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NAJKRÓCEJ

Piętnastu inżynierów za
trudnionych w „Ryfamie,, 
i RZN wyjechało /  na koszt 
rządu francuskiego /  na ty
godniowy staż do Paryża. 
W programie między inny
mi wizyta w zakładach 
„Renault,,. Wrócą pewnie 
bez najnowszego modelu 
auta, lecz wzbogaceni 
wiedzą, jak takie „cacka,, 
się produkuje.

*  *  *
W budynku po dawnym 

urzędzie skarbowym /  Ry
nek 1 3 / otworzy swoje ka
sy „Bank Radomski,,. Roz
poczęto już prace remon
towe. Planowane otwarcie
30 czerwca br. Kilkadzie
siąt osób znajdzie więc za
trudnienie, a wszyscy 
będziemy bliżej pieniędzy.

★ ★ ★
Urząd Miasta konsek

wentnie wyprowadza 
z centrum Rybnika wszel
kie „graciarnie,,. Zwolnio
ne obiekty sprzedaje do za
gospodarowania. W okoli
cach Rynku jak dotąd nikt 
nie otworzył przyzwoitego 
lokalu, w którym możnaby 
coś zjeść, napić się czy po
tańczyć. Obiekt po bazie 
transportowej przy ulicy 
3 Maja wydaje się idealny. 
Na Rynku gromadzi się już 
młodzież, która chciałaby 
wieczorami dokądś pójść.

*  *  *

Po komunalizacji...

Mienie z komputera
Wprowadzona w  1990 roku, a więc nie tak dawno ustawa, nazywana 

potocznie „ustawą komunalizacyjną" ma na celu, najogólniej mówiąc, 
uporządkowanie stosunków własnościowych gruntów dla poszczególnych 
podmiotów gospodarczych. Ustawa niewątpliwie swoją rolę w  dużym stop
niu spełnia, a chęć działania zgodnego z jej wytycznymi sprawia, że pracow
nicy m.in. Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w Rybniku jeszcze długo, 
długo nie muszą się martwić o robotę.

Dowodem na to niemilknący, choć melodyjny sygnał telefonu na biurku 
naczelnika wydziału inż. Rudolfa BEZUCHA, raz po raz przerywający roz
mowę.

Tzw. „stosunki
własnościowe,,, a właściwie 
ich skomplikowany charak
ter i nieuporządkowanie le
gislacyjne, obwiniane są 
ostatnio o wszystko co naj
gorsze, choćby przykładowo 
o bałagan i pat w budownict
wie mieszkaniowym, nic 
więc dziwnego, że dla nowej 
władzy samorządowej ich 
uporządkowanie stało się 
sprawą ważną,

Do kupienia...

a w niektórych gminach na
wet podstawową.

Komunalizacji, według 
przytoczonej ustawy, podle
gają: grunty będące we wła
daniu gminy oraz grunty 
tych przedsiębiorstw,
których organem założyciel
skim było miasto, a także 
grunty będące we władaniu

spółdzielni mieszkaniowych 
oraz osób fizycznych, dla 
których ustanowiono wie
czyste użytkowanie. Tak 
więc gmina jest właścicielem 
gruntów, na którym stoi np. 
duży blok mieszkalny, ale 
lokator nie musi się czuć 
zagrożony, gdyż swój „ka
wałek,, otrzymuje w wie
czystą dzierżawę. Podobne 
przepisy stosuje się do 
gruntów i obiektów innych 
organizacji spółdzielczych,

jak np. PSS.
Pierwszym krokiem po

winno być, i tak było w na
szym mieście, powołanie ko
misji inwentaryzacyjnej, 
której zadaniem jest spisanie 
majątku podległego komu
nalizacji, zaś decyzję o ko
munalizacji poszczególnych

gruntów lub obiektów pode
jmuje wojewoda.

Kiedy gmina stanie się 
wyłącznym właścicielem 
gruntów, może nimi dowol
nie dysponować. Często 
obiekty, których ze względu 
na szczupłe środki finanso
we, miasto nie jest w stanie 
utrzymać, trafiają na prze
targ, który według prze
pisów, jest jedyną formą 
sprzedaży. Ogranicza to nie
co swobodę działania 
i zawęża politykę miasta 
w tej dziedzinie.

Nasi czytelnicy wielokrot
nie mieli okazję zapoznać się 
z ogłoszeniami o przetar
gach organizowanych przez 
Zarząd Miasta. Dzięki nim, 
miejmy nadzieję, że z ko
rzyścią dla rybniczan, wiele 
obiektów komunalnych 
zmieniło właściciela, a mias
to zyskało tak potrzebne 
środki finansowe. W pięknej 
kamienicy w Rynku pod nr 
13 /  oby szczęśliwym /  znaj
dzie np. lokum BANK RA
DOMSKI, toczą się pertrak
tacje dotyczące zagospoda
rowania budynku po kinie 
„Górnik,,, do „wzięcia,, po
zostały zaledwie 4 pawilony 
na terenie miejskiego targo
wiska, a wystawiono ich na 
sprzedaż kilkadziesiąt.

Oczywiście sprzedaż nie 
jest sprawą łatwą, bowiem 
brak środków finansowych 
jest poważną barierą dla 

c. d. na str. 3

Jak spędzić ferie?
- czytaj na str. 3

P o  ko lę d zie...

Zamiast czarnego dymu z komina 
jasne z beczki

Piwo za
Urząd Miasta, wspólnie 

z „Górnośląskimi Zakładami 
Piwowarskimi,, organizuje 
w Rybniku 29 maja wielkie 
ŚWIĘTO PIWA.

Browar z tej okazji wyto
czy na Rynek kilka tysięcy 
litrów DARMOWEGO pi-

darmo!
piwa w beczkach. Miasto zaś 
da plac, muzykę i... piwoszy.

Wprawdzie nie planuje się 
podłączenia nowej fontanny 
do piwa, niemniej ostatnia 
sobota maja zapowiada się 
szampańsko, a właściwie pi
wnie. /  pal /

Przed tygodniem, w piątek, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Kamieniu przeżył prawdziwe oblężenie mun
durowych, reprezentujących różne orientacje. Na I Regional
ny Zjazd Komendantów Straży Miejskiej zjechali przed
stawiciele komend Polski Południowej, czyli województw 
katowickiego, opolskiego i bielskiego, liczących w sumie 75
jednostek.

W projektowaniu i dobo
rze umundurowania dla fun
kcjonariuszy tej branży ist
nieje zupełna dowolność, 
miasta i gminy ubierają 
swych stróżów porządku, 
czerpiąc z różnych wzorów. 
Można więc było spotkać 
funkcjonariuszy w zgrab
nych, dobrze skrojonych 
skórzanych kurtkach, ale 
i takich, którym dostały się 
przerobione wdzianka byłej 
milicji. Z nakryciami głowy 
podobnie, od naszej polskiej

przepięknej rogatywki, 
przez podobne do tych, jakie 
noszą współpracownicy po
rucznika Kojaka, aż do spo
rtowych czapek z daszkiem. 
Podobna różnorodność ma 
miejsce jeśli chodzi o szarże 
i stopnie, trudno się w tym 
wszystkim zorientować, bo 
przeróżne są konfiguracje 
gwiazdek, belek i wężyków, 
są i tacy którzy noszą stop
nie amerykańskich konfede
ratów. Oczywiście, jest w tej 
dziedzinie miejsce na lokalną

Mundurowy zlot
lokalną różnorodność i od
mienność, ale chyba trzeba 
znaleźć złoty środek. Ale to 
tylko problemy estetyczne, 
a przecież nie one były naj
ważniejsze.

Rozmawiano w czasie zja
zdu o problemach tej nowej 
grupy zawodowej, dla której 
dopiero stopniowo znajduje 
się miejsce w nieco skost
niałych strukturach prawno- 
administracyjnych. Na pier
wszy plan wybiły się zagad
nienia związane z projektem 
sejmowej ustawy o strażach 
miejskich, mającej
w przyszłości jednoznacznie 
i wyczerpująco określić miej
sce, prawa i obowiązki straży 
miejskiej, która jak na razie 
była zawieszona w próżni. 
Komendanci jednostek
z Bielska, Sosnowca czy Katowic

Katowic skarżyli się przede 
wszystkim na ograniczone 
uprawnienia operacyjne, 
wiążące im w wielu przypad
kach ręce. Rozmawiano
o konkretnych sprawach
i problemach, 
doskwierających miejskim 
funkcjonariuszom w czasie 
codziennej służby. Sporo 
uwagi poświęcono również 
współpracy z policją, która, 
jak się okazało w czasie dys
kusji, nie we wszytkich 
ośrodkach układa się najle
piej. Jak stwierdzono, 
w przyszłości straż miejska 
chce być dla policji pełnowar
tościowym i pełnoprawnym 
partnerem. Jak na razie sta
tut straży miejskiej jest bar
dzo szeroki i często mało 
precyzyjny, brakuje również

c. d. na str. 3
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 ZARZĄD MIASTA INFORMUJE 

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
o g ł a s z a

u s t n y  p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ry

bniku przy ul. Zawiszy Czarnego 84, stanowiącej część 
działki numer 3536/70 karta mapy i obręb Smolna o powie
rzchni 324 m2, zapisanej w KW 87004. Budynek położony 
jest w mieszkaniowej dzielnicy o szeregowej zabudowie 
niskich budynków. Jest to skrajny segment „szeregowca,, - 
ogrodzony.

Budynek o kubaturze 664 m3 i powierzchni użytkowej /  bez 
piwnic i poddasza /115 m2.

Wartość budynku: 600.000.000.-zł
Wartość gruntu: 32.400.000.-zł

Cena wywoławcza: 632.400.000.-zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.
Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 8 lutego 1993 r. 
o godz. 10-tej.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 1993 r. o godz. 10-tej, 
w sali nr 17, parter budynku Urzędu Miejskiego w Rybniku 
przy ul. B. Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 
70 mln zł w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia 
przetargu godz. 9.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest
nika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wy
znaczonym terminie. Dodatkowo należy wpłacić koszt or
ganizacyjny przetargu w wysokości 50.000.-zł. Zarząd Mias
ta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej 
chwili od przetargu bez podania przyczyn.

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
o g ł a s z a

u s t n y  p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y  
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ryb

niku w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Gen. Andersa 4 stano
wiącej działkę nr 1337/37 k.m. 5 obręb Niedobczyce o powie
rzchni 1500 m2, zapisanej w KW 496.

Nieruchomość obejmuje wolnostojący budynek piętrowy 
i garaż drewniany. Całość jest ogrodzona. Budynek o kuba
turze 2154 m3 i powierzchni użytkowej 510 m2.

Wartość zabudowań: 1.500.000.000.- zł 
Wartość gruntu: 100.000.000.- zł

Cena wywoławcza: 1.600.000.000.- zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364.
Wizja nieruchomości odbędzie się w dniu 8 lutego 1993 r. od 
godz. 13.00 - 14.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 1993 r. o godz. 10.00 
w sali nr 17, parter budynku Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. 
B. Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 
160 mln zł w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do 
dnia przetargu godz. 9.30. Wydium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. Dodatkowo 
należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 
50.000.-zł. Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo 
odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania 
przyczyn.

Uchwałą Zarządu Miasta z dnia 29 grudnia 1992 r. 
postanowiono ustalić:

1/ Dla pracowników Urzędu Miasta z wyjątkiem pracow
ników USC i Straży Miejskiej - wszystkie soboty dniami 
wolnymi od pracy.

2 / Dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta 
zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach sa
morządowych, których tygodniowa norma czasu pracy 
wynosi 40 godzin - wszystkie soboty dniami wolnymi od 
pracy, o ile kierownik danej jednostki organizacyjnej nie 
postanowi inaczej. / Powyższej uchwały nie stosuje się do 
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyj
nych miasta, których czas pracy uregulowany jest odrębnymi 
przepisami.

