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Dzisiejsza „Barbórka„
w niczym nie przypomina 
tych sprzed lat, kiedy to na 
telewizyjnym ekranie od rana 
do wieczora można było 
oglądać pierwszego sekreta
rza przypinającego do górni
czych mundurów kilogramy 
odznaczeń w atmosferze soc
jalistycznego naburmuszenia. 
Z górników uczyniono wręcz 
wzorcową grupę zawodową, 
z jednej strony zaganiając do 
pracy w systemie czterobry
gadowym, z drugiej rozpiesz
czając na wszystkie możliwe 
sposoby. Postać patronki 
dzierżącej w dłoniach miecz 
i kielich nie zaś książeczkę 
„G„, z całą pewnością nie 
pasowała do tego systemu. 
Czas najlepiej pokazał jakim 
błędem była górnicza propa
ganda sukcesu. Wiele kopalń 
dotkliwie przeżyło szok spo
wodowany nagłym
przejściem do gospodarki
rynkowej. Niektóre do dziś 
borykają się z poważnymi 
trudnościami Są jednak i ta
kie, które dzięki w porę doko
nanym reformom,  powoli
stają na własnych nogach, za
czynając funkcjonować jako 
samodzielne przedsiębio
rstwa.  *  *  *

Zmienia się Górny Śląsk, zmieniają kopalnie, ale od 
swych początków praca górników jest niezmiennie 
ciężka i ryzykowna. W dniu św. Barbary, patronki tego 
trudu, Redakcja „Gazety Rybnickiej„ składa wszystkim 
górnikom najlepsze życzenia. Szczęść Boże!

Dla kop. „Jankowice,, la
ta 90 i 91 były wyjątkowo 
trudne, nie tylko w związku 
z ogólną sytuacją, ale 
również ze względu na nie
korzystne uwarunkowania 
geologiczne prowadzonego 
wydobycia /cienkie pokła
dy/.

Zaistniały kryzys zmusił 
kadrę inżynieryjno-tech
niczną kopalni do opraco
wania programu naprawcze
go zakładu, w którym 
uwzględniono zarówno udo
skonalenie procesu techno
logicznego, jak i struktury 
organizacyjnej.  Zdawano
sobie bowiem sprawę, iż 
w przyszłości o atrakcyj
ności oferty kopalni na ryn
ku w głównej mierze decydo
wać będą koszty produkcji 
węgla oraz jego jakość. Cały 
proefektywnościowy program

gram opracowano przy 
założeniu wyeliminowania 
konieczności zwalniania 
z pracy pracowników kopa
lni.

Dla ograniczenia nadmie
rnego zatrudnienia sprywa
tyzowano,  wykorzystane
w niewielkim stopniu, tzw. 
oddziały pomocnicze kopa
lni /transportowy, budowla
ny i inne/. Pracownicy tych 
oddziałów przy udziale fi
nansowym samej kopalni 
utworzyli spółki
wyodrębnione ze struktury 
kopalni. Powstałe w ten 
sposób spółki „BUDWEX, „ 
„ H Y D R O T E C H , , ,

„TRANSKOP,,, „HAL- 
REK„ poprzez dzierżawę 
przenoszą część kosztów 
stałych kopalni na swych 
usługobiorców. Rozwiąza
no również problem zwol
nień zbędnych dla kopalni 
pracowników, którzy zna
leźli zatrudnienie
w spółkach.

Wszystkie zmiany związa
ne z restrukturyzacją zakła
du, a zatem i polityką ka
drową, uzgodniono z kopal
nianymi związkami zawodo
wymi / NSZZ „SOLIDAR
NOŚĆ,,, Związek Zawodo
wy Górników w Polsce, 
Związek Zawodowy Dozoru

Zmiana organizacji ruchu w  śródmieściu

W  o  k   ó ł
W czasie niedawnego spotka

nia prezydenta Rybnika Józefa 
MAKOSZA z mieszkańcami 
miasta, zorganizowanego 
w środę 25 bm. przez rybnickie 
koło Związku Górnośląskiego, 
najwięcej emocji wzbudziła 
sprawa ograniczenia wjazdu po
jazdów samochodowych do 
tzw. strefy śródmiejskiej /Rynek  
i sąsiednie ulice/w  godzinach od 
9. 00 do 19. 00 i montaż na kilku 
ulicach słupków, skutecznie blo
kujących wjazd do tej strefy. 
Podenerwowani mieszkańcy 
Rynku oraz przyległych do nie
go ulic oraz właściciele sklepów 
zlokalizowanych w tej strefie 
niezadowoleni z przebiegu dys
kusji opuścili wtedy salę, wy
rażając w ten sposób swoją dez
aprobatę.

Cała sprawa, jakże przecież 
istotna, szybko znalazła dalszy

s ł u p ków...
ciąg. Już w sobotę 28 listopada 
o 9. 30 doszło do kolejnego spot
kania prezydenta Józefa MA
KOSZA, wiceprezydentów Ma
riana ADAMCZYKA i Mi
chała ŚMIGIELSKIEGO oraz 
komendanta Straży Miejskiej 
z mieszkańcami, a przede wszys
tkim z właścicielami sklepów 
oraz zakładów usługowych 
śródmieścia.

Już na wstępie prezydent 
właściwie diagnozując atmo
sferę na sali, poprosił wszystkich 
o rozmowę w atmosferze przy
jaźni i kompromisu, stwier
dzając przy tym, iż nigdy nie 
przypuszczał, że wprowadzone 
rozwiązanie tak dalece minie się 
z oczekiwaniami zebranych, 
którzy salę wypełnili prawie po 
brzegi. Przeproszono również 
zainteresowanych za
niezręczność ze strony Urzędu

słupków. . .
Miasta, jaką było niezorganizo- 
wanie takiego spotkania przed 
podjęciem ostatecznych decyzji 
i wprowadzeniem ich w życie. 
Prezydent przypomniał również 
koncepcję, w myśl której Rynek 
i przyległe ulice stać się mają dla 
wszystkich pieszych bezpiecz
nym i wolnym od spalin dep
takiem.

Z czasem głos zabrali sami 
zainteresowani, mówiąc o całym 
szeregu utrudnień,
wynikających z ograniczonego 
dojazdu do posesji czy sklepów. 
Jedni mówili o trudnościach 
związanych z nieregularnymi 
godzinami przyjazdu
dostawców, często z odległych 
zakątków kraju, a nawet z za
granicy, inni, jak np. 
współwłaściciel sklepów rzeźni
czych na ulicy Sobieskiego Piotr 
Piotrowski o konieczności

Górniczego „KADRA,, / ,  
dzięki czemu wdrażane 
zmiany były na ogół akcep
towane przez załogę, zwłasz
cza, że dbano i o to, by 
zwiększony wysiłek całej 
załogi przynosił jej wymier
ne korzyści materialne w po
staci wyższych zarobków. 
Pod względem wysokości 
płac kopalnia „Jankowice„ 
zajmuje jedno z pierwszych 
miejsc /  poprzednio jedno 
z ostatnich/ wśród 16 kopalń 
Rybnickiego Okręgu Węglo
wego. Coraz rzadziej 
zaciągany jest również kre
dyt na wypłaty dla pracow
ników, a zatem i mniejsze 
kwoty wydatkowane są na 
obsługę finansową
kredytów.

Inną istotną zmianą 
w strukturze organizacyjnej 
kopalni było utworzenie 
czterech podstawowych sek
torów zarządzania: technicz
nego, ekonomiczno - finan
sowego, handlowego i praco
wniczego, co usprawniło 
znacznie proces zarządzania 
kopalnią. Niezbędne zmiany 
w tej strukturze dokonywa
ne są właściwie na bieżąco, 
w zależności od wymogów 
sytuacji.

Poprawiono jakość urob
ku węglowego, a mniejsza 
ilość zanieczyszczeń ograni
cza potrzebę kosztownego 
zwałowania odpadów na po
wierzchni, co nie jest bez 
znaczenia dla, i tak już zde
wastowanego, środowiska 
naturalnego.

Istotnym krokiem było 
s k o m p u t e r y z o w a n i e  
zarządzania oraz ewidencji 
rozliczania kosztów, a także 
ewidencji czasu pracy 
i wprowadzenie nowego sys
temu finansowo - księgowe
go.

Trwa budowa płuczki 
miałowej, dzięki której ja 
kość oferowanego przez ko
palnię węgla znacznie się p o
prawi, co pozwoli podnieść 
ceny jego zbytu.

To tylko najważniejsze 
zmiany jakich dokonano, 
bądź dokonuje się w kopalni 
„Jankowice,, w celu zapew
nienia trwałej rentowności 
zakładu,  będącego
przedsiębiorstwem finanso
wo samodzielnym, a zatem 
pozbawionym dotacji
z zewnątrz /potrzeby finan
sowe pokrywane są 

c. d. na stronie 3     Górnicze nadzieje

częstych dostaw, wynikającej ze 
specyfiki sprzedawanych to
warów. Mieszkańcy ulicy 
Kościelnej skarżyli się z kolei na 
uciążliwość odbywającego się 
w godzinach wieczornych rozła
dunku wozów dostawczych. Je
szcze inni mieszkańcy ograni
czenie dojazdu do śródmieścia 
nazwali ograniczeniem swobód 
obywatelskich i domowym 
internowaniem /!? /

Jerzy Mandrysz ze sklepu na 
Placu św. Jana zauważył, iż han
dlowcy i rzemieślnicy wespół 
z władzami samorządowymi 
chcą kształtować charakter mia
sta; poruszył również kwestię 
odprowadzonych przez ludzi 
z tej branży do miejskiego skar
bca podatków. Ktoś inny stwie
rdził, jakoby ludzie odwiedzali 
miejski Rynek tylko ze względu 
na znajdujące się tu sklepy. Jest 
w tym wiele prawdy, ale z dru
giej strony całe tabuny młodych 
ludzi ciągną po skończonych lekcjach 

c. d. na stronie 3

I tak oto, wbrew oczekiwaniom jednych 
i ku radości drugich, dobrnęliśmy 

do SETNEGO numeru.
Cieszymy się my, cieszcie się i Wy 
NASI DRODZY CZYTELNICY. 

Dziękujemy wszystkim, którzy choć w cząstce 
przyczynili się do tego, ze „GR„ powstała, 

żyje i ma nadzieję istnieć dalej.
Redakcja

Metropolita Górnośląski 
gościem Urzędu Miasta
Arcybiskupia wizytacja 

kanoniczna rybnickich pa
rafii dobiegła końca. W mi
nioną niedzielę 29 listopada 
Metropolita Górnośląski 
Damian ZIMON wizytował 
parafię w Jejkowicach. Po 
południu spotkał się w szko
le podstawowej nr 12 im. 
Maksymiliana Buhla w Ze
brzydowicach z gronem pe
dagogicznym tej szkoły, 
sąsiadującego z nią przed
szkola o tym samym nume
rze oraz szkoły podstawowej 
im. Jana III Sobieskiego 
z Jejkowic. Przy wspólnym 
stole rozmawiano o proble
mach z jakimi boryka się 
cała oświata, jak i każdy 
nauczyciel z osobna. To 
dość zaskakujące, ale można 
było odnieść wrażenie, że 
było to bardziej treściwe 
i owocne spotkanie od tego, 
które nie tak dawno miało 
miejsce w auli II L. O. im. 
H . Sawickiej w Rybniku.

Każdy uczestnik spotka
nia, jak to ostatnio w zwy
czaju arcybiskupa bywa, 
otrzymał książkę Zofii Kos
sak - Szczuckiej pt. P O Ż O
GA,,, do której treści gość 
nawiązał, mówiąc o sytuacji 
w jakiej znalazł się nasz 
naród po okresie funkcjono
wania systemu totalitarne
go. W godzinach wieczor
nych metropolita odwiedził 
jeszcze Dom Rekolekcyjny 
w KOKOSZYCACH.

W poniedziałek, na zapro
szenie prezydenta J. Mako
sza, Arcybiskup złożył wi
zytę w Urzędzie Miasta, 
w czasie której towarzyszyli 
mu ks. dziekan H. JOŚKO 
i probosz parafii św. Anto
niego ks. Alojzy KLON. 
W czasie spotkania 
z Zarządem Miasta, 
w którym uczestniczyła 
również przewodnicząca 
Rady Urszula Szynol oraz 
skarbnik i sekretarz miasta, 
zapoznano metropolitę ze 
sposobem działania i zada
niami władz samorządo
wych, podkreślając dobrą,

wręcz modelową atmosferę 
współpracy organów władz- 
miejskich. Arcybiskup inte
resował się szczególnie taki
mi dziedzinami jak szkolnic
two, lecznictwo i pomoc 
społeczna. Co do tej ostat
niej wyraził duże uznanie dla 
inicjatywy utworzenia Do
mu Pomocy Społecznej przy 
ul. Żużlowej, który miał 
okazję wcześniej odwiedzić, 
a także dla starań o utworze
nie schroniska dla bezdom
nych mężczyzn we 
współpracy z Towarzystem 
św. Brata Alberta. Jak stwie
rdził działania tego towarzy
stwa w opinii Episkopatu 
zasługują na zaufanie i dale- 
ko idące wsparcie. Arcybis
kup Damian ZIOM OŃ po
wiedział m. in.: „Rybnik jest 
szczególnie bliski memu ser
cu, Widzę, że tu wiele dob
rych rzeczy dzieje się w szkol
nictwie, szpitalnictwie, gos
podarce Komunalnej, ale 
takie w samym kościele. 
Chcę wam podziękować za 
służbę polityczną, za 
zaangażowanie w budowę 
wspólnego dobra, a także za 
w s p ó ł p r a c ę  
z duchowieństwem. Jesteśmy 
wreszcie razem i to jest 
olbrzymia szansa, którą 
musimy wykorzystać.
Chciałbym podkreślić
również konieczność
czerpania ze społecznej nauki 
Kościoła; jest to myśl, 
w którą warto się zagłębić. 
Niech to miasto rozwija się 
tak w sprawach duszy jak  
i sprawach zewnętrznych,,.

Metropolita Górnośląski 
nawiązał również do sprawy 
nowego podziału administ
racyjnego Kościoła w Po
lsce. Jak stwierdził, w myśl 
pierwotnego projektu,  bis
kupia stolica miała być nie 
w Gliwicach, a Rybniku, ale 
on sam przyczynił się do tgo, 
by tak się nie stało: „Nie 
mogłem pozwolić, by Rybnik 
oderwał się od Katowic.

c. d. na stronie 3

Metropolita Górnośląski w otoczeniu przedstawicieli władz 
miejskich wyrusza na rekonesans Rybnika...

Foto: / wack/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



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 miejsce pod pawilony handlowe usytuowane na targowis
ku 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 37,  I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnik, 
przy ul. B. Chrobrego 2.

Wadium wynosi 30 mln /d la  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.

 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 
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 wa
dium 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.

Z m ia n y  g o d z in  p r a c y  U r z ę d u  
M ia s t a  w  o k r e s ie  ś w ią t e c z n y m :

- od 7 do 11 grudnia - od godz. 7. 30 do 15. 30
- w sobotę 12 grudnia - od godz. 7. 30 do 12. 30 

- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
- od godz. 7. 30 do 13. 00

Barbórkowe obchody
W tym roku Barbórka zapo

wiada się dość skromnie. 
W kop. „Chwałowice„ górnicze 
święto obchodzono już od śro
dy. W tym dniu bowiem odbyła 
się akademia ZSG w Domu Ku
ltury. W czwartek zorganizowa
no spotkanie z jubilatami klubu 
NOT. Oczywiście główne im
prezy odbywają się w piątek: 
o godz. 7. 00 przemarsz orkiestry 
dętej, o 9. 00 modlitwa w cecho
wni, a od godz. 10. 00 w Domu 
kultury rozpoczną się imprezy: 
filmy dla dzieci i dorosłych, tur
niej szachowy i występy artys
tyczne. Z tych atrakcji można 
skorzystać bezpłatnie. W sobotę 
o godz. 19. 00 odbędzie się szty
garka w klubie NOT. Zakończy 
chwałowicką Barbórkę turniej 

LISTY DO 
REDAKCJI

Proszę bardzo o odpowiedź, 
która mnie męczy od 15 lat. 
W 1977 roku zmarł mój mąż na 
zawał serca. Dostawałam rentę 
na dwójkę dzieci, a że mąż już 
był na rencie inwalidzkiej z po
wodu utraty wzroku, otrzymy
wałam także węgiel 2, 5 tony 
rocznie. Po 3 latach wyszłam 
ponownie za mąż, gdyż tych 
pieniędzy nam nie starczało, że
by dzieci wyuczyć. Dzieci po 
dojściu do pełn oletności nie

skatowy /w e wtorek, 8 grudnia, 
od godz. 16. 00 w Domu Kul
tury/.

Kop. „Rymer,, urządziła 
3 grudnia akademię w Domu 
Kultury w Niedobczycach. 
Okolicznościowy turniej skata 
odbył się jeszcze w listopadzie.

