne realizowanie 
tych zagadnień przez ludzi, 
którzy pochodzą z innych 
części naszego kraju, lub nic 
na ten temat nie wiedzą. 
Z drugiej strony - istnieje 
wśród inteligencji śląskiej 
pewna wstydliwość wobec 
spraw śląskich. Odnosi się to 
szczególnie do gwary.

Byłoby zatem dobrze, 
gdyby powstała broszura, 
mały słowniczek: „ABC 
gwary śląskiej,, czy coś 
w tym rodzaju. Taka popu
larna pozycja byłaby nie tyl
ko pomocą dla nauczycieli 
i uczniów w poznawaniu

języka naszej ziemi. Sądzę, 
że i starsi sięgnęliby do niej 
z ochotą.

Cieszyńskie ma już taką 
pozycję. Nosi ona tytuł: 
„Cieszyński słownik gwaro
wy,,; wydany w ubiegłym ro
ku liczy 40 stronic formatu 
A5 z około 2600 hasłami. 
Nie jest to dzieło o ambic
jach naukowych. Jest jedy
nie efektem kilku lat zbiera
nia i notowania odpowied
nich słówek. Robił to 
JÓZEF GOLEC, jeden z cie
szyńskich nauczycieli plasty
ki.

Zajrzyjmy więc do tej 
książeczki, a zobaczymy kil
ka wybranych, typowo cie
szyńskich słów: amolet - om
let, aper - wiadro, aport - 
ustęp, babuć - Świnia, bibza - 
byle co, bindla - krawat, ces
ta - droga, chledać - szukać, 
cumel - smoczek, dorek - 
prezent, dudlok - smoczek, 
dyrdy - plotki, fafuła - nie
zdara, fajfus - chłopczyk, 
frygać - jeść, galanka - narze
czona, galandra - poręcz,

gon - polowanie, helfer - 
pomocnik, hromować - kląć, 
hruby - gruby, jezeryja - Je
zus Maryja!, jujczeć - jęczeć, 
jyszczyć - kłócić się, kartacz - 
szczotka, kita - szynka, 
kszeft - sklep, labet - kłopot, 
lawor - miednica, liwa - gęś, 
manszaft - grupa ludzi, my
cok - królik, niurać - ryć 
w ziemi, obabić się - ożenić 
się, ożralec - pijak, pasionek
- pastwisko, po ćmi - po 
ciemku, rośny - urodzajny, 
rychli - prędzej, skije - narty, 
sparzony - spocony, tacik - 
tatuś, trusiok - indyk, uklu
dzać - sprzątać, wajco - jaj
ko, wzeprzić - wesprzeć, zioć
- ziewać, zgruszeć - spaść, 
żróń - żarłok, żyżmoń - skne
ra.

Czy w rybnickiem może 
powstać podobny słownik? 
Myślę, że tak. Wystarczy 
przecież, że zbierze się kilku 
chętnych i po roku wspólne
go zbierania słówek 
i wspólnych konsultacji, 
może powstać bardzo intere
sująca pozycja.

Przyszłe kolegium redak
cyjne nie musi składać się 
z polonistów czy dialekto
logów. Wystarczy mieć 
trochę chęci, konsekwencji 
działania, no i znać z co
dziennej praktyki gwarę 
śląską. Prosimy zatem wszy
stkich zainteresowanych, 
o skontaktowanie się z naszą 
redakcją. Na kopertach pro
simy dopisać„Słownik gwa
rowy,, i podać adres zwrot
ny.

MAREK SZOŁTYSEK
Zamek i gród w Cieszynie 

widziany od strony rzeki 
Olzy. Linoryt Mateusza 
Mariana z 1650 roku.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5     5
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W minioną sobotę, w domu     Teresa Sponda - Monika 
domu kultury „ELEKTROWNI     Frączak 1: 2/12: 10,  8: i l ,
ELEKTROWNI RYBNIK,, odbył się     10: 12/(1: 1). 
mecz drugiej rundy mistrzostw     GRA POJEDYŃ CZA

Pierwsze mecze badmintonistów 
Energetyka

mistrzostw trzeciej ligi w bad
mintonie, w którym zespół 
ENERGETYKA RYBNIK 
zmierzył się z drużyną NA
PRZODU JANÓW, mającą 
pierwszoligowe tradycje. We 
wcześniejszym spotkaniu 
rozgrywanym tydzień 
wcześniej w Janowie, bad
mintoniści ENERGETY
KA, debiutujący w rozgryw
kach ligowych zapłacili fry
cowe przegrywając 7: 0. Na 
własnych śmieciach było już 
znacznie lepiej, ENERGE
TYK przegrał, ale już tylko 
3: 4.

Po sześciu pojedynkach 
stan meczu był remisowy 
i o wszystkim zadecydowała 
gra mieszana, czyli popular
ny mikst, którego wygrała 
para gości, występująca ra
zem od czterech lat.

WYNIKI: GRA POJE
DYŃCZA KOBIET: Ewa 
Sienkiewicz - Monika 
Brzóska 2: 0/11: 1 , 11: 3/(1: 0),

MĘŻCZYZN: Jacek Szy
mik - Paweł Gasz 0: 2/11: 15, 
6: 15/(1: 2), Tadeusz Kurek - 
Krzysztof Kowalski
1: 2/15: 6, 7: 15, 4: 15/(1: 3);

Gra podwójna kobiet: Bar
bara Kopacz, Teresa Spon
da - Monika Frączak, 
Agnieszka Miszek 2: 0/15: 6, 
18: 17/(2: 3).

Gra podwójna mężczyzn:
Adam Szczotok, Marcin 
Troszka - Krzysztof Kowal
ski, Sebastian Fuchs 
2: 0/15: 12, 15: 11/(3: 3).

Gra mieszana: Ewa Sien
kiewicz, Jacek Szymik - Mo
nika Brzóska, Paweł Gasz 
0: 2/12: 15, 5: 15. WYNIK 
KOŃCOWY meczu 3: 4.

Kolejny mecz badminto
niści ENERGETYKA roze
grają 28 listopada o godz.
11. 00,  również w domu kul
tury RYBNICKIEJ ELEK
TROWNI. Ich rywalem 
będzie drużyna AZS-u gliwi
ckiej Politechniki.

Oprac.: /w a c k /

PUH „ULEX,, tel. 392-134
tel/fax 20-278 Os. Południe 37

44-253 Boguszowice

prow adzi sprzedaż ra ta ln ą  
bez poręczycie li i bez pierw szej w płaty ,

sprzętu RTV, AGD, zestawów 
do odbioru telewizji satelitarnej, 
kamer video wszystkich  typów, 
wykonuje usługi kserograficzne.

Linię kredytową obsługuje Górnośląski 
Bank Gospodarczy SA - filia Boguszowice.

R ów nież sprzedaż w  leasin gu

E K S P R E S  R y b n ik , R e ja  2

Wywoływanie negatywów 
i wykonywanie odbitek w dwóch formatach, 

również typu POCKET.

Term iny od 1 do 24 godzin.
Ceny konkurencyjne.

„Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcie,,

PORADY PRAWNIKA - w środy 
D yżury prawnika,

udzielającego bezpłatnie porad prawnych  
w środy, w godz. od 15. 00 do 17. 00  

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25 .

S P O R T

Strzelby 
 na 

Paruszowcu
W dniu Święta Niepod

ległości Zarząd Miejski Ligi 
Obrony Kraju zorganizo
wał, o czym informowaliśmy 
wcześniej, na strzelnicy „Pa
ruszowiec,, w Rybniku za
wody sportowo-obronne 
w strzelaniu z pistoletu wojs
kowego.

Do rywalizacji przystąpiło 
90 zawodników reprezen
tujących strzeleckie społecz
ności z terenu województwa 
katowickiego i bielskiego.

Po pierwszych dwóch 
konkurencjach, czyli strzela
niu tzw. dokładnym i szyb
kim wyłoniono ośmiu fina
listów, którzy rozegrali 
między sobą strzelecki finał. 
Ostatecznie zwyciężył w kla
syfikacji indywidualnej Hen
ryk SALBERT z Huty „Flo
rian,, w Świętochłowicach, 
przed Romanem SZRETE
REM z Jednostki Wojsko
wej 1492 w Katowicach i Ed
wardem FIGLUSEM z Bes
kidzkiego Oddziału Straży 
Granicznej w Cieszynie. Ko
lejne miejsca zajęli: Tadeusz 
TINEL z Komendy Wo
jewódzkiej Policji w Katowi
cach, Bogusław GRYTA 
i Zbigniew CHMIELO
WIEC - obaj z Komendy 
Rejonowej Policji w Żorach, 
Mirosław KRYSZTOPIK 
z Komendy Rejonowej Poli
cji w Rybniku oraz Jerzy 
KRYCZKA z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Ka
towicach.

W klasyfikacji drużyno
wej zwyciężył zespół Ko
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach przed druży
nami Komendy Rejonowej 
Policji w Żorach, Komendy 
Rejonowej Policji w Rybni
ku, Zarządu Zakładowego 
Ligi Obrony Kraju Huty 
„Florian,, w Świętochłowi
cach /4  miejsce/, Jednostki 
Wojskowej 1492 w Katowi
cach/5 miejsce/i Miejskiego 
Klubu Strzeleckiego Ligi 
Obrony Kraju w Rybniku /6  
miejsce/.

Zawody prowadziła 
trójka sędziów strzelectwa 
sportowego: Zygmunt Sołty
siak, Michał Krajewicz 
i Władysław Jankowski. 
Rozgrywki odbyły się przy 
pięknej, słonecznej, a do te
go /co nie bez znaczenia dla 
strzelających/ bezwietrznej 
pogodzie, co tylko dodało 
uroku całej „strzelaninie,,.

Czołowym strzelcom 
i przedstawicielom
zwycięskich drużyn nagrody 
i okolicznościowe dyplomy 
wręczył Prezes Zarządu 
Miejskiego Ligi Obrony 
Kraju w Rybniku - ADOLF 
SIEMASZKIEWICZ. Ko
lejna edycja niepodległościo
wych zawodów strzeleckich 
za rok.

CENNIK OGŁOSZEŃ W ''GAZECIE RYBNICKIEJ"

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

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

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

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

•  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

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

T U R Y S T Y K A S P O R T   *  T U R Y S T Y K A  

7 listopada na boisku 
Górnika Boguszowice odbył 
się turniej oldbojów trzech

Trochę 
baseballu 

dla
oldboyów
rybnickich drużyn basebal
lowych, w którym spotkali 
się weterani, a zarazem pio
nierzy tego sportu, nie tylko 
na ziemi rybnickiej, ale 
również na terenie całego 
kraju. Szkoda, że turniej od
bywał się praktycznie bez 
publiczności, która najlepiej 
potrafi uświetnić każdą im
prezę. Było więc bardzo 
skromnie, na szczęście starsi

panowie bawili się nieźle we 
własnym gronie, walcząc 
o każdą kolejną bazę jak za 
starych dobrych lat. I chyba 
to było w samym pomyśle 
turnieju „O Puchar Prezy
denta,, najważniejsze. Zwy
cięzcą całego turnieju zo
stała drużyna SILESII Ryb
nik, która w pokonanym po
lu zostawiła zspół GÓRNI
KA Boguszowice i KOLE
JARZA Rybnik. A oto wy
niki poszczególnych spot
kań: GÓRNIK Boguszowice 
- SILESIA Rybnik 20: 22, 
GÓRNIK Boguszowice - 
KOLEJARZ Rybnik 36: 18, 
SILESIA Rybnik - KOLE
JARZ Rybnik 18: 10.

Tekst i foto: /w a ck /

Żużlowe drobiazgi
Trwa tak zwany martwy 

sezon, w czasie którego teo
retycznie nic się nie dzieje 
w sporcie żużlowym. Teore
tycznie, bo praktyka mówi 
zupełnie co innego. Dajmy 
na to Gollobowie, /a  
właściwie tylko Tomasz 
Gollob/ wybiera się za mo
rze, czyli na Wyspy Brytyjs
kie, myśląc /nie wiem tylko 
na ile poważnie/ o startach 
w najlepszej żużlowej lidze 
świata.

W pierwszym okazjonal
nym turnieju Polak wypadł 
bardzo dobrze, zajmując 
piąte miejsce z dziewięcioma 
punktami. Po tym wstępie 
posypały się rzekomo prop

ozycje startów z brytyjsk
ich klubów, choć trudno 

będzie dociec ile tych propo
zycji jest naprawdę 
poważnych. W każdym razie 
- jest już o tym głośno 
w żużlowym światku.

Tomasz jest znakomitym, 
przynajmniej na polskie wa
runki żużlowcem, jego ojciec 
Władysław, popularny Papa 
Gollob jest równie niezłym, 
jeśli nie lepszym, mistrzem 
rachunkowości. Już po prze
analizowaniu pierwszych 
propozycji, rachunek musiał 
uzmysłowić Gollobom, iż 
Tomasz startując na Wy
spach nigdy nie będzie 
osiągał takich korzyści ma
terialnych, jak na krajowym 
podwórku, gdzie jest obec
nie największą gwiazdą. 
Gollobowie szybko jednak 
wpadli na znakomity pomysł 
i już szukają sponsora, który 
chciałby do każdego wyścigu 
Tomasza na brytyjskich to
rach dokładać 1. 000. 000 
złotych polskich. Tego jesz
cze w polskim żużlu, a może 
w ogóle - nie było.

Trzeba się w końcu zdecy
dować - czy chce się zostać 
wielkim sportowcem, czy 
przeciętnym sportowcem

z zasobnym kontem banko
wym. W normalnych warun
kach pieniądze idą w parze 
z umiejętnościami; w przy- przypadku zestawienia żużlowej 
ligi polskiej i brytyjskiej - 

apanaże zawodników są od
wrotnie proporcjonalne do 
poziomu sportowego. I tak 
długo, jak polscy klubowi 
działacze ciągnąć będą 
każdy w swoją stronę, nie 
patrząc na partnerów z in
nych żużlowych ośrodków, 
tak długo w naszym rodzi
mym żużlu wiele rzeczy po
stawionych będzie na 
przysłowiowej głowie.

☆  ☆  ☆
Z chwilą, gdy w polskiej li
dze startować zaczęli obco
krajowcy pojawiło się wiele 
nowych problemów i spraw, 
nie do końca rozstrzyganych 
w podpisywanych jeszcze 
przed sezonem kontraktach. 
Jedną z takich problematy
cznych kwestii jest sprawa 
sprzętu, który zawodnicy 
dojeżdżający na mecze na 
ogół z Anglii, pozostawiają 
w polskich klubach. Według 
zasad, obowiązujących 
w całym cywilizowanym 
świecie powinien on być nie
tykalny, gdyż jest własnością 
prywatną poszczególnych 
zawodników, a czyjaś włas
ność to rzecz święta. Dla 
naszej nacji, wychowanej 
w oparciu o własność 
społeczną, upaństwowioną 
i różne takie „nie wiadomo 
czyje,,, była to rzecz zupełnie 
nowa. Nic więc dziwnego, że 
z motocyklami zagranicz
nych zawodników działy się 
często rzeczy dziwne. Sam 
Rybnik może być tu koron
nym przykładem, by wspo
mnieć tylko perypetie MAR
TINA DUGARDA.

Inna sprawa to swoiste 
odzyskiwanie sprzętu, pozo
stawionego w klubie po za
kończonym sezonie. Często

kroć zawodnik zostawia 
sprzęt licząc, że za dwa tygo
dnie zjawi się znów na me
czu, tymczasem okazuje się, 
że klubowa kasa świeci pust
kami i z kolejnych startów 
nici. Chyba, że gratis. Moto
cykle, będące własnością za
wodnika stoją spokojnie, 
bądź niespokojnie w klubo
wym garażu i jakoś trzeba je 
odzyskać. Żużlowcy wpadli 
więc na niezły pomysł i po
wołali do życia funkcję 
żużlowego komornika. Zo
stał nim były znakomity za
wodnik, Anglik Peter COL
LINS, który zdążył już od
wiedzić kilka klubów, w celu 
odebrania sprzętu pozosta
wionego przez jego 
kolegów...

Jak poinformowali mnie 
znajomi z innych miast, 
ważnym punktem na trasie 
jego dość niezwykłej wycie
czki jest Rybnik.

Pamiętamy przecież, że 
kontakt z Billy Hamillem, 
po jego pechowej kontuzji 
po prostu się urwał. Później 
faksował wprawdzie, zgła
szając swoją gotowość 
wystąpienia w kilku ostat
nich meczach drużyny JEA
NETTE-ROW, ale jak 
wszyscy wiemy - na skorzys
tanie z jego usług po prostu 
nie było pieniędzy. Teraz, 
jeśli już nie pieniądze, które 
powinien jeszcze otrzymać 
za mecze, w których wysta r
tował, to chce odzyskać 
przynajmniej sprzęt, który 
pozostawił.

Wszystko to są sprawy 
drobne, ale właśnie od ich 
traktowania zależy prestiż 
i dobre imię klubu na 
międzynarodowej arenie. 
Nikt nie chce wiązać się 
z klubem, na którym nie 
można polegać i na którego 
dżentelmeńskie postępowa
nie nie można liczyć.

/w a ck /

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

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

Biuro czynne 
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NASZE  

PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka
21 listopada, godz. 19. 00 -

1. 00,  WIDEODYSKOTE
KA  połączona z losowaniem 
wejściówek na listopad, cena 
biletu 30. 000 zł

22 listopada, godz. 19. 00 -
24. 00,  WIDEODYSKOTE
KA , cena biletu 20. 000 zł

Teatr Ziemi Rybnickiej
20 listopada, godz. 9. 00 

i 10. 30 „MĄDRALINKA,,, 
baśń dla dzieci od 6 do 12 lat 
w wykonaniu aktorów Teat
ru Współczesnego z Wrocła
wia, cena biletu 15. 000 zł

24 listopada, godz. 18. 00, 
koncert symfoniczny
z udziałem WIESŁAWA 
OCHMANA /teno r/ oraz 
ORKIESTRY SYMFONI
CZNEJ FILHARMONII 
ZIEMI RYBNICKIEJ pod 
dyr. Sławomira Chrzanows
kiego, cena biletów 50. 000

i 30. 000 zł
Klub Filmowy EKRAN 

przy TZR
23 listopada, godz. 19. 00 

„PŁONĄCA KOBIETA,,, 
film fab. prod. RFN, reż. 
Robert van Ackern, wstęp za 
okazaniem karnetów /do 
nabycia przed projekcją/ 

Kino Premierowe 
przy TZR

25 i 26 listopada, godz.
17. 00 i 19. 00 „WZGÓRZA 
PACYFIKU,,, thriller prod. 
USA, grają Melanie Griffith 
i Tippy Hedren, cena biletów
20. 000 i 15. 000 zł 

Kino WRZOS - Dom
Kultury w Niedobczycach 
22 listopada, godz. 17. 00 

„BIAŁY KIEŁ,,, film fab. 
prod. USA

Kino ZEFIR - Dom 
Kultury w Boguszowicach 
20 listopada, godz. 17. 00 

i 19. 00 „MUCHA II, „ film 
fab. prod. USA 

22 - 27 listopada, godz.
17. 00 i 19. 00 „MILCZENIE
OWIEC,,, film fab. prod. 
USA.  /g w /

N iew id o m i są  
w śród nas

Koło Terenowe Polskiego 
Związku Niewidomych w Ry
bniku Uczy dwustu czterech 
członków.

22 października wielu 
z nich przybyło na zebranie, 
w czasie którego zarząd 
kończąc kadencję otrzymał 
absolutorium oraz dokona
no wyboru nowych władz 
koła. Tworzą je przewodniczący Zygmunt 

NOWOCZEK; wiceprzewodnicząca Halina Woźnica, skarbnik

skarbnik /nadzwyczajny, bo 
widzący członek P Z N / 
Elżbieta GROBORZ, sekre
tarz Maryla SEMAN oraz 
członkowie Zarządu Koła: 
Urszula GIERCARZ, Adolf 
SEMAN, Stanisław ŚZYN- 
DROWSKI.

Przewodniczącym Komi
syjnej /k tórą tworzy 

osób/ został Henryk
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej / którą tworzy pięć osób /  został Henryk

RUDYS.
W czasie zebrania, po 

sprawozdaniach ustępujące
go Zarządu i Komisji Rewi
zyjnej Koła, miała miejsce 
dyskusja nad specyficzną 
działalnością tego niezwykle 
potrzebnego oddziału Sto
warzyszenia Wyższej Użyte
czności, jakim jest Koło Te
renowe PZN w Rybniku. 
Wnioski są oczywiste: wiele 
jeszcze trzeba zdziałać w na
szym mieście, by zlikwidować 
bariery architektoniczne, 
będące poważną przeszkodą 
w życiu codziennym nie tylko 
dla ociemniałych, ale i dla 
tych wszystkich osób, które 
poziomem swojej spraw
ności fizycznej odbiegają od 
przeciętnych możliwości ru
chowych.

Innym postulatem niewido
mych z Rybnika jest ożywie
nie działalności kulturalno- 
oświatowej, rekreacyjnej 
a nawet sportowej /takiej jak 
pływanie, kajakarstwo/ 
która w sposób bardziej 
pełny pozwoliłaby im na 
urozmaicenie życia pozba
wionego kolorów. Wśród 
podziękowań znalazły się 
miłe słowa dla władz miasta 
i sponsorów, którzy wspie
rają działalność koła.

Obecni na zebraniu przed
stawiciele Rady Miasta: 
Urszula SZYNOL, Aniela 
KEMPIŃSKA, Maria KU
FA-SKORUPA oraz Jerzy 
KAJZEREK z ZOZ-u

i członkowie podobnych kół 
z naszego regionu mieli 
możność zapoznać się z bo
gatą działalnością koła. Do
ciera ono do obwodowych 
komisji do spraw zatrudnie
nia i inwalidztwa, ZUS-u, 
rybnickich okulistów, aby 
nikogo spośród
ociemniałych lub tracących 
wzrok nie pozostawić bez 
opieki.

Związek prowadzi kursy 
rehabilitacji dla niewido
mych: społecznej orientacji 
przestrzennej, opanowania 
alfabetu Braille’a, pisania na 
maszynie, sam od zielnego 
prowadzenia gospodarstwa 
domowego, stenografii. 
W zależności od wieku kieru
je do specjalistycznych szkół 
podstawowych i zawodo
wych. Niewidomi zdoby
wają w nich zawody, np. 
masażysty, stroiciela instru
mentów muzycznych, pra
cownika telekomunikacji, 
uczą się grać m. in. na or
ganach. W swoim zakładzie 
pracy koło zatrudnia 9 osób, 
które wytwarzają galanterię 
metalową.

Wiele osób ociemniałych 
pracuje wśród tych, którzy 
widzą. Są wśród nich m. in. 
prawnicy /! /  i psycholodzy. 
Nie znaczy to, że wszystkie 
problemy są rozwiązane. Na 
przykład specyficzne
oprzyrządowanie niewidomych 

tokarzy tokarzy i frezerów jest 
bardzo kosztowne, a można 
je nabyć wyłącznie za gra
nicą. W tej dziedzinie 
jesteteśmy „sto lat za miesięczni
kiem,, /oczywiście, gdy 
porównywać się z Zacho
dem / - jak powiedział mi
Teodor Lepich, wiceprzewo
dniczący Zarządu Okręgu 
PZN.

Niewidomi to ludzie zwy
kle pogodni, a w Rybniku 
także zaradni. Nie znaczy to, 
że ta wąska i posiadająca 
swoje specyficzne problemy 
grupa społeczna może sobie 
sama z nimi wszystkimi po
radzić. Dobrze się stało, że na 
zebraniu była obecna tak licz
na grupa przedstawicieli 
władz miasta. To świadect
wo, że można dostrzegać to, 
czego nie widzą - lecz tym 
głębiej czują - ci, którym los 
odebrał wzrok.

/g w /

Kto pomoże
Szpital Miejski „Juliusz,, 

od pewnego czasu ma swego 
nowego stróża. Jest nim 
sympatyczny czarny
kundelek, który bardzo 
skrupulatnie pilnuje budynku 
od strony ul. Klasztornej. 
Początkowo leżał tylko na

„stróżowi ?,,
betonowych schodach, teraz 
ma już derkę i widać, że jest 
dobrze karmiony. Brakuje 
mu jedynie budy, gdyż ten 
dobry stróż nie przetrzyma 
zimy bez tego zabezpieczenia. 
Może znajdzie się ktoś, kto 
„ufunduje,, mu budę?

/ l o g /

P R O G R A M  T E L E W IZ Y J N Y     Poniedziałek

23. 11. 1992 r.
PROGRAM 1
6. 00 Kawa czy herbata
9. 00 Wiadomości
9. 10 Program dnia
9. 15 Mama i ja
9.3 0  Domowe przedszkole 
9. 55 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Dynastia,,
11. 00 „Pierwsze 365 dni życia 
dziecka,, /1 3 /
11. 30 Księża poeci: Socho, Wie
rciński, Palyga
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Język francuski
12. 45 Świątynie przyrody, film 
w wersji franc.
13. 15 Język niemiecki /1 2 /
13. 45 Oblicza Austrii - film 
w wersji niem.
14. 15 Język włoski /1 2 /
14. 30 Język angielski /1 2 /
15. 00 „ALF,, - serial komediowy
15. 30 Prezentacje - studium 
nauczycielskie
16. 00 Program dnia
16. 05 Luz - program nasto
latków
17. 00 Teleexpres
17. 20 „ALF,, - serial komedio
wy prod. USA
17. 50 Sztuka nie sztuka - maga
zyn plastyczny
18. 10 „Magazynio,, - pr. satyry
czny
18. 20 Nasi obok nas - magazyn 
mniejszości narodowych
18. 45 Program publicystyczny
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 Antena
20. 30 Teatr TV Herman Hesse: 
„Wilk stepowy,, reż. Teresa Ko- 
tlarczyk
21. 50 Reportaż
22. 15 Wiadomości
22. 30 „Pogranicze w ogniu,, 
/1 3 /  - serial TP
23. 30 Film dokumentalny
23. 50 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Programy lokalne
8. 40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
serial anim.
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
930  Hobby - magazyn
10. 00 Język angielski /3 8 /
10. 30 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów„2„
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Sport - Kolce - magazyn 
lekkoatletyczny
16. 55 „Tajemnicze złote miasta,, 
- ser. anim. prod. japon.
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych /m . in. „Śmierć Stefana 
Okrzei,, /
17. 50 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 „Mr. Root podbija Eu
ropę,, / 1 /
20. 00 „Dzieciaki, kłopoty i my  
/13 /- ser. komediowy
20. 30 „10-ty  oddech kaczuchy,, -
fragmenty jubileuszowego kon
certu u działem m. in. Andrzeja 
Zaorskiego, Marcina Wolskie
go, Jolanty Zykun, Stefana 
Friedmana,  Macieja
Damięckiego, Zbigniewa Wo
deckiego
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22. 00 Koncert muzyki XX wie
ku
23. 00 To nie jest sprawiedliwe - 
„Dzień klęski,,
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

 WTOREK 

24. 11. 1992 r.
PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry-poranny ma

magazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole 
930  Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Pogranicze w ogniu,, 
/13/-ser. TP
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 15 Przyjemne z pożytecznym 
1130 W drugim planie
11. 45 Klub samotnych serc
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: Pry
watyzacja, maszyny własne, 
czyli usługi, ciągnik przed zimą
12. 45 Świat chemii /1 3 /  - siły 
napędowe - ser. popularnonau
kowy prod. USA
13. 15 Kuchnia - dźwignia 
1330 Fizyka półżartem /1 3 /  
„Gdy błyska...,, ser. popularno
naukowy prod. niemieckiej
13. 45 Rysuj z nami
1 3 .55 Surowce - uran- serial 
prod. niemieckiej
14. 10 Spotkania z cywilizacją - 
Nowości nauki i techniki
14. 20 Co? Jak? Dlaczego? - Dla
czego woda kipi w czasie goto
wania?
1430 Klub domowego kompu
tera
14.50 „Gwiazdy,, /3/-„W ieści 
z gwiazd,, -ser. dokum. prod. ang.
15. 20 My w kosmosie - historia 
astronautyki
15. 40 Laboratorium - układy 
scalone
16. 05 Dla dzieci: Tik - tak oraz 
film z serii: Dennis-Zawadiaka 
16.50 Język angielski dla dzieci 
/4 8 /
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Królik Bugs„film animo
wany produkcji USA
17.50 „Murphy Brown,, ser. ko- 
med. prod. U SA
18. 15 Encyklopedia II wojny 
światowej
18. 45 Żołnierze pokoju - wojs
kowy program dokumentalny 
w wojskach ONZ
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
1935 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej „Rzym miasto
otwarte,,, film. prod. włoskiej
22. 10 Listy o gospodarce
22. 45 Wiadomości
23. 05 Notatnik prowincjonalny 
2330 Świat bez granic - Polska 
w oczach zagranicznych kore
spondentów
23.50 Powrót Bardów: Jacek 
Kaczmarski
0. 15 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta- 
rianie,, - „Kanał nienawiści,, se
rial animowany prod. USA
9. 10 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
930  Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język włoski dla 
początkujących / 8 /
10. 15 Język angielski w nauce 
i technice / 8 /
1030 Język francuski / 7 /
11. 00 Ojczyzna - polszczyzna
11. 15 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów „2„
16. 25 Powitanie
16.3 0  Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum- Kolej
16.55 „Kapitan Planeta i Plane
tarianie,, /p o w t /
17. 20 Ojczyzna - polszczyzna
17. 40 Moja wiara
18. 00 Programy lokalne 
1830 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA /pow t/
18.55 Europuzzle
19. 00 „Nasz zmieniający się 
świat, /4/„Związek Radziecki,, - 
serial dokum. prod. ameryk. - 
niemiec.
20. 00 Punkt widzenia
2030 La la mi do, czyli poryki
wania szarpidrutów
21. 00 Panorama 
21.3 0  Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 „Dzieciuch detektywem,, - 
komedia kryminalna prod. USA
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

25. 11. 1992 r.
ŚRODA    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: „Rzym miasto otwarte,, 
film fab. prod. włoskiej /pow t. 
z wtorku/
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 15 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - ku
pić, czy pożyczyć?
12. 45 Rewizja nadzwyczajna - 
Muszkieterowie
13. 15 Podstawy - najtrudniejsza 
decyzja, opowieść pierwsza
13. 40 Józef Szajna - film dok. 
Franciszka Kuduka
14. 05 Fotografia i wiarygod
ność
14. 40 „Aktorów proszę na 
scenę,, - film dok. M. Grono
wskiego o realizacji „Mazepy,, 
w reż. G . Holoubka
15. 10 Pan Adam - obraz 6, czyli 
„Gaudeamus Igitur,, - spotka
nie z Adamem Hanuszkiewi
czem
15.3 0  Dzieło, arcydzieło, kicz 
15.3 5  Szkoły w Europie - Mik
roszkoła
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów: „A 
vista,, -quiz muzyczny oraz film 
z serii „Oddział dziecięcy,, /1 2 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Na wariackich papie
rach,, / 8 /  - ser. USA
18. 15 Akademia zdrowego ciała 
1835 My i świat
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 Studio sport - mecz piłki 
nożnej: Glasgow Rangers - Oli- 
mpique Marsylia
2235 Wiadomości
23. 15 „Królowa Bona,, / 4 /  - 
serial TP
0 . 15 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, - „Początek mis
trzostw,, serial anim. jap.
9. 40 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język angielski / 8 /
1030 Język niemiecki / 8 /
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 
dwójki - „Klasztory polskie,, - 
film dokum.
11.3 0  Przeboje MTV
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport - Gem, set, mecz - 
magazyn tenisowy
1630 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
16.55 „Piłkarze,, - „Początek 
mistrzostw,, - serial anim. prod. 
japońskiej
17. 20 Dom - magazyn
17. 40 Sposób na starość - pro
gram Haliny Miroszowej
18. 00 Program lokalny
1830 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 „Ben i Laila,, - film obycz. 
prod. USA
2035 Allegro Sonatowe - film 
dok. Janusza Sijki
21. 00 Panorama
21.3 0  Ekspres reporterów
22. 00 „Mahabharata,, cz. 2 - fil
mowa wersja spektaklu teatral
nego
2335 Jazzowe życie Marianny 
W. - program o znanej wokalist
ce Mariannie Wróblewskiej
24. 00 Panorama
0 . 10 Zakończenie programu

CZWARTEK

26. 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 „Kojak, / 3 /  - ser. krymi
nalny prod. USA
11. 00 Reportaż
11. 30 Defilada wolności - wojs
kowy film dokum. o światowym 
zjeździe kombatantów polskich
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: de
montaż maszyn, zimowy postój, 
naprawa ogumienia
12. 50 Edynburg Seana Conn e
ry’ego - film dok. prod. ang.
13. 10 Kair - film dok. Piotra 
Parandowskiego
13. 40 Jak dożyć do stu lat? - 
szkoła zdrowia Makarego Sie
radzkiego
13. 55 Mieszkamy w Polsce - na 
Mazowszu
14. 20 Nie tylko Dinozaury
14. 40 Zwierzęta świata - „Na 
ścieżkach życia,, / 1 /-  „Narodzi
ny,, - serial dok. prod. ang.
15. 30 Przez lądy i morza - nawi
gacja w czasach Kolumba
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów 
„KWANT,, oraz film z serii „A
nimals in action,,
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dzień za dniem,, / 4 /  se
rial obyczajowy prod. USA
18. 10 Magazyn katolicki
18. 40 „Zulu Gula,, - program 
satyryczny Tadeusza Rossa
19. 00 Tęczowy mini - box
19. 10 Wieczorynka - „Wesoła 
siódemka,,
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Kojak„- /3 /seria l krymi
nalny prod. USA
21. 05 Tylko w „Jedynce,,
22. 15 „Od bieli aż po czerń,, - 
recital Moniki Borys
22. 45 Wiadomości
23. 05 Reporter
23. 40 Język włoski dla 
początkujących / 8 /
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 / 8 /
16. 55 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial animowany prod. 
USA
17. 20 Multihobby - magazyn
17. 50 Rozmowy o rzeczyniepos
politej A. Małachowskiego
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18. 55 Europuzzle /pow t/
19. 00 „Cywilny front,, /6/  - ser. 
prod. USA
19. 50 Cienie życia: Widziałem 
diabła
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: Edward 
Neyman „Azyl dla bandyty,, 
reż. Bogdan Augustyniak
23. 15 „Jak powstał film Mahab
harata,, - film dok. prod. ang. 
0. 10 Panorama
0. 20 Zakończenie programu

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5     7



PROGRAM TELEWIZYJNY

 PIĄTEK 

20. 11. 1992 r.
PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Dla dzieci: przedszkolny 
koncert życzeń
10. 00 Siódemka w Jedynce: „E- 
wa„ film fab. prod. włoskiej, reż. 
Joseph Losey
11. 45 Kwadras na kawę
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Tylko u nas
12. 55 Temat dnia - Nowości
13. 00 „Triumf cywilizacji zacho
dniej,,
13. 50 Temat dnia
13. 55 O poezji z...
14. 10 Teleplastikon
14. 25 Temat dnia
1435 Dookoła książki - Maga
zyn czytelnika
14. 45 Odpowiem na każde pyta
nie
15. 00 Euroturystyka - Madera
15. 15 Szkoła żon - co powinnaś 
wiedzieć o seksie?
1530 Temat dnia
1535 Jeśli nie Oxford, to co?
15. 55 Jaka szkoła?
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Ciuchcia oraz 
film z serii: „Tao, Tao„
1630 Język angielski dla dzieci
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Triumf cywilizacji zacho
dniej,, / 1 1/
18. 15 Prawo i bezprawie - pro
gram Rzecznika Praw Obywate
lskich
1835 Czy mnie jeszcze pa
miętasz/Czerwone Gitary/
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Potop,, film prod. pol
skiej, reż. Jerzy Hoffman
23. 05 Wiadomości
23. 25 Depeche Mode - koncert 
live /Hamburg, 1985/
0. 25 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin- 
ja„ - ser. anim. prod. USA
9. 10 Benny Hill
9. 40 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Międzyn. Warsztaty Mu
zyczne i Jazzowe -Puławy 92 
1130 Przeboje MTV
12. 00 Na życzenie-powtórka 
najciekawszych programów „2„

16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport
16. 55 „Wojownicze żółwie Nin
ja,,
17. 20 „Kate i Allie,, / 11/
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Benny Hill
2235 Vademecum Teatromana 
/„Ateneum,, Janusza Warmins
kiego/
23. 05 „Ziemia obiecana„ film 
prod. polskiej, reż. Andrzej 
Wajda
2. 20 Zakończenie programu 
amu

SOBOTA

21. 11. 1992 r.
PROGRAM 1
7. 25 Program dnia
7. 30 Wieści
8. 00 Z Polski...
8. 15 Rynek-Agro
8. 35 Wszystko o działce
9. 00 Wiadomości
9. 10 „Ziarno,,
9. 35 5-10-15 film z serii „Krzysz
tof Kolumb,, /12/
10. 50 Język angielski dla dzieci 
/46/

8

11. 00 Dzień filmu polskiego „A- 
MATOR,, - /1979 r. 108 min7
12. 55 Walt Disney przedsta- 
wia: „Super Baloo„„Zwariowa- 
ny ryś,, / 2/
14. 15 I jeszcze raz... -program 
rozrywkowy-/fragmenty wido
wiska,, 3000 sekund z Januszem 
Rzeszewskim/
14. 30 Dzień filmu polskiego
„Barwy ochronne,,  /96
min. 1997 r. / reż. Krzysztof Za
nussi,
16. 15 Pegaz
16. 40 Teleexpres
17. 05 Dzień filmu polskiego
„Matka Królów„ /101
min. l982r. /
19. 00 Małe wiadomości D D  - 
program informacyjny dla dzie
ci
19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
20. 30 Dzień filmu polskiego
„POTOP„ / 2/ 140 min.
reż. J. Hoffman
22. 55 Wiadomości
23. 00 Sportowa sobota
23. 20 Kanał 5 - program satyry
czny
0. 10 Dzień filmu polskiego 
k„Gorączka„ / 1 12
min. 1981 r. /reż. Agnieszka Ho
land
2. 05 Zakończenie programu 

PROGRAM 2
7. 30 Bellona - wojskowy maga
zyn 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 Opowieści z pogranicza 
/ l /  - „W sercu Europy,, Fland
ria i Walonia / l /  - film dok. 
prod. ang.
10. 30 Artysta i jego świat - „Ar
tyści i modele,, - „Theodore Ge
ricault,, /3  ost. / film dok. prod. 
ang.
11. 00 Kinomania - magazyn 
Krzysztofa Gostkowskiego
11. 30 Klub Yuppies - program 
dla młodzieży
12. 00 Wzrockowa Lista Prze
bojów M . Niedźwieckiego
12. 30 Auto - magazyn
12. 55 Dzień filmu polskiego „U- 
cieczka z kina Wolność,, /8 8  
min. 1990 ry  reż. W. Marczew
ski
14. 30 Róbta co chceta
14. 50 IMAGE
15. 00 Za chwilę dalszy ciąg pro
gramu - program satyryczny 
Wojciecha Manna i Krzysztofa 
Materny
15. 30 Zwierzęta świata „Wielki 
Rów Afrykański,, / 5 /
15. 55 Powitanie
16. 00 Zapomniana ku ltura/2/- 
Dwory, dworki, pałace
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Pełna chata,, /2 1/
17. 10 Studio festiwalowe - Gdy
nia 92
17. 30 „A jednak to były czasy, 
Andrzej...,, - reportaż z planu 
zdjęciowego filmu Andrzeja 
Wajdy„Pierścionek z orłem 
w koronie,,
18. 00 Program lokalny
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 35 Czekanie na UFO /frag
menty koncertu „Nocne czeka
nie na UFO,,
19. 00 Dzień filmu polskiego
20. 30 Wielki sport
21. 00 Panorama
21. 30 Słowo na niedzielę
21. 35 Camerata 2 - magazyn 
muzyczny
22. 15 Seriale, seriale czyli pol
skie drogi - program muzyczny
23. 05 „Szkic do portretu pew
nego małżeństwa,, / 3 /  - serial 
prod. angielskiej
24. 00 Panorama
0. 10 Rock-noc /Z iyo, armia, 
sztywny pal Azji/
1. 10 Zakończenie programu

22. 11. 92

PROGRAM 1
635 Program lokalny
7. 00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,, -,, Morskie 
wydry,, - ser. dokum. prod. 
franc.
7. 45 Rolnictwo na świecie
8. 00 Dylematy /aktualne pro
blemy wsi i rolnictwa/
8. 20 Notowania
8. 45 Polskie ZOO /pow tV
9. 00 Zamek Eureki - ser. prod. 
USA
9. 25 Teleranek
930  „Dzieci z ulicy Degras- 
si, / 11/ ser. prod. kanad.
10. 15 Język angielski dla dzieci
10. 25 „Japonia,, / 4 /  
ser. dok. prod. ang.
11. 25 Telewizyjny notatnik teat
ralny
11. 45 Tydzień - magazyn rol
niczy
12. 30 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
13. 00 Scena młodego widza: Pa
weł Jurek „Teatralna Ballada,, 
reż. W. Komas
13. 55 Z kamerą wśród zwierząt - 
jesień
14. 10 W starym kinie „Podróże 
Guliwera,, film anim. prod. 
USA
15. 3 5  Pieprz i wanilia „Z nami 
przez świat,, „Wśród pierwo
tnych plemion,,
16. 15 Rhytmick - magazyn mu
zyczny
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Dynastia,,
18. 20 7 Dni świat
18. 50 Odjazdowa Telewizja Pi
racka Ucho - kabaret ELITA
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Panny i wdowy,, / 3 /  se
rial TP
21. 05 Kabaret Olgi Lipińskiej
21. 50 Wieczór w teatrze
22. 20 Sportowa niedziela /finał 
turnieju tenisowego Masters we 
Frankfurcie/
23. 40 Wieczór konesera „Pas- 
qualino piękniś,, dramat psy
chologiczno-obyczaj owy prod. 
włoskiej /1 976r. prod. 115 min /  
1. 50 Zakończenie programu

PROGRAM 2
730 Przegląd tygodnia /dla  
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,,
8. 25 Film dla
niesłyszących„Panny i wdo- 
wy, /3 /ser . TP
9. 20 Słowo na niedzielę /dla  
niesłyszących/
9. 25 Powitanie
930  Programy lokalne
10. 30 D o trzech razy sztuka
11. 00 Poranek symfoniczny
12. 00 „Rodzinny bumerang,, - 
ser. prod. austral. - ang.
12. 45 Telekonferencja dwójki: 
prof. Adam Strzembosz
13. 20 „Podróże w czasie i prze
strzeni,,
14. 10 Animals - program Ewy 
Banaszkiewicz
15. 00 Wydarzenie tygodnia
15. 30 Program dnia
15. 35 Godzina z Hanna Barbera
16. 30 Panorama
16. 40 „Cudowne lata,, -„Sklep 
z artykułami żelaznymi,, - 
ser. prod. USA
17. 10 „Wspomnienie o Bruno
nie S. „ - reportaż Joanny Cicho
ckiej Guli z Drohobycza, wspo
mnienie Alfreda Schreyera, 
ucznia Bruno Schulza
1730 Film dokumentalny
18. 00 Sklep cynamonowy na 
Krakowskim Kazimierzu
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 35 „Camelot,, musical prod. 
USA
20. 00 Studio festiwalowe Gdy- 
nia’92 - Wielka gra
21. 30 Panorama
22. 00 Koło fortuny - teleturniej 
2230 „Ulica Krokodyli,, wido
wisko teatralne wg prozy 
B. Schulza
23. 20 Jazz Jamboree’92 „Lile 
Mays Quartet,,
23. 25 Recital Olgi Szwajgier
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Fatałachy z naszej szafy

Angielskie...
stylowe

Za stolicę mody zwykłyśmy 
uznawać Paryż, należy pamiętać 
jednak o innych ośrodkach 
w Europie, które do światowej 
mody wniosły również wiele, jak 
np. Londyn. Przecież „mini,, 
z lat 60 to pomysł angielskiej 
projektantki Mary QUANT, 
a został on urzeczywistniony 
dzięki super-modelce, szczuplu
tkiej TWIGGY / ,, gałązka, / .  To 
przecież w Londynie robił ka
rierę KENZO - japoński projek
tant, którego malutka torebecz
ka przewieszona na skos przez 
ramię została nazwana jego na
zwiskiem. Zdarza się, że tu 
właśnie, a nie w Paryżu tworzą 
najbardziej awangardowi

twórcy.
Generalnie jednak angielską 

modę kojarzymy z solidną ele
gancją, dobrą jakością i stylem 
rozpoznawalnym z daleka. 
Tweedy, kraty, sportowy krój, 
elei

w tej modzie cenimy. Nasza 
chłodna, mokra jesień aż się 
prosi, by nosić się „z angielska,,, 
a sprzyjają temu i aktualne tren
dy. Supermodne są kraty - i to 
nie tylko na tradycyjne szkockie 
spódniczki czy wełniane mary
narki, ale również wieczorowe 
tafty, z których szyje się długie /i 
szeleszczące/ spódnice. Angiel
ski styl kojarzy się także z pros
totą, która jest elementem sta
nowiącym o elegancji. I choć 
ostatnio szkockie kraty czyli 
tartany. z których szyje się klo
szowe kilty - męskie spódniczki 
do kolan, są wykorzystywane 
do najważniejszych kombinacji, 
m. in. z tiulem, aksamitem 
i perłami, ale to pewnie tylko 
wyskok ekstrawaganckich pro
jektantów. To minie. Kraty zo
staną.

Wróżka

Pod znakami zodiaku
BARAN

Gniew odreagowany nie pozostawia śladów - nie miej więc 
skrupułów by podnieść glos w   sprawie, w której masz rację... 

BYK
W  potoku pustych słów spróbuj wyłowić te wołające o Twoją 

pomoc. Zapewni Ci to wsparcie i wdzięczność bliskich 
w przyszłości.  

BLIŹNIĘTA
Twój partner bardzo sobie ceni stabilizację związku, spróbuj 

więc poskromić nieco Twoją ruchliwość i wyjść naprzeciw jego
oczek iwaniom.

RAK
Napięcia, jakie przynosisz z pracy, do domu nie ułatwiają 

porozumienia, które i tak „wisi na nitce,,.
LE W

Musisz pogodzić się z tym, że doba ma tylko 24 godziny i tak 
planować zajęcia, by starczyło czasu również na rozpoczęte 
prace domowe.

PANNA
Jesteś ofiarą tzw. „pewnej,, wiadomości z trzeciej ręki. 

Sprawa nie jest stracona tylko w wypadku całkowitej 
szczerości...

 WAGA
Potrzeba Ci paru dni całkowitego oderwania się od 

obowiązków. Medytacje sprzyjają pomysłom, które pomogą 
rozwiązać problem po Twojej myśli.t po Twojej myśli 

SKORPION
Jesteś trudny dla samego siebie, bo zdanie „życzę sobie ...  , ,  t a k   właśnie jest,,

STRZELEC
traktujesz równoznacznie ze zdaniem ,,tak właśnie jest 
Niestety, nie jest....

Nie śpiesz się z decyzją, lepiej niekiedy podjąć ją  później niż 
błędy naprawiać latami...  

   KOZIOROŻEC  
Pod maską oschłości skrywasz wcale spore emocje. Dopiero 

odpowiednia atmosfera sprawi, że zareagujesz spontanicznie. 
Już niedługo...

 WODNIK
Nie obniżaj sobie poprzeczki, bo to może stać się działaniem 

rutynowym, a przecież jesteś znany ze swoich ambicji.
R Y B Y

Powoli oswajasz się z nową sytuacją i doceniasz komfort 
psychiczny, jaki ze sobą przyniosła. Spróbuj polubić 
i negatywne jej strony!

Nadzieja dla chorych 
na łuszczycę

Współczesne metody le
czenia łuszczycy - cz. II

wprowadzenie do 
lecznictwalecznictwa dermatologicznego reti

noidów - syntetycznych po
chodnych witaminy
A wpłynęło na zahamowa
nie powszechnego stosowa
nia PUVA /pisaliśmy o tym 
leku w poprzednim nr GW /, 
a także na sposoby jej stoso
wania. Nowa metoda tzw. 
RE-PUVA jest najskutecz
niejszą metodą leczenia 
ciężkich i opornych na lecze
nie przypadków łuszczycy 
zwykłej.

W leczeniu łuszczycy zna
lazł zastosowanie głównie 
etrefinate /Tigason - RO- 
CH E/ który jest podawany 
w przypadkach ciężkiej łu
szczycy zwykłej i uogólnio
nej oraz ograniczonej łu
szczycy krostkowej. Na pod
kreślenie zasługuje dobra 
skuteczność Tigasonu 
w ograniczonej łuszczycy 
zwykłej dłoni i stóp, odpor
nej na wszelkie inne metody 
leczenia. Tigason sprawdza 
się również w leczeniu łu
szczycy stawowej, wyka
zując skuteczność w 80-100 
procent przypadków.

Metotrexat - SPECIA 
/M tx / jest kolejnym, a ra
czej historycznie pierwszym 
lekiem ogólnym, mającym 
na szeroką skalę zastosowa
nie w leczeniu ciężkich przy
padków łuszczycy. W kra
jach anglosaskich jest on 
nadal w powszechnym uży
ciu, zwłaszcza u osób star

szych, z ciężką łuszczycą 
ogólną i stawową. Ze 
wzglądu na niepożądane 
działania uboczne może być 
stosowany przy ścisłej kont
roli lekarskiej.

Cyklosporyna A - Sandim- 
mum - ŚANDOZ /C y A /  
jest najnowszym preparatem 
przed włuszczycowym. Jest 
skuteczny i szybko 
działający w nąirięższych 
przypadkach łuszczycy. 
Skuteczność ta zależy ściśle 
od dawki CyA, jednocześnie 
jednak objawy niepożądane 
występują częśdej wraz ze 
zwiększaniem dawki.

Oceniając obecny stan 
wiedzy na temat leczenia łu
szczycy wybitni specjaliśd 
z Kliniki Dermatologicznej 
w Warszawie stwierdzają, że 
mimo braku leczenia przy
czynowego dysponują wie
loma metodami leczenia po
zwalającymi na skuteczne 
kontrolowanie większości 
chorych.

Na podstawie Magazynu 
Medycznego opracowała K. 
Piasecka.

Od Redakcji: Poszukiwa
nia i doskonalenia metod le
czenia łuszczycy trwają nieu
stannie, a chorzy cierpią 
i łudzą się, że wreszcie uda się 
pokonać tę uciążliwą cho
robę. Według informacji po
danej przez J. Gottschlinga 
z RFN być może znikną 
z wielu chorych objawy łu
szczycy.

O nowym środku prze- 
ciwłuszczycowym za tydzień.

5 minut łamania głowy

Ilustacje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
30 listopada br., wylosowana 
zostanie nagroda w postaci 
kasety video ufundowanej 
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 44 
z dnia 6 listopad a br. otrzy
muje Michał Półtorak, zam. 
44-253 Rybnik-Boguszowice, 
ul. E. Drobnego 1a/9 .

Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