3 / Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyżury członków Komisji Praworządności RM
Członkowie Komisji Praworządności Rady Miasta Ryb

nika będą pełnić dyżury i przyjmować skargi i wnioski 
obywateli w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18.00 w pokoju nr
39 w gmachu Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 
w Rybniku.
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ZARZĄD MIASTA RYBNIKA
o g ł a s z a

u s t n y  p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 znaj

dującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym 
w Rybniku przy ul. Raciborskiej 20 wraz z ułamkową częścią 
domu i urządzeń oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu stanowiącego parc. 75/10 i parc. 11
o łącznej powierzchni 420 m2 k.m. 9 obr. Rybnik zapis 
w KW 271 i 272.

Lokal mieszkalny znajduje się na 2-gim piętrze i składa się 
z kuchni, 4 pokoi, przedpokoju, łazienki, wc i spiżarki, a jego 
powierzchnia użytkowa wynosi 127,40 m2.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego : 195.000.000.- 
zł

Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste ułam
kowej części gruntu co stanowi 56/1000 wynosić będzie 20 
procent jego wartości tj. 470.400.- zł.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364. 
Wizja lokalu odbędzie się 8 lutego 1993 r. od godz. 8.00 - 
9.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 1993 r. o godz. 10.00 
w sali nr 17, parter budynku Urzędu Miasta w Rybniku, ulica 
B. Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 
20 mln zł w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia 
przetargu godz. 9.30. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia 
umowy w wyznaczonym terminie. Dodatkowo należy 
wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 50.000.- 
zł.

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

Strażnicy poszukiwani!
Urząd Miasta w Rybniku zatrudni pracowników w Straży 

Miejskiej.
Warunki jakie winni spełniać kandydaci:
- wiek do 35 lat,
- dobry stan zdrowia,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- wykształcenie minimum średnie,
- niekaralność,
- stałe miejsce zamieszkania w Rybniku.
Bliższych informacji udziela Komendant Straży Miejskiej 

w Rybniku, ul. Gen. Hallera 10a tel. 23011-19.

LISTY DO

Przebudzenie bywa przy
jemne i bywa szokujące. 
Może być do bólu obce i zi
mne. Jak w kinie. Bo to 
rzeczywiście było w kinie, 
a na ekranie film „PSY,, 
Władysława Pasikowskiego. 
Młodzież stanowiła ponad 
90 procent widowni. Ja 
kompletnie zaszczuta, za
straszona reakcją widowni. 
Zamysł autorów nie trafił 
w odbiór młodego widza. 
Komentarze przy wyjściu 
z sali były typu „dobry, 
sensacyjny film,,. Sążniste 
brawa młodych, uroczych 
przecież ludzi, dla chamst
wa, przemocy. Żadnej pogardy

pogardy wobec podłości UB-
eków. A może, co daj Boże, 
był to podziw tylko dla 
wspaniałych aktorów, idoli, 
jakimi niewątpliwie są Lin
da, Kondrat, Gajos, Pazura.

Ale nie sposób nie zadać 
sobie dziś pytania /  całkiem 
już bez kropli nienawiści do 
tego co było / ,  czy choćby 
minimum prawdy o tak nie
dawnych czasach, maleńkiej 
okruszyny prawdy nasze 
młode pokolenie znać nie 
powinno.

Dla zwykłej zasady tylko, 
żeby umieć i dobro i zło 
nazwać po imieniu. Żeby 
umieć odróżnić. Bo inaczej, 
wszystko może być jedynie 
„sensacją,,.

Nazwisko i adres znane re
dakcji

Jeszcze o ork iestrze

Kontynuując akcję „Wiel
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy,,, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 15 dobili do 
imponującej sumy
12.151.900.-zł, co przeszło

oczekiwania ich samych. 
W akcji pod wodzą nau
czycielki historii Krystyny 
M ATU SZAK  wzięło aktyw
ny udział kilkanaścioro 
uczennic i uczniów starszych 
klas.

Nauczycielska
„Solidarność,,
Nauczyciele, którzy już 

nie przekazują swojej wiedzy 
uczniom, a zorganizowani 
są w sekcji emerytów i re
ncistów NSZZ „SOLIDAR
NOŚĆ,,, spotkali się w pier
wszych dniach stycznia na 
wspólnym kolędowaniu. 
Spotkanie, które odbyło się 
w restauracji „Teatralna,, 
w Rybniku, zostało zorgani
zowane przez KZ NSZZ 
„Solidarność" Pracowników 
Oświaty i Wychowania 
w Rybniku.

W miłej atmosferze wspo
minano „szkolne lata,, 
stwierdzając, że takie spot
kania powinny odbywać się 
częściej choćby np. w Klubie 
Nauczyciela, który jest do 
dyspozycji sekcji. Organiza
torzy zapraszają wszystkich 
chętnych, nie pracujących 
już, nauczycieli do 
współpracy. Zgłoszenia 
przyjmuje się w czwartki 
i piątki w godz. 8-15 w biurze 
NSZZ Solidarność przy ul. 
3 Maja na parterze w budyn
ku Delegatury Zamiejscowej 
Kuratorium Oświaty i Wy
chowania.   M.T.

Rybnicka Giełda Cenowa
ceny z wtorku i środy 19-20 stycznia 1993 r.

zebrał i opracował: szoł

Warzywa
sk le p m archew buraki p ietru szk a ceb u la k a p u s t a

kiszona
ogórki
kiszone

ul. Miejska 3 4.5 5 10 5 10 7
Hermes 7 5 8 5 10 10
św. Jana 13 7 7 8 6 10 10
ul. Powstańców 24 6 6 8 6 10 10
TARG 5-9 10-14 10-15 5-6 — —

O w o c e
sk le p jabłka banany cytryny pom arańcze grejpfruty k iw i
ul. Miejska 3 8 17 15-18 18-20 18-20 3
Hermes 6-18 17 13 17 17 3
św. Jana 13 7-11 18 18 15-16 17-19 3 .2
ul. Powstańców 24 9 17 18 16 19 3.5
TARG 6-20 10-17 15-17 14-18 17-20 3-3 .5

Wa lu ty /  kupno-sprzedaż /
m i e j s c e  w y m i a n y do lar U SA m arka RFN k o r o n a

C - S
s c h i l l i n g  
A u s tri a

f r a n k
F r a n c j a

Pewex, duży 15700/15830 9580/9630 450 /500 1 3 6 0 /1 3 7 0 2 7 5 0 /—
Delikatesy, ul. Miejska 15720/15850 9580 /9630 420 /510 1320/1370 2800 /2880
Poczta 15720/15800 9560 /9620 450 /500 1365/1370 2 8 0 0 /2850
Hermes 15770/15850 9570 /9630 450 /500 1360/1380 2 8 2 0 /—

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

0.25 kg
m ą k a

p s z e n n a c u k ie r c h le b 1 k g  s e r a  
" ż ó ł t e g o " ja jk o

H urtownik 8 6 8.5 8 43 1 . 2

SA M  C h w ałow ice 9 .2 6.8 9 .6 8 47 1.5
D elik atesy  ul. Miejska 9 .5 6 9.5 8.4 48-50 1.3
Herm es 8.5 6.8 9 9 48-105 1.45 
Jan N o g a 9 7 9 4 .5(m ały) 50 1 . 3

Mięso i wędliny / w kg /
s k le p w o ł o w e  

b e z  k o ś c i
s c h a b

w i e p r z o w y
ł o p a t k a

w i e p r z o w a k u r c z a k s z y n k a
g o t o w a n a

k i e ł b a s a  
ś l ą s k a

SAM Chwałowice 61 55 38 — 98 4 4  

Delikatesy ul. Miejska 52 55 46 28 110 50
Hermes 62.5 56 — 28 107 52
Piotrowski 57.2 55 — 26 101.1 44
Hala Mięsna 58 56.5___ 39 25 110 48

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Do
Kamienia!

Na czas ferii świątecznych 
(od 25 stycznia do 5 lutego) 
MOSiR w Kamieniu przy
gotował dla dzieci i mło
dzieży wiele atrakcji. Oto 
propozycje:

25.01.1993
Przyśpieszony kurs 

wschodniej sztuki walki dla 
chłopców i dziewczynek. 
Zgłoszenia w powyższym 
dniu o godz. 10.00, Rybnik, 
ul. Powstańców 40 / kryty 
basen obok Technikum 
Górniczego /. Przy zgłosze
niu wymagana zgoda ro
dziców i lekarza szkolnego. 
Wymagane obuwie sporto
we. KURS BEZPŁATNY.

Przyśpieszony kurs tańca 
towarzyskiego. Zgłoszenia 
w powyższym dniu o godz. 
10.00 w Hali sportowej MO
SiR w Kamieniu, ul. Hotelo
wa 12. Wymagane obuwie 
sportowe. KURS BEZPŁA
TNY.

Przyśpieszony kurs jazdy 
konnej. Zgłoszenia od 20 
stycznia 1993 r., Rybnik, 
ul. Łanowa 18 /  Wodzisławs
ka obok Merkpolu / .  Przy

W czasie ferii można się nie nudzić!
zgłoszeniu wymagana zgoda 
rodziców i zaświadczenie le
karskie, że nie ma przeciw
wskazań do jazdy konnej. 
ODPŁATNOŚĆ ZA KURS 
- 150.000 zł.

26.01.1993
Przyśpieszony kurs szkoły 

szermierki:
godz. 14.30 - 16.00 - kryty 

basen, Rybnik,
ul. Powstańców 40, kurs 
bezpłatny

2.02.1993
Przyśpieszony kurs szkoły 

szermierki:
godz. 14.30 - 16.00 - kryty 

basen, Rybnik,
ul. Powstańców 40, kurs 
bezpłatny

27.01.1993
Zawody pływackie - sty

lem dowolnym 50 m - dla 
dzieci szkół podstawowych, 
godz. 10.00 na krytej pływa
lni MOSiR, Rybnik, ul. Po
wstańców 40 /  obok Techni
kum Górniczego /  o I,II,III 
miejsce:

I grupa - wiek 8 - 9 lat /kl.

II grupa - wiek 10 -11 lat 
/k l. III-IV/

III grupa - wiek 12 -13 lat 
/kl. V-VI/

IV grupa - wiek 14 -15 lat

w...
b ib lio tece

Biblioteka Miejska przy 
ul. Szafranka 7 zaprasza 
wszystkie dzieci do wspólne
go spędzenia ferii zimowych. 
We wszystkie dni tygodnia 
oprócz niedziel o godz. 15.00 
wyświetlane będą atrakcyjne 
filmy video, zaś przed połu
dniem będzie okazja do 
z a b ł y ś n i ę c i a  
w organizowanych
konkursach.

Do dyspozycji dzieci będą 
gry i zabawki, i oczywiście 
najważniejsze - towarzystwo 
rówieśników.

Szczegółowy plan zajęć do 
wglądu w bibliotece.

/  róż /

te a tr ze
Również Teatr Ziemi Ryb

nickiej dołączył do instytu
cji, które dbają o to, by dzie
ci i młodzież nie nudziły się 
w czasie ferii zimowych.

27,28 i 29 stycznia o godz. 
11.00 młoda publiczność 
będzie mogła obejrzeć amery
kański film pt. „Obcy III„. 
Życzymy silnych emocji! 

/  gw /

/k l. VII-VIII/

3.02.1993
Zawody pływackie dla 

młodzieży szkół ponadpods
tawowych z okręgu miasta 
Rybnik. Zawody odbędą się 
w trzech stylach o I,II,III 
miejsce o godz. 10.00 na kry
tej pływalni, Rybnik, ul. Po
wstańców 40:

100 m kraulem - chłopcy, 
dziewczęta

100 m stylem klasycznym

- chłopcy, dziewczęta 
100 m stylem grzbieto

wym - chłopcy, dziewczęta

Halowe Igrzyska Między
szkolne:

25.01.1993 poniedziałek 
godz. 14.00 - 17.00

26.01.1993 wtorek godz.
9.00 - 12.00

28.01.1993 czwartek godz.
9.00 - 12.00

29.01.1993 piątek godz.
9.00 - 12.00

1.02.1993 poniedziałek 
godz. 14.00 - 17.00

2.02.1993 wtorek godz.
9.00 - 12.00

4.02.1993 czwartek godz.
9.00 - 12.00

5.02.1993 piątek godz.
9.00 - 12.00

W ramach Halowych Ig
rzysk rozgrywane będą za
wody gier i zabaw rucho
wych dla wszystkich oraz za
wody w piłkę nożną, koszy
kową i siatkówkę dla „dzi
kich drużyn,,.

