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NAJKRÓCEJ... Eksplozja sztucznych ogni i prawdziwej radości

RoztańczonyPierwsza w tym roku sesja 
Rady Miasta w dzień Trzech 
Króli miała charakter uro
czysty, a jedynym oficjal
nym punktem porządku ob
rad było ślubowanie nowej 
radnej JADWIGI GRA
BIEC z okręgu wyborczego 
nr 1.

*  *  *
Na zaproszenie prezyden

ta miasta do Rybnika 
z krótką wizytą przyjechał 
redaktor naczelny „Rzecz
pospolitej,, DARIUSZ FI
KUS.

*  *  *
Na gwiazdkę św. Mikołaj 

przyniósł do naszej redakcji 
prezent, który po „rozpako
waniu,, okazał się nowym 
naczelnym. Jest nim RU
DOLF  PALARZ, filmo
wiec. Czy film pt. „Gazeta 
Rybnicka" będzie ciekaw
szy?

*  *  *
Wreszcie ukazał się plan 

Rybnika i okolic. Są w nim 
dawne i nowe nazwy ulic. 
Polecamy! Ładnie wydane.

*  *  *
Doskonale słychać w Ryb
niku „RADIO FLASH". 
Nową stację można odbie
rać na UKF 73,2 lub 102 m. 
Przez całą dobę nadaje mu
zykę, a prezenterzy rozma
wiają przez telefon ze słu
chaczami.

*  *  *
Z zewnętrznych drzwi ry

bnickiej Szkoły Muzycznej 
znikła na przełomie starego 
i nowego roku stylowa, za
bytkowa klamka w kształcie 
lwiego łba. Prawdopodobnie 
padła ofiarą znawcy an
tyków lub zwykłego „hand
lowca,,. Tak czy owak kla
mki nie ma, a jak skomen
tował to tamtejszy woźny: 
„Łeb draniowi urwać..." 
A zatem łeb za łeb!

*  *  *
W rybnickich sklepach - 

inwentaryzacyjna epidemia,
co powtarza się co roku. 
Właściciele sklepów są świa
domi swych pustych półek, 
użalają się na puste lub za
mknięte hurtownie, tam zaś 
narzekają na producentów. 
Ale co to obchodzi klientów, 
przywykłych już od dwóch 
lat do sklepowych obfitości?

*  *  *
Podsłuchane:
Kiedy śnisz, że obudziłeś 

się w autobusie i ogarnia cię 
przerażenie, bo nie wiesz 
dokąd jedziesz, nie przejmuj 
się. Ważne, by kierowca to 
wiedział.

Najwspanialszy w ciągu 
całego roku świąteczny 
okres mamy już, niestety za 
sobą. Rzeczą znamienną 
jest, iż świąt w żaden sposób 
nikt nie stara się podsumo
wać, skomentować czy po
ddać analizie. Po prostu 
przechodzi się nad nimi do 
porządku dziennego. Dla
czego? Chyba dlatego, że je
dne są do drugich bardzo 
podobne, choć bogatsza jest 
co roku ich oprawa; Ale tak

już jest, że świąteczna radość 
przezwycięża obawy, lęki, 
niepokoje.

Zdarzyło się jednak w cza
sie minionych świąt coś 
szczególnego, co wydaje się

Miniony tydzień, pierw
szy w nowym roku, przy
niósł kilka spotkań władz 
miasta z przedstawicielami 
różnych sfer życia miejskie
go, tak materialnych jak 
i duchowych. Choć wszyst
kie one przebiegały 
w świątecznej jeszcze atmo
sferze i rozpoczynały je wzajemne

być początkiem całkiem do
brze zapowiadającej się tra
dycji. Do tej pory rybnicza
nie nie mieli „wspólnej płasz
czyzny,, by razem się spot
kać i pobyć ze sobą. Rzecz 
jasna kiedyś zganiano nas na 
pierwszomajowe pochody 
tudzież capstrzyki, ale sami 
dobrze wiemy, jaka pano
wała na nich swojska atmo
sfera. Myślę że wszyskim 
nam brakowało poczucia 
wzajemnej więzi i bliskości

zwyczajnej ludzkiej, miejs
kiej komitywy. Tyle nas 
przecież łączy, choć czasem 
i dzieli, ale przecież właśnie 
na tym polega wspaniała 
różnorodność świata. Ten

wzajemne noworoczne życzenia, 
były one w istocie spotkania
mi roboczymi. Poruszano 
problemy nurtujące po
szczególne środowiska, 
a wszystkie omawiane zaga
dnienia, a już na pewno te 
najistotniejsze, będą przed
miotem pracy władz miasta 
w bieżącym roku i z pewnością

Rynek
rok przyniósł wiele nowości 
i zmian, a jedną z nich jest 
nasz rybnicki Rynek ze swą 
nową płytą i stylowymi lata
rniami. Malkontenci narze
kają, większość jest zadowo
lona, bo przecież wreszcie 
z niekłamaną przyjemnością 
można się wybrać na spacer 
po mieście. Rynek 
w świątecznej szacie, z cho
inką i girlandami był miejs
cem dwóch świątecznych 
spotkań rybniczan. Wystarczył

Wystarczył anons w gazecie i ustny 
przekaz, by gromadnie za
pełnili oni płytę Rynku, choć 
wielu przyszło z samej tylko 
ciekawości.

W pierwszy dzień świąt

pewnością wejdą w orbitę, zain
teresowań również naszej re
dakcji. A było ich sporo - od 
tych najważniejszych, jak 
budowa szpitala czy dopro
wadzenie gazu do konkret
nej dzielnicy, do zupełnie 
drobnych, dotyczących jed
nej ulicy, jednego podwórka, 
ale równie ważnych dla sa
mych zainteresowanych. 
Prezydent niestrudzenie tłu
maczył filozofię działania 
władz samorządowych, uni
kających strategii szybkich, 
tanich, efektów i świado
mych hierarchii potrzeb mie
szkańców.

Już w poniedziałek w go
dzinach przedpołudniowych 
prezydent Józef MAKOSZ 
wraz ze swymi samorządo
wymi współpracownikami 
spotkał się z przedstwiciela
mi rybnickiego kleru. Po 
południu natomiast
w Urzędzie Miasta gościli 
działacze dzielnicowych sa
morządów. Najbardziej ko
biece grono wypełniło salę 
posiedzeń Rady Miasta we 
wtorek w czasie spotkania 
z pracownikami rybnickich 
przedszkoli i żłobków. Tego 
samego dnia wieczorem 
w restauracji „Olimpia,, 
w Kamieniu odbyło się spot-  

c. d. na str.3

Gość nowo
r o c z n e g o  
s p o t k a n i a ,  
r e d a k t o r  
n a c z e l n y  
”Rzeczpospol
itej” Dariusz 
FIKUS 
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Noworoczne spotkania

mimo siaczystego mrozu 
rozpoczęło się na Rynku 
miejskie kolędowanie, na 
które mieszkańcy przybywa
li sukcesywnie wprost z za
kończonych dopiero co pas
terek. Na specjalnie zainsta
lowanym balkonie usado
wiła się dwójka wodzirejów - 
kolędników, którym bez tru
du udało się namówić do 
wspólnego śpiewania kolęd 
kilkusetosobową grupę lu
dzi; w chwilę później w su
kurs przyszła miniorkiestra 
dęta Mariana WOLNEGO 
i zrobiło się naprawdę bar
dzo świątecznie, ciepło 
i przyjemnie. Ktoś zapalił 
zimne ognie, inni składali 
życzenia szczęśliwyych 
świąt. Z czasem jednak silny 
mróz dał się we znaki i Ry
nek opustoszał.

Po raz drugi Rynek za
pełnił się w noc sylwestrową.

Rozbawiony tłum
w szczególnym napięciu wy
czekiwał północy, a gdy ta 
nastała po tradycyjnym 
wspólnym odliczaniu, cała 
płyta wystrzeliła setkami 
korków od butelek szampa
na i tym wszystkim, na co 
stać dzisiejszy przemysł piro
techniczny huki, błyski, świ
sty, tysiące iskier i gdzienieg
dzie kłęby dymu spowijały 
rozradowanych ludzi skła
dających sobie noworoczne 
życzenia.

Złożył je również prezy
dent miasta. W chwilę 
później z głośników 
popłynęła muzyka i roz
poczęły się tańce. Jedni się 
wahali, inni od razu wpadali 
w taneczny trans, jeszcze in
ni porywali do tańca każde
go kto się akurat nawinął. 
Przy dobieraniu płytek jaki
mi wyłożono Rynek nie po
myślano wprawdzie o tan
cerzach, ale nie to przecież 
było najważniejsze. Atmo
sfera jaką sami uczestnicy 
stworzyli tej nocy była wspa
niała, chyba pierwszy raz 
w życiu cieszyłem się jak 
mały dzieciak, że jako ryb
niczanin mogę się bawić na 
Rynku mego miasta w towa
rzystwie tylu innych rybni
czan. Ludzie obcy składali

sobie życzenia, nalewali sza
mpana, wpadali w objęcia, 
było i „Sto lat,, dla pana 
prezydenta.

Często mówimy sami do 
siebie oglądając jak bawią 
się inne nacje, że my Polacy 
nie potrafimy się bawić. Na 
przykładzie ulicznego rybni
ckiego Sylwestra okazało się 
bzdurą. Ta sylwestrowa noc 
pokazała, że potrafimy, a co 
najważniejsze chcemy się ra
zem bawić.

Inna sprawa, że długo
o takich publicznych har
cach nie było mowy, bo to
i klimat polityczny był surowy
surowy i my sami więcej mieliśmy 
chyba zmartwień.
Wyszliśmy z wprawy? No 
może trochę, ale przecież to 
tkwi gdzieś w nas i dobrej 
spontanicznej zabawy nie 
trzeba się chyba długo 
uczyć. Na Rynku ludzie rea
gowali bardzo różnie /  jedni 
tańczyli pochłonięci sobą 
nawzajem inni spacerowali 
po całym rynku składając 
życzenia, fani muzyki havy- 
metalowej rozwinęli swoją 
charakterystyczną flagę, in
ni przedstwiciele młodszego 
pokolenia tańczyli nieco 
równie charakterystyczny 
zwariowany taniec „pogo„.

Było sporo obaw o nie
kontrolowane fajerwerki, 
ale te kupowane oficjalnie 
w sklep nie są najwidoczniej 
tak niebezpieczne jak te 
przygotowywane przed laty 
własnym sumptem, samo- 
strzelały, puszki z karbidem 
etc.

Jak to już u nas bywa, 
najbardziej niebezpieczny 
okazał się dla niektórych al
kohol. Jeden z funkcjonariu
szy straży miejskiej na włas
nych rękach, niczym worek 
kartofli wyniósł z Rynku pi
janą do nieprzytomności na
stolatkę. W podobnych 
przypadkach pogotowie ra
tunkowe interweniowało tej 
nocy kilkakrotnie, a na sa
mym Rynku doszło do kilku 
drobnych incydentów, ko
muś dał po gębie, ktoś 
przysnął na ławce. Na 
szczęście straż miejska była 

c. d. na str. 3

Telewizory za darmo!
Ponieważ nie przyjął 

się u nas, znany wielu 
bywalcom Zachodu, zwy
czaj wystawiania przed 
dom w określone dni rze
czy, których my wpraw
dzie chcielibyśmy się po
zbyć, ale mogą się one 
przydać komu innemu, 
nasza redakcja inicjuje, 
akcję BEZPŁATNYCH 
ogłoszeń dotyczących 
chęci BEZPŁATNEGO 
oddawania w dobre ręce 
rzeczy, np: sprawnych te
lewizorów, pralek,
lodówek i innego sprzętu

gospodarstwa domowe
go, zwierząt, roślin, czy 
nadmiaru płodów rol
nych.

Wystarczy do nas napi
sać lub tylko zadzwonić 
na numer 28825 i zgłosić 
chęć oddania odkurza
cza, kota, psa, rybki z ak
warium lub za dużej do 
M-2 palmy za przysło
wiowe Bóg zapłać.

Pierwsza okazja już 
dziś: na str. 6 ogłoszenie 
o chęci oddania dwu 
sprawnych telewizorów.

/ r óż/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 
------------------

 Czas pracy Urzędu Miasta Rybnika 
W roku 1993 wszystkie wydziały UM pra
cują:
- od poniedziałku do piątku w godz. od
7.30 do 15.30, a Urząd Stanu Cywilnego 
dodatkowo w każdą sobotę w godz. od
7.30 do 14.30.

Podatek od środków transportowych

Pamiętajmy o pierwszej racie
Zgodnie z art. 11 us. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 9 poz. 31/ 
pierwsza rata podatku od środków transportowych za 1993 
r. płatna jest w terminie do dnia 15 lutego 1993 r.
Wpłaty, dokonywane w niżej wymienionych placówkach 
wolne są od opłat pocztowych oraz manipulacyjnych:
1/ wszystkie placówki pocztowe w Rybniku 
2 / Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Od
dział w Rybniku, ul. J.F. Białych /  dawna Kunickiego/
3 / Inkasenci w dzielnicach miasta:
a /  Boguszowice, Gotartowice i Kłokocin w budynku byłego 
Urzędu Gminy w Boguszowicach ul. Małachowskiego 
b / Chwałęcice - w miejscu zamieszkania inkasentki ul. B. 
Czecha 24b
c / Kamień - w świetlicy OSP ul. Szewczyka 30 
d / Niedobczyce, Niewiadom i Popielów w budynku B.U.G. 
ul. Zagłoby
e / Orzepowice, Rybnicka Kuźnia - w miejscu zamieszkania 
inkasentki w Rybnickiej Kuźni ul. Św. Maksymiliana 33 
f /  Zebrzydowice - w miejscu zamieszkania inkasenta ul. 
Kasztanowa 17
g / Wielopole - ul. Rubinowa 5 /  sklep warzywa - owoce/ 
4 / kasa Wydziału Finansowego ul. Chrobrego 2

Uwaga przetarg
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ryb

niku ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, ograniczony na wykona
nie przelewu burzowego w Żorach przy ul. Rybnickiej.

Dokumentacja do wglądu znajduje się w Dyrekcji naszego 
Przedsiębiorstwa w Dziale Inwestycji i Remontów w Rybniku- 
Niedobczycach przy ul. Górnośląskiej 19. Przetarg odbędzie się 
w dniu 28 stycznia 1993 roku o godz. 10.00 w świetlicy Dyrekcji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie kosztorysu 
ofertowego z określeniem terminu realizacji na 48 godzin przed 
rozpoczęciem przetargu.

