
ROK ZAŁOŻENIA - 1919     GAZETA

ZETA, 
RYBNICKA

T Y G O D N I K  S A M O R Z Ą D O W Y

NR 47 / 9 9 / PIĄTEK 27 LISTOPADA 1992 CENA:  2000, - zł

N i e  z a z d r o s z c z ę . .
Już kuluarowe rozmowy 

przed spotkaniem z prezy
dentem J. MAKOSZEM, 
które w bibliotece przy ul. 
Szafranka zorganizowało 
Rybnickie Koło Związku 
Górnośląskiego zapowia
dały jego burzliwy przebieg. 
Prezydent przybył w towa
rzystwie wiceprezydentów 
M. Śmigielskiego, M. Ada
mczyka i J. Cyrana, przeczu
wając, że pytania z sali mogą 
wymagać dokładnych odpo
wiedzi specjalistów. I nie po
mylił się.

Obecnych powitał prze
wodniczący Rybnickiego 
Koła Górnośląskiego Kor
neliusz GLIWA, przypomi
nając krótko założenie i cel 
ruchu, a więc próby integ
racji wszystkich miesz
kańców oraz pracę na rzecz 
rozwiązania problemów 
związanych z warunkami ży
cia w zdegradowanym śro
dowisku, a także poprosił 
gościa o bliższe przedstawie
nie problemów z jakimi spo
tyka się na codzień w swojej 
działalności.

Prezydent rozpoczął od 
wyjaśnienia motywów za
trzymania budowy ciepłow
ni na tyłach Szpitala Psy
chiatrycznego, która była in
westycją technologicznie 
przestarzałą i w momencie 
przejścia browaru na zasila
nie olejowo-gazowe /pod 
koniec 1993 - całkowicie na 
gaz/, straciła swego naj
większego potencjalnego 
odbiorcę. W ten sposób wy
wołano temat niskiej emisji, 
który przewijał się przez cały 
czas spotkania. Należałoby 
wyjaśnić, że Rybnik, został

wyznaczony do realizacji 
programu EWG do likwida
cji tzw. niskiej emisji - będą 
to robić specjaliści z EWG 
i za jej pieniądze. Jak przy
znała dyrektorka Szpitala 
Psychiatrycznego Maria 
Leśniakowa, wspólnie 
z władzami miasta udało się 
rozwiązać problem wody, 
pewnie przyjdzie czas i na 
rozwiązanie problemu dy
miącego komina szpitala. 
Tym bardziej, że udało się 
tego dokonać w centrum 
miasta. Ambicją władz jest, 
aby wszystkie szpecące cent
rum miasta i uciążliwe dla 
niego obiekty zniknęły, jak 
choćby baza PKS-towarowa 
itp.

Po raz kolejny tłumaczył 
prezydent zasadność budo
wy rond, które jak to przy ul. 
B u d o w l a n y c h  
i Energetyków budzą wiele 
kontrowersji. Są to jednak 
rozwiązania sprawdzone 
i wymuszające niejako ost
rożność poprzez zmniejsze
nie szybkości i nierozprasza
nie uwagi. Cóż, do wszyst
kiego trzeba się przyzwy
czaić...

Wiele głosów z sali świad
czyło o tym, że docenia pracę 
władz miasta oraz, że prezy
dent może liczyć na poparcie 
rybniczan w sprawie incy
dentu z posłami KPN, 
którego genezę J. Makosz 

 po raz wtóry zebranym wy
jaśnił.

Nie ma jednak beczki 
miodu bez kropli dziegciu, 
którą okazał się być wpro
wadzony zakaz wjazdu 
w okolice Rynku pojazdów 

c. d. na str. 3

Wspaniałe rzymskie ak
wedukty to najbardziej 
działające na wyobraźnię 
przykłady zdolności zorga
nizowania się ludzi dla jed
nego ale ważnego celu - za
pewnienia sobie „wody ży
cia,,.

Wysiłek sprzed tysiący lat 
trudno porównać z obecny
mi osiągnięciami techniki 
i strukturami organizowania 
się wokół tej samej sprawy, 
choć grono, które w miniony 
piątek, 20 listopada zgroma
dziło się na placu nowo zbu
dowanej stacji uzdatniania 
wody w Stodołach, można 
było przyrównać do innej, 
bliższej naszym czasom for
my kooperacji zwanej 
spółką wodną. Zawiłości ko
operatywy, której efektem 
końcowym jest wprowadzenie

Woda 
ze Stodół

„Spółka„
wodna

mogą być jednak 
p o u c z a j ą c e ,  choćby dla 
zrozumienia potrzeby 
oszczędzania wody.

A więc zacząć trzeba od 
prawa własności ujęcia, 
które wywiercone 10 lat te
mu było własnością Elektro
wni Rybnik.

Woda ze Stodół miała 
płynąć do osiedla elektrowni

PR E Z Y D E N T  M IASTA  R Y BN IK A  
zap rasza  w szystk ie  dzieci 

n a sp o tk a n ie  ze  św . M ikołajem . 
S p o tk a n ie  od b ęd zie  s ię  w  niedzielę, 

dnia 6 . 1 2 . 1992 r. o godz. 16 . 00  
na rybnickim  Rynku.

Och! Ochman - czytaj str. 4 i 5
czerpanej wody, która w Stodołach 
była mocno zażeleziona i na
sycona CO-2.

Na tę część inwestycji nie 
znaleziono jednak pieniędzy 
przez 10 lat, a deficyt wody 
rósł w Rybniku w miarę od
dawania nowych mieszkań,

nie do „wodoobiegu,, Ryb
nika ponad 4. 800 metrów 
sześciennych wody na dobę, 
może nie są
i n t e r e s u j ą c e  dla 
statystycznego posiadacza 
kranu w kuchni i łazience,

i do wodociągów sąsiednich 
gmin: Ochojca, Golejowa, 
Grabowni itd. Między 
źródłem, a kranem w miesz
kaniu trzeba jednak zbudo
wać wodociąg, zaś wcześniej 
- stację uzdatniania czerpanej

zaś w sąsiednich gminach - 
w miarę postępu szkód 
górniczych. Rok temu jego 
wielkość szacowana była na 
8 do 10 tysięcy litrów wody. 
I właśnie ten fakt skłonił 
gospodarzy miasta,

a głównie wiceprezydenta 
Mariana Adamczyka, odpo
wiedzialnego za gospodarkę 
komunalną, do szukania 
rozwiązań w skali lokalnej, 
gdyż „czekanie na Godota,,, 
czyli na wodę z Dziećkowic 
mogło trwać jeszcze długie 
lata...

Sygnał z Elektrowni Ryb
nik, był czytelny: mamy 
ujęcie wody, o znaczącej wy
dolności, ale sami go nie 
z a g o s p o d a r u j e m y . . .  
Zawiązało się zatem coś 
w rodzaju spółki wodnej, 
mogącej sfinansować inwes
tycję. Weszli do niej: Elekt
rownia Rybnik, Zarząd 
Miasta Rybnika i Spółdziel
nia Mieszkaniowa KWK 
„Szczygłowice,, /właściciel 
osiedla domków w Ochojcu, 
w kierunku którego biegł ni
gdy nie uruchomiony wodo
ciąg/. Ta ostatnia wkrótce 
wycofała się z powodu bra
ku pieniędzy. Na placu zo
stali dwaj partnerzy, ale trze
ba było znaleźć jeszcze trze
ciego: sprawnego i fachowe
go wykonawcę. I w tym mo
mencie wchodzi do gry 
o wodę „ten trzeci,,, czyli 
wrocławski holding NCE 
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Jarosław J. Szczepański /Radio Wolna Europa - 
Warszawa/_________________________

Projekt budżetu  
w  sejmie

Górnicy mają świętą Bar
barę, strażacy św. Floriana, 
zapominalskich i roztarg
nionych ma w swej opiece 
święty Antoni Padewski, zaś 
kolejarze za patronkę obrali 
sobie świętą Katarzynę. Jej 
figurę można spotkać 
podróżując koleją na wielu 
mijanych stacjach i stacyj
kach, a kolejarskie sztanda
ry, jeśli tylko powstały w wy
starczająco bogogojnych 
czasach również zawierają 
jej wizerunek.

W środę, w dniu swojego 
święta przedstawiciele kole
jarskiej braci Rejonowej Sta
cji Rybnik, obejmującej 
swym zasięgiem obszar 
ciągnący się od Mikołowa 
po Jastrzębie spotkali się na 
MAŁEJ SCENIE RYBNI
CKIEJ. Obecna była dyrek
cja Stacji Rejonowej, przed
stawiciele związków zawo
dowych i rzecz jasna - praco
wnicy kolei. Obecni byli 
również i ci, którzy w tym 
roku zakończyli kolejarską 
służbę odchodząc na emery
turę czy rentę. Im to 
szczególnie dziękował Na
czelnik Stacji Rejonowej 
w Rybniku, ZYGFRYD

Podopieczni 
świętej Katarzyny
CZEREPKOWSKI, który 
później powiedział m. in.: 
W tym roku załadunek 
i wyładunek stale się zmniej
szał. Pociągów towarowych 
było coraz mniej, a duża 
ilość pociągów pasażerskich 
też została odwołana. Wła
dze zwierzchnie PKP wpro
wadzały drastyczne
oszczędności, żądając zamy
kania posterunków i stacji 
oraz znacznego zmniejszenia 
zatrudnienia. Wprawdzie 
nie udało się zapobiec za
mknięciu dwóch poste
runków, lecz udało się 
uniknąć najgorszej sytuacji 
tj. zwalniania pracowników. 
Naczelnik podziękował 
swym pracownikom
i współpracownikom za zau
fanie i lojalne współdziała
nie,  informując
jednocześnie, że dla koleja
rzy regionu rybnickiego naj
bliższa przyszłość przedsta
wia sią lepiej, niż można było 
przypuszczać jeszcze

pół roku temu, a to za 
sprawą znacznego wzrostu 
załadunku towarów.

Po życzeniach od przed
stawicieli związków zawo
dowych odbyła się ceremo
nia wręczenia resortowych 
odznaczeń. Pan WŁA- 
DYSŁA BADURA ze stacji 
Jastrzębie Zdrój Moszczeni
ca otrzymał srebrną od
znakę „Za Zasługi dla 
Transportu,,, tę samą od
znakę, brązową otrzymał, 
ustawiacz stacji Rybnik To
warowy /JA N  HAŁAS/. 
Wręczono również odznaki 
„Przodującego Kolejarza,, 
/15 złotych i 58 srebrnych/.

Na zakończenie uroczys
tości specjalnie dla kolejarzy 
wystąpił zespół folklorysty
czny i chór I L. O. im. Po
wstańców Śląskich. Wszyst
kim kolejarzom i ludziom 
kolei z okazji ich święta ży
czymy zawsze otwartych se
maforów, godziwych waru

nków pracy i równie go
dziwego za nią wynagrodze
nia, a sobie życzymy przede 
wszystkim punktualności 
i nieco lepszych warunków 
podróżowania.  W. T

Do Sejmu trafił przekazany 
przez Radę Ministrów projekt 
przyszłorocznego budżetu 
państwa. Przygotowanie listy 
wydatków i przychodów, 
a zwłaszcza doprowadzenie do 
tego, żeby w jakiś sposób 
zrównoważyć oba słupki, czyli 
w tym przypadku uzyskać po
krycie deficytu budżetowego - 
trwał wiele tygodni. Wiadomo, 
że zdecydowano się podnieść 
kwotę przeznaczoną na wyda
tki, gdyż istnieje nadzieja na 
większe przychody. Deficyt 
budżetowy będzie zdaniem 
twórców budżetu trochę mniej
szy od tegorocznego i zaledwie 
przekroczy 5 procent produktu 
krajowego brutto. Będzie to jed
nak w liczbach ponad 80 bln zł, 
czyli prawie tyle samo, co w tym 
roku.

♦Czy te wyliczenia są realne? 
Tu właściwie zaczyna się do
mniemywanie i gdybanie. Wielu

komentatorom jednak wydaje 
się, że ten budżet, nazywany 
budżetem wielkiego kompromi
su ma szansę - jeżeli rzecz jasna 
zostanie przyjęty przez sejm - 
być niezmienianym w trakcie 
przyszłego roku, jak to miało 
miejsce w bieżącym roku. Skąd 
to przypuszczenie? Ano zacznij
my od pierwszego. Po dziesięciu 
miesiącach tego roku notowany 
jest w gopodarce lekki wzrost 
produkcji i produktu krajowego 
brutto. Rząd zakłada utrzyma
nie się tego trendu. Nie jest to 
jednoznaczne rzecz jasna z uzys
kaniem poprawy rentowności 
przedsiębiorstw, kształtującej 
się w tym roku na poziomie ok. 
4 procent. Minister Osiatyński 
podkreślił w ubiegły czwartek, 
że porównując grudzień tegoro
czny z ubiegłorocznym należy 
jednak zauważyć blisko 13 pro
centowy wzrost produkcji sprzedanej 
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PIOTR SZCZEPANIK  -
w latach 60-tych idol, 

dzisiaj - dinozaur - 
we wtorek I  grudnia 

o godz. 18. 00 wystąpi na 
Małej Scenie Rybnickiej 
z recitalem pt. „Piosenki 

sprzed lat„.
Występ, na który 

zapraszamy wielbicieli 
Kormoranów„ i „Żółtych 
k a le n d a rzy ,, , sponsoruje 

PUH „ULEX„
Z Rybnika-Boguszowic.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



ZARZĄD MIASTA INFORMUJE    Zarząd Miasta ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ry

bniku przy ul. Zawiszy Czarnego 84, stanowiącej część 
działki nr 3536/70 km. l obręb Smolna o powierzchni 324 
m kw., zapisanej w KW 87. 004.

Budynek położony jest w mieszkaniowej dzielnicy o szere
gowej zabudowie niskich budynków. Jest to skrajny segment 
„szeregowca,, z budynkiem gospodarczym do niego przy
ległym, ogrodzony. Budynek o kubaturze 664 m3 i powierz
chni użytkowej /bez piwnic i poddasza/ 115 m2.

Wartość budynku: 875. 305. 000 zł 
Wartość gruntu: 32. 400. 000 zł 
Cena wywoławcza: 907. 705. 000 zł 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geo

dezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 
22-364.

Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 7 grudnia 1992 
roku godz. 10. 00. Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 
1992 roku o godz., 10. 00 w sali nr 37, I piętro budynku Urzędu 
Miasta w Rybniku, ul. B. Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 
100 mln zł w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do 
dnia przetargu godz. 9. 30. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu 
w wysokości 50 tys. zł.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo 
odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nierucho
mości zabudowanej budynkiem b. Kina „Górnik,,, 
położonego w Centrum m. Rybnika przy ul. Miejskiej 6 na 
działce o pow. 370 m2, zapisanej w KW nr T. II-82 Zamek. 

Kubatura budynku wynosi 3. 880, 0 m3.