27.01.1993
Wielki bal karnawałowy 

dla uczniów szkół podsta
wowych wyróżniających się 
w szkole. Dzieci na bal typo
wane są przez grono pedago
giczne szkoły. Bal odbędzie 
się w powyższym dniu od 
godz. 14.00 do godz. 19.00 
w hali sportowej przy ul. Po
wstańców 40.

3.02.1993
Wielki bal karnawałowy 

dla dzieci z rodzin wielodzie
tnych odbędzie się przy 
ul. Powstańców 40. Dzieci 
typowane są przez: parafie, 
PCK, Szkołę Specjalną, 
opiekę społeczną, Ośrodek 
Pomocy O. Oskara Signum 
Magnum.

W
góry!
PTTK Oddział w Rybni

ku tradycyjnie organizuje 
w okresie ferii zimowych sze
reg wyjazdów w góry na nar
ty i sanki dla dzieci pozos
tająch w tym czasie 
w mieście. Proponujemy wy
jazdy jednodniowe w pobli
ski Beskid Śląski oraz wyjaz
dy jednodniowe do Czech na 
górę Radhost.

A oto szczegółowy harmo
nogram.

Wyjazdy w Beskidy auto
busem: 26.01.93, 29.01.93,
2.02.93, 4.02.93, 5.02.93. 

Informujemy, że oddział
nasz w dniach 26.01.93 
i 2.02.93 przeznacza 20 
miejsc bezpłatnie dla Spec
jalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Rybni
ku.

Wyjazdy na Radhost - 
Czechy: 23.01.93, 27.01.93,
28.01.93, 30.01.93, 1.02.93,
3.02.93, 6.02.93, 7.02.93 

Informacje i zgłoszenia
w biurze Oddziału PTTK tel: 
28072, 23653, 23468

Mundurowy
zlot

c. d. ze str. 1
aktów wykonawczych i roz
porządzeń przyznających jej 
funkcjonariuszom konkret
ne prawa, potrzebne do wy
konywania obowiązków 
służbowych.

Pierwszy zjazd zintegro
wał również samo środowis
ko tej grupy zawodowej, 
której przedstawiciele nie 
mieli do tej pory zbyt wielu 
okazji by się spotkać i wy
mienić praktyczne uwagi czy 
spostrzeżenia, dotyczące
pracy.

Komunalni strażnicy wy
brali również swoje regional
ne władze; w głosowaniu pre
fektem regionu wybrano ko
mendanta rybnickiej

straży miejskiej Ryszarda 
SADOWSKIEGO. To
właśnie na jego ręce komen
danci poszczególnych jedno
stek składać mają do końca 
stycznia konkretne propozy
cje i uwagi dotyczące projek
tu wspomnianej ustawy. 
Wkrótce planowane jest 
również spotkanie tzw. gru
py inicjatywnej z przedsta
wicielami parlamentu, 
mające na celu m.in. zinten
syfikowanie prac nad 
ustawą.

W czasie jednodniowego 
zjazdu rozmawiano także
o umundurowaniu
i dostępnym sprzęcie 
niezbędnym w wykonywa
niu obowiązków, a to 
głównie za sprawą szefów 
firm odzieżowych i militar
nych, którzy postanowili 
wykorzystać nadarzającą się 
okazję i przedłożyli swoje 
oferty.

WACŁAW TROSZKA

c. d. ze str. 3
ewentualnych nabywców, 
obojętnie czy to prywatnych 
osób, spółek lub firm. Nie
kiedy wycena obiektu przez 
biegłegło wydaje się zbyt 
wygórowana, trudno z nią 
jednak polemizować. Szuka 
się wtedy innych rozwiązań,

Jednak zwierzę, 
a nie futro

Moda na futra, w ślad za 
Zachodem, maleje również 
i u nas. Sklepy rybnickie hand
lujące tym towarem odnoto
wują spadek ich sprzedaży. 
Sprzedawczyni z „Galanterii 
skórzanej" przy ul. Korfantego, 
pani Bernadeta Białek, popiera 
ekologiczną akcję, ale trudno jej

problem jest ogromny, 
w każdym razie ilościowo. 
Przed laty umożliwiono bu
dowę garaży przy wielkich 
osiedlach na gruntach skar
bu państwa. Przez dziesięć 
lat można było użytkować je 
nieodpłatnie, po tym czasie 
państwo pobierało czynsz.

jednoznacznie stwierdzić, czy 
jest ona podłożem mniejszego 
popytu na futra czy też przy
czyna tkwi po prostu w mniej
szej zasobności portfeli 
klientów.

Natomiast właścicielka salo
nu „Tospman" przy ul. św. Jana 
pani Brygida Mandrysz uważa, 
że sztuczne futerka są teraz tak 
piękne i modne, że nawet orygi
nałom trudno z nimi konkuro
wać. A przede wszystkim - ceny! 
A więc - szansa dla zwierząt!

/  c g  /

Pilotem mi bądź!
Czy ktoś z państwa zna 

francuski - z tym pytaniem 
zwrócił się pilot do 
pasażerów autobusu, gdy 
pojawił się problem przy 
przekraczaniu granicy. To 
po stronie francuskiej, a po 
niemieckiej okazało się, że 
nasz opiekun nie zna ni 
w ząb także języka Goethe
go. Na szczęście, ktoś mówił 
po francusku, ktoś inny po 
niemiecku i w ten sposób 
pasażerowie wyręczyli Pana 
Pilota. Reprezentował on 
dużą, ekspansywną - po
mińmy jej nazwę - firmę, 
która tak jak wiele jej podo
bnych /  tylko w naszym re
gionie jest ich kilkadziesiąt /  
przewozi co tydzień tam 
i z powrotem ludzi do Pa
ryża, Kolonii, Stuttgartu itd. 
Sama ta historia - banalna. 
Każdy, kto często w ten 
sposób podróżuje, mógłby 
opowiedzieć podobne.

Jest jednak nadzieja, że 
stan ten ulegnie zmianie 
i aby jeździć jako pilot, prze
stanie wystarczać już to, że 
jest się kuzynem, szwagierką 
lub innym zaufanym szefa

biura turystycznego, jak 
często się zdarza teraz.

Już niedługo wejść mają 
w życie przepisy regulujące 
tę sprawę. Pilotem będzie 
mogła być osoba posia
dająca odpowiednie kwalifi
kacje potwierdzone licencją.

I tu dobra wiadomość dla 
naszych czytelników. WUR 
/  dawny Wojewódzki Uni
wersytet Robotniczy, obec
nie spółka /  organizuje kurs 
pilotów wycieczek zagrani
cznych. Warunkiem uczest
nictwa jest pomyślny wynik 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
Sprawdzana będzie podsta
wowa znajomość języka ob
cego, a także wiadomości 
z geografii polski i wiedzy 
o Polsce i świecie współczes
nym.

Zajęcia odbywać się będą 
2 razy w tygodniu, a cały 
kurs, trwający ok. 4 mie
sięcy, zakończy się egzami
nem państwowym.

Opłata za kurs wynosi 
1.100.000.- a zapisywać się 
można w siedzibie WUR-u - 
ulica Sobieskiego 9, II 
piętro. E.P.

Komunalizacja
jak choćby w przypadku nie
ruchomości w postaci jedne
go segmentu „szeregowca,, 
usytuowanego przy ul. Za
wiszy Czarnego, w którym 
mieściło się kiedyś przed
szkole. Wycena obejmowała 
także budynki gospodarcze, 
na które nie było chętnych. 
W końcu zadecydowano 
o jej obniżeniu i „zdjęciu,, 
z przetargu kłopotliwych 
dodatków. Niekiedy trzeba 
uciekać się do przetargu ofe
rtowego i tak wybrać użyt
kownika, by obiekt czy 
grunty przynosiły korzyść 
nie tylko jemu, ale i miastu. 
Jednym z ostatnich, bardzo 
atrakcyjnych obiektów prze
targowych są zabudowania 
przy ul. Andersa w Niedo
bczycach, których fotogra
fia ilustruje ten artykuł, 
a ogłoszenie o przetargu za
mieszczamy na str. 2.

Zgodnie z poprawką do 
„ustawy komunalizacyjnej,,, 
rozpoczęto w Rybniku 
porządkować stosunki włas
nościowe dotyczące ... ga
raży. Okazało się, że problem

Obecnie grunty te zostały 
skomunalizowane, daje się je 
więc w wieczyste użytkowa
nie, a wybudowany na nich 
garaż przechodzi na włas
ność użytkownika, jeżeli 
wzniósł go ze środków 
własnych. Aktualnie ta 
właśnie sprawa zaprząta naj
więcej uwagi pracowników 
wydziału, a i wśród ocze
kujących petentów, naj
więcej jest „garażowiczów,,. 
Zasięg akcji jest duży, obej
muje garaże przy m.in. uli
cach Łokietka, Kotucza, Ze
brzydowickiej, w dzielnicy 
Niedobczyce i na Piowniku.

Wszystkie grunty komu
nalne ewidencjonuje się i da
ne wprowadza do kompute
ra, a inż. Bezuch marzy, że 
kiedyś przejdzie się z prezy
dentem po mieście i wspólnie 
będą zastanawiać się, jak 
najlepiej zagospodarować 
„komunalne mienie,,, 
a w oferentach będzie można 
przebierać jak w ulęgałkach 
i dostosowywać stawiane im 
warunki do miejskich po
trzeb. Pomarzyć...

W.R.

Piechotą
zdrowiej
Na przystanku w lesie na 

drodze do Kamienia, tuż za 
przejazdem kolejowym staje 
czerwony autobus PKM linii 
586. Staje i dalej już nie 
jedzie. Zepsuł się. Za nim na 
ten sam przystanek pod
jeżdża autobus PKS do 
Knurowa Naiwni ci, co 
sądzili, że mają szczęście 
w nieszczęściu. Kierowca 
PKS-u widząc wy
siadających i machających 
rękami ludzi dodaje gazu, 
omija szerokim łukiem ze
psuty 586 i odjeżdża

odjeżdża.
Naprawdę rozumiemy, że 

tacy dodatkowi pasażerowie 
to dodatkowy kłopot dla Pa
na Kierowcy, bo to i trzeba 
poczekać aż wsiądą, jeszcze 
nabrudzą, komuś trzeba 
będzie sprzedać bilet... Po co 
to wszystko.

Te 2 czy 4 km, zwłaszcza 
z pełną siatką dobrze im zro
bi. Niech idą pieszo. No i po
szli.

Rzecz cała działa się ok. 
godz. 15.30 w ubiegłą środę, 
13 stycznia, a miła pani 
dyżurna PKS, nie podała 
nam nazwiska kierowcy, lecz 
jedynie nr kursu: 766. I jesz
cze jedno. Autobus PKS-u 
nie był wcale pełny.

E.P.

Znów telewizor 
za darmo!

Przypominamy!
"Gazeta Rybnicka" zamieszcza bezpłatnie ogłoszenia 
o chęci przekazania za darmo sprawnego sprzętu gospodarst
wa domowego / lodówka, pralka, telewizor, meble itp. /  lub 

zwierząt, czy nawet roślin.
Rozejrzyj się po swoim domu. Może masz zbędne przed
mioty? Zgłoś się do nas! Zadzwoń lub napisz! Zamieścimy 
bezpłatnie ogłoszenie. Wkrótce przyjdzie do Ciebie po
trzebujący i zabierze.

Oddam za darmo
★  telewizor czarno-biały - tel. 28-825
★  nowy dziecięcy kij hokejowy - tel. 27-889
★  agregat po renowacji do lodówki Silesia - tel. 25-167
*  stabilizatory napięcia, magnetyczne, 220V - tel. 28-278

P U H  „ U L E X „
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 

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



„Modę i Styl,, przy So
bieskiego otwarto niedaw
no, przed Bożym Narodze
niem. Na długo przed otwar
ciem przechodnie zastana
wiali się, co tu będzie. 
Wystrój sklepu pobił wszyst
ko, co widziano w Rybniku.

Przed wywiadem z właści
cielką „Mody i Stylu,,, panią 
Różą ZIOMEK, zapytałam 
kilka klientek, jak im się po
doba sklep. Dwie licealistki 
/  szukały spódniczek na stu
dniówkę /  stwierdziły, że 
przyjemnie się go zwiedza, 
ale na zakupy ich nie stać. 
Pani około trzydziestki, 
w futrze, była bardzo zado
wolona - przychodzi tu 
często, nie tylko oglądać. 
Ubrania, które tu sobie 
sprawiła, nie widziała na 
żadnej innej kobiecie. Pani 
w średnim wieku chętnie by 
coś sobie kupiła - niestety, 
powiedziała mi: „To nie jest 
sklep dla mnie...,,

Rozmowę z panią Różą, 
właścicielką sklepu zaczęłam 
od pytania:

- Dla kogo nie jest ten 
sklep?

- NAPRAWDĘ jest dla 
wszystkich! Mamy rzeczy 
drogie, uszyte przez najlepsze 
domy mody, w krótkich 
seriach. Ale są też taniutkie 
ubrania, tańsze od tej „tur
czyzny,,, której wszędzie 
pełno.

- Nie chodzi mi tylko 
o ceny, ale o styl ubierania 
się.

- No cóż... Chcielibyśmy 
sprzedawać rzeczy gustowne, 
pokazywać ludziom co dobre. 
U nas nie będzie „ciuchów,, 
z Turcji, Tajlandii, Korei.
Jeżeli ktoś chce się ubierać

w tanie dżinsy i drukowane 
sweterki, to rzeczywiście nie 
znajdzie tu nic dla siebie.
- Jaka powinna być idealna 
klientka? Czy ma przyjść 
i zdać się na waszą radę, czy 
dokładnie wiedzieć, czego 
chce?
- Takich pań, które wiedzą 
po co przyszły, jest bardzo 
mało. Większość rozgląda 
się tu i tam, bo " a nuż coś 
wpadnie w oko" . Z drugiej 
strony mój personel nie po
trafi jeszcze doradzać, 
pomóc, wybrać coś, w czym 
klientce będzie naprawdę 
dobrze. Mam nadzieję, że 
wkrótce się tego nauczą.
-  Czy przy doborze 
sprzedawczyń stosuje pani 
specjalne kryteria?
- Przede wszystkim muszą
być ładne, zadbane. Liczy się 
gracja. Starając się o pracę 
trzeba było zrobić kilka 
kroków, obrócić się, powie
dzieć coś o sobie. Wystarczy 
parę zdań, żeby ocenić in
teligencję, obycie.
Oczywiście potrzebny jest 
dobry gust, dyplom szkoły 
średniej. Miałam zamiar za
trudnić więcej panów / na ra
zie jest jeden /  ale kandydaci 
nie sprostali moim wymaga
niom. Mężczyzna-sprzedaw
ca musi być kulturalny i tak
towny dużo bardziej, niż 
dziewczyna - ładnej buzi wie
le można wybaczyć.
/ Że buzie są ładne niech świa
dczy choćby to, że panowie, 
towarzyszący małżonkom, 
próbują podrywać ekspe
dientki, gdy ślubne połowice 
znikają w przebieralni... /

- A więc gdyby zgłosiła się 
do pani ładna kobieta /  lub
przystojny mężczyzna / ,

z gracją, taktem, gustem 
i maturą, czy dostanie pracę?

- Powinien jeszcze znać 
języki. Z tym jest krucho, 
a wielu cudzoziemców nas

będzie umiał swobodnie 
z nim rozmawiać. Poza tym 
sprzedawcy muszą być przy
gotowani na to, że tutaj 
w czasie pracy się nie siedzi, 
nie ma nawet krzeseł. Trzeba 
cały czas chodzić, rozma
wiać z klientami, propono
wać im pomoc. Zatrudnia
my sporo osób, jest więc czas 
żeby odpocząć na zapleczu 
w pokoju socjalnym. Ekspe
dientki pracowały przedtem

złodziei?
- Raczej odstraszamy. 

Moje dziewczyny nie po
zwolą nic ukraść, mamy 
alarm. Od otwarcia zdarzyła 
się tylko jedna kradzież.

- Kto pani zaprojektował 
wystrój sklepu?

- Sama to wszystko wy
myśliłam! Miałam wielki 
problem, jak zachęcić ludzi 
do wchodzenia na piętro. 
Nie spałam przez dwie noce, 
aż wymyśliłam tę dziurę 
i „fontannę,, ze światła. Mu
siałam przekonać męża... Je
szcze przed otwarciem byli 
u nas fotografowie z Philip
psa, żeby zrobić zdjęcia do 
katalogu firmy - jako 
przykład tego, co można 
stworzyć z produkowanych 
przez nich elementów. Nie 
ma w Polsce drugiego takie
go rozwiązania. No i udało 
się, ludzie chętnie wchodzą 
na piętro!

- Myślę, że bardzo sprytne 
było urządzenie salonu 
odzieży damskiej na piętrze.

- Zwróciła pani na to 
uwagę? Tak, panowie są za 
leniwi, żeby wchodzić wyżej.

- A kobieta wszędzie się 
wdrapie... A jak wyglądało 
otwarcie?

- Był szampan, był prezy
dent Makosz, było miło. 
Niestety, nie wszyscy dostali 
na czas zaproszenie. Przy 
okazji przepraszam za to na 
łamach gazety.

- Ma pani stale klientki?
- Naturalnie. Firma istnie

je już od ośmiu lat. Mieliśmy 
jeden z pierwszych butików 
nie tylko w Rybniku, ale 
w całym ROW-ie. To było 
na Mikołowskiej. Nawiasem 
mówiąc, nie współpracuje
my z żadnym producentem 
z tamtych lat. Kiedy niedaw
no przynosili mi towar, ła
pałam się za głowę! Niesta
ranne wykończenie, byleja
kość... Tylko jedna polska 
firma była wystarczająco 
dobra, żeby dla nas szyć. 
Jestem bardzo wrażliwa,

jeżeli chodzi o wykonanie. 
Guziki, dziurki, kolor nitki - 
to wszystko musi być perfek
cyjne. Owszem, są panie, 
które nie zwracają na to 
uwagi, ale są i takie, które 
bardzo, bardzo dokładnie 
oglądają każdy szczegół. Ja 
to szanuję - płacą i mają 
prawo wymagać.

Naszym stałym klientkom 
i „śmietance miejscowej,, 
wkrótce będziemy przysyłać 
zaproszenia na sobotnie po
kazy mody. Planujemy też 
przyjmowanie zapłaty kartą 
kredytową.

- A jak pani lubi się 
ubierać?

- Tak jak teraz, elegancko 
i sportowo - śmieje się pani 
Róża. / Ma na sobie aksa
mitną, obcisłą, udrapowaną 
w dekolcie bluzkę, w kolorze 
brązowo-wiśniowym. Do te
go spodnie, też obcisłe, cien
kie, brązowe, wygniatane 
w drobne orientalne zawija
sy, i marynarka w kolorze 
kości słoniowej. Prosta 
biżuteria, na nogach wyso
kie wiśniowo-brązowe buty, 
bardzo nowe i błyszczące. 
W sumie styl seksownej ko
biety interesu /

Dziękuję pani za 
rozmowę. Nawet jeżeli nie 
wszystkich stać na 
kupowanie u was, cieszy, że 
w Rybniku jest taki piękny 
sklep i że ludzie eleganccy 
i zamożni mają gdzie robić 
zakupy. W  dodatku 
kilkanaście osób znalazło 
pracę, a podatki zasilają kasę 
miasta.

Rozmawiała: Klaudia M I
CHALAK

Państwo Ziomek są 
pełnomocnikami Ministerst
wa Zdrowia Kuwejtu. Śre
dni personel medyczny ze 
znajomością języka angiels
kiego, zainteresowany pracą 
w Kuwejcie, może się do 
nich zgłaszać. Biuro mieści 
się przy ul. Sobieskiego 30, 
tel. 23-542.

odwiedza. Przychodzą rybniczanie      w dziale handlowym mleczarni
rybniczanie z rodzinami z Niemiec        mleczarni, groziło im bezrobocie, 
Niemiec, przychodzą obcokrajowcy         Żadna nie ma praktyki
obcokrajowcy, żeby kupić upominki,        w sklepie, nie są więc zmanierowane 
Niemiec czy Anglik powinien        zmanierowane.
powinien znaleźć kogoś, kto                  - Czy przyciągacie

Najładniejsze
witryny

We wtorek 12 stycznia 
złożona z pracowników 
Urzędu Miasta komisja, 
w skład której weszli: Michał 
Śmigielski, Elżbieta Bimler- 
Mackiewicz, Krystyna Pysz, 
Jadwiga Kaszkarot i Adam 
Drewniok, po dość długim 
spacerze, w czasie którego 
oceniła wystawy sklepowe 
zgłoszone do konkursu na 
najładniejszą aranżację 
świątecznej witryny, przy
znała pierwszą i właściwie 
jedyną nagrodę w wysokości 
jednego miliona zł. pani AU
RELII BURZAN-ADAMS
KIEJ, właścicielce sklepu 
„AMBROZJA,,, usytuowa
nego przy ul. św. Jana. 
Wyróżnienie otrzymał SDH

„Mer kury „.
Spośród wystaw nie zgło

szonych do konkursu uzna
nie komisji zyskały gustow
nie urządzone witryny apte
ki „Pod Lwem„ oraz kilka 
sklepów m.in. „Ty i Dom„ 
z ul. Jana i drogerii „Ros
penk„.

Z protokołu konkursowej 
komisji wynika, że 
w przyszłości ocenie podle
gać będzie również wnętrze 
sklepu, jak również dekora
cja zewnętrzna samego bu
dynku.

Do tegorocznego konkur
su zgłosiło się zaledwie sie
dem placówek handlowych, 
co zastanawia, szczególnie 
w momencie kiedy nie 
można narzekać na brak ak
cesoriów do ozdobienia wy
stawowych okien. Być może 
za rok jego obsada będzie 
znacznie silniejsza; z pewn

ością zyskają na tym ci, 
którzy więcej oglądają niż 
kupują, a ich przecież ostat
nio nie brakuje.

Tekst i foto: wack

Danuta PINECKA - kie
rownik księgarni „ Technicz
nej„ przy ul. Zamkowej nie 
była zachwycona telewi
zyjną wypowiedzią jednej 
z osób odpowiedzialnych za 
stan naszej kultury, a miano
wicie, że niekoniecznie 
książkę trzeba kupić, aby ją 
przeczytać - służą temu bib
lioteki. Są takie książki, do 
których często wracamy 
i które chcemy mieć na półce 
pod ręką. Nie wszystkich 
stać na sprawienie sobie na
wet tych najbardziej uprag
nionych pozycji. Sprzedaw
cy znają osoby, które po 
kilkakroć przychodzą do 
księgarni i oglądają upatrzo
ne książki. Często zdarza się, 
że kiedy są już zdecydowane 
na zakup, książki po prostu 
już zabrakło. Księgarnie sa
me borykają się z brakiem 
dostatecznej gotówki na do
konywanie wystarczających 
zakupów. W „Technicznej„ 
jest oddzielne stoisko z cza
sopismami w językach za
chodnich. Ceny egzemplarza 
wahają się w granicach 30-60 
tys., co nie jest na przeciętną 
kieszeń, zwłaszcza, że czytel
nikami tej prasy są w znacz
nej większości ludzie młodzi. 
W rezultacie takich cen 
sprzedaje się tylko jedną 
czwartą sprowadzanych po
zycji. Spada zainteresowanie 
czasopismami o tematyce 
erotycznej.

Księgarnia „Orbita„ 
w Rynku nie sprowadza już 
w ogóle literatury w języku 
rosyjskim. Dziś najwięcej 
sprzedaje się tu „książek na 
czasie,,, na przykład dzieło 
Anastazji P. poszło na pniu,

a o „Lewy czerwcowy,, klien
ci pytają każdego dnia. 
„Chodliwe,, są poradniki dla 
pań - przepisy kulinarne, 
pielęgnacja roślin itp. Dob
rze sprzedają się seriale fil
mowe, opracowania lektur

go. Jest w czym wybierać. 
Gabriela DUDEK najwięcej 
sprzedaje literatury fantas
tycznej, horrorów, ro
mansów, wydawnictw popu
larno-naukowych i history
cznych, a dla dzieci serii „Co

Nie z próżności, 
a z potrzeby...

i jak,, i „Encyklopedii 
Larousse’a„. Powodzeniem 
cieszy się „Testament 
Kisiela,,, książki Szczypiors
kiego, powieści Dostojews
kiego o raz słowniki, encyk
lopedie /  tych niestety ciągle 
brakuje /  i mapy /  mapa Ryb
nika idzie jak przysłowiowa 
woda / .

W każdej niemal księgarni 
istnieją stoiska muzyczne. Są 
kasety i płyty kompaktowe. 
Po wypłacie idą kompakty, 
bo drogie, a później już kase
ty. Niestety, żadne ze stoisk 
nie jest pozbawione nagrań 
pirackich. Różne są tego 
przyczyny, ale szkoda, że nie 
da się temu procederowi 
ukręcić łba.

Po okresie świątecznym 
odnotowuje się znaczny spa
dek popytu na książki - „w 
styczniu nie odczuło się, że 
w ogóle była wyplata,, - ze 
szczerością wyznała sprze
dawczyni z „Orbity,,. Trud
no mi jednak zgodzić się 
w tym miejscu ze słowami 
Alberta Camusa: „Historia 
dowodzi, że im mniej się 
czyta, tym więcej kupuje się 
książek,,. /  cg /

szkolnych, bajki, albumy 
w języku niemieckim i an
gielskim.

A czego brakuje? Popula
rnych lektur szkolnych oraz 
tych, które dopiero weszły 
do programu szkolnego. 
Trudno dostępne /  bo jest na 
nie duży popyt /  są pozycje 
ekonomiczne i prawnicze.

Popularna „Sowa„ przy 
ul. Sobieskiego zawsze szyb
ko reaguje na nowości pol
skiego rynku wydawniczego

Rebus rozwiązany
Wśród wielu kartek 

z prawidłowymi rozwią
zaniami REBUSA „Po
czet burmistrzów Złotej 
Miotły„ w pierwszym, te
gorocznym numerze na
grodę - niespodziankę 
wylosowała pani Elenora

Elenonora KUCHCIK, 44-217 
Rybnik, ul. Zebrzydowic
ka 138.
Prawidłowe rozwiązanie 
brzmi: burmistrzowie zło
tej miotły - Żelazko, We
ber, Makosz.

Gratulujemy i prosimy 
o kontakt z redakcją.

GAZETA RYBNlCKA, TEL. 2 8 8 2 5



SZTUKA TWÓRCY WYSTAWY
pod redakcją MARIANA RAKA

Zniszczyć,
skopać, zbeszcześcić
- cz. III

Do niespotykanych aktów oficjalnego wandalizmu doszło 
w Chinach w czasie tzw. REWOLUCJI KULTURALNEJ.

Tutaj „doniosłe dzieło kulturalne" polegało na spaleniu 
książek światowej i chińskiej klasyki oraz zniszczeniu 
świątyń i posągów o tysiącletnich nieraz rodowodach, 
a także uwięzieniu najwybitniejszych ludzi kultury, lik
widacji nauki w szkołach oraz zmuszaniu profesorów uniwe
rsytetów do czyszczenia publicznych szaletów.

Bezmyślność, głupota i ignorancja miała również swoje 
przejawy w Polsce. Oto w czasie rządów PRL w PAŁACU 
W OBORACH /  Rakowice Wielkie koło Lwówka / ,  zabyt
kowe wnętrza pałacowe zamieniono na obory /  PGR /  za
kwaterowując w nich krowy.

wydawniczym trzystronico
wy album zawierający 200 
rysunków tajemniczego ma
larza - HARALDA NAGLI. 
Ten 40-letni „twórca,,, z za
wodu psycholog, postawio
ny przed sądem i posadzony 
na ławie oskarżonych bro
niąc się stwierdził, że os
karżony jest niesłusznie 
o „ujawnienie swobód 
twórczych".

W Zurychu tymczasem 
wniesiono do rady miejskiej 
liczne petycje o pozostawie
nie malowideł na ścianach 
budynków z uzasadnieniem, 
że dzięki nim "Zurych zyskał 
sławę miasta sztuki".

I tak oto dochodzimy do 
wniosku, że co dla jednych 
jest cennym dziełem sztuki, 
innych w ogóle nie interesu
je, a co dla starszych nie ma 
wartości lub wręcz jest

Są jednak sytuacje 
budzące opinie kontrowersyj
ne. Oto przez 2 lata policja 
w Zurychu usiłowała schwy
tać człowieka, który na do
mach mieszkalnych, budyn
kach publicznych oraz 
wszędzie tam, gdzie było to 
tylko możliwe, malował spra
yem i do tego z dużym talentem

talentem różne motywy dużych 
rozmiarów /  zabawne ludzi
ki, zwierzęta i kwiaty / ,  przy
ciągające wzrok przechod
niów. Sława nieznanego mist
rza wzrosła tak dalece, że pod 
prowokacyjnie brzmiącym 
tytułem „MOJA REWOL
TA, MOJE SPRAYOWA
NIE", ukazał się na rynku

obrzydliwe, znajduje uzna
nie i podziw u młodszych. 
Powody, które skłaniają do 
przestępstw przeciwko 
dziełom sztuki, nie zawsze są 
zrozumiałe. Poznane przy
padki pozwalają jednak na 
podjęcie określonych, wy
przedzających działań oraz 
na szeroko pojętą profilak
tykę.

W poniedziałkowy
wieczór w Galerii Teatru 
Ziemi Rybnickiej otwarta 
została kolejna, w jej 
krótkiej jeszcze historii, wy
stawa, tym razem malarstwa 
i grafiki zmarłego przed 
dwoma laty Józefa SIEJNY, 
silnie związanego z rybnic
kim środowiskiem artysty
cznym.

Jako, że wystawę tworzą

’’Akty" 
Józefa Siejny 

w Galerii TZR
nastrojowe i tajemnicze 
w swym klimacie akty, nad
ano jej tytuł „EROTYKI,,. 
Tradycyjnie już otwarcia

wystawy dokonano
w sposób niezwyczajny: za 
całe wprowadzenie starczyła 
garść ciepłej, bardzo 
zmysłowej poezji samego 
Józefa Siejny.

Wystawa czynna będzie 
do połowy lutego; kierow
nictwo artystyczne galerii 
planuje organizowanie eks
pozycji w cyklu 
miesięcznym.

Tekst i foto: wack

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Kuchnia
ABECADŁO

RZECZY
ŚLĄSKICH

Ze wszystkich pomiesz
czeń mieszkania mojej pra
babci i babci, najlepiej pa
miętam kuchnię. A to z tego 
powodu, że przebywałem

matka lub starsze dziecko 
leciało do piekarza po chleb 
lub bułki. Mleko zaś trzeba

W latach 60 i 70 naszego 
stulecia, w całej Europie na
stała moda na małe kuchnie.

DAWNA KUCHNIA. Miała przynajmniej 20 metrów 
kwadratowych powierzchni. Była prawdziwym centrum życia 
rodzinnego. Na zdjęciu wykonanym ok. roku 1925 widzimy 
w tyle po prawej rurę z żeleźnioka, a za nią fragment dużego 
pieca kuchennego, zaś po lewej na ścianie półeczki 
z zawieszonymi porcelanowymi kubkami.

Dzisiejsza kuchnia w swych najmodniejszych wzorach jest 
znów taka sama jak dawniej i takie same spełnia funkcje, nie 
tylko kulinarne.

w niej najczęściej. Było to 
bezsprzecznie centralne 
miejsce domu, w którym 
„mieszkało się,, od wczes
nych godzin rannych aż do 
późnego wieczora.

„Kuchnio,, w śląskim do
mu, bo tak brzmi ten wyraz 
w gwarze /  jest rodzaju 
żeńskiego /, miała najczęściej 
okno na południe i troje 
drzwi. Jedne prowadziły do 
sieni i dalej przez laubę na 
dwór, drugie do izby, a trze
cie do kumory czyli spiżarki. 
Na powierzchni nie mniej
szej niż 20 m kw. znajdowało 
się wiele przedmiotów. 
W okolicy okna stał obsta
wiony krzesłami i przykryty 
kolorową ceratą stół, nieo
podal leżanka czyli tapcza
nik gdzie „...szło sie legnąć 
po obiedzie„ no i wreszcie 
bifyj, to jest kredens. Dalej 
należy wymienić piece, jeden 
mały zwany żeleźniokiem, 
a drugi duży, kaflowy, przy
klejony do ściany, służący 
do gotowania obiadu, pie
czenia i grzania wody do 
mycia. Obok była prze
ważnie mała szafeczka zwa
na umywalką, na której stała 
miska czyli miednica. Nad 
nią zaś obowiązkowo nie
wielkie lustro. Kolejnymi 
przedmiotami z wyposaże
nia kuchni była ryczka - ro
dzaj niskiego stołeczka, cza
sami radio i zegar, ale obo
wiązkowo krzyż i małe na
czynie z wodą święconą wie
szane obok drzwi do sieni. 
W zależności od gustów do
mowników, wieszano
również na ścianach „święte 
obrazy" , klatki z kanarkami 
czy półeczki z kołkami na 
których „za ucho,, wieszało 
się malowane kubki lub gar
nuszki. U ich dołu zaś stały 
porcelanowe pojemniki na 
sól, cukier, mąkę, bułkę 
tartą... Spełniało to jedno
cześnie funkcje dekoracyjne 
i użytkowe.

A jak wyglądał taki 
zwykły „kuchenny,, dzień, 
powiedzmy gdzieś pomiędzy 
rokiem 1850 a 1950? Po 
przebudzeniu trzeba było 
złożyć w żeleźnioku ogień, 
by ugotować kawę do śnia
dania, następnie toaleta i oj
ciec z przygotowanym przez 
matkę śniadaniem wycho
dził do roboty. Następnie

było odebrać od okoliczne
go gospodarza lub wydoić 
np. własną kozę. Po śniada
niu starsze dzieci wychodziły 
do szkoły, a młodsze pozos
tawały pod opieką matki, 
bawiąc się w kuchni. Ona zaś 
zabierała się do robienia 
obiadu. Z żeleźnioka na ło
patce przenosiło się trochę 
rozżarzonego węgla do wiel
kiego pieca, by ułatwić jego 
rozpalenie. Na blasze kipiała 
później pachnąca zupa i ja
kieś skromne drugie danie. 
Czasami kluski na parze, 
placki ziemniaczane,
a w piątek oczywiście żur. 
Matka z dziećmi jedli obiad 
wcześniej, gdzieś godzinę po 
„Aniele Pańskim,,. Czas le
ciał dalej, dzieci przy zaba
wie, ojciec jedzący odgrze
wany obiad, a matka zmy
wała gorki. Pod wieczór był 
czas, by przy dogasającym 
piecu przeczytać gazetę, po
rozmawiać czy opowiedzieć 
dzieciom jakąś starą bajkę. 
I już koniec dnia. Na środek 
kuchni stawiano wanienkę, 
wlewano ze stojącego na pie
cu gara ciepłą wodę i za
czynano mycie, od najmłod
szego do najstarszego. A po
tem już tylko „Ojcze nasz...,, 
i w kuchni na kilka godzin 
gasło światło.

Była to zupełna odrotność 
wielkiej kuchni „rodzinnej,,. 
Zaś życie miało się wtedy 
przenieść do pokoju gościn
nego, gdzie stał szczyt tech
niki - telewizor. Twierdzono 
nawet, że w małej kuchni 
gospodyni nie musi się tyle 
nachodzić. A tak naprawdę 
stała się dopiero wtedy 
męczennicą gotowania, 
będąc odseparowana, sam 
na sam przy gotowaniu, kie
dy pozostali domownicy 
w innym pomieszczeniu ga
pili się na telewizor, wpa
dając jedynie do kuchni coś 
przekąsić. Dlatego nie ma 
w tym przesady, kiedy powie 
się, że mała kuchnia jest wro
giem rodziny „numer je
den,,. I sytuację taką do
strzegają dzisiaj wszyscy 
myślący ludzie, oczywiście 
również psychologowie i ar
chitekci, zaś współczesne do
my wracają do modelu wiel
kiej „rodzinnej,, kuchni, 
z wielkim wygodnym stołem 
i krzesłami z oparciami, ja
kimś fotelikiemi i oczywiście 
telewizorem, mającym dzi
siaj niestety poważne funk
cje integrujące. Czyli właści
wie jest znowu tak jak daw
niej.

MAREK SZOŁTYSEK
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B ez
zm ia n ...

Od ubiegłego tygodnia 
w rybnickim żużlu niewiele 
się zmieniło. Zawodnicy 
w dalszym ciągu zwlekają 
z podpisaniem finansowych 
aneksów do kontraktów. 
Ostateczny termin upływa 
z końcem stycznia. Wciąż 
nierozstrzygnięta jest spra
wa zmiany barw klubowych 
przez braci Skupieniów. No
wością natomiast jest 
przystąpienie do pertrakta
cji o Eugeniusza Skupienia 
przedstawicieli „Polonii,, 
Bydgoszcz. Ostateczna de
cyzja należy do zawodnika - 
on sam zdecydować musi, 
w jakim zespole chce star
tować. W Lesznie ma kilku 
starych znajomych: Jankow
skiego, Kasprzaka i innych, 
tam też noszono go już na 
rękach, gdy w ubiegłym ro
ku wygrał okazjonalny 
Turniej Piotra Pawlickiego. 
W Bydgoszczy oczekuje go 
urocza rodzinka Gollobów; 
Tomasz Gollob, gwiazdor 
w każdym calu, nie jest zbyt 
łatwym partnerem i trudno 
przewidzieć, jaka w drużynie 
będzie panować atmosfera. 
Nie sądzę, by popularnemu 
Genkowi udało się przyćmić 
utalentowanego, waleczne
go bydgoszczanina. W Byd
goszczy będzie zawsze w jego 
cieniu, w Lesznie może stać 
się liderem zespołu. Oso
biście wolałbym, by zwyciężyły

KRONIKA POLICYJNA

Włamanie przez dach
W nocy z 9 na 10 stycznia 

włamano się do sklepu prze
mysłowego przy ul. 
Jastrzębskiej w Boguszowicach. 
Sprawcy weszli do środka po 
oderwaniu desek z dachu. Skra
dli odzież, zabawki, papierosy 
i kasety wideo wartości 15 mln 
zł.
Złodziej siedzi, łup odzyskany

12 stycznia po północy miało 
miejsce włamanie do kiosku Ru
chu przy ul. Kadetów w Bogu
szowicach. Sprawca zerwał 
kłódkę przy pomocy łomu, wy
ważył drzwi wejściowe i skradł 
papierosy oraz bilety WPK. Zo
stał jednak w trakcie „roboty,, 
spłoszony i uciekł gubiąc po 
drodze część łupu. Ukrył się na 
dachu budynku przy ul. Astro
nautów. Złodziej miał jednak 
pecha. Natknął się na patrol 
policyjny i zostały ujęty i osa
dzony w areszcie. Ukrytą przez 
niego część łupu odzyskano.

Za dżinsy i w nogi
W nocy z 11 na 12 stycznia 

przy ul. Kościelnej nieznany 
sprawca wybił szybę w sklepie 
„Topsman,,, skradł z wystawy 
trzy pary dżinsów i uciekł. Stra
ty wyniosły 2,1 mln zł.

Ukradł podatki?
Jednej z klientek Urzędu Ska

rbowego 12 stycznia skradziono 
torebkę z 6 mln zł oraz doku
mentami. Chciała zapłacić po
datki?

Złodziej na jawie
Między 1 a 13 stycznia 

włamano się do garażu przy ul. 
Sławików. Po przepiłowaniu 
kłódki złodziej skradł motocykl

zwyciężyły sentymenty i obaj 
Skupieniowie pozostali 
w Rybniku, a będą tu piekie
lnie potrzebni. Podobno 
w Bydgoszczy startować ma 
również Sławomir Drabik! 
No, no, na Pomorzu szykuje 
się niezła ekipa. A co będzie 
na Śląsku???

Niewiele się więc zmie
niło, chyba że...? Wczoraj do 
Łodzi udali się przedstawi
ciele rybnickiego klubu 
z Henrykiem Tomaszewskim 
na czele na konkretne roz
mowy z potencjalnym spon
sorem sekcji. Być może 
dadzą one odpowiedź na py
tania, w jaki sposób i z czyją 
pomocą funkcjonować 
będzie w najbliższym czasie 
sekcja żużlowa. Ale o tym, ze 
względu na problemy natury 
technicznej, będę mógł napi
sać dopiero za tydzień.

Przed tygodniem z dwu
dniową wizytą gościł w Ryb
niku Daniel AVRY, oficjal
ny promotor francuskiego 
/ ! /  żużlowca Philipa BER
GE, który być może 
występować będzie w rybni
ckiej drużynie. Odbyły się 
wstępne rozmowy z przed
stawicielami klubu, zaś pan 
Avry, będący biznesmenem, 
mającym nieco pieniędzy do 
zainwestowania, spotkał się 
również z prezydentem Ryb
nika Józefem MAKO
SZEM. Być może promotor 
francuskiego zawodnika zo
stanie jednym ze sponsorów 
rybnickiego klubu. Ale na 
konkretne rozwiązanie mu
simy jeszcze zaczekać.

Eugeniusz Tudzież zna
lazł się w tzw. szerokiej kad
rze narodowej juniorów.

jawa.
Kartofle na zimę?

W nocy z 12 na 13 stycznia na 
ul. Brzezińskich skradziono zie
mniaki wartości 1,7 mln zł na 
szkodę PSS Rybnik.

Niedoszła samobójczyni 
W jednym z mieszkań przy ul. 

Wyzwolenia w Rybniku 13 sty
cznia 16-letnia dziewczyna 
usiłowała dokonać
samobójstwa. W tym celu spo
wodowała wybuch gazu w mie
szkaniu. W jego wyniku miesz
kanie zostało zdemolowane. 
Wybuch powyrywał drzwi 
wewnętrzne i zewnętrzne oraz 
powybijał szyby. Niedoszła sa
mobójczyni doznała poparzeń 
I i II stopnia, lecz jej życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. Wy
buch gazu spowodował także 
uszkodzenia w innych mieszka
niach oraz w budynku prywat
nym przy ul. Mariańskiej. Straty 
wyniosły 7 mln zł.

Złodzieje miedzi w areszcie 
14 stycznia ok. 14.00 na to

rach odstawczych stacji PKP 
Rybnik włamano się do loko
motywy. Skradziono z niej 
przedmioty miedziane wartości 
ok. 2 mln zł. Sprawcy zostali 
ujęci na gorącym uczynku i osa
dzeni w areszcie.

W „Hermesie" łapią 
Dom Handlowy „Hermes,, 

na ul. Chrobrego jest dobrze 
strzeżony. 14 stycznia po godz.
15.00 pracownik ochrony za
trzymał 34-letniego mężczyznę 
podczas kradzieży artykułów 
spożywczych i odzieżowych wa
rtości 260 tys. zł. Następnego 
dnia wpadł w „Hermesie,, inny 
złodziej. Tym razem 18-letni 
młodzieniec próbował ukraść 
garderobę i artykuły drogeryjne

Gratulujemy! By jednak do
brze się wywiązywać z obo
wiązków kadrowicza, dys
ponować trzeba niezłym 
sprzętem, a to, jak znam 
życie, okazać się może po
ważnym problemem. Młody 
żużlowiec staje w każdym 
razie przed dużą szansą 
i sam przede wszystkim 
dołożyć musi wszelkich sta
rań, by ją wykorzystać; przy
dałoby się jakieś finansowe 
wsparcie, jakiś choćby skro
mny sponsor...

WACŁAW TROSZKA

S p o tka n ie  n ie ko n kre tn e
W poniedziałek 18 stycz

nia w Urzędzie Miasta od
było się spotkanie przedsta
wicieli rybnickich klubów 
sportowych. Obecny był 
specjalista urzędu do spraw 
sportu Arkadiusz Skowron; 
zabrakło natomiast przed
stawicieli komisji kultury fi
zycznej i sportu Rady Mias
ta, a przede wszystkim jej

W niedzielę 17 stycznia 
w Częstochowie odbył się 
turniej klasyfikacyjny 
okręgu katowickiego w bad
mintonie, będący równo
cześnie jedną z eliminacji te
gorocznych mistrzostw Pol
ski. Wzięli w nim udział

Badmintoniści 
pną się coraz 

wyżej
również reprezentanci klubu 
sportowego „Energetyk" , od 
niedawna startujący w ofic
jalnych turniejach. Teresa 
SPONDA, Wioletta ZARA
DKIEWICZ oraz Marcin 
TROSZKA występujący 
w kategorii juniorów, za
jmując odpowiednio czwar
te, piąte i czwarte miejsce, 
zakwalifikowali się do tur
nieju strefowego, który już 
w najbliższą sobotę rozegra
ny zostanie w Głubczycach. 
Czterech najlepszych ju
niorów i cztery najlepsze ju
niorki tego turnieju awan
sują do turnieju finałowego 
mistrzostw Polski.

W Częstochowie
wystąpiły również dwa ryb
nickie duety. Debel miesza
ny Ewa SIENKIEWICZ - 
Jacek SZYMIK wywalczył 
w kategorii seniorów pierw
sze miejsce, natomiast

Szkolni
mistrzowie

W sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 
5 w Rybniku 19 stycznia br. 
odbyła się I runda Halowych 
Mistrzostw Rybnika Szkół 
Podstawowych w Lekkiej At
letyce.

Startowała rekord owa
ilość, bo aż 462, zawod
ników z 19 szkół. Organiza
torem była SP nr 5, oraz 
Sekcja LA RMKS Rybnik, 
która przygotowała nagrody 
i dyplomy.

dwójka Jacek SZYMIK - 
Marcin TROSZKA uplaso
wała się w swojej kategorii 
na miejscu drugim. Oba due
ty awansowały bezpośre
dnio do finału mistrzostw 
Polski, który rozegrany zo
stanie pod koniec lutego 
w Płocku.

Młodym badmintonistom 
„Energetyka,, , którymi 
opiekuje się Andrzej KO
PACZ życzymy połamania 
rakiet. Przypomnijmy, iż po 
pierwszych meczach ligo
wych „Energetyk,, zajmuje 
drugie miejsce w trzecioligo
wej tabeli i 6 lutego w wyjaz
dowym spotkaniu zmierzy 
się z drużyną AZS-u Polite
chniki Katowice.

/  wack /

wartości 700 tys. zł. Został ujęty 
przez personel stoiska oraz pra
cowników ochrony. Obu zło
dziei przekazano w ręce policji.

Pod volkswagena po śmierć
14 stycznia o godz. 17.20 na 

ulicy Mikołowskiej samochód 
Volkswagen bus potrącił piesze
go w wieku 70 lat. Mężczyzna 
w wyniku wypadku poniósł 
śmierć na miejscu.

Zastawą w drzewo
14 stycznia ok. 18.00 na ul. 

Wielkopolskiej samochód za
stawa zjechał na lewe pobocze 
i uderzył w drzewo. 24-letnia 
pasażerka doznała urazu mied
nicy, a 3-letnie dziecko ogólnych 
potłuczeń ciała.

Nieostrożny motorowerzysta
15 stycznia na ul. Patriotów 

33-letni mężczyzna kierujący 
motorowerem romet zjechał na
gle na lewy pas ruchu i uderzył 
w tylne koło samochodu cięża
rowego star. Doznał poważnych 
obrażeń - złamania podstawy 
czaszki - i przebywa w szpitalu 
przy ul. Rudzkiej.
Złapał „panę„ i wpadł do rowu

15 stycznia o godz. 21.00 na 
ul. Żorskiej samochód liaz 
z przyczepą doznał defektu 
koła. Opona „wystrzeliła,,, 
a kierowca nie zdołał opanować 
pojazdu. Samochód zjechał do 
przydrożnego rowu i zawisł na 
ogrodzeniu. Przyczepa znalazła 
się na ścianie budynku.

Włamywacze żądni wiedzy
16 stycznia na ul. Kościuszki 

nieznani sprawcy włamali się do 
mieszkania przez wypchnięcie 
drzwi balkonowych. Skradli 4- 
tomową encyklopedię wartości 
500 tys. zł.

Ukradł deputaty
17 stycznia włamano się do 

domku jednorodzinnego przy 
ul. Strzeleckiej poprzez wy
pchnięcie okna w łazience. Skra
dziono 6 mln zł w gotówce oraz 
dwie książeczki węglowe. 
Ogólna suma strat wyniosła 14 
mln zł.

Wszedł jak do swego
W nocy z 16 na 17 stycznia 

miało miejsce włamanie do mie
szkania przy ul. Patriotów 
w Boguszowicach. Złodziej nie 
namęczył się przy tej robocie. 
Wszedł jak do swego. Otworzył 
drzwi oryginalnymi kluczami, 
które wcześniej skradziono 
właścicielowi.

Z mieszkania zabrano telewi
zor, pralkę, odkurzacz i inne 
przedmioty wartości ok. 11 mln 
zł.

Fałszywi policjanci
Trzej mężczyźni, którzy zja

wili się 17 stycznia o godz. 23.30 
u drzwi mieszkania przy ul. 
Chabrowej, przedstawili się 
właścicielce jako policjanci. Wi
dać nie wzbudzili jej zaufania, 
gdyż nie zostali wpuszczeni do 
środka. Wówczas zaczęli kopać 
w drzwi powodując ich znisz
czenie. Straty wyniosły 2,5 mln 
zł. /  jak /

przewodniczącego, co wy
wołało spore zdziwienie 
przybyłych działaczy spor
towych. Tematem spotkania 
miały być perspektywy roz
woju sportu w Rybniku, ty
mczasem siłą rzeczy rozma
wiano mało konkretnie, 
a w czasie dyskusji uwido
czniły się różnice zdań 
działaczy, reprezentujących 
różne kluby i różne dyscyp
liny sportowe, w poglądach 
dotyczących odpowiedniego 
kierunku rozwoju na terenie 
Rybnika i okolic sportu 
amatorskiego i zawodowe
go. Podział zaproponowany 
przez jednego z uczestników 
spotkania na sport mło
dzieżowy i seniorski wydaje 
mi się podziałem zbyt sztucz
nym. Być może jest on przy
datny działaczom Rybnic
kiego Młodzieżowego Klu
bu Sportowego, ale w spor
towej praktyce jest moim 
zdaniem niedostrzegalny.

Rybnicki sport jest obec
nie bardzo rozproszony; 
mały klub, dziesiątki 
drużyn. Młodzież ma gdzie 
uprawiać sport, ale często tu 
na miejscu brakuje możli
wości kontynuowania spor
towej kariery na prawdziwie 
wyczynowym poziomie. 
Oczywiście są wyjątki. Sport 
wyczynowy związany z wiel
kim sportowym widowis
kiem powoli się rozkłada na 
łopatki. Wkrótce nie będzie 
gdzie pójść na dobry ligowy 
mecz, na sportową, emocjo
nującą imprezę dużej rangi.

Mistrzostwa Europy przed
szkolaków w szachach - 
proszę bardzo, rozgrywki ju
niorów czy zawody mło
dzików -  jak najbardziej, ale 
to zbyt mało. Ludziom po
trzeba czegoś więcej. Sport 
wyczynowy z prawdziwego 
zdarzenia pociąga i zachęca 
swą magią dzieci i młodzież 
do uprawiania go nawet 
w formie rowerowych 
wyścigów wokół bloku. Co 
będzie gdy go zabraknie? 
Myślę, że zamknięta zosta
nie jedna z najważniejszych 
dróg, którą przedstawiciele 
młodego pokolenia trafiali 
do branży sportowej.

Sportowe środowisko 
musi się wreszcie, przynajm
niej do pewnego stopnia, 
skonsolidować i w określo
nych poczynaniach połączyć 
swe siły dla dobra społecz
ności miasta i samego spor
tu. „Duży może więcej,, - coś 
w tym jest.

Podobne spotkania są po
trzebne, ale trzeba rozma
wiać konkretnie z konkret
nymi kompetentnymi oso
bami, których obecność dla 
rzeczowości rozmów jest 
często niezbędna. Być może 
dojdzie do takiego spotka
nia jeszcze w tym miesiącu. 
To poniedziałkowe było tyl
ko towarzyskim rendez
vous ludzi o podobnych za
interesowaniach, z którego 
nie wynikło nic poza wnios
kiem, że trzeba się spotkać 
ponownie w nieco szerszym 
gronie.

WACŁAW TROSZKA

Konkurent Polmosu?
Prokuratura Rejonowa 

w Rybniku prowadzi docho
dzenie w sprawie nielegalne
go wyrobu napojów alkoho
lowych przez jednego z mie
szkańców naszego miasta. 
Na podstawie posiadanych 
informacji, funkcjonariusze 
Komendy Rejonowej oraz 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji dokonali 18 grudnia 
1992 roku przeszukania 
w mieszkaniu i gospodarst
wie jednego z mieszkańców 
Rybnika. Znaleziono znacz
ne ilości alkoholu w becz
kach, napełnione butelki 
oznakowane jako spirytus 
„Royal,, oraz czeska wódka 
marki „Jemna,,. W ręce poli
cji wpadły także duże ilości 
etykiet na różne gatunki 
wódki, kapsle, puste butelki 
po wódce, lejki oraz maszyn
ka do kapslowania butelek.

Wszystko wskazywało 
więc na to, że w tej posesji 
znajduje się nielegalna roz
lewnia alkoholu. W toku śle
dztwa ustalono, że właściciel 
zajmował się tą działalnością 
co najmniej od marca do 
grudnia 1992 roku. Według 
opinii biegłych z zakresu 
chemii odwaniał on spirytus 
i wyrabiał z niego wódki. 
Swoje wyroby sprzedawał 
najprawdopodobniej na 
giełdzie katowickiej. War
tość sprzedaży przerobione
go alkoholu wyniosła około 
947 mln zł. Działalność ta 
stała się stałym źródłem do
chodów podejrzanego. 
Mężczyzna ten, jak podał 
podczas przesłuchań, utrzymywał

utrzymywał się z handlu różnymi 
towarami, w tym alkoho
lem. Nigdzie nie pracował. 
Przerabiany alkohol pocho
dził spoza terenu kraju. 
Sprawca odkupywał go od 
przemytników, rozcieńczał 
wodą destylowaną i przele
wał do oryginalnych butelek 
z etykietkami „Royal,, i „Je
mna,,. Z espertyzy próbek 
zabezpieczonego alkoholu 
wynika, że część produko
wanych w ten sposób wódek 
nie nadawała się do spożycia 
ze względu na mętność i za
nieczyszczenia.

Dzień przed wigilią spra
wca został tymczasowo are
sztowany. Wobec zatrud
nionego przez niego pracow
nika, który wykonywał jedy
nie czynności techniczne, za
stosowano dozór policyjny. 
Śledztwo prowadzone przez 
rybnicką prokuraturę jest 
w toku. Oskarżonemu 
przedstawiono zarzut doko
nania oszustwa wobec 
klientów co do jakości sprze
dawanych wódek oraz niele
galnego wyrobu napojów al
koholowych. Do tego doj
dzie jeszcze zapewne naru
szanie ustawy karno-skar
bowej. Za popełnione czyny 
grozi mu kara do 5 lat 
więzienia oraz poważne kary 
finansowe znacznie prze
wyższające osiągnięte przez 
niego korzyści. Z mocy pra
wa uległ przepadkowi znale
ziony w jego domu spirytus 
oraz narzędzia i środki, 
którymi dokonywał
przedstępstwa.

/  jak /
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Na s z e  
PROPOZYCJE

Mała Scena Rybnicka
23 stycznia, godz. 19.00 -

1.00 WIDEODYSKOTE
KA połączona z losowaniem 
wejściówek na luty, cena bi
letu 30.000 zł

24 stycznia, godz. 18.00 -
23.00 WIDEODYSKOTE
KA, cena biletu 20.000 zł

Teatr Ziemi Rybnickiej
22 stycznia, godz. 9.30 

i 11.00 „HOCKI KLOC
KI,,, widowisko dla dzieci 
w wykonaniu artystów est
rady wrocławskiej, cena bile
tu 15.000 zł

23 stycznia, godz. 18.00, 
występ gwiazd baletu TEA
TRU WIELKIEGO z Kijo
wa w programie m.in. frag
menty baletów „Don Ki
chot,,, „Jezioro łabędzie,,, 
„Korsarz,,, „Giselle,,, cena 
biletów 130.000 zł i 80.000 zł

22 oraz 24 - 28 stycznia, 
godz. 16.00 -19.00, wystawa 
malarstwa i rysunku Józefa 
SIEJNY o tematyce erotycz
nej, wstęp bezpłatny

Klub Filmowy EKRAN 
przy TZR

25 stycznia, godz. 18.00, 
inauguracja przeglądu fil
mowego „Przez dziurkę od 
klucza czyli Erotyczne 
ABC,,; projekcja „Wakacji 
z Moniką,, Ingmara Bergma
na / w roli gł. Harriet Ander
son /  oraz „Nocnego kowbo
ja,, z Dustinem Hoffmanem

w reż. Johna Schlesingera, 
wstęp za okazaniem kar
netów /  do nabycia przed 
projekcją /.

Kino Premierowe 
przy TZR

27 i 28 stycznia, 
godz. 17.00 i 19.00 „Za hory
zontem,,, film fab. prod. 
USA, reż. Ron Howard, 
grają Tom Cruise, Nicole Ki
dman, cena biletów 20.000 zł 
i 15.000 zł.

Kino ZEFIR 
w Boguszowicach

22 stycznia, godz. 17.00 
i 19.00 „Kosiarz umysłów,,, 
film prod. USA /  od lat 15/

24 - 28 stycznia, godz.
17.00 i 19.00 „Sypiając 
z wrogiem,,, film prod. USA 
/  od lat 15/

Kino WRZOS 
w Niedobczycach

24 stycznia, godz. 17.00 
„Kevin sam w domu,,, ko
media prod. USA /  od lat 12/

Kino VEGA w Żorach
22 stycznia, godz. 11.00 

i 15.00 „Beethoven,,, film 
prod. USA, godz. 17.00 
i 19.00, „Huragan ognia,,, 
film prod. USA

23 - 24 stycznia, godz.
15.00 i 17.00 „Beethoven,, 
oraz godz. 19.00 „Huragan 
ognia,, j.w.

25 stycznia, godz. 17.00 
i 19.00, „Huragan ognia,,, 
jw.

27 i 28 stycznia, 
godz. 17.00 i 19.00 „Drugs
tore cowboy,,, film fab. 
prod. USA /  od lat 15/.

/  gw /

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.

u

o

o

cennik ogłoszeń w "Gazecie Rybnickiej"

GAZETA RYBNICKA
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P R O G R A M  T E L E W I Z Y J N Y

PONIEDZIAŁEK WTOREK

25.01.1993 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„ -ser. prod. 
USA /powt. /
11.00 Szkoła dla rodziców
11.20 Dzieci to lubią /  przepisy 
kulinarne /
11.30 Sposób na życie - spot
kanie z A. Janowską
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Język francuski /1 6 /
12.45 „Brunatna dżuma,, - film 
prod. francuskiej
13.10 Nauka języka migowego 
/2/
13.15 Język niemiecki /2 0 /
13.45 „Oblicza Austrii,, - film 
dokum. prod. niemiecki
14.15 Język włoski /2 0 /
14.30 Język angielski /2 0 /
15.00 „ALF,, - ser. komediowy 
prod. USA w wersji ang.
15.30 Prezentacje
16.00 Program dnia
16.05 LUZ - Program nasto
latków
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpres
17.25 „ALF,,
17.50 Antena
18.10 „Magazynio,, - program 
satyryczny
18.20 Raport - magazyn pub
licystyki międzynarodowej
18.45 Raport o zagrożeniach
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr Telewizji: Oleg Ju
riew - „Miriam,, - reż. Roman 
Załuski
21.10 Program publicystyczny
21.45 „Ja, komediant,, cz.1 - 
film dok. Ludwika Perskiego 
o Tadeuszu Łomnickim
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.10 „Pogranicze w ogniu,, 
/22/ - 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
935 Kolekcjoner - magazyn
10.00 Język angielski /4 6 /
10.30 Przeboje „Dwójki,,
11.00 - 12.10 Halo - ferie
11.00 „Opowieści kapitana mi
sia,, - serial animowany dla dzie
ci
11.05 „Zadziwiający świat 
zwierząt,, / 1/  - „Zwierzęta na
szych gospodarstw,, - serial 
przyrodniczy prod. angielskiej
11.35 „Opowieści kapitana Mi
sia,, - serial anim. dla dzieci
11.40 Poeci dzieciom - „Wielka 
zabawa,,
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
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Program lokalny
18.35 „Pokolenia,, - ser. prod. 
USA
19.00 „Ratujmy naszą planetę,, 
/4 /  „W imię postępu,, - serial 
dok. prod. USA
20.00 „Dzieciaki, kłopoty i my„
/2 2 /
20.30 Auto - magazyn motory
zacyjny
21.00 Panorama
21.25 Muzyka Witolda Lutosła
wskiego - transmisja koncertu 
jubileuszowego z okazji 80-tej 
rocznicy urodzin Witolda Lu
tosławskiego
22.10 Bez znieczulenia - pro
gram W. Walendziaka
22.30 „Dzieci smoka,, /4 /  - se
rial prod. austr.-ang.
23.20 997 - kronika kryminalna
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

26.01.1993 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, /22/-ser. TP/powt.z
poniedz/
11.00 Giełda pracy - giełda szans
11.20 Przyjemne z pożytecznym
11.40 Gotowanie na ekranie
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań: o ko
niach prawie wszystko - wczasy 
w siodle
12.45 Świat chemii „Węgiel,,
13.15 Kuchnia: Ugotować, 
usmażyć, czy upiec?
13.30 Powietrze - Balon - ser. 
dok. prod. niem.
13.45 Rysują z nami
1335 Spotkania z cywilizacją - 
nowości nauki i techniki
14.05 Nasz Bałtyk - morski kli
mat
14.20 Klub domowego kompu
tera
14.40 Co? Jak? Dlaczego? - 
„Niebieskie niebo, czerwone 
słońce,,
1430 3-2-1-kontakt: „DOM,, - 
serial dok. prod. USA
15.20 My w kosmosie - historia 
astronautyki
15.35 Joystick - zabawa z kom
puterem
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: Interferie, film 
„Kroniki Narni - srebrne 
krzesło,/l/
16.50 Muzyczna jedynka
17.00 Teleexpress 
17.25 Bill Cosby Show 
1730 Sztuka nie sztuka
18.15 Encyklopedia II wojny 
światowej - „Niebo i piekło,, cz.3
18.40 Ściśle jawne - wojskowy 
program publicystyczny
19.00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
1935 7 minut dla Ministra Pra
cy
20.10 „Czarna róża,, - film fab. 
prod. francuskiej
21.40 Listy o gospodarce
22.10 Telemuzak
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.05 Notatnik prowincjonalny
23.45 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Przygody Gulliwera,, - 
„Mali Wikingowie,, - ser. anim.
9.10 „Pokolenia,,
935 Świat kobiet
10.00 Język włoski /15/
10.15 Język angielski w nauce 
i technice /1 5 /
10.30 Język francuski /1 3 /
11.00 - 12.05 Halo ferie
11.00 „Opowieści kapitana Mi
sia,,
11.05 „Zadziwiający świat 
zwierząt,, /2/ „Portret Miejskie
go Borsuka,, - serial przyrodn. 
11.35 „Opowieści kapitana Mi
sia,,
11.40 Dziecko potrafi - Safari 
cz. 1
12.05 Ojczyzna - polszczyzna - 
poświąteczne impresje
16.25 Powitanie 
16.30 Panorama
16.40 Z kart krakowskiego ar
chiwum - wszeteczny Kraków
16.55 „Przygody Gulliwera,, - 
„Mali Wikingowie,, ser .anim. 
17.20 Ojczyzna - Polszczyzna - 
poświąteczne impresje
17.40 Moja wiara
18.00 Program lokalny 
18.35 Pokolenia
18.55 Europuzzle - teledysk zagadka

gadka
19.00 Legendy filmu - Ernest 
Borgnine
20.00 Punkt widzenia - program 
Barbary Czajkowskiej
20.30 Spotkanie z Havlem
21.00 Panorama 
2130 Sport
21.45 Koło fortuny - teleturniej 
22.15 Reżyser i jego gwiazda 
„Człowiek z marmuru,, - dra
mat polityczny prod. polskiej 
0.50 Panorama 
1.05 Zakończenie programu

ŚRODA

27.01.1993 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 „Czarna róża,, - film fab. 
prod. francuskiej
11.25 Pulsujący punkt - film 
dok. Tomasza Dobrowolskiego
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn notowań: żywie
nie i użytkowanie koni - eksport 
koniny
12.45 „Opowieści dziwnoluda,, 
„W chomikowej gospodzie,, - 
widowisko dla dzieci
13.05 „Sztuka świata zachod
niego,, / 8 / - „Gra światła,, serial 
dok. prod. ang.
13.30 Każdy w Bunkrze na swo
im cukrze,, - Miron Białoszew
ski - widowisko poetyckie
14.00 Pod ostrzałem - mass me
dia
14.25 Teatr telewizji: A. Mic
kiewicz - „Pan Tadeusz,, ks.X 
„Emigracja,, „Jacek,, - reż. A. 
Hanuszkiewicz
1530 Szkoły w Europie - w po
szukiwaniu dobrej pracy
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: Interferie, 
„Kroniki Narni - srebrne 
krzesło,, /2/
16.50 Muzyczna jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 „Na wariackich papie
rach,, /1 7 /
18.15 Klinika zdrowego ciała 
1835 Laboratorium - lasery 
w przemyśle
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości
20.10 Studio sport
22.00 Polska w Parlamencie 
22.30  Piosenki z kabaretu Olgi 
Lipińskiej
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna jedynka
23.10 Najważniejszy dzień życia 
/ l /  „Gra,, ser. TP
0.10 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Przygody Hucka Finna,, - 
„Huck idzie do cyrku,, - serial 
animow. produkcji
9.10 „Pokolenia,,
9.35 Świat kobiet
10.00 Język angielski /1 4 /
10.30 Język niemiecki /14/
11.00 „Opowieści kapitana Mi
sia,,
11.05 „Zadziwiający świat 
zwierząt,, / 3 /  - „Wilk w twoim 
domu,, - ser. przyr. prod. ang. 
11.35 „Opowieści kapitana Mi
sia,,
11.40 Dziecko potrafi - SAFA
RI cz. 2
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport - magazyn tenisowy
16.50 Losowanie gier liczbo
wych Totalizatora Sportowego 
16.55 „Przygody Hucka Finna,,
- „Huck idzie do cyrku,, - ser. 
anim.
17.20 Ekostres - co Polak wie 
o ekologii?
17.35 Od pierwszego do pierw
szego - progr. publicyst.
18.00 Program lokalny 
18.35 „Pokolenia,,
19.00 „Od komuny do kruchty,,
- cz. 2 - program rozrywkowy
20.00 „Cywilny front,, /1 3 / -

serial prod. USA
20.50 Cienie życia: odmieńcy
21.00 Panorama
21.30 Ekspres reporterów
22.00 Studio teatralne dwójki - 
Paweł Huelle - „Pod Dębami,, - 
monodram
23.00 „Obca krew,, - film dok. 
T. Wiszniewskiego
24.00 Panorama
1.00 Zakończenie programu

CZWARTEK

28.01.1993 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
10.50 Listy w butelce - Śladami 
Kolumba
11.15 Sto lat
11.30 Bellona
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 - 16.00 Telewizja eduka
cyjna
12.15 Magazyn notowań
12.50 „Podwodna Odyseja eki
py kapitana Cousteau,,
13.45 Z Kolumbem po przygodę
14.10 Trzydzieści na pięćdziesiąt 
- Wiosna, lato
14.35 Zwierzęta świata - Na 
ścieżkach życia /1 0 / -„Rozmo
wy z obcym,,
15.30 Przez lądy i morza
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: Interferie oraz 
film
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpres
17.25 „Dzień za dniem,,- /1 3 / 
serial obyczajowy
18.10 Magazyn katolicki
18.45 Zulu Gula
19.00 Tęczowy mini box
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 „Kojak,,
21.05 Tylko w Jedynce
22.15 Hotel „Patria,, - recital
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka
23.10 Reporter - magazyn
23.45 Język włoski dla 
początkujących /1 5 /
24.00 Zakończenie programu

PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 „Nowe przygody He Ma
na,,
9.10 „Pokolenia,,
9.35 Świat kobiet
10.00 Gwiazdy Wytwórni Płyto
wej Stax cz.2
11.00 - 12.00 Halo ferie
11.00 „Opowieści Kapitana Mi
sia,,
11.05 „Zadziwiający świat 
zwierząt,, / 4 /
11.25 „Opowieści Kapitana Mi
sia,,
11.30 Stragan z rymami
12.00 - 16.25 przerwa
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Język angielski w nauce 
i technice /1 5 /
16.55 „Nowe przygody He Ma
na,,
17.20 W cieniu Kremla „Qvo 
Vadis Rosjo?,,
17.50 Rozmowy o rzeczyniepos
politej A. Małachowskiego
18.00 Program lokalny
18.35 „Pokolenia,,
18.50 Europpuzzle - teledysk
19.00 Teatr sensacji: Raymond 
Chandler „Blisko serca,,
20.00 „Znaczone karty Kon
stancji Mozart,, film muzyczny
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło fortuny
22.15 „Ryzykowny plan", film 
fab. prod. niem.
24.00 Panorama
0.40 Zakończenie programu

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



P R O G R A M  T E L E W I Z Y J N Y

PIĄTEK

22.01.1993 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 „Stwórca,,, komedia 
prod. USA, reż. Ivan Passer
11.45 Kwadrans na kawę
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 - 16.00 TV edukacyjna
12.15 Magazyn notowań: Po
moc w nagłych wypadkach
12.45 Tylko u nas
12.55 Temat dnia - być tutaj
13.55 Ustawy i ludzie / 2/ - Kon
stytucja
14.10 Teleplastikon - „Społecz
ne problemy współczesnej Euro
py,,
1430 Dokument trochę inny
15.00 Stan ducha
15.15 Szkoła żon - sukces 
1535 Jeśli nie Oxford, to co? - 
program dla maturzystów
15.55 Jaka szkoła?
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: Ciuchcia oraz 
film z serii „Tao,tao,,
16.45 Język angielski dla dzieci 
1630 Muzyczna jedynka
17.00 Teleexpres
17.20 Raport o stanie Europy: 
„Walka o energię,, - serