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Stało się! Komin rybnic
kiego browaru, górujący nad Brow ar przestał dym ić!

Zatem w czasie Świąt

Świąteczno - noworoczny numer 
„Gazety Rybnickiej,, 

w kioskach w środę 23 grudnia!
A w nim:

* KONKURS świąteczny
* KALENDARZ na 1993 rok z grafikami 

o tematyce rybnickiej
* Program świąteczno-noworoczny TYP
* Sonda - czego życzyłbym sobie w nowym 

1993 roku

*        Rybniczanka o Japonii i Japoñczykach                                             PO PASTERCE 
NA Rynek

odnawianym centrum miasta, 
przestał dymić! Na początku 
grudnia br. kocioł wytwa
rzający parę przestawiono 
z opalania węglowego na 
opałowy olej napędowy. 
W przyszłości - twierdzi wi
ceprezydent Marian ADA
MCZYK - przewidywane 
jest przejście na ogrzewanie 
gazowe.

Kocioł wytwarza 6 ton pa
ry na godzinę. Jest ona 
niezbędna w procesach go
towania i pasteryzowania pi
wa. Nad starym kominem już 
dzisiaj unoszą się pary niemal 
zupełnie pozbawione fru
wających związków chemicz
nych, ekologicznie czyste - 
stwierdza dyrektor browaru 
MARIAN GRYCZUK.

Do tej pory spalano tu 
3798 węgla rocznie, a teraz
będzie to 2140 ton oleju 
w okresie grzewczym i 1070
ton oleju w okresie letnim. 
W ten sposób wspólne zabie
gi władz miasta i dyrekcji 
browaru doprowadziły do 
wyeliminowania jednego 
z większych źródeł niskiej 
emisji trujących
i brudzących pyłów i sadz.

Podajemy tę informację 
z dużą satysfakcją, gdyż i na
sza gazeta wcześniej wielo
krotnie pisała o problemie 
nie tylko browarnianego ko-

Po otwarciu przez prze
wodniczącą Rady Miasta 
Urszulę SZYNOL ostatniej 
w tym roku sesji, jaka od
była się w ub. środę, radny 
Jerzy FRELICH przypom
niał, że akurat w tym dniu 
mija 11 lat od tragicznej 
śmierci górników w kop. 
„Wujek,,. Poległych uczczo
no minutą ciszy, po czym 
radny J. Frelich odczytał 
wiersz autorstwa prostego 
górnika, nawiązujący do 
tych wydarzeń.

U. Szynol zdała relację 
z odsłonięcia tablic, upa
miętniających tragiczną 
śmierć prezesa NIK-u Wale
riana PAŃKI. Jednym 
z fundatorów tablic, które 
odsłonięto w Ośrodku 
Kształcenia Samorządowe
go oraz na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Śl. w Katowi
cach, była rybnicka Rada 
Miasta. U. Szynol wyraziła 
żal, że o wydarzeniu tym nie 
wspomniano w telewizyj
nych „Wiadomościach,,.

W związku ze zrzeczeniem

mina, ale i tych innych, pry
watnych, które zatruwają 
powietrze nad Rybnikiem. 
„Happy end„ z kominem 
w roli białego charakteru to 
bielszy śnieg w zbliżającym

się mandatu przez radnego 
Andrzeja GORCZYCE, ra
da podjęła uchwałę o wy
gaśnięciu jego mandatu 
i wstąpienie na wolne miejs
ce w radzie Jadwigi GRA
BIEC /okręg wyborczy nr 
1/. W imieniu rady, U. Szy
nol złożyła A. Gorczycy po
dziękowanie za dotychcza
sowy wkład w jej pracę.

Następnie prezydent 
Józef MAKOSZ przedstawił 
informację dotyczącą aktua
lnych prac zarządu. Stwier
dził, że dzięki sprzyjającej 
aurze można kontynuować 
pewne prace, w tym: remont 
jednego ze skrzydeł Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy 
Żużlowej, budowę kolekto
ra w Boguszowicach i ga
zociągu w Zamysłowie, fi
nisz prac kamieniarskich 
w budynku Ratusza, przy
gotowanie frontu robót na 
zimę Zespołu Szkół Ekono
miczno - Usługowych, adap
tację żłobka na szkołę zawo
dową w Rybnickiej Kuźni. 
Jutro ma zostać oddany do

się okresie świątecznym, 
jaśniejsze elewacje
budujących się i odnawia
nych wokół kamieniczek 
oraz czystsze nawierzchnie 
Rynku i Placu Wolności.

użytku parking po bazie 
MPGK przy ul. Curie - 
Skłodowskiej, a to dzięki za
kończeniu robót na Rynku, 
który przybrał prawdziwie 
świąteczny wygląd. Prezy
dent przypomniał o bardzo 
udanej, wbrew pogodzie, im
prezie mikołajowej.

Prezentem świątecznym, 
dla rybniczan nazwać 
można „czyste niebo,, nad 
browarem, dzięki wyelimi
nowaniu pracy kopcącego 
w centrum miasta komina. 
Pozytywnym finałem za
kończyły się również stara
nia władz miasta o komuna
lizację budynku po byłym 
komitecie PZPR.

Następnie przyjęto z nie
wielkimi poprawkami wnio
ski Komisji Nadzwyczajnej 
powołanej przez Radę Mias
ta do wykonania ustawy 
o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej 
przez osoby sprawujące fun
kcje publiczne.

W kolejnym punkcie rad
ny Adam FUDALI przed
stawił Regulamin Zespołu 
d/s Przedsiębiorczości przy 
prezydencie miasta Rybni
ka. Zespół ten pełni funkcję 
doradczo - opiniodawczą 
w zakresie spraw 
przedsiębiorczości lokalnej

Bożego Narodzenia radzimy 
się wybrać na spacer i obej
rzeć to „cudo,,. Haust po
wietrza zaczerpnięty przy 
głębszych wdechu może nie 
będzie jeszcze kryniczny, ale 
zawsze mniej toksyczny!
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Rybnicki browar przygo
tował jeszcze jedną 
świąteczną niespodziankę. 
Tym razem sprawa dotyczy 
nie wszystkich rybniczan, 
a tylko tych, którzy lubią 
rybnickie piwo. Te będą oni 
mogli nabyć
w okolicznościowych
świątecznych butelkach ze 
specjalnymi bardzo efekto
wnymi etykietami, na 
których sprytnie umieszczo
no świąteczne życzenia. 
Wszystko wskazuje więc na 
to, że po świątecznym space
rze w czasie którego niepo
wtarzalnego nastroju nie po
psuje widok browarowego 
komina ziejącego dymem, 
rybniczanie z przyjemnością 
odkapslują estetyczną bu
telkę smacznego, ekologicz
nego piwa. Idzie nowe, ba - 
płynie nowe...

Uchodźcy z Jugosła
wii w Rybniku

P odzielm y  
się z nimi 
opłatkiem

Rybniczanie będą mieli 
okazję podtrzymać zdanie 
o tradycyjnej polskiej 
gościnności, przyjmując do 
swoich domów na świątecz
ny okres lub choćby jego

i ma na celu pobudzenie inic
jatyw gospodarczych na te
renie Rybnika. Powinien 
przyczynić się on również do 
tworzenia nowych miejsc 
pracy i współdziałać 
z zakładami pracy w celu 
pobudzenia inicjatyw pro- 
dukcyjno-usługowych.

Projekt korekty tegorocz
nego budżetu przedstawił 
Skarbnik Miejski Bogusław 
PASZENDA. Miasto otrzy
mało 4, 7 mld zł subwencji, 
a również dzięki wpłynięciu 
podatków od nieruchomości 
od osób fizycznych oraz z ty-

Wszystko wskazuje na 
to, że Rynek staje się pra
wdziwym sercem miasta. 
Uroku dodał mu świątecz
ny, imponujący, jak jesz
cze nigdy, wystrój.

W tej uroczej scenerii 
w noc wigilijną, po PAS
TERCE, o godz. 1. 30, 
będzie miało miejsce spot
kanie kolędowe rybniczan,

część Jugosłowian,
uchodźców z ich ogarniętej 
wojną, ojczyzny.

21 letni Faruk - Chorwat 
z Sarajewa, trener pierwszo
ligowej drużyny siatkarskiej 
Mirko z 22-letnim synem 
Saszą, studentem ekonomii 
z Bośni - Hercegowiny, ro
dzina Josefa i Dobrili z 2 le
tnią Dunią i 5 letnim Dane 
przebywają w ośrodku PCK 
w Rybniku, mając nadzieję, 
że znajdzie się dla nich miejs
ce przy polskim wigilijnym 
stole.

Wszyscy zainteresowani 
proszeni są o kontakt 
z Zarządem Rejonowym 
PCK w Rybniku, ul. Chrob
rego 16, tel. 22563 lub 25 639.

/r ó ż /

tułu opłat skarbowych 
dochód miasta zwiększył się 
o 6, 5 mld zł.

Można było więc 
zwiększyć wydatki o ok. 2, 6 
mld zł. 1, 1 mld przeznaczo
no na utrzymanie i remonty 
ulic, placów, mostów i wia
duktów, 250 mln na opiekę 
społeczną, 100 mln na 
ochronę zdrowia, 1, 4 mld zł 
na wykupienie studni głębi
nowych od Szpitala Psychia
trycznego. Zabezpieczono 
również 125 mln na odsetki 
od kredytu, który miasto 
było zmuszone zaciągnąć.

na które wszystkich za
praszamy.

Rynek będzie również 
tłem spotkania sylwestro
wego, na które zaprasza 
Prezydent Miasta, kiedy 
ratuszowy zegar obwieści 
nadejście Nowego Roku.

/ r ó ż /

Chleb na 
święta

Zbliżają się święta, a wraz 
z nimi kilka kolejnych wol
nych dni. I jak to już bywało, 
mogą wystąpić braki w zao
patrzeniu w chleb. Apeluje
my zatem do mieszkańców 
Rybnika, by zaopatrywali 
się w ten niezbędny artykuł 
wcześniej i skorzystali z za
mrażarek, gdzie pieczywo 
świetnie się przechowuje.

Apelujemy również do 
piekarzy, by postarali się tak 
dostosować godziny wypie
ku, by braki były jak naj
mniej odczuwalne dla miesz
kańców.

Około 4 mld dodatkowych 
funduszy nie rozdyspono
wano, co pozwoli na ob
niżenie kwoty planowanego 
kredytu. Uchwałę w sprawie 
zmian w budżecie podjęto 
bez zastrzeżeń.

Gorącą zaś dyskusję-wy
wołał punkt następny 
porządku obrad, mianowi
cie ustalenie wysokości sta
wek podatku od nierucho
mości na rok 1993. Uchybie
nia regulaminowe w czasie 
głosowania spowodowały 
polemiki, których efektem 

c. d. na str. 3

/w a ck /

Ostatnia sesja RM 
w tym roku

/r ó ż /

Handel przed świętami
W dniach od 19 do 23 grudnia czas pracy sklepów ’’Społem” 
będzie wydłużony. Zakupy można będzie też zrobić w ’’han
dlową niedzielę” - 20 grudnia od 9 do 15. K.

 1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



UWAGA! ZARZĄD MIASTA INFORMUJE

Na sesji Rady Miasta w dniu 16 grudnia 1992 r. podjęto 
uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nierucho
mości na rok 1993.
RADA MIASTA RYBNIKA 
postanowiła:
I.  Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości:
1.  od budynków mieszkalnych lub ich części
/od 1 m kw. powierzchni użytkowej/ - 950. -zł
2.  od budynków lub ich części związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą 
inną niż rolnicza oraz części budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej /od 1 m kw. 
powierzchni użytkowej/ - 34. 000. - zł
3.  od pozostałych budynków lub ich 
części /od  1 m kw. pow. u ży tk /
a/  budynków letniskowych - 12. 000. - zł
b /  garaży - 12. 000. - zł
c /  gospodarczych - 4. 000. - zł od zajmowanych przez jedno
stki
sfery budżetowej nie podlegające samorządowi miasta - 
4. 000. -zł
d /  innych - 4. 000. - zł
4.  od budowli - 2 procent ich wartości
5.  od 1 m kw. powierzchni gruntów:
a /  związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą /z wyjątkiem związanych 
z budynkami mieszkalnymi/ - 1. 200. - zł
b /  pozostałych - 100. - zł

II.  Zwolnić z podatku - niezależnie od zwolnień 
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
/D z. U. Nr 9 poz. 31/ - nieruchomości użytkowane 
na cele statutowe przez jednostki organizacyjne 
gminy.

III.  Zarządzić pobór podatku od nieruchomości 
w drodze inkasa w sposób określony w uchwale
nr 184/XXIV/91 Rady Miasta z 30 grudnia 1991 r.

IV.  Niezwłocznie podać do publicznej wiadomości w prasie 
lokalnej wysokość ustalonych stawek podatkowych.

V.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma 
zastosowanie do należnego podatku od roku podatkowego 
1993.

VI.  Z dniem 1. 01. 1993 r. traci moc uchwała Rady Miasta 
Nr 182/XXIV/91 z dnia 30 grudnia 1991 r.

W sprawie opłat za parkowanie pojazdów RADA MI AS-

wprowadzić następujące zasady odpłatności za par
kowanie pojazdów mechanicznych w miejscach do tego 
wyznaczonych /parkingi płatne niestrzeżone/.

1.  Odpłatność wynosi:
a /  samochód osobowy - 5. 000. - zł 
b /  samochód półciężarowy - 10. 000. - zł 
do 3, 5 t ciężaru całkowitego 

c /  samochód ciężarowy pow.
3, 5 t autokary - 20. 000. - zł 

d /  motocykle, motorowery -zwolniony
2.  Uiszczenie opłaty i posiadanie kwitu uprawnia do 

korzystania w danym dniu z postoju na innych parkingach, 
bez konieczności uiszczania ponownej opłaty. Powyższe 
postanowienie nie dotyczy parkingów strzeżonych, par
kingów prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz 
parkingu wymienionego w pkt. II niniejszej Uchwały.

3.  Ustala się abonament miesięczny dla samochodów:
- dostawczych - 200. 000. - zł
- ciężarowych - 400. 000. - zł
4.  Wprowadza się miesięczne karnety dla samochodów 

osobowych w wysokości 100. 000. - zł

II.  Przeznaczyć przylegający do placu targowego parking 
/wjazd od ul. Młyńskiej/ na parking dla handlowców 
w związku z czym:

1. Ustala się następujące opłaty parkingowe:

RODZAJ POJAZDU 6. 00-18. 00 18. 00 - 6. 00

1.  Samochody osobowe 10. 000, -zł 20. 000. - zł
2.  Samochody dostawcze 20. 000. -zł 40. 000. - zł
3.  Samochody ciężarowe 30. 000. -zł 60. 000. - zł 
/pow. 3, 5 t ciężaru
całkowitego/ i autobusy

2.  Parking podlega oznakowaniu w sposób przyjęty dla 
znaków drogowych z treścią „Parking płatny, niestrzeżony - 
dla handlowców,,, z podaniem wysokości obowiązujących 
opłat.

III.  Zwolnić od opłat za postój na parkingach wymienio
nych w pkt. I i II samochody osobowe inwalidów legity
mujących się znaczkiem „Inwalida,,.

IV.  Upoważnić Zarząd Miasta do ustalenia miejsc 
w których pobierać się będzie opłaty za parkowanie.

V.  Zobowiązać Zarząd Miasta do podania do publicznej 
wiadomości lokalizacji parkingów płatnych.

VI.  Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.

VII.  Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc:
- Uchwała Nr 37/VI/90 Rady Miasta z dnia 8 sierpnia 

1990 r. zmieniona Uchwałą Nr 161/XXI/91 z dnia 
2 października 1991 r.

- Uchwała Nr 234/XXX/92 Rady Miasta Rybnika z dnia 
16 września 1992 r.

VIII.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r. 
po uprzednim ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

Na tym samym posiedzeniu RADA MIASTA RYBNIKA 
postanowiła również:

1.  Ustalić roczną stawkę podatku od posiadania psów 
w wysokości:

- od pierwszego psa - 70. 000. - zł
- od następnych - 90. 000. - zł
2.  Przyjąć zasadę, że podatek pobiera się w połowie stawki, 

jeżeli podatnik wszedł w posiadanie psa po 3 czerwca roku 
podatkowego.

3.  Ustalić ostateczny termin płatności podatku - bez 
wezwania na dzień 30 kwietnia, a od nowych psów na 15 
dzień po wejściu w posiadanie psa.

4.  Ustalić pobór podatku przez Wydział Finansowy 
Urzędu Miasta, administracje domów mieszkalnych oraz 
inkasentów. Określenie inkasentów i wysokość ich wyna
grodzenia reguluje uchwała 184/XXIV/91 Rady Miasta 
z 30. XII. 1991r.

5.  Zobowiązać ADM-y do odprowadzania zainkasowa- 
nych kwot, po potrąceniu prowizji, na rachunek Urzędu 
Miasta Rybnika nr 372602-2017-225 w PBK Warszawa 
I Oddział Rybnik w terminie do 15 maja, a następnie 
w okresach miesięcznych do 15 każdego miesiąca.

6.  Zobowiązać Zarząd Miasta do podania treści niniejszej 
uchwały do wiadomości publicznej w prasie lokalnej, 
a ADM-y do umieszczenia stosownych zawiadomień w klat
kach schodowych i innych miejscach do tego przeznaczo
nych.

7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma 
zastosowanie do należnych podatków od roku podatkowego

8.  Z dniem od 1. 01. 1993r. traci moc uchwała Rady Miasta 
Nr 183/XXIV/91 z dnia 30 grudnia 1991 r.

Sąd Rejonowy 
informuje:

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku 
z dnia 27 października 1992 r. sąd skazał BOGUSŁAWA 
MAZURKA syna Engelberta, urodzonego 26 września 1965 
r. za przestępstwo z art. 145 par. 2 i 3 kk polegające na tym, że 
1 sierpnia 1992 r. w Szczerbicach umyślnie naruszył zasady 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując 
w stanie nietrzeźwości /2 , 6 promila alkoholu we krwi/ 
w czasie wyprzedzania na prostym odcinku drogi samo
chodu osobowego zjechał na lewy pas ruchu gdzie zderzył się 
z nadjeżdżającym prawidłowo 11 -letnim rowerzystą - Mi
chałem J., który poniósł śmierć na miejscu, następnie uderzył 
kolejno w dwa nadjeżdżające samochody osobowe, powo
dując znaczne ich zniszczenie i obrażenia u posażerów na 
karę 5 /pięciu/lat pozbawienia wolności i karę dodatkową 
10 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz 
zarządził podanie wyroku do publicznej wiadomości.

K O N K U R S
W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym 

i mając na uwadze podniesienie estetyki witryn sklepo
wych, URZĄD MIASTA RYBNIKA organizuje konkurs 
na najładniejszą aranżację wystawy świątecznej.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w Kancelarii 
Urzędu Miasta do 21 grudnia 1992 r.

Powołana przez prezydenta miasta komisja wybierze 
w styczniu 1993 r. najładniej wykonaną dekorację.

Zwycięzca konkursu uhonorowany będzie nagrodą pie
niężną oraz bezpłatną reklamą w „GAZECIE RYBNIC
KIEJ,,.

Wyróżnione sklepy zaprezentowane zostaną również na 
łamach „GAZETY RYBNICKIEJ,,.

U nia D em ok ratyczn a  apeluje

Pomóżmy Bośni i Hercegowinie!
Wszyscy wiemy w jak nie

ludzkich warunkach
przyszło żyć mieszkańcom 
Bośni i Hercegowiny.

Wiemy również, że duża 
część naszego społeczeństwa 
żyje skromnie, by nie powie
dzieć biednie, ale nas nikt nie 
wypędza na mróz, nie burzy 
nam domów, nie torturuje 
nas ani nie morduje za naszą 
wiarę czy narodowość.

W naszej historii XX wie
ku byliśmy w podobnych 
warunkach i otrzymaliśmy 
pomoc innych narodów. 
Należy przypomnieć stan 
wojenny, w którym otrzy
maliśmy pomoc nawet od 
narodów, Które uważały nas 
za swych nieprzyjaciół.

Dzisiaj mamy możność 
choć częściowo spłacić dług 
wdzięczności tym, którzy są 
w potrzebie.

Dlatego też zwracamy się 
z apelem do wszystkich, 
którzy chcą pomóc,
o wzięcie udziału w zbiórce 
darów na rzecz 
mieszkańców /głównie dzie
ci/ Bośni i Hercegowiny.

Według organizatorów, 
którymi są Region Śląska

oraz Polski Południowej UD 
najbardziej potrzebne są: 

żywność sucha: suchary, 
mąka, makaron, sól, fasola, 
cukier, margaryna, cebula, 
czosnek, herbata, konserwy, 
mleko w proszku /duże 
ilości dla dzieci/ 

proszek do prania, mydło, 
koce, materace, świeczki, za
pałki /duże ilości/

ubrania: ciepła bielizna, 
swetry, odzież dla dzieci do 
lat 3, ręczniki, skarpety, bu
ty na zimę.

lekarstwa: Witamina C, 
Multiwitamina. Aspiryna 
środki przeciwbólowe.

różne: zeszyty, ołówki, 
gumki - wszystko dla dzieci

Punkt zbiórki darów znaj
duje się w siedzibie „Unii 
Demokratycznej,, Rybnik, 
Plac Wolności 7, II piętro 

Przyjmowanie darów od
bywa się codziennie w godz. 
od 13. 00 do 17. 00 w dniach 
od 15 grudnia do 21 grudnia 
1992 r.

Wszelkich informacji 
udziela się codziennie telefo
nicznie od godz. 10. 00 do 
17. 00 pod nr 23-108.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Zamienię mercedesa 406 
D na samochód mniejszy 
dostawczy.

Remigiusz Sygitowicz Ly
ski, Dworcowa 7

Obywatel Niemiec, lat 49, roz
wiedziony, pozna panią o miłej 
prezencji, znającą język niemie
cki, w wieku od 38 do 49 lat, 
w celu matrymonialnym. Adres: 
Rainer Gehre, Koenigsbruecker 
STr. 24 Weixdorf 8104.

N o w e  sk lepy  
i p rzecen y

* Przy ul. Wieniawskiego 
otwarto sklep „Bodara,, 
z koszulami męskimi.

* Przy Placu Wolności 
/autobusowym/ powstały 
delikatesy, otwarte od 7 do 
20, a w niedziele od 10 do 16.

* Przebojem sezonu jest 
jednak niewątpliwie „Moda 
i styl,, - sklep odzieżowy 
w wielkim stylu /ul. Sobies
kiego 20/.

Przeceny
* Przecenione ubrania dla 

dzieci i dorosłych można ku
pić u Jana Gorola, w Rynku.

K. M.

Przepraszamy właściciela sklepu warzywno-owocowego przy ul. św. Jana nr 13, któremu 
w „Rybnickiej giełdzie cenowej,, w poprzednim numerze naszej gazety z przyczyn technicz
nych zmieniono ceny towarów.  Redakcja

R y b n i c k a  g i e ł d a  c e n o w a
ceny  z w t o r k u  i ś r ody  15 i 16 g r udn i a  1992 r.

W a r z y w a  Informacje zebrał: szoł
sk le p p om id ory ogórk i kapusta pietruszka m archew ceb u la
Powstańców 24 39 20 7-6 8 5 4
św. Jana 13 41 22 6 4 4
Rynek 13 40 22 7 10 5 4
Hermes 21 --- 6 -6 . 5 7 4 4
TARG 10-35 — 6-7 10-12 5 4-5

O w o c e
sklep jabłka banany Cytryny pomarańcze grejpfruty kiwi

Powstańców 24 6 -9 15. 5 19 15 18 3 .  2
św. Jana 13 6-8 12-17 18 16 17. 5 2 . 6
Rynek 13 6 -9 16 17 17 20 2 . 5 -3 .  5
Hermes 5 15. 5 19 15 19 3
TARG 4 -8 12-16 16-19 14-17 1 8 -2 0 2 . 5 -3 .  5

W a l u t y  / k u p n o - s p r z e d a ż /
m ie js c e  w y m ian y dolar U S A marka RFN k o r ona s c h il lin g  

Aus t ria
frank

F ran c ja

Powstańców 8 1 5 6 5 0 /1 5 7 5 0 9 6 5 0 /9 7 5 0 5 0 0 /5 2 0 1 3 0 0 /1 4 0 0 2 7 5 0 /2 8 5 0
PO CZTA 1 5 6 5 0 /1 5 7 0 0 9 7 2 0 /9 7 5 0 5 0 5 /5 1 5 1 3 6 5 /1 3 8 0 2 8 0 0 /2 8 5 0
Delikatesy, M i e j s k a 1 5 6 3 0 /............. 9 7 0 0 /9 7 4 0 5 0 0 /5 1 7 1 3 4 0 /-------- 2 8 0 0 /2 8 8 0
H erm es 1 5 6 0 0 /1 5 7 0 0 9 7 0 0 /9 7 5 0 5 1 0 /5 2 0 1 3 6 0 /1 3 8 0 2 8 0 0 /2 8 5 0

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

0 .  25 kg
m ą ka

p s z e n n a c u k ie r c h le b t k g  se r a  
" ż ó łte g o " ja jk o

Jan N og a 9 7 9 4 (mały) 52-60 1300
sklep Rynkowy 8 . 5 6 . 5 8 . 5 — 50 1300
D elikatesy ul. Miejska 9 6 9 8. 4 46 1300
H erm es 9 6 . 5 9 8. 5 48 -110 1400
Hurtownik 8 . 3 6 8 . 5 8 43 1200

M i ę s o  i w ę d l i n y  / w  k g /
sk le p w o lo w e 

b e z  k o ś c i
sc h a b ło p a tk a

w ie p r z o w a k u rcza k s z y n k a
g o to w a n a

k ie łb a s a
Ś ląsk a

Powstańców 16 62 55 — 27 99 49
Piotrowski 51. 6 5 3 . 8 39 25 9 8 . 9 4 5 . 6
Delikatesy ul. Miejska 52 55 42 25 110 42
Hermes 6 2 . 5 5 4 . 5 37 28 100 47
Hala Mięsna 56 ____ 56____ 39 ____ 25 94 ___ 46___

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5     2



Rozmawiamy przez adwokata

RSM  -  spółka z o. o.
Reakcji na dwuczęściowy     konkluzji publicznie w prasie, by 

materiał „RSM spółka     również 11 tys. spółdzielców 
z o. o. „ spodziewaliśmy się, mogło się do nich ustosunkować
pewnym zaskoczeniem był 
natomiast autor pisma skie
rowanego w tej sprawie do 
redakcji. Nie RSM jako in
stytucja, nie prezes ani wice
prezes spółdzielni, ale... re
prezentujący ich adwokat, 
który we wstępie dokonuje 
krótkiego wykładu na temat 
prawidłowej postawy dzien
nikarza oraz jego ewentual
nego informatora, przy
znając nawet, że informacje 
„uzyskane od obywateli są 
jednym z głównych 
i cenionych źródeł 
wiadomości i inspiracji do 
podejmowania odpowiedniej 
tematyki w prasie„. Pan me
cenas zwraca nam również 
uwagę, że w naszym wypad
ku „informacji udziela 
wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej, a więc organu, 
który sprawuje kontrolę 
i nadzór nad działalnością 
organów spółdzielni,,.
W kontekście tego pisma ma 
to być zarzut, my zaś nie 
wyobrażamy sobie bardziej 
wiarygodnego informatora, 
szczególnie, że wyłącznie 
przytaczamy jego słowa, 
prawie ich nie komentując! 
I dalej, czy fakt skierowania 
sprawy do prokuratora oraz 
zamiar zwołania Nadzwy
czajnego Wolnego Zgroma
dzenia, co się zresztą nie 
udało, przez naszego 
rozmówcę, wykluczyć musi 
zamiar przedstawienia swo
ich przemyśleń i ich konkluzji

ustosunkować, czyli poprzeć je lub 
im zaprzeczyć? I właśnie te
mu ostatniemu ma służyć ta 
publikacja.

Akapit „Sprawy
spółdzielni mogą i będą 
rozwiązywane przez samych 
członków w ramach 
uprawnień...,, jako żywo 
przypomina pewien znany 
cytat z „Pani Dulskiej,, Gab
rieli Zapolskiej...

Największe zaś zdziwienie 
wywołał akapit następny: 
„Dalsze publikacje zmuszą 
moich mandantów do 
zamieszczania replik,
spostowań, wyjaśnień, co 
przy sprawach o takim 
szerokim zakresie
tematycznym doprowadzi do 
sytuacji w której „GR,, 
przestanie służyć „celom 
jakim powinna służyć,,. Po
mijając lekko grożący ton tej 
i następnych kwestii - panie 
mecenasie, gazety istnieją 
między innymi po to, by „za
mieszczać repliki, sprosto
wania i wyjaśnienia „ w dob
rze pojętym interesie społe
cznym, czego oczekiwaliśmy 
ze strony kierownictwa 
spółdzielni. I według nas, to 
właśnie władze spółdzielni 
poddały się emocjom, omi
jając nasze łamy i udając się 
od razu do kancelarii adwo
kackiej. O nadmiarze emocji 
świadczy również list jaki 
władze spółdzielni skiero
wały do naszej redakcji 
z żądaniem

p is e m n e g o  odcięcia się od 
akcji naklejenia w klatkach 
schodowych bloków miesz- 
kalych ulotek z treścią „Ko
rupcja w spółdzielni 
szczegóły w „GR,,. O incy
dencie tym dowiedzieliśmy 
się właśnie od kierownictwa 
spółdzielni i w rozmowie te
lefonicznej kategorycznie te
mu zaprzeczyliśmy. Została 
tu złamana znana powszech
nie zasada: oskarżony nie 
musi udawadniać swojej nie
winności, to jemu trzeba udo
wodnić winę.

Redakcja
Jestem zmuszony usto

sunkować się również do 
fragmentu listu p. mecenasa. 
Chodzi o sformułowanie, że 
m. in.  wypowiedziom
w „GR,, przyświeca 
wyłącznie mój partykularny, 
osobisty interes.

Szanowny Panie Mecena
sie - zostałem wybrany do 
RN na Walnym Zgromadze
niu w czerwcu 92, nie wpra
szałem się - to raczej mnie 
proszono. Z mojej działal
ności będę rozliczony
wyłącznie przez tych, którzy 
mnie wybrali i to wyłącznie 
oni będą mogli stwierdzić, 
czy moje działania i wypo
wiedzi wynikają z jakiegoś 
bliżej nieokreślonego intere
su własnego.

Będę dalej starał się być 
lojalny wyłącznie w stosun
ku do członków spółdzielni - 
bo nie zapomniałem tego, że 
przede wszystkim jestem jed
nym z nich - natomiast lojal
ność w stosunku do Rady 
Nadzorczej czy Zarządu, jest 
drugorzędną sprawą, która 
w świetle omówionych na 
łamach „GR,, problemów, 
mogłaby być nawet pode
jrzana.

Jerzy GORCZYCA

Ostatnia
c. d. ze str. 1
było obniżenie w stosunku 
do poprzednio planowanej 
sumy podatku od budynków 
przeznaczonych do działal
ności gospodarczej. Ustalo
no ją w końcu na 34000 tys. zł 
od m kw. /patrz str. 2/. 

Uchwalono również roczną 
stawkę podatku od posiada
nego psa /patrz str. 2/. 
Podjęto także uchwałę 
o zwolnieniu od podatku 
środków transportu
niektórych placówek i insty
tucji. Wiceprezydent M. 
ŚMIGIELSKI zwrócił się do 
rady o uchwalenie zmian 
opłat na parkingach nie
strzeżonych. Radni propo
zycje przyjęli /patrz str. 2/. 
Rada Miasta postanowiła 
również zmienić dotychcza
sową formę płatności ro
dziców w żywieniu dzieci 
w przedszkolach w ten 
sposób, że uiszczane będą 
opłaty miesięczne
w zależności od ilości po
siłków.

Następnie uchwalono 
nadanie statutów: Rybnic
kiej Służbie Komunalnej, 
Zakładowi Zieleni Miejskiej 
oraz Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej, zaś w statu
cie Muzeum dokonano nie
wielkiej korekty, dotyczącej 
konserwacji własnej kolekcji 
muzealnej oraz prowadzenie 
konsultacji i udzielanie po
rad w zakresie ochrony za
bytków.

W kolejnym punkcie 
porządku obrad nastąpiło 
od dawna zapowiadane po
wołanie Rady Programowej 
naszej gazety. Swoich kan
dydatów do rady przedsta
wił Zarząd Miasta, klub rad
nych PC oraz padły kandy
datury z sali. W tajnym 
głosowaniu wybrano 5-osó- 
bową radę, którą stanowić

sesja RM
będą: Urszula SZYNOL, Je
rzy KOGUT, Adam FUDA
LI, Marian WOLNY oraz 
Grzegorz PIECHA.

Miejmy nadzieję, że 
współpraca nowej Rady 
Programowej, której celem 
jest m. in. określenie funkcji 
gazety samorządowej, for
mułowanie linii programo
wej „GR,,, analiza zasad or
ganizacyjnych oraz finanso
wych funkcjonowania pis
ma, z redakcją, okaże się 
korzystna dla obu stron, 
a przede wszystkim dla czy
telników „GR,,.

W dalszej części obrad 
przew. U. Szynol przedsta
wiła radzie pismo Zakładu 
Karnego w Jastrzębiu - Sze
rokiej o trudnej sytuacji tej 
placówki, a szczególnie pro
blemów dotyczących społe
cznej readaptacji osadzo
nych. Ma w tym pomóc rea
ktywowanie Społecznej Ra
dy Penitencjarnej, której 
członkami mieliby zostać 
również przedstawiciele 
władz samorządowych Ryb
nika. Ich wybór przesunięto 
na czas późniejszy.

/ r ó ż /

W czasie środowej sesji 
radni wybrali również Ko
misję Dyscyplinarną I i II 
instancji /odwoławczej/, dla 
mianowanych pracowników 
samorządowych. Jej człon
kami po tajnym głosowaniu 
zostali: Zygfryd CZEREP
KOWSKI, Józef DELO
WICZ, Jerzy KOGUT i Zy
gmunt SABATOWSKI. Do 
komisji Dyscyplinarnej I in
stancji /n a  czas kadencji ra
dy/ powołano:

Jerzego WRÓBLA, Wik
tora SALOMONA, Jerzego 
SZLESAKA,  Irenę
KUŁACH, Dorotę BIE- 
NEK, Marię GOLEŃ, Ingę

DZIURA.
Z kolei przyjęto uchwałę 

ustalającą zakres tzw. usług 
opiekuńczych, będących 
jedną z form pomocy 
społecznej udzielanej przez 
OŚRODEK POMOCZ 
SPOŁECZNEJ ludziom po
trzebującym, co związane 
było z przejęciem przez 
władze miejskie zakresu 
„usług,, finansowanego do 
tej pory przez skarb 
państwa. Ustalono także za
sady i wysokość odpłatności 
/liczonej od kosztów usługi/ 
za świadczone „usługi,,. 
Uchwała ta wejdzie w życie 
z początkiem nowego roku 
kalendarzowego.

Rada Miasta na wniosek 
zarządu postanowiła prze
znaczyć do sprzedaży nieru
chomości usytuowane przy 
Rynku pod numerami 2, 3 
i 7, budynek hotelu „Ryb
nik,, /skomunalizowany/ 
przy ul. Jankowickiej, 
a także budynek po przycho
dni ZOZ-u, przy ul. Gen. 
Andersa 4 w Niedobczy
cach.

Część przeznaczoną na 
wolne głosy i wnioski Prze
wodnicząca Rady Miasta 
Urszula Szynol rozpoczęła 
odczytaniem nadesłanej 
przez Wicewojewodę kato
wickiego Eugeniusza
WRÓBLA kopii pisma wo
jewody Wojciecha CZE
CHA, skierowanego do re
ktora Politechniki Śląskiej 
WILIBALDA WINKLE
RA, dotyczącego nierucho
mości położonej przy ul. 
Kościuszki 54 w Rybniku, 
czyli obecnej siedziby Polite
chniki. W piśmie tym woje
woda stwierdził m. in.: 
Zaświadczenie Urzędu 
Miejskiego w Rybniku, iż 
wydawanie decyzji o oddaniu 
nieruchomości w zarząd dla 
Uczelni nie było konieczne, 

jest sprzeczne
z obowiązującym porządkiem 
prawnym, a ponadto wydane

Zbiża się koniec roku, 
który okazał się szczególnie 
bogaty jeśli chodzi o prace 
nad stanem i kształtem ryb
nickich dróg. Koniec roku, 
co nie znaczy: koniec prac.

Niedawno zakończono 
frezowanie i układanie na
wierzchni asfaltowej na ulicy 
Podmiejskiej, biegnącej od 
Gliwickiej w stronę Elektro
wni. W tym tygodniu od
dany zostanie blisko kilome
trowy odcinek jezdni - 
połączenie ulic Gliwickiej 
i Wielkopolskiej.

Kierowców, którzy chcą 
zaparkować samochód 
w centrum miasta, na pewno 
ucieszy wiadomość, że zna
cznie powiększyła się tutaj 
powierzchnia aż dwóch par
kingów. Teren od ulicy 3 M a
ja do ulicy Miejskiej, dawniej 
baza MPGK, został dołączo
ny do parkingu znajdującego 
się za Urzędem Miejskim 
i „Hermesem,,. W ten sposób 
dwukrotnie wzrosła jego po
wierzchnia. Podobnie stało 
się na ulicy Curie-Skłodows
kiej, gdzie powierzchnia daw
nego parkingu została po
większona o sto procent po 
zlikwidowaniu części zaple
cza firmy remontującej Ry
nek.

Po oddaniu do ruchu 
dwóch rond /n a  skrzyżowa
niu ul. Budowlanych z Ener
getyków i Zebrzydowicką/ 
rok kalendarzowy kończy 
się dla rybnickich dro
gowców mniej spektakularnymi

spektakularnymi, lecz nie mniej potrzeb
nymi pracami.

Oczywiście, nadal będą 
trwały prace nad utrzyma
niem właściwego stanu na
wierzchni /te  nigdy się nie 
kończą/. Już pierwsze mrozy 
pokazały, jak wiele jest jesz
cze w tej dziedzinie do zrobienia

Drogowcy
kończą

rok
zrobienia.

Wiosną przyszłego roku 
ruszą prace nad trzecim ron
dem na skrzyżowaniu ulicy 
Budowlanych i Kotucza. Ko
lejność działań nie jest tutaj 
przypadkowa - począwszy 
od ronda na skrzyżowaniu 
o najmniejszym natężeniu 
ruchu do ronda położnego 
na głównej arterii miasta. 
Przyjęto jak widać metodę 
uczenia się na błędach, by 
w możliwie najmniejszym sto
pniu odczuli je użytkownicy 
dróg.

Każda robota drogowa, 
począwszy od decyzji i prac 
projektowych, przez zlecenie 
prac oraz ich wykonanie jest 
podejmowana przez fa
chowców. Czerpie się z naj
lepszych wzorów - w przypa
dku rond o małej średnicy 
angielskich, które następnie 
przejęli od nich Francuzi.

Dzisiaj zaczyna się do nich 
przekonywać cała Europa, 
na przykład Szwajcarzy 
w najbliższych dwóch latach 
chcą ich zbudować około 
siedemset!

Uczą się nie tylko inżynie
rowie i budowlani. Wicepre
zydent Marian ADAM
CZYK twierdzi, że gdy minie 
pierwszy szok spowodowany 
nowym rozwiązaniem, także 
kierowcy zrozumieją, że jest 
to rozwiązanie korzystne dla 
nich. Celowo na takich ron
dach usypuje się kopce, by 
kierowca zbliżający się do 
ronda mógł się skoncentro
wać wyłącznie na pojazdach 
znajdujących się już w ruchu 
okrężnym. Celowe są rówież 
odwrotne, wyrzucające na 
zewnątrz spadki jezdni 
w obrębie ronda, gdyż wy
muszają one na kierowcy 
ograniczenie prędkości. Na
wet gdyby doszło tu do wy
padku, nie będą to najbar
dziej niebezpieczne dla życia 
zderzenia czołowe, lecz tylko 
„stłuczki,, będące wynikiem 
bocznych otarć. Wszystkie 
parametry techniczne
każdego rozwiązania drogo
wego są uzgadniane z od
powiednią komórką Urzędu 
Wojewódzkiego.

Europy wszyscy musimy 
się uczyć! Najbardziej jed
nak cieszą udane efekty tej 
nauki, które szybko wras
tają na stałe w pejzaż miasta. 
A to w Rybniku najwy
raźniej się udało!

GRZEGORZ WALCZAK

Po strajkowym poniedziałku

Kopalnie stoją
W poniedziałek od drugiej 

zmiany stała kop. „Rymer„. 
Tego dnia wieczorem Mi
rosław Sikora z Komitetu 
Strajkowego zapowiadał, że 
poranna, wtorkowa już 
zmiana przyłączy się do 
strajku, organizowanego 
przez „Solidarność,,, co rze
czywiście się stało.

Postulaty strajkujących 
można określić jako ogólne 
/r estrukturyzacja, oddłuże
nie, niezwalnianie pracow
ników, i oczywiście poprawa 
sytuacji górnictwa/. Konkre
tniej brzmią żądania termi
nowych wypłat wynagrodzeń

wynagrodzeń i ujednolicenie kontroli 
nad kopalniami. Postulaty 
wysłano do Zarządu Regio
nu NSZZ „Solidarność,, 
i stosownego ministerstwa. 
Do ’’Solidarności”
przyłączyły się pozostałe 
związki zawodowe
górników.

W „Jankowicach,, prze
rwano pracę między godz. 
6 a 8 rano.

W „Chwałowicach,,
między pierwszą i drugą 
zmianą odbyła się masówka, 
w której wzięło udział ok. 
100 pracowników. Bardzo 
niewielu przystąpiło po niej

zostało przez organ 
samorządowy, który nie był 
organem właściwym do 
zajęcia stanowiska
w przedmiotowej sprawie.

W takiem sytuacji 
wniesione przez Kierownika 
Urzędu Rejonowego
w Rybniku do Prezesa Sądu 
Wojewódzkiego rewizji od 
dokonanego wpisu w księdze 
wieczystej praw
własnościowych na rzecz 
Politechniki, jest zasadne.

Politechnika Śląska nie 
posiadając tytułu prawnego 
do wymienionej
nieruchomości, lecz z uwagi 
na fakt, iż włada nią od 1980 
r., może uzyskać decyzję 
o oddaniu gruntu 
w użytkowanie wieczyste 
wraz ze sprzedażą budynków 
znajdującch się na tym 
gruncie w oparciu o art. 80 
ustawy z dnia 29 kwietnia 
1985 r., o gospodarce
gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości/Dz. U. z 1991 
r. nr 30, poz. 127/. O wydanie 
stosownej decyzji
w przedmiotowej sprawie 
należy wystąpić z wnioskiem 
do Kierownika Urzędu 
Rejonowego w Rybniku.

W dalszej części obrad 
odczytano informację Sek
retarza Miasta Danieli LA
MPERT, dotyczącą spełnia
nia przez wszystkich po

wołanych i mianowanych 
pracowników samorządo
wych wymogów ustawy 
o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje 
publiczne. Opinię taką wy
dano na podstawie analizy 
oświadczeń majątkowych, 
które złożyli wszyscy wspo
mniani wyżej pracownicy. 
Do sprawy wrócono, gdy po 
zapytaniu radnego Jerzego 
FRELICHA, sekretarz mia
sta poinformowała zebra
nych, iż tylko działalność 
gospodarcza prowadzona 
przez trzech pracowników 
samorządowych była przy
czyną wątpliwości co do jej 
zgodności ze stosowną 
ustawą. Problem przestał is
tnieć, gdy w wydziale 
działalności gospodarczej 
pracownicy ci /świadczący 
usługi geodezyjne/dokonali 
przerejestrowania swej 
działalności,  zgodnie
z którym zajmują się świad
czeniem usług poza terenem 
Rybnika.

O podjęciu przez komisję 
ekologiczną decyzji o po
wołaniu podkomisji do 
spraw rekultywacji i zagos
podarowania zwałowisk te
renów zdewastowanych 
oraz szkód górniczych poin
formowała radnych Maria 
Krystyna KULAWIK

do strajku, do którego na
woływała „Solidarność,,.

PKP i PKS, wbrew zapo
wiedziom, pracowały nor
malnie, tylko w południe 
kierowcy trąbili na dworcu 
PKS na znak solidarności 
z „Solidarnością,,.

*   *   *  
Strajkowy poniedziałek 
przerodził się w strajkowy 
sezon. W środę w pra
cujących jeszcze kopalniach 
rybnickich odbyły się refe
renda w sprawie przystąpie
nia do strajku. Przykładowo 
w kopalni ’’Rydułtowy” za 
strajkiem opowiedziało się 
53 % załogi; w ’’Chwałowi
cach” za było 81 %, przeciw 
-17 %, pozostali wstrzymali 
się od głosu. W tej chwili 
strajk rotacyjny trwa we 
wszystkich kopalniach Ryb
nika.  K. M.

prosząc ich jednocześnie 
o zaangażowanie w pracę 
komisji.

Zwróciła ona również 
uwagę na mogące zaistnieć 
przedświąteczne problemy 
z zaopatrzeniem w pieczywo 
/podobne do tych sprzed 
świąt wielkanocnych/. 
Później mówiono jeszcze 
o rybnickich garażach, 
a także o nierowziązanej do 
końca /odprawianie
nabożeństw pogrzebowych/ 
sprawie domu pogrzebowe
go na rybnickim cmentarzu.

Przed końcowym odda
niem głosu przewodniczącej 
Rady Miasta, poprosił on 
prezydent Józef MAKOSZ, 
który wobec kończącego się 
roku w imieniu zarządu mia
sta podziękował radnym za 
pracę, składając im życzenia 
spokojnych i szczęśliwych 
świąt. Po nim to samo zro
biła przewodnicząca rady 
Urszula SZYNOL, która za
prosiła radnych na uro
czystą noworoczną sesję 
w dzień „Trzech króli,, tj. 
6 stycznia.

W takim wielce 
p r z e d ś w i ą t e c z n o -  
samorządowym nastroju 
około godziny 20. 15 do
biegła końca ostatnia w 1992 
roku sesja Rady Miasta. 
W chwilę później rozpoczęło 
się zebranie samego już 
zarządu miasta.

/w ack/
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Po pięćdziesięciu latach...
We wtorkowe przedpołu

dnie w Urzędzie Miasta Ryb
nika w sali posiedzeń Rady 
Miasta przy wspólnym stole 
spotkały się pary mał
żeńskie, które przeżyły 
wspólnie 50 lat. Przybyły 
one na zaproszenie władz 
miejskich, które wspólnie 
z Urzędem Stanu Cywilnego 
takie spotkanie w koń
czącym się roku zorganizo
wały już po raz trzeci. Dwa
dzieścia przybyłych par po
witał wiceprezydent miasta 
Jerzy KOGUT; wręczył on 
złotym małżonkom kwiaty 
i listy gratulacyjne od prezy
denta miasta Józefa MA
KOSZA. Przy filiżance ka
wy, w sąsiedztwie świątecz
nej choinki nasi seniorzy, jak 
to zwykle przy takich okaz
jach bywa, wspominali 
swoją młodość, porównując 
dawny Rybnik ze współczes
nym. Wspomnienia płynęły 
tym łatwiej, że dla jubilatów 
koncertował małżeński duet 
państwa Przeliorzów, 
mających za sobą karierę 
w Zespole Pieśni i Tańca 
„Śląsk,,. W repertuarze zna
lazły się stare, jak i nieco 
nowsze przeboje tak śląskie 
jak i ogólnokrajowe, nic 
więc dziwnego, że ten krótki

koncert przypadł do gustu 
seniorom, skazanym na co- 
dzień na dobiegające nieo
mal z każdej strony nieok
rzesane dźwięki współczes
nych rockmanów.

W spotkaniu wzięli 
również udział kierownik 
USC Elżbieta SOJKA, sek
retarz miasta Daniela LAM
PART, skarbnik miasta Bo
gusław PASZENDA oraz 
sami jubilaci: Krystyna i Al
fons ŚWIERK, Bronisława 
i Augustyn MIŁEK, Geno
wefa i Paweł WEINER, Ma
ria i Stefan KONSEK, Ma
ria i Maksymilian RIGOL, 
Regina i Jerzy ZDRZAŁEK, 
M arta i Alojzy DZIWOKI, 
Jadwiga i Paweł MOKRY, 
Maria i Franciszek KULE
SZA, Maria i Feliks SKO
CZOWSKI, Wiktoria i Wik
tor MANDRELA, Gerturda 
i Józef RYSZKA, Gertruda 
i Alfons DZIEWIOR, Jad
wiga i Józef DUDA, Gert
ruda i Wiktor WOJTECKI, 
Helena i Robert DUDZIK, 
Elżbieta i Henryk SOBIK, 
Berta i Alojzy
NACZYŃSKI, Amalia i Al
bert SZULIK, Klara i Karol 
WYBRANIEC, a także sa
motna już, niestety, pani An
na SITEK.

Tekst i foto: /w a c k /

Dzieciątka Jezus
7 października 1928 roku 
i od tamtej pory nie prze
szedł żadnego gruntownego 
remontu. Długi, bo ponad 
60-letni okres bez prac reno
wacyjnych znakomicie świa
dczy o pracy przedwojen
nych rzemieślników, ale na
wet budynek świątyni nie 
obroni się przed kruszącym 
zębem czasu.

Właśnie trwa kosztowny 
remont dachu kościoła. 
Hełmy głównej wieży oraz 
dzwonnicy otrzymały już 
nowe pokrycie z miedzianej 
blachy.  Również dach
kościoła w całości zostanie 
pokryty blachą,  która
zastąpi dachówkę.  Prace
nad ta wymianą osiągnęły 
już półmetek.

Pracom renowacyjnym 
poddano także wnętrze 
kościoła. Zostało ono na no
wo odmalowane i pokryto je 
bogatymi złoceniami.
Kościół wyposażono w no
we oświetlenie, a w prezbite
rium umieszczono odrestau
rowany obraz świętej Tere
sy.

Bardzo korzystne zmiany 
zaszły także wokół kościoła. 
Wiernych wita figura pat
ronki ustawiona w stylowej 
kapliczce przy bramie. Plac 
przed domem parafialnym 
wzbogacił się o grotę Matki 
Boskiej z Lourdes, w tym

tudzież wód słodkowodnych 
czyli tzw. szanty. Ten najwil
gotniejszy z całą pewnością 
gatunek muzyczny robi 
w ciągu ostatnich lat w Po
lsce zawrotną karierę i do
czekał się już nawet ogólno
polskiego festiwalu, odby
wającego się corocznie 
w Krakowie. Przy choince 
i spontanicznej, w dużej 
części żeglarskiej lub tylko 
wodniackiej, publiczności, 
sześcioosobowa męska gru
pa udowodniła, że by dobrze 
śpiewać i brzmieć nie trzeba 
rozbudowanego instrumen
tarium, o które tak trudno 
na rozkołysane łajbie; wy
starczą zgodne głosy, wiatr 
w płucach i nieco markowe
go rumu.

Foto: wack

roku zamontowano oświet
lenie, które rozjaśnia teren 
kościoła w nocy. Droga 
krzyżowa, wymalowana na 
parkanie otaczającym teren 
świątyni, służy od niedawna 
w czasie rekolekcji.

18 maja ubiegłego roku 
arcybiskup Damian ZI
MON poświecił tutaj nowy 
dom parafialny. Został on 
znakomicie wkomponowa
ny w otoczenie kościoła. Po
siada zarazem nowoczesną 
i skromną bryłę, która za
myka teren przykościelny 
miłym dla oka akcentem. 
Tajemnicą jego architektów 
pozostanie fakt, w jaki 
sposób niewielki na pierwszy 
rzut oka budynek może po
mieścić tak wiele dużych 
i wielofunkcyjnych pomiesz
czeń.

Są wśród nich trzy sale 
lekcyjne, które już drugi rok 
służą uczniom Szkoły Pod
stawowej nr 13. W innych 
salach odbywają się spotka
nia o charakterze religiino- 
kulturalnym czy na przykład 
stypy pogrzebowe. Znalazło 
się tu miejsce na kawiarenkę 
parafialną, prowadzoną 
przez młodzież,  która 
urządza sobie tutaj również 
zabawy i dyskoteki.

Dom parafialny posiada 
własną bazę noclegową na 
około 40 miejsc i zaplecze 
kuchenne. Mieści się tu bib
lioteka parafialna, jest na 
miejscu kaplica rekolekcyj
na. Te znakomite warunki 
służą grupom modlitewnym 
i rekolekcyjnym młodzieży 
oraz dorosłych.

Od pięciu lat proboszczem

parafii chwałowickiej jest 
ksiądz. TEODOR SU
CHOŃ. Jego wysiłki zmie
rzają do większego ożywie
nia życia religijnego, ducho
wego i kulturalnego w tej 
dzielnicy Rybnika. Oprócz 
codziennej posługi duszpas
terskiej są to na przykład 
spotkania diecezjalne
Rodzin Domowego Kościoła, 
które parafia gości pięć razy 
w roku. Oprócz trzech księży 
we wszystkich szkołach 
położonych na terenie para
fii religii uczy pięciu kate
chetów. Nowy dom parafial
ny to stałe miejsce prób 
chóru „CECYLIA,,, który 
prowadzi organista Antoni 
GAJDA, zespołu wokalne
go ,,W SERCU  
KOŚCIOŁA„ pod kierun
kiem Jerzego SCHINOLA 
i pod duchową opieką 
księdza wikarego Tadeusza 
WCIORKI. Ksiądz wikary 
Michał MACHERZYNSKI 
prowadzi tutaj szkołę gry na 
gitarze, ćwiczy także grupa 
adeptów gry na organach. 
Okresowo ukazuje się gazet
ka parafialna zatytułowana 
również „W SERCU

Poświęcenie nowego domu parafialnego /18 . V. 1991 r./

KOŚCIOŁA,,. Działają 
Dzieci Maryi, liczna grupa 
ministrantów,  około
sześćdziesięcioosobowa gru
pa młodzieży bierze udział 
w ruchu Światło - Życie 
/znanym lepiej pod nazwą 
ruchu „oazowego,, / .  Co ro
ku parafia organizuje pielg
rzymki, m. in. do Rzymu, 
Lourdes i Lisieux.

Najważniejszym wydarze
niem ostatnich pięciu lat 
w życiu religijnym parafii 
była wizytacja kanoniczna 
księdza arcybiskupa DA
MIANA ZIMONIA
w październiku bieżącego 
roku. Wiązała się ona 
z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania młodzieży, 
przygotowanie do niego 
trwało ponad pół roku. 
Szczególnym akcentem po 
bierzmowaniu było zasadze
nie na placu kościelnym 
drzewa, które ma symboli
zować Kościół wzrastający 
w nas.

Po 28 latach do parafii 
wróciła kaplica Matki Bos
kiej Różańcowej /przy ul. 
Kupieckiej 2/, kiedyś uży
wana przez Kościół Naro
dowy. Dziś w Chwałowicach 
nie ma on już wyznawców.

Przed wspólnotą para
fialną jeszcze wiele prac nad 
dokończeniem nowego po
krycia dachu kościoła, za
montowaniem drugich 
okien, chroniących witraże, 
wymianą okien wieży czy re
nowacją tynków. Wszystkie 
prace budowlane i remon
towe ostatnich lat mogły być 
tak sprawnie wykonane tyl
ko dzięki wspólnemu wy
siłkowi parafian. Wielu 
z nich, prawie codziennie 
uczestniczyło w tych pra
cach. I dlatego wierni 
z Chwałowic mogą cieszyć 
oczy pięknym otoczeniem 
i wnętrzem swojego 
kościoła.

GRZEGORZ WALCZAK

Młodzież szkolna Rybni
ka ma dość często okazję 
bywać na spektaklach teat
ralnych w gmachu Teatru 
Ziemi Rybnickiej. Nie zna
czy to jednak, że również 
często ma sposobność obco
wania z teatrem dobrym. 
Cenione zespoły teatralne 
dość rzadko, albo wcale nie 
zajmują się tym rodzajem 
teatralnej działalności 
usługowej. Stała się ona ra
czej domeną mniej cenio
nych teatrów, które mogą 
w ten sposób podreperować 
swoją teatralną kasę, gdyż 
szkolorze bardzo chętnie od
wiedzają teatr, oczywiście 
nie z miłości do tej dziedziny 
sztuki, ale z niechęci do lek
cji chemii, matematyki itp. 
Na szczęście zdarzają się 
wyjątki. W środę 9 grudnia 
odbyły się w rybnickiem tea
trze  dwa przedstawienia 
„PRÓB,, według Bogusława 
Schaeffera w reżyserii Mi
kołaja Grabowskiego, praw
dziwego scenicznego wirtuo
za, jeśli chodzi o twórczość 
tego właśnie dramatopisa
rza. A jest ona czymś zu
pełnie jednorazowym i za
skakującym dla każdego, 
kto wcześniej spotykał się 
tylko z teatrem tradycyj
nym. Jest to nieustający, 
wręcz tętniący iście kabare
towym humorem teatr o tea
trze. Teatr na swój sposób 
dla widza niebezpieczny, 
gdyż ni stąd ni zowąd, 
można zostać wciągniętym 
w sceniczną zawieruchę 
i stać się nagle jednym z ak
torów, najczęściej zupełnie 
zaskoczonym i nieporadnym

ubawem, kiedy na scenie grają 
komedianci, zaś na widowni, 
mlaskając nieustannie, 
każdy robi co mu się żywnie 
podoba. W spektaklu jest 
scena, w czasie której całą 
salę spowijają egipskie ciem
ności, tak przynajmniej wy
myślił sobie reżyser. Nie 
przewidział jednak, że 
współczesna młodzież nosi 
przy sobie latarki i zapalni
czki. To właśnie one już po 
chwili rozbłysły na teatralnej 
widowni i w miarą możli
wości penetrowały scenę 
w poszukiwaniu sensacji. 
Miało być ciemno i tajem
niczo, było niczym w dysko
tece. Bóg jeden wie jak bar
dzo zszokowani musieli być 
sami aktorzy...

Teatr to sztuka dla elit, 
które przecież nie biorą się 
z niczego. Trzeba je formo
wać i do nich dojrzewać. 
Jaką przyjąć w takim razie 
postawę wobec młodych lu
dzi, by mimo opadających 
rąk po każdej trudniejszej 
próbie konfrontacji włas
nych wyobrażeń z rzeczywis
tością, mieć jeszcze chęć do 
działania i kilka niezłych po
mysłów. Co zrobić, by 
młodzi ludzie połknęli bak
cyla elitarności w dobrym 
tego słowa znaczeniu? Na 
pewno jednym ze sprawdzo
nych sposobów jest umożli
wianie im kontaktu z praw
dziwą wielką sztuką. Często 
nie docenia się naszej mło
dzieży, a ona bez większego 
trudu potrafi odróżnić to, co 
jest naprawdę wielkie i war
tościowe, od tego co jest ma
rnym naśladownictwem.

WACŁAW TROSZKA

Szanty 
na suchej 

Małej 
Scenie

We wtorek na Małej Sce
nie Rybnickiej odbył się 
koncert grupy „Tonam and 
Synowie,, , wykonującej pio
senki i pieśni ludzi morza,

nym.
Aktorzy grają aktorów, 

reżyser reżysera, taka jest 
formuła tego teatru, 
wciągającego również widza 
w dyskusję, czy raczej roz
ważania dotyczące nie tylko 
teatru, ale i sztuki w ogóle, 
a skoro sztuki to również 
i naszego życia. Jest to teatr 
bardzo atrakcyjny dla mło
dego widza, formującego 
dopiero swój gust i upodo
bania. Nic dziwnego, że 
młoda widownia raz po raz 
wybuchała śmiechem. Ale 
ten teatr to nie tylko prosty

prozaiczna. Otóż szkolne spektakle 
mają swój, sobie tylko 
właściwy klimat. Uczniows
ka publiczność ma problemy 
z uczestniczeniem w spekta
klu w sposób bardziej doj
rzały. Jeszcze przed trzecim 
dzwonkiem młodzież rozpo
czyna konsumpcję swoich 
spożywczych zapasów: 
chrupki, cukierki, batony, li
zaki etc., etc... Nikt się tym 
nie przejmuje, że może ko
muś z aktorów czy widzów 
to przeszkadza.

Szkolne tałatajstwo bawi 
się znakomicie całymi klasa-

Szkolne spektakle

sceniczny humor i płytki, pu
sty śmiech. Spektakl jest do
piero punktem wyjścia, 
przyczynkiem do szerszej re
fleksji, a tej chyba zabrakło. 
Przyczyna wydaje się prozaiczna

klasami. A przecież istnieje sub
telna różnica między znako
mitą zabawą w teatrze z za
chowniem prawdziwej artys
tycznej dyscypliny i wrażli
wości, a karczemnym ubawem

U św. Teresy od
W panoramie Rybnika 

Chwałowice zaznaczają się 
dwoma obiektami, które 
wyrastają ponad otaczającą 
je zabudowę. Są to oczy
wiście trzy kominy kopalni 
oraz wysoka wieża tutejsze-

go kościoła, którego pat
ronką jest święta Teresa z Li
sieux, zwana również świętą 
Teresą od Dzieciątka Jezus.

Kościół ten budowano 
w latach 1926 - 1928.
Poświęcony został

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wśród budowniczych 
przykościelnej kapliczki.
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SZTUKA  *  TWÓRCY  *  WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

M a li  a rtyśc i
z parafii kościoła 

św. Jadw igi
Malarstwo jest prastarym 

pismem którym człowiek 
posługiwał się już przed dzie
siątkami tysięcy lat. 
W każdym dziecku te atawi
styczne zdolności malarskie 
odradzają się, jednak nie po
budzane gasną najczęściej 
na zawsze między 6 a 10 
rokiem życia.

Tak więc przebłyski mala
rskiego jasnowidzenia zani
kają w dzieciństwie, a ogół 
społeczeństwa wraca
w każdej generacji do stanu 
analfabetyzmu w tym przed
miocie.

A jednak wrodzone 
twórcze uzdolnienia
pielęgnowane i kształcone 
systematycznie spełniać 
mogą dużą rolę w życiu 
każdej jednostki zmieniając 
postawę ogółu.

I stało się.
Pilną potrzebę pielęgnowa

nia tych wartości twórczych 
dostrzegli dyrektorka Ognis
ka Pracy Pozaszkolnej nr 
3 w Rybniku - mgr HONO
RATA PYSZ oraz ksiądz 
dziekan HENRYK JOŚKO, 
proboszcz parafii Kościoła 
św. Jadwigi w dzielnicy Ryb
nik - NOWINY.

W jednej z salek kateche
tycznych zaadaptowanej do 
prowadzenia zajęć plastycz
nych, uruchomiona została 
pracownia malarstwa i grafi
ki.

Zajęcia prowadzone są 
raz w tygodniu /czwartki/ 
w godzinach popołudnio
wych przez piszącego te 
słowa oraz jego żonę Bar
barę, również artystę plas
tyka.

Tutaj dzieciom w wieku 
od 5 do 12 lat zgromadzo
nym w dwóch licznych /70

uczestników/ grupach, 
stwarza się możliwości pod
trzymywania wielkich war
tości, dając im równocześnie 
w ręce broń przeciwko ma
razmowi, wyjałowieniu oraz 
śpiączce mechanicznego 
myślenia i martwego odczu
wania życia.

Dziecko malując, rysując 
oraz uprawiając grafikę ar
tystyczną /m . in. linoryt/, 
rozwija swoją osobowość 
oraz uczy się wielu takich 
rzeczy, których nie mogłoby 
nauczyć się w inny sposób

Tak więc dzięki swojej ak
tywności twórczej, zbliżyć 
się ono może do pojmowa
nia obiektywnego sensu 
świata.

Nie lubią, ale z miłości do 
kształtnej Francuzki zniosą 
i francuskie jedzenie i fran
cuskie pocałunki. Tak wyni
kało z gawędy, którą opo
wiadała grupa Cieszynian na 
Małej Scenie Rybnickiej 
9 grudnia.

Po nich uroczy młodzie
niec wyjaśnił nam /w  gwa
rze/jak wygląda głowa i re
szta człowieka, a także skąd 
się wzięła moda. Anna 
Strączek ubrana w kwiecisty 
fartuch i z biustem sztucznie 
p o w i ę k s z o n y m  
opowiedziała, jak spotkała 
się z ciotką, która piastuje 
stanowisko babci klozeto
wej. Franciszka Palowska, 
starsza pani w pięknym stro
ju ludowym, miała nam opo
wiedzieć o wybuchu po
wstań śląskich, ale zapom
niała swój tekst i zamiast 
tego dowiedzieliśmy się jak 
nie przemycać jajek. Otóż 
jajek nie należy przemycać 
zaszytych w spódnicy, bo 
być może trzeba będzie 
usiąść i nieszczęście gotowe. 
Henryk Kąsek wspominał 
swoje spotkanie ze Skarbni
kiem, a Franciszek Siodło- 
czek - dzieciństwo. Elżbieta 
Sikorska opowiadała
o szkole /a  młoda jest i temat 
jej dotyczy/. Justyna Pesz
czyńska, uczennica II L. \ . 
przedstawiła anegdoty o fa
rorzu Siodłoczku i kobylim 
jajcu/k tórego nie ma/. 
A Alojzy Krawczyk opowie
dział, jak chcąc pomóc przy
jacielowi sam popadł w ali
menty.

Później wystąpiła Alek
sandra Białas /też z II Li
ceum/, świetna w monodra
mie „Shirley Valentine,,. Nie 
widziałam w tej roli Krys
tyny Jandy, i nie wiem czy 
Ola ją naśladowała

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

R  Y B N I C  A
słowo „Rybnik,,. Jest to naj
starsza zachowana wzmian
ka o naszym mieście. Potem 
jest ich coraz więcej i te naj
starsze są na ogół znane.

Ta fotokopia, przedstawiająca kościół ojców franciszkanów 
w Rybniku, została wykonana z „Gościa Niedzielnego,, nr 41,

w wielu naszych i obcojęzy
cznych wydawnictwach,
głównie prasowych. Jeżeli 
chodzi o zagranicę, są to 
przeróżne notatki prasowe 
lub dłuższe teksty, ukazujące 
się w krajach, gdzie porzeby
wały z koncertami muzycz
nymi lub rozgrywkami spor
towymi rybnickie zespoły. 
Dzieje się tak również w pra
sie lokalnej miejscowości 
z którymi nasze miasto ma 
jakieś kontakty np. prasa lo
kalna w Mazamet wiele 
w czerwcu br. pisała o Ryb
niku w związku z odby
wającym się tam „Tygod
niem Polskim,,. Podobnie 
jest w prasie ukazującej sią 
w niemieckim Dorsten, tam 
głównie zainteresowane Ry
bnikiem są „Ruhr - Nachri
chten,,, która to gazeta 
umieściła o naszym mieście

dosyć duże materiały. Było 
to 27 czerwca i 11 lipca br.

Osobnym problemem jest 
polska prasa, która ostatnio 
interesuje się głównie dwo
ma rybnickimi problemami. 
Najściem posłów KPN na 
nasz Urząd Miasta i widocz
nymi już gołym okiem suk
cesami aktualnych władz 
Rybnika, o czym przykłado
wo pisze jeden z tegorocz
nych listopadowych nu
merów tygodnika
„Wspólnota,,.

Tego typu drobne lub 
większe notatki prasowe lub 
wydawnictwa lądują czasa
mi w koszu lub kotłowni tuż 
po przeczytaniu. A przecież 
oprócz swej doraźniej infor
macyjnej funkcji, są one 
wspaniałym dokumentem 
życia codziennego naszych 
czasów. Czasami warto 
niektóre zachować, a zwła
szcza te nasze, „rybnica,,!

MAREK SZOŁTYSEK
który ukazał się 9 października 1927 roku.

Rękopisy, druki, dzieła 
sztuki, pamiątki historyczne 
i wszelkie inne dokumenty 
dotyczące Polski, zwykło się 
z języka łacińskiego określać 
mianem „polonica,, /wym. 
polonika/.

Analogicznie więc, na 
określanie wszelkich
wzmianek o Rybniku, można 
chyba zastosować słowo 
„rybnicka,, /wym. rybnika/

Rybnik w całej swojej his
torii był wystarczająco cha
rakterystyczny by go zau
ważyć, lecz nie aż tak 
znaczący, by było w złym 
tonie nic o nim nie wiedzieć. 
Ot zwyczajne górnośląskie 
miasto czy miasteczko.

O mieście tym pisało się 
i pisze przy różnego rodzaju 
okazjach, w wielu czasopis
mach i książkach. Zaczęło 
się to od maja 1233 roku, 
kiedy w dokumencie bp 
wrocławskiego Wawrzyńca 
dla księcia opolskiego Kazimierza

/fotokopia - szoł/
Począwszy od bulli papies
kiej wspominającej Rybnik 
z 1227 roku a na XX wiecz
nej „Encyklopedii Staropol
skiej,, Aleksandra Bruckne
ra skończywszy, która pub
likuje nawet zdjęcie rybnic
kiego Rynku. Podobnie jest 
z dawnymi czasopismami 
piszącymi o naszym mieście, 
że wspomnimy tylko „Kato
lika,,, „Gościa Niedzielne
go,, /patrz fotografie obok/ 
czy międzywojenne gazety 
wchodzące w Rybniku np. 
„Sztandar Polski i Gazeta 
Rybnicka,,, czy niemiec
kojęzyczne „Katcholische 
Volkszeitung„ i „Rybniker 
Stadtblatt,,.

Inaczej jednak wygląda 
sprawa wydawnictw
współczesnych, a zwłaszcza 
tych z ostatnich kilku lat. 
Wtedy w mieście zaczęło się 
naprawdę coś dziać i daleko 
poza Rybnikiem sprawy te 
zaczęły ludzi interesować.

Fotokopia zdjęcia umieszczonego w „Gościu Niedzielnym,, 
nr 24 z dnia 12 czerwca 1927 r. Przedstawia ono 
najważniejszych gości, jacy zjechali się na poświęcenie kościoła 
parafialnego w Golejowie pod Rybnikiem. Udało się ustalić, że 
siedzący od lewej to: Władysław WEBER, burmistrz Rybnika: 
ks. Tomasz REGINEK, probosz rybnicki; bp Arkadiusz 
LISIECKI, ordynariusz katowicki; pan TROSKA, starosta 
rybnicki; ojciec BAZYLI, franciszkanin i dzierżawca 
PIOTROWSKI.

 Czy
Ślązacy

lubią
jeść

ślimaki?
wała, ale poziom fragmentu, 
który widzieliśmy, był profe
sjonalny.

Nastąpna Aleksandra, 
tym razem Harazin, mówiła 
ło warzeniu, praniu i szpa
nowaniu,,. Podała przy oka
zji śląski przepis na groch 
z kapustą, na który potrzeba 
8, 5 jaja i kilo mąki ziem
niaczanej, a robi się go 
z okazji przybycia nieproszonych

Czesław Ż emła - gwiazdor 
programu

nieproszonych gości.
Później usłyszeliśmy XV- 

wieczną legendę źródle i po
danie o pochodzeniu lubom
skiego herbu. Dr Alojzy 
Dragon opowiedział śmiesz
no-straszne historie ze Szpi
tala Psychiatrycznego, a po 
nim wystąpił niewątpliwy 
gwiazdor programu Czesław 
Żemła /k rótego teksty sły
szeliśmy także z ust innych 
wykonawców/. Wytłuma
czył nam, czym się różni ko
bieta od mężczyzny, cały 
czas utrzymując żywy kon
takt z publicznością i z na
szym fotografem, do które
go robił miny. Sala się 
zaśmiewała. Niestety, na 
tym konkurs się nie 
skończył, „Listy z fiołkiem,,, 
Gałczyńskiego próbował je
szcze opowiedzieć Maciek 
Gierszewski, przerażony i ze 
słabą dykcją.

Następnie jury udało się 
na naradę, a publiczność

Z a p r o s il i  n a s .. .

Miejska Biblioteka Publi
czna im. Konstantego PRU
SA w Rybniku na spotkanie 
z Danutą Pietras - Tum 
i księdzem Henrykiem Piet
rasem SJ autorami książki 
„Litery w linię powiązane,,, 
która odbyła się 15 grudnia 
br.

X X X

Pszczyńska Szkoła Sztuk

głosowała na swoich fawo
rytów. Najwięcej głosów ze
brała Ola Białas, która prze
zornie przyprowadziła ko
legów i koleżanki.

Jak było do przewidzenia, 
jury nagrodziło Czesława 
Żemłę i Aleksandrę Harazin 
/k tóra też była znakomita/. 
Reszta uczestników dostała 
dyplomy, a wybrańcy jury 
i publiczności bony towaro
we, które mogą sobie zreali
zować w „Domusie,,.

Cała impreza trwała

Aleksandra Harazin

około 3 godzin, a 10-minu- 
towy limit czasu był bardzo 
konsekwentnie przekracza
ny przez zawodników. Byli 
licealiści i emeryci, było 
śmiesznie i poważnie i wzru
szająco, kiedy górnik opo
wiadał o swojej przyjaźni 
z kopalnianym koniem. 
Szkoda tylko, że nie było 
plakatów na mieście, choć 
i tak przyszło więcej osób, 
niż się spodziewałam. Przy
jdzcie na Konkurs 
Gawędziarzy za rok.

KLAUDIA MICHALAK

Ola Białas /fartuch był 
najpopularniejszym strojem 
konkursu/

syjna w Ruchu - na swój 
pokaz, który odbędzie się 
15. XII. br. o godz. 12. 00 
w Zespole Szkół Ekonomi
czno-Usługowych w Rybni
ku ul. Kościuszki 5a, oraz 17 
grudnia w Liceum „Urszu
lanki,,.

X X X

Redakcja „Spektrum,, na 
spotkanie dyskusyjne p. t. 
„Pismo parafialne - niechcia
ne dziecko Kościoła? „, które 
odbyło się 15 grudnia w sal
kach przy kościele św. Jacka

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5     5
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XL Szkolna Olimpiada Szachowa

Rybniczanie
Szkolna Olimpiada Sza

chowa -jedna z najstarszych 
imprez pozalekcyjnych pol
skiego szkolnictwa po woj
nie - w roku bieżącym 
osiągnęła jubileusz czter
dziestolecia. W dniach 11 i 14 
grudnia na Małej Scenie Ry
bnickiej toczyły się zmagania 
najlepszych uczniów - sza

szachistów z naszego 
województwa.

Zanim podam ich wyniki - 
słowo o tym, jak przebiegły 
rozgrywki etapu miejskiego 
i rejonowego, które gościła 
SP nr 34 w Rybniku.

W etapie miejskim wzięło 
udział 20 szkolnych drużyn! 
Zwyciężyły: Sp nr 31 /2 2  p. /

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

44-253 Boguszowice
prowadzi sprzedaż ratalną  

bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty,
sprzętu RTV, AGD, zestawów 

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

Linię kredytową obsługuje Górnośląski 
Bank Gospodarczy SA - filia Boguszowice.

Również sprzedaż w  leasingu

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„

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.

górą!
SP nr 11 /2 0  p. / ,  SP nr 
5 /19p. / ,  Sp nr 9 /1 7 , 5p. /  
oraz Sp nr 31 /druga 
drużyna, 16, 5 p. /

28 listopada br. odbyły się 
zawody etapu rejonowego. 
Pod nieobecność drużyn 
z innych miejscowości, zdo
minowali je uczniowie z Ry
bnika i Czerwionki. Zwy
ciężyła SP nr 11 w Rybniku, 
z dorobkiem 20, 5 p. Pozos
tawiła ona za sobą zwycięzców

Powoli dobiega końca sta
ry rok, który to okres sprzy
ja różnym plebiscytom, kla
syfikacjom i podsumowa
niom. Jaki był dla rybnic
kich miłośników sportu ten 
rok? Nie był on z pewnością 
łatwy, zresztą dziś tylko nie
licznym żyje się łatwo. Sam 
sport wciąż jest w drodze od 
p seu d o  am a to r sz czy z n y  
utrzymywanej przez różnej 
wielkości zakłady patronac
kie, chojnie kiedyś rozdające 
środki finansowe do tzw. 
profesjonalizmu opartego 
na ekonomicznym rachun
ku. Wynikiem tej sportowej 
ewolucji jest powstawanie 
na przykład nowych klubów 
funkcjonujących na rzadko 
do tej pory spotykanych za
sadach. Tak powstał Rybni
cki Młodzieżowy Klub Spor
towy, zajmujący się zgodnie 
ze swym statutem sportem 
dziecięcym i młodzieżowym, 
a także organizowaniem im
prez rekreacyjnych dla 
społeczności Rybnika. Roz
wija on dopiero swą 
działalność. Miejmy nad
zieję, że kiedyś w jej wyniku 
znów doczekamy się na 
przykład drogoligowego ze
społu koszykarek i koszyka
rzy. Ostatnio otrzymuję spo
ro listów od sympatyków 
sportu, niektórzy sami przy
chodzą do redakcji zmart
wieni tym, iż w Rybniku nie 
ma już gdzie iść np. na mecz 
koszykówki. To ludzie, 
którzy mają we krwi bywa
nie na sportowych impre
zach i na swój sposób są od 
sportu uzależnieni, gdyż 
brak odpowiedniej dawki 
emocji psuje ich samopoczu
cie. Niektórych spotykam

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

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

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

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

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

•  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

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

zwycięzców etapu miejskiego SP 
nr 31 /1 9 , 5p. /  oraz szacho
we potęgi lat ubiegłych: SP 
nr 5 z Czerwionki /1 8 , 5 p. /  
i SP nr 5 z Rybnika /13 p. /  
Czwarte miejsce zajęła druga 
drużyna SP nr 31 w Rybniku 
/13 p. / ,  podkreślono druży
ny które zakwalifikowały się 
do etapu wojewódzkiego/.

W rozgrywkach na szcze
blu wojewódzkim wzięło 
udział osiemnaście drużyn, 
a ich wyniki okazały się dla 
nas niezwykle radosne. Obie 
rybnickie drużyny spisały się 
doskonale i zajęły dwa 
czołowe miejsca. Tym razem 
zwyciężyła SP nr 31 /2 8 , 5 p /

w składzie: Maciej CHMIE
LIŃSKI, Bartosz OZI
MEK,  Małgorzata
SZYDŁOWSKA i Alicja 
CHMIELŃSKA, trenowa
na przez Kazimierza 
SZYDŁOWSKIEGO. Dru
ga była SP nr 11 /2 7  p. /  
w składzie: Krzysztof FE- 
XER, Grzegorz WRÓBEL, 
Maria WRÓBEL, Małgo
rzata WRÓBEL, trenowana 
przez Zenona LAMŻĘ.

Następne miejsca zajęły 
drużyny: 3. SP nr 12 z Raci
borza /26, 5p. / ,  4. SP nr 
2 z Jaworzna /23, 5p. / ,  5. SP 
nr 3 z Bytomia, 6. SP nr 
5 z Raciborza.

Sportowa
współczesność

na meczach siatkówki 
w Jastrzębiu czy Radlinie, na 
piłkarskich meczach „Ry
meru,, Niedobczyce, będące
go na najlepszej drodze do 
drugiej ligi. RMKS, w co 
wierzę, tworzy podwaliny 
przyszłości sportowej nasze
go miasta i dlatego przede 
wszystkim trzeba postępo
wać bardzo rozważnie i ro
zeznać dokładnie sportową 
mapkę naszego regionu, by 
właściwie zainwestować pieniądze

prawdę ciekawe mecze. 
Młodzi chłopcy trenujący 
w Niedobczycach, Pszowie, 
Rydułtowach wiedzieliby, że 
jeśli będą naprawdę dobrzy, 
zagrają w reprezentacyjnej 
drużynie naszego regionu. 
Ale na to jest chyba już za 
późno. Podobno małe jest 
piękne, ale tego, że słabe 
jakoś nikt nie dostrzega. 
Z drugiej strony istnieją 
przecież rybnickie specjal
ności, mające spore tradycje:

LISTY DO  
REDAKCJI

Na początku listu 
chciałbym pozdrowić całą re
dakcję „Gazety
Rybnickiej „ /... /  i prosić re
dakcję o wydrukowanie mo
ich życzeń. Pisałem do „Ty
godnika Żużlowego„ i nie wy
drukowali. Proszę bardzo 
o to Was. Jestem wiernym 
fanem żużlowców KS ROW  
Rybnik. Z  góry dziękuję!!!

Najserdeczniejsze gratula
cje dla żużlowców KS ROW  
Rybnik, a przede wszystkim 
dla „profesora„ i ,,filara„ 
drużyny, Antoniego Skupie
nia z okazji awansu do eks
traklasy. Panie Antku życzę 
sukcesów w sporcie żużlo
wym, jak i w tyciu osobistym.

P. S. Z  tego co widać, jest 
Pan jednym który chce 
jeździć w drużynie. /P ók i 
c o / I chwała Panu za to. 
Brawo panie Antku!!!

Ryszard Leonard - Rybnik

pieniądze w odpowiednie dys
cypliny.

Były takie czasy, gdy 
każda gmina, każda kopal
nia chciała mieć swój spor
towy obiekt czy sportowy 
zespół. Był to powód do du
my, ale efekty takiej polityki 
były dość mizerne. Wiele 
obiektów stoi niewykorzys
tanych, a w centrum miasta 
nie mamy żadnej hali wido
wiskowo sportowej. Zawsze 
twierdziłem, że gdyby koszy
karki rozgrywały swoje me
cze w hali umiejscowionej 
w centrum miasta, publicz
ność byłaby znacznie 
większa i samej sekcji łatwiej 
byłoby się utrzymać. Od 
strony sportowej problem 
też nie wygląda najlepiej, 
wielość drużyn, na przykład 
piłkarskich, w okolicy, wcale 
nie idzie w parze z ich ja 
kością. A gdyby na przykład 
skonsolidować siły i stwo
rzyć jeden silny zespół, który 
występowałby na bardzo 
efektownym stadionie przy 
ul. Gliwickiej? Na stadion 
zjeżdżaliby kibice z całej 
okolicy i oglądaliby na-

żużel, koszykówka, piłka 
nożna, szermierka, szachy, 
judo i tego chyba warto się 
trzymać. Oczywiście można 
bawić się w pionierów i two
rzyć siatkarską potęgę, ale 
jeśli w pobliżu są dwa siat
karskie kluby, paść musi py
tanie czy warto.

Kiedyś pisałem o projek
cie powołania do życia 
w okresie zimowych mrozów 
miejskiej ślizgawki. Sprawa 
przeszła bez echa, poza tym, 
że przekonywano mnie, iż 
zorganizowanie takiej śliz
gawki czy lodowiska znacz
nie wykracza poza możli
wości RMKS-u. O tempora! 
O mores! Potrafimy zrobić 
komputerowy wykres struk
tury zatrudnienia, a wylanie 
lodowiska jawi się jako epo
kowe przedsięwzięcie. Trze
ba więc będzie powiesić 
łyżwy na kołku i czekać na 
lepsze czasy. A przecież sko
ro można znaleźć sponsora 
dla koncertu Ochmana, 
może udałoby się znaleźć 
sponsora dla miejskiej śliz
gawki, będącej miejscem ra
dosnych igraszek starych

Indywidualnie najlepsze 
wyniki osiągnąli: I szachow
nica - Maciej Chmielińsk, SP 
nr 31 w Rybniku /8p. / ,  II 
szachownica - Grzegorz 
Wróbel, SP nr 11 w Rybniku 
/8 , 5p. /  III szachownica - 
Maria Grądalska, SP nr 12 
w Raciborzu /8p. / ,  IV sza
chownica - Małgorzata 
Wróbel, SP nr 11 w Rybniku 
/7 , 5p ./.

Górą nasi! Zwycięzcom 
życzymy sukcesów na etapie 
ogólnopolskim, a z silnej 
konkurencji na własnym 
podwórku należy wnosić, że 
na tym się nie skończy... Oby 
tak było!

/g w /

i młodych rybniczan. I to 
rozrywka, i to, z tym, że ta 
druga dużo zdrowsza, a ze 
zdrowiem na Śląsku, jak 
wiemy, kiepsko. Niektórzy 
mówią, że zbyt wiele fantaz
juję, ale gdyby na przykład 
wprowadzić zakaz reklamo
wania wyrobów tytonio
wych we wszystkich miejs
cach i obiektach poza spor
towym i w ten nieco zawoa
lowany sposób zmusić tyto
niowch potentatów do re
klamowania się jedynie 
w branży sportowej? Nikt by 
chyba z tego powodu nic nie 
stracił, a sport podupa
dający z roku na rok, bar
dziej zyskałby poważny za
strzyk finansowy. W formu
le 1 wprowadzono zakaz re
klamy wyrobów tytonio
wych i już są pierwsze nega
tywne efekty. Nas na takie 
posunięcia po prostu nie 
stać, przeciwnie, trzeba zro
bić wszystko, by sport mógł 
się rozwijać. Ale jest to 
również problem pewnej 
mody, stylu życia, zaopat
rzenia w lokalnych sporto
wych idoli i gwiazdorów. 
Tych wyłonić może jedynie 
sport w pełni profesjonalny, 
ten z pierwszych stron gazet, 
ale i ten jest często 
w opłakanym stanie, by 
spojrzeć tylko na drużynę 
rybnickich żużlowców. Klub 
prowadzi teraz pertraktacje 
z potencjalnym nowym 
dzierżawcą sekcji żużlowej. 
Roman Niemyjski, który za
inwestował w Speedway spo
re pieniądze odszedł 
z przysłowiowymi torbami, 
tracąc nie tylko pieniądze, 
ale i szereg innych ważnych 
dla każdego człowieka rze
czy/rodzinę, nerwy, zdro
wie/. Kto następny? Być 
może jeszcze przed nowym 
rokiem poznamy odpo
wiedź. Ja osobiście mam 
nadzieję, że poza dzierżawcą 
zmieni się również sposób 
funkcjonowania sekcji. 
Wszystko trzeba zreformo
wać łącznie z mentalnością 
zawodników, którzy stać się 
muszą prawdziwymi, nie tyl
ko z nazwy profesjonalista
mi, dysponującymi swoim 
warsztatem pracy/sprzęt, 
samochód/i otrzymującymi 
konkretne pieniądze za kon
kretną pracę. Stypendia 
i działalność charytatywną 
klubów włożyć trzeba 
między bajki.

WACŁAW TROSZKA

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

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

Biuro czynne 
od 9. 00 do 17. 00
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proPozyCje

Mała Scena Rybnicka 
19 grudnia, grudnia 16. 00, 

TURNIEJ BILARDOWY, 
wpisowe 40. 000. - zł 

Teatr Ziemi Rybnickiej 
Galeria teatru proponuje wy
stawy: malarstwa JADWIGI 
PIETREK oraz gobelinów 
MAGDALENY MARTY
NIUK - SIELICKIEJ 

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

2 1  grudnia, godz. 19. 00 
„RAIN MAN,,, film fab. 
prod. USA, reż. Barry Lev
inson, w rolach gł. Dustin 

Hoffman i Tom Cruise, 
wstęp za okazaniem kar
netów /których wymiana na 
styczeń i luty 1993 r. nastąpi 
21. XII. br., 4 i 11. I. 93 r. 
w godz. 18. 00 - 19. 0 0 /

Kino WRZOS 
w Niedobczycach 

20 grudnia, godz. 17. 00, 
„ W O J O W N I C Z E  
ŻÓŁWIE NINJA i, „ kome
dia dla dzieci prod. USA 

Kino ZEFIR 
w Boguszowicach 

18 grudnia, godz. 17. 00 
i 19. 00 „HOT SHOTS,, ko
media prod. USA /od lat 12/

20- 23 grudnia, godz. 17. 00 
i 19. 00 „GLADIATOR,,, 
film fab. prod. USA /od lat 
15/

Kino VEGA w Żorach 
18-20 grudnia godz. 17. 00 

„ O B S E S J A  
NAMIĘTNOŚCI,,, film 
fab. prod. USA /od lat 15/ 
oraz godz. 19. 00, „SUŁTA
NI WESTERNU,,, film fab. 
prod. USA /od lat 15/

21- 23 grudnia, godz. 17. 00 
i 19. 00, „NAGI IN
STYNKT,, film fab. prod. 
U SA /od lat 18/

/g w /

Już tylko do 20 grudnia 
1992 r. w godzinach od 9. 00 - 
15. 00 w czytelni Szkoły 
Podstawowej Nr 12 
w Rybniku - Zebrzydowicach 
czynna będzie wystawa

przyrodnicza pt. „Trofea 
myśliwskie fauny polskiej 
i egzotycznej,,.

Organizatorem wystawy 
jest wielki zapaleniec 
Wiesław Głombica /  na
zdjęciu/.

Trzy gwiazdy 
nad wodą

/powieść dla młodzieży odc. 3 /
Książę mówił, że tak pod

le postąpiono z mistrzem Ja
nem. Zwabiono go najpierw 
podstępnie na sobór w Kon
stancy, potem oskarżono 
o herezję, osądzono i spalo
no na stosie. Jeśli książę tak 
mówił, musiało tak być. M u
siał znać te sprawy dobrze 
z czasów, kiedy sam był 
scholarem w Pradze. Podob
no Jan Huss miewał kazania 
w Kaplicy Betlejemskiej
o wspólnocie ludzi sło
wiańskiego języka i to po 
jego śmierci dobrze pamięta
no.

Skracając sobie drogę ty
mi rozmyślaniami Lestko 
nie przynaglał konia. Wie
dział, że przed nocą zdąży na 
miejsce.

Miło było tak jechać
i puścić wodze myślom.

Król polski pewnie nam 
pomoże... rozważał dalej -... 
wtedy cały Śląsk wróci do 
polskiej korony... Musi 
pomóc... krewnemu by nie 
pomógł? Przecież pani Bol
kowa, to pasierbica króla 
Jagiełły, a i Zygmunt Kory
butowicz husyta, też jego 
krewny. Chociaż biskup 
Oleśnicki rzuca klątwy i pie
kli się, sprawiedliwe musi 
być na wierzchu.

I teraz przypomniał sobie 
Lestko Kraków, dwór króla 
Jagiełły. Zamek i miasto 
urzekły go. A książę rad 
jeździł do Krakowa... i dobrze

dobrze go tam widzieli... No, bo 
rycerz przecież znamienity, 
miał rozeznanie w dwors
kich obyczajach i nauką nie 
gardził. A byli tam u króla 
różni mądrzy ludzie, których 
znajomość była zaszczy
tem... Szkoda że tylko raz 
Lestko towarzyszył swemu 
panu do stolicy Państwa Po
lskiego.

Z tego pobytu w Krako
wie Lestko zapamiętał jesz
cze pewną dworkę.

Widział ją wprawdzie tyl
ko z daleka w gronie innych 
panien, ale takie to było 
młodziutkie, prawie dziecko 
jeszcze i takie inne od reszty, 
że aż się zadziwił.

Główkę miała kształtną 
i tak dumnie ją nosiła, jakby 
chciała dorównać swoim to
warzyszkom o wiele od niej 
starszym, a smuklutka była 
i jakaś taka, że mu się rzew
nie zrobiło, patrząc na nią.

Kiedy spotkała spojrzenie 
Lestka, uśmiechnęła się 
nieśmiało, ale to spojrzenie 
ciemnych, tajemniczych 
oczu tak go wtedy urzekło, 
że myślał o nim jeszcze długo 
potem.

I teraz drogą, nie wiado
mo dlaczego, przypomniały 
mu się te oczy dziewczęcia, 
chociaż już zdążył zapom
nieć swego zapatrzenia.

Nie miał wtedy odwagi 
pytać, kim była ta panna.

Od tego czasu tyle się zda
rzyło.

 PROGRAM TELEWIZYJNY

NIEDZIELA;

c. d. ze str. 8 
niesłyszących/
7. 50 „Mała księżniczka,, - 
„Przyjęcie na wigilię wszystkich 
świętych,, - serial anim. prod. 
jap.
7. 40 Film dla niesłyszących 
„Jeśli kochasz...,, - film fab. 
prod. radzieckiej reż. A. Kubusow
sow
9. 20 Słowo na niedzielę /dla  
niesłyszących/
9. 25 Powitanie
930  Program lokalny
10. 30 Do trzech razy sztuka
11. 00 Studio sport: ciężary - gala 
grand prix
11. 30 Utwory fortepianowe Ser
giusza Prokofiewa i Maurycego 
Ravela gra Anna Górecka
12. 00 „Rodzinny bumerang,, - 
serial prod. austral. -ang.
12. 50 Image - style w modzie
13. 00 Podróże w czasie i prze
strzeni „Drogi i bezdroża sowie
ckiego komunizmu,, /3 /  - „Sta
lin, czyli socjalizm, który nie był 
socjalizmem,, - cz. 1
13. 50 Weekend
14. 10 Animals - program Ewy 
Banaszkiewicz
15. 00 Wydarzenie Tygodnia
15. 30 Godzina z Hanna Barbera
16. 25 Program dnia
16. 30 Panorama
16. 40 „Cudowne lata,, - „Piłka 
nożna,, serial prod. USA
17. 10 Międzynarodowy Festi
wal Ibsenowski - OSLO 92
17. 40 Pięć wieków później: 
Kraków - Norymberga
18. 00 Dumny Austriak w Kra
kowie - Thomas Bernhard /  Syl
wetka i twórczość austriackiego 
pisarza/
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
Kapitana Misia,,
18. 35 „Kapitanie do dzieła,, film 
fab. prod. ang.
20. 10 Godzina szczerości z Gus
tawem Holoubkiem
21. 00 Panorama
21. 35 Koło fortuny - teleturniej 
22. 15 „Pod papugami,, - cz. 2 - 
wspomnienia o latach 60-tych 
22. 45 „Wszyscy jesteśmy ro
mantykami,, - Tedeusz Nalepa 
23. 05 Bolivia Manta - koncert 
muzyki andyjskiej
23. 25 Najważniejsze dialogi 
świata: „Poncjusz Piłat,, - wido
wisko teatralne wg „Mistrza 
i Małgorzaty,,, Michała Bułha
kowa
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

r « L PONIEDZIAŁEK 

21. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
6. 00 Kawa czy herbata
9. 00 Wiadomości
9. 15 Mama i ja
9. 25 Domowe przedszkole 
935 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10. 05 „Dynastia,,/ 168/
11. 00 Szkoła dla rodziców 
11. 20 Dzieci to lubią /przepisy 
kulinarne/
11. 30 Hiszpania’92 - wokół Se
willi
12. 00 Wiadomości 
12. 10 Program dnia
12.15 - 16. 00 Telewizja Eduka
cyjna
12. 15 Język francuski/14/
12. 45 Świątynie 
przyrody: „Grenlandia„ - film 
produkcji franc.
13. 15 Język niemiecki /1 6 /
13. 45 Oblicza Austrii - film 
prod. niem.
14. 15 Język włoski /1 6 /
14. 30 Język angielski /1 6 /
15. 00 „ALF,, - serial komediowy 
prod. USA w wersji ang.
15. 30 Prezentacje - „Góry, które 
łączą,, /Polskie szkoły na Sło
wacji/
16. 00 Program dnia

16. 05 Luz - program nasto
latków
17. 00 Teleexpres
17. 25 „ALF,, - serial komedio
wy prod. USA
1730 Fotogram - magazyn foto
graficzny
18. 10 „Magazynio,, - pr. satyry- 
czny K. Jaroszyńskiego i S. Frie- 
dmanna
18. 20 Nasi obok nas - „Wigilie, 
których nie zapomnę...,,
18. 45 Polska z oddali - Jan N o
wak Jeziorański
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 05 Antena
2030 Teatr Telewizji: Tadeusz
Rittner „W małym domku,, reż.
A. Potocki
22. 15 Wiadomości
2230 „Pogranicze w ogniu,,
/1 7 /  - serial TP
23. 10 „Gra o Polskę,, - film 
dokum. Zbigniewa Kowalews
kiego o Zbigniewie Brzezińskim 
i jego roli w tworzeniu globalnej 
strategii politycznej
0. 10 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 hobbys
tyczny
10. 00 „Markowicz,, - sylwetka 
Andrzeja Markowicza, scenog
rafa, malarza i reżysera
1030 Przeboje MTV
11. 00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów„2„
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport - „Kolce,, - magazyn 
lekkoatletyczny
16.55 „Tajemnicze złote miasta,, 
- ser. anim. prod. japon.
17. 20 Przegląd kronik filmo
wych - progr. Krystyny M ok
rasińskiej
1730 Polska Kronika Filmowa 
Nr 51/92
18. 00 Program lokalny
1835 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19. 00 „Mr. Root podbija Eu
ropę,, / 5 /
20. 00 „Dzieciaki, kłopoty i my„ 
/17/
2030 Stanisław Sojka i Grażyna 
Trela - koncert
21. 00 Panorama
21. 25 Havel we Wrocławiu - re
lacja z uroczystości przyznania 
doktoratu Honoris Causa Uni
wersytetu Wrocławskiego
21. 40 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22. 10 Gwiazdy świecą wieczo
rem: Stefan Kam asa
23. 00 To nie jest sprawiedliwe - 
prawo do życia
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

WTOREK

22. 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
10. 00 „Pogranicze w ogniu,, - 
ser. TP /powt. z poniedz. /
11. 00 Giełda pracy - giełda szans
11. 15 Przyjemne z pożytecznym 
11.30  W drugim planie - jesienny 
wieczór: dawne obrzędy i zwy
czaje
11. 45 Klub samotnych serc
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 15 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - hity

12.50 „Świat chemii,, / 1 7 /  - 
„Ziemska atmosfera,, - serial 
popularnonaukowy prod. USA
13. 00 Kuchnia - lampki choin
kowe
13. 35 Surowce: - diamenty - se
rial popularnonaukowy prod. 
niemieckiej /o s ty  
1330 Rysują z nami
14. 05 Nasz Bałtyk - morze zimą
14. 20 Spotkanie z cywilizacją - 
nowości nauki i techniki 
1430 Klub domowego kompu
tera
14.50 „Zima,, - impresja filmo
wa
15. 00 My w kosmosie - historia 
astronautyki
15. 15 „Świat Smithsonianski,, - 
„Wypełnianie pustki,, - film 
dok. prod. USA prezentujący 
kolekcje Smithsonian Institute 
w Stanach Zjednoczonych
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Tik - Tak oraz 
film z serii „Dennis - Zawadia- 
ka„
1630 Język angielski dla dzieci 
/6 4 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Królik Bugs„ - ser. ani
mowany prod. USA
1730 „Bill Cosby Show,, - serial 
komediowy prod. USA
18. 15 Encyklopedia II wojny 
światowej: Niebo i piekło, cz. l 
/N aloty dywanowe na T okio/
18. 45 Tragedia w powietrzu - 
wojskowy program dokumenta
lny
19. 00 Wieczorynka
19. 30 Wiadomości
1935 7 minut dla Ministra Pra
cy
20. 10 Arcydzieła sztuki filmo
wej - „Światła wielkiego miasta,, 
- film fab. prod. USA
21. 45 Film dokumentalny
22. 45 Wiadomości
23. 05 Wieczór z... - program 
Michała Ogórka i Agnieszki 
Kobylińskiej
23. 45 Standardy jazzowe - gra 
trio Janusza Strobla
0. 15 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „Kapitan Planeta i Planeta- 
rianie,, - serial anim. prod. USA
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet - magazyn
10. 00 Koncert Zespołu R. E. M . - 
Green World Tour, Listopad 
1988
11. 00 Ojczyzna - Polszczyzna: 
Feralny zaimek s w ó j
11. 15 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 
dwójki
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Z kart Krakowskiego Ar
chiwum - straż pożarna
16. 55 „Kapitał Planeta i Plane- 
tarianie,, - serial animowany 
prod. USA /p o w t /
17. 20 Ojczyzna - Polszczyzna: 
Feralny zaimek s w ó j
17. 40 Moja wiara:  adwent
i Boże Narodzenie
18. 00 Program lokalny
18. 30 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18. 55 Europuzzle - teledysk za
gadka
19. 00 „Nasz zmieniający się 
świat,, /8 / - Amazonia - Raj 
Utracony? - serial dokumental
ny prod. niemiecko - amery
kańskiej
20. 00 Reporterzy dwójki przed
stawiają
20. 30 Współcześni latarnicy
21. 00 Panorama 
21.3 0  Sport
21. 45 Koło fortuny - teleturniej
22. 15 „Prawdziwa miłość,, - film 
obyczajowy prod. USA
24. 00 Panorama
0 . 10 Zakończenie programu

23. 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: „Światła wielkiego miasta,, 
- film fab. prod. USA
11. 30 Dalecy a bliscy
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 Cmentarze ziemi obieca
nej - film dok. o łódzkim cmen
tarzu trzech wyznań
12. 45 „Opowieść o naszym wie
ku 1900-2000,, / l / - f i lm  dokum. 
prod. francuskiej
13. 25 Zjazd - Orchard Lake, 
sierpień 1992 r. /relacja ze Zjaz
du Delegatów Koła AK, okręg 
U SA /
13. 50 Sztuka świata zachodnie
go / 4 /  „Epoka gotyku,,
14. 20 Pegaz młodych: „Auto
biografie,,
14. 40 „Biurko w dżungli,, - 
/działalność instytucji skupio
nych wokół Śmithsonian Insti
tute
15. 40 „Opowieści dziwnoluda - 
wizyta w lesie,,
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci:  „Przed
pierwszą gwiazdką,, oraz film 
z serii „W lesie nie ma 
rozbójników,,
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Na wariackich papie
rach,, - /1 2 /
18. 15 Klinika zdrowego czło
wieka - „Być dobrze urodzo
nym,,
18. 40 My i świat
19. 00 Wieczorynka „Opowieści 
z Nowego Testamentu,, - „Król 
się rodzi,, /  pilotowy odcinek se
rialu prod. U SA /
19. 30 Wiadomości
20. 10 Studio sport
22. 00 Polska w parlamencie
22. 30 Piosenki z butiku
22. 45 Wiadomości
23. 05 „Królowa Bona,, / 8 /  - 
serial TP
0. 05 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
8. 40 „New Kids On The Błock,,
- serial muzyczny
9. 10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9. 30 Świat kobiet - magazyn
10. 00 „Asia w Moskwie,, - kon
cert grupy rockowej
11. 00 Na życzenie - „Klasztory 
polskie,,
11. 35 Studio Sport
16. 25 Powitanie
16. 30 Panorama
16. 40 Magazyn tenisowy 
16. 50 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
1635 „New Kids On The 
Block,, - serial muzyczny 
17. 20 Dom - magazyn
17. 40 Sposób na starość
18. 00 Program lokalny
18. 35 „Pokolenia,,
19. 00 Perły z lamusa - „Francja 
naprzód,, - komedia prod. fran
cuskiej
20. 40 Spotkanie z F. Philipsem
21. 00 Panorama
21. 30 Ekspres reporterów
22. 00 Studio teatralne dwójki: 
James Joyce „Giacomo Joyce,,
22. 35 „Okruchy, strzępy, drza
zgi,,
23. 05 „Lourdes,, - film doku
mentalny
23. 25 Vademécum Teatromana
- Teatr Górnego Śląska - Teatr 
im. St. Wyspiańskiego w Kato
wicach
24. 00 Panorama
0. 10 Zakończenie programu

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY
PIĄTEK 

18. 12. 1992 r.
PROGRAM 1
8. 00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9. 00 Wiadomości
9. 10 Mama i ja
9. 20 Przedszkolny koncert ży
czeń
10. 00 „Wielkie oszustwo,, - film 
fab. prod. kanadyjskiej
1135 Kwadrans na kawę 
1130 Sto lat - magazyn ubez
pieczeń
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 - 16. 00 Telewizja eduka
cyjna
12. 15 Magazyn notowań - 
wędzone, solone... ryby pod 
młotkiem
12. 45 Tylko u nas - zapowiedź 
programów telewizji edukacyj
nej na nadchodzący tydzień 
1235 Temat dnia: listy do 
świętego Mikołaja
13. 00 „Triumf cywilizacji zacho
dniej,, / 9 /  „Pomniki postępu,, 
ser. dok. prod. ang.
1335 O poezji
14. 10 Teleplastikon /Społeczne 
problemy współczesnej Europy/
14. 25 Na święta - do domu
14. 45 Dookoła książki - maga
zyn czytelnika
1435 Odpowiem na każde pyta
nie
15. 00 Euroturystyka - przewod
nik turystyczny po Europie
15. 15 Szkoła żon - Jak zdobyć 
męża?
1535 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla ósmoklasistów 
1535 Jaka szkoła? - spór o wy
chowanie techniczne
16. 00 Program dnia
16. 05 Dla dzieci: Ciuchcia oraz 
film z sern: „Tao, Tao„ •
1630 Język angielski dla dzieci 
/6 1 /
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Ofiara Pearl Harbour,, 
cz. 2 - ost. film dok. prod. ang.
18. 10 Prawo i bezprawie - pro
gram rzecznika praw obywatels
kich
1830 Randka w ciemno
19. 00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20. 10 „Wielkie oszustwo,, film 
fab. prod. kanadyjskiej
21.50 Zawsze po 21 - magazyn 
reporterów
22. 45 Wiadomości
23. 10 Historia Hollywoodu / 6 /  
„Hollywood i gangsterzy,, -se
rial dokumentalny prod. USA 
/O  historii filmu gangsterskiego 
i jego przekształceniu w film 
kryminalny/
24. 00 „Akademia,, - relacja z ka
baretonu, który odbył się 9 lis
topada w jeleniogórskim teatrze 
w rocznicę rewolucji paździer
nikowej
0. 50 Siódemka w Jedynce -,, Ro
sella Hightower,, film dok. 
prod. franc, o amerykańskiej 
tancerce lat 40-tych i 50-tych 
1. 35 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8. 00 Panorama
8. 10 Program lokalny
&40 „Wojownicze żółwie Nin
ja,, - ser. anim. prod. USA
9. 00 Transmisja z obrad sejmu
16. 25 Powitanie 
1630 Panorama
16. 40 Sport - świat sportu - 
magazyn publicystyki 
1635 Wojownicze żółwie Nin
ja,,
17. 20 „Kate i Allie,, / 1 5 /  - serial 
komediowy prod. USA
17. 45 „Penelopy,, - żony poli
tyków: Zofia Król /żona posła 
na sejm z ramienia Unii Demo
kratycznej, Jana Króla/
18. 00 - 21. 00 Program regional
ny
21. 00 Panorama 
2130 Sport
21. 45 Benny Hill
22. 15 „Plac Hiszpański,, /3 /ser . 
obyczajowy prod. włoskiej
24. 00 Panorama
0. 10 Bob Dylan / V  - koncert 
jubileuszowy z okazji 30-lecia 
wydania pierwszej płyty
2. 00 Zakończenie programu

t e
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SOBOTA

19. 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 Wszy stko o działce
9. 00 Wiadomości
9. 10 „Ziarno,,
9. 35 5-10-15 film z serii „Krzysz
tof Kolumb,,
10. 50 Język angielski dla dzieci
11. 00 Rokendroler - nowości 
krajowego rynku muzycznego
11. 30 Sobotnie rendez - vous 
: halo Katowice
12. 00 Wiadomości
12. 10 Program dnia
12. 15 „Odyseja zwierzęca,, /6 7 /  
- ser. przyrodn. prod. USA
13. 00 Walt Disney przedsta- 
wia: „Super Baloo,,
14. 20 Telewizyjny teatr rozmai
tości: Robert Brutter „Spadek 
na życzenie,, reż. Waldemar 
Śmigiasiewicz
15. 30 Zaproszenie do teatru te
lewizji: „W małym domku,,
15. 40 Sobotnie rendez - vous: 
halo Katowice
16. 35 Teatr Telewizji - „W życiu 
jak w Teatrze,, / 1 1/
17. 00 Teleexpress
17. 20 „Domek na prerii,, /2 4 /  - 
ser. prod. USA
18. 15 Wiecznie zielone - teletur
niej muzyczny
18. 30 Pegaz
19. 00 Małe wiadomości DD
19. 10 Wieczorynka „Przygód 
kilka wróbla Ćwirka,,
19. 30 Wiadomości
20. 00 Polskie ZOO
20. 30 „Józefina Baker,, / 1/  - 
film biograficzny prod. ang.
22. 40 Wiadomości 
22. 55 Sportowa sobota
23. 20 „Chimera,, /2  ost/  - film 
sensac. prod. ang.
1. 00 Noc z gwiazdami - program 
rozrywkowy
2. 10 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7. 30 Kaliber’92 - wojskowy ma
gazyn filmowy
8. 00 Panorama
8. 05 Ulica Sezamkowa
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 
/ 3 /  „Eksplodująca granica - Ir
landia,, - film dokumentalny 
prod. ang.
10. 30 Artysta i jego świat „Tur
ner w Tatę Gallery,,
11. 00 Kinomania - magazyn fil
mowy Krzysztofa Gostkows
kiego
11. 30 Truskawkowe studio - 
program dla młodzieży
12. 00 Twoje przeboje
12. 30 Auto-magazyn
13. 00 Sport - koszykówka zawo
dowa NBA
13. 50 Za chwilę dalszy ciąg pro
gramu - magazyn satyryczny W. 
Manna i K. Materny
14. 20 Róbta co chceta 
14. 40 Zwierzęta świata „Na 
ścieżkach życia,, / 4 /  „Polowa
nie i ucieczka,, - ser. dok. prod. 
ang.
15. 30 Styl istnienia - dom

i wnętrze
15. 50 Powitanie
16. 00 Zapomniana kultura: za
mki Palazzo In Fortezza
16. 25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16. 30 Panorama
16. 40 „Pełna chata,, /2 5 /- ser. 
prod. USA
17. 10 Studio sport
18. 00 Program lokalny
18. 30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18. 35 Akademia filmu polskie
go: „Zbrodniarz i panna,,
20. 05 „Miłość i nienawiść,, - 
czyli West Side story w teatrze 
muzycznym w Gdyni w reż. 
T. Dutkiewicza
20. 25 Studio sport - auto - moto
- klub
21. 00 Panorama
21. 30 Słowo na niedzielę
21. 35 Camerata 2 przedstawia - 
magazyn aktualności muzycz
nych
22. 25 „Głos serca,, / 3 /  serial 
obycz. prod. ang.
23. 05 „Pod papugami,, / 1/  - 
wspomnienia o latach 60-tych 
/muzyce, modzie, ludziach/
24. 00 Panorama
0. 10 Okolice jazzu - jazzvisions: 
koncert gwiazd bluesa
1. 10 Zakończenie programu

NIEDZIELA 

20. 12. 92
PROGRAM 1 
6. 55 Program dnia
7. 00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,, - „Testa
ment wyspy wielkanocnej,, - ser. 
dok. prod. franc.
7. 45 Rolnictwo na świecie
8. 00 Dylematy - aktualne spra
wy wsi i rolnictwa
8. 20 Notowania
8. 45 Polskie ZOO /p o w t /
9. 00 „Zamek Eureki,, - serial 
prod. USA
9. 25 Teleranek
9. 50 „Dzieci z ulicy Degrassi,, - 
serial prod. kanad.
10. 15 Język angielski dla dzieci
10. 25 „Japonia,, / 7/  - serial do
kum. prod. ang.
11. 25 Telewizyjny notatnik teat
ralny
11. 45 Tydzień - magazyn rol
niczy
12. 30 Telewizyjny Koncert Ży
czeń
13. 00 Teatr dla dzieci: Jan Brze
chwa „Kopciuszek,, - reż. A. 
Maj
13. 50 Z kamerą wśród zwierząt 
: zimują z nami
14. 05 W starym kinie: „Kobieta 
z naszego miasta,,, western 
prod. USA
15. 30 Pieprz i wanilia - „Z nami 
przez świat,, - Boże Narodzenie 
u Indian
16. 10 Sto pytań do... Placido 
Domingo
17. 00 Teleexpres
17. 30 „Dynastia,,/ 1 68/ serial 
prod. USA
18. 20 7 Dni - Świat: przegląd 
najważniejszych wydarzeń 
międzynarodowych minionego 
tygodnia
18. 50 Odjazdowa Telewizja Pi
racka Ucho - Kabaret Elita
19. 00 Wieczorynka: Walt Dis
ney przedstawia: „Nowe przy
gody Kubusia Puchatka,,
19. 30 Wiadomości
20. 10 „Józefina Baker,, /2  - osty
- film biograficzny prod. produ
kcji angielskiej
21. 30 Sportowa niedziela
22. 15 Wybory miss świata’92 - 
relacja z koncertu w SUN CITY 
w Południowej Afryce
030  Zakończenie programu

PROGRAM 2
7. 20 Przegląd tygodnia /dla
c. d. na s tr. 7

Fatałachy z naszej szafy

Powrót
pantery

Był czas, kiedy sprawą ho
noru każdej dziewczyny, 
która uważała, że nadąża za 
modą, było mieć coś „pan
terkowego„. Po ulicach cho
dziły więc nie całkiem „różo
we pantery,, - jedne tylko 
panterkowe dzięki chustce, 
szalikowi, inne od stóp do 
głów.

W pewnym momencie 
wzór „pantery,,, tak zawojo
wał nasze ulice, że co większe 
indywidualistki wszystko co 
panterkowe ukryły głęboko 
w szafie.

I oto spokojnie mogą owe 
dzikie wzory z szafy wyjąć 
i być znów na fali. W sezonie 
zimowym panterkowe będą 
oczywiście sztuczne futerka 
zrobione na oceloty, tygrysy 
i inną dziką zwierzynę. 
Wiosną wyciągniemy pew
nie panterkowe leggingsy, 
torebki, bawełniane podko
szulki, opaski na głowę itp. 
A potem lato... Miejmy na
dzieję, że do tego czasu ten 
bardzo kobiecy, mimo swej 
dzikości, a może właśnie 
dzięki niej, wzór nie zginie 
pośród innych, już lansowa
nych.

Wróżka

Świąteczna kuch n ia

Moczka mojej teściowej
Ci, którzy są ze Śląska, i tak 

mają rodzinne przepisy na 
moczkę. Ten przepis jest więc 
dla tych, którzy nie mają włas
nego. W naszym domu robimy 
taką moczkę od kilku lat, można 
ją bardzo polubić.

Składniki: 1/2 piernika, 20 
dag suszonych śliwek, 20 dag 
migdałów, 20 dag rodzynek, cu
kier, 1 cukier waniliowy, po 
słoiku kompotów: agrestowego, 
wiśniowego, węgierkowego, 
szczypta soli, cytryna, marchew
ka, pietruszka, seler, ew. paster
nak 1/2 łyżki mąki, 1 łyżka 
masła. Można też użyć suszo
nych moreli, orzechów lasko
wych i brzoskwiń lub moreli 
z puszki. Zaczynamy dzień 
przed Wigilią. Piernik kroimy

w plastry, wkładamy do dużego 
/np. 5 l/  garnka, zalewamy 
wodą i zostawiamy na noc. 
Następnego dnia dolewamy wo
dy /garnek powinien być na
pełniony do połowy/. Dodaje
my suszone owoce i orzechy, 
gotujemy i trzymamy na jak 
najmniejszym ogniu, na płytce 
żaroodpornej, mieszając często 
drewnianą łyżką by nie przy
warło tak długo, aż śliwki 
zmiękną. Z warzyw robimy wy
war, z masła i mąki zasmażkę. 
Rozprowadzamy ją wywarem 
i dodajemy do garnka. Przypra
wiamy solą i cukrem, wlewamy 
wszystkie kompoty i sok z cyt
ryny /powinno mieć konsys
tencję gęstej śmietany/i studzi
my.

Pyszne!  K.M.

Pod znakami zodiaku

BARAN
Idziesz do przodu jak burza nie 

oglądając się na boki. Przystań 
na chwilę żeby przynajmniej 
wziąć oddech...

BYK
Dobrze spełnione obowiązki 

dają Ci poczucie komfortu 
psychicznego. Znaj swoją 
wartość, a wymówki nie będą 
w stanie wytrącić Cię 
z równowagi.

BLIŹNIĘTA
Powinieneś z większym 

wyczuciem szukać sobie 
towarzystwa. Nieodpowiednie 
bardzo źle działa na Twoją 
psychikę i psuje humor...

RAK
Czas na podjęcie bardzo 

ważnej decyzji w sferze 
uczuciowej. Do sukcesów 
finansowych powinien dołączyć 
sukces towarzyski...

LEW
Nie forsuj swojego losu! Umiar 

nikomu jeszcze nie zaszkodził 
czego nie można powiedzieć np. 
o środkach uspokajających...

PANNA
Okres przedświąteczny

spędzisz gorączkowo i... 
rozrzutnie. Nie przejmuj się 
jednak, po to przecież 
oszczędzałeś tyle miesięcy!

WAGA
Swoje przemyślenia skonsultuj 

w rzeczowej dyskusji 
z otoczeniem, a wtedy ryzyko 
będzie mniejsze.

SKORPION
Przy Twoim charakterze 

i temperamencie nie ma prostych 
rozwiązań! Zasada ta dotyczy 
i spraw zawodowych i osobistych. 
Nie licz na czas, sam musisz 
przyłożyć do tego rękę. 

STRZELEC
Optymizm jest najlepszym 

lekarstwem. Stąd Twoje sukcesy. 
Potrzebujesz ich jawnych 
dowodów i dopiero to prawdziwie 
Cię uskrzydla.

KOZIOROŻEC
Niecierpliwość nigdy nie 

popłaca, zostaw więc „czasowi 
czas,,, a satysfakcja Cię nie 
ominie.

WODNIK
Jesteś nadal dla Twoich dzieci 

„numer 1„, a może nie tylko dla 
nich. Bycie idolem przychodzi Ci 
nazbyt łatwo. Pamiętaj, że 
upadek z wysokości bywa 
boleśniejszy...

R YB Y
Życie bez przerwy stawia Cię 

przed trudnymi wyborami. Tak 
jes t i tym razem. 
Przedświąteczny tydzień może 
być pełen bezsennych nocy.
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Poziomo:
5. pora dnia, 6. mała czarna, 
7. utwór dramatyczny o ży
wej, wesołej akcji, 10. z bar
dzo wielu elementów, 13. ta, 
co trafiła na kamień, 
14. można w nie kogoś wy
prowadzić, 15. piękne u jele
ni i zdradzonych mężów, 
16. może być wędrowny, wy
poczynkowy, żeglarski, 
17. zamieszkuje Azję Zach.,

Afrykę Pn. lub Afrykę Środ
kową, 18. autor utworów 
epicznych, 19. kończy pa
cierz, 20. zapinka, 23. zabor- 
ca, najeźdźca, 26. narzędzie 
skrawające, 27. żegluga, 
podróż

Pionowo:
1. część kilograma, 2. kończy- 
ny, 3. otwór w ścianie, 4. mu
rzyn z „W pustyni i w pusz

czy,,, 7. złota, węgla lub dia
mentów, 8. zewnętrzna ścia
na budynku wraz z dekorac
jami, 9. sportowiec lub cyr
kowiec, l 0. mogą być złudne, 
l l .  różne, ciekawe formy 
rozrywki, 12. krokodyl z Ar
kansas lub Kalifornii, 
21. np. koralowa, 22. przyszła 
do woza, 24. gdy się uczysz 
i pracujesz on sam wyrasta, 
25. pasza na zimę

7 n 8
14
ft
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A c

20 21 Pr

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
14 grudnia br. wylosowana 
zostanie nagroda w postaci 
kasety video ufundowanej 
przez PUH ,,ULEX,, z Rybnika

Rybnika-Boguszowic, tel. 392- 
134.

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

Nagrodę za rozwiązanie 
łamigłówki z ,,GR,, nr 48 
z dnia 4 grudnia br. otrzymuje 
Dorota Ratkowska, ul. Cha
browa 30b/26, 44-200 Ryb
nik.

Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.
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