Wartość budynku: 1. 345. 700. 000. - zł 
Wartość gruntu: 40. 000. 000. - zł

Cena wywoławcza 1. 400. 000. 000. - zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geo
dezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel.

Wizja nieruchomości w dniu 14. 12. 1992 r. o godz. 10. 00. 
Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 1992 r. o godz. 

11.00 w sali nr 3 7  I piętro budynku Urzędu Miasta w Rybniku 
ul. B. Chrobrego 2. Wadium  

woławczej, które
Wadium wynosi 10 procent ceny wy- 

woławczej, które należy wpłacić w kasie Urzędy Miastaw kasie
Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 10.00 . 00.
w

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu 
wysokości 50. 000. - zł.
W przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego 

przetarg, wadium nie podlega zwrotowi.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo 

odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza przetarg ofertowy pisemny nieograniczony na sprze
daż budynku mieszkalno-administracyjnego wraz z ze
społem magazynowo-garażowym położonym w centrum m. 
Rybnika w odległości 300 m od Rynku przy ul. Chrobrego 15 
na działce o pow. 2120 m kw.. zapisanej w KW 3461.

Kubatura budynku wynosi 1261 m kw.
Pisemne oferty należy składać na adres: Urząd Miasta 

Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 z dopiskiem „przetarg,, w ter
minie do 14 grudnia 1992 r.

Przetarg odbędzie się 15 grudnia 1992 r. p godz. 11. 00 w sali 
nr 37 Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wa
dium w wysokości 120. 000. 000. -zł, które należy wpłacić 
gotówką do dnia przetargu, 15. 12. 1992 r. do godz. 10. 00 
w kasie Urzędu Miasta w Rybniku lub na konto Urzędu 
Miasta Rybnika nr 372602-2017-139-1 PBK Warszawa 
I Oddział Rybnik.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geo
dezji i Gospodarki Gruntami w Rybniku - tel. 22364.

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

 OGŁOSZENIA DROBNE

M IK O ŁA J W TW O IM  D O M U . T el. 27889

Zarząd Miasta Rybnika 
o g ł a s z a

przetarg ofertowy pisemny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ry

bniku przy ul. Pod Lasem z przeznaczeniem na bazę usług 
komunalnych.

Wyżej opisana nieruchomość zapisana jest w KW 101134 
o powierzchni ogólnej 3. 74. 30 ha.

Cena wywoławcza: 16. 500. 000. 000. - zł
Pisemne oferty należy składać na adres Urząd Miasta 

Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 z dopiskiem „przetarg,, w ter
minie do dnia 10 grudnia 1992 r.

Przetarg odbędzie się dnia 11 grudnia 1992 r. o godz. 10. 00 
w sali nr 37 Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 1. 000. 000. 000. - zł, które należy wpłacić gotówką 
do dnia przetargu 11. 12. 1992 r. do godz. 9. 00 w kasie Urzędu 
Miasta w Rybniku lub na konto Urzędu Miasta Rybnika Nr 
372602-2017-139-1 PBK Warszawa I Oddział Rybnik.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geo
dezji i Gospodarki Gruntami w Rybniku - tel. 22364.

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

ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza ustny przetarg
nieograniczony na miejsce pod pawilony handlowe usytuo
wane na targowisku miejskim przy ul. Hallera.

1.  Nabywca miejsca nabywa prawo do dzierżawy gruntu 
oraz zobowiązany jest zakupić pawilon wartości ok. 130 mln 
zł.

2.  Cena wywoławcza 1 m kw. miejsca pod pawilon wynosi 
100. 000. - zł/dotyczy jednorazowej opłaty za wylicytowane 
miejsce/

3.  Opłatę dzierżawną ustala się w wysokości opłaty 
targowej obowiązującej zgodnie z każdorazową Uchwałą 
Rady Miasta.

Bliższych informacji, udziela Naczelnik Wydziału Geo
dezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 
22364.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 1992 r. o godz. 
12. 00 w sali nr 3 7 , I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnik, 
przy ul. B. Chrobrego 2.

Wadium wynosi 30 mln /dla wygrywającego przetarg 
zostaje zaliczone na poczet ceny pawilonu/.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do 
godz. 11. 30 w kasie Urzędu Miasta w Rybniku.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu 
w wysokości 50. 000. - zł. Zarząd Miasta Rybnika zastrzega 
sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez 
podania przyczyn.

K o n k u r s  na n ajładn iejszą  
w ysta w ę  ś w ią teczn ą

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym 
i mając na uwadze podniesienie estetyki witryn sklepowych,

URZĄD MIASTA RYBNIKA organizuje konkurs 
na najładniejszą aranżację wystawy świątecznej.

Zgłoszenia do konkursu należy składać
w Kancelarii Urzędu Miasta do 21 grudnia 1992 roku.
Powołana przez prezydenta miasta komisja wybierze
w styczniu 1993 roku najładniej wykonaną dekorację.

Zwycięzca konkursu uhonorowany będzie nagrodą 
pieniężną oraz bezpłatną reklamą w 

„GAZECIE RYBNICKIEJ,,
Wyróżnione sklepy zaprezentowane zostaną również 

na łamach „G A Z E T Y  RYBNICKIEJ,,.

Pomóż Mikołajowi!
Grupa rybnickiej młod

zieży pod patronatem Fran
ciszkańskiego Ruchu Aposto
lskiego w dniach od 23 lis
topada do 4 grudnia przep
rowadza zbiórkę ubranek, 
zabawek oraz trwałych sło
dyczy i owoców dla pod
opiecznych rybnickiego DO
MU MAŁEGO DZIE
CKA. Młodzież pragnie zor
ganizować maluchom 
w dniu najbardziej na świe
cie popularnego starszego 
pana z brodą, prawdziwe 
święto i wręczyć sprawiające 
zawsze wiele radości prezen
ty. Każdy, kto chce swym 
udziałem zwiększyć zasob
ność worka świętego jego
mościa, może wymienione

wyżej przedmioty przynieść 
do klasztoru ojców francisz
kanów. Wprawdzie grupy 
młodzieży zamierzają 
również krążyć po domo
stwach, ale fizyczną nie
możliwością jest dotarcie do 
każdego obywatela Rybni
ka. Zresztą w pośpiechu tru
dno często cokolwiek zna
leźć, a tak jest okazja do 
zimowych porządków 
i pożytecznego jesiennego 
spaceru. Nie zapomnijcie! 
Maluchy z Domu Małego 
Dziecka może jeszcze niewie
le wiedzą o otaczającym ich 
świecie, ale są przekonane, iż 
w pewien grudniowy dzień 
wydarzy się coś naprawdę cu
downego. Pamiętajcie!

/w a ck /

Poselskie spotkanie
W czwartek po południu 

w sali konferencyjnej Miejs
kiej Biblioteki Publicznej 
odbyło się poselskie spotka
nie posła Unii Demokraty
cznej Józefa MEISLA z mie
szkańcami Rybnika. Trud
no powiedzieć, by spotkanie 
to wywołało olbrzymie zain
teresowanie, zjawiło się na 
nim ok. 50 osób, w wieku 
określonym na ogół jako 
sędziwy, ludzi młodych było 
na sali dosłownie kilkoro.

Poseł przedstawił krótko 
sposób pracy Sejmu i aktual
ny tzw. układ sił na sali sej
mowej.

Później poseł J. Meisel od
powiadał na pytania, do
tyczące m. in. spraw finan
sowych, emerytalnych oraz 
ekologii /problemy ogrzew- 
nictwa/ i ustawy antyabor
cyjnej.  Rozmawiano
również o aktualnej polityce 
Unii Demokratycznej i in
nych sprawach bieżących.

/w a ck /

P C  z a p r a s z a
1 grudnia 1992 r. o godz. 

17. 00 w MIEJSKIEJ BIB
LIOTECE PUBLICZNEJ 
w Rybniku, ul. Szafranka 
7 z inicjatywy Koła Miejs
kiego POROZUMIENIA 
CENTRUM odbędzie się 
spotkanie mieszkańców

miasta z posłem Czesławem 
SOBIERAJSKIM oraz pre
zydentem Józefem MAKO
SZEM.

Tematem spotkania 
będzie omówienie sytuacji 
polityczno-społecznej w kra
ju i w naszym mieście.

Czy żądam zbyt wiele od 
„Gazety Rybnickiej,,, gdy 
żądam, by była rzetelna?

Oto w artykule „RSK po 
przeprowadzce,, autorka, 
jakby bez wysiłku... żongluje 
faktem, półprawdą i fałszem 
pospołu. Przez to nie może 
być wiarygodna, gdy obwie
szcza, iż rodzi sią „NOWE,, 
/pisane dużymi literami/.

A teraz do rzeczy i do 
faktów:

1.  Decyzja o wyprowadze
niu MPGKiM /obecnie: 
Służby Komunalne/ze środ
ka miasta zapadła już daw
no, o czym świadczy budo
wana od lat nowa, 
„potężna,, baza w dzielnica 
Zamysłów /nie można jej nie 
zauważyć/.

2.  Zarówno byli radni, jak 
obecni nie mieli nic przeciw
ko temu, by uwolnić cent
rum od „potworów,, owych 
Służb.

3.  Co innego jednak wy
prowadzenie z miasta Służb 
Komunalnych /dawniej: 
M PGKiM /, a co innego lik
widacja RPRB! Chyba, że

przyjmujemy koncepcję 
myślenia tzw. „NOWEGO,,, 
według której /k oncepcji/: 
aby wyprowadzić jednych, 
trzeba zlikwidować drugich 
lub odwrotnie!

4. „Przedsiębiorstwo to 
/R P R B / postawiono 
właśnie w stan likwidacji,, - 
pisze autorka, ale zapom
niała dodać: z naruszeniem 
prawa i to aż trzech ustaw:

- „o przedsiębiorstwie 
państwowym,,

- „o prywatyzacji przed
siębiorstw,,

„przepisy 
wprowadzające ustawę o sa
morządzie,, -

oraz uchwały Rady Mias
ta z dnia 31. 01. 1991 r . , która 
zakładała prywatyzację 
przez likwidację wspomnia
nego zakładu, z czego wyszła 
sama likwidacja!!!

Teraz wyobraźmy sobie, 
z redaktorką „GR,, 
włącznie, że cała Polska po
stanowiła przyjąć rybnicki 
wzór prywatyzacji... strach 
pomyśleć...

I tego właśnie poniektórzy 
radni swymi tępymi 
umysłami pojąć nie mogli 
i przyjąć nie chcieli.

radny Jerzy FRELICH 
Od redakcji: odpowiedź auto

rki w następnym numerze

Co nowego w ZUS?W rybnickim ZUS-ie za
czyna się kolejny gorący 
okres przeliczania rent 
i emerytur, bowiem od 
1. 12. 1992 r. następuje walo
ryzacja tych świadczeń.

Wskaźnik waloryzacji wy
noszący 127, 37 procent usta
lony został przez podzielenie 
kwoty przeciętnego wyna
grodzenia za III kwartał 
1992 r. tzn. 3. 090. 000. -zł 
przez kwotę wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę 
ostatnio przeprowadzonej

waloryzacji tzn. - 2. 426. 000. - 
zł.

Tak więc od 1. 12. 1992 r. 
kwoty najniższych świad
czeń wynoszą /b rutto /:

- 1. 081. 500. -zł - renta in
walidzka dla inwalidy I i II 
grupy i renta rodzinna

- 1. 001. 200. -zł - renta in
walidzka dla inwalidy III 
grupy

W związku z licznymi in
terwencjami emerytów i re
ncistów pobierających eme
rytury - renty inwalidzkie na 
podstawie ustawy z dnia 
26. 01. 1992 r. „Karta Nau
czyciela,, dotyczących 
przywrócenia prawa do 
wzrostu tytułu wykonywa
nia pracy nauczycielskiej ry
bnicki Oddział ZUS informuje

informuje, że do emerytur i rent 
przysługują jedynie dodatki:

- rodzinne
- pielęgnacyjne
- dla sieroty zupełnej
- kombatanckie
- za tajne nauczanie 
Dotyczy to wszystkich

emerytur i rent przyznanych 
na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 17. X. 1991 r.
o realoryzacji emerytur
i rent, w tym również „Karty 
Nauczyciela,,.

/lo g /
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Nie zazdroszczę...
c. d. ze str. 1
w godz. od 10. 00 do 19. 00. 
Wyraz niezadowolenia z te
go powodu dała grupa mie
szkańców Rynku oraz przy
ległych uliczek, których ta 
decyzja dotknęła najbar
dziej. Dowodzili oni, że życie 
w tak zablokowanym obsza
rze jest ogromnie utrudnio
ne. Dyskusja o coraz wyższej 
temperaturze przedłużała 
się, co spowodowało inter
wencję organizatorów spot
kania, którzy nie chcieli do
puścić, by jeden temat zdo
minował spotkanie. Obu
rzona tym grupa zaintereso
wanych opuściła salę. I zro
biła to w momencie, kiedy 
wydawało się, że najgorsze 
minęło, zgodzono się bo
wiem na zaproponowane 
przez prezydenta spotkania 
poświęcone tylko tej spra
wie.

I znowu, jak w wielu in
nych sprawach, starły się 
dwa sprzeczne interesy - 
społeczny i prywatny. Z jed
nej strony chęć ochrony cen
trum przed spalinami i za
grożeniami dla przechod
niów, już uznających Rynek 
i okolice za miejski deptak 
i pasaż handlowy, z drugiej - 
interes mieszkańców, 
którzy, aby żyć w zgodnie

z przepisami, muszą zosta
wiać swój pojazd aż do godz. 
19. 00 nie na własnej posesji, 
ale na pobliskim parkingu.

Nie zazdroszczę prezy
dentowi miasta i jego naj
bliższym współpracowni
kom następnego spotkania 
z mieszkańcami newralgicz
nego terenu, do którego, 
miejmy nadzieję, jednak doj
dzie.

Propozycję, wzorem 
państw Zachodniej Europy, 
„urowerowienia,, centrum 
miasta, jaka padła z sali po 
tym incydencie, należałoby 
w tym kontekście potrakto
wać bardzo poważnie. Tak 
samo jak konieczność 
dopłat do środków komuni
kacji publicznej, co jest nad
al faktem...

W dalszej części spotkania 
podniesiono problem wodo
ciągów, gazownictwa, nowo 
budującego się szpitala, za
gospodarowanie „rybnickie
go morza,,, pasażu łączące
go Rynek z Placem Wol
ności, zbieranie surowców

wtórnych i wielu innych. 
Dostało się także naszej ga
zecie, bowiem część osób 
twierdziła, że pokazujemy za 
mało efektów działalności 
władz miasta, inni, że wręcz 
przeciwnie...

Wspomniany przez prezy
denta problem budynku po 
byłym komitecie PZPR wy
wołał polemikę z obecnym 
na sali radnym Jerzym Frelichem

Frelichem, który stwierdził, że 
jako funkcjonariusz
państwowy jest zobligowany 
do zajmowania zgodnego 
z prawem stanowiska, a bu
dynek ten należy do skarbu 
państwa i o jego komunali
zacji decydować będzie wo
jewoda.

Na koniec przypomina
my, że Rada Miasta pracuje 
przede wszystkim w komis
jach, które są otwarte na 
wszelkie uwagi i problemy 
oraz gotowe do współpracy 
z mieszkańcami, których ini
cjatywy będą zawsze brane 
pod uwagę.

W. R.

Gdyby przez 40 lat tyle robiono w Rybniku... Foto: wack

Woda ze Stodół

”  S p ó ł k a ”  w o d n a

c. d. ze str. 1
S. A. /N atura - Czystość - 
Ekologia/, wchodzący na 
rynek jako grupa wykonaw
cza w dziedzinie inwestycji 
ekologicznych. Oferta NCE 
była najbardziej nowoczes
na,  kompleksowa
i z najkrótszym terminem 
realizacji.

I trzeba przyznać, że nie 
było to przetargowe pus
tosłowie: ekipy wykonawcze 
NCE weszły na dziewiczy 
plac budowy 7 stycznia 1992

r. i za 11 miesięcy nastąpiło 
uroczyste oddanie obiektu 
do użytku. Nasze zdjęcia ilu
strują standard wykonawczy 
tego obiektu, a „pompa przy 
pompie,, jak powiedział pre
zydent miasta JÓZEF MA
KOSZ, dziękujący wszyst
kim którzy przyłożyli ręki do 
szybkiego i solidnego wyko
nania tej inwestycji - była 
całkiem uzasadniona.

Główny wykonawca - 
NCE skupia w swym holdin
gu szereg specjalistycznych

firm wykonawczych, ba
zujących głównie na techno
logii austriackiej m. in. firmy 
Tepro - Anlagenbau, której 
właściciel i dyrektor, Urlich 
Baumgartner wraz
z małżonką przyjechali na 
uroczystość w Stodołach. 
Szef firmy NCE- SŁAWO
MIR LEJMAN, przedsta
wiając swoich partnerów re
alizujących obiekt
podkreślał wielokrotnie 
dbałość wszystkich wyko
nawców o stosowanie tech
niki XXI wieku.

Trudno oprzeć się tak 
chwytliwej rekomendacji 
swoich usług, ale zarówno 
widok obiektu, jak i moje 
wcześniejsze wizyty na placu 
budowy/pracowano tam od 
rana do godz. 20. 00/, a także 
rozmowa z prof. dr hab. inż. 
TOMASZEM WINNIC
KIM, wybitnym specjalistą 
inżynierii ochrony środowis
ka, a pełniącym w NCE 
funkcję dyrektora progra
mowania rozwoju, przeko
nały mój zawodowy scepty
cyzm do autentyczności 
działań NCE i realności slo
ganu programowego jej sze
fa, o budowaniu dla XXI 
wieku.

W tym wielkim kręgu 
„spółki wodnej,, realizującej 
inwestycję w Stodołach nie 
zabrakło i rybnickiego part
nera, bardzo ważnego, bo 
odpowiedzialnego za wyko
nanie całej części energo-ele
ktrycznej stacji. Jest nim 
prywatna firma ELKO- 
BEA, której właściciel Jan 
KLUCZNIOK także po
twierdził, że zastosowane 
w tym obiekcie rozwiązania 
są na miarę XXI wieku.

Chodzi oczywiście o auto
matykę wszystkich urządzeń 
sterujących procesami tech- 
n o l o g i c z n y m i  
i kontrolujących jakość wo
dy; człowiek jest zawodny, 
automaty mniej, a poza tym 
pozwalają one zmniejszyć 
zatrudnienie obsługi stacji

z 30 osób do 8.
Dla rybniczan i miesz

kańców okolicznych gmin, 
skutki uruchomienia ujęcia 
w Stodołach będą widoczne 
w domowych kranach; woda 
dotrze już wszędzie tam, 
gdzie jej nie było, gdyż dzięki 
oddanej stacji oraz ujęciu 
w Kuźni Rybnickiej, a także 
w Szpitalu Psychiatrycznym
- zlikwidowano praktycznie 
niedobór wody w Rybniku!

I tym optymistycznym ak
centem można byłoby za
kończyć opowieść o tym jak 
zawiłe są procesy powstawa
nia wodnej kooperatywy, 
mającej zapewnić nam mie
szczuchom, komfort wieczo
rnej kąpieli.

Zdziwiła mnie jednak 
niespójność pewnej informa
cji: oto dyrektor Rejonowe
go Przedsiębiorstwa Wodno
- Kanalizacyjnego, Alojzy
Nikel stwierdził, że woda ze 
Stodół będzie kupowana od 
Elektrowni, a na bramie 
frontowej stacji widniał na
pis: NCE - ZARZĄD MIA
STA RYBNIKA.
Zapytałam więc z-cę dyrek
tora Elektrowni d/s rozwoju 
inwestycji inż. Zdzisława 
Turka, jakim to sposobem 
Elektrownia znów stała się 
jedynym właścicielem wody 
ze Stodół? I usłyszałam: - 
sprawa jest prosta, zarząd 
miasta potrzebował
pieniędzy, więc odsprzedał 
nam swoje udziały.

Uzyskane pieniądze mias
to zainwestuje w budowę in
frastruktury wodnej, czyli 
miejskiej sieci wodociągowej 
i sąsiednich gmin... Proste?

Po takiej porcji wiedzy 
o kooperacji wokół wody, 
z czystym sumieniem poje
chałam na lampkę napoju 
dozwolonego dla
kierowców, a nie będącego 
jednak kranówką, na którą 
zaprosili gości wszyscy 
udziałowcy wielkiej spółki 
wodnej.

EUGENIA PLUCIK

Remont kościoła św. Józefa
Trwa obecnie remont mocno 

już nadgryzionego zębem czasu 
kościoła św. Józefa w Rybniku 
przy ul. Wodzisławskiej. Ta 
placówka franciszkańska 
w dzielnicy Smolna istnieje od 
1922r. Pierwszy kościół pod we
zwaniem św. Józefa Robotnika 
powstał z przebudowy stodoły 
i został poświęcony 
17. VIII. 1924 r. W 1927 r. został 
wybudowany klasztor, a obecny 
nowo wybudowany kościół pod 
tym samym wezwaniem został 
poświęcony 19. 12. 1937r.

O konieczności remontu za
decydował ksiądz proboszcz, o. 
Stanisław Grześkowiak
w ubiegłym roku. Wówczas to 
rozpoczęto wymianę pokrycia 
dachu - stary powojenny eternit 
wymieniany jest na blachę mie
dzianą. W trakcie prac natrafio
no na ślady działań wojennych. 
W belkach i krokwiach pozostały

pozostały jeszcze sporej wielkości 
odłamki.

Remont przeprowadzony jest 
systemem gospodarczym, dzięki 
dużemu zaangażowaniu para
fian. Na wiosnę przewidywana 
jest wymiana okien. Renowacja 
zakończy się malowaniem 
kościoła i wymianą oświetlenia. 
Salki katechetyczne przy parafii 
są wszechstronnie wykorzysty
wane. Nie tylko na działalność 
typowo parafialną: raz w tygod
niu odbywają się tutaj zajęcia 
słuchaczy Pomaturalnego Stu
dium Ekonomicznego, planuje 
się utworzenie Klubu Samotnych 
Ludzi oraz kółek zainteresowań 
dla dzieci.

Ojciec proboszcz nie chce 
ograniczyć się tylko do samego 
remontu. Nie chcąc jednak za
peszyć, na razie swoje plany 
chce zachować w tajemnicy.

Tekst i foto: Z. GOLIŃSKA

Jarosław J. S zczepański

Projekt budżetu w sejmie
c. d. ze str. 1 
danej.

Podkreślenia wymaga też 
fakt, iż zasadniczo nie znane są 
efekty produkcyjne dużej części 
przedsiębiorstw prywatnych. 
Jasne jest jednak, że gdyby były 
one faktycznie deficytowe, to 
bankrutują... A przecież ani tak 
nie jest, ani też nie zmniejsza się 
liczba ludzi zatrudnionych w se
ktorze produkcji prywatnej. Fa
ktem jest natomiast, że 
większość w tym sektorze za
trudnionych ma składki płacone 
do ZUS od najniższej płacy ofic
jalnej. Można mieć jednak wiele 
wątpliwości, czy taka jest ich 
rzeczywista płaca, choć trzeba 
też pamiętać, że do prywatnych 
przedsiębiorstw zaliczane są 
wszystkie spółdzielnie. A w nich 
płace faktycznie nie są zbyt wy
sokie.

Sprawą interesującą jest 
założenie w przyszłym roku 
utrzymania realnej wartości zło
tego w stosunku do innych walut. 
Przewiduje się, że kurs dolara 
wzrośnie między grudniem 92 
a 93 o mniej więcej 25 procent 
czyli do sumy ok. 19 tys. zł.

W przyszłym roku zaplano
wano dwukrotnie podwyższenie 
płac w sferze budżetowej, doty
czy to m. in. zatrudnionych 
w oświacie i służbie zdrowia. 
Istotne jest to, że wydatki na 
bezpieczeństwo publiczne będą 
wyższe o 1/4 w stosunku do 
tegorocznych; na obronę naro
dową o 1/5, wymiar sprawied
liwości o ponad 20 procent, na 
administrację publiczną wydat
ki mają być większe o 46 procent 
/rzecz jednak w tym, iż w to 
wliczane są wydatki, które będą 
poniesione na izby skarbowe 
i urzędy celne/, na oświatę o po
nad 13 procent, kulturę i sztukę

o 19 procent, opiekę społeczną 
o 1/4, zdrowie 17 procent.

Przewidywany średni wzrost 
cen towarów i usług ma być 
w przyszłym roku wyższy o 40 
procent. Dodać muszę, że liczy 
się wg zasady grudzień do grud
nia i jest to mniej w stosunku do 
założeń czynionych przed ro
kiem.

Przeciętna płaca ma być bliska 
3 mln 900 tysiącom, jednakże jej 
realna wartość spadnie o 2 pro
cent

Wiele kontrowersji wywołał 
spór między ministrem fi
nansów a ministrem rolnictwa, 
który wywojował przywrócenie 
starych zasad rent i emerytur 
rolniczych. Ma to jednak kosz
tować budżet o 2 bln więcej.

Kolejny problem, to spór za
sadniczy pomiędzy rządem, 
a NBP. Rząd bowiem domagał 
się wstawienia do założeń poli
tyki finansowej państwa na rok 
przyszły kwoty 42 bln zł, która 
byłaby udzielonym przez NBP 
kredytem dla budżetu państwa. 
Ponieważ jednak zgoda NBP nie 
przekracza 30 bln, to pozostałe 
sumy, niezbędne na pokrycie 
budżetowego deficytu trzeba 
będzie zaciągać w bankach ko
mercyjnych, co rzecz jasna pod
roży cenę zaciąganego długu. 
Innymi słowy, budżet państwa 
zadłużając się w NBP płaciłby 
mniejsze odsetki, niż zadłużając 
się w bankach komercyjnych.

Rzecz jasna - bardzo wiele 
będzie zależało od tego, w jakim 
stopniu budżet państwa zosta
nie zapełniony pieniędzmi 
wpływającymi z podatków pła
conych na początku przyszłego 
roku przez ludzi mieszkających 
między Bugiem a Odrą i zob
ligowanych do płacenia podat
ku od dochodów osobistych.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5     3
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K u ź n i a  p r z e d s i ę b iorców
Na sesji 4 listopada br. 

Rada Miasta postanowiła 
powołać do życia Rybnicki 
Inkubator Przedsiębior
czości. Pomysł tej instytucji 
nie jest nowy, znają go dos
konale ludzie biznesu z Za
chodu, wielu z nich właśnie 
w takich instytucjach zaczy
nało swoją drogę do sukcesu 
ekonomicznego.

Również w Rybniku jest 
on od dawna dyskutowany. 
Niedawno delegacja przed
stawicieli Rady Miasta oraz 
czterech rybnickich
zakładów pracy mogła zapo
znać się z działalnością „PE
PINIERE D’ENTERPRI
SES„ w Saint-Christol - lez - 
Ales /południowa Francja/. 
Od stycznia 1986 roku przez 
tę francuską , , szkółkę lub 
kuźnię przedsiębiorczości,, 
/bo  i tak można tłumaczyć tę 
nazwę/ przeszło 17 firm, 
z których 5 upadło, lecz 12 
działa nadal. Te ostatnie 
dają zatrudnienie osiemdzie
sięciu jeden pracownikom.

Zachęcające przykłady 
z krajów lepiej rozwiniętych 
gospodarczo niż Polska 
sprawiły, że głosowanie nad 
utworzeniem inkubatora 
przedsiębiorczości w Rybni
ku przeszło bez oporów. 
Zresztą Rada Miasta od 
dłuższego czasu zapozna
wała się ze sposobem funkc
jonowania tej instytucji.

Niemniej jego przygoto
wanie trwało dość długo. 
Prawie dwa lata zajęło wy
jaśnianie spraw własnościo
wych, dokończenie budowy 
hali produkcyjnej o pow. 
1000 m kw., wykonanie zasi
lania energetycznego nieru
chomości przy ulicy Pod La
sem. Część tego terenu o po
wierzchni 10-11 hektarów, 
uzbrojona w odpowiednie in
stalacje można przeznaczyć 
na potrzeby strefy gospodar- 
czo-przemysłowej, której za
rodkiem ma być właśnie in
kubator przedsiębiorczości. 
Całość wykonanych prac 
kosztowała ok. 300 mi
lionów złotych. Około 
półtora miliarda trzeba 
będzie jeszcze wydać na od
czep z linii wysokiego na
pięcia, który zapewni tej 
strefie odpowiednią ilość 
energii elektrycznej.

Cel powołania inkubatora 
jest oczywisty. W sytuacji 
recesji gospodarczej,
a szczególnie trudnej sytua
cji ekonomicznej wielkich 
zakładów pracy /takich jak 
kopalnie/, przy rosnącym 
bezrobociu, potrzebne jest 
rozwijanie średnich i małych

przedsiębiorstw. To one 
będą mogły uruchomić no
we miejsca pracy. Inwesto
wanie w inkubatory jest 
mniej kosztowne niż utrzy
mywanie bezrobotnych czy 
 rozbudowa służb dbających 
o spokój społeczny. Poza 
tym, zamiast utrzymwać nie 
najlepsze status quo, daje 
ono jakieś przyszłościowe 
wyjście z obecnego stanu 
rzeczy.

Inkubator ma pomóc lu
dziom, którzy mają pomysł 
na działalność gospodarczą, 
lecz nie potrafiących przeła
mać trudnych barier praw
nych i administracyjnych.

Kandydat na przedsiębio
rcę, chcąc skorzystać z in
kubatora, będzie musiał za- zaprezentować swój projekt 

działalności gospodarczej, 
przedstawić bilans kosztów 
i dochodów przedsięwzięcia 
oraz jego roczny plan 
budżetowy. Ze strony gminy 
samorządowej otrzyma for
mularz biznesplanu, stwo
rzony we współpracy z eks
pertami  bankowymi
i urzędem skarbowym. To 
najistotniejszy element po
mocy prawnej ze strony mia
sta.

Druga korzyść z inkuba
tora to umożliwienie kandy
datowi korzystania z pomie
szczeń produkcyjnych przy 
znacznych ulgach czynszo
wych. Pierwsze półrocze po
bytu - to całkowite zwolnie
nie z czynszu, w drugim ko
szty wynajmu wyniosą jedną 
czwartą, w trzecim - połowę, 
a w czwartym - trzy czwarte 
wyznaczonej stawki. Regu
lamin ogranicza pobyt w po
mieszczeniach inkubatora 
w zasadzie do dwóch lat. 
W uzasadnionych przypadkach

przypadkach przewiduje się 
przedłużenie pobytu w inku
batorze nawet do 4 lat, ale 
po dwóch latach korzys
tającą z niego firmę będzie 
obowiązywał czynsz według 
ceny rynkowej. Pomysłoda
wcy zakładają, że po dwóch 
latach firma powinna zna
leźć sobie własny lokal lub 
przejść do strefy przemysło
wej tworzonej obok inkuba
tora.

Oprócz pomieszczeń, zgo
dnych z wymogami biznes
planu firma korzystająca 
z inkubatora otrzyma obsługę 
biurową /np . telefon/, ale 
będzie musiała samodzielnie

ponosić koszty eksploata
cyjne. Firma zakwalifikowa
na otrzyma więc pomoc 
prawną, administracyjną, 
zniżki czynszu, lecz - korzys
tając z pieniędzy podatników 
- musi podporządkować się 
nadzorowi miasta, w tym do 
„poddania się kontroli lub 
ocenie działalności w formie 
ustalonej do kontroli doku
mentacji włącznie,,. Cytat 
pochodzi z dokumentu 
„ Warunki uczestnictwa 
w rybnickim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości„. W razie 
pojawienia się obiektyw
nych kłopotów ekonomicz
nych /np. zmian rynku zby
tu czy pojawienie się kon
kurencji/ firma będzie 
mogła liczyć na pomoc gmi
ny samorządowej w wyborze 
najbardziej korzystnych dla 
niej wariantów postępowa
nia.

Rybnicki Inkubator Przed
siębiorczości osiągnie pełną 
zdolność obsługi chętnych do 
skorzystania z niego na 
początku przyszłego roku - 
mówi wiceprezydent Michał 
ŚMIGIELSKI. Konkretne

opracowanie jego wymiaru 
i kształtu pozwala miastu na 
podjęcie starań o dotacje 
przewidziane na taki cel 
w budżecie państwa. Było 
ono także warunkiem po
mocy oferowanej przez dele
gacje zagraniczne, które od
wiedzały Rybnickie Biuro 
Pracy. Stworzenie ram pra
wnych i materialnych 
działalności inkubatora to 
ważny krok ku wykorzysta
niu tych możliwości.

Inicjatywa władz miasta 
Rybnika powiedzie się, jeśli 
znajdą się przedsiębiorcy, 
których pomysły przyniosą

wymierne efekty gospodar
cze. Stworzenie nowych 
miejsc pracy to szansą na 
rozpoczęcie jednego z naj
trudniejszych procesów 
przemian, na jaki czeka na
sza gospodarka - przebudo
wy struktury zatrudnienia 
odziedziczonej z lat minio
nych. Także w Rybniku.

Początek został zrobiony. 
Rybnickie zakłady produk
cyjne. zapytane o chęć 
współpracy z inkubatorem, 
w większości odpowiedziały 
„tak„. Chcą one współuczes
tniczyć w „rozkręceniu,, tu
taj, na miejscu produkcji, 
którą muszą często zlecać 
kooperantom rozsianym 
gdzieś daleko w Polsce. To 
chyba dobra wróżba dla 
przyszłości kuźni nowych 
przedsiębiorców, jaką ma się 
stać Rybnicki Inkubator 
Przedsiębiorczości oraz pro
jektowana wokół niego stre
fa gospodarcza.

Osoby zainteresowane je
go działalnością mogą za
sięgnąć informaci w Wydzia
le Działalności Gospodarczej 
Urzędu Miasta - tel. 22-641.

GRZEGORZ WALCZAK

W  tym budynku znajdzie swoje miejsce Rybnicki Inkubator Przedsiębiorczości

Czy
powstanie 
Dom im.

B r a t a  
Alberta?

Brat ALBERT CHMIE
LOWSKI, święty kościoła 
katolickiego,  założyciel
zgromadzeń Braci i Sióstr 
posługujących ubogim, 
działał na przełomie XIX 
i XX wieku. Mieszkał wśród 
biedaków i wyrzutków 
s p o ł e c z e ń s t w a ,  
w przytułkach, był apos
tołem tych ludzi. Jego pracę 
kontynuuje Towrzystwo Po
mocy im. Brata Alberta, sku
piające duchownych i świec
kich. To właśnie towarzyst
wo skupia schroniska i ku
chnie albertyńskie z całej Po
lski. Schronisk jest w tej 
chwili 30. Wszystkie one po
wstały oddolnie - grupa lu
dzi zakładała koło, prosiła 
władze o odpowiedni budy
nek, nadzorowała powstały 
w nim domu pomocy.

W Rybniku stało się od
wrotnie - inicjatywę przejęły 
władze. Dom przy ulicy Spo
rtowej został wybrany /z  kil
ku zaproponowanch przez 
Wydział Lokalowy/ przez 
przedstawiciela Towarzyst
wa Pomocy im. Brata Alber
ta. Nie dlatego, że był wygo
dny i dobrze wyposażony. 
Przeciwnie - wybiera się do
my o niskim standardzie, ta
kie, w których nie ma 
wygód, bo podopieczni 
muszą dla schroniska praco
wać. Na Sportowej 54 nie 
ma kanalizacji, trzeba opa
lać budynek węglem lub dre
wnem. Jest za to ogródek, 
w którym można uprawiać 
warzywa, hodować kury czy 
króliki. Takie prace mają 
wykonywać ci, którzy będą 
tu mieszkali... Według regu
laminu schroniska, osoby 
upijające się i odurzające, 
wszczynające awantury, do
konujące przestępstw 
i gorszące innych są po pro
stu wyrzucane z Domu. 
Usunięciem grozi też odmo
wa pracy - tylko obłożnie 
chorzy mogą być zwolnieni 
z pracy. Efekt jest taki, że 
mieszkańcy szukają pracy 
w okolicy, sprzątają, zamia
tają, pomagają w pracach 
ogrodowych i tak dalej.

Och! Ochman...
Wtorkowy wieczór ryb

niccy melomani mieli 
szczęście spędzić w towarzy
stwie prawdziwej gwiazdy! 
Dwanaście sezonów w Met
ropolitan Opera w Nowym 
Jorku, opera w San Francis
co, legendarna La Scala 
w Mediolanie, Południowa 
Ameryka, Japonia, wszyst
kie liczące się teatry operowe 
w Europie. Jedna z nielicz
nych, obok Kiepury, Zimm

ermanna, czy Pendereckie
go, prawdziwych karier 
światowych!

Jednym zdaniem,
WIESŁAW OCHMAN
z towarzyszeniem Filharmo
nii Rybnickiej pod dyrekcją 
Sławomira CHRZANOWS
KIEGO wystąpił na scenie 
Teatru Ziemi Rybnickiej!

Debiutował we wczesnych 
latach 60 w Operze Bytoms
kiej, którą do dziś wspomina 
z sentymentem. W 1965 ro
ku dał się poznać gronu wy
bitnych dyrygentów i dyrek
torów oper, którzy zjechali 
do Warszawy na inaugu
rację odbudowanego gma
chu Teatru Wielkiego, na 
ówczesne czasy, najnowo
cześniejszego teatru opero
wego w Europie! Zaśpiewał 
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w „Strasznym dworze„ St. 
Moniuszki i z przepiękną 
arią Stefana, zwaną „Arią 
z k u r a n te m  ,, , nie rozstaje się 
do dziś. Swobodny na scenie 
i dobry aktorsko młody te
nor bardzo się spodobał. Od 
tego momentu rozpoczęło 
się „odliczanie,, lat 
triumfów, jak stwierdził 
w słowie wiążącym Zdzisław 
SIERPIŃSKI, prowadzący 
rybnicki koncert.

Rozpoczęła go Filharmo
nia Rybnicka wstępem do 
„Traviaty„ Verdiego,
następnie znakomity gość 
wykonał arię Rudolfa 
z „Luizy Miller„ tegoż kom
pozytora. W programie pier
wszej części koncertu zna
lazły się również: uwertura 
Karola Kurpińskiego do 
„Ruin Babilonu„ w wykona
ni orkiestry, owacyjnie 
przyjęta aria Stefana ze 
„Strasznego dworu,, i orkies
trowa interpretacja „Ada- 
gietta,, z suity „Arlezjanka,,

Bizeta.
Część drugą orkiestra roz

poczęła „Tańcem
węgierskim,, Brahmsa, by 
następnie wykonać efektow
ny „Taniec godzin,, 
z „Giocondy,, Ponchiellego 
i „Taniec cygański,, 
z „Carmen,, Bizeta. Zaś 
Wiesław OCHMAN wyko
nał wiązankę pieśni neapoli
tańskich, dedykując publicz
ności pieśń „Nie zapomnij 
mnie,,. Na bis usłyszeliśmy 
nieśmiertelne „O sole mio„, 
a koncert zakończyła owacja 
na stojąco.

Wiesław OCHMAN 
oczarował wszystkich nie ty
lko pięknym głosem, którym 
potrafi wyrazić i silne na
miętności, i najsubtelniejsze 
uczucia przechodząc od for
te do piano, cudownie 
brzmiące w idealnej ciszy sa
li. Potrafił również wykreo
wać postać tak, że zapomi
namy o braku dekoracji 
i stroju.

Pod koniec spotkania re
daktorowi Sierpińskiemu 
udało się nakłonić wielkiego 
artystę do odpowiedzi na ki
lka pytań. Wiesław OCH
MAN każdą odpowiedź za
mieniał w zabawną aneg
dotę, okazując się gawędzia
rzem z dużym poczuciem hu
moru. Artysta wspomniał 
również o uczestnictwie 
w Radzie Kultury przy Pre
zydencie, gdzie wyraził swój 
optymizm co do losów pol
skiej kultury, skoro są in
stytucje i ludzie sponso
rujący imprezy kulturalne, 
jak choćby ten rybnicki kon
cert. Do jego organizacji 
przyczynili się: firma „SO
NAR,, z Wodzisławia, 
Zakład Ogólnobudowlany - 
Remontowo - Usługowy 
Józefa Brunona WOŹNICY 
z Wodzisławia-Wilchw oraz 
Wodzisławskie Zakłady 
Usług Komunalnych, sp. z oo.

Po koncercie udało nam 
się złapać Mistrza w garderobie

robie:

- Red. Sierpiński uprzedził 
nasze pytanie, wiemy juz za
tem, ze do Rybnika przyje
chał Pan prosto z San Fran
cisco i  z Montpellier, gdzie 
występował Pan z Filharmo
nią Narodową i jej chórem 
pod dyr. Jerzego SEMKO
WA. Jakie dobre losy spra
wiły, ze koncert doszedł do 
skutku?

- Do Rybnika byłem za
praszany kilkakrotnie, a tym 
dobrym losem był... czas. 
Bardzo niechętnie zimą la
tam - samoloty się spóźniają, 
trzeba czekać, itp. Wykorzy
stuję więc ten czas, by spot
kać się z polską publicz
nością i dotrzeć do miejsc, 
których dotąd nie znałem, 
a przecież Polska jest taka 
piękna! Proszę sobie wyob
razić, że ja  jeszcze w życiu nie 
byłem w Zakopanem!

Nie ma gorszej i lepszej

Mają obowiązek pracować 
na rzecz miejscowej parafii 
i środowiska, pomagać 
w pracach polowych, w gos
podarstwie ludziom starym 
i chorym. Powinni dzielić się 
zarobionymi pieniędzmi z je
szcze biedniejszymi - na 
przykład z dziećmi z Domów 
Dziecka. Modlitwa zajmuje 
wiele miejsca w życiu schro
niska. Czy pensjonariusze 
domu mogą gorszyć? Z pew
nością mogą się zdarzyć ta
kie wypadki, ale ci ludzie 
będą zagrożeni karami za 
picie alkoholu czy niestoso
wne zachowanie. Opiekuno
wie będą obecni w ośrodku 
przez całą dobę, a do schro
niska dostaną się tylko ci, 
którzy podejmą się prze
strzegania regulaminu. Lu
dzie, którzy znaleźli się poza 
społeczeństwem, mogą być 
raczej wychowawczym 
przykładem dla dzieci - bo są 
przestrogą.

Jest jeszcze jeden argu
ment, by powstał Dom Po
mocy im. Brata Alberta. 
Ustawa nakłada na gminę 
obowiązek udzielenia schro
niska bezdomnym, ale to ko
sztuje. Płaci podatnik. Poda
tnikiem jest każdy z nas. 
Dom Pomocy utrzymuje się 
zaś sam - z darów, z własnej 
działalności, schroniska po
magają sobie wzajemnie. 
Miłość bliźniego może więc 
być opłacalna.

KLAUDIA MICHALAK

publiczności, wolę śpiewać 
dla 15 osób, które przyszły 
by mnie posłuchać niż dla 
setek, które przyszły poka
zać futra i biżuterię...

- Czy zgodzi się Pan ze 
zdaniem, ze nastąpił renesans 
muzyki i teatru operowego?

- Tak, choć uważam, że 
opera jako gatunek sztuki 
nigdy nie upadła. Był okres, 
że rozmaici „zmieniacze,,, 
bo trudno ich nazwać refor
matorami, próbowali uno
wocześnić operę poprzez np. 
ubieranie Cavaradossiego 
z „Toski,, w dżinsy. Tego 
typu działania nie mają sen
su, bo przecież opera ma 
swoją konwencję, rytm, tem
po i potrzeba niezwykłej fan
tazji, by tę sceniczną ułudę 
pokazać tak, by widz, zato
piony w muzyce, uwierzył...

- Jak Pan odbiera niekon
wencjonalne działania
niektórych gwiazd opero
wych np. wspólne występy 
Z gwiazdami rocka?

- Z zażenowaniem. Nie
c. d. na stronie 5

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Św iniobicie

Świniobicie było na Górnym Śląsku jedynym niekościelnym 
„świętem,,, na które wszyscy domownicy czekali z podobnym 
utęsknieniem jak na „wilijo,, lub wielkanocne sikanie.

SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY    pod redakcją MARIANA RAKA         Obrazy gobeliny w  G a le r i i  T Z R
/cz. 2/

A B E C A D Ł O

R Z E C Z Y

Ś L Ą S K IC H  

Z sentymentem wspomina 
się dzisiaj ową, słabnącą już, 
specyficzną, górnośląską 
kulturę, która tworzyła się 
przez dwa półwiecza prawie, 
na przełomie XIX i XX wie
ku. Wykładnią jej była oczy
wiście również kuchnia. 
Może nie tak wyszukana jak 
polska, szlachecka czy arys
tokratyczna z niedźwiedzimi 
łapami, chrapami łosia czy 
bobrowymi ogonami, ale 
wystarczająco charakterys
tyczna i smaczna, by ją polu
bić i za nią tęsknić.

Kuchnia śląska, czy to 
w Katowicach, Opolu, Tar
nowskich Górach, Cieszy
nie, Mysłowicach, Rybniku, 
w środowisku miejskim czy 
wiejskim, w identyczny pra
wie sposób cieszyła podnie
bienia. Na beztydzień /w  ty
godniu/ jadło się skromnie: 
kartofle z kiszką czyli 
zsiadłym mlekiem,
kapuśniak, placki ziemnia
czane, żur i inne zupy, jed
nak w niedziele i święta stół 
musiał być zastawiony 
czymś konkretnym
i uświęconym tradycją: rosół 
z nudlami, kluski i modro 
kapusta i oczywiście mięso: 
rolady, duszona wieprzowi
na, drób lub królik.

Poza świętami kościelny
mi, które wyznaczały kuli
narny śląski kalendarz, ist
niało jeszcze jedno kulinarne 
wydarzenie - świniobicie! 
Świnie hodował wtedy pra
wie każdy, czy to w wiejskiej 
zagrodzie czy w chlewiku 
pod familokiem. A te, z pie
tyzmem prawie, hodowaną 
górę mięsa, szlachtowano 
przeważnie w październiku 
lub najpóźniej w listopadzie. 
Było to okazją do spotkań 
w gronie rodzinnym lub 
sąsiedzkim.

Dzień wcześniej groma
dzono odpowiednie przy
prawy: pieprz, ziele angiels
kie, sól, cebulę, czosnek, 
gałkę muszkatową, ko
lendrę, majeran, jałowiec, 
saletrę oraz dodatki: żymły 
/bu łk i/ na żymloki i krupy

na krupnioki. Przewodni
kiem całej „uroczystości,, 
był oczywiście masorz 
/rzeźnik/, któremu wszyscy 
domownicy ochoczo poma
gali, przed wieczorem jesz
cze spodziewając się pierw
szych smakołyków. Po ubo
ju świnię parzono, skrobano 
i myto, a potem zawieszano 
na haku, rozcinano i wyjmo
wano wnętrzności, bardzo 
dokładnie czyszcząc jelita. 
Spuszczoną krew używano 
do robienia krupnioków, sa
lcesonów... zaś tuszę 
należało podzielić na dwie 
półtusze i ułożyć w chłodnej 
piwnicy lub komorze  do 
schłodzenia czyli dojrzenia. 
Trwało to kilka lub kilka
naście godzin. Po upływie 
tego czasu w kuchni lub 
„waszkuchni„ /  z niem. po
mieszczenie do brudnych 
robót kuchennych, czasami 
poza domem w budynkach 
gospodarczych/ rozpoczy
nał się intensywny ruch. Pa
lono w piecu, zagotowywa- 
no wodę, dzielono półtusze 
na odpowiednie elementy, 
luzowano mięso z kości, 
część mielono na kiełbasy, 
część wraz ze słoniną na 
metkę, krojono lub mielono 
części słoniny i sadła z prze
znaczeniem na smalec, do
czyszczano jelita, a całej tej 
krzątaninie towarzyszył za
pach gotowanego rosołu, 
w którego skład wchdziły:

nerki, głowizna, ryj, uszy, 
serce, ozór, część kości oraz 
śledziona, przeznaczone 
później na salcesony, krup
nioki i żymloki. Rosół taki 
służył później do gotowania 
wątrobianek oraz kaszy na 
krupnioki, jak również do 
zalewania bułek na żymloki.

Pracujących przy świnio
biciu należało ugościć, dlate
go też gospodarze rozpoczy
nali degustację gotowanego 
mięsa najczęściej od głowiz
ny z niezbędną musztardą 
i nieodłącznym kuflem piwa 
lub kieliszkiem wódki dla 
lepszego trawienia. Trochę 
świeżych krupnioków i żym
loków „na smak,, posyłano 
też sąsiadom, proboszczowi, 
pannom klosztomym /siost
rom zakonnym/... Do domu 
dawano też trochę wyrobów 
masorzowi, jego pomocni
kom oraz „flajszbyszłerowi,, 
czyli człowiekowi, który za
raz po uboju badał świńskie 
mięso.

Jeżeli ktoś brał udział 
w świniobiciu i kosztował 
tych niezapomnianych swoj
skich przysmaków, przyzna 
chyba, że wszystko co wisi 
dzisiaj w sklepach rzeźni
czych, jest tylko nieudolną 
próbą podrobienia tamtych 
smaków. I chociażby tylko 
dla tych smaków, warto oca
lić od zapomnienia cały 
Górny Śląsk.

MAREK SZOŁTYSEK

Minął okres euforii 
i preferencji ekspe
rymentalnego nurtu coraz 
bardziej odchodzącego od 
najszerzej nawet pojętej 
problematyki tkaniny czy 
włókna jako budulca.

Wykrystalizowały się trzy 
nowe gatunki współczesnej 
sztuki tkackiej:  gobelin
fakturowy,  pełnoprzestrzenne
strzenne struktury tkackie 
oraz rzeźby miękkie, 
formowane z tkackiego 
tworzywa. Gatunki te 
wpisane zostały do 
inwentarza plastyki naszych 
czasów i uznane za 
równoprawnych partnerów 
innych przejawów sztuki.

I właśnie gobelin fakturo

wy jest domeną działań 
twórczych Magdaleny M ar
tyniuk - Sielickiej, absolwen
tki Szkoły Rzemiosł Artys
tycznych oraz Technikum 
Włókienniczego, pracującej 
obecnie jako nauczycielka 
w szkole średniej.

We wszystkich prezento
wanych na wystawie w gale
rii TZR pracach, daje się 
zauważyć proces poszuki
wania własnych, niepowta
rzalnych środków wyrazu 
artystycznego. Uderza ogro
mna ilość różnych koncep
cji, różnych rozwiązań, po
czynając od realistycznego 
p r z e d s t a w i a n i a  
rzeczywistości /„Strofa 
o brzozie,, / ,  a kończąc na 
abstrakcyjnych kompozyc
jach, utrzymanych w kon
wencji malarstwa KAN- 
DINSKY’EGO czy LEGE 
RA.

Na szczególną uwagę 
zasługuje gobelin p t. „Pejzaż 
ziemi hrubieszowskiej,, , 
w którym autorka daje syn
tezę rodzinnego pejzażu. Tu
taj łany pól i niebo ułożyły

się w znakomicie kolorysty
cznie i fakturalnie 
rozwiązaną całość. Wy
pukłości zastosowanego 
ściegu mającego odtwarzać 
pola i kępy drzew, stały się 
po prostu fakturowymi frag
mentami tkaniny, w zdecydowany

zdecydowany sposób kontra
stującymi z nietkniętymi pa
rtiami podłoża /surowe 
płótno/ sugerującymi niebo.

Równie interesujące, cho
ciaż diametralnie różne, 
zarówno w koncepcji jak 
i w realizacji, są dwa gobeli
ny zatytuowane „Po
szukiwanie światła„. W go
belinach tych autorka ope
ruje nadzwyczaj oszczędnie 
fakturą i kolorem, ograni
czając się do ciemnych 
brązów i łamanych żółcieni 
sugerujących tajemniczą 
poświatę.

Generalnie można powie
dzieć, że prace Magdaleny 
Martyniuk - Sielickiej cechu
je, duża swoboda interpreta
cji, świadcząca o biegłości 
warsztatu artystycznego i te
chnicznego.

Maria Martyniuk - Sielic
ka prezentowała swoje prace 
na wielu wystawach indywi
dualnych, między innymi 
w Sandomierzu, Zamościu, 
Hrubieszowie i Wodzisławiu 
Śl.

Brała również udział 
w Ogólnopolskich Wysta
wach Instruktorów Plas
tyków w Rzeszowie, zdoby
wając tam dwa wyróżnienia.

Czynną od listopada br. 
ekspozycję zwiedzać można 
w TZR do końca stycznia 
1993 r.

C y t a t  t y g o d n i a
W związku z historyczną decyzją o rehabilitacji Galileusza 

zamieszczamy cytat, który nie stracił aktualności przez setki 
lat, a będący jego odręcznym dopiskiem na marginesie 
„Dialogu,,:

„W sprawie wprowadzania nowości. I  kto może wątpić, ze 
dojdziemy do największego chaosu, jeśli umysł stworzony 
przez Boga wolnym, zostanie zmuszony do niewolniczego 
podporządkowania się woli z zewnątrz? Jeżeli każe nam się 
wyrzec własnego rozsądku i podporządkować kaprysowi in
nych? Jeżeli ludzie pozbawieni wszelkich kompetencji są 
uczynieni sędziami specjalistów i mają przywilej sądzenia ich 
według własnych upodobań? To są właśnie nowości zdolne 
doprowdzić do ruiny wspólnoty i podziału państwa. /za 
’’Wprost”/

c. d. ze strony 4 
chciałbym dociekać mo
tywów tych działań, bo prze
cież nie chodzi chyba o po
pularność... Nie wierzę zaś 
w moc przyciągania do ope
ry młodzieży tymi sposoba
mi. Tej, która przyjść nie 
chce. Mody na muzykę po
pularną się zmieniały, gwiaz
dy gasły. Opera i muzyka 
klasyczna są ponadczasowe. 
Na wspomnianych już kon
certach w Montpellier da
liśmy 4 koncerty, sala miała 
3 tysiące miejsc. Była za
pełniona w dużej części 
młodzieżą. Tą, która odczu
wa głębsze potrzeby ducho
we...

- Czy ma Pan ulubione role 
operowe?

- Owszem, te w których na 
końcu umieram. - „Tosca,,, 
„Rycerskość wieśniacza,,, 
„Don Giovanni,,, „Borys 
Godunow,,, no i oczywiście 
Moniuszko.

- Wiemy, że jest Pan 
również utalentowanym ma
larzem. Czy malowanie służy 
rozładowaniu stresu, na jaki

narażony jest artysta opero
wy? A może to prawdziwa 
pasja i drugie powołanie.

- Absolutna pasja! Kiedy 
przez dłuższy czas nie udaje 
mi się zasiąść przed sztaluga
mi - po prostu za tym 
tęsknię.

- Czy ma Pan jakieś 
doświadczenia pedagogiczne? 
Czy kiedyś chciałby się Pan 
tym zająć?

- Może kiedyś. Na razie 
bardziej intryguje mnie myśl 
o reżyserowaniu. Chciałem 
nawet wstąpić na wydział 
reżyserii, ale ówczesny re
ktor Wyższej Szkoły Teat
ralnej, a mój przyjaciel, Ta
deusz Łomnicki uświadomił 
mi, że najlepszą dla mnie 
szkołą jes t... scena i praca na 
codzień z największymi. A to 
przecież najlepsza praktyka. 
Kiedy w hotelach w czasie 
tournee mam trochę czasu, 
leżę sobie i w myślach 
reżyseruję. Zdaję sobie 
sprawę z trudności - kon
wencji opery i ograniczeń, 
które pokonać może tylko 
nadzwyczajna fantazja.

- Czy uważa Pan, że kult 
gwiazd jest dobry dla opery?

- Owszem, ale te gwiazdy 
to już nie śpiewacy, ale całe 
instytucje. Za nimi stoją roz
budowane impresariaty, 
wytwórnie płyt, sponsorzy. 
Dzisiejsza kultura jest bar
dzo skomercjalizowana. Pu
bliczność kupi to, co jej się 
nieustannie podsuwa. 
Uważam, że mamy w Polsce 
znakomitych artystów - dy-

d yrygentów, pianistów. Ale my 
przebijamy się

sami. Za nami nic nie stoi. 
Jak Moniuszko ma być zna
ny na świecie, kiedy nie ma 
nawet porządnego compact 
discu z jego muzyką?

- Jak Pan znajduje naszą 
orkiestrę?

- Bardzo dobra do akom
paniowania, duża w tym 
zasługa młodego dyrygenta 
Sławomira CHRZANOWS
KIEGO. Jestem również za
dowolony z reakcji publiczności

publiczności, która jest dla mnie tak - Dziękujemy za rozmowę.
samo ważna jak ta w Met- Rozmawiała:
Metropolitan czy La Scali.  W. RÓŻAŃSKA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5     5



Szczególnie udane dla sza-     Szachowy Juniorów w Ostrawie 
szachistów RMKS Rybnik były     wie /Czecho-Słowacja/ oka- 
sobota i niedziela 7 oraz 8 li-     zał się szczęśliwy dla Moniki 
listopada. W rozegranym     PAINTY. Zdobyła ona pierwsze 
w Opolu Międzynarodowym     wsze miejsce, uzyskując 6 p.

Nowinki szachowe
Turnieju Szachowym zwy
ciężył mistrz międzynarodo
wy z Rosji Mikołaj WŁA
SÓW /8 , 5 p. z 9 partii/przed 
Karolem PINKASEM; mis
trzem międzynarodowym 
z Katowic /7 , 5 p J  oraz Ale
ksandrem WOJTKIEWI
CZEM, arcymistrzem z Wa
rszawy /7  p ./. W tak dobo
rowej stawce zawodników 
widoczni byli rybniczanin 
Monika BOBROWSKA 
zwyciężyła wśród kobiet / 6  
p. / ,  zaś Marcin WAŁACH 
uzyskał nagrodę za pierwsze 
miejsce wśród juniorów /4 ,  5 
p ./.

Międzynarodowy Turniej

z 7 rozebranych partii. 
Turniej Szachowy Dzieci w Kielcach przyniósł pierwsze miejsce Małgosi SZYDŁOWSKIEJ w grupie 

 
dziewcząt do lat dziesięciu. 
W dziewięciu partiach zdo
była ona 7, 5 punktu. Wśród 
przedszkolaków zwyciężyła 
Marta SZYDŁOWSKA 
z Przedszkola nr 43 w Ryb
niku /5 , 5 p. z 7 partii/, 
a 3 miejsce zajęła Ola 
RDUCH z Przedszkola nr 
36.

W środę 11 listopada sza
chiści i związkowcy KWK 
„Chwałowice,, zorganizo
wali pierwszy w historii na-

O głoszenia matrymonialne

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.

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

44-253 Boguszowice
prow adzi sprzedaż ratalną  

bez poręczycieli i bez pierw szej w płaty,
sprzętu RTV, A G D , zestawów 

do odbioru telewizji satelitarnej, 
kam er video wszystkich typów, 
wykonuje usługi kserograficzne.

Linię kredytową obsługuje Górnośląski 
Bank Gospodarczy SA - filia Boguszowice.

R ów nież sprzedaż w  leasingu

E K SPR E S Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów 
i wykonywanie odbitek w dwóch formatach, 

również typu POCKET.

Terminy od 1 do 24 godzin.
Ceny konkurencyjne.

„Dziś fotografujesz -  dziś masz zdjęcie,,

PORADY PRAWNIKA - w środy 
D yżury prawnika,

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

w siedzib ie naszej redakcji, tel. 288-25 .

 SPORT *  TURYSTYKA

naszego miasta Szachowy Tur
niej Rodzinny. W zawodach 
wzięło udział 36 par, co po
twierdza duże zainteresowa
nie tą dyscypliną sportu 
w Rybniku. Grali często 
dziadek z wnuczką, ojciec 
z córką czy też rodzeństwo. 
Zwyciężyli: 1. Piotr i Moni
ka BOBROWSCY /10, 5 p. 
z 12 partii/, 2. Przemysław 
i Maja GRĄDALSCY /9  
p ./. 3. Andrzej i Marek KA
SPERKOWIE /8 , 5 p. / ,  4. 
Robert i Adrian KOZAKO
WIE /8 p. / ,  5. Kazimierz 
i Małgorzata SZYDŁOWS
CY /8 p . / ,  6. Eugeniusz 
i Antoni BROZA /7 , 5 p . /, 7. 
Ryszard i Elżbieta JANI
SZYNOWIE /7 , 5 p. / .  Tur
niej rozegrano w prawdziwie 
rodzinnej atmosferze, co jest 
zasługą pracowników kopa
lni „ z Krystianem 
HASIŃ SKIM na czele.

/g w /

Barbórkowe
szachowanie

6 grudnia o godz. 15. 00 
w Domu Kultury kop. „Jan
kowice,, rozpocznie się 
Barbórkowy Turniej Szacho
wy, na który organizatorzy 
zapraszają wszystkich 
miłośników przestawiania 
figur i pionków. Na zwy
cięzców czekają nagrody.

/w a ck /

Artur Kejza 
na Mistrzostwach 
Europy w Izraelu

Zawodnik KS POLONII 
Rybnik Artur KEJZA bierze 
udział w odbywających się 
obecnie w Jerozolimie /27, 
28 i 29 listopada/Mistrzost
wach Europy Juniorów w Ju
do. Występujący w kategorii 
wagowej do 86 kg rybnicki 
judoka, sądząc po wynikach 
uzyskiwanych wcześniej 
w zawodach międzynarodo
wych ma realne szanse na 
medalową pozycję. Lokatę 
w okolicach szóstego, 
siódmego miejsca trzeba 
będzie uznać za porażkę; ta
kie są przynajmniej przed- 
turniejowe opinie szkole
niowców POLONII Ryb
nik.

Kejza wyjeżdża do Izraela 
z siedmioosobową, naro
dową reprezentacją. Obsa
dzone zostaną wszystkie ka
tegorie wagowe. Udział Kej
zy w mistrzostwach to suk
ces całego rybnickiego klu
bu, do którego w ostatnim 
czasie przyłączyła się sekcja 
judo K. S. ROW Rybnik. 
Rzecz jasna nazwa klubu: 
POLONIA Rybnik, nie ule
gnie zmianie.

/w a ck /

KRONIKA POLICYJNA

Okradł pancerną kasę
Między 14 a 16 listopada 

włamano się do pomieszczeń 
biurowych domu noclegowo- 
wycieczkowego przy ulicy Jan
kowickiej. Sprawca wyłamał ok
no od zaplecza i zabrał klucz od 
magazynu. W magazynie wyła
mał drzwi od szafy pancernej, 
skąd skradł 38, 5 mln zł.

Włamanie po lodówkę
Między 6 a 16 listopada nie

znani sprawcy włamali się do 
mieszkania przy ulicy 
Obrońców Pokoju. Wyrwali 
listwę zabezpieczającą okno 
i skradli lodówkę „Polar,,, ra
dioodbiornik „Śnieżka,, i dwa 
budziki o łącznej wartości 3 mln 
zł.

Do „Renatki„ po gorzałkę
W nocy z 17 na 18 listopada 

włamano się do restauracji „Re
natka,, przy ulicy Morcinka. 
Złodziej skradł kawę, wódkę 
stołową, czekoladę i inne arty
kuły wartości 3 mln zł.

Złodziej uciekł, łup pozostał
18 listopada patrol policyjny 

ujawnił włamanie do sklepu wie
lobranżowego „Unistyl,, przy 
ulicy Mikołowskiej. Sprawca 
uciął kłódki przy drzwiach od 
zaplecza. Został jednak spłoszony

ny przez patrol. Przygotowany 
łup wartości 8 mln zł został 
odnaleziony w krzakach.

Potrącenie pieszego 
18 listopada na ul. Łony sa

mochód fiat potrącił 17-letniego 
pieszego, który nagle wtargnął 
na jezdnię pod nadjeżdżający 
pojazd. Pieszy doznał złamania 
podudzia lewej nogi.

Z nożem po pieniądze 
Do pomieszczeń biurowych 

hurtowni papierosów przy ulicy 
Wodzisławskiej, 17 listopada 
między 15. 00 a 16. 00 weszli trzej 
mężczyźni. Znajdującą się tam 
sprzedawczynię sterroryzowali 
nożem i siłą fizyczną, żądając 
wydania im pieniędzy. Przestra
szona kobieta dała im około 15 
mln zł.

Włamywacze w areszcie 
W nocy z 18 na 19 listopada 

miało miejsce włamanie do baru 
„Rzędówka,, w Kamieniu. 
Sprawcy przy użyciu dopasowa
nych kluczy otworzyli kłódki 
drzwi wejściowych i skradli pa
pierosy i słodycze wartości 1 mln 
380 tys. zł. Podjęte natychmiast 
czynności przeprowadzone 
przez wysłaną policyjną grupę 
operacyjno-dochodzeniow ą, 
doprowadziły do ustalenia i za
trzymania sprawców. Okazali 
się nimi dwaj mieszkańcy Lesz
czyn. Jeden z nich ma lat 17,

Fałszywy
samobójca
Niefrasobliwość jednego 

z mieszkańców Kietrza 
/woj. opolskie/naraziła ryb
nicką policję na całkowicie 
niepotrzebną pracę poszuki
wawczą. Początkowo wszys
tko wyglądało groźnie, dając 
policjantom podstawy do 
podejrzewania tragedii; 28 
października patrol policyj
ny zauważył stojące przy 
drodze Rybnik-Racibórz 
auto, marki fiat 125p. Sa
mochód był nieoświetlony, 
otwarty, a w stacyjce znaj
dowały się kluczyki... Co is
totne - stał on w pobliżu 
lasu, w dzielnicy Beata. Au
to zabezpieczono na parkin
gu strzeżonym, a że miało 
ono opolskie numery rejest
racyjne wysłano telegram do 
Opola, by ustalić właściciela. 
Sprawdzono także przy po
mocy komputera, że sa
mochód nie został skradzio
ny.

Z Opola nadeszła odpo
wiedź, że Komisariat Policji 
w Kietrzu poszukuje właści
ciela auta, który wyjechał 26 
października do Rybnika, 
gdzie mieszka jego siostra. 
Rybnickich policjantów ze
lektryzowała informacja, że 
poszukiwany nosił się z za
miarem samobójstwa. Roz
poczęto więc przeczesywanie 
lasu, w pobliżu którego zna
leziono auto. Poszukiwania 
trwały przez całą deszczową 
sobotę, z użyciem dużych sił 
policyjnych. Nic nie znale-

a drugi 11. Skradziony łup od
zyskano.

Wandale?
W nocy z 18 na 19 listopada 

w składzie samochodowym 
„Ren-Car„ przy ulicy Gliwic
kiej, nieznani sprawcy uszkodzi
li 6 samochodów renault 19RL 
i fiata uno. Wybili w tych autach 
szyby, powyrywali stacyjki, 
pourywali lusterka wsteczne 
i zabrali korki wlewu paliwa.

Napastnik w areszcie 
19 listopada na ulicy Poczto

wej napadnięto na jednego 
z mieszkańców Rybnika. Napa
stnik pobił go i zabrał pieniądze 
w kwocie 27 tys. zł. W wyniku 
penetracji terenu przez policję 
sprawca rozboju został zatrzy
many.

Nieostrożny kursant
19 listopada na ulicy Żorskiej 

kursant nauki prawa jazdy 
potrącił bokiem samochodu 11- 
letnią dziewczynkę. Doznała 
ona złamania lewego ramienia 
i przebywa w szpitalu.

Znów skradziono „syrenkę,, 
Między 19 a 21 listopada na 

ulicy Wyzwolenia skradziono 
pojazd marki syrena 105 war
tości 3 mln zł.

Potrącenie staruszki 
W Jejkowicach na ulicy 

Głównej doszło do potrącenia 
70-letniej staruszki. Doznała

CENNIK OGŁOSZEŃ W "G A ZEC IE  RYBNICKIEJ''

GAZETA RYBNICKA

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

•  1 cm2 - 8 . 000  z\
* 1/4 Kolumny - 9 0 0 . 000  zl
•  1/2 kolumny - 1. 6 0 0 . 000  zł
•  3 /4  kolumny - 2 . 4 0 0 . 000 zl
•  1 kolumna - 3 . 0 0 0 . 000  zł
•  1 słowo - 5 . 000  zł
•  1 słowo w ogło sz . towarzyskich - 2 . 000  zł

•  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

r Szwajcarsko-austriacka 
firma „ZEPTER,,

poszukuje współpracowników.
„ZEPTER,, proponuje:

- wysokie zarobki,
- najdoskonalszy system prezentacji,
- idealne warunki pracy
Zatrudni wykształconych, ambitnych, 
pragnących zarobić wg europejskich 

standardów.
Spotkanie informacyjne i początek 

szkolenia - „Mała Scena Rybnicka,,
- środa - 2. 12. 1993 r. o godz. 16. 30.

znaleziono. Następny telegram, 
który nadszedł z Opola in
formował o zarządzeniu po
szukiwań zaginionego i po
dawał jego rysopis. Zawierał 
również wskazówkę, że 
mężczyzna ten może przeby
wać w środowisku homosek
sualistów.

Po kilku dniach „zaginio
ny,, zgłosił się do Komendy 
Rejonowej Policji w Rybni
ku. Okazało się, że był on 
pracownikiem kolektury 
Toto-Lotka, z której „poży
czał,, sobie pieniądze. Gdy 
dług wyniósł około 10 mln zł 
przeraził się. Próbował więc 
pożyczyć pieniądze u znajo
mych, by zwrócić należności 
do kolektury.

W tym celu udał się do 
siostry, do Rybnika. Twier
dził też, że auto porzucił na 
drodze, gdyż przebiło się 
w nim koło. Obawiając się 
policyjnych poszukiwań 
udał się piechotą na stację 
PKP i pojechał do Katowic 
i Krakowa. Tam przebywał 
kilka dni w hotelach, praw
dopodobnie zarabiając pie
niądze świadczeniem
„usług,, dla homoseksua
listów. Gdy zjawił się u siost
ry w Rybniku, ta zaraz „po
goniła,, go na komendę poli
cji.

Sprawa zakończyła się 
więc bez sensacji - „zaginio
ny,, oddał swój dług w kole
kturze. Niestety stwarzając 
pozory dramatu naraził po
licję na niepotrzebną robotę 
i trwonienie skromnych poli
cyjnych środków...

/ j a k /

ona złamania z przemieszcze
niem prawego ramienia i przed
ramienia lewego.

Rozbój w biały dzień
22 listopada w biały dzień na 

ulicy 3 Maja mężczyzna, który 
wyszedł niedawno z Zakładu 
Karnego napadł na 69-letnią 
kobietę kradnąc jej torebkę 
z dokumentami i kwotą 400 
tys. zł. Nieco później zaoferował 
sprzedaż tejże torebki innej ko
biecie na ulicy Białych. Ta jed
nak nie wyraziła zainteresowa
nia transakcją. Sprawca uderzył 
więc kobietę i skradł także jej 
torebkę. Przechodzący w po
bliżu mężczyźni zatrzymali na
pastnika i odstawili na Ko
mendę Policji. Okazało się, że 
sprawca tych rozbojów był pija
ny.

Potrącił i uciekł
20 listopada na ulicy Niepod

ległości nieznany samochód 
osobowy /prawdopodobnie 
Volkswagen golf koloru poma
rańczowego lub bordowego/ 
potrącił idącego skrajem jezdni 
mężczyznę lat około 35. Ofiara 
wypadku poniosła śmierć na 
miejscu w wyniku odniesionch 
obrażeń. Sprawca zbiegł z miejs
ca zdarzenia.

Pieniądze pod bielizną
18 listopada w godzinach 

między 5. 00, a 15. 00 włamano 
się do mieszkania przy ulicy Ra
ciborskiej. Sprawca wypchął za
mek w drzwiach wejściowch 
i skradł z szafy bieliźnianej 17, 5 
mln zł w gotówce.

Śmierć pod wozem
19 listopada w lesie 

w Dębieńsku leśniczy odnalazł 
zwłoki emeryta - mieszkańca 
Orzesza. Mężczyzna został 
przyciśnięty do drzewa przez 
przewrócony wóz z drewnem. 
Poniósł śmierć na miejscu.

/ j a k /

OGŁOSZENIA

FIATA 126p,  1990,
15. 500 km, biały, radioodt
warzacz, 35, 5 mln - sprze
dam.

Orzepowicka 22a/27

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

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

Biuro czynne 
od 9.00 do 17. 00
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N A S Z E
PRO PO ZYC JE

Mała Scena Rybnicka
28 listopada, godz. 18. 00, 

ANDRZEJKI ’92, cena bile
tu 50. 000 zł + konsumpcja

29 listopada, godz. 12. 30, 
SEANS BIOENERGOTE
RAPEUTYCZNY Andrzeja 
Junga, wstęp 50. 000 zł

godz. 17. 00 - 21. 00, SPO
TKANIA TANECZNE, 
prowadzi J. JURCIMIERS
KI, wstęp 15. 000 zł

1 grudnia, godz. 18. 00 
PIOSENKI Z TAMTYCH 
LAT, recital Piotra Szczepa
nika, cena biletu 25. 000 zł

3 grudnia, godz. 17. 30, re
cital gitarowy KRZYSZTO
FA PUMY-PIASECKIE
GO, cena biletu 15. 000 zł

Teatr Ziemi Rybnickiej
Klub Filmowy EKRAN 

przy TZR
30 listopada, godz. 19. 00 

film fab. prod. USA pt. 
„ŚWIATŁO W MROKU,,, 
reż. David Seltzer, grają Mi
chael Dauglas, Melanie Grif
fith, wstęp za okazaniem ka
rnetów

Kino Premierowe 
przy TZR

27 listopada, godz. 17. 00 
i 19. 00, film fab. prod. USA 
pt. „WZGÓRZA PACYFI- 
KU, „ gra Melanie Griffith, 
reż. John Schlesinger, cena 
biletu 20. 000 i 15. 000 zł

2 i 3 grudnia, godz. 17. 00 
i 19. 00, film francusko-bry-

brytyjski „KOCHANEK,,, reż. 
J . J . Annaud, grają Jane 
March, Tony Leuny, cena 
biletów 20. 000 i 15. 000 zł.

Kino WRZOS - Dom 
Kultury w Niedobczycach

29 listopada, godz. 17. 00 
„ROBIN HOOD KSIĄŻĘ 
ZŁODZIEI,,, film fab. prod. 
USA

Kino ZEFIR - Dom 
Kultury w Boguszowicach

27 listopada, godz. 17. 00 
i 19. 00 „MILCZENIE 
OWIEC,,, film fab. prod. 
USA 

28 listopada, godz. 16. 00, 
Sala Kameralna, spotkanie 
zasłużonych honorowych 
dawców krwi kop. ,,Janko
wice,, z okazji DNI HONO
ROWEGO DAWCY 
KRWI.

29 listopada - 4 grudnia,
godz. 17. 00 i 19. 00 „NA FA
LI,,, film fab. prod. USA 

Miejski Ośrodek Kultury 
w Jastrzębiu Zdroju

27 listopada, godz. 17. 00, 
Hala Widowiskowo-Sporto
wa /u l. Leśna/ koncert ze
społów „SZTYWNY PAL 
AZJI,,, „BLUES POWER,, 
i „PSY WOJNY,,, cena bile
tu 35. 000 zł

29 listopada, godz. 17. 00, 
Klub „Kaktus, /u l .  Katowi
cka 24/, PIOSENKI 
Z TAMTYCH LAT, recital 
Piotra Szczepanika, cena bi
letu 30. 000 zł

3 grudnia, sala widowis
kowa MOK, spotkanie auto
rskie Władysława Hasiora.

/g w /

Zaprosili nas...

...  na spotkanie
z Władysławem 

Hasiorem
W czwartek 3 grudnia 

o godz. 16. 30 o godz. 16. 30 
w sali widowiskowej Miejs
kiego Ośrodka Kultury 
w Jastrzębiu Zdroju

CARRANTUOHILL

Dobra passa grupy CAR
RANTUOHILL trwa od 
dłuższego czasu. Każdego 
miesiąca zespół daje wiele 
koncertów, przemierzając 
setki kilometrów.

Zbliża się grudzień, mie
siąc kojarzony z oczekiwa
niem na miłe niespodzianki. 
Dla miłośników celtyckiego 
muzykowania, a w szcze
gólności dla fanów rybnic
ko-żorskiej piątki, sympaty
cznym prezentem będzie za
proszenie na niezwykły kon
cert. Odbędzie się on 
w przeddzień Mikołajek, -

odbędzie się spotkanie auto
rskie z Władysławem HA
SIOREM znanym, artystą 
plastykiem, który podzieli 
się z publicznością refleks
jami autobiograficznymi 
w wystąpieniu „Moje 
doświadczenia w zawodzie,, 
oraz wygłosi wykład na te
mat inspiracji twórczych 
w sztuce współczesnej. 

___________________/ r ó ż /

Irlandzkie
Mikołajki
tj. 5 grudnia br. o godz. 18. 00 
w Katowicach w Radiowym 
Domu Muzyki przy ul. Plebi
scytowej 3, a jego nie
zwykłość polegać będzie na 
tym, iż zostanie zarejestro
wany i wydany w formie 
trzeciej już kasety. Nagranie 
,,live„ jest precedensem dla 
zespołu CARRANTUO
HILL, ponieważ obie pozos
tałe kasety: „Magic o f Celtic 
Rings„ i „ Waiting for  
Ireland„ to wynik pracy 
w studio nagraniowym.

W imieniu grupy CAR
RANTUOHILL zaprasza
my wszystkich zaintereso
wanych do uczestnictwa 
w tym ciekawym wydarze
niu. Dodać trzeba, że 
dochód z imprezy przezna
czony będzie na cele chary
tatywne /pomoc dla sierot/.

N O W IN K I W  KUCHNI 

Surówka z marchwi
/po indyjsku/ dla 4 osób

350 g marchwi, obranej
1 grubo utartej, 1/4 łyżeczki 
soli, 2 łyżki oleju, 1 łyżka 
całych nasion czarnej 
gorczycy /można ją kupić 
w „Rospenku,,, róg 
ul. Sobieskiego i Łony/,
2 łyżeczki soku cytrynowego.

Wymieszaj marchew 
z solą. Rozgrzej olej w małej 
patelni na średnim ogniu,

wrzuć gorczycę. Kiedy gor
czyca zacznie podskakiwać 
/po  kilku sekundach/, wylej 
olej razem z nasionami na 
marchew, dodaj sok cytry
nowy i wymieszaj.

Surówkę można podać 
zimną, lub w temperaturze 
pokojowej. Można też sto
sować różne warianty - nie 
dodawać soku cytrynowego, 
albo dodać 2 łyżki rodzynek, 
namoczonych uprzednio na 
2 - 3  godziny.

/K . M. /

PROGRAM TELEWIZYJNY

PONIEDZIAŁEK

30. 11. 1992 r.
PROGRAM 1
6. 00 Kawa czy herbata
9. 00 Wiadomości 
9. 10 Program dnia
9. 15 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 55 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Dynastia,, / 1 64/
11. 00 Szkoła dla rodziców
11. 10 Dzieci to lubią - przepisy 
kulinarne
11. 30 En Vogue
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 3 /
13. 45 Oblicza Austrii - film 
prod. niem.
14. 15 Język włoski /1 3 /
14. 30 Język angielski /1 3 /
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 Tele-Audio-Video
18. 10 „Magazynio,, - pr. satyry- 
czny
18. 20 Bułgaria’92 - reportaż
18. 45 Raport o zagrożeniach - 
o bezpieczeństwo narodowe
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 Antena
20. 30 Teatr Telewizji na świecie
- Artur Ellis,, Policja,,
22. 05 Wiadomości
22. 20 „Pogranicze w ogniu,, 
/1 4 / - serial TP
23. 20 Andrzejki Dreptaka - 
koncert poświęcony pamięci 
Andrzeja Waligórskiego
0. 45 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 Kolekcjoner - magazyn 
hobbystyczny
10. 00 Język angielski /3 9 /
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,,
- 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,, / 2 /
20. 00 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/13/-ser. komediowy
20. 30 Nie ma się z czego śmiać
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 45 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22. 05 Gwiazdy świecą wieczo
rem - Grzegorz Nowak /dyry
gent/
23. 00 997 - kronika kryminalna
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

WTOREK

24. 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,, 
/14/-ser. TP
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 20 Przyjemne z pożytecznym
11. 40 Gotowanie na ekranie - 
magazyn kulinarny
11. 45 Klub samotnych serc
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: Vade- 
mecum hodowcy brojlerów-Ku- 
rczak dla każdego
12.50 Świat chemii /1 4 / - siły 
napędowe - ser. popularnonau
kowy prod. USA
13. 15 Kuchnia - przetowry, czyli 
natura nie znosi próżni
1335 Surowce: złoto - ser. po
pularnonaukowy prod. niemiec
kiej
1330 Rysuj z nami
14. 05 Księga cudów techniki 
14.20 Spotkania z cywilizacją - 
nowości nauki i techniki 
1430 Tele - komputer
14.50 „Gwiazdy,, /4/-,,Narodzi
ny gwiazdy„-
ser. dokum. prod. ang.
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 z ser. „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. USA
18. 15 Odolańska 10-mgazyn hi
storyczny
18. 45 Podchorążowie - dzień, 
noc i wojsko - wojskowy pro
gram dokumentalny
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
1935 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej „Siedmiu samurajów,,, film 
prod. włoskiej
2330 Wiadomości 
23.50 Powrót Bardów: Grze
gorz Turnau
0. 20 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta- 
rianie,, - ser. anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
930 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język włoski dla 
początkujących /9 /
10. 15 Język angielski w nauce 
i technice / 9 /
10.30  Język francuski / 8 /
11. 00 Ojczyzna - polszczyzna
11. 15 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów „2„
16. 25 Powitanie 
16.30  Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum-Apteki
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 /p o w t/
18.55 Europuzzle
19. 00 „Nasz zmieniający się 
świat, / 5 /,,Ameryka Południo
wa,, - „Dyktatury, czy demokra
cje,, ser. dok. prod. ameryk. -nie
miec.
20. 00 Punkt widzenia
20.30  Źródło - dialog Samuela 
Pisara
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 Jeszcze gram w zielone - 
film dok. Alicja Albrecht o Woj
ciechu Młynarskim
23. 10 Toru takemitsu w Polsce 
2330 „Jakie chcesz serce,, - film 
obycz. prod. kanad.
1. 05 Zakończenie programu    ŚRODA

2. 12. 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 „Początek długiej jesieni,, 
- film fab. prod. czechosłowac
kiej
11.30  Nauka społeczna kościoła
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 15 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - wia
domości z kurnika - leki i wy
chowanie ptactwa domowego
12. 45 Chochlikowe psoty, czyli 
zmagania z ortografią
13. 05 „Sztuka świata zachod
niego,, / 1 /  - „Greckie dziedzict
wo,,
1335 Hans Von Hervrth - autor 
książki o Hitlerze i Stalinie 
13.55 Ukraińcy w powstaniu 
warszawskim - progrm history
czny
14. 20 Sensacje XX wieku - poje
dynek na pustyni / l /
1430 Teatr Telewizji: Adam 
Mickiewicz„Pan Tadeusz,, 
„Księga VII - Rada,, reż. Adam 
Hanuszkiewicz
1530 Dzieło, arcydzieło, kicz - 
Aleksander Gierymski 
1535 Szkoły w Europie - eduka
cja inaczej
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów: Sa
mi o sobie oraz film z serii 
„Oddział dziecięcy,, /1 3 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Na wariackich papie
rach,, / 9 /  - ser. USA
18. 15 Klinika zdrowego czło
wieka - nie można żyć bez nad
ziei /wydanie specjalne/
18. 40 Laboratorium - Jumbo 
w remoncie
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 Studio sport
22. 05 Polska w Parlamencie 
2230 Leksykon Polskiej Muzy
ki Rozrywkowej-„T„
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Królowa Bona,, / 5 /  - 
serial TP
24. 00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, - „Nieustanna 
walka,, serial anim. jap.
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język angielski / 9 /
1030 Język niemiecki / 9 /
11. 00 Na życzenie-powtórka 
najciekawszych programów 
dwójki
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport - Gem, set, mecz - 
magazyn tenisowy
1630 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
16.55 „Piłkarze,, - „Nieustanna 
walka,, - serial anim. prod. ja
pońskiej
17.20 Dom - magazyn
17. 40 Giełda - magazyn kupców 
i przemysłowców
18. 00 Program lokalny
1830 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 „Hairspray„komedia 
prod. USA
2035 Na stracenie - z Januszem 
Krasińskim rozmawiają And
rzej Mencwel
21. 00 Panorama
2130 Ekspres reporterów 
22. 00 „Mahabharata,, cz. 3 - film 
prod. ang. - franc. -ameryk.
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, / 4 /  - ser. krymi
nalny prod. USA
10. 55 Reportaż
11. 30 Żołnierz nieznany - wojs
kowy program dokum.
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: indy
cze ABC
12. 50 „Odkryta tajemnica 
wschodniej Anglii,, - film dok. 
prod. ang.
13. 15 Nie tylko Dinozaury
13. 35 EKO-LEGO/„P„ Jak po
larne regiony/
14. 00 Dookoła świata - w In
donezji
14. 25 Zwierzęta świata - „Na 
ścieżkach życia,, / 2 /  - „Mło
dość,, - serial dok. prod. ang.
15. 15 Taki pejzaż - Sudety
15. 35 My dorośli
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów 
„KWANT,, oraz film z serii 
„Niezwykłe - muzeum pożarnic
twa,,
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dzień za dniem,, / 5 /  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
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Kojak„-/4/serial krymi
nalny prod. USA
21. 05 Tylko w „Jedynce,,
22. 05 Reportaż 
22. 45 Wiadomości
23. 05 Wódko, pozwól żyć... - 
program Halszki Wasilewskiej
23. 40 Język włoski dla 
początkujących / 9 /
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 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA
10. 00 Studio Sport - Wielkie 
Gonitwy - puchar hodowców
/ l /
10. 30 Karnawał - X Międzyna
rodowy Festiwal Teatru Ulicz
nego
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 
dwójki
11. 30 Przeboje MTV 
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Język angielski w nauce 
i technice /9 /
16. 55 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial animowany prod. 
USA
17. 20 Od pierwszego do pierw
szego
17. 50 Rozmowy o rzeczyniepos- 
politej A. Małachowskiego
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18. 55 Europuzzle /p o w t/
19. 00 „Cywilny front,, / 7 /  - ser. 
prod. USA
19. 50 Cienie żyda
20. 00 Wielka piłka
20. 45 Ad Vocem - program Je
rzego Bralczyka
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 Teatr sensacji: Elihu Wi- 
ner ,,Anatomia morderstwa,, / l /
23. 15 „Oblicza wiary - rance - 
lekcje ciemności , ,  - film dokum.
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu
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PROGRAM TELEWIZYJNY
P IĄ T E K

27. 11. 1992 r.
PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 20 Dla dzieci: przedszkolny 
koncert życzeń
10. 00 „Sauna,, - film fab. prod. 
polskiej
11.35  Kwadras na kawę 
11.50 Sto lat - magazyn ubez
pieczeń społecznych
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Tylko u nas
1235 Temat dnia - Bez mar
ginesu
13. 00 „Triumf cywilizacji zacho- 
dniej,,
1335 Warszawa zaprasza
14. 10 Teleplastikon 
1430 Temat dnia
15. 00 Odpowiem na każde pyta
nie
15. 15 Szkoła żon - co powinnaś 
wiedzieć o seksie?
1535 Jeśli nie Oxford, to co? 
1535 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,, / 12/
18. 15 Każdy ma prawo
1830 Mistrzostwa Polski For
macji Tanecznych
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Sauna,, film prod. pol
skiej, reż. Filip Bajon
21. 45 Zawsze po 21-szej - maga
zyn reporterów
22. 45 Wiadomości
23. 05 Historia Hollywoodu /3 /-  
„Hollywood i seks„- ser. USA 
23.55 Siódemka w jedynce 
„Brodsky,, -
0. 55 „Les Paul-człowiek, który 
odmienił muzykę,, -film dokum. 
prod. USA
1. 55 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin- 
ja„ - ser. anim. prod. USA
9. 10 Transmisja z obrad Sejmu 
16.25 Powitanie
1630 Panorama
16. 40 Sport
16.55 „Wojownicze żółwie Ninja,,

17.20 „K ate i A ll ie „ / l l /
17.50 „Penelopy,, - żony po- 
liyków: Elżbieta Król
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Benny Hill
22. 15 „Miasteczko Cold Sassy„ 
dramat obycz. prod. USA
24. 00 Panorama
0.10 Non stop kolor - listo- 
pad’92 - magazyn
1. 10 Zakończenie programu

28. 11. 1992 r.
PROGRAM 1 
7. 25 Program dnia 
730 Wieści 
7. 40 W smudze cienia
8. 00 Z Polski...
8. 15 Rynek-Agro - program 
o wiejskim biznesie
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 
/50/
11. 00  Rokendroler
11. 30 Sobotnie Rendez - Vous
11. 50 Wiadomości
12. 00 Transmisja z obrad senatu

13. 00 Walt Disney przedsta- 
wia: „Super Baloo,,
14. 20 Teatr wspomnień: Ugo 
Betti „Trąd w pałacu sprawied
liwości,,
16. 10 Sobotnie Randez - Vous
16. 30 Teatr Telewizji - „W życiu 
jak w teatrze,, /8 /
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Domek na prerii,, /2 1 / - 
„Szansa,, - ser. prod. USA 
18. 15 Wiecznie zielone - teletur
niej muzyczny
1830 Pegaz
19. 00 Małe wiadomości DD - 
program informacyjny dla dzie
ci
19. 10 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
20. 35 „Porwanie„ - film fab. 
prod. USA
22.35  Wiadomości
22. 45 Portret - „Res Publica,,
23. 30 Sportowa sobota
23. 55 „Tajna broń„ - film sens. 
prod. USA
1. 35 Baltic song festiwal - Karls
hamn’92
3. 00 Zakończenie programu 

PROGRAM 2
730 Kaliber’92 - wojskowy ma
gazyn filmowy
8. 00 Panorama
8. 05 Ulica Sezamkowa - pro
gram dla dzieci
9. 05 ONA - magazyn dla kobiet
9. 25 Powitanie
930 Tacy sami - program 
w języku migowym
9. 50 Magazyn przechodnia
10. 00 Wspólnota w kulturze: 
Polska macierz szkolna na ob
czyźnie
10. 30 Artysta i jego świat „Eu
geniusz Delacroix,, / l /  -film 
dok. prod. ang.
11. 00 Seans filmowy - program 
Ewy Banaszkiewicz
11. 30 Truskawkowe Studio - 
program dla młodzieży
12. 00 Twoje przeboje
12. 30 Auto - magazyn
13. 00 Sport - koszykówka zawo
dowa NBA
13. 50 Misz - masz - progr. Alicji 
Resich-Modlińskiej
14. 20 Róbta co chceta
14. 40 Zwierzęta świata „Na 
ścieżkach życia,, /1 /„Narodzi
ny,, - ser. dok. prod. ang.
15. 30 Rydz Śmigły - szkic do 
portretu ostatniego - film dok. 
Macieja Sieńskiego
16. 00 Program dnia
16. 05 „Między dawnymi a no
wymi żarty,, - progr. Jeremiego 
Przybory
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Pełna chata,, /22/- ser. 
prod. USA
17. 10 Wielka gra - teleturniej
18. 00 Program lokalny
1830 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 35 Akademia filmu polskiego 
: „Czarne skrzydła,,
20. 25 Auto-Mot-Klub
21. 00 Panorama
21. 30 Słowo na niedzielę
21. 35 Kabaret „POTEM,,
22. 00 „U 2 ZOO TV TOUR„ - 
koncert LIVE
24. 00 Panorama
0. 10 Okolice Jazzu: Jazzbvision 
„Brazylijscy rycerze i dama,,
1. 10 Zakończenie programu

NIEDZIELA

29. 11. 92 r.
PROGRAM 1 
6. 55 Program dnia 
7. 00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,, -„Hipopotamy

hipopotamy,, - ser. dokum. prod. franc.
7. 45 Rolnictwo na świecie
8. 00 Przystanki codzienności 
8.20 Notowania
8. 45 Polskie ZOO /pow t. /
9. 00 Zamek Eureki - ser. prod. 
USA
9. 25 Teleranek
9.50 „Dzieci z ulicy Degras
si, / l l /  ser. prod. kanad.
10. 15 Język angielski dla dzieci
10. 25 „Japonia,, /5 /  
ser. dok. prod. ang.
11. 25 Morze - Magazyn
11. 45 Tydzień - magazyn rol
niczy
12. 30 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
13. 00 Teatr dla dzieci: „Bajki,, 
13.3 5  O wyższości programów 
dla dzieci nad...
13. 45 Z kamerą wśród zwierząt - 
zmiana stroju
14. 00 W starym kinie: „Profesor 
w kabarecie,,
15. 30 Sto pytań do...
16. 15 Country Ameryka / 7/
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Dynastia,, / 1 64/
18. 20 7 Dni świat
18. 50 Odjazdowa Telewizja Pi
racka Ucho: kabarte „ELITA,,
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Panny i wdowy,, / 4 /  se
rial TP
21. 05 Program Jerzego Gruzy
21. 50 Sportowa niedziela 
22.35  Wokół wielkiej sceny - 
magazyn operowy Piotra 
Nędzyńskiego
23. 10 Wieczór konesera „Szalo
ny Piotruś,, dramat psychologi
czno-obyczajowy prod. włoskiej

1. 00 Zakończenie programu 

PROGRAM 2
730 Przegląd tygodnia /dla 
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, - serial 
anim. prod. jap.
8. 25 Film dla
niesłyszących„Panny i wdo
wy, /4 /ser. TP
9. 15 Słowo na niedzielę /dla 
niesłyszących/
930 Powitanie 
930 Program lokalny
10. 30 Bogusław Kaczyński za
prasza dzieci: „Don Kichot,,
12. 00 „Rodzinny bumerang,, - 
ser. prod. austral. - ang.
12. 50 Krakowskie legedy - Ska
la Kmity
13. 00 Podróże w czasie i prze
strzeni, ,,Drogi i bezdroża sowie
ckiego komunizmu,, /2 /
13. 50 Weekend
14. 10 Zwierzęta wokół nas - 
„Podaj łapę,,
14. 40 Przecież to znamy „Lot 
trzmiela,,
15. 00 Wydarzenie tygodnia
15. 30 Godzina z Hanna Barbera
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Cudowne lata,, -„Frank 
i Denise,, -ser. prod. USA
17. 10 „Nazywać rzeczy po imie
niu,, - Ryszard Krynicki
17. 30 Galeria dwójki,, Grzegorz 
Kowalski /rzeźbiarz/
17. 50 „Ja się muszę palić,, - Jan 
Malik /muzyk, rzeźbiarz, malarz
malarz /
18. 05 „Scytowie,, film Grzego
rza Królikiewicza
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 35 „Camelot,, musical prod. 
USA
20. 10 Telekonferencja dwójki
21. 00 Panorama
21. 35 Koło fortuny - teleturniej
22. 05 Program artystyczny
23. 00 Frank Zappa - koncert, 
Nowy Jork 1985
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

Czy naprawdę odkryto 
„cudowny lek „ przeciwłuszczycowy?

PETER BERGER, inży
nier - chemik z Heidelbergu 
odkrył kilka lat temu przez 
przypadek, że sporządzony 
przez niego środek służący 
do odkażania basenów 
kąpielowch może być środ
kiem leczniczym
w niektórych chorobach 
skóry. Odkrycia tego doko
nał, kiedy pracownik od
każając basen kąpielowy 
w Hagen niechcąco wylał 
trochę płynu na swoje stopy. 
Pracownik ów po kilku 
dniach stwierdził, że zniknęła 
bez śladu grzybica, na którą 
od kilku lat cierpiał.

Inżynier Peter Berger 
udoskonalił swój produkt 
i przekazał go jednemu z le
karzy dermatologów
w Stuttgarcie. Rozpoczęło 
się eksperymentalne leczenie 
w jednej z klinik uwieńczone 
sukcesem, bowiem 3000

osób zostało wyleczonych 
z choroby o nazwie PSO
RIASIS /jedna z odmian łu
szczycy/.

L ek ó w  został nazwany 
DESOZID 2000 i mówi się
o nim „Morze Martwe z Hei
delbergu,, /jak  wiadomo 
znane jest leczenie chorób 
skóry kąpielami w Morzu 
Martwym, które na jakiś 
czas likwidują objawy cho
roby/.

Jak każda nowość, tak
i ten lek, u niektórych wy
wołuje sceptycyzm, tym bar
dziej, że nie jest jeszcze 
w pełni wyjaśnione jego 
działanie. Badania nad tym 
środkiem trwają nadal, jak
kolwiek w niektórych apte
kach w RFN jest DESOZID 
2000 już do nabycia. Pac
jenci, którzy poddali się kura
cji tym lekiem od dwóch lat 
nie mają objawów łuszczycy!

Nie znaczy to jednak, że 
objawy już nigdy nie 
wystąpią. Kuracja musi być 
co kilka lat powtarzana, 
a sukces jej tkwi w stosowa
niu leku dokładnie według 
szczegółowego przepisu.

Wiadomo nam, że do Pol
ski środek ów dotarł, ale nie 
znane nam są wyniki badań 
nad nim. Sądzimy jednak, że 
nasza wstępna informacja 
o „cudownym leku,, przeciw 
łuszczycy wywoła zaintere
sowanie lekarzy i osób cho
rych i być może, w niedale
kiej przyszłości, wielu cier
piących obecnie na tę cho
robę będzie tylko wspomi
nało nieznośne i przykre 
w skutkach objawy swojej 
choroby skóry.

Wg tekstu J . Gottschlinga 
przetłumaczyła z języka 

niemieckiego i opracowała 
Krystyna Piasecka

Fatałachy z naszej szafy

P om ysł 
na ślub

Wielkimi krokami zbliża 
się okres świąteczny, 
w którym „białe Boże Naro
dzenie,, obfituje prezentami 
pod choinką, ale również 
uroczystościami zaślubin. 
Po latach, małżeństwa z wie
loletnim stażem, własny ślub 
kojarzą nie tylko z bielą śnie
gu, ale i z białą suknią panny 
młodej.

Jaka jest ta suknia dziś, 
w dobie gotowej konfekcji 
z butików? Jest kiczowata, 
mało oryginalna i... droga. 
Ceny okropnych krynolin, 
nazywanych włoskimi, do
chodzą do 10 mln zł. 
Przyszłe panny młode nie 
wymyślają sobie już „swo
jej,, sukni ślubnej i nie marzą 
o niej nocami, nie dopiesz
czają szczegółów, ale 
wchodzą do butiku i za parę 
milionów kupują pretensjo

pretensjonalny strój, a potem, przy 
wychodzeniu z kościoła mi
jają się z następną parą 
zdążającą na swój ślub i ... są 
bardzo zdziwione, że panna 
młoda ma prawie identyczną 
suknię.

Były czasy, kiedy suknia 
ślubną przechodziła z matki 
na córkę i wydaje mi się, że 
zwyczaj ten miał wiele uro
ku. Suknia musiała być wte
dy gatunkowo bardzo dobra 
i oryginalna na tyle, by po 
latach nie wyglądała na wy
ciągniętą z lamusa, ale na 
jego perłę.

Butikowe suknie są robio
ne na amerykańską modłę,

co, na szczęście, nie wszyst
kim naszym dziewczętom 
odpowiada. Tam nawet dru
hny są „zunifikowane,,, bo 
występują w identycznych 
sukienkach. Czy nasze indy
widualistki są w stanie to 
zaakceptować? Mam nad
zieję, że nie. To ich zwyczaj, 
nie musimy bezkrytycznie go 
przyjmować.

Na zdjęciu: przepiękna 
unikatowa sukienka ślubna 
ozdobiona haftem richelieu 
autorstwa Joanny SHOEN, 
absolwentki Wydziału Form 
Przemysłowych Akademii 
Sztuk Pięknych w Krako
wie.  Wróżka

Pod znakami zodiaku
BARAN

Stawiaj się częściej w roli obserwatora niż uczestnika zdarzeń, 
a  pozwoli Ci to na spojrzenie na wszystko z koniecznego dystansu...

Zdajesz sobie na szczęście sprawę, jak  delikatną konstrukcję 
psychiczną ma Twój partner, rozwiążesz więc problem, nie raniąc przy 
tym bliskiej Ci przecież osoby

BLIŹNIĘTA A
Ogromnie dużo w Tobie lęku, obaw i rozdrażnienia. Spróbuj je 

opanować, bo nieporozumienia rosnąć lawinowo

Nie oszukuj siebie, a  przy okazji innych, że jesteś zadowolony, jeśli 
tak nie jest. Rodzi to frustracje, które mogą zatruć życie.

LEW
Bierzesz sam wszystko, czego potrzebujesz - nie czekasz w kolejce 

z obawą, że dla Ciebie zabraknie. Tak trzymaj!
PANNA

Przyjęcie, poza czysto biurowym, nie jest miejscem na dyskusję 
o interesach. Nie daj się w takie rozmowy wciągnąć, bo niepotrzebne 
słowo może być przyczyną

Masz spore predyspozycje do bycia dobrym partnerem - 
w interesach, w życiu uczuciowym, w zabawie. Wykorzystuj je  dla 
dobra otaczającego Cię grona przyjaciół.

SKORPION
Uparte obstawanie przy zdyskredytowanej idei raczej budzi 

politowanie. Masz jeszcze czas się wycofać.
STRZELEC

Masz swoje potrzeby i tęsknoty, warto je  ujawnić i przejąć 
inicjatywę we własne ręce,  by się spełniły...

Jesteś zbyt rzeczowy, konkretny i wymagający. Sytuacja ta jest 
męcząca i dla bliskich i dla... Ciebie.

WODNIK
Burza przeszła bokiem, jest zacisznie i spokojnie. Coś jednak każe 

Ci zmącić tę sielankę. Uważaj, może to „druga strona,, Twoje łagodnej 
osobowości?

R Y B Y
Wiesz doskonale, bo intuicyjnie, co Cię oddala, a co przybliża do 

celu. Potrzeba jednak zdeklarowania się po jednej ze stron.

Ilustacje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

 1 2

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiąza
nie łamigłówki do 7 grudnia br., 
wylosowana zostanie nagroda. 
Będzie nią 1 kg świeżej szynki 
ufundowany przez firmę PIOT
ROWSKI I SPÓŁKA, pro

wadząca swe sklepy rzeźnicze 
w Rybniku, przy ul. Sobieskie
go, tel. 216-35.

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

Kościuszki 54.

listopada br. otrzymuje: Martyna 
PŁONOWSRA, ul. Witosa 

31, 44-200 Rybnik.
Nagrodę prosimy odebrać 

w redakcji.
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