W kop. „Jankowice,, na 4 gru
dnia w cechowni szybu VI za
planowano uroczyste spotkanie 
barbórkowe, natomiast w jut
rzejszą sobotę w klubie NOT 
odbędzie się „Spotkanie 
gwarków,,.

Wczoraj w Teatrze Ziemi Ry
bnickiej miało miejsce spotkanie 
dla młodzieży z Technikum 
Górniczego.
  / k /
otrzymały ani renty, ani węgla. 
Chciałabym się dowiedzieć, czy 
po ponownym wyjściu za mąż, 
mam prawo do węgla i do renty 
po pierwszym mężu. Mam zna
jome, które tak otrzymują 
i chciałabym wiedzieć, jeżeli tak, 
to gdzie mam to załatwić. Mąż 
miał przepracowane 25 lat na 
kopalni jako górnik dołowy. 
Obecny mąż nie otrzymuje de
putatu węglowego, chociaż ma 
43 lata w Hucie „Silesia,, przep
racowane i tylko 1 mln 960 tys. 
zł emerytury. Jestem na rencie 
inwalidzkiej i czuję się coraz 
gorzej, mam 51 lat pracy w ap
tece i Hucie „Silesia,,, otrzymuję 
680 tys. zł renty...

Eryka Musiolik, Leszczyny

- 31 grudnia - Sylwester - od godz. 7. 30 do 13. 00 „Czerwonymi,, drożej
Nowe
sklepy

# Dwa warzywniaki po
wstały przy ul. Kościuszki 14 
i 24

* Przy ul. Kościelnej otwa
rto sklep z wyrobami wik
liniarskimi; można w nim 
kupić maty z trzciny, koszy
ki, orientalne pudełeczka 
i wiele ozdobnych dro
biazów.

* A ulica „Na Górze,, 
wzbogaciła się o sklep papie
rniczy - są w dnim zeszyty, 
bloki listowe, techniczne, ry
sunkowe, a także chusteczki 
higieniczne i papier toaleto
wy - wszystko dość tanie.

* Przy ul. Gliwickiej /nie
daleko od ul. Powstańców/ 
otwarto sklep z artykułami 
motoryzacyjnymi.

K. M.

Przeceny
* W sklepie przy ul. Po

wstańców 16a przeceniono 
kurtki dziecięce.

* Również przy ul. Po
wstańców, w sklepie „Pa
ko,,, można kupić tańsze 
obuwie, dla dorosłych i dzie
ci.

* „Elektroland,, /przy ul. 
Sobieskiego/ przecenił 
lodówki, zamrażarki i chło
dziarki /czym się różni 
lodówka od chłodziarki, 
można się dowiedzieć na 
miejscu/.

K. M.

Na swoim ostatnim posie
dzeniu zgromadzenie
Międzygminnego Związku 
K o m u n i k a c y j n e g o  
obejmującego Rybnik, Wo
dzisław, Jastrzębie i Żory 
podjęło decyzję o podwyżce 
cen biletów na przejazdy jed

jednorazowe. Za jazdę miejs
kim autobusem od 1 grudnia 
płacimy 4 tysiące zł. Nie ule
gają zmianie ceny biletów 
miesięcznych oraz ceny bi
letów na kursy przyśpieszo
ne. Podwyżka jest motywo
wana wzrostem cen paliw.

/ ja k /

W numerze 46 „Gazety 
Rybnickiej,, w artykule „Po
lonez dla policji,, błędnie 
podaliśmy nazwisko Ko
mendantki Komisariatu Po
licji w Boguszowicach - ko
misarz Marii ŚWIENTY.

Wszystkich zainteresowa
nych serdecznie przeprasza
my.

Przepraszamy również za 
harce, jakie wyczyniały daty 
tygodniowego programu TV.

__________________ /red. /

Nasza redakcja jest świadoma, że Rybnicka Giełda Cenowa ma już swoich regularnych 
czytelników. Dlatego tym bardziej przepraszamy, iż w ubiegłym tygodniu rubryka ta ze 
względów technicznych nie ukazała się.

R y b n i c k a  g i e ł d a  c e n o w a
ceny ze środy 2 grudnia 1992 r.

W  a r z y w a

OGŁOSZENIA 
DROBNE

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, Koeni- 
gsbruecker STr. 24 Weixdorf 
8104.  _________

SPRZEDAM piec c. o. 26 
m kw., tel.: 643152

SPRZEDAM dom jednoro
dzinny w Rybniku. Telefon: 
254-31

SPRZEDAM TANIO!
Mieszkanie M-3 w Stru

mieniu.  Wiadomość:
Ustroń, Oś. Manhattan 1/41 
- telefon 32-79

SPRZEDAM dywan plu
szowy wzorzysty 4 x 3 m. 
Cena do uzgodnienia. Tele
fon: 27-889

sk le p p om idory ogórk i kapusta pietruszka m archew ceb u la
Hermes 16-20 - - - 6 - 6 . 5 8 4 4
TARG 4-12 20 6-7 10-12 5 4
Rynek 13 22 20 6-7 10 5 4
św. Jana 13 22 19 6 . 5 8 4 4
Powstańców 24 20 17 7-8 8 5 4

O w o c e
sk le p jabłka banany cytryny pom arańcze w inogrona kiwi
Hermes 5  14 20 19 — 2 . 5 szt.
TARG 4-8 12-14 15-18 14-16 22-25 2 . 5-3
Rynek 13 4-6 11 17 15 — 3 . 5
św. Jana 13 6 . 5 13 18 16 18-27

2.8

Powstańców 24 8 13. 5 18 15 32 3 

Waluty /kupno-sprzedaż/
miejsce wymiany d o l a r  U S A m a r k a  R F N korona c - s  

schillingAustria frankFrancja
P E W E X ,  ul. K o ś c i e l n a 15550/15700 9500 /9600 490 /510 1300/-—
JAN NOGA 15500/15700 9450 /9600 485/510 1250/1350 2700 /2850
Delikatesy. Miejska 

HERMES
15600/15700
15550/15630

9510 /9600
9500 /9580

490/505 1320/-— 2750/2850
495/510 1345/1360 2780/2830

A r t y k u ł y  s p o ż y w c z e
sk le p masło 0. 25 kg mąkapszenna c u k ie r c h le b 1 kg sera "żółtego" ja jk o
HURTOWNIK 7 . 5 5 . 8 8 , 5 8 42-43 1200
Hermes 8 . 5 6 . 8 9 8. 5 50-110 1400
Delikatesy ul. Miejska 9 6 9 8. 5 46 1200
TARG 7. 5 -7 . 6 6 . 8 7 . 8 8. 5 42-45 1200
Jan Noga 8 . 7 7 8. 5 4 (mały) 52-60 1300

M ięso i wędliny /w kg/
sk le p wołowe bez k o ś c i

schabwieprzowy łopatkawieprzowa k u rczak szynkagotowana kiełbasaśląską
Hala Mięsna 52 52 39 24 104. 5 46
Hermes 62 55 — 28 105 52
Delikatesy ul. Miejska . . . 50 46 25 105 50
TARG 51 52 39 24 — 42
Piotrowski 51 . 6 52 4 2 . 9 26 9 8 . 9 4 5 . 6

Informacje zebrał: szoł

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5     2



R S M  - spółka z o. o.W „GAZECIE RYB
NICKIEJ„ z dnia 3 lipca br. 
ukazał się mój artykuł pt. 
„Zebranie, na które nas nie 
zaproszono,,. Omówiłem 
w nim przebieg zebrania 
przedstawicieli członków 
Rybnickiej Spółdzielni Mie
szkaniowej, które odbyło się 
25 czerwca oraz podzieliłem 
się z czytelnikami moimi re
fleksjami nt. pracy RADY 
N A D Z O R C Z E J  
i ZARZĄDU tej spółdzielni. 
Stwierdziłem wówczas: 
„Tak zarządowi, jak i radzie 
nadzorczej najmniej chodzi 
o dobro członków. A o co? 
Nie wiedzą tego członkowie 
spółdzielni, którzy, co tu dużo 
mówić, sami są winni temu 
bałaganowi. To przecież ci 
członkowie w 1990 roku 
unikali uczestnictwa
w zebraniach, na których 
wybierano delegatów na 
zebrania na wyższym 
szczeblu. Ci zaś delegaci 
wybierali tych
przedstawicieli, którzy 
wybierali Radę Nadzorczą, 
która wybrała zarząd, 
z którym nie potrafi się teraz, 
czy też nie chce dogadać,,.

Jest wiele pytań, które 
cisną się na usta. Pytania te 
zadaje sobie większość mie
szkańców spółdzielczych 
blokowisk. Wysokie czyn
sze, przepłacanie wszelkiego 
rodzaju świadczeń i usług, 
czy chociażby nowego ro
dzaju ogłoszenia w klatkach 
schodowych, w których rada 
nadzorcza nakłania nas do 
„kapowania,, na administ
rację osiedlową. Do „kapo
wania,, bezpośrednio na jej 
ręce, a nie do zarządu! To 
tak, jakby skargi na urzędni
ka z gminy wysyłać do Sej
mu, a nie do szefa gminy. 
Służyć to może jednemu - 
skłócaniu ludzi. Wynikiem 
jest bałagan, w którym wszy
stko jest możliwe, a rzeczy 
istotne umykają wtedy uwa
dze.

Ażeby wyjaśnić te i inne 
wątpliwości /np.: dlaczego 
w okresie lat 1990-91 
z większości lokali spółdziel
czych „wyprowadziła się,, 
PSS, czego skutkiem jest 
brak porządnej restauracji 
czy kawiarni, są natomiast 
typowe spelunki nastawione 
na wyszynk piwa i wódki/ 
poprosiłem o rozmowę

członka Rady Nadzorczej 
RSM inż. Jerzego Gorczycę, 
który od 25 czerwca był 
członkiem, a od 14 lipca jest 
jej wiceprzewodniczącym 
d/s organizacyjnych.
W dniu 2 listopada złożył on 
w Prokuraturze Rejonowej 
w Rybniku materiały wska
zujące na przypadki niegos
podarności i możliwość uzy
skiwania korzyści material
nej przez niektórych 
członków rady nadzorczej 
i zarządu, z tej niegospodar
ności płynących.

Na początku rozmowy - 
tasiemca, którą będziemy 
„serwować,, naszym czytel
nikom przez parę 
najbliższych numerów na
szej gazety, inż. J. Gorczyca 
odesłał mnie do „Słownika 
Wyrazów Obcych,, z roku 
1980, na stronę 396. Wid
nieje tam hasło: KOTERIA.

KOTERIA - /fr . coterie/ - 
grupa osób związana 
wspólnymi, ciasno pojmowa
nymi interesami, klika.

Jerzy Gorczyca twierdzi, 
że aby doszło do powstania 
koterii, musi uformować się 
grupa ludzi, których we 
wspólnym działaniu łączy 
pewien ściśle określony in
teres lub zespół interesów. 
Koteria może powstać od 
razu, jeżeli tworzą ją ludzie, 
którzy widzą jasno zakreślo
ny cel. Inną drogą jest utwo
rzenie koterii spośród 
większego grona ludzi dob
ranych przypadkowo. Wy
maga to odpowiedniego cza
su i pewnych określonych 
zabiegów w celu „wyelimi
nowania,, z tego grona jed
nostek, które do koterii się 
nie nadają, natomiast dob
rać sobie takich, którzy zu
pełnie nieświadomie, lub tyl
ko w części, będą instrumen
tem dla ludzi i koterii.

Ta druga droga występuje 
najczęściej w ramach tzw. 
„działalności społecznej,,. 
Celem działalności koterii są 
przeważnie pieniądze i wła
dza. Władza zaś jest 
wyłącznie instrumentem do 
zdobycia pieniędzy. Czy łat
wo jest wykryć działalność

koterii?
Trudniej - udowodnić.

„JEŚLI NIE WIADOMO 
O CO CHODZI TO WIA
DOMO, ŻE CHODZI 
O PIENIĄDZE,,

- mawia Janusz Korwin - 
Mikke z UPR, cytując nie
znanego autora tego powie
dzenia. Koteria po właści
wym procesie utworzenia, 
stosuje bezwzględne metody 
w stosunku do jednostek, 
które domyślają się jej 
działalności, lub nie stosują 
się w sposób efektywny do 
jej działań. Myślę, że po 
przeczytaniu kilku odcin
ków tej rozmowy - tasiemca 
z J. Gorczycą, zainteresowa
ni tą sprawą członkowie 
RSM zaczną się domyślać 
dlaczego w tej spółdzielni 
dzieją się od pewnego czasu 
różne „dziwne rzeczy,,. Za
znaczam, że „rzeczy,, te 
dzieją się w sposób spra
wiający wrażenie zgodności 
z wszelkimi przepisami.

Pierwszą sprawą rzucają
cą się w  oczy większości 
uczestników tego pamiętne
go zebrania, był brak od
powiedzi na postawione tam 
wówczas pytania o konkre
ty. Nie udzielono odpowie
dzi na temat działań, które 
doprowadziły do ewident
nych strat spółdzielni. Nie 
dowiedziałem się, tak jak in
ni uczestnicy tego zebrania, 
dlaczego zlikwidowano 
spółdzielczy zakład remon
towo-budowlany. Każdy 
myślący „po gospodarsku,,, 
zakład taki poddałby jedy
nie reorganizacji.

Teraz trzeba ogłaszać 
przetargi na wykonywanie 
prac remontowych i jest to 
pewnego rodzaju reglamen
tacja zamówień. A co to zna
czy, nam Polakom tłuma
czyć nie trzeba. Zawsze przy 
tej okazji rodzą się wątpli
wości, co do sprawiedliwego 
wyboru wykonawcy. I gdy
by dotyczyło to tylko np. 
remontu willi prezesa 
zarządu - nie miałbym nic 
przeciwko takiemu załat
wianiu sprawy, skoro płaci

W o k ó ł  s ł u p k ó w
c. d. ze strony 1 

kcjach /a  czasem i w ich trakcie/ 
na Rynek w celach rekreacyjno - 
towarzyskich. Ot taki, nie tylko 
przecież rybnicki, młodzieżowy 
zwyczaj. A wiosną młodzieży 
będzie jeszcze więcej...

Padały również konkretne 
propozycje rozwiązania zaist
niałej sytuacji. I znów jedni pos
tulowali wydawanie specjalnych 
zezwoleń na dojazd do konkret
nego miejsca, inni udoskonale
nie systemu opartego na stoso
waniu specjalnych „zegarów,, 
umieszczonych za przednią 
szybą pojazdu, na których 
właściciel pojazdu zaznacza go
dzinę swego przyjazdu 
i wzmożonej kontroli prowa
dzonej przez funkcjonariuszy 
straży miejskiej. Ktoś zapropo
nował wyłączenie z ruchu jedy
nie samego Rynku i zniesienie

ograniczeń ruchu na ulicach 
przyległych. Najwięcej emocji 
wzbudziły, rzecz jasna, słupki 
uniemożliwiające w znacznie 
większym stopniu niż ustawione 
na poboczach znaki, wjazd do 
strefy śródmiejskiej. Pojawiły 
się nawet głosy, by do czasu 
rozwiązania całej sprawy 
w ogóle je usunąć, znosząc wsze
lkie ograniczenia.

Ostatecznie zebrani przystali 
na propozycję prezydenta J. 
Makosza i wybrali spośród sie
bie 9 osobową komisję, która 
już w poniedziałkowy poranek 
spotkała się z prezydentem mia
sta, odpowiedzialnymi za gos
podarkę komunalną wiceprezy
dentami Marianem ADAM
CZYKIEM i Michałem ŚMI
GIELSKIM oraz naczelnikiem 
wydziału komunikacji UM Je
rzym WRÓBLEM. Na spotka
niu tym postanowiono w strefie

śródmiejskiej wprowadzić na 
próbny okres jednego miesiąca 
zmienione zasady /propozycja 
miasta/ organizacji ruchu. Po 
tym okresie wprowadzone zo
staną ewentualne zmiany 
i wkrótce wprowadzona zostanie 
ostateczna organizacja ruchu 
drogowego w śródmieściu.

A oto obowiązujące zasady 
ruchu w samym centrum miasta:

Mieszkańcy, właściciele pose
sji, osoby prowadzące działal
ność w strefie śródmiejskiej, po
siadający zapewnienie miejsca 
postoju na terenie posesji, otrzy
mają karty strefowe, dające 
możliwość nieskrępowanego wja
zdu przez całą dobę na podstawie 
karty z wpisanym numerem reje
stracyjnym pojazdu, wystawionej 
za przednią jego szybą. Jedynym 
utrudnieniem będzie fakt konie
czności wjazdu do strefy w godzi
nach 10. 00 - 18. 00 od ulicy Raci
borskiej i wyjazdu tą drogą.

W godzinach 18. 00 - 10. 00 
wjazd do strefy będzie możliwy 
ulicami Sobieskiego, Kościelną,

Metropolita Górnośląski 
gościem Urzędu Miasta

c. d. ze strony 1 
Teraz Górny Śląsk stanowi 
całość tworząc jedną 
archidiecezję,,.

Na zakończenie spotka
nia, wywodzący się przecież 
właśnie z Rybnika abp. Da
mian ZIMOŃ otrzymał 
z rąk prezydenta miasta 
upominek w postaci obrazu 
przedstawiającego rybnicki 
Ratusz. Po zwiedzeniu kilku 
pomieszczeń Urzędu Mias
ta, Damian ZIMON w to- 
warzstwieprezydenta Józefa 
MAKOSZA, wiceprezy
dentów oraz wspomnianych

wcześniej księży JOŚKO 
i KLONA, udał się na krótki 
spacer po śródmieściu, od
wiedzając m. in. odnowiony 
Rynek i Pl. Wolności. Nie
spodziewane spotkanie oko 
w oko z arcybiskupem było 
dla wielu przechodniów spo
rym zaskoczeniem, różne 
więc były reakcje przecho
dniów. On tymczasem ze 
stoickim spokojem pytał go
spodarzy Rybnika o intere
sujące go kwestie. Ba, nie 
omieszkał nawet skontrolo
wać dokładności ratuszowe
go zegara. Gospodarze po

kazali ponadto gościowi 
podstawowe inwestycje 
miejskie, jak bazę służb ko
munalnych, tarogiwsko oraz 
nowe rondo.

W godzinach popołudnio
wych , metropolita
górnośląski gościł w redakcji 
„NOWIN,,, wystawiając na 
ciężką próbę naszą redak
cyjną dumę.

W  ten sposób dobiegła 
końca odbywająca się co 
pięć lat wizytacja kanonicz
na rybnickich parafii. Jej 
podsumowanie nastąpi na 
specjalnym spotkaniu, 
którego gospodarzem
będzie dziekan Henryk 
JOŚKO, 19 grudnia br.

Tekst i foto: 
WACŁAW TROSZKA

to z własnej kieszeni, tu cho
dzi jednak również o moje 
pieniądze. Wynajęcie obcej 
firmy wiąże się z większą 
płacą za wykonawstwo /a  co 
za tym idzie - z wyższym 
czynszem/, niż w przypadku 
pracy wykonanej przez włas
ny zakład usługowy.

Sprawą drugą, nie wy- niewyjaśnioną na tym zebraniu, 
był problem nieprzekazania 

instalacji sieci wodno-kana
lizacyjnej na osiedlu „Nowi
ny,,  Rejonowemu
P r z e d s i ę b i o r s t w u  
Wodociągów i Kanalizacji. 
Efektem jest zwiększony 
czynsz, w związku ze wzras
tającą w miarę zużycia awa
ryjnością tej sieci.

Sprawa trzecia - to utrzy
mywanie czynszów na nie
zmienionym poziomie od 
marca 1991 do 1992 roku. 
Wszystko wtedy drożało, 
a czynsze utrzymywano na 
niezmienionym poziomie. 
Efektem jest wzrost 
zadłużenia spółdzielni i dras
tyczne podwyżki czynszu 
w ostatnich miesiącach.

Na dwa lata odsunięto 
sprawę założenia liczników 
wody, co sprawia, że nadal 
nie mamy motywacji do jej 
oszczędzania. Atmosfera 
staje się gorąca, gdy docho
dzimy do tematu braku upo
ważnienia zarządu do zagos
podarowania niektórych lo
kali użytkowych, takich jak 
np. „Praktyczna Pani,, czy 
„Elegancja,, .

Dlaczego rada nadzorcza 
zostawiła te decyzje sobie? 
Dalej - nie rozwiązana jest 
sprawa zadłużenia kredyto
wego bloków przy ul. Ki
lińskiego. Osobnym tema
tem jest sprawa organizowa
nia i dokonywania wyboru 
wykonawcy na poważniejsze 
prace remontowe czy też 
ogłaszania przetargów na 
wynajem lokali, a później - 
sposób ich przydzielania 
i naliczania czynszów. Na
prawdę bulwersującą
sprawą, dotyczącą zwłasz
cza mieszkańców „Nowin,,, 
są efekty tzw. komercjaliza
cji działalności społeczno- 
wychowawczej. Ale o tym za 
tydzień.

Z J. Gorczycą, wiceprze
wodniczącym d /s  organiza
cyjnych Rybnickiej Spółdzie
lni Mieszkaniowej w Rybniku 
rozmawiał CZ. GOLIŃSKI

Raciborską, Zamkową i Reja. 
Wyjazd ze strefy ulicami Raci
borską, Korfantego, Rynkową, 
św. Jana. Na znakach ustawio
nych przy ulicy Sobieskiego, 
Kościelnej, Zamkowej i Reja 
będzie dodatkowa informacja, że 
w godzinach od 10. 00 do 18. 00 
istnieje możliwość wjazdu do 
strefy ul. Raciborską. Jeżeli mie
szkaniec lub właściciel posesji 
podjedzie z dostawą, powinien 
zabrać bilet strefowy od straży 
miejskiej /tylko w godzinach od
10. 00 do 18. 0 0 /. Pojazdy zaopa
trzenia i pojazdy klientów, 
którzy dokonali zakupów to
warów o dużych gabarytach 
mogą wjeżdżać w godzinach od
18. 00 do 10. 00 rano ulicami So
bieskiego, Kościelną, Raci
borską, Zamkową i Reja. W go
dzinach od 10. 00 do 18. 00 tylko 
ulicą Raciborską. Czas postoju 
pojazdów w strefie jedynie na 
czas niezbędny do za- i rozładun
ku, tj. maksimum na 30 minut. 
Po stwierdzeniu konieczności 
wjazdu w strefę, funkcjonariusz 
straży miejskiej wyda bilet wjaz
du do strefy, wypisując na nim 
godzinę wjazdu. Przekroczenie 
czasu postoju w strefie pociągnie 
za sobą sankcje przewidziane za 
tego typu wykroczenia.

Klienci będą mogli wjechać 
w strefę na podstawie rachunku 
wystawionego przez sklep, po do
konaniu zakupu. Ograniczenie 
tonażu pojazdów zostanie znie
sione.

Najbliższy miesiąc pokaże czy 
przyjęte rozwiązanie zdaje eg
zamin, choć jak znam życie, oce
na mieszkańców i handlowców 
będzie odbiegać od tej, którą 
wystawią sami przechodnie, 
pragnący bez obaw i tłoku 
człapać od sklepu do sklepu, 
a zatem cała ta sprawa to praw
dziwy śródmiejski węzeł gordyj
ski.

WACŁAW TROSZKA

Popołudnie 
z posłem

We wtorek 1 grudnia od
było się w Bibliotece Miejs
kiej w Rybniku spotkanie 
z prezydentem Józefem MA
KOSZEM i posłem Porozu
mienia Centrum, Czesławem 
SOBIERAJSKIM.

Spotkanie zdominowały 
sprawy ogólnopolskie, zwła
szcza sejmowe. Poseł Sobie
rajski przedstawił własne, 
dość zresztą pesymistyczne, 
poglądy na polskie reformy 
od 1989 roku, opowiedział 
o kulisach tworzenia koalicji 
rządowych. Mówił o utwo
rzeniu Instytucji Skarbu 
Państwa, zmniejszeniu ilości 
ministerstw i ograniczeniu 
władzy urzędników nad ży
ciem gospodarczym, jako 
o pożądanych reformach.

Prezydent J. Makosz po 
raz kolejny został nazwany 
,,pierwszym od pół wieku 

prezydentem, który bardzo 
dużo robi dla miasta,, - na co 
odpowiedział, że wszystkie 
dokonania zawdzięczamy 
całej radzie, która aprobuje 
jego propozycje. Zwolennicy 
obecnego Zarządu Miasta 
mają w radzie zdecydowaną 
większość, dlatego można 
działać efektywnie. Dowie
dzieliśmy się również, że abp 
D. Zimoń zwiedził w czasie 
ostatniej wizyty w Rybniku 
nie tylko Rynek, ale i nową 
siedzibę MPGK - bowiem 
takie sprawy, jak gospodarka

W dniach 27 i 28 listopada 
w gmachu I  L.O. im. Po
wstańców Śląskich odbyła 
się konferencja Towarzystwa 
Szkół Twórczych, skupia
jącego najlepsze szkoły śre
dnie z całego kraju. Na pro
gram konferencji, w której 
udział wzięli przedstawiciele 
„ogólniaków,, z Krakowa, 
Torunia,  Bydgoszczy,
Wrocławia, Rzeszowa, 
Częstochowy, Kielc, Prze
myśla, Opola, Tarnobrzegu, 
Stalowej Woli, Warszawy, 
Katowic i kilku innych, 
złożyło się wiele 
interesujących wykładów, 
spotkań w grupach i poje
dynczych konferencjach 
poświęconych zagadnie
niom związanym z procesem 
wychowania, ale nie tylko. 
Rozmawiano również o śro
dowisku naturalnym i jego 
ochronie, emocjonalnym 
rozwoju młodego człowieka 
i miejscu miłości w jego ży
ciu. Poza oficjalnymi punk
tami, z którego każdy uczes
tnik konferencji mógł wy

gospodarka komunalna /czyli 
sprzątanie/ są dla miasta 
najważniejsze. Zmiany 
w Rybniku uzyskały oficjal
ne „błogosławieństwo„

Prezydent J. MAKOSZ 
zachęcał, by  skorzystać 
z obecności posła i jemu 
właśnie zadawać pytania, 
obiecując, że sam będzie się 
spotykał z mieszkańcami 
miasta jak najczęściej.

Pytano o wiele spraw, 
w większości dotyczących 
całego państwa - o reprywa
tyzację, konstruktywność 
opozycji, symbole wojsko
we, itd. Pytanie najbardziej 
dotyczące ROW brzmiało: 
co będzie z kopalniami, które 
staczają się po równi 
pochyłej?

Poseł Cz. SOBIERAJSKI 
stwierdził, że brał niedawno 
udział w polsko - francuskiej 
konferencji „Pespektywy 
węgla kamiennego w świecie,, 
i przekonał się, że węgiel nie 
jest paliwem, z którego świat 
rezygnuje - 40 procent ener
gii uzyskuje się obecnie 
z węgla. Traktowanie wydo
bycia węgla jako przemysłu 
„do likwidacji,,, przeciąga
nie obecnego stanu, zabija 
górnictwo.

Dlatego konieczna jest 
ustawa, która potraktuje ten 
przemysł inaczej niż inne - 
bo jest on strategiczny. Roz
wiązanie problemów widzi 
poseł Cz. Sobierajski w stwo
rzeniu koncernowej struktury 
górnictwa.

Spotkanie trwało kilka 
godzin, a sala Biblioteki 
Miejskiej była prawie pełna.

K. M.

brać interesujące go pozycje, 
był oczywiście czas na wiele 
zupełnie swobodnych spot
kań, w czasie których 
w rożnych konstelacjach pe
rsonalnych rozmawiano
o wielu problemach związanych
nych tak z edukacją, jak i sa
mym człowiekiem, mozolnie 
poszukującym odpowiedzi 
na wiele podstawowych 
w sensie egzystencjalnym 
pytań. Wszystkim tym kulu
arowym konwersacjom
sprzyjała ogólna atmosfera 
konferencji, daleka od 
chłodnej oficjalności i pseu
donaukowej etykiety,
w czym duża zasługa gos
podarzy czyli nauczycieli
i uczniów rybnickiego li
liceum, a także samych gości 
bez zahamowań
nawiązujących nowe znajo
mości.

Choć spotkała się profe
sorska i uczniowska elita, 
nikt nie zadzierał nosa, prze
ciwnie wyczuwało się atmo
sferę autentycznego
„interszkolnizmu„.

/w a c k /

Górnicze nadzieje
c. d. ze strony 1 

wyłącznie środkami
z wpływów ze sprzedaży 
w ęgla/ Sprzyjają im 
również pewne czynniki 
zewnętrzne, takie jak libera
lizacja niedawnych ograni
czeń eksportowych oraz 
wyłączenie ceny węgla spod 
kontroli Izby Skarbowej.

Trzeba sobie jednak 
również zdać sprawę, iż sy
tuacja wielu innych, często 
starych kopalń, jest o wiele 
trudniejsza. Przykład kopa
lni „Jankowice* pokazuje 
najlepiej, jak wiele w naszym 
rodzimym przemyśle wydo
bywczym trzeba zmienić, 
przestawiając poszczególne 
zakłady na prawidła gospo
darki wolnorynkowej. Kie
dyś kopalnie utrzymywały

szkoły, kluby sportowe 
i różne inne instytucje mniej 
lub bardziej publiczne. Tam
te czasy nieprędko wrócą, 
jeśli w ogóle.

Najważniejsze jest jednak 
to, by polskie kopalnie 
dzięki ich reformowaniu 
utrzymały finansową
równowagę, unikając zwol
nień z pracy, będących 
częstokroć początkiem wielu 
rodzinnych kłopotów i nie
powodzeń. Miejmy również 
nadzieję, że za sprawą nowo
czesnych technologii zmniej
szy się uciążliwość kopalń 
dla środowiska naturalnego 
i mniej będzie na kopalniach 
wypadków. Żeby żyć trzeba 
pracować, ale żeby praco
wać trzeba żyć.

WACŁAW TROSZKA

Spotkanie szkolnych elit
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Z a  m i e d z ą .W „Europie,, kobiety chodzą do Gimnasium - poćwiczyć
W tzw. „Europie,, kobiety 

po pracy /także i domowej/ 
chodzą do „Gimnasium,,. 
Nie jest to szkoła wieczoro
wa, a klub jak sama nazwa 
wskazuje - gimnastyczny. 
W każdym „Gimnasium,, 
można poćwiczyć, pod 
okiem instruktora i z odpo
wiednimi przyrządami. 
W klubie jest sauna, masaże, 
basen i usługi kosmetyczne. 
Bardzo jest modnie, jeśli 
wiotka dzieweczka biegnie 
do swojego klubu, żeby pod
nosić ciężary. Skutki takiej 
mody są zresztą widoczne, 
bo panie do sześćdziesiątki 
wyglądają znakomicie. Kto 
chce być piękny w Rybniku, 
ma spory kłopot. Najlepszy 
jest basen przy „Elektrowni,,
- ciepły, czysty, z naprawdę 
ogrzaną wodą i ukwieconym 
wnętrzem. Można tam sko
rzystać z sauny, rozmaitych 
masaży, ale tylko jeśli się ma 
samochód, albo mieszka na 
pobliskim osiedlu.

Bliżej centrum Rybnika, 
na ul. Piasta 21, działa „Gim
nasium po polsku,,. Jest tu 
oczywiście sala gimnastycz
na, w której prowdzi się /w  
poniedziałki, wtorki, środy 
i czwartki/ gimnastykę przy 
muzyce dla pań, która kosz
tuje 200 tys. miesięcznie. Po 
niej panie mogą skorzystać 
z solarium, które opala i do
starcza witaminy D. Po 
czym można się wydepilo
wać ciepłym woskiem. Po
dobno taki zabieg osłabia 
włosy, a powtarzać go trzeba 
nie częściej, niż co 6 tygodni. 
Przyjemność posiadania gła
dkich łydek kosztuje 80 tys., 
oczywiście depilacja całych 
nóg i „bikini,, jest droższa.

Panie których nadwagi sa
ma gimnastyka nie zwalczy, 
mogą się zdecydować na ma
saż komputerowy. „Wybra
ne części,, ciała otacza się 
rozgrzewającym pasem, 
który powoduje pocenie. Po 
zabiegu obwód zmniejsza się 
od 1 do 5 centymetrów. Ale 
nikt nie może zagwaranto
wać, że klientka nie powróci 
do wcześniejszych roz
miarów, jeżeli nie zmieni die
ty i trybu życia. Żeby kura
cja miała skutek, należy 
przyjąć co najmniej 10 za
biegów /po 105 tysięcy je
den/. Rekordzistka była 14 
razy! Do kosztów należy 
doliczyć nowe ubrania, bo 
stare będą za szerokie...

Relaks w „
Kto woli być masowanym 

przez człowieka, nie kompu
ter, może sobie i taką przyje
mność zafundować. Po tych 
wszystkich męczarniach 
można posiedzeć w barze 
kawowym i nadrobić straco
ne kilogramy „Snickersem,,. 
Są też napoje: kawa, herba
ta, ziółka, mleko. W barze 
nie wolno palić. Szkoda, że 
nikt tu dla klientów nie przy
gotuje surówki, sałatki owo
cowej, albo świeżego soku 
z marchewki, czy kanapki 
z razowca z twarożkiem 
i kiełkami. Wtedy byłoby 
naprawdę zdrowo.

Oprócz upiększania,

też masaże lecznicze. Osoby, 
które mają trudności 
z wyjściem z domu /inwali
dzi ruchu, albo ludzie leczeni 
po wypadkach/, mogą 
zamówić masaż we własnym 
mieszkaniu.

Ponadto w „Relaksie,, jest 
sklepik, który sprzedaje 
zioła, parafarmaceutyki, 
preparaty odchudzające, 
sprzęt ortopedyczny /np. 
kule, balkoniki, podpórki, 
nasadki/, a także stroje dla 
lekarzy. Adam Zastawa chce 
rozszerzyć usługi, szuka więc 
kontaktu z ortopedą i der
matologiem, aby klienci mo
gli na miejscu zasięgnąć po

Tak wygląda sala ćwiczeń w „Relaksie,,  Foto: wack

również się tu leczy. W 4-6 
osobowych grupach ćwiczą 
dzieci z wadami postawy. 
Ćwiczenia odbywają się 12 
razy w miesiącu, 
z miesięczną opłatą 250 
tys. zł. Jeżeli dziecko zacho
ruje, to może nadrobić stra
cone zajęcia w którąś so
botę.

Gimnastyka kręgosłupa 
dla dorosłych, prowadzona 
metodami szpitalno-sanato
ryjnymi /jak to określił 
właściciel, Adam ZASTA
W A/ odbywa sią dwa razy 
w tygodniu. Wykonuje się

rady lekarskiej. Jest tu wol
na sala, w której można or
ganizować kursy języków 
obcych - niestety, nie ma 
chętnych do ich prowadze
nia. Zachęcamy więc lekarzy 
i filologów do współpracy 
z „Relaksem,,.

Prócz tych wszystkich at
rakcji w „Relaksie,, odby
wają się „treningi zachowań 
asertywnych,,. Kiedy zapy
tałam prowadzące panie, co 
to są zachowania asertywne, 
dowiedziałam się, że łatwiej 
powiedzieć czym zachowa
nia asertywne nie są. Nie są

to zachowania agresywne, 
wymuszone, ciągle powta
rzane, zamknięte na drugie
go człowieka, z czego by 
wynikało, że asertywne zna
czy twórcze, spontaniczne, 
otwarte i tolerancyjne. Tre
ning polega na omówieniu 
swoich problemów i ćwicze
niu nowych sposobów ra
dzenia sobie z trudnościami, 
czyli na psychodramie. 
Wszyscy uczestnicy biorą 
udział w inscenizowaniu sy
tuacji, w których któreś 
z nich nie może sobie pora
dzić; wszyscy też wyrażają 
opinie /nie oceny/ o jego 
zachowaniu w takiej „scen
ce,,. Pierwsza seria spotkań 
odbyła się w październiku. 
Uczetnictwo kosztowało 
250 tys. za 15 godzin zajęć. 
Jeżeli grupa będzie liczyć po
wyżej dziesięciu osób, cena 
może zostać obniżona. 
W zajęciach mogą brać 
udział dorośli, poza tym nie 
ma ograniczeń. Trening pro
wadzą dwie kobiety - Wanda 
ŚWITAŁA /z  wykształcenia 
polonistka/ i Maria PO
KOJ. Obie same uczestni
czyły w takich zajęciach 
i uważają, że zmieniło to ich 
życie. Przez kilka lat uczyły 
się psychoedukacji, praco
wały w placówkach psycho
terapeutycznych. Wanda 
Świtała ma zamiar całkowi
cie się przekwalifikować na 
psychoterapeutę. Obie panie 
postawiły sobie za cel otwar
cie Państwowego Ośrodka 
Pomocy Psychologicznej. 
Starania trwają od czerwca. 
Jak łatwo zgadnąć, na taki 
ośrodek brakuje pieniędzy 
i nie wiadomo kto właściwie 
miałby je wyłożyć, miasto 
czy kuratorium. W Ośrodku 
odbywałyby się zajęcia dla 
dzieci,  młodzieży,
dorosłych. W planach są 
spotkania dla rodziców 
i nauczycieli pomagające po
radzić sobie z wychowaw
czymi problemami. Przewi
dziany jest też dla peda
gogów kurs dramy, czyli in
nego, atrakcyjnego sposobu 
prowadzenia lekcji, zajęć 
świetlicowych i wszelkich 
spotkań z młodzieżą. Psy
choterapeuta szukają loka
lu w centrum Rybnika, 
w którym mógłby powstać 
ośrodek. Można się z nimi 
kontaktować w „relaksie,,, 
w każdy piątek, od 17. 00 do 
20 . 00 .

KLAUDIA MICHALAK

Co serwująw
„Pat,,, „Zapaść,,, „Ilu 

was? Raz! „, „Wody!...,,, „Po 
szarość,,. I zaraz obok: 
„Romanowski w sklepie 
z pedałami,,, „Kuszenie 
pieniędzy,,, „Kordowski 
rozdziela baty i mar
chewki...,,.

Te energiczne, pełne wer
wy tytuły przepisałem 
z trzech pierwszych nu
merów SERWISU WO
DZISŁAWSKIEGO, który 
począwszy od 15 września 
br. wydaje Zarząd Miasta 
Wodzisławia Śląskiego. G a
zeta lokalna, tak jak nasza - 
samorządowa, na dodatek 
wydawana u sąsiadów zza 
miedzy; czy muszę dodawać, 
że pierwsze numery „SER
WISU...,, pochłonąłem jed
nym tchem?

Nie zawiodłem się. Redak
torzy pisma: Józef ROMA
NOWSKI /naczelny/, 
Elżbieta KOWALSKA, Ja
cek KORDOWSKI, Krzy
sztof KROWICKI i Józef 
ŻA K /fotoreporter/nie boją 
się brać byka za rogi: przed
stawiają konflikty, które 
dzielą naszych sąsiadów, jas
no i ostro! Spory wokół loka
lizacji spalarni śmieci, pro
blem braku wody, zapaść 
budżetu miasta... - sprawy, 
które i w Rybniku nie są 
nam obce. Bezrobocie, 
służba zdrowia, biznes, 
spięcia wśród rajców miejs
kich, życie kulturalne, 
oświata... Nauczyciele, 
strażnicy miejscy, taksówka
rze, numizmatycy, policjanci 
i kombatanci - każdy znaj
dzie coś o sobie i dla siebie. 
Co serwują w „SERWI
SIE”? Całą rozmaitość loka
lnego, niekiedy prowincjo
nalnego /w  sensie ducho
wym/ życia.

Obok nas - w Wodzisła
wiu - ludzie borykają się z ty
mi samymi co my problema
mi - przyziemnymi, ale decy
dującymi o jakości życia: 
zniszczone środowisko na
turalne, braki w kasie mias
ta, porządki komunalne, 
kłopoty ze ściąganiem po
datków - to tylko niektóre 
problemy młodych władz sa
morządowych. To wszystko 
można znaleźć w piśmie ko
legów z Wodzisławia, którzy 
/to  także świetny pomysł/ 
w rubryce zatytułowanej

W odzisław iu ?
„Konkurencja donosi,, cy
tują/tzn. czytują/także nas. 
Nie dam się zwariować 
i słowa „konkurent,, nie 
wezmę poważnie. Jak wiele - 
wodzisławianie i rybniczanie 
oraz „Serwis...,, i „GR,, - 
mają wspólnego, niech świa
dczy fakt, że na łamach „Ser
wisu...,, mowa o Międzyg
minnym Związku
Wodociągów i Kanalizacji 
/  z siedzibą w Wodzisławiu/ 
czy Międzygminnym
Związku Telekomunikacyj
nym /w  Rybniku/ - obej
mujących oba nasze miasta. 
W „Serwisie...,, i w naszej 
„Gazecie...,, wypowiada się 
Danuta Węgrzyk, znana po
pularyzatorka muzyki. Wie
le mamy wspólnego - przede 
wszystkim to, że pokazujemy 
prawdę o nas samych, a to 
z pewnością dobry sposób na 
uczestnictwo w ruchu prze
mian.

O tym, czy „Serwis Wo
dzisławski - jak pytają jego 
redaktorzy - pokrywa się 
choć w części z wyobrażenia
mi wodzisławian o formule 
i zainteresowaniach gazety 
lokalnej - zdecydują sami 
mieszkańcy tego miasta. Je
dno jest pewne - redaktorzy 
pomagają im w tym wyborze 
jak potrafią - nie tylko skan- 
dalizującymi tytułami i języ
kiem pełnym kolokwia- 
lizmów /„cholera,, na tych 
łamach nie jest nazwą choro
by/. To podoba mi się naj
mniej, ale mimo wszystko 
podoba, gdyż nie należy za
mykać oczu na popularność 
pism takich jak „Nie,, czy 
„Skandale,, - specjali
zujących się nie tylko 
w schlebianiu czytelnikowi, 
ale przede wszystkim 
w chwytaniu go poniżej pasa 
/co najwyraźniej pewien typ 
odbiorcy bardzo sobie ceni/.

Na łamach „Serwisu...,, 
podoba mi się umiejętna gra 
wielkością i krojem czcionki 
oraz dynamiczne wykorzys
tywanie trójbarwnej szaty 
kolorystycznej. Całość do
pełniają dowcipne, z rzadka 
wyłącznie ilustrujące tekst, 
fotografie Józefa Żaka oraz 
„kreski,, Jacka Kordowskie
go. Taki „Serwis...,, warto 
czytać - to pożywne, lekko- 
strawne danie.

GRZEGORZ WALCZAK

Jesienią do szkoły się 
idzie, lub szkołę się wspomi
na. Ja wspominam, ale nie tę 
odległą z lat dziecięcych lub 
nastoletnich... Ja wracam 
myślą do swojej szkoły dla 
dorosłych, do której cho
dziłam od lutego do czerwca 
tego roku. Szkoła nosi 
piękną nazwę Etoile, czyli 
Gwiazda, a mieści się w Pa
ryżu przy placu St. Germain 
des Pres. Dlaczego piszę
o niej? Pomyślałam, że 
w chwili, gdy pełno w prasie 
ogłoszeń reklamujących 
rożne kursy i szkoły języko
we może zainteresuje czytel
nika, jak wygląda taka nau
ka w wydaniu francuskim na 
przykładzie Etoile. Jak tam 
trafiłam?

Kilka lat temu, za czasów 
mojego pierwszego dłuższe
go pobytu we Francji pewna 
pani profesor powiedziała 
mi - to ulica nauczyła panią 
francuskiego. W ten sposób 
podsumowała fakt, że brak 
mi podstawowych wiado
mości gramatycznych, a mój 
francuski jest bardzo, ale to 
bardzo potoczny. Słów pani 
profesor nie zapomniałam
i od dłuższego czasu wybie
rałam się do porządnej 
szkoły, aby w końcu moja 
francuszczyzna stała się 
mniej „uliczna,,. Moment 
ten nadszedł na początku te-

F r a n c u s k i  w e  F r a n c j i

Pierre, Claire, Florence i... reszta
go roku, wyjechałam do 
Francji i musiałam się zdecy
dować co wybrać: Alliance 
Francaise, Instytut Katolic
ki czy Etoile, którą polecali 
mi znajomi. Ponieważ o Al
liance w Paryżu 
nasłuchałam się wiele, także 
niezbyt pochlebnych opinii, 
w  Instytucie Katolickim, 
który ma doskonałą markę 
zażądano ode mnie wizy stu
denckiej, natomiast w Etoile 
nie chciano nic prócz pie
niędzy - postanowiłam zo
stać przy niej. I nie żałuję.

Do szkoły tej można zapi
sać się w dowolnym momen
cie roku, z tym, że trzeba na 
początek opłacić z góry 
3 miesiące nauki, potem 
można już płacić co miesiąc - 
niestety dużo, bo 1, 5 tysiąca 
franków. Zajęcia są codzien
nie - 2 godziny zegarowe 
i tyleż samo co najmniej trze
ba przeznaczyć na pracę 
w domu, jeśli chce się 
porządnie zrobić zadane 
ćwiczenia. Grupy są małe, 
ok. 10 osób - jest kilka po
ziomów nauczania - także 
dla zupełnych debiutantów.

Szkoła jest świetnie 
położona. W samym sercu

St. Germain des Pres, obok 
kawiarni „Deux Magots,, - 
sławnego miejsca spotkań 
egzystencjalistów i artystów 
w latach powojennych. Le
genda jest ciągle żywa, więc 
kawiarnia przyciąga intelek
tualistów, turystów, a także 
filmowców. Mniej więcej 
2 razy na tydzień wychodząc 
ze szkoły mogliśmy obser
wować spotkania Jej i Jego 
przy stoliku na tarasie 
„Deux Magots,, zawzięcie fi
lmowane przez pana opera
tora.

Sama szkoła jest nieduża: 
kilka salek, kilkudziesięciu 
uczniów, 5 pań uczących, no 
i Madame Gaillard. Jest ona 
jedną ze współzałożycielek 
szkoły, jej szefową, sekre
tarką -jednym słowem DY
REKCJĄ. Jak głosi wywie
szka, można się do niej zwra
cać ze wszystkimi problema
mi jakie napotka zagubiony 
cudzoziemiec, uczeń Etoile. 
Madame Gaillard - bardzo 
elegancka, po 50-tce, hisz
pański typ urody, brunetka 
zaczesana w kok, cały czas 
śmiejąca się, egzaltowana; 
gdy wpadała czasem na 
zajęcia - ochom i achom nie

było końca. Należy do tych 
uroczych Francuzek, które 
podejrzewam, że w życiu 
prywatnym są niezłymi 
jędzami. A może się mylę...

Jak by nie było Madame 
Gaillard dobrze reprezentu
je szkołę, a szkoła dba o swój 
image. Jak to robi, zoba
czyłam w tydzień po roz-

poczęciu przeze mnie nauki. 
Nagle w połowie lekcji 
wkroczyła Madame niosąc 
uroczyście tort i butelkę sza
mpana. Ucałowała Sophię, 
a po chwili wszyscy śpiewa
liśmy „Joyeux anniversai
re,,. W ten sposób są fetowa
ne urodziny każdego 

c. d. na stronie 5
To również Paryż...
Nowoczesny luk w dzielnicy La Defense na jednej linii z Placem Zgody i Łukiem Triumfalnym.
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY 
 pod redakcją MARIANA RAKA

K olejny  
sukces a rty s ty c z n y  
zespołu „OBLICZA,,

Organizowane od 1974 działającego w Rybnickim 
roku przez Wojewódzki Ośrodku Kultury - przyznano 
Ośrodek Kultury w Katowicach     im bowiem połowę wszystkich 
Katowicach WOJEWÓDZKIE     kich nagród i wyróżnień. 
PRZEGLĄDY AMATORSKIEJ    Jury zakwalifikowało do 
SKIEJ TWÓRCZOŚCI     wystawy 21 zgłoszonych prac 
PLASTYCZNEJ cieszą się     17 autorów, nie odrzucając 
wśród plastyków - amatorów     ani jednego obrazu. Lauretami 
torów bardzo dużym zainteresowaniem     mi zostali: Edward DĘBOWSKI 
zainteresowaniem. Są one okazją     SKI - II nagroda, Tadeusz 
do ujawnienia aktualnego     GRYT - IV nagroda, Paweł 
obrazu możliwości     DRAGON, Jan ŚLIŻEWSKI
twórczych osób rozmiłowanych     Walentyna KLIMKIEWICZ 
rozmiłowanych w sztuce. Zamiłowanie     KLIMKIEWICZ, Eugeniusz KRETEK 
do plastyki nieprofesjonalnej       i Agnieszka GRAJEWSKA - 
nieprofesjonalnejnej w naszym regionie     jest wyróżnienia. 
faktem znanym, a w każdym    Ponadto w wystawie
przeglądzie  „ O D  GMINY     udział wzięli:  Elżbieta
DO WOJEWÓDZTWA„     Gąska, Kazimiera Drewniok,

Hanna Grzonka, Melania 
amatorów prezentujących     Kobrynowicz, Magdalena

W tym roku komisja artystyczna     Supień, Irena Wiktor, Norbert 
artystyczna powołana przez      Frai, Teodor Godziek i Maksymilian
wojewódzki Ośrodek Kultury     Maksymilian Hojka 
kultury w K atowicach, po      Wypada dodać, iż w IX 
wcześniejszym przeglądzie     PRZEGLĄDZIE AMATORSKIEJ 
prac plastycznych w  wyznaczonych     AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI 
wyznaczonych regulaminem 7 regionach     PLASTYCZNEJ który odbył 
regionach województwa kato-     był się w listopadzie 1990 r. 
katowickiego, zakwalifikowała     w Katowicach, laureatami 
do wystawy, która odbyła     6 głównych nagród byli 
się w listopadzie br. w zawierciańskim     również członkowie zespołu 
zawierciańskim Domu Kultury,     p.n. „OBLICZA,,, 
spośród 281 zgłoszonych     Tak więc tegoroczny kolejny 
prac 102 prace 67 twórców.     kolejny sukces /7  laureatów/

W tej sytuacji, bardzo     jest potwierdzeniem aktyw- 
dużym sukcesem artystycznym     nosa i bardzo dużej świadomości 
artystycznym poszczycić mogą się     mości artystycznej wszystkich 
członkowie zespołu plastycznego     kich twórców, będących 
nego p. n. „OBLICZA,,,     członkami tego zespołu.

Tadeusz G RYT  - „MEMENTO,, IV  nagroda

Ogrzać
Można oczywiście rzecz 

skwitować banalnie: każdy 
kocha wspomnienia swojej 
młodości! Ale na sali Malej 
Sceny Rybnickiej zgroma
dziła się 1 grudnia bardzo 
zróżnicowana publiczność; 
od licealistów do ich ro
dziców, było także 
małżeństwo z dwojgiem 
przedszkolaków, a na scenie 
był PIOTR SZCZEPANIK! 
Idol lat sześćdziesiątych, 
czyli epoki, która jeszcze te
go słowa nie znała, zmierzył 
się ze swoją dawną sławą, ze 
wspomnieniami przyniesio
nymi przez wszystkich, 
którzy przyszli na jego reci
tal. I znów wzruszył wszyst
kich tak jak dawniej, znów

serce...
każdy chciał śpiewać Szcze
panika, tak jak kiedyś, gdy 
nawet z mysiej dziury roz
brzmiewały „Żółte kalenda
r z e ,, , gdy „Kormorany,, la
tały od rana do wieczora, 
a nocą też... Artysta nie za
sklepił się tylko we wspo
mnieniach. Zaproponował 
również nowe piosenki do 
wierszy największych: 
Leśmiana, Miłosza, Lecho
nia, Zagajewskiego.

Publiczność po każdej ko
lejnej piosence, starej i no
wej, tajała coraz bardziej, 
widać było, że wszyscy przy
szli tutaj ogrzać swoje serce, 
więc wspólny śpiew z PIOT
REM SZCZEPANIKIEM 
był już oczywistą konsek
wencją tego nastroju.  /em/

W tak zimnych czasach dobrze ogrzać serce przy artyście...
Foto: wack

ABECADŁO

RZECZY

Ś LĄSKICH

„Czekej  no, pieronie jeden, 
przidzie świynty Mikołoj, to 
ci wyszczylo kobyrym po tych 
galotach...,, - straszyło się za 
złe zachowanie dzieci na 
Górnym Śląsku. Ten aspekt 
wspomnienia św. Mikołaja 
przypadającego na 6 grud
nia, nie różnił nas od pozos
tałych ziem chrześcijańs
kich. Na całym prawie świe
cie dzieci czekają przez cały 
rok na tego świętego, a do
rośli straszą nim, w końcu 
i tak dając tego dnia prezen
ty.

Święty przynosił do 
śląskiego domu prezenty 
o dowolnej godzinie, ale tyl
ko dnia 6 grudnia, lecz oso
biście pojawiał się 
u niektórych wyłącznie wie
czorami. Był ubrany w długi 
płaszcz, ornat lub kapę oraz 
w biskupią czapkę czyli 
mitrę. I nie dziwiło to niko
go, gdyż był przecież kiedyś, 
w IV wieku, biskupem mias
ta Miry.

Poczciwy brodaty starzec 
przychodził najczęściej 
w asyście pomocników: 
diabła i anioła. Zadaniem 
pierwszego było przypom
nienie św. Mikołajowi
o złych uczynkach dzieci, co 
często stawało się przyczyną 
sprawiedliwego gniewu 
Świętego i wymierzenia sto
sownej kary. Diabeł wtedy 
trzepnął kilka razy pasem
i tak już sparaliżowanego ze

Św iętu  M ikołaj
strachu malca, na którego 
twarzy malowało się wy
raźnie mocne postanowienie 
poprawy. Później do akcji 
wkraczał pomocnik anioł, 
perswadował św. Mikołajo
wi, że karany właśnie delik
went ma jednak na swoim

Typowe jednak dla Górnego 
Śląska, było wręczanie „pre
zentów,, za złe uczynki. Te 
prezenty - ostrzeżenia to 
węgiel i „oszkrabiny,, /obie
rki z ziemniaków/, które do
stawało się przeważnie 
w starej papierowej torebce

Dzieci czekały na niego cały rok, dorośli straszyli nim od 
grudnia do grudnia, a on „świynty Mikołoj,, był im wszystkim 
bardzo potrzebny. I tak jest do dziś...
koncie kilka dobrych 
uczynków. I to powodo
wało, że Święty odwiązywał 
wielki wór i wyciągał prezen
ty. Były to przeważnie słody
cze, owoce, ubrania, ale 
przede wszystkim zabawki.

po mące lub cukrze. Bywało 
że dzieci, czy młodzież do
stawały i prezenty i „tytka 
z wonglym i łoszkrabinami„.

Następnego dnia dzieci 
były jakby grzeczniejsze, 
a rodzice z pedagogicznym

wyczuciem mówili: „ Widzisz 
huncfocie, jaki dobry jest św. 
Mikołaj, bo za te twoje 
zachowanie od nas nie 
dostałbyś prezentów. Ale 
pamiętaj sobie, na drugi rok 
Święty może stracić do ciebie 
cierpliwość...,,

Kiedy zabawki od broda
tego Świętego zaczynały po
woli powszechnieć, z coraz 
większą przyjemnością 
myślało się o świętach 
Bożego Narodzenia
i o następnych prezentach, 
od Dzieciątka. Na nie 
zresztą też trzeba było sobie 
zasłużyć. Ale za to w stycz
niu można było sobie pofol
gować, chociaż rodzice kon
sekwentnie, przez następne 
jedenaście miesięcy, szafo
wali i tym świętobliwym, pe
dagogicznym szantażem.

Dzisiaj, mimo zmieniają
cych się czasów, św. Mikołaj 
jest nadal obecny w świado
mości naszych dzieci. Został 
on jednak na naszej ziemi 
zaśmiecony kilkoma obcymi 
naleciałościami. A są nimi 
według mnie: sama nazwa 
„Mikołajki,,, /na Śląsku jest 
to przecież Dzień św. Mi
kołaja/, pokraczne przebra
nie w czapkę krasnoludka 
lub, broń Boże, w dziadka 
mroza, oraz to, że Święty 
roznosi prezenty aż do 
Bożego Narodzenia. Podob
nie obca naszej kulturze, ja
ko miejsce składania pre
zentów, jest skarpeta. U nas 
tradycyjnie otrzymywało się 
prezenty na progu, na 
wewnętrznym parapecie ok
na lub osobiście, do rąk 
własnych, od samego św. 
Mikołaja.

MAREK SZOŁTYSEK

c. d. ze strony 4 
z uczniów. Niestety ja swo
ich się nie doczekałam. Co 
pewien czas Etoile urządza 
ot tak bez powodu swoje 
święto czyli małe przyjęcie. 
Oczywiście fundując wszyst
ko łącznie z szampanem i in
nymi napitkami. Ponieważ 
„święto,, z reguły odbywa się 
rano, więc cały dzień cho
dziłyśmy potem z niezłym 
szumem w głowie. Piszę cho
dziłyśmy, a nie chodziliśmy 
ponieważ niestety 80 pro
cent uczniów szkoły to płeć 
żeńska. W czasie „święta,, 
spotykają się sąsiednie gru
py, bratają różne nacje, jest 
czas aby porozmawiać ze 
swoim profem /p ro f to skrót 
we Francji od słowa profes
seure/, wysłuchać rożnych 
szkolnych historyjek,
których skarbnicą jest oczy
wiście Madame. Tymi to 
prostymi metodami dyrekc
ja osiąga swój cel. W szkole 
jest miło i sympatycznie, 
prawie rodzinnie.
Oczywiście atmosferę tę 
tworzą także osobowości 
pań nauczających /o  naszej 
Florence opowiem później/. 
A teraz kilka słów 
o uczniach /a  może 
należałoby powiedzieć stu
diujących, ponieważ choć 
młodzi, są to ludzie jednak

dorośli/. Na lekcjach spot
kać można reprezentantów 
wszystkich kontynentów, 
w grupie w której byłam za
brakło tylko kogoś z Afryki. 
Chłopców niewielu - najbar
dziej dał się zapamiętać Pier
re - przystojny Brazylijczyk, 
który na kilka miesięcy przy
był do Europy. Pierre miał 
urodę wcale nie brazylijską - 
ciemny blondyn o niebies
kich oczach, jak się później 
okazało jego rodzice byli 
Francuzami, a Pierre po 
skończeniu studiów posta
nowił poznać lepiej kraj swo
ich przodków i stąd ten Pa
ryż. Manfred, którego 
początkowo brałam za Nie
mca był Austriakiem, 
a w dodatku misjonarzem 
w jednym z krajów afry
kańskich. Po 3 latach pracy 
dostał półroczny urlop 
i m. in. postanowił go wyko
rzystać na podszlifowanie 
swojego francuskiego.

Natomiast dziewczyny 
dzieliły się na dwie grupy: te, 
którym rodzice fundowali 
pobyt i szkołę w Paryżu, 
oraz te, które musiały zaro
bić na tę przyjemność pra
cując przeważnie jako „filie 
au pair„ /za pracę przy dzie
cku otrzymuje się mieszka
nie, wyżywienie oraz nie
dużą pensję/. Wyjątkiem 
była Luciana - Australijka,

wysoka blondynka, która 
pracowała w przedstawiciel
stwie dużej firmy australijs
kiej oraz Hiroko - Japonka 
„przy mężu,, - na delegacji.

Celia z Filipin, Gina z Ko
rei i bardzo sympatyczna 
Turczynka prowadziły 
ciężki żywot emigrantek. Na 
„święto,, szkoły Gina 
przyszła razem ze swoim 
skośnookim synkiem już 
urodzonym we Francji. Po 
prostu nie miała go z kim 
zostawić.

Do tych którym tata 
z mamą wszystko fundowali 
należała Sophia - najładniej
sza dziewczyna w grupie - 
Greczynka z Cypru, która 
studiowała już w USA, a te
raz zamierzała postudiować 
we Francji, nieśmiała Rebec
ca z Australii, mała i wyga
dana Veronique 
blondwłosa, choć Meksy
kanka.

Natomiast Niemki: ru
dowłosa Stefi oraz Marion 
o twarzy anioła z obrazów 
Boticellego - pracowały, za
jmując się dziećmi. Także 
„filie au pair„ była oryginal
na, rudowłosa Claire oraz 
moja rodaczka - Urszula. 
Zdaje się że przez tych kilka 
miesięcy z Polski, a może i ze 
Wschodu byłyśmy w szkole 
tylko dwie. Gdy patrzyło się 
na uczennice z Azji było widać

dać wyraźny podział na Ja
ponki i resztę. Jedne od dru
gich różniły się tym, że Ja
ponki bardzo, bardzo dob
rze pisały egzaminy, testy 
itp. w przeciwieństwie do 
Koreanek, Wietnamek itd. 
Natomiast łączyło je jedno. 
Gdy zaczynały mówić po 
francusku, ani w ząb nie 
mogłam ich zrozumieć. Po
dziwiałam Florence, naszą 
profesorkę, która rozumiała 
prawie wszystko. No cóż - 
ciągle miała do czynienia 
z francuskim w wersji ame
rykańskiej, angielskiej, nie
mieckiej, japońskiej.

Gdy myślę o szkole widzę 
Florence. Nieduża, żywa, 
okrąglutka stoi przed nami 
i gra. Bo taka lekcja to spek
takl. Musi nam wszystko 
wytłumaczyć po francusku. 
A ta grupa już dawno wyszła 
ze słownictwa typu stół, 
krzesło. Trzeba pokazać, za
grać, wręcz odegrać całą 
scenę. Ale Florence potrafiła 
wszystko. Nawet zagrać 
słowo „opatrzność,,. Podzi- 
wałam ją. Przez dwie godzi
ny z nami, a potem przez 
następne dwie z grupą wyżej 
utrzymywała niesamowite 
tempo. Miała plan i wie
działa doskonale, co chce 
dziś zrobić. Wiedziała także 
kiedy trzeba nam dać 
odetchnąć, zacząć coś lżej

lżejszego. Te dwie bite godziny 
byłyby bardzo męczące, 
gdyby nie poczucie humoru 
Florence i jej zdolności ko
mediowe. Bardzo podobało 
mi się, że nigdy nie dzieliła 
grupy na lepszych i gor
szych. Nie było oceniania, 
nie było także pytania w sen
sie klasycznym. Gdy po
wstawał problem mówił ten, 
kto wiedział. Miernikiem 
poziomu naszych wiado
mości był comiesięczny test. 
W Etoile nie używa się żad
nych książek. Codziennie 
każdy z uczniów dostaje 
kartkę z ćwiczeniami. Robi 
je w domu i oddaje. Codzien
nie Florence każdemu wska
zywała błędy, które popełnił. 
Potem wszystkie ćwiczenia 
są robione jeszcze raz na 
tablicy i tłumaczone. Potem 
znowu dostawaliśmy kartki 
z ćwiczeniami do domu i na 
lekcje. Zwroty, idiomy i gra
matyka, gramatyka. Czasa
mi materiałem do pracy były 
artykuły z gazet lub wyjątki 
dzieł literackich. Nieraz nau
ka języka zamieniała się 
w dyskusje - spór racji 
różnych kultur. Tak było 
gdy mieliśmy przygotować 
temat „konkubinat,,. Starły 
się wtedy Australijka Lucia
na z Greczynką Sophią. Dla 
Luciany sprawa była pro
sta: „dlaczego nie można

spróbować z kimś żyć, a jeśli 
nie wyjdzie to rozstaniemy 
się bez kłopotów,,. Ale 
piękna Sophia zawrzała - 
,,jak można tak myśleć! Jeśli 
kogoś kocham to nie mogę 
zakładać, że się z nim roz
stanę, czyli biorę ślub,,.

No cóż, wszystko co 
piękne kiedyś się kończy. 
Przyszedł czerwiec, a wraz 
z nim końcowy egzamin /u- 
znawany jest przez francus
kie Ministerstwo Edukacji/. 
Potem wręczenie dyplomu 
i ostatnia feta szkolna. 
Wspólne zdjęcia i wspólny 
wieczór w restauracji z Flo
rence. No i pożegnanie.

Co mi zostało prócz wie
dzy? Adresy, wizytówka 
Florence, wiara w to, że jesz
cze się kiedyś spotkamy. 
Wczoraj dostałam kartkę od 
Claire. Pisze, że ma już dosyć 
tych okropnych bachorów 
i pewnie zmieni pracę. Ale 
do Kanady na razie wracać 
nie chce. Zostaje w Paryżu....

EWA PODOLSKA
P. S. Gdyby ktoś z czytel

ników „GR„ był zaintereso
wany Etoile /prowadzi ona 
także miesięczną szkołą le
tnią/ lub innymi szkołami 
językowymi chętnie w miarę 
możliwości udzielę informa
cji.
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Szczęśliwa
trzynastka

Za dwa miesiące zostaną ro
zegrane Szachowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów na 1993 rok. 
RMKS Rybnik jako pierwszy 
klub w Polsce będzie na nich 
reprezentowany przez aż trzyna
stu zawodników. Dotychczas ża
den polski klub nie zdołał do
prowadzić do finałów nawet 10 
zawodników. Ten wynik najle
piej świadczy o pracy szkole
niowców w Rybniku. 
 Stało się tak w wyniku roz

strzygnięć, które zapadły w cza
sie zawodów półfinałowych. Od 
15 do 21 listopada w Wiśle grali 
juniorzy w kategoriach wieko
wych do 10, 12 i 14 lat. Star
towało po dwóch najlepszych 
z 11 województw. Tylko cztery 
pierwsze miejsca w grupie do 12 
i 14 lat, a pięć do lat 10 było 
premiowanych awansem do 
rozgrywek finałowych.

WYNIKI: do lat 10 -1 . Alicja 
CHM IELIŃSKA/7, 5 p. z 9/, 2. 
Elżbieta JANISZYN /7  p. /, 5.

Małgorzata WRÓBEL /5  p . /; 
do lat 12 - 1. Monika PAINTA 
/  7 p. /, 2. Maria WRÓBEL /6 , 5 
p/; juniorzy do lat 12 - 1. Maciej 
CHMIELIŃSKI /7 , 5 p/; do lat 
10 - 5. Marcin ROJKIEWICZ
/6  p. /.

Półfinały kategorii wiekowych 
do lat 16 i 18 rozegrano od 22 do 
29 listopada w Częstochowie.
Spośród rybniczan awans do fi
nałów uzyskali: do lat 16 Marcin 
WAŁACH, do lat 18 Małgorza
ta KUPCZAK i Przemysław 
GRĄDALSKI.

Oprócz wymienionych zawo
dników prawo gry w finale uzys
kały Monika BOBROWSKA 
i Małgorzata SZYDŁOWSKA. 
Ci, którzy zwyciężą w finałach, 
będą mogli reprezentować 
Polskę na mistrzostwach świata, 
zaś wicemistrzowie w mistrzost
wach Europy, które zostaną ro
zegrane w Barcelonie.

Pewna wyjazdu na obydwie 
imprezy jest Monika BOBRO
WSKA, który otrzymała już no
minacje z puli Światowej Federa
cji Szachowej FIDE za zdobyte 
medale w mistrzostwach świata 
i Europy. Do finałów jeszcze 
trochę czasu, można więc po
pracować nad formą, a wtedy 
okaże się, kto z młodych rybnic
kich szachistów do niej dołączy.

/g w /

Rybnicki SPEEDWAY 
FAN KLUB obchodził w listo
padzie pierwszą rocznicę swego 
istnienia. Przed rokiem, mimo 
spadku drużyny do drugiej ligi, 
w Rybniku panował swoisty 
nastrój szczęśliwości. Klubową 
drużynę przejęła osoba prywat
na - Roman Niemyjski i wszyst
ko wskazywało na to, że w ryb
nickim żużlu nastąpi wreszcie 
restrukturyzacja z prawdziwego 
zdarzenia. Już w listopadzie 
ubiegłego roku wiadomo było, 
że w przyszłym sezonie w ryb
nickim zespole występować 
będzie aktualny mistrz świata 
Duńczyk Jan Ósvald PEDER
SEN. Konkretne i dość spek
takularne poczynania nowego 
szefa rybnickiego żużla 
podągnęły za sobą dostrzegalną 
aktywność tych, którzy do tej 
pory swoje zainteresowanie 
żużlem wyrażali jedynie przy
chodząc na mecze i zasiadając 
na trybunach.

Entuzjazm kilku ludzi spra
wił, iż w listopadzie ubiegłego 
roku na miejskich słupach ogło
szeniowych pojawiły się skrom
ne plakaty, informujące o pierw
szym, założycielskim spotkaniu 
Rybnickiego Speedway Fanklu
bu. Klubowa świetlica wypełniła 
się po brzegi. Jednym z pierw
szych gości fanklubowiczow był 
właśnie sam Niemyjski, który 
przedstawił wspaniałą, choć ra
czej nieralną, jak się okazało, 
wizję przyszłośd rybnickiego 
żużla. Gdyby wtedy wypowie
dziane przez niego słowa przyto
czyć dzisiaj, pewnie wywołałyby 
u wielu sarkastyczny śmiech, ale 
wtedy te na wyrost czynione 
deklaracje okazały się bardzo 
brzemienne w skutkach, wzbu
dzając ogólny entuzjazm. 
Wkrótce fanklubowicze wypo
sażyli się w klubowe szaliki, nie
co później w zgrabne legityma
cje.

Co pewnien czas zapraszano 
żużlowców, obchodzących 
właśnie swoje urodziny bądź in
ne jubileusze i w czasie spot
kania po złożeniu życzeń i ob
darowaniu tradycyjnym już po
rcelanowym słoniem, nękano 
pytaniami, by jak najwięcej do
wiedzieć się o ulubionej dyscyplinie

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

44-253 Boguszowice
prow adzi sprzedaż rata ln ą  

bez p oręczycieli i bez pierwszej w płaty ,
sprzętu RTV, AGD, zestawów 

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

Linię kredytową obsługuje Górnośląski 
Bank Gospodarczy SA - filia Boguszowice.

Jubileusz Rybnickiego 
Speedway Fanklubu

linie sportu. Swój złoty okres     zmalała. Ci najwierniejsi jednak 
fanklub przeżywał, gdy do Rybnika     pozostali, wciąż jeździli na wyjazdowe 
Rybnika przyjechał wspomniany już     wyjazdowe mecze rybnickiego zespołu 
Jan O. Pedersen i w sali kon-     społu i przeżywali prawdziwą 
konferencyjnej Miejskiej Biblioteki     radość z powrotu do pierwszej 
Publicznej odbyło się spotkanie     ligi. Teraz, jak zwykle co piątek, 
fanklubowiczow z aktualnym     spotykają się w klubowej świetlicy 
mistrzem świata. Wkrótce roz-     świetlicy, choć warunki socjalne znacznie 
poczęła się żużlowa wiosna. cznie się pogorszyły, podobnie 
Fanklub wymalował na stadionie     jak w całym klubie. Nie ma na 
nie, tuż obok parkingu, swój     ogół światła i cotygodniowe

Kapitan rybniczan Mirosław KORBEL z okazji jubileuszu 
X-lecia startów otrzymał od fanklubu niemałych rozmiarów maskotkę, 
kwiaty i całusa od uroczej fanklubowiczki.

Foto: wack

specjalny sektor, w którym spo
tykali się na meczach ligowych 
ci wszyscy, którzy chcieli aktyw
nie i żywiołowo dopingować ry
bnicki zespół. Jakby na to nie 
patrzeć, to właśnie dzięki fank
lubowi na meczach 
odbywających się na rybnickim 
stadionie, mieliśmy nieco „wiel
kostadionowej,, sportowej at
mosfery. Niestety, z czasem z se
ktoru fanklubu uchodzić 
zaczęło powietrze i grupa tych 
najgłośniejszych widzów nieco

spotkania przypominają raczej 
wywoływanie duchów niż spot
kanie towarzystwa parasporto
wego. Ale zapał to zapał i wszys
tkie przeciwności losu można 
jakoś wytrzymać. Przecież już 
wkrótce zacznie przybywać dnia 
i rozpocznie się odliczanie dni 
do oficjalnego rozpoczęcia sezo
nu żużlowego roku 1993. Wpra
wdzie sytuacja w klubie nie 
wygląda najlepiej, ale wszyscy 
wierzą, że wszystko dobrze się 
skończy. Zresztą jesień czy zima

R ów nież sprzedaż w  leasin gu

E K S P R E S  R y b n ik , R eja  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„

Koszykarskie podrzutki

PORADY PRAWNIKA - w środy
D yżury prawnika,

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

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

W kolejnych meczach li
gowych kadetów ODRA 
I Wodzisław Śl. pokonała 
zespół Policyjnego Klubu 
Sportowego w Rybniku 
68: 65 /31: 32/, drugi zespół 
ODRY Wodzisław przegrał 
z drużyną policjantów z Ry
bnika 37: 74 /22: 33/. Punkty 
w meczach tych zdobyli: dla 
ODRY - Kowaluk 37, Lodo
wski 11, Janki 7, Hnida 5, 
Baliński 2, Cuber 1, dla Odry 
II: Góra 20, Szodurski 9, 
Bonar 2, Rus 2, oraz dla 
„Policyjnego,, KS - Kozieł 
36, Owczarek 25, Król 25, 
Juraszczyk 18, Winch 8, 
Podlejski 13, Muras 6, Szymura

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ''

N E

f o l

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 cm 2 - 8 . 000  zł
1/4 kolumny - 9 0 0 . 000  z\
1/2 kolum ny - 1. 6 0 0 . 000  z ł 
3 /4  kolumny - 2 . 4 0 0 . 000  zł 
1 kolum na - 3 . 0 0 0 . 000  zł 
1 słowo - 5 . 000  zł
1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2 . 000  zł

•  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

•  Bonifikaty:
-1 0  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

Szymura 4, Wiktorowski 2, Bor- 
gul 2.

★  ★  ★
Dwóch wychowanków 

„Policyjnego,, Adam RE
NER i Marek FRANKOW
SKI występują w tym sezo
nie w barwach drugoligowe- 
go „Baildonu,,, dokąd zosta
li wypożyczeni na jeden se
zon.

★  ★  ★

Rozpoczęła swoje rozgry
wki wojewódzka klasa „A„ 
seniorów, w której występu
je również drużyna „Policyj
nego,, KS. W inauguracyj
nym spotkaniu rybniczanie 
po zaciętym, wyrównanym 
meczu zwyciężyli drugi 
zespół POGONI z Rudy 
Śląskiej 80: 78/33: 34/. W 35 
minucie spotkania rybnicza
nie przegrywali jeszcze 11 
punktami, ale za sprawą cel
nych rzutów za trzy punkty: 
Zwinki, Mikołajca i Zielonki 
szybko odrobili straty wy
chodząc na prowadzenie. 
Punkty dla „Policyjnego,, 
w tym spotkaniu zdobyli: 
Zwinka 23, Majda 13, Mi
kołajec 13, Zielonka 13, 
Grzybek 12, Michalik 4, Bor
gul 2. Mecz rozgrywany był 
w sali MOSiR przy ul. Po
wstańców przy dopingu licz
nej publiczności. Kolejny 
mecz zespół „Policyjnego,, 
rozegra w dniu 6 grudnia 
o godzinie 11. 00 w tym sa
mym miejscu.

/w a ck /

Kronika policyjna

Z rurą do aresztu
23 listopada po północy skra

dziono rury mosiężne z terenu 
Rybnickiej Fabryki Maszyn 
„Ryfama,.. Podejrzanych o do
konanie kradzieży zatrzymała 
policja.

Wypadek na parkingu
Na parkingu przy ulicy Hal

lera 23 listopada o godzinie 
10. 00 kierowca samochodu nysa 
podczas manewru cofania 
potrącił 43-letniego mężczyznę, 
który doznał złamania żeber 
i został umieszczony w szpitalu 
przy ulicy Rudzkiej.

Pechowy włamywacz
Miał pecha mieszkaniec Po

grzebienia, który usiłował wła
mać się do magazynu spożyw
czego przy ulicy Chabrowej 
w Rybniku. Został zatrzymany 
przez policję. Nic zresztą dziw
nego - wziął się za tę „robotę,, po 
pijanemu. Na alkomacie „wy
dmuchał,, 2 , 1 promilla.

Jak sąsiad z sąsiadem
Jeden z mieszkańców bloku 

przy ulicy Piastów zgłosił na 
policję, że 27 listopada około 
godz. 17. 00 inny mieszkaniec 
tejże ulicy wybił kamieniem 
szybę w oknie jego mieszkania. 
Straty ocenił na 1 mln zł.

Nowa zabawa?
Ostatnio zgłoszono na policji 

dwa przypadki przebicia opon 
samochodowych. 22 listopada 
w pobliżu zalewu Elektrowni 
Rybnik przecięto opony i dętki 
w samochodzie fiat 126p powo
dując straty w wysokości 350 
tys. zł.

W nocy z 26 na 27 listopada 
przy ulicy Krupińskiego niezna
ny sprawca przebił opony w sa
mochodzie żuk. Właściciel oce
nił straty na 3 mln zł.

Włamanie do „Wisienki,,
Dość często łupem włamywaczy

to może martwy sezon dla sa
mych żużlowców, ale z pew
nością nie dla fanklubu.

W piątkowy wieczór w kawia
rni „Teatralna,, odbyło się spot
kanie andrzejkowe fanklubu, na 
który zaproszono cały rybnicki 
zespół. W sympatycznej atmo
sferze prawdziwego spotkania 
zawodnicy chętnie odpowiadali 
na pytania ciekawskich fanów. 
Szkoda tylko, że na sali za
brakło trenera rybnickiego ze
społu Bronisława Klimowicza 
i kapitana drużyny Mirosława 
Korbela. Ostatnim punktem 
wieczoru była żużlowa dysko
teka. Wszyscy bawili się znako
micie, w przerwach plotkując 
oczywiście o żużlu i żużlowcach.

Istnienie takiego fanklubu 
z pewnością ożywiło sportowy, 
zbyt statyczny pejzaż Rybnika. 
To przecież dla wielu młodych 
ludzi często jeden z niewielu 
dostępnych sposobów spędza
nia wolnego czasu w sposób 
prawdziwie interesujący,
umożliwiający rozwijanie włas
nych zainteresowań. Nie wycze
rpano oczywiście wszystkich 
możliwości działania.
W przyszłym roku rybniczanie 
występować będą znów w pier
wszej lidze i miejmy nadzieję, że 
na stadion przy ulicy Gliwickiej 
znów będą chodzić tłumy. A kto 
może bardziej wpływać na at
mosferę, jeśli nie rozśpiewana 
liczna grupa fanklubowiczów? 
Mogą się oni włączyć i w inne 
dziedziny żużlowej działalności. 
Pierwszy z brzegu przykład, to 
przygotowanie programów, 
które dla prawdziwych kibiców 
są zawsze cenną pamiątką; 
w tych rybnickich od dłuższego 
czasu poza tzw. rozpiską meczu 
i listą osób funkcyjnych nie ma 
właściwie nic.

Jednym słowem Rybnicki 
Speedway Fanklub czeka świet
lana przyszłość, świetlana w tym 
sensie, ze z pewnością zawsze 
będzie coś do zrobienia i coś 
nowego do wymyślenia, ale za
wsze to lepsze niż bezczynność 
i nuda. I tego właśnie życzę 
wszystkim fanklubowiczom 
obecnym jak i tym, którzy zali
czają się jeszcze tylko do nie
zrzeszonych sympatyków żużla.

WACŁAW TROSZKA

czy pada bar,, Wisienka,,. 
Ostatnio włamano się do niego 
w nocy z 25 na 26 listopada. 
Sprawca wybił szybę w oknie 
wystawowym, a następnie 
skradł wyroby cukiernicze 
i spożywcze wartości 3 mln zł.

Do ciężarówki po telewizor
W nocy z 27 na 28 listopada 

nieznany sprawca włamał się do 
samochodu scania. Łupem zło
dzieja padł radioodtwarzacz, 
kasety magnetofonowe i telewi
zor przenośny o łącznej wartości 
4 mln zł.

Włamywacz - erotoman
28 listopada włamano się do 

kiosku Ruchu przy ulicy Raci
borskiej. Sprawca wybił szybę 
w oknie wystawowym i skradł 
czasopisma erotyczne, książki 
z serii „Harlequin,, oraz z serii 
„Kakadu,,.

Napaść na policjanta
28 listopada o godz. 15. 30 

nieznany osobnik wywołał 
awanturę w okolicy restauracji 
„Świerklaniec,, . Interweniowali 
policjanci z których jeden został 
uderzony w twarz. Awanturnik 
wykazał się dużą bezczelnością, 
gdyż usiłował pobić policjanta 
nie tylko w pomieszczeniach po
gotowia ratunkowego, ale także 
na Komendzie podczas osadza
nia go w areszcie.

/ j a k /

H urtownia drobiu 
poleca:

świeże kurczaki, 
podroby

Rybnik,
ul. Cegielniana 2,

tel. 23-822

NASZ ADRES:
 44-200 Rybnik,

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel/fax28-825, tel. 23-195 

■ Biuro czynne
od 9. 00 do 17. 00
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PROGRAM TELEWIZYJNYBarbórkowe
Dzień św. Barbary, powszech

nie czczonej patronki górników, 
od kilku stuleci obchodzony jest 
w górniczych regionach Śląska, 
jako ważne święto religijne i lu
dowe. Stopniowo zatracało ono 
swój religijny charakter i od 
przełomu XVIII i XIX wieku 
górę zaczęły brać elementy świe
ckie. Wykształcił się wówczas 
pewien program uroczystości, 
który po niewielkich zmianach 
przybrał dziś charakter święta 
obchodzonego we wszystkich 
górniczych regionach kraju.

Jednym z elementów 
„barbórkowych,, obchodów jest 
tzw. „zebranie gwarków,,, poto
cznie zwane „Knajpą piwną,,. 
Jest to kontynuacja zwyczajów 
i obrzędów, którym hołdowali 
górnicy od zamierzchłych 
czasów. Nawiązuje ona do spot
kań gwarków, którzy po znojnej 
i trudnej pracy gromadzili się, 
aby przy kuflu piwa szukać wy
tchnienia w niefrasobliwym, 
a nawet frywolnym dialogu - 
kraszonym pieśnią. Zasadniczą 
treścią zabawy, są żarty, gry 
i zabawy, przeplatane popija
niem przedniego piwa. W trak
cie tych uroczystości następuje 
obyczaj „skoku przez skórę,, - 
przyjmowanie młodych
adeptów tego zawodu czyli tzw.
,,fuksów,, w poczet braci górni
czej. Wszystko to odbywa się 
pod czujnym okien „Starej 
strzechy,, czyli najbardziej 
doświadczonych górników. 
,, Władzę absolutną pełni -

wysokie a w sprawach piwnych 
nieomylne Prezydium,, - zwykle 
jest to dyrektor kopalni.

W sobotę 28 listopada w ko
palni „Chwałowice,, odbyło się 
już XVIII „Zebranie 
Gwarków,,, na którym „Stare 
Strzechy,, przekazały młodym 
adeptom dozoru górniczego 
swoje górnicze doświadczenie. 
Okres „Barbórki,, skłania za
wsze do zadumy nad tym 
niewątpliwie trudnym zawo
dem. I choć praca ta jest ciężka 
/czasami aż do płaczu/, jak tyl
ko pamiętam nierozerwalnie jest 
jednak związana ze... śmie
chem. Tak! Ze śmiechem. I to 
takim rubasznie zdrowym. Bo 
też nie sposób wyobrazić sobie 
człowieka tej ciężkiej pracy bez 
uśmiechu. Czy to na skutek żar
tu kolegi, czy to na wspomnienie 
zdarzeń z czasów przeszłych. Na

rosprowianie
przestrzeni swojej dwudziesto- 
paroletniej pracy w górnictwie, 
takich powodów do śmiechu 
miałem bardzo dużo. I nie tylko 
ja. Dziwnie się jednak składa, że 
po latach śmieje się człowiek ze 
zdarzeń, które w momencie ich 
zaistnienia miały często charak
ter zgoła tragiczny.

Miałem kiedyś kierownika 
oddziału /pracowałem wtedy ja
ko dwudziestodwuletni
nadgórnik w oddziale robót 
przygotowawczych/ który na 
odprawie „szefostwa,, z dozo
rem spytany o powód wysokiej 
wypadkowości i niewykonywa
nia zadań przez nasz oddział 
odpowiedział:  „Jeśli chodzi
o BHP, to my metrów nie zrobili, 
bo jo  był chory,,. I co by o tym 
naszym „Hanysie,, nie powie
dzieć /n a  imię miał Janek/ był 
fachowcem najwyższych lotów. 
Dziś już takich nie ma. Na sta
rość/ tą zawodową oczywiście/ 
awansował na inspektora BHP
i na jednej z odpraw przyszło mu 
omówić wypadek złamania ręki 
na skutek złej organizacji pracy. 
Poczciwy Hanys ujął to tak: 
„Silnik się urwoł windą dostoł po 
pazurach no i k... a noga ręka 
złomano i h... „. Spytałem go 
wówczas, co w końcu miał zła
mane, a on odpowiedział mi tak; 
„Słuchej, co do ciebie godom. 
D... w tyn barani łeb i tyla. 
Dziesięć razy ci nie byda go doł.  ” 
Kiedyś przyszedł ze mną do 
przodka, który nie wyrabiał 
metrów i tak do mnie 
mówi: „Wiysz Cesław na tym 
oddziale nie ma sztajgrów - same 
barany ino chodzą i Szczęść Boże 
roznoszą,,. Nie popuściłem mu 
i mówię; „Ale na drugo tu 
kierowniku chodzi Marian” /je 
go pupil/ i on znowu zaczynał 
„No to jo, Edek, Marian, a reszta 
to same...,,. I tu znowu mu 
mówię „Ale kierowniku jo  tu na 
dziyń chodza ,,, a on mi ostro 
„Cesław - tyś jest jeszcze 
nadgórnikiem,,. Ja znowu „ale 
mi ludzie godają sztajgier,,. 
Poczciwina całość podsumował 
tak; „Słuchej Cesław na tym 
oddziele to ino jo , Edek, Marian 
i ty to są sztajgry, a reszta to są 
barany co ino chodzą i Szczęść 
Boże roznoszą,,.

I tak to poczciwy Janek Zie
liński awansował mnie z „bara
na„ na sztajgra.

Awansowanym był 
CZ. GOLIŃSKI

Mala Scena Rybnicka zaprasza
Organizacje lokalne Kon
gresu Liberalno-Demokraty
cznego zapraszają na spot
kanie z posłem Lechem 
MAŻEWSKIM liderem op
cji konserwatywno-liberal- 
nej w KLD. W części mniej 
oficjalnej wystąpi Rybnicka 
Grupa Jazzowa Czesława 
GAWLIKA, a całe spotka
nie będzie miało miejsce na

Małej Scenie Rybnickiej,
8 grudnia o godz. 19. 00.

W dniu następnym, 9 gru
dnia o godz. 16. 00 również 
na Małej Scenie Rybnickiej 
odbędzie się Konkurs 
Gawędziarzy, który anonso
waliśmy już wcześniej. 
Wszystkich chętnych zapra
szamy!

NASZE
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej 
9 grudnia, godz. 10. 00 

i 12. 00 „PRÓBY,, według 
Bogusława Schaeffera,
w przedstawieniu grają: 
Elżbieta GRACZYK, Iwo
na BIELSKA, Mikołaj 
GRABOWSKI, Grzegorz 
MATYSIK, Tomasz 
MIĘDZIK, reżyseria Mi
kołaj GRABOWSKI, cena 
biletu 20. 000 zł

T Z R
„GOBELINY,, Magdaleny 
M A R T Y N IU K -SIE L IC
KIEJ oraz wystawy malarst
wa Jadwigi PIETREK oraz 
Jana ŚLIŻEWSKIEGO 
z grupy plastycznej „OBLI
CZA,,

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

7 grudnia, godz. 19. 00 
„GALLIPOLI,, - film prod. 
australijskiej, reż. Peter We- 
ir, grają Mel Gibson i Mark 
Lee, wstęp za okazaniem ka
rnetów /do nabycia przed 
projekcją/

Kino premierowe przy TZR 
9 i 10 grudnia, godz. 17. 00 

i 19. 00 „OBSESJA NA
MIĘTNOŚCI,,, thriller 
prod. USA, reż. Jonathan 
Caplan, grają Curt Russel 
i Ray Liotta, cena biletów 
20. 000 i 15. 000 zł.

Dom Kultury 
w Niedobczycach 

6 grudnia, godz. 16. 30, im
preza mikołajowa dla dzieci 
wraz z filmową niespo
dzianką.

/g w /

PONIEDZIAŁEK

7. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
6. 00 Kawa czy herbata
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole
9. 50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 00 „Dynastia,,/ 1 65/
11. 00 Szkoła dla rodziców
11. 20 Dzieci to lubią - przepisy 
kulinarne
11. 30 Sewilla’92 - reportaż
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Język francuski/12/
12. 45 Świątynie przyrody „Cor
bett - Na szlaku tygrysa,, film 
produkcji franc.
13. 15 Język niemiecki /1 4 /
13. 45 Oblicza Austrii - film 
prod. niem.
14. 15 Język włoski /1 4 /
14. 30 Język angielski /1 4 /
15. 00 „ALF,, - serial komediowy 
prod. USA w wersji ang.
15. 30 Prezentacje - wymiana 
międzynarodowa /współpraca 
Liceum w Makowie Mazowiec
kim z Gimnazjum w Remagen 
nad Renem/
16. 00 Program dnia
16. 05 Luz - program nasto
latków
17. 00 Teleexpres
17. 20 „ALF,, - serial komedio
wy prod. USA
17. 50 W kinie i na kasecie
18. 10 „Magazynio,, - pr. satyry
czny
18. 20 Nasi obok nas - magazyn 
kresowy
18. 45 Czy po drodze nam 
z EWG?
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 05 Antena
20. 30 Teatr Telewizji: Witold 
Gombrowicz-„Ślub„ reż. J. Jaro
cki
23. 20 Wiadomości
23. 35 „Pogranicze w ogniu,,
/1 4 /  - serial TP
035  Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Programy lokalne
8. 40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
serial anim.
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
930 Hobby - magazyn
10. 00 Język angielski /4 0 /
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
17. 50 Polska Kronika Filmowa
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 „Mr. Root podbija Eu
ropę,, / 3 /
20. 00 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/15/-ser. komediowy
20. 30 Ballada podziemna - wi
dowisko dokumentalno-muzy- 
czne
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 40 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22. 00 Portret kompozytorski - 
Renata Kunkel
23. 00 Maraton trzeźwości - 
Świat po drugiej stronie muru
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

 WTOREK 

8. 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 
930  Porozmawiajmy o dzie
ciach
0. 00 „Pogranicze w ogniu,, / 1 5/- 
ser. TP
11. 00 Giełda pracy, giełda szans
11. 15 Przyjemne z pożytecznym 
11.3 0  Kultura ludowa - kontek
sty
11. 45 Klub samotnych serc
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: Pre
zentacja najlepszych ras drobiu, 
na fermie drobiu
12.50 Świat chemii /1 5 /  - praco
wity elektron - ser. popularno
naukowy prod. USA
13. 20 Kuchnia - Eureka, czyli 
pływanie
13. 35 Surowce: platyna - serial 
popularnonaukowy prod. nie
mieckiej
13. 50 Rysuj z nami
14. 05 Nasz Bałtyk - Półwysep 
Helski
14. 20 Spotkania z cywilizacją - 
nowości nauki i techniki 
1430 Klub domowego kompu
tera
14.50 „Gwiazdy,, /5/-„Śm ierć 
gwiazdy„-ser. dokum. prod. ang.
15. 20 My w kosmosie - historia 
astronautyki
15. 35 Laboratorium - ZEN - 
SZEN
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Tik - Tak oraz 
film z ser. „Dennis-Zawadiaka,, 
1630 Język angielski dla dzieci
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Królik Bugs„film animo
wany produkcji USA
17.50 „Murphy Brown,, ser. ko- 
med. prod. USA
18. 15 Encyklopedia II wojny 
światowej - wojna o pogodę
18. 45 Ściśle jawne - wojskowy 
program publicystyczny
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
1935 7 minut dla ministra pracy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej „Ptaki,,, film prod. USA
22. 20 Listy o gospodarce /w  
programie konkurs • każdy 
może wygrać samochód/
2230 Wiadomości
23. 05 Inne kino - program Jerze
go Kapuścińskiego
23. 45 Tolerancja - relacja z kon
certu
0. 30 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 /1 0 /
10. 15 Język angielski w nauce 
i technice /1 0 /
10.3 0  Język francuski
11. 00 Ojczyzna - polszczyzna
11. 15 Na życzenie - Maraton 
trzeźwości - świat po drugiej 
stronie muru - report. E. Cend- 
rowskiej
16. 25 Powitanie 
16.3 0  Panorama
16. 40 Z kart krakowskiego ar
chiwum-pogotowie ratunkowe 
16.55 „Kapitan Planeta i Plane- 
tarianie,, /pow t./
17. 20 Ojczyzn a - polszczyzna
17. 40 Moja wiara
18. 00 Programy lokalne
18. 30 „Pokolenia,, - serial prod. 
USA /pow t/
18. 55 Europuzzle
19. 00 „Nasz zmieniający się 
świat,, /6 /„Stany Zjednoczone - 
nowi emigranci,, ser. dok. prod. 
niemiec. -amerykańskiej
20. 00 Punkt widzenia
20. 30 La la mi do, czy li poryki
wania szarpidrutów
21. 00 Panorama

2130 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 20 „Kamienne głowy,, - dra
mat prod. USA
23.50 Studio sport - superliga 
tenisa stołowego: Polska-Belgia
24. 00 Panorama 
0 . 10 Studio Sport
0. 30 Zakończenie programu

śro da

9. 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 Arcydzieła sztuki filmo- 
wej: „Ptaki„-thriller prod. USA
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 15 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - 
Pożegnanie z perliczkami, 
w bażanciarni, ptasia arystokra
cja
12. 45 Posłuchajcie panie, pano
wie - program historyczny o po
wstaniu listopadowym
13. 00 Katalog zabytków - Ło
wicz /k ościół Pijarów/
13. 10 Sztuka świata zachodnie
go / 2 /
13. 40 Rewizja nadzwyczajna - 
„Lamande,,
14. 00 W pracowni Petera D ol
lhopha
14. 10 Egzamin - film dok. Mar
ka Serafińskiego
14. 20 Andy Warhol - film doku
mentalny
1435 Fotografia i reklama
15. 05 Pan Adam - obraz 7, czyli 
„Nic mu nie pomogło,, - spot
kanie z Adamem Hanuszkiewi
czem
1530 Dzieło, arcydzieło, kicz - 
Artur Grottger
1535 Szkoły w Europie - rodzi
ce
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów: La
tającym Holendrem dookoła 
świata - teleturniej
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Na wariackich papie
rach,, /1 0 /  - ser. USA
18. 15 Klinika zdrowego czło
wieka - choroby naczyń / 2 /
18. 40 My i świat - magazyn
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 20 Studio sport - mecz piłki 
nożnej
2235 Wiadomości
23. 25 „Królowa Bona,, / 6 /  - 
serial TP
0. 15 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Piłkarze,, - „Ostatni 
mecz,, serial anim. jap.
9 . 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Język angielski /1 0 /
10. 30 Język niemiecki /1 0 /
11. 00 Na życzenie - „Klasztory 
polskie,, - „Dominikanie z San
domierza,, - film dokumentalny
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport - Gem, set, mecz - 
magazyn tenisowy
1630 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 55 „Piłkarze,, - „Ostatni 
mecz,, - serial anim. prod. ja
pońskiej
17. 20 Meandry architektury - 
superszkło
17. 40 Sposób na starość - pro
gram Haliny Miroszowej
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 Spóźnione premiery „Żeg
naj chips,, film obyczajowy 
prod. USA
2035 Na stracenie - z Januszem 
Krasińskim rozmawiają And
rzej Mencwel

21. 00 Panorama
21. 30 Ekspres reporterów
22. 00 Studio teatralne dwójki: - 
„Moskwa - Pietuszki,,
23. 40 Świadectwo dojrzałości - 
film dokumentalny Stanisława 
Kubiaka
0. 15 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

CZWARTEK 

10. 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 „Kojak, / 5 /  - ser. krymi
nalny prod. USA
10. 55 Reportaż - magazyn kon
sumenta
11. 30 Azymut - wojskowy ma
gazyn filmowy
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań: „Pry
watyzować? - swojskie kurcza
ki,,
12. 50 „Podwodna odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,, / l /  „Żyjące 
morze, / l /  - film dok. prod. 
francuskiej
13. 45 Jak dożyć do stu lat? - 
szkoła zdrowia Makarego Sie
radzkiego
14. 00 Mieszkamy w Polsce - 
z syrenką w herbie
14. 20 Zwierzęta świata - „Na 
ścieżkach życia,, / 3 / -  „Poszuki
wanie pokarmu,, - serial dok. 
prod. ang.
15. 10 Przez lądy i morza
15. 35 My dorośli
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla młodych widzów 
„KWANT,, oraz film z serii „A- 
nimals,,
17. 00 Teleexpres
17. 20 „Dzień za dniem,, / 6 /  se
rial obyczajowy prod. USA
18. 15 Magazyn katolicki
18. 40 „Zulu Gula,, - program 
satyryczny Tadeusza Rossa
19. 00 Tęczowy mini - box
19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Kojak„-/5/serial krymi
nalny prod. USA
21. 05 Tylko w „Jedynce,,
22. 15 „Pajęczyna,, - widowisko 
muzyczno-baletowe
22. 45 Wiadomości
23. 05 Reporter - magazyn
23. 40 Język włoski dla 
początkujących /1 0 /
23. 55 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Nowe przygody He-Ma
na,, - ser. anim. prod. USA
9. 00 Transmisja obrad sejmu
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Język angielski w nauce 
i technice /1 0 /
16. 55 „Nowe przygody He-Ma
na,, - serial animowany prod. 
USA
17. 20 Wspólna Europa - trójbie
gunowa wizja świata / 2 /
17. 50 Rozmowy o rzeczyniepos- 
politej A. Małachowskiego
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18. 55 Europuzzle /powt. /
19. 00 „Cywilny front,, / 8 /  - ser. 
prod. USA
19. 50 Cienie życia
20. 00 Wielka piłka
20. 45 Ad Vocem - program Je
rzego Bralczyka
21. 00 Panorama
21. 30 Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 Teatr sensacji: Elihu Wi
ner „Anatomia morderstwa, / 2 /
23. 35 Kroniki studia 4 - rewolu
cja telewizyjna w Rumunii / 5 /  - 
film dokumentalny prod. fran
cuskiej
0. 30 Panorama
0. 40 Zakończenie programu

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY

4. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 25 Przedszkolny koncert ży
czeń
10. 00 „Gry wojenne,, - film fab. 
prod. USA
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań
12. 45 Tylko u nas
12. 55 Temat dnia - Sytuacja 
Polonii w Europie Zachodniej
13. 00 „Triumf cywilizacji zacho
dniej,,
13. 55 O poezji z... Tadeuszem 
Malakiem
14. 10 Teleplastikon 
1435 Kultura i my
14. 45 Odpowiem na każde pyta
nie
15. 00 Euroturystyka - Wśród 
nietoperzy
15. 15 Szkoła żon - porzucona 
15.3 5  Jeśli nie Oxford, to co? 
15.55 Jaka szkoła?
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Ciuchcia oraz 
film z serii: „Tao, Tao,,
1630 Język angielski dla dzieci
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Triumf cywilizacji zacho
dniej,, /13-ost./
18. 20 Prawo i bezprawie - pro
gram Rzecznika Praw Obywate
lskich
18. 40 Flamenco - pokaz tańca 
flamenco
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20.10 Gry wojenne,, film fab.

22. 05 Program publicystyczny
22. 45 Wiadomości
23. 05 Historia Hollywoodu /4 /-  
„Western,, - ser. USA
2335 Koncert Jessie Norman 
0. 50 Siódemka w Jedynce - Jac
ques Tati-„Śladami pana Hu- 
lot„ / l /  film dokum. prod. 
franc.
1. 40 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - ser. anim. prod. USA
9. 10 Benny Hill
9. 40 Świat kobiet
10. 00 Międzynarodowe Warsz
taty Muzyczne i Jazzowe 
1030 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie
12. 00 - 16. 25 przerwa 
16.25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport
1635 „Wojownicze żółwie Nin
ja,,
17.20 „Kate i Allie,, /1 3 /
17. 45 „Penelopy,, - żony poli
tyków: A. Pieńkowska
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
21.3 0  Sport
21. 45 Benny Hill
22. 15 „Plac Hiszpański,, / l /
24. 00 Panorama 
0. 10 Studio sport
1. 10 Zakończenie programu

SOBOTA

5. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
7. 25 Program dnia
7. 30 Wieści
7. 40 Zygzak - magazyn młod
zieży wiejskiej
8. 00 Z Polski...
8. 15 Rynek-Agro - program 
o wiejskim biznesie
8. 35 Wszystko o działce
9. 00 Wiadomości
9 . 10 „Ziarno,,

8

9. 35 5-10-15 film z serii „Krzysz
tof Kolumb,, /1 3 /
10. 50 Język angielski dla dzieci
11. 00 60/90 - magazyn
11. 30 Sobotnie Rendez - Vous
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 „Odyseja zwierzęca, / 6 /
13. 00 Walt Disney przedsta- 
wia: „Super Baloo,,
14. 20 Telewizyjny Teatr Roz
maitości - Francis Ebejer „Go
dzina słońca,,, reż. Mirosław 
Gronowski
15. 05 Zaproszenie do Teatru TV 
„Ślub,, Gombrowicza
15. 15 Sobotnie Rendez - Vous
16. 30 Teatr Telewizji - „W życiu 
jak w teatrze,, A 0 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Domek na prerii,, /2 2 /  - 
„Przetrwanie,, - ser. prod. USA
18. 15 Bonjour La France - tele
turniej
18. 30 Pegaz
19. 00 Małe wiadomości D D  - 
program informacyjny dla dzie
ci
19. 10 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
20. 30 „Pokerzystka Alicja,, film 
prod. USA, reż. Arthur Seidel
man
22. 10 Kariery, bariery 
Zdzisław Korbecki
22. 55 Wiadomości
23. 05 Sportowa sobota
23. 30 „Dzika namiętność,, film 
fab. prod. USA
1. 20 Haich Life - program roz
rywkowy
1. 50 Zakończenie programu 

PROGRAM 2
7. 30 Być dowódcą - wojskowy 
magazyn filmowy
8. 00 Panorama
8. 05 Ulica Sezamkowa - pro
gram dla dzieci
9. 05 ONA - magazyn dla kobiet
9. 25 Powitanie
9. 30 Tacy sami - program 
w języku migowym
9. 50 Magazyn przechodnia
10. 00 Opowieści z pogranicza 
„Katalonia Wolna,, cz. 2
10. 25 Artysta i jego świat „Eu
geniusz Delacroix,, / 2 /  -film 
dok. prod. ang.
11. 00 Młodzieżowa Akademia 
Filmowa „Zwolnieni z życia,, 
/dyskusja o filmie Waldemara 
Krzystka/
11. 30 Klub Yuppies? - program 
dla młodzieży
12. 00 Wzrockowa lista prze
bojów Marka Niedźwieckiego
12. 30 Auto - magazyn
13. 00 Sport - koszykówka zawo
dowa NBA
13. 50 Za chwilę dalszy ciąg pro
gramu - program satyryczny
14. 20 Róbta co chceta
14. 40 Zwierzęta świata „Na 
ścieżkach życia,, /2/„M łodość„ 
- ser. dok. prod. ang.
15. 30 Być dla Polski, być dla 
Polaków... - reportaż A. Czer
niakowskiej
15.55 Rody Polskie: Sapieho
wie, cz. l
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 Powitanie
16. 45 „Pełna chata,, /2 3 /-  ser. 
prod. USA
17. 10 Benefis Wojciecha Dzie
duszyckiego
18. 00 Program lokalny
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 35 Akademia filmu polskie
go: „Ich dzień powszedni,,
20. 30 Wielki sport
21. 00 Panorama
21. 30 Słowo na niedzielę
21. 35 Camerata 2 przedstawia - 
magazyn muzyczny
22. 20 „Głos serca,, / l /  serial 
obycz. prod. ang., reż. Tony 
Wharmby
23. 10 Gra - musical na jednego 
aktora, wyk. Artur Barcis
24. 00 Panorama 
0. 10 Studio sport
1. 10 Zakończenie programu

6. 12. 1992
PROGRAM 1
635 Program dnia
7. 00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,, -„Morskie 
Lwy,, - ser. dokum. prod. franc.
7. 45 Rolnictwo na świecie
8. 00 Dylematy /Aktualne pro
blemy wsi i rolnictwa/
8. 20 Notowania
8. 45 Polskie ZOO /pow t. /
9. 00 Teleranek oraz film prod. 
polskiej„Czterej pancerni i pies,,
10. 15 Język angielski dla dzieci
10. 25 „Bonanza,, film prod. U- 
SA
11. 10 „Koń, który mówi,, - serial 
prod. USA
11. 35 Kinoteka polska - polskie 
komedie
11. 55 Tydzień - magazyn rol
niczy
12. 30 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
13. 00 Z kamerą wśród zwierząt - 
ssaki morskie
13. 15 Tęczowy music - box
14. 00 „Niewolnica Isaura,, - 
film prod. brazylijskiej
14. 45 „Stawka wiąksza niż ży
cie,, - ser. TP
15. 40 Pieprz i wanilia - z nami 
przez świat: wśród łowców głów
16. 20 Bajeczna 7
16. 55 Teleexpres
17. 05 Spotkanie z gwiazdą
18. 10 „Dynastia, / 1 65 / - serial 
prod. USA
19. 05 Wieczorynka: Walt Dis
ney przedstawia: „Nowe przy
gody Kubusia Puchatka,,
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Panny i wdowy,, / 5 /  se
rial TP
21. 05 „Serce za serce,, - koncert 
Placido Domingo na rzecz fun
dacji rozwoju kardiochirurgii 
w Zabrzu
23. 05 Sportowa niedziela
23. 45 „Święty,, - film prod. ang. 
035 Zakończenie programu

PROGRAM 2
730  Przegląd tygodnia /dla 
niesłyszących/
8. 00 „Mała księżniczka,, - Zim
ne noce - serial anim. prod. jap.
8. 25 Film dla
niesłyszących „Panny i wdo- 
wy, /5 /ser . TP
9. 20 Słowo na niedzielę /dla 
niesłyszących/
9. 25 Powitanie
930  Program lokalny
10. 30 Do trzech razy sztuka
11. 00 Podarunki muzyczne Bo
gusława Kaczyńskiego dla 
najmłodszych
11. 35 Dwójka dzieciom
11. 45 Film niespodzianka
14. 00 Dwójka dzieciom
14. 10 Animals - progr. Ewy Ba
naszkiewicz
15. 00 Dwójka dzieciom
15. 10 Wydarzenia tygodnia
15. 40 Godzina z Hanna Barbera
16. 30 Panorama
16. 40 Dwójka dzieciom
16. 50 „Cudowne lata,, - „Pełnia 
księżyca,, - ser. prod. USA
17. 20 Niepokorna literatura - 
Stachura
18. 05 Ścieżki duchowe - Mi
rosław Rajkowski
18. 25 Po powrocie, czyli Szajna
18. 50 Dwójka dzieciom
18. 55 „Opowieści Kapitana Mi
sia,,
19. 00 „Gregory Peck,, - film 
dok. prod. USA
20. 00 Koncert życzeń Mikołaja
21. 00 Panorama
21. 25 Dwójka dzieciom
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 „Cena za umarłego,, - film 
fab. prod. USA
23. 45 Studio sport - finał Pucza- 
ru Davisa
24. 00 Panorama
0. 10 Studio Sport - finał pucha
ru Davisa
1. 10 Zakończenie programu

Światowy dzień AIDS    1 grudnia obchodzony jest     grożenia.  AIDS
jako Światowy Dzień Walki     n ie  j e s t  d ż u m ą  - jest
z AIDS. Z tej okazji w jego normalną chorobą zakaźną,
przeddzień odbyła się w Do- tyle tylko, że z braku leków
mu Lekarza w Katowicach kończy się śmiercią. W obec-
uroczysta konferencja pod nej chwili stosuje się już czte-
hasłem „Problemy AID S  ry leki, które działają na wi-
rozwiązujemy wspólnie„.  rus i powodują osłabienie
O zainteresowaniu tematem jego działania. Trzeba się
świadczyła wysoka frekwen- porządnie „napracować,, by
cja na sesji - sala konferen- się zarazić. Istnieje tylko 2-
cyjna nie pomieściła wielu p r o c e n t o w e
przybyłych słuchaczy. Pro- niebezpieczeństwo przypad-
fesor Marta DOLEŻAL kowego zarażenia.
z AM w Krakowie, relac-     Zadania, jakie obecnie 
jonując październikową stoją przed społeczeństwem,
konferencję w Budapeszcie to szeroka akcja uświada-
na temat problemów AIDS miania oraz oddziaływanie
w Ameryce Północnej i Eu- na prostytuujące sie środo-
ropie stwierdziła, że Polska wiska, grupy narkomanii
wcale nie pozostaje w tyle i poprawa usług medycz-
w dziedzinie zagadnień nych /duże niebezpieczeń-
AIDS. Podkreśliła społeczny stwo stanowi rozdawnictwo
wymiar zjawiska tej okrutnej krwi/. Niestety, nieprędko
choroby, która w chwili obec- możemy liczyć na szczepie-
nej zaatakowała już 2 mln nia ochronne. Jeśli nawet
ludzi na świecie /w  tym 500 szczepionkę taką lekarze
tys. dzieci/, a 10-12 mln to      wyodrębnią, to nie 
osoby zakażone. Najwięcej wcześniej, niż za 10-15 lat.
zachorowań w Europie no- Problemem jest wielka ilość
tuje się we Francji, Włoszech mutacji wirusa HIV i stąd
i Hiszpanii. Przewiduje się,  opracowanie skutecznego
że w 2000 r. może być 10-12 środka jest ogromnie utrud-
mln chorych na świecie,  nione.
a 30-40 mln nosicieli wirusa     Powstaje coraz więcej od- 
HIV. Rok 2000 przyniesie     działów Towarzystwa
tragiczne żniwo - 10 mln Rodzin i Przyjaciół Dzieci
dzieci - sierot poaidsowych,  Uzależnionych, tzw. „Powrót
które będą poważnym pro- z U„. Towarzystwa skupiają
blemem dla świata. W Afryce przede wszystkim rodziców
ryce, gdzie jest najwięcej uzależnionych dzieci, ludzi,
chorych kobiet, które ze którzy sami organizują się
względów kulturowych w walce z narkotykami.
muszą rodzić dzieci, by nie      Największe zainteresowa- 
być wykluczone ze społecz-  nie zebranych wzbudziło
ności, problem AIDS będzie wystąpienie księdza Ryszarda
praktycznie nie do opano- da SIERAŃ SKI EGO ze
wania.  Wspólnoty Duszpasterstwa

Wiele niedobrego w zapo- Młodych w służbie mło-
bieganu choroby czyni dzieży uzależnionej. Mówił
s t r a c h. I tak np.  o młodych uciekających do
nakładanie rękawic przez le- narkotyków, o 5-6 latkach
lekarzy przy badaniu chorych wąchających butapren,
jest już potęgowaniem za- o umieraniu młodych,

P od  zn a k a m i z o d ia k u  
BARAN

Masz własne zdanie i ostre sądy, które głośno wyrażasz. Nie 
oznacza to wcale, że nie masz przyjaciół, wprost przeciwnie...

BYK
Związek dwojga indywidualistów nie jest rzeczą łatwą, spróbuj 

przynajmniej słuchać tego, co do Ciebie mówi druga strona. To sztuka 
nie lada...  

BLIŹNIĘTA
Masz poczucie siły i wygranej, nie trwoń go na puste gesty i nic nie 

znaczące słowa.
RAK

Budowałeś na piasku i... zawaliło się. Następnym razem przygotuj 
solidne fundamenty.

LEW
Odzyskałeś poczucie obowiązku, co otrzeźwia i mobilizuje. 

Końcówka roku zapowiada się więc pracowicie...
PANNA

Dobrze jest zaprzyjaźnić się z własną rodziną. Wtedy kłopoty stają 
się po prostu problemami do wspólnego rozwiązania...

WAGA
Myśli, uczucia, rozterki, refleksje, wzloty, upadki - kładziesz na 

szalach i... wszystko pięknie się równoważy...
SKORPION

„Próba polubienia,, czyli zgoda na drobne słabości i wady partnera 
jest trudna, ale wprost nieoceniona. Czy potrafisz je j sprostać?

STRZELEC
Jesteś przepełniony niezwykłą siłą wewnętrzną, i musisz stale mieć 

cel przed sobą. Niekiedy jest on nieosiągalny, co wcale nie przeszkadza 
Ci do ciągłej za nim pogoni!

KOZIOROŻEC
Nawet najpilniejsze więzi potrafisz zerwać w imię prawdy 

i sprawiedliwości, choć niekiedy warto wykazać trochę tolerancji 
i zrozumieć cudze motywy

WODNIK
Twoje współdziałanie z innymi zależą raczej od kaprysu i przypadku 

aniżeli od rozsądnego rozważenia sprawy. Nie rokuje to dobrze Twoim 
partnerom...
 RYBY

Niełatwo Cię zrozumieć, przeniknąć i właściwie ocenić. Nie dziw się 
zatem, że niekiedy czujesz się rozczarowany...

którzy jeszcze nie rozpoczęli 
życia. Ksiądz SIERAŃSKI 
od lat bywa na festiwalu 
w Jarocinie. I słyszy tam 
w i e l k i  k r z y k  o 
m i ł o ś ć !

Obecnie w Polsce waży się 
decyzja o wprowadzeniu do 
leczenia środka metadon - 
syntetycznego narkotyku, 
który ostatecznie zaspoka
jając głód narkotyczny, jest 
podawany doustnie, co 
w ogromnym stopniu 
zmniejsza ryzyko zakażenia 
wirusem HIV.

Prezerwatywa nie jest 100- 
procentowym środkiem za
bezpieczającym 
Zdrowy styl życia i odpowie
dnie zachowania seksualne to 
podstawowe czynniki zabez
pieczające przed nieuleczalną 
chorobą!

/ l o g /

Fatałachy z naszej szafy

Złote
dziewczyny

Wróciło! Pamiętamy /w  
każdym razie niektóre z nas/ 
jak w latach 70 ulice się 
zazłociły. Modne było wszy
stko co się świeci, pracowicie 
wyszywałyśmy letnie rzeczy 
złotą nitką i polowałyśmy na 
błyskające swetry.

I jak to bywa moda zato
czyła koło i wróciła do 
„złotych źródeł,,. Oczywiście 
najbardziej oryginalne są 
rzeczy, które z założenia nie

bywają złote, a więc spor
towe: puchate złote kurtki, 
spodnie, swetry, a także kur
tki o jeansowym kroju.

Pewnie nie będzie łatwo 
o takie ciuchy w sklepach. 
Bez problemów nabędziemy 
natomiast dodatki: „złotą,, 
ciężką biżuterię, w tym 
łańcuchy, bransolety, kol
czyki czy klipsy, ale również 
guziki. Od kilku sezonów 
widoczne są przy rękawach 
naszych żakietów. Jest to 
pomysł na „odświeżenie,, 
marynarki, która już nam się 
znudziła.

Złoty kolor w tym sezonie 
najczęściej występuje
w połączeniu z czarnym, 
choć niekoniecznie. Kto lu
bi, niech wykorzysta „złoty 
trend,, i wejdzie w sezon zi
mowy z nowym „błyskiem,,.

Wróżka

5 minut łamania głowy
Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiąza
nie łamigłówki do 14 grudnia br. 
wylosowana zostanie nagroda 
w postaci kasety video ufundo
wanej przez PUH „ULEX,, z Ry
bnika-Boguszowic, tel. 392-134.

Rozwiązania prosimy
przesłać na kartkach poczto
wych na nasz adres: „Gazeta 
Rybnicka,, Rybnik, ul. Kościusz- 
ki 54.

Nagrodę za rozwiązanie ła
migłówki z „GR„ nr 46 z dnia 20

listopada br. otrzymują Ewa 
i Krzyś Wieszala, zam. 44-206 
Rybnik 6, ul. Górnicza 10c/16.

Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji. Dorotce Ratkows
kiej gratulujemy pracowitości, 
życząc szczęścia w kolejnych lo
sowaniach.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