RPWiK zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub unie
ważnienia przetargu bez podania przyczyny

O d z e w  na ap e l U n ii  D e m o k r a t y c z n e j  
z a m ie s z c z o n y  r ó w n ie ż  w  " G R " ,  p r z e
s z e d ł  w s z e l k i e  o c z e k iw a n ia

Tadeusz Mazowiecki 
dziękuje rybniczanom

Do społeczeństwa miasta Rybnik
Jako Specjalny Sprawozdawca Komisji Praw Człowieka 
ONZ miałem możliwość poznania biedy, poniżenia i cierpienia 
mieszkańców Bośni i Hercegowiny. Zwróciłem się o pomoc do 
władz i mieszkańców Polski. Apel mój spotkał się z wyjątko
wym przyjęciem przez mieszkańców Rybnika.
Tą drogą przekazuję moje serdeczne podziękowanie za zro
zumienie i ofiarność wykazaną, zwłaszcza w tych niełatwych 
dla Śląska dniach.

Warszawa, 23 grudnia 1992 r. Tadeusz Mazowiecki

Apel Fundacji EKO
SZANO W N I PAŃSTWO !
W porozumieniu
z Nadleśnictwem Rudy 
Raciborskie, zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o wsparcie 
finansowe celem utworzenia 
FUNDUSZU NA RZECZ  
ODBUDOWY ZASOBÓW  
LEŚNYCH
na terenie gminy Kuźnia 
Raciborska.
Utworzony FUNDUSZ 
pomoże w usunięciu szkód 
powstałych w wyniku pożaru, 
jaki miał miejsce w sierpniu 
1992 r. FUNDUSZ ten 
zostanie przeznaczony na 
prace związane
z rekultywacją pogorzeliska 
oraz zalesieniem stu 
milionami sadzonek drzew 
terenu o powierzchni dziesięć 
tysięcy hektarów.
Zwracając się do Państwa 
o pomoc, widzimy pilną 
potrzebę szybkiego

i skutecznego usunięcia 
skutków katastrofy, która 
dotknęła i tak już 
zdegradowane ekologicznie 
tereny Śląska.
Jednocześnie informujemy, 
że darowizny od osób 
prawnych i fizycznych na 
rzecz FUNDUSZU,
w wysokości 10 procent 
dochodów, odliczane są od 
podstawy podatku
d o c h o d o w e g o  
i wyrównawczego /Dz.U. 
z 1991 r. nr 49, poz. 216, 
Dz.U. z 1988 r. nr 72, poz. 
430 oraz Dz.U. z 1991 r. nr 
80, poz. 350/.
Licząc na Państwa
zrozumienie problemów 
ekologicznych nie tylko 
Śląska ale i całego kraju 
prosimy o wsparcie
i podajemy numer konta: 
PROSPER-BANK S.A. RY
BNIK - 603067-200048-
2710-1

2

Ósmoklasistom pod rozwagę c.d.
Kontynuujem y prezentację szkół naszego rejonu i specjalności, 
które m ożna w  nich zdobyć.

WODZISŁAW
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - malarz-murarz, elektromonter, 
stolarz, mech. poj. samochodowych, monter inst. budowlanych, 
posadzkarz
SPZ - cieśla, betoniarz-zbrojarz, dekarz-blacharz, monter 
nawierzchni drogowej
Liceum Zawodowe - elektrotechnik urządzeń przemysłowych,
mechanik pojazdów samochodowych
Technikum Elektroniczne - radiotechnika i telewizja
Średnie Studium Zawodowe - ogólnobudowlany, ogólnomechaniczny
Technikum Budowlane dla Pracujących - budownictwo ogólne,
budowa maszyn
PSZ - geodezja
Adres: Wodzisław, Pszowska 92 - tel. 554-720

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 
Zespół Szkół Zawodowych - kucharz, kelner, piekarz, ciastkarz 
Liceum Zawodowe - pracownik administracyjno-biurowy 
Liceum Ekonomiczne - ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, 
finanse i rachunkowość 
Liceum Handlowe - technik handlowiec 
Technikum Gastronomiczne - żywienie zbiorowe 
Policealne Studium Zawodowe oprogramowanie maszyn cyfrowych 
Adres: Wodzisław, Szkolna 2 - teł. 554-056

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 2
- mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik, krawiec, 
fryzjer, drzewiarz maszynowo-ręczny, ślusarz, operatorzy 
przetwórstwa mięsnego, wielozawodowe 
Liceum Zawodowe - krawiec konfekcyjno-uslugowy 
Adres: Wodzisław, Hutnicza 4 - tel. 558-295

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH PAWK
ZSG KWK „1 Maja" - górnik kopalni węgla kamiennego, 
elektromonter górnictwa podziemnego, mechanik maszyn i urządzeń 
górnictwa podziemnego
Technikum Górnicze - podziemna eksploatacja złóż, eksploatacja 
maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
Technikum Górnicze po ZSZ - podziemna eksploatacja złóż, 
eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego 
Policealne Studium Zawodowe - podziemna eksploatacja złóż 
Średnie Studium Zawodowe - górniczo-mechaniczny, górniczo- 
ekonomiczny

Technikum Górnicze dla Pracujących - podziemna eksploatacja złóż,
eksploatacja maszyn i urządzeń górn. podziemnego
Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących - podziemna
eksploatacja złóż, eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych,
eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Liceum Zawodowe - mechanik obróbki skrawania, monter urządzeń
elektronicznych
Adres: Wodzisław, Gałczyńskiego 1 - tel. 553-593

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH 
Liceum Medyczne - ochrona zdrowia i pielęgnacja chorych 
Medyczne Studium Zawodowe - położna, ochrona zdrowia 
i pielęgnacja chorych, fizjoterapia 
Adres: Wodzisław, Wałowa 5 - tel. 553-546

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. „14-go Pułku Powstańców Śl.„
Liceum Zawodowe - rolnik, ogrodnik,
Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza - ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Rolnicza - wiejskie gospodarstwo domowe
Adres: Wodzisław, Szkolna 1 - tel. 553-164

ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA KWK „ANNA"
- górnik kopalni węgla, mechanik maszyn i urządzeń górnictwa 
podziemnego
Adres: Wodzisław, Powstańców ŚL. 32 - tel. 555-061

ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA KWK „MARCEL"
- górnik kopalin węgla kamiennego, mechanik maszyn i urządzeń 
górnictwa podziemnego
Adres: Wodzisław, Orkana 23 - tel. 22-291
I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śl.
Adres: Wodzisław, Szkolna 1 - tel. 553-164

III Liceum Ogólnokształcące 
Adres: Wodzisław, Wyszyńskiego - tel. 552-228
II Liceum Ogólnokształcące
Adres: Wodzisław, Wałowa - tel. 553-546

RYDUŁTOWY
ZASADNICZA SZKOŁA GÓRNICZA 

KWK „RYDUŁTOWY"
- górnik kopalni węgla kamiennego, mechanik maszyn 
i urządzeń górnictwa podziemnego, elektromechanik 
górnictwa podziemnego, operator maszyn i urządzeń 
przeróbczych kopalni
Adres: Rydułtowy, Obywatelska - tel. 577-021 

Liceum Ogólnokształcące 
Adres: Rydułtowy, Skalna 1 - tel. 577-360

Zebranie Związku 
Inwalidów Narządów Ruchu
Już jutro w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ul. Żużlowej odbędzie 
się zebranie Związku Inwa
lidów Narządu Ruchu w Ryb
niku.
Ośrodek ten będzie odtąd

stałą przystanią członków 
związku, który dotąd nie 
miał własnej siedziby. 
Wszystkich chętnych do 
wstąpienia do związku za
praszamy na Żużlową.

/r ó ż /

Serdeczne podziękowanie
za udział w pogrzebie

śp. HENRYKA BLAZELA
duchowieństwu, krewnym, 
przyjaciołom i znajomym 

składają:
żona, córki i syn z rodzinami

Podziękowanie
Dyrekcja, nauczyciele, ro

dzice oraz uczniowie Szkoły 
Podstwowej Nr 33 w Ryb
niku - Niedobczycach serde
cznie dziękują byłym nau
czycielom i absolwentom, 
przybyłym na jubileuszowe 
spotkanie zorgnaizowane 
z okazji 80-lecia istnienia na
szej szkoły.

Do najznamienitszych 
wychowanków szacownej 
jubilatki należy Arcybiskup 
i Metropolita Górnośląski 
ks. dr Damian ZIMOŃ, 
który znalazł czas, aby 
w tym wyjątkowym dla nas 
dniu odwiedzić swą dawną 
szkołę. Uroczyste obchody 
zaszczycili także obecnością 
przedstwiciele władz miasta, 
delgatury KO, reprezentanci 
zakładów pracy, związków 
zawodowych, Rady Dzielni
cy oraz dyrektorzy okolicz
nych placówek oświato
wych. Szczególne podzięko
wania należą się wszystkim 
przyjaciołom szkoły, którzy 
pracą i materialnie pomogli 
w zorganizowaniu jubileu
szu szkoły.

Nowe sklepy
 Jeżeli ktoś marznie, to może 

się wybrać do sklepu z arty
kułami ogrzewczymi przy ul. 
3 Maja - są tam piece, kotły, 
palniki, grzejniki itp.
* Przy Pl. Wolności otwarto 
sklep z książkami, obrazkami, 
artykułami biurowymi. Prowa
dzi się tam też usługi poligraficz
ne i reklamowe

R y b n i c k a  g i e ł da  c e n o w a
ceny z wtorku 5 stycznia 1993 r.

W a r zyw a
sk lep
Herm es

pom idory
20

ogórki
22

k ap u sta
6

p ietruszka
8

m archew
4

cebu la
4

Rynek 13 12 17 6-7 10 5 4 
św. Jana 13 10-18 17 6-7 8 4 4
Powstańców 24 18 18 6-7 8 5 4
Targ 10-16 20 6 8 4-5 4

O w o c e
sk le p jabłka banany cytryny pom arańcze w inogrona kiwi
Hermes 5 14,5 20 19 : 2,5 szt.
Rynek 13 4-6 14 18 17 25 3.5
św. Jana 13 5-6,55 14 18 16 28 3
Powstańców 24 6-8 14 18 15 20 3
Targ 4-6 13 18 15 - 1 4 20 - 2 5 2,5-3

Waluty /  kupno-sprzedaż /
miejsce wymiany dolar  U S A marka RFN c-s s c h i l l in g  

A u s t r ia
fra n k

F r a n c j a

Hermes 15550/15650 9420/9500 485/500 1330/1360 2780/2830
Delikatesy, M i e j s k a 15500/15700 9450/9500 485/500 1320/1360 2750/2850
Pewex duży 15550/15650 9430/9480 480/500 1330/1360 2770/2850
Jan Noga  15500/15700 9400/9550 470/500 1250/1350 2700/2850 

A r t y k u ł y  s p o ż y w c z e
sk le p masło 0.25 kg mąka cu k ie r c h le b 1 kg sera ja jk o
HURTOWNIK 7,5 6 8,5 8 42 1200
Sam Chwałowice 8,7 5,9 9 8,4 48 1300 
Hermes 8,5 6,8 9 8,5 50-110 1300
Delikatesy ul. Miejska 9 6 9 5 (mały) 45 1200
Jan Noga 8,5 7 9 6 (mały) 50-64 1300

Mięso i wędliny / w kg /
sk lep be z k o śc i schab wieprzowy

ło p a tk a
w ie p rz o w a k u rczak s z y n k a

g o tow ana
k ie łb a s a   

ś lą ska

Sam Chwałowice — 54 38 25 94 43
Hala Mięsna 52 52 39 25,5 104,5 46
Hermes 56 56 - - - 28 105 49,5
Delikatesy u l .  M ie js k a 50 55 46 30 105 57
Piotrowski 51,6 52 39 25 94,4 45.6

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Ryzyko
kontrolowane
Przełom starego i nowego 

roku sprzyja wszelkim pod
sumowaniom. Zapytaliśmy 
więc prezydenta Rybnika 
Józefa MAKOSZA co w je
go odczuciu, było 
najważniejszym dokona
niem władz samorządowych 
w minionym roku.

- Już wiosną zdaliśmy sobie 
sprawę, że wpływy do 
miejskiej kasy odbiegają od 
naszych założeń, oczywiście 
in minus. Wielkie zakłady 
przemysłowe naszego miasta 
przeżywały kłopoty
finansowe i nie były w stanie 
podołać płatnościom na rzecz 
miasta. I  wtedy stanęliśmy 
przed dramatyczną decyzją - 
zatrzymać rozpoczęte już 
wielkie inwestycje - kolektory 
w Rynku i Kamieniu, 
przeciski pod torami 
w Kamieniu, remont 
i przystosowanie dla potrzeb 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
budynku przy Żużlowej, 
przeprowadzkę bazy
MPGKiM z centrum miasta, 
czy próbować zaradzić 
inaczej, nie uciekając się do 
ostateczności. Zatrzymanie 
wielomiliardowych przecież 
inwestycji, które i tak trzeba 
byłoby wznowić później, 
zwielokrotniłoby ich koszty. 
Ceny idą przecież w górę!

Poszliśmy więc na całość! Po 
zaakceptowaniu tej decyzji 
przez Radę Miasta
postanowiliśmy kontynuować 
zaplanowane inwestycje 
i zaciągnąć w końcówce roku 
krótkoterminowy kredyt na 
pokrycie budżetowej
,,dziury,,. Zrobiliśmy to 
w ostatnim momencie, by nie 
płacić odsetek za okres 
święteczny - 28 grudnia
pozyskaliśmy 10 mld, a dzień 
później dalsze 4 mld kredytu. 
Zostanie on spłacony do 
połowy  marca. Nie ma
żadnego zagrożenia, a ryzyko 
było całkowicie
kontrolowane.

Największym zatem
sukcesem władz
samorządowych w 1992 roku 
było nie to, co najbardziej 
widoczne, a więc płyta Rynku 
i wystrój miasta, ale 
przeforsowanie pewnej 
filozofii myślenia przy 
układaniu budżetu, która 
zaowocowała akceptacją 
przez radnych pewnego
rozmachu inwestycyjnego, 
nawet za cenę zaciągniętego 
kredytu.

W nowy rok startujemy 
zatem z nowym
doświadczeniem, które
wykorzystamy pewnie nie 
raz.

Spisała: /  róż /

Kolędowe
spotkanie

Tradycyjnie już w okresie 
świątecznym odbywa się 
wiele koncertów. Chóry, 
zespoły wokalno 
instrumentalne i inne jeszcze 
formacje muzyczne, ruszają 
w parafialne tournee. 
W kościele Matki Boskiej 
Bolesnej i kościele św. 
Antoniego z kolędowym 
repertuarem wystąpił młody 
stażem, lecz bardzo 
interesująco się
zapowiadający zespół
„OPOKA,, z parafii Matki 
Boskiej Bolesnej.

Foto: wack

Akcja „Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy,,

to nie tylko zbiórka pie
niędzy 3 stycznia. Już kilka 
dni wcześniej uczniowie 
I L.O. zebrali do puszki, 
chodząc po klasach, 
1.600.000.-zł, a na święta zo
rganizowano na ten cel 
sprzedaż stroików. Każda 
klasa miała przygotować je
den stroik, ale jak to w ta
kich razach bywa - niektórzy 
nie zrobili żadnego, 
niektórzy przynieśli nawet 
trzy. W sumie było ich ok. 
30, sprzedawano je w przed- 
wigilijny poniedziałek od rana

rana. W południe zostały tylko 
dwa. Większość kupili nau
czyciele i sami uczniowie. 
Zebrano ok. 600 tys. zł, bez 
żadnych kosztów własnych 
i pieniądze te przekazano Ju
rkowi Owsiakowi. Ta akcja 
to jedno z działań Rady 
Młodzieżowej I L.O.

K.M.
W całym kraju 3 stycznia 

był dniem szczególnym - 
w każdym większym mieście 
występowali artyści ’’Wielkiej

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy" . Teoretycznie 
udział w tej imprezie mieli 
wziąć jedynie myzycy rocko
wi, lecz stało się inaczej. 
Podczas ’’zdrywania” mate
riału na nową kasetę zespołu 
CARRANTUOHILL efek
tom tej ptacy przysłuchiwali 
się członkowie zespołu 
’’Dżem" . Celtycke muzyko
wanie spodobało im się na 
tyle, że postanowili zaprosić 
rybnicką piątkę do 
Świętochłowic. Strzał okazał 
się być celny, gdyż tylko 
pęknięta struna w skrzyp
cach stanęła na drodze do

bisów. CARRANTUO
HILL rozgrzał w dosłow
nym tego słowa znaczeniu 
publiczność, która wirowała 
w takt ich muzyki. Widok 
był to niecodzienny - młod
zież w skórach, łańcuchach, 
długowłosi, łysi - wszyscy 
zgodnie tańczący skocznego 
reela. Najważniejsze jest to, 
że dochód z tej imprezy ura
tował nie jedno ludzkie ist
nienie. Miejmy nadzieję, że 
w przyszłym roku znajdą się 
organizatorzy podobnej im
prezy w naszym mieście. No 
to SIE MA !!

Aldra

S ypać?  N ie s y p a ć ?
Roztańczony Rynek
c.d. ze str. 1

na miejscu i gdy zachodziła 
konieczność inter
interweniowała. Taka noc na 
Rynku może być prawdziwą 
eksplozją pomysłów; sylwes
ter rozpoczyna przecież 
okres karnawału, a ten 
rządzi się swoimi prawami. 
Przebierańców na Rynku 
było niewielu, a przecież ma
ska i odpowiedni strój to 
najważniejsze rekwizyty te
go czasu zabaw i swawoli. 
Za rok na przykład, już 
w adwencie można ogłosić 
wielki konkurs na najcie
kawszą, najbardziej po
mysłową sylwestrową kre
ację i oficjalnie ukoronować 
króla i królową „rynkowego 
balu,,. Będzie przez to jeszcze 
bardziej kolorowo i wesoło...

Inna sprawa to kwestie 
porządkowe, ci którym się 
chciało, odnosili puste bute
lki szampana pod mury 
domów czy sklepów, ale wie
le roztrzaskanych zostało na 
płycie Rynku i deptanych 
później na drobne kawałki. 
Przydałyby się jakieś może 
jednorazowe kosze, do 
których raz dwa pozbierać

można byłoby puste butelki 
i rozpocząć zabawę, taką 
w której za sprawą przed
siębiorczego wodzireja 
wezmą udział wszyscy. Już 
w tym roku było wspaniale, 
gdy po północy starzy 
i młodzi tańczyli niezapom
niane „kaczuszki", wierzę że 
za rok będzie jeszcze wspa
nialej. W dużej mierze zależy 
to od nas samych, bo to my

mamy się bawić i my w ja
kimś stopniu musimy sobie 
taką zabawę przygotować. 
Jak wspaniale byłoby, gdyby 
za rok Rynek wypełnił się 
tłumem barwnych przebie
rańców? Karnawał trwa, 
można więc już rozpocząć 
treningi i przymiarki, a na 
przyszłego sylwestra będzie 
jak znalazł...
Tekst i foto: W. TROSZKA

Uczniowie 
Szkoły 

Muzycznej 
na scenie 

TZR
Dnia 12 stycznia 1993 

r. o godz. 18.00 odbędzie 
się koncert Filharmonii 
Rybnickiej z udziałem 
uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Rybniku.

Między ul. Górnośląską 
w Rybniku - Niedobczycach, 
a osiedlem Findera w W o
dzisławiu - Biertułtowach zbu
dowano ładnych parę lat temu 
chodnik, by ułatwić życie okoli
cznym mieszkańcom. Miesz
kańcy osiedla Wrębowa w Nie
dobczycach mają dzięki temu 
bliżej do centrum Biertułtów, 
gdzie znajduje się wiele sklepów. 
Co istotne osiedle to należy do 
Biertułtowskiej parafii - chod
nik ten skraca więc im drogę do 
kościoła. Problemem staje się 
jednak przejście tej drogi 
w okresie zimowym. Chodnik 
łączy dwa dość strome wzniesie
nia przechodząc przez

dolinkę. Gdy spadnie śnieg 
i chwyci mróz przejście tamtędy 
staje się trudne. Dzieci zjeżdżają 
z obu górek na sankach. Chod
nik staje się bardzo śliski, a nikt 
nie poczuwa się do obowiązku 
wysypania go piaskiem. Pro
blem ten pojawia się co roku 
i jakoś nie można go rozwiązać. 
Mieszkańcy okolicznych posesji 
prywatnych czasami posypią 
częściowo to przejście popiołem 
z pieca. Jednak od strony osied
la Findera chodnik pozostaje 
biały i śliski. Ciekawe ile lat 
trzeba będzie czekać, aż ktoś 
zdecyduje się regularnie posypy
wać go w zimie piaskiem?

/jak/

Noworoczne spotkania

Spotkanie władz samorządowych Rybnika z duchowieństwem Foto: wack

c. d. ze str. 1
kanie szefów największych 
rybnickich zakładów, przed
siębiorstw, banków oraz in
stytucji, na którym obecni 
byli również biznesmeni 
pragnący w najbliższym cza
sie inwestować w Rybniku.

Po krótkiej części oficjal
nej, w czasie której głos za
brał m.in. specjalny gość 
wieczoru, redaktor naczelny 
„Rzeczpospolitej„ / DA
RIUSZ FIKUS /, rozpoczęły 
się bardziej swobodne już 
rozmowy kuluarowe biznes
menów, posłów,
„bankierów", dziennikarzy 
i innych, w czasie których

omawiano planowane 
przedsięwzięcia i aktualną 
sytuację w kraju, na Śląsku 
i w samym Rybniku.

W czwartek odbyło się ko
lejne spotkanie władz mias
ta, tym razem z dyrektorami 
szkół, w czasie którego roz
mawiano o problemach ryb
nickiego szkolnictwa.

Wcześniej, w ostatnim 
dniu starego jeszcze roku 
odbyło się spotkanie prezy
denta miasta z naczelnikami 
wydziałów Urzędu Miasta 
oraz kierownictwem służb 
komunalnych, jednym sło
wem z najbliższymi 
współpracownikami.

W czasie wielu z tych spot
kań znalazł się również czas 
na zwyczajowe polskie 
kolędowanie, które trady
cyjnym „trzy, cztery...,, roz
poczynał zazwyczaj sam pre
zydent. Najbardziej rozśpie
waną ekipą okazali się pra
cownicy miasta. Urzędnicy 
śpiewali jak z nut zwłaszcza 
„Karolinkę", która okazała 
się najodpowiedniejszą 
przyśpiewką na wejście 
w nowy rok. W opinii prezy
denta wszystkie spotkania 
przebiegały w bardziej ro
dzinnej atmosferze niż te od
bywające się przed rokiem.

/  wack /

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



JaponiiRybniczanka w
część II

Tak Zosia Korbasiewicz 
wyglądała w kimonie

Iwona, opowiedz jak 
wyglądało twoje japońskie 
mieszkanie!
- Nasze miało cztery pokoje 
i sionkę, w której zostawiało 
się buty. Kiedy się zmienia 
mieszkanie, należy ze wszys
tkimi nowymi sąsiadami wy
mienić wizytówki i prezen
ciki, można na przykład po
darować mydło /  tak właśnie 
my zrobiliśmy /. W naszym 
domu nie było ogrzewania, 
mieliśmy tylko podgrzewany

spadają na głowę.
Maty do spania okazały się 
całkiem wygodne. Mój 
małżonek polubił nawet 
poduszkę, zrobioną
z małych koralików. Na 
szczęście poduszki drewnia
ne wyszły z użycia, a kiedyś 
spały na nich japońskie da
my. Właściwie nie były to 
poduszki, tylko formy, 
w które wkładało się głowę, 
żeby nie zniszczyć misternej 
fryzury.
Wanna była bardzo głęboka 
i podgrzewana, komputer 
regulował temperaturę. 
A pralka w ogóle nie pod
grzewała wody, wszystko 
prało się w zimnej. Znajomi 
byli bardzo zdziwieni, że 
w Polsce marnuje się energię 
na pranie w ciepłej wodzie. 
Naturalnie mają odpowied
nie proszki, i wszystko jest 
czyściutkie.
- Mówi się, że Japończycy 
w ogóle są bardzo czyści.
- Nie są. Wszędzie dookoła 
rzucają śmieci. Ich standard 
życiowy zresztą też nie jest 
taki wspaniały, jak sobie to 
ludzie w Polsce wyobrażają. 
Mieszkają w klitkach, uży
wają małych, i jak na nasze 
wymagania przestarzałych 
telewizorów. U profesora, 
którego odwiedziliśmy, 
w salonie stał piec - taka 
„koza,,! Bawełna jest droga, 
nosi się raczej sztuczne mate
riały. Wiele osób zresztą lata

Święto kwitnącej wiśni /  wcale nie takie romantyczne /

podgrzewany „dywan elektryczny,,. 
Byłam przerażona, bo w do
mu panowały potworne 
przeciągi, ale później oka
zało się, że budynki specjal
nie buduje się tak, żeby prze
ciąg był jak największy. 
W czasie pory deszczowej 
przekonałam się, dlaczego. 
Było tak duszno, że wszyscy 
mieszkaliśmy w jedynym kli
matyzowanym pokoju, bo 
w innych nie dało się przeby
wać /  np. japońskie sklepy 
otacza się specjalnymi pa
sażami z klimatyzacją / .  
Wszystko pleśniało od wil
goci, nawet ściany. A w lip
cu, kiedy pora deszczowa się 
skończyła, wyroiły się insek
ty. Właziły przez wentylator 
w ubikacji i spadały nam na 
głowy. Za pierwszym razem 
uciekłam z krzykiem.
- Przed karaluchem? 
-Japoński karaluch ma dzie
sięć centymetrów długości! 
Jest tam zresztą wielu hob
bistów, którzy je łapią /  to 
nietrudne, kiedy łazi po to
bie taki potwór... /  i hodują. 
Moje dzieciaki też założyły 
hodowlę. Te chrząszcze są 
czerwone albo czarne, 
i można się do nich przy
zwyczaić, jeżeli akurat nie

do Korei, żeby szyć ciuchy, 
buty, bo to wychodzi taniej. 
Można tam zamówić ubra
nie na miarę, po kilku godzi
nach odebrać gotowe. 
Niektórzy robią też spra
wunki w USA, gdzie jedze
nie jest trzy razy tańsze, więc 
warto nawet zapłacić za bilet 
lotniczy, żeby zrobić większe 
zakupy.
- Co Japończycy robią oprócz 
pracy i robienia zakupów za 
granicą?
- Robią origami, takie ukła
danki z papieru. Układają 
żurawie, kwiaty, różne ładne 
rzeczy. Moja córka Zosia też 
się tego nauczyła. Nasza 
sąsiadka pasjami robiła 
sztuczne kwiaty z czegoś 
w rodzaju modeliny. Wyci
nała je specjalnymi dłutka
mi, suszyła, a potem malo
wała. Mnie też namówiła, 
żebym spróbowała, moje 
pierwsze „dzieła,, były okro
pne. Potem poszło lepiej. 
Japończycy piją też dużo pi
wa, nawet dobre to 
japońskie piwo. No 
i oglądają telewizję.
- Ciekawą ?
- Prywatna jest trochę taka 
jak u nas. W publicznej jest 
głównie pogoda, dzienniki,

teleturnieje w których wszy
scy obrzucają się ciastkami 
i rady dla „praktycznej pa
ni,,. Może dla tych, którzy 
znają japoński, jest to cieka
wsze.
Poza tym jest sporo łapaczy 
pluszaków.
- Słucham ?
- Łapacze pluszaków chodzą 
po centrach handlowych. 
Stoją tam przeźroczyste 
pudła z pluszowymi zabaw
kami. Jeżeli wrzucisz mo
netę, to wysuwa się metalo
wa „rączka,, i masz szansę 
chwycić nią pluszaka. 
Niektórzy łapacze znają całe 
systemy gry.
- W takim razie jesteśmy
drugą Japonią. W Rybniku 
można sobie złapać pluszaka 
w „Domusie,,
i w „Hermesie,,.
- Poza tym Japończycy uczą 
się angielskiego. A że lekcje 
są drogie, to chodzą na an
gielskie msze do kościoła dla 
cudzoziemców. Niby znają 
ten angielski, ale mężczyźni 
są tak honorowi, że udają że 
nie znają. Bo gdyby się po
mylili, to byłaby to straszna 
hańba. W najlepszym wypa
dku taki Japończyk pisze na 
kartce.
- W takim razie wymiana 
kilku zdań może trwać 
godzinę?
- Owszem. Nie wiem, czy 
romansowanie jest częstym 
zajęciem, bo wszyscy nasi 
znajomi byli wyswatani 
przez rodziny, jakiś wujek, 
stryjek dochodzi do wnios
ku, że znajoma dziewczyna 
byłaby żoną w sam raz dla 
bratanka, i młodzi grzecznie 
się pobierają.
- Nic dziwnego, że potem 
mężowie wracają do domu 
nad ranem...
- To nie tak. Oni uważają
małżonków za jedność. Mąż 
ma być dobry na zewnątrz, 
w pracy, bo reprezentuje 
swoją żonę. A żona prowa
dzi dom, ale tego się nie 
traktuje z pogardą. Nasz 
najbliższy znajomy był bar
dzo dumny, że jego żona ma 
dyplom z kursu gotowania, 
bo to chwalebne dla nich 
obojga. Ale nie chciałabym 
być żoną Japończyka! Oba
wiam się, że Japończyk też 
by nie chciał takiej żony, jak 
ja. A na pewno nie do
stałabym dyplomu
z japońskiej kuchni. Kiedyś 
próbowałam upiec ciasto 
z ryżowej mąki /  innej w skle
pie nie było / .  Wyszła z tego 
gumowata lepka buła. Chleb 
tam też jest taki, i wszyscy się 
dziwią, że można lubić 
chleb. Znajomy Japończyk 
przekonał się, jak naprawdę 
może smakować pieczywo, 
kiedy przyjechał do Polski. 
Ale wszyscy byli tak dla nie
go gościnni, częstowali tyloma

Automat do kawy w szczerym 
polu /  ryżowym /

Uchodźcy wojenni z Ju
gosławii, którzy przyjechali 
do Rybnika dwa miesiące 
temu, opuścili nasze miasto. 
Przeniesiono ich do Olku
sza, okazało się bowiem, że 
ich utrzymanie w rybnickim 
ośrodku PCK było zbyt dro
gie - trzeba było zatrudnić 
kucharza, stróża, sprzątacz
ki, włączyć dodatkowy piec.

Jugosłowianie /  jeżeli 
w ogóle można jeszcze uży
wać tego terminu /  byli bar
dzo przygnębieni przepro
wadzką. Tutaj czuli się 
wyjątkowo dobrze. Zaprzy
jaźnili się z ludźmi z PKC, 
mieli znajomych także poza 
ośrodkiem - w Mikołowie. 
Wodzisławiu, Katowicach. 
Ze strony Polaków nie spot
kały ich żadne szykany, 
wszyscy byli przyjaźnie na
stawieni. Vladimir Eric /z 
wyglądu ok. 35 la t /  mieszkał 
50 km od Sarajewa. Praco
wał w hucie. Cieszył się, że 
mógł w ośrodku PCK miesz
kać normalnie, w dobrych 
warunkach. Uchodźców 
umieszczono w pokojach dla 
2-4 osób. Oprócz tego na 
piętrze była łazienka i mała 
kuchenka. Pokoje w ośrod
ku są urządzone bardzo pro
sto - łóżka, szafki. W świet
licy można oglądać tele
wizję. W pokoju, w którym 
mieszkało małżeństwo 
z dwojgiem małych dzieci, 
pozostała choinka...

Vladimir nie wierzy, żeby 
wojna mogła się kiedykol
wiek skończyć. Uważa, że 
nie walczy się z powodów 
etnicznych, a z powodu reli
gii. To prawosławni, katoli
cy i muzułmanie zabijają się 
wzajemnie.

Siostra Vladimira jest 
w Szwecji. Oczywiście za
mierza do niej pojechać, ale 
Szwecja nie przyjmuje 
uchodźców z otwartymi ra
mionami. Prawo międzyna
rodowe zaleca uciekinierom, 
by pozostali w pierwszym, 
nie objętym wojną kraju, do 
jakiego dotrą. Szwedzi mogą 
więc odmówić wizy i zasuge
rować Vladimirowi, żeby zo
stał w Polsce.

Dobrila i Josef chcą wyje
chać do Norwegii. Rozma
wiali telefonicznie z ku
zynką, która ma w Norwegii 
koleżankę, która obiecuje 
przysłać zaproszenie. Na ta
kich podstawach rodzina 
planuje przyszłość. Josef 
i Dobrila są w Polsce 
z dziećmi. Dane ma pięć lat, 
Dunia w lutym skończy dwa 
latka. Josef był dziennika
rzem w Zenicy, mieście 
leżącym 70 km od Sarajewa. 
Tłumaczy mi na migi, że 
Zenica to po polsku „źreni
ca" . Miasto przypominało 
trochę Rybnik, bo była 
w nim huta i 5 kopalń. Jego 
żona Dobrila jest informaty
kiem.

Jugosłowianie
wyjechali

W sumie przy ul. Chrob
rego mieszkało 9 osób. Vla
dimir, Dobrila, Josef i dzieci 
są z Bośni. Faruk mieszkał 
w Sarajewie, jest Chorwa
tem. Mirko i jego syn, 22- 
letni Sasza, to Serbowie 
z Bośni-Hercegowiny. Był 
też jeden Albańczyk. Praco
wnicy PCK nie zauważyli 
żadnych konfliktów między 
Serbami, a resztą grupy. Ra
czej Albańczyk był trakto
wany z dystansem przez po
zostałych.

Przed świętami apelowa
liśmy w „GR", żeby zaprosić 
uchodźców na polską Wigi
lię. Tylko dwie osoby za
dzwoniły w tej sprawie. Obie 
zrezygnowały kiedy okazało 
się, że niedoszli goście są 
albo prawosławni, albo nie
wierzący... Wigilię zorgani
zowano więc w świetlicy 
ośrodka. Dobrila i Josef są 
ateistami, ale ponieważ Josef 
pochodzi z rodziny katolic
kiej, żona postarała się 
o taką kolację, jaką przygo
towałaby jego matka. Na wi
gilijną wieczerzę podaje się

karpia, albo rybę morską, 
fasolę, sałatkę ziemnia
czaną, kiszoną kapustę, wi
no. Piecze się specjalny 
przaśny chleb bez zakwasu 
i ciasto - zwykle baklawę, 
bardzo słodki kołacz orze
chowy. Obowiązuje ścisły 
post, nie używa się masła. 
Symbolem nowego roku są 
zielone pędy pszenicy, którą 
wysiewa się w dzień świętej 
Łucji /  podobne to do na
szych zwyczajów wielkanoc
nych/. Tomasz POLOK, 
kierownik ośrodka PCK 
zrezygnował z rodzinnej Wi
gilii i spędził ten wieczór 
w pracy, żeby Jugosłowianie 
czuli się mniej samotnie. 
Dzieci znalazły pod choinką 
prezenty - grzebyki, witami
ny.

Nie wiadomo, skąd 
właściwie wzięli się w Polsce. 
Na pewno nie przyjechali na 
zaproszenia - prawdopodo
bnie nielegalnie przekroczyli 
granicę. Zgłosili się do PCK 
w Katowicach, stamtąd 
przysłano ich do nas. Czy 
rzeczywiście byli zagrożeni 
walkami? A może skorzys
tali z okazji, by przedostać 
się na Zachód? Dobrila i Jo
sef opowiadają o bombar
dowaniach, o tym, że nie 
mogli zaszczepić dziecka,
o cebuli za markę /  nie
miecką/ sztuka. Co robili 
tutaj przez cały dzień? Serb 
Mirko był trenerem I-ligo
wej drużyny siatkarskiej 
„Chemik,, Modricze. W Po
lsce zaś pomagał w prowa
dzeniu sportowych zajęć po
zalekcyjnych w chwałowic
kim liceum i w Zespole Szkół 
Budowlanych w Rybniku. 
Nikt nie pracował zarobko
wo, bo nie mają pozwoleń na 
osiedlenie. Wystąpili o nie 
właśnie Mirko i jego syn 
Sasza. Sasza ma 22 lata
i chce w Polsce kontynuo
wać studia ekonomiczne. 
Pozostali? Trochę pomagali 
w kuchni, trochę uczyli się 
angielskiego, trochę space
rowali po mieście. Byli za
wieszeni w próżni. Polubi
liśmy ich, ale to dziwni lu
dzie - mówią pracownicy 
PCK - trudno ich zrozumieć.

KLAUDIA MICHALAK

tyloma specjałami, że wyjechał 
z rozstrojem żołądka.
- Przeżyłaś trzęsienie ziemi?
- Trzęsienie ziemi jest co
dziennie! Kilka razy dzien
nie wszystko drży. Można 
kupić plaster, żeby się przy
piąć do ściany, kiedy będzie 
poważniejsze trzęsienie. Wi
działam też cyklon. Właści
wie to był cyklonik, tylko 
drzewa połamał.
- Jak twoje dzieci czuły się 
w Japonii?
- Zosia się dość łatwo zaa
klimatyzowała. Nauczyła się 
pisać, przywiozła do Polski 
książeczki, żeby ćwiczyć "ja
pońszczyznę,,. Ma koleżan
ki, pisują do siebie po ja
pońsku. Gorzej było z Mar
cinem, jest bardzo żywy, no 
i młodszy. Chodził do pierw
szej klasy, ale nudził się 
w szkole i uciekał do tego 
wspaniałego muzeum, 
w którym jest tyle ciekawych 
rzeczy. Ściany w szkole są 
rozsuwane, więc mój syn je 
po prostu rozsuwał i wycho
dził. Nauczycielki pytały 
mnie, czy wszyscy polscy 
chłopcy są tacy. Zresztą 
dzieci wychowuje się tam 
inaczej, np. do szóstego roku 
życia wolno im właściwie 
wszystko. Ale nie wolno da
wać pieniędzy, zanim 
skończą 12 lat. Do tego cza
su dziecko może być w skle
pie tylko z rodzicami. Do
wiedziałam się tego, bo Mar
cinek spotkał kiedyś w skle
pie swoją wychowawczynię, 
która była przerażona, że 
wybrał się tam bez mamusi, 
i przyszła poinformować 
mnie, jaki błąd wychowawczy

czy popełniłam.
- Pewnie wydajemy się im 
dziwni...
- O, tak. Oni mówią, że biali 
są jak cebule, mają tyle 
warstw, a prawdziwe 
wnętrze zachowują dla sie
bie... i że my zawsze chcemy 
dotrzeć do celu najkrótszą 
możliwą drogą, a oni wolą 
krążyć, zbliżać się i oddalać, 
bo sama droga też jest 
ważna. W ogóle mają filozo
ficzne podejście do życia, nie 
przejmują się drobiazgami 
tak bardzo, jak Polacy.

Spotkałaś kogoś, kto 
praktykuje zen?
- Nie, ale w gazetach są 
ogłoszenia klasztorów, do 
których można jechać na ta
kie zenistyczne „rekolekcje,,.
- Co byś przeniosła z Japonii 
do Polski?

- Ryż - oni wiedzą jak go 
ugotować. I to wspaniałe 
muzeum, do którego dzieci 
wchodzą za darmo, i mogą 
spacerować wewnątrz wiel
kiego żołądka, albo składać 
ciało ludzkie z części, albo 
robić ogromne bańki myd
lane. Dobra jest podmiejska 
kolejka, która jeździ co trzy 
minuty /i nie obsługuje jej 
nikt oprócz komputera, nie 
ma nawet motorniczego/. 
Można też pozazdrościć te
go, że samochody i miesz
kania zostawia się otwarte, 
nikt niczego nie kradnie.
Ale ja naprawdę wolę być 
w Polsce, i nigdy bym w Ja
ponii nie została! Tu jest 
dużo przyjemniej.
Z IWONĄ KORBASIE
WICZ rozmawiała KLAU
DIA MICHALAK

Rodzina Korbasiewiczów wybrała się, by obejrzeć „Złotą 
Pagodę,,

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



SZTUKA - TWÓRCY - WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

Zniszczyć,
skopać, zbeszcześcić

Wandalowie, prymitywny 
wschodniogermański lud 
który zniszczył w 455 roku 
Rzym, do dnia dzisiejszego 
firmuje niezbyt chlubne po
czynania rodzaju ludzkiego, 
określane mianem wandaliz
mu.

Ogólnie rzecz biorąc, za
sygnalizować można, że tła 
tych wyczynów upatrywać 
należy w rodzaju i funkcji 
dzieł sztuki, jako że często 
oddziałują one na sprawcę 
stymulująco, lub wyzwalają 
w nim działania wręcz nega
tywne.

Najczęściej chodzi tu mniej 
o artyzm wykonania, a bar
dziej o przedmiot i treść.

Zmieniające się systemy 
społeczno-polityczne, a wraz 
z nimi autorytety i poglądy 
też przyczyniają się do najprzeróżniejszych

skazany został na „wieczne za
pomnienie jego imienia". 
CZYŻBY?

Wraz z rozprzestrzenie
niem się chrześciaństwa, na
gie antyczne posągi padły 
ofiarą religijnego fanatyzmu 
i braku tolerancji a wszyst
kie świątynie pogańskie, 
perły architektury klasycz
nej, zostały doszczętnie zni
szczone.

Zdruzgotany został 
również posąg Ateny z Par
tenonu wykonany ze złota 
i kości słoniowej, a także 
słynny Serapis w Aleksand
rii, którego rozwścieczeni 
żołdacy porąbali toporami.

Dziś tego typu sceny reali
zuje sie ku uciesze i satysfak
cji widzów dźwigami i spy
chaczami. W 1495 r. pod 
wpływem pokutnych kazań

przeróżniejszych aktów 
wandalizmu.

Istnieje bowiem u ludzi 
taka siła i taka potrzeba, iż 
raczej skłonni są odrzucić 
lub nawet zniszczyć dzieło 
sztuki, niż odnieść się kryty
cznie do twierdzenia auto
rytetów. Ileż dzieł sztuki 
padło ofiarą wypaczonych 
poglądów?!
Fanatyzm, zapalczywość, 
rozwścieczenie, głupota, fu
ria i zawziętość zarówno de
wastujących, jak i uczest
niczącej w takim „widowis
ku,, rozpasanej gawiedzi 
były tego niejednokrotnie 
znamiennym przykładem. 
Uwłaczające kulturze bycia 
akty wandalizmu nie są zja
wiskiem dnia dziesiejszego - 
na przestrzeni wieków było 
ich wiele.

Jednym z najgłośnie
jszych, niejako przysłowio
wym, było zniszczenie w 356 
roku p.n.e. świątyni Artemi
dy w Efezie, uważanej za 
jeden z siedmiu cudów świa
ta. Sprawcą tego czynu był 
szewc Herostrates, który 
spalił doszczętnie świątynię 
dla zdobycia sławy, za co 
zresztą poniósł śmierć i skazany

dominikanina Girolamo Sa
vonaroli ppotępiającego sta
rożytne „dzieła pożądliwości 
i próżności", Fra Bartolom
meo zarzucając na wiele lat 
malowanie, spalił wszystkie 
swoje obrazy i wstąpił do 
klasztoru. Natomiast we 
Lwowie biskup Sierakowski 
osobiście kierował akcją bu
rzenia tego, co w kościołach 
mogło przypominać śre
dniowiecze i tylko przypa
dek sprawił, że takie arcy
dzieło jak krakowski 
OŁTARZ MARIACKI Wi
ta Stwosza, uszło cało z tego 
pogromu.

Dzień dzisiejszy doprowa
dził wandalizm do wyżyn ni
szczycielstwa. Przedmiotem 
zniszczeń i rabunku są bo
wiem dzieła kultury Majów, 
Inków i Azteków, wywożo
ne z południowo-
amerykańskich dżungli sa
molotami i helikopterami. 
I tak większe zabytki będące 
bezcennymi dokumentami 
wykutymi w kamieniu, 
ważące często wiele ton, zo
stają przy użyciu elektrycz
nych pił odarte z napisów 
„aby były lżejsze przy trans
porcie". c.d.n.

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH
Trzej królowie z heftu

ŚWIĘCI TRZEJ
KRÓLOWIE - zwani też 
mędrcami ze Wschodu lub 
Magami. Ich to właśnie do 
Betlejem miała zaprowadzić 
tajemnicza gwiazda. Opisała 
to Ewangelia według św. 
Mateusza rozdz. 2, wiersze 
1-12. Tradycja zaś nadała im 
imiona: Kacper, Melchior 
i Baltazar, z których 
pierwszy miał być Murzynem 
albo Maurem.____________

Było to w poniedziałek po 
południu 6 stycznia. Wszys
cy byliśmy rano musowo 
w kościele, bo to przecież 
wielkie święto - Trzech 
Króli. Ale teraz ojciec z za
paloną fajfką nerwowo dre
ptali po laubie. Czekali na 
farorza, który właśnie dzi
siaj chodził na naszej drodze 
po kolędzie. No i wreszcie! 
Najpierw zabrzmiał dzwo
nek ministrantów, po czym 
z ciemności wyłoniły się ich 
białe komeżki. Zanucili 
„Mędrcy świata
monarchowie...„ Za nimi 
sunął po śniegu organista. 
Witom Wos - odezwał się do 
ojca i zabrał się za wypisy
wanie na drzwiach: 
K+M+B 1902-  Dalej wszy
scy powłazili do izby ogrzać 
się przy kachloku, a domo
wnicy w lekkim podenerwo
waniu czekali na 
najważniejszą osobę. Wresz
cie ojciec z farorzem weszli 
do środka. W izbie napełnio
nej zapachem choinki, świec 
i świątecznych makówek, 
które robiło się u nas 
powtórnie na Trzech Króli,

rozległo się dostojne księżo
wskie „Szczęść Boże,, . Po
tem krótka modlitwa, po
kropienie, ucałowanie 
krzyża i już wszyscy siadają 
do rozmowy. - - No i jak sie 
tu żyjecie? - Bóg zapłać, 
dobrze! - odrzekła matka. - 
A dzieci suchają Wos? Wiela 
to ich już mocie? Wypros
towaliśmy się jak sprężyny, 
a ojciec zaczął nas wyliczać: 
Maryjka, Agnys, Wilem, 
Antek i najstarszy Pulek, 
dwanosty rok mu już leci. No 
z Paulem to my sie znomy - 
uśmiechnął się farorz - 
przeca to nasz ministrant. No 
kawaler, na co cie matka 
i ojciec dają uczyć. Na 
szlusorza - odrzekł z satys
fakcją ojciec. - No, no, ucz sie 
synek fachu i porządnej 
roboty. A teraz mi pogodej 
jak ci tam idzie we szkole. 
Fajnie - odpowiedział spo
kojnie - ostatnio rechtor 
Schulze godali nom o Domie 
w Kolonii. - Co takiego? Nie 
zrozumiał w pierwszej chwili 
proboszcz. Der Kolner Dom 
- ciągnął dalej o kolońskiej 
katedrze wyuczone po nie
miecku szkolne informacje - 
ist 144 m lang und 157,38 
in hoch... i są tam pochowani 
Święci Trzej Królowie, 
których gwiazda
zaprowadziła do Betlejem. 
To jest wszystko bardzo 
ciekawe i to dobrze, że ci 
wielcy Święci mają swój grób 
właśnie u nas - zakończył 
chłopak z zadowoleniem.

Proboszcz pokiwał ze zro
zumieniem głową, zapytał 
jeszcze ojca jak robota na 
kopalni i z Panem Bogiem... 
Ojciec odprowadził go do 
płota.

Po powrocie, w izbie 
prysnął świąteczny nastrój. 
Ojciec ściągnął pas, złapał ze 
wściekłością Paula: Suchej 
pieronie! Po piyrsze - do 
farorza sie nie godo po 
niemiecku! Po drugie - ta 
twoja Kolonio to nie je u nos, 
bo tu u nos to je Górny Śląsk! 
Zapamiętej se do końca 
życia! A może ty już po 
naszymu nie godosz, to ci 
giździe powiem po twojemu: 
Oberschlesien! O-ber-schle- 
sien! A po trzecie - to mi sie 
nie wydowo, żeby ci Trzy 
Króle leżeli w tyj pierońskiej 
Kolonie.

Następnego dnia mając

pewne trudności z siedze
niem, Paulek odbierał jesz
cze trzciną po rękach od 
nauczyciela Schulze, za po
ddanie w wątpliwość zapisa
nych w szkolnym hefcie in
formacji, że „Heiligen Drei 
Koenige...,, spoczywają nad 
Renem w kolońskiej kated
rze.

Minęło kilkanaście lat. 
W czerwcu 1916 roku Paul 
przysłał do domu 
feldpostkartę z frontu zacho
dniego: Już nie służę
w pierwszej linii, gdyż 
w warsztatach na tyłach 
potrzebowali dobrego
ślusarza. Acha, w maju 
miałem dzień urlopu 
i pojechaliśmy z kolegami do 
Kolonii. Wygrałem zakład 
o dziesięć piw za zgadywanie 
wysokości wież tamtejszej 
katedry. Wszyscy dziwili wię 
potem, skąd pamiętałem tak 
dokładne wymiary - 157,38

metra. No i mam też 
informację dla ojca, w tej 
pierońskiej Kolonii naprawdę 
jest grób Trzech Króli. Na 
koniec pozdrawiam
wszystkich i pewnie niedługo 
się zobaczymy, bo wojna ma 
się ku końcowi. Wasz Paulek.

MAREK SZOŁTYSEK

Słowniczek: heft - zeszyt, 
polednie - południe, fajfka - 
fajka, lauba - zadaszenie 
u wejścia do domu, zwane 
gdzie indziej gankiem, farorz 
- proboszcz, kachlok - piec 
kaflowy, Paul - Paweł, 
Agnys - Agnieszka, Wilem - 
Wilhelm, przeca - przecież, 
szlusorz - ślusarz, godać - 
mówić, rechtor - nauczyciel 
i dyrektor w jednej osobie, 
Dom - nm.katedra, Koeln - 
Kolonia, lang - nm. długi, 
hoch - nm. wysoki, Heiligen 
Drei Koenige - nm. Święci 
Trzej Królowie, Feldpostka
rte - nm. frontowa kartka 
pocztowa

K a t e d r a  
w Kolonii 
/ K o e l n e r  
Dom/, chluba 
N i e m c ó w ,  
b u d o w a n a  
w latach 1248- 
1880. Jej wieże 
wysokie są na 
157,38m zaś 
dla porów
nania po
wiedzmy, że 
największy  na 
Górnym Ślą
sku kościół św. 
A n t o n i e g o  
w naszym 
mieście ma 
wieże wysokie 
na 95m.

Kiedy weszłam do 
warzywniaka w Rynku, był 
tam złodziej. Ze złodziejem 
przyszła jego kobieta - robili 
zakupy. Kobieta właśnie 
pakowała do torby jarzyny, 
kiedy sprzedawczyni
wrzasnęła jej nad głową: 
„Proszę to zostawić! Niech 
się pan wynosi!,, To złodziej 
próbował schować do kiesze
ni słoik bulionu z półki. Robił

Przypowieść o złodzieju
to wolno i niezręcznie. Był 
pijany. Na okrzyk 
sprzedawczyni odstawił 
powoli słoik na miejsce i spo
kojnie wyszedł. Nikt nie 
wzywał policji. Za to wszyscy 
obecni dowiedzieli się, że 
ciągle tu przychodzi, trzeba 
na niego cały czas uważać

i ostrzegać klientki, żeby pil
nowały toreb. I już piąty raz 
go przyłapano. Kobieta 
Złodzieja przytakiwała. 
Zwyczajna kobieta, między 
trzydziestką, a czterdziestką, 
zmęczona. „Zawsze razem 
przychodzicie! Pani
zagaduje, a on kradnie! Pani

mu pomaga!,, złościła się eks
pedientka. Kobieta Złodzieja 
mruczała, że nie pomaga, że 
owszem, należałoby mu dać 
w pysk, jak tu znowu 
przyjdzie, że ona się za niego 
wstydzi. Nieudolny Złodziej, 
przyłapany już piąty raz, 
czekał na nią przed sklepem, 
w zapadającym zmierzchu.

K. MICHALAK

Rebus!
Trwa karnawał, pro
ponujemy więc naszym 
czytelnikom chwilę rela
ksu i odgadnięcie nazwisk 
trzech ''gospodarzy"  Ryb
nika z czasów dawnych 
i współczesnych. Na odpo
wiedzi czekamy do 18 
stycznia 1993 r.
Wśród autorów popraw
nych odpowiedzi rozlo
sujemy nagrodę nie
spodziankę 

Pomysł i opracowanie gra
ficzne: K. Drewniok
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Rozpoczął się nowy rok, 
za trzy miesiące rozpocznie 
się nowy sezon żużlowy. Ty
mczasem na dobrą sprawę 
nie wiadomo nawet, czy 
w Rybniku będziemy mogli 
oglądać żużlowe pojedynki. 
Sytuacja od dłuższego czasu 
prawie w ogóle się nie zmie
nia, a jeśli tak, to na gorsze.

Potencjalny sponsor wy
cofał się z rozmów, a roz
wodzenie się na temat co by 
było gdyby, to już nieprzy
datna paplanina. Stare 
przysłowie mówi tak krawiec 
kraje jak materii staje. Sytu
acja klubu jest bardzo trud
na, sport żużlowy jest drogi 
i nikogo już nie stać na spor
towe życie ponad stan, tak 
jak to czasem bywało za Nie
myjskiego, kiedy to na 
przykład ściągano Duńczy
ka Pedersena i Amerykanina 
Hamilla, na mecz z lichut
kim „Śląskiem„ Świętochło
wice. Wszystko trzeba 
oprzeć o zdrowe ekonomicz
ne zasady, które i dla sa
mych sportowców mogą być 
dość surowe. Niestety, moim 
zdaniem są oni chyba nieco 
rozpieszczeni przeszłością. 
Lewe etaty

Gdzie się 
podziała 
euforia?

etaty, stypendia wypłacane na
wet wtedy, gdy na torze się 
nie jeździło i trwał tak zwany 
martwy sezon. Wszystko to 
trzeba zmienić. Sami żużlo
wcy muszą wreszcie zrozu
mieć, iż otrzymywane pie
niądze będą częścią sumy, 
jaką zostawią w kasach kibi
ce. Wielkość tej sumy czyli 
ilość widzów zależy przede 
wszystkim od samych zawo
dników i ich wyników. Gdy 
zespół wygrywa kibice są, 
w przeciwnym razie ilość 
widzów spada. Wszystko to 
jest z sobą powiązane i nie 
można nawet tym najlep
szym wypłacać honorariów 
nie z tej ziemi, nie mających 
nic wspólnego z rachunkiem 
ekonomicznym. Każdy na
tomiast zawodnik może na 
własną rękę znaleźć sobie 
sponsorów, zabiegać o ich 
względy, ale i otrzymywać

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

Os. Południe 3744-253 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 Gos
podarczy SA - filia Boguszowice.

Również sprzedaż w leasingu

od nich fundusze. Takiego 
sponsora traktować trzeba 
bardzo poważnie, nie zaś ja
ko zło konieczne.

Kolejny problem to kwes
tia martwego sezonu. Skoro 
zawodnicy ze światowej 
czołówki znajdują sobie 
w zimie normalne zajęcia, 
żeby jakoś dotrwać do no
wego sezonu, a część zaro
bionych pieniędzy przezna
czają m.in. na wynajęcie sali 
gimnastycznej i przygotowa
nia do okresu wzmożonego 
wysiłku, to czy nasi rodzime
go chowu żużlowcy, nie 
mający przecież na swym 
koncie sukcesów w impre
zach światowej rangi, muszą 
otrzymywać stypendia i być 
na garnuszku klubu? Kiedyś 
tak było, ale dziś na podob
ne charytatywne ewenemen
ty nie ma już miejsca. Klub 
zaproponuje żużlowcom za
pewne takie warunki, na ja
kie go stać. Czy przystaną na 
nie żużlowcy? Zobaczymy. 
Trwa wciąż transferowe za
mieszanie. O Eugeniusza 
Skupienia stara się UNIA 
LESZNO, podobno jest nim 
też zainteresowany „Motor,, 
Lublin, ale musi wpierw ko
goś sprzedać. Starszy z braci 
Skupieniów być może 
wyląduje w drugoligowej 
Częstochowie, choć
osobiście za żadne skarby 
nie mogę sobie tego wyob
razić. Powoli sam zaczynam 
się obawiać czy żużlowcy 
w ogóle wyjadą na tor. Przed 
rokiem w całej żużlowej Po
lsce panowała euforia. Za 
olbrzymie pieniądze sprowa
dziliśmy na polskie tory legię 
cudzoziemską. Efekty nie są 
oszałamiające, wiele klubów 
klepie biedę i wszystko 
wskazuje na to, że przyszły 
sezon będzie już znacznie 
uboższy. Jako rybniczanin 
nie wymagam cudów, 
chciałbym tylko, żeby Klub 
w ogóle istniał.

WACŁAW TROSZKA

Fuji EKSPRES 
Rybnik, 

Reja 2

Wywoływanie negatywów i wykonywanie odbitek 
w dwóch formatach, również typu POCKET. 

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

PORADY PRAWNIKA - w środy 
Dyżury prawnika,

udzielającego bezpłatnie porad prawnych 
w środy, w godz. od 15.00 do 17.00 

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

Lodowe ewolucje
Takich mrozów mało kto się 
spodziewał, co niektórzy 
wręcz molestowali pana Bo
ga o łagodną zimę, a tu jak 
na złość za sprawą wiatrów 
syberyjskiego pochodzenia 
siarczysty mróz coraz bar
dziej nam doskwiera. Z tego, 
co mi wiadomo ślizgawki 
miejskiej żeśmy się nie do
czekali, jest jeszcze nadzieja, 
że dadzą o sobie znać nau
czyciele wychowania fizycz
nego. Śniegu jest mało, lek
cje odbywające się na sali 
gimnastycznej czy na szkol
nym korytarzu mogą się 
dzieciakom, licealistom tu
dzież innym w końcu prze
cież znudzić. Wylanie lodo
wiska na płycie boiska 
i przeprowadzanie tam lekcji 
wydaje się być koniecznym 
urozmaiceniem. Ale przecież 
nie musi to być tylko kwestia 
samej kultury fizycznej. Z te
go co pamiętam w ramach 
zajęć praktycznych uczono 
nas chłopców m.in. szycia na 
maszynie o napędzie 
nożnym, robienia sałatek 
warzywnych czy szydełko
wania i wyszywania 
przeróżnych szlaczków. 
Gdyby tak teraz w ramach 
zajęć ZPT nauczyć chło
paków prawidłowo wylewać 
lodowisko! Zdaję sobie 
sprawę, że nie ma takiej spe
cjalności na Akademiach 
Wychowania Fizycznego, 
ale chyba nie powinno być 
z tym aż tak wielkich pro
blemów. Myślę, z powodze
niem w przygotowanie ta
kiego lodowiska włączyć się 
może szkolny samorząd. 
Znów będę fantazjować, ale 
można na ten przykład pod 
lodową taflą mieścić barwne 
napisy, rysunki, kreski etc... 
Idąc dalej można wykonać 
pomysłowe reklamy szkolnych

szkolnych gazetek, których sporo 
się ostatnio namnożyło. Sa
mo wykorzystanie lodowej 
tafli to już kwestia po
mysłowości belfrów i sa
mych uczniów. Ci ostatni 
wkrótce rozpoczną ferie i coś 
będą musieli zrobić z wol
nym czasem. Akcja Jurka 
Owsiaka pokazała, że tak 
naprawdę stać nas na wiele, 
a przygotowanie lodowiska 
t o  nie tak wielkie przed
sięwzięcie; wystarczy
chcieć... Tymczasem pozostaje

atmosferyczne są sprzyjające; 
opadów brak - nie ma po
blemów z odgarnianiem, ale 
gdyby były, ktoś zrobił już 
domowym sumptem prak
tyczną odgarniarkę. Starsi 
chłopcy w wydzielonym 
miejscu zawzięcie grają 
w hokeja, gdzieś indziej ro
dzice z namaszczeniem prze
konują swoje pociechy, że 
mniejsze tarcie występuje 
gdy ślizga się człowiek na 
łyżwach niż wtedy, gdy robi 
to przy pomocy własnego

pozostaje matka natura. Mróz jest 
na tyle silny, że spokojnie 
można ślizgać się na zama
rzniętych akwenach natural
nych. Na tamie w wielopols
kim lesie kwitnie życie 
łyżwiarskie, a że leży ona tuż 
obok oddanej niedawno do 
użytku ul. Wielopolskiej 
prowadzącej z Paruszowca 
do Wielopola panuje tam 
niemały ruch. W niedziele, 
soboty, samochodami 
zjeżdżają się całe rodziny, by 
oddawać się lodowemu sza
leństwu. Warunki atmosferyczne

siedzenia. Jeszcze inni 
próbują tylko i wyłącznie 
utrzymać równowagę
i ustrzec się przed tzw. 
wyrżnięciem... Zabawa jest 
przednia tym bardziej, że 
wokół, sama natura, cisza 
i stosunkowo świeże powiet
rze. Tak więc szkolnej inic
jatywie życzę zapału w bu
dowaniu może nie szklanych 
domów w całości, a tylko 
szklanych podłóg, zaś tym 
co to mają dwie lewe ręce 
polecam zmrożoną wielo
polską tamę.

WACŁAW TROSZKA

Kronika policyjna 
--------------------------

Mikołaj - włamywacz
Tuż przed świętami 23 grud

nia o godz. 20.30 do sklepu 
zabawkowego „Pinokio,, przy 
ul. Miejskiej w Rybniku włamał 
się bezrobotny mieszkaniec Żor. 
Wybił szybę w oknie wystawo
wym i skradł zabawki o wartości 
600 tys. zł. O włamaniu zawiadomiła

 OGŁOSZENIA DROBNE 

Dwa telewizory używane od
dam za darmo. 
Tel. - 212-27

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

krótszym niż 7 dni przed ukazaniem się gazet) 
dolicza się 50 procent 

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

CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ"
1 cm2 - 8.000 zł
1/4 Kolumny - 900.000 zł 
1/2 kolumny - 1.600.000 zł 
3/4 Kolumny - 2.400.000 zł
I kolumna - 3.000.000 zł 
I słowo - 5.000 zł
1 słowo w ogłosz. towarzyskich - 2.000 zł

•  Za opracowanie graficzne dolicza się 10 procent.

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

zawiadomiła policję jedna z miesz
kanek budynku przy ul. Miejs
kiej. Funkcjonariusze z poste
runku policji lokalnej „Cent
rum,, podjęli pościg za sprawcą. 
Został on ujęty a łup odzyskano 
w całości. Pechowy włamywacz 
występujący w charakterze nie
zbyt świętego Mikołaja został 
osadzony w policyjnym areszcie 
do wy trzeźwienia. Miał we krwi
2,05 promila alkoholu.

Śmierć pod „maluchem,,
Na skrzyżowaniu ulic Gliwic

kiej, Majątkowej i Podleśnej 
w Wielopolu 23 grudnia o godz.
17.30 samochód Fiat 126p 
potrącił 56-letniego pieszego, 
który przebiegał przez jezdnię. 
Mężczyzna poniósł śmierć na 
miejscu. 17-letni kierowca „ma
lucha,, był trzeźwy.

Jak to w rodzinie 
23 grudnia jeden z miesz

kańców budynku jednorodzin
nego przy ul. Jankowickiej 
zgłosił, że jego szwagier miesz
kający na parterze złośliwie 
wstrzymał mu dopływ gorącej 
wody do kaloryferów. W wyni
ku nieporozumienia między 
szwagrami rodzina jednego 
z nich musiała marznąć w zim
nych pokojach.

Ksiądz na pasterce 
- złodziej na plebanii 

25 grudnia o godz. 0.30 nie
znany sprawca włamał się do 
plebanii przy kościele św. Ad
rzeja Boboli w Leszczynach. 
Skradziono magnetowid AKAI, 
dyktafon Sony, telewizor kolo
rowy Sony oraz... półmisek z ka
rpiem. Ogólna wartość skra
dzionych przedmiotów wy
niosła 15,5 mln zł.

Hop skrzynkę piwa
W poświąteczny poniedziałek 

28 grudnia po północy polic
janci Komisariatu w Boguszo
wicach odkryli włamanie do 
sklepu cukierniczego przy ul. 
Patriotów. Sprawcy ukręcili 
kłódki przy drzwiach wejścio
wych, wybili szybę i skradli ze 
sklepu skrzynkę z piwem. Widać 
musieli leczyć świątecznego ka
ca.

Wystrzałowa zabawa
30 grudnia jeden z miesz

kańców bloku przy ul. Kominka 
zgłosił, że ok. godz. 19.30 nie
znany sprawca strzelił petardą 
w okno jego mieszkania na 
X piętrze. Petarda - tzw. „rakie
ta,, - przebiła szybę w jednym 
z pokoi. Zajęły się od niej firany 
i dywan, które uległy spaleniu. 
Straty powstałe w wyniku tego 
przedwczesnego witania Nowe
go Roku wyniosły ok. 2 mln zł.

Złodziejski Sylwester
W noc Sylwestrową podczas 

nieobecności właścicieli włama
no się do domu jednorodzin
nego przy ul. Chełmońskiego. 
Złodzieje wypchnęli okienko pi
wniczne, wyłamali drzwi do po
mieszczeń mieszkalnych i skra
dli złoty łańcuszek, pierścionek, 
dwa komplety pościeli oraz ra
diomagnetofon wartości 5 mln 
zł.
Między 31 grudnia a 3 stycznia 
włamano się do domku jedno
rodzinnego przy ul. 
Świerklańskiej. Włamywacz do
stał się do środka również przez 
piwnicę. Straty były jednak po
ważniejsze. Skradziono telewi
zor kolorowy „Sony", radioma
gnetofon „Sony", wyroby ze 
złota, alkohol i srebrną monetę 
z wizerunkiem papieża. Wartość

tych przedmiotów oceniono na
15,5 mln zł.

Białe tablice w cenie?
1 stycznia na terenie MOSiR-u 
w Kamieniu z zaparkowanego 
tam samochodu Volkswagen 
Passat skradziono niemiecką ta
blicę rejestracyjną wartości 270 
tys. zł.

Niewdzięczny pasażer
Mieszkaniec Francji przeby
wający z wizy tą w Rybniku chy
ba niezbyt przyjemnie będzie 
wspominał ten pobyt. 2 stycznia 
na ul. Kościuszki przygodnie 
zabrany pasażer wykorzystał 
nieobecność kierowcy w samo
chodzie odjeżdżając tym pojaz
dem. Skradzione auto było nie 
byle jakie - jasnobrązowe BMW 
525. Wartości 150 mln zł.

Noworoczni włamywacze 
w areszcie

Pechowa była pierwsza robo
ta w Nowym Roku dla złodziei, 
którzy 2 stycznia włamali się do 
baru „Leśnego,, przy ul. 
Jastrzębskiej w Boguszowicach. 
Skradli artykuły spożywcze wa
rtości 350 tys. zł, lecz nawet nie 
zdążyli ich skosztować. Zostali 
ujęci przez policjantów w bez
pośrednim pościgu.

Pożar w sklepie 
3 stycznia wieczorem wybuchł 

pożar w sklepie odzieżowym 
znajdującym się na parterze blo
ku przy ul. Dąbrówki. Spaliła 
się odzież oraz wyposażenie 
sklepu wartości 40 mln zł. Og
niska pożaru odnaleziono 
w pięciu różnych miejscach. Po
mieszczenia sklepowe były po
zymykane i okratowane. Nie 
znaleziono na drzwiach śladów 
uszkodzeń mechanicznych. Po
licja podejrzewa celowe podpa
lenie. / j a k /

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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NASZE  
PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka
9 stycznia, godz. 19.00 -1.00, 
W I D E O D Y S K O T E K A  
z losowaniem wejściówek na 
styczeń’93, cena biletu
30.000. -zł
10 stycznia, godz. 18.00 -
23.00, WIDEODYSKOTE
KA, cena biletu 20.000.- zł

Teatr Ziemi Rybnickiej
10 stycznia, godz. 9.00 
i 10.30, rozpoczęcie kursu 
tanecznego I i II stopnia
11 stycznia, od godz. 8.00, 
audycje muzyczne
14 stycznia, godz. 10.00, 
„Balladyna,,, Juliusza Sło
wackiego w wykonaniu Tea
tru Zagłębia z Sosnowca, ce
na wstępu 20.000.- zł 

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

11 stycznia, godz. 19.00, 
„PSY,,, polski film fab. 
w reż. Wł. Pasikowskiego,

grają B. Linda, M. Kondrat, 
J. Gajos /  film obsypany na
grodami na festiwalu GDY
NIA’92/, wstęp za okaza
niem karnetów / do nabycia 
przed projekcją/
Kino Premierowe przy TZR 
13 i 14 stycznia, godz. 17.00 
i 19.00, „ŚWIAT WAY
NE’A„, komedia prod. 
USA, grają Mike Myers, 
Dana Carvey, Rob Lowe, 
muzyka QUEEN, BLACK 
SABBATH, ERICA CLAP
TONA i in., cena biletów
20.000.- i 15.000.- zł 

Kino ZEFIR 
w Boguszowicach 

8 stycznia, godz. 17.00 
i 19.00 „ŚWIATŁO 
W MROKU", film fab. 
prod. USA /  od lat 15/
10 - 14 stycznia, godz. 17.00, 
film fab. prod. USA pt. 
" W O J O W N I C Z E  
ŻÓŁWIE NINJA II„
10 - 14 stycznia, godz. 19.00, 
„BUGSY,,, film fab. prod. 
USA

/g w /

Teatr Ziemi Rybnickiej

W  nowym roku  
nowe atrakcje

Dla najbardziej wiernych 
zwolenników dużego ekranu 
Kino Premierowe oraz Klub 
Filmowy EKRAN przy Teat
rze Ziemi Rybnickiej mają 
w nowym roku bardzo cie
kawe propozycje, które z pe
wnością zdołają ich wyrwać 
sprzed ekranów domowego 
kina.

Kino Premierowe jeszcze 
w styczniu wyświetli osła
wiony dramat erotyczny 
Waleriana Borowczyka 
pt. „BESTIA„ oraz epicką 
opowieść o zemście, miłości 
i poszukiwaniu szczęścia 
„ZA HORYZONTEM,,, 
którą wyreżyserował Ron 
Howard z udziałem Toma 
Cruise i Nicole Kidman. Już 
w lutym projekcja francus
ko-japońskiej historii o sza
lonej miłości pt. „IMPE
RIUM ZMYSŁÓW,,. Jak 
w przypadku „Bestii,,, tak 
i tu będziemy mogli spraw
dzić, czy erotyki szokujące 
w latach 70-tych publiczność 
i krytyków ocaliły swoją 
zdolność wywoływania sil
nych emocji. Również w lu
tym odbędzie się 3 - dniowy 
pokaz współczesnego kina 
francuskiego organizowany 
przy pomocy Ambasady 
Francji w Warszawie. Poka
zanych zostanie 5 filmów nie 
wyświetlanych jeszcze w Po
lsce! Jakich? O tym 
w następnych numerach 
„GR,,.

Klub Filmowy EKRAN
oprócz projekcji, które od
notujemy w „Naszych pro
pozycjach,,, proponuje od 
25 stycznia br. półroczny 
cykl projekcji pod nazwą 
„PRZEZ DZIURKĘ OD 
KLUCZA czyli EROTY
CZNE ABC,,. Przez dwa po
niedziałki każdego miesiąca 
aż do czerwca 1993 r. obej
rzymy 20 najbardziej 
znaczących filmów lat 60-
tych i 70-tych poświęconych 
miłości i erotyce. Na 
początek, 25 stycznia 
o godz. 18.00 zostaną poka
zane „WAKACJE Z MO
NIKĄ,, Ingmara Bergmana 
/ z  Harriet Anderson w roli 
głównej/ oraz „NOCNY 
KOWBOJ,, Johna Schlesin
gera ze wspaniałymi Dusti
nem Hoffmanem i Jonem Vi
ghtem.

Dla młodszego pokolenia 
kinomanów cykl ten stanie 
się być może szansą uzu
pełnienia edukacji filmowej 
oraz wyrobienia smaku, 
nieustannie zagrożonego za
lewem video - szmiry, 
szczególnie w dziedzinie ero
tyki. Dla starszych 
powtórek nigdy dosyć. 
Spoglądanie „przez dziurkę 
od klucza,, na kino erotycz
ne ma więc u nas szansę być 
nie tylko podglądaniem!

/g w /

W sobotę 23 stycznia br. 
na scenie TZR wystąpi rewe
lacyjny balet Teatru Opery 
i Baletu z Kijowa. Zespół 
zdobył jeden z najbardziej 
zaszczytnych tytułów dla ze
społu choreograficznego - 
Grand Prix de Paris Świato
wego Festiwalu Tańca. 
Ukraiński balet występował 
m.in. w Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku, w teatrze 
„Bolszoj,, w Moskwie, 
a także w „La Scali,, w Me
diolanie. Odbył także tour
nee po takich krajach jak 
Kanada, Argentyna, Peru, 
Japonia, Indie, Egipt, Fran
cja, Niemcy, Belgia, Holan
dia, Dania itd.

Podczas przejazdu przez 
Polskę w ramach wielkiego 
europejskiego turnee zespół 
wytąpi m.in. w Teatrze Wiel
kim w Warszawie i Łodzi 
oraz w Chorzowie, Wrocła
wiu i w... Rybniku! W 30 
osobowym zespole tańczyć 
będą laureaci złotych i srebr
nych medali międzynarodowych

międzynarodowych festiwali tańca w To
kio, Madrycie i Moskwie, 
m.in. Wiktor Yaremenko 
i Tatiana Beletzkaja - naj
większe gwiazdy tego repre
zentacyjnego Teatru Ukrai
ny, znanego w świecie od 
1867 roku.

W programie tego nieco
dziennego występu m.in. 
fragmenty „Don Kichota,,, 
„Korsarza,,, „Jeziora
Łabędziego” i „Giselle,,.

W pierwszych dniach ma
rca natomiast warszawski 
teatr „Kwadrat„ zaprasza na 
widowisko pt. „Z batutą 
i kwadratem,,. Wystąpią 
m.in. Ewa Borowik, Jerzy 
Bończak, Elżbieta Dębska, 
Edmund Karwański, Jan Ko
buszewski /  również reżyser 
przedstawienia/, Lucyna 
Malec, Marek Siudym, Ewa 
Wencel, Paweł Wawrzecki 
oraz WARSZAWSKA OR
KIESTRA SYMFONICZ
NA pod dyrekcją MACIE
JA NIESIOŁOWSKIEGO. 
Szczegóły w kolejnych nume
rach „GR„.

PROGRAM  TELEW IZYJNY
c. d. ze str. 7
21.00 Panorama
21.30 Koło fortuny - teleturniej
22.10 „Piwnica pod baranami,, 
przedstawia
22.50 Kredą rysowane - film 
Lesława Wilka z udziałem Hali
ny Dek
23.10 „Opowieści o bitwie,, /1/ -   
Wychodząc na ring - film dok. J. 
Passendorfera
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

PONIEDZIAŁEK

11.01.1993 r.
PROGRAM 1
6.00 Kawa czy herbata
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.05 „Dynastia,/171/ - serial 
prod. USA
11.00 Szkoła dla rodziców
11.20 Dzieci to lubią /przepisy 
kulinarne/
11.30 Wayne Barlet
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Język francuski /15/
12.45 Świątynie przyrody - Park 
Krugera - film prod. francuskiej
13.15 Język niemiecki /18 /
13.45 „Oblicza Austrii,, - film 
dokum.
14.15 Język włoski /18 /
14.30 Język angielski /18 /
15.00 „ALF,, - ser. komediowy 
prod. USA w wersji ang.
15.30 Prezentacje
16.00 LUZ - Program nasto
latków
16.50 Muzyczna Jedynka 17.00 
Teleexpres
17.25 „ALF,, - serial komedio
wy prod. USA
17.50 Antena
18.10 „Magazynio,, - program 
satyryczny K. Jaroszyńskiego 
i S. Friedmana
18.20 Z Polski rodem
18.45 Polska z oddali - Jan No
wak Jeziorański
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr Telewizji : Jerzy 
Jarocki „Staś,, reż. G. Holoubek
20.50 „Ziea obiecana - ziemia 
przeklęta,, film dokum.
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.05 Pogranicze w ogniu /2 0 / - 
ser. TP
0.05 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 „Tajemnicze złote miasta,, - 
serial anim.
9.10 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
9.35 Kolekcjoner - magazyn 
hobbystyczny
10.00 Język angielski /44 /
10.30 Przeboje MTV
11.00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów „2„
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport - magazyn żeglarski
16.55 „Tajemnicze złote miasta,, 
-ser. anim. prod. japon.
17.20 Przegląd kronik filmo
wych - progr. Krystyny Mok
rasińskiej
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Program lokalny
18.35 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19.00 „Ratujmy naszą planetę,, 
/ 2/
20.00 „Dzieciaki, kłopoty i my„
/20/
20.30 Auto - magazyn motory
zacyjny
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22.00 „Dzieci smoka,, - serial 
prod. austr.-ang.
23.00 Opowieści o bitwie / 2/ - 
„Góra ofiarna,, - film dok.
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

WTOREK

12.01.1993 r.
PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.00 „Pogranicze w ogniu,, - 
ser. TP /powt. z poniedz./
11.00 Giełda pracy - giełda szans
11.20 Przyjemne z pożytecznym
11.40 Gotowanie na ekranie - 
magazyn kulinarny
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań: EKO- 
LAND-gospodarstwo ekologi
czne, ENERGIA z ...słońce, 
wiatr i woda
12.45 Świat chemii /19/
13.15 Kuchnia: Kaloryfer - pro
gram W. Niedźwieckiego
13.30 Powietrze /2/  - ser. dok. 
prod. niem.
13.45 Rysują z nami
14.05 Nasz Bałtyk - wokół mo
rza
14.20 Klub domowego kompu
tera
14.40 Co? Jak? Dlaczego? - co 
nieco o lodzie - ser.dok. prod. 
niemieckiej
14.50 3-2-1-kontakt: w poszuki
waniu wzorów - ser. dok. prod. 
USA
15.00 My w kosmosie
15.35 joystick - magazyn 
poświęcony informatyce
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: Tik - Tak oraz 
film z serii „Peter i Petra,,
16.45 Język angielski dla dzieci 
/6 9 /
16.50 Muzyczna jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 Bill Cosby - serial prod. 
USA
17.50 Klub dobrej książki /n o
wości wydawniczej/
18.15 Encyklopedia II wojny 
światowej
18.40 Ściśle jawne - wojskowy 
program publicystyczny
19.00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
19.55 7 minut dla Ministra Pra
cy 20.10 „Okruchy życia,, - fran
cuski dramat obyczajowy
21.40 Listy o gospodarce 
22.10Telemuzak - magazyn mu
zyki rozrywkowej
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.05 Inne kino
23.45 Powrót Bardów - J. J. Na
leżyty /poeta, pieśniarz/
0.15 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Przygody Gulliwera,, /2 / - 
„Więzienie,, - ser. anim. prod. 
USA
9.10 „Pokolenia,, - ser .prod. 
USA
9.35 Świat kobiet - magazyn
10.00 Język włoski /13/
10.15 Język angielski w nauce 
i technice /1 3 /
10.30 Język francuski /1 1/
11.00 Ojczyzna - Polszczyzna
11.15 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programów 
dwójki
16.25 Powitanie 
1630 Panorama
16.40 Z kart Krakowskiego Ar
chiwum
16.55 „Przygody Gulliwera,/2/ 
- „Więzienie,, - ser.anim.prod. 
USA /pow t/
17.20 Ojczyzna - Polszczyzna
17.40 Moja wiara
18.00 Program lokalny
18.35 Pokolenia - ser. prod. 
USA
18.55 Europuzzle - teledysk za
gadka
19.00 Oblicza wiary: „Bernard 
z Clairvaux,, - film dok. prod. 
franc.
20.00 Reporterzy Dwójki przed
stwiają
20.30 Neptun TV przedstawia
21.00 Panorama 
2130 Sport
21.45 Koło fortuny - teleturniej
22.15 Klub filmowy Dwójki - 
„Portret J. Birkin przedstawia 
Agnes Vards,, - dokum. fabula
ryzowany
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

ŚRODA 

13.01.1993 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 „Okruchy życia,, - dramat 
obyczajowy prod. franc.
11.30 Dalecy a bliscy - magazyn 
mniejszości narodowych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań: owad 
kontra owad, uprawa ogórków 
na wełnie mineralnej
12.45 „Kuglarze,, - program 
poświęcony animacji Teatrze 
Lalek
13.10 Sztuka świata zachodnie
go
13.40 Rewizja nadzwyczajna - 
progr. Dariusz Baliszewskiego
14.05 Dohobycz Bruno Schulza 
- reportaż
14.30 Swego nie znacie - katalog 
zabytków - Drzewica
14.40 Teatr Telewizji: Adam 
Mickiewicz „Pan Tadeusz,, 
księga IX - Bitwa
1530 Czytanie inaczej - spot
kanie z Janem Walcem 
1535 Szkoły w Europie - rodzi
ce
16.00 Mój program na antenie - 
Program dla dzieci
16.05 Muzyczna jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 „Na wariackich papie
rach,, - /15 / - ser. prod. USA
18.15 „STOP,, program ekolo
giczny
1835 Laboratorium - zmusić 
światło do pracy - progr. W. 
Niedzickiego
19.00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20.20 Studio sport
22.00 Polska w Parlamencie
22.30 Piosenki z „Kanału 5„
22.45 Wiadomości
23.05 „Królowa Bona,, /1 1/ - 
serial TP
24.00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Przygody Hucka Finna,, 
/2 /  - „Huck buduje szałas,, - 
serial animow. produkcji ja
pońskiej
9.10 „Pokolenia,, - ser.prod. 
USA
9.35 Świat kobiet - magazyn
10.00 Język angielski / W
10.30 Język niemiecki /12/
11.00 Na życzenie - powtórka 
najciekawszych programu 
Dwójki
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport
16.50 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16.55 „Przygody Hucka Finna,, 
/ 2 / - „Huck buduje szałas,, - ser. 
anim. prod. japońskiej /pow t/
17.20 Magazyn ekologiczny
17.40 Od pierwszego do pierw
szego
18.00 Program lokalny
18.35 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA /pow ty
19.00 „Pani Minister tańczy,, - 
fragmenty koncertu
20.00 „Cywilny front,, / 1 1/ - 
serial prod. USA
20.50 Cienie życia: bramkarze
21.00 Panorama
2130 Ekspres reporterów
22.00 Studio teatralne Dwójki - 
Arkadji i Borys Strugaccy „Ży
dzi z miasta Petersburga,, - reż. 
J. Skalski
2235 Studio sport
23.20 W szpitalu wielkim jak 
świat - film dok.
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

CZWARTEK

14.01.1993 r.
PROGRAM 1
8.00 Dzień dobry - poranny ma
gazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie
ciach
10.00 „Kojak,, - serial kryminal
ny prod. USA
10.55 TEST - magazyn konsu
menta
11.15 Program rodzinny
11.30 Azymut - wojskowy ma
gazyn filmowy
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań: w zgo
dnie z naturą
12.50 „Podwodna Odyseja eki
py kapitana Cousteau,, - ser. 
dok. prod. francuskiej
13.40 Kwadrans z medycyną
14.00 EKO - LEGO
14.15 Dookoła świata: w Guja
nie
14.40 Zwierzęta świata - Na 
ścieżkach życia - ser. dok.
15.35 My dorośli
16.00 Dla młodych widzów - 
„Kwant,, - oraz film „Wieści 
z gwiazd,,
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpres
17.25 „Dzień za dniem,,- /1 1/ 
serial obyczajowy prod. USA
18.10 Magazyn katolicki
18.40 Zulu Gula
19.00 Tęczowy mini box
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 „Kojak,, /8/ser. krymina
lny prod. USA
21.05 Tylko w Jedynce
22.15 „Kroniki,, - program roz
rywkowy
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka
23.05 Studio Sport
0.05 Język włoski dla 
początkujących /1 3 /
0.20 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Nowe przygody He Ma
na,, - serial anim. prod. USA
9.10 Pokolenia - serial prod. 
USA
9.35 Świat kobiet - magazyn
10.00 Gwiazdy Wytwórni Płyto
wej StaX / l /
11.00 Na życzenie-powtórka 
najciekawszych programów „2„
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Język angielski w nauce 
i technice
16.55 „Nowe przygody He M a
na,, - serial animowany prod. 
USA
17.20 Wspólna Europa
17.50 Rozmowy o rzeczyniepos
politej A. Małachowskiego
18.00 Program lokalny
18.35 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
18.50 Europpuzzle - teledysk
18.55 Teatr sensacji „Podejrze
nie,, reż. J. Bratkowski
20.10 „Symfonia,,
20.35 Reportaż
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło fortuny - teleturniej
22.15 „Im lepiej, tym gorzej,, - 
film fab. prod. jamajskiej
24.00 Panorama 
0.10 Noc i stres
0.30 Zakończenie programu

GAZETA RYBNlCKA, TEL. 2 8 8 2 5



PROGRAM TELEWIZYJNY
PIĄTEK 

8.01.1993 r.
PROGRAM 1
6.00 Kawa czy herbata
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Mama i ja
9.20 Przedszkolny koncert ży
czeń
10.00 Piękny daleki kraj - serial
11.35 Kwadrans na kawę
11.50 Sto lat - magazyn ubez
pieczeń
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 -16.00 TV edeukacyjna
12.15 Magazyn notowań: „Fut
rzany interes,, Rynek skór i fu
ter,, „Puszysta hodowla,,
12.45 Tylko u nas
12.55 Temat dnia - emigranci
13.00 Triumf cywilizacji zacho
dniej / l 0/- serial dok.
1335 Ustawy i  ludzie /1 / -  Co to 
jest konstytucja? - serial doku
mentalny
14.10 Teleplastikon - „Społecz
ne problemy współczesnej Euro
py"
14.30 Dokument trochę inny
15.00 Stan ducha
15.15 Szkoła żon - Kobieta XX 
wieku
15.35 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla maturzystów 
1535 Jaka szkoła?
16.00 Program dnia
16.05 Program dla najmłod
szych - „Ciuchcia,, oraz film 
z serii „Tao, Tao,,
1630 Język angielski dla dzieci 
/66/
17.00 Teleexpres
17.25 Raport o stanie Europy: 
„Autozniszczenie,, - serial dok.
18.00 Każdy ma prawo
18.25 Randka w ciemno - zaba
wa quizowa
19.00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20.10 Piękny daleki kraj / l /  - 
serial austriacki
2130 Publicystyka
22.45 Wiadomości wieczorne
23.05 Historia Hollywoodu: 
„Twórcy przejmują ster,, serial 
dok. USA
2335 Legendy gitary - Sevilla’91 
0.55 Siódemka w Jedynce - „Lu
mumba - śmierć proroka,,

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 Wojownicze żółwie Ninja - 
ser. anim.
9.00 Transmisja obrad Sejmu
16.00 Klub Yuppies?
16.25 Powitanie 
1630 Panorama
16.40 Świat sportu /magazyn 
publicystyki sportowej/
1635 Wojownicze żółwie Ninja
- ser. anim. USA
17.25 Kate i Allie - ser. komed. 
1730 Image
18.00 - 21.00 Programy lokalne
21.00 Panorama 
2130 Sport
21.45 Koło fortuny
22.20 Między życiem a śmiercią
- film fab. USA
2330 Muzyka rozrywkowa
24.00 Panorama

SOBOTA

9.01.1993 r.
PROGRAM 1
7.25 Program dnia
7.30 Magazyn informacyjno- 
gospodarczy „Zygzak,,
8.35 Wszystko o działce
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno - progr. red. katol. 
dla dzieci i rodziców
9.35 5-10-15 program dla dzieci 
i młodzieży oraz film z serii 
„Krzysztof Kolumb,,
1030 Język angielski dla dzieci 
/6 7 /
11.00 Rokendroler

11.30 Program publicystyczny
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Odyseja zwierzęca /8 /  - 
ser. dok. prod. USA
13.00 Walt Disney przedst.: „U
cieczka starego wilka,, / 2 /
14.20 Teatr Rozmaitości: „Gry 
salonowe,, J. Abramow-Newerly
Newerly
15.15 Zaproszenie do Teatru TV
15.25 „Pierogi POWER,, - czyli 
smak Polonii report.
15.40 Radiowo telewizyjny ple
biscyt polskiej piosenki
17.00 Teleexpress
17.25 Detektyw w sutannie /3 / -   
serial prod. USA
18.15 Teleturniej wiedzy
18.30 Pegaz
19.00 Małe wiadomości DD - 
progr. inf. dla dzieci
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 Ostatni słoń - film fab. 
prod. USA
22.00 Sportowa sobota oraz re
lacja z „Balu mistrzów sportu,,
22.50 Wiadomości
23.00 Zgromadzenie wszystkich 
istot - widowisko
24.00 „Czerwona orkiestra,, - 
film fab. prod. franc.
2.00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7.25 „Pomnik pracy rzetelnej,,
8.00 Panorama
8.05 Ulica Sezamkowa - progr. 
dla dzieci
9.05 Ona - magazyn dla kobiet
9.25 Powitanie
9.30 Tacy sami - program 
w języku migowym
9.50 Magazyn przechodnia
10.00 Opowieści z pogranicza 
/ 4 /  - Granica, której nie ma - 
film dokum.
10.30 Artysta i jego świat - „W 
olśniewającym świetle,, - film 
dokum. prod. USA
11.00 Halo Dwójka
11.05 Młodzieżowa Agencja Fil
mowa: Caravaggio,,
11.30 Halo Dwójka
11.40 Benny Hill - angielski pro
gram rozrywkowy
12.10 Teleturniej - Rajskie sza
leństwo
12.35 Halo Dwójka
12.40 Wzrokowa lista prze
bojów M. Niedźwieckiego
13.10 Studio Sport 
koszykówka zawodowa NBA
14.00 Co słychać - magazyn Ali
cji Reslich-Modlińskiej i Małgor
zaty Ambroziewicz

14.25 Zwierzęta świata - „Na 
ścieżkach życia,, / 7/  - „Formy 
współżycia,, serial przyrodn. 
prod. ang.
15.20 Halo Dwójka
15.25 Róbta co chceta
15.45 Co jest grane ?
15.55 Klasztory Polskie - film 
dokum.
16.25 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 Halo Dwójka - powitanie
16.45 „Pełna chata,, /2 7 / - ser. 
komed. prod. USA
17.10 Wielka gra - teleturniej
18.00 Program lokany
18.30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18.35 Akademia filmu polskiego 
„Pasażerka,, - dramat psycho
logiczny
19.45 Zakopane, słońce, góry...
20.25 Wielki sport
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Camerata
22.20 Benny Hill - angielski 
progr. rozrywkowy
22.50 „Truciciel z Blackheat,, 
/ 2 /  - ser. prod. ang.
23.40 „Kubuś Fatalista i jego 
pan,, w Teatrze STU
24.00 Panorama
0.10 Odjazdy’92 - relacja z kon
certu - prow. J. Owsiak
1.10 Zakończenie programu

10.01.1993 r.
PROGRAM 1
6.50 Program dnia
7.00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,,- ser. dok. 
prod. franc.
7.45 Rolnictwo na świecie
8.00 Dylematy
8.15 Notowania
8.40 Polskie ZOO /pow t./
9.00 „Zamek Eureki,, - film fab. 
prod. USA
9.25 Teleranek
9.50 Dzieci z ulicy Degrassi 
ser. prod. kanad.
10.15 Język angielski dla dzieci 
/68/
10.25 National Geographic - 
„Poszukiwacz,, / l / -  „Życie i le
genda Jane Goodall,, - serial 
dok. prod. USA
11.15 Morze - magazyn
11.35 Tydzień - magazyn rol
niczy
12.20 Telewizyjny koncert ży
czeń
12.50 Teatr dla dzieci: „Moje 
drzewko pomarańczowe" / l /
13.45 Z kamerą wśród zwierząt: 
Poczta ZOO
14.00 „Bonanza,/2/ - ser. film. 
prod. USA
14.55 „Wiosna nasza,, - „Palec 
historii - czyli historia palca,,
15.20 Wywiady Małych Wiado
mości DD
15.35 Sto pytań do...
16.15 Country Ameryka
17.00 Teleexpres
17.30 „Dynastia,/169/ serial 
prod. USA
18.20 7 Dni - Świat
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 „Kroniki młodego India
ny Jonesa,, /2 /  - ser. prod. USA
21.00 Śmiech o wolności - 
wieczór kabaretowy
22.10 Sportowa niedziela
22.55 Wokół wielkiej sceny
23.30 Arcydzieła sztuki filmo
wej „Nosferatu,, - film fabular
ny prod. niem.
1.20 Zakończenie programu

PROGRAM 2
7.30 Przegląd tygodnia /dla 
niesłyszących/
8.00 „Mała księżniczka,, - „Pod
palaczka,, - serial anim. prod. 
jap.
8.25 Film dla niesłyszących 
„Kroniki młodego Indiany Jo
nesa,, /2 /„  - film prod. USA
9.20 Słowo na niedzielę /dla 
niesłyszących/
9.25 Powitanie
930 Program lokalny
10.30 Do trzech razy sztuka
11.00 Muzyka moja miłość - 
Piotr Wierzbicki
12.00 „Rodzinny bumerang,,- 
serial prod.austral.-ang.
12.45 Krakowskie legendy
13.00 Podróże w czasie i w prze
strzeni „Drogi i bezdroża sowie
ckiego komunizmu,, /4/„Pierie
strojka, która nią nie była,, /2 /  - 
ser. dok. prod. austr.
14.10 Animals - program Ewy 
Banaszkiewicz
15.00 Wydarzenia tygodnia
15.30 Godzina z Hanna Barbera 
- film animowane dla dzieci
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Cudowne lata,,- serial 
prod. USA
17.10 Wojaczek którego nie 
było - film dok.
17.50 Reżyseria - Louis Maile
18.15 Stacja L przedstawia - 
Nieskończoność
18.30 Halo dzieci: „Opowieści 
Kapitana Misia,,
18.35 „Widzu do dzieła,, frag
menty z 20-letniej prod. serii 
filmów „Carry on„
20.10 Godzina szczerości

c.d. na str. 7

Fatałachy z naszej szafy

A może 
ZORRO?

Sylwester za nami, ale 
okazji do tańców i swawoli 
będzie jeszcze sporo, gdyż 
ostatki dopiero 23 lutego.

Ach, gdzież są niegdysiej
sze... bale, możnaby strawes
tować Villona, a mam tu na 
myśli przede wszystkim bale 
kostiumowe, które od
chodzą w zapomnienie. Zda
rza się, że przebrane za kras
noludki, grzybki czy ZOR
RO pląsają co najwyżej 
przedszkolaki.

A szkoda, bo bale przebie
rańców mogą wzbudzić 
masę emocji i uciechy, czego 
szczególnie brak ostatnio 
w naszym życiu. Zabawy ta
kie wymagają jednak sporo 
inwencji i to nie tylko od 
b e z p o ś r e d n i c h  
organizatorów, którzy winni 
zadbać o oprawę, ale od 
wszystkich uczestników. 
Trzeba wymyślić sobie strój, 
a potem jeszcze te marzenia 
zrealizować. Idący po naj
mniejszej linii oporu wy
pożyczają kostium z teatral
nej garderoby, o ile jest taka 
pod ręką. Bardziej ambitni 
dobierają elementy sami, co 
już jest przyjemnością. Pa
miętam jak przed kilku laty 
uczestniczyłam w takiej kos
tiumowej prywatce. Nie 
brakło na niej oryginalnej 
pary - Czerwonego Kaptur
ka i Pirata - oboje w bardzo 
średnim wieku, był płatwo
nurek,  któremu wszystkie 
płyny wlewano przez rurkę, 
był anioł, była pantera, był 
rzymski cesarz i było... zaba
wy po pachy.

Gorąco namawiam do 
przełamania marazmu i wy
silenia wyobraźni, a zwykłe 
towarzyskie spotkanie może 
stać się wieczorem, którego 
długo nie zapomnimy.

Wróżka

Jeżeli nie m am y pomysłu 
na cały strój, sprawmy sobie 
choć ,,odlotowy,, makijaż.

S p ó jr z  m i g łę b o k o  
w  o c z y

Dla lekarza irydologa to 
nie tylko pusty zwrot. Irydo
logia jest ważnym działem 
medycyny naturalnej,
w której stosuje się niein
wazyjne metody diagnozo
wania, polegające na 
oglądaniu oka, a ściślej ko
lorowej części oka, czyli 
tęczówki. Lek. med. Marek 
Bardadyn - okulista irydolog 
twierdzi, że dopóki można 
pomóc pacjentowi ziołami, 
dietą, akupunkturą nie na
leży lekami chemicznymi za
truwać organizmu pacjenta, 
który i tak żyje w skażonym 
środowisku. Jako okulista - 
irydolog wykonuje również 
swoim pacjentom badania 
dna oka, co stanowi uzupe
nienie badania irydologicz
nego. Jest to bardzo ważne 
przy tak często spotykanych 
chorobach układu krążenia 
i cukrzycy.

Przeciętny człowiek z nie
dowierzaniem przyjmuje 
fakt, że oglądanie tęczówki 
oka naprawdę może dostar
czyć informacji o stanie 
zdrowia pacjenta. O co tu 
chodzi? Otóż lekarz M. Bar
dadyn stwierdza na podsta
wie własnych obserwacji, że 
nie ma praktycznie żadnej 
choroby, która nie zostawiłaby

zostawiłaby śladu na tęczówce. 
Brzmi to trochę tajemniczo, 
ale wyjaśnienie zjawiska jest 
bardzo proste. Przyjmuje 
się, że za pośrednictwem au
tonomicznego układu ner
wowego istnieją połączenia 
między wszystkimi częścia
mi ciała i odpowiadającymi 
im ściśle określonymi strefa
mi na powierzchni tęczówki. 
Dzięki temu impulsy bioele
ktryczne z chorego narządu 
zostają przeniesione, między 
innymi, do zakończeń ner
wowych w tęczówce. Zmie
niona patologicznie impul
sacja powoduje zaburzenia 
w naczyniach krwionośnych 
i metabolizmie odpowied
niego obrazu tęczówki. 
W efekcie powstają 
rozjaśnienia, przebarwienia, 
zagłębienia w sektorze kon
kretnego narządu
wewnętrznego. Zadaniem 
irydologa jest odpowiednia 
interpretacja odszukanych 
na powierzchni tęczówki 
znaków, zwanych objawami 
irydologicznymi. Jest to bar
dzo trudne, ponieważ lekarz 
nie może się mylić, a objawy 
i ich umiejscowienie są trud
ne do interpretacji. 
na podstawie ’’Biuletynu Me
dycznego" opracowała Krys
tyna Piasecka c.d.n

Pod znakami zodiaku 
BARAN

Nowy rok zbiega się u Ciebie ze zmianą profilu działalności. Jest 
nadzieja, że trzymając się zasady „być sobą,,, również w tej nowej 
dziedzinie osiągniesz sukcesy...

BYK
Trzeźwe podejście do życia zakłóci Ci dziwna tęsknota za czymś 

nieuchwytnym. Idąc za tym głosem, przeżyjesz bardzo romantyczną 
przygodę, która zapadnie Ci głęboko w serce.

BLIŹNIĘTA
Nie możesz poddać się fali lenistwa, które Cię ogarnia, bo wszystko 

przychodzi Ci bez większego wysiłku. Dobre samopoczucie może 
przysłonić Ci szerszą perspektywę...

RA K
Nowy rok przyniesie do Twojego miejsca pracy nową technologię... 

Przyjdzie Ci zaprzyjaźnić się z komputerem i na nic nie zdadzą się jęki, 
że nie dasz rady...

LEW
Będziesz rozliczany tylko ze swojej wiedzy i doświadczenia. Nie 

musisz się bać egzaminu - zapracowałeś uczciwie na najwyższą ocenę.
PANNA

Dokładność i umiejętność przewidywania - aż się prosi, by zacząć 
pracować na własną rękę. Solidne podstawy finansowe pozwolą ruszyć 
z kopyta prawie razem z nowym rokiem.

WAGA
Nie ma dla Wag nic gorszego, jak siedzenie z założonymi rękami 

i odcinania kuponów. Potrzebny jest ruch i nowe pomysły, które mogą 
okazać się zbawieniem dla prowadzonego przez Ciebie 
przedsięwzięcia.

SKORPION
Zmiany, dysonanse i zmagania mogą zaprocentować nowym 

doświadczeniem życiowym. Twoja intuicja i inteligencja pozwolą 
wyciągnąć pozytywne wnioski z niepozytywnej.

Jesteś śmiały i pełen optymizmu, orientujesz się w realiach i masz 
poczucie czasu - czegóż potrzeba więcej, by osiągnąć sukces? Jeżeli 
jakiś projekt dojrzewał w ukryciu, warto go zrealizować.

KOZIOROŻ EC
Na nic się zda opieranie zmianom, choć Twój konserwatyzm walczy 

o lepsze z ciągotami do zastosowania nowinek. W efekcie może to być 
najhardziej rewolucyjny okres w Twoim życiu.

WODNIK
Czas sprzyja nowym przedsięwzięciom i będzie kilka okazji do 

wypłat ekstra. To z kolei pozwoli zrealizować marzenia o dalekiej 
podróży, która może okazać się podróżą „sentymentalną,,.

Intuicja zaprowadzi Cię „przypadkowo,, w miejsce, w którym o tej 
właśnie porze powinieneś bezwzględnie być. Wszystko potoczy się 
samo, dopiero później powinieneś wziąć ster w swoje ręce.

5 minut łamania głowy

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązania łamigłówki do 
18 stycznia br. roku, wyloso
wana zostanie nagroda 
w postaci żelazka parowego

ufundowana przez firmę 
” ULEX” .

Rozwiązania prosimy 
przesyłać na nasz adres: 
’’Gazeta Rybnicka", Rybnik, 
ul. Kościuszki 54.

Nagrodę za rozwiązanie 
łamigłówki z nr 49 ”G R” 
z 11 grudnia ub. roku wylo
sowała Grażyna Brodowska 
Rybnik, ul. Dąbrówki 
11c/26.

Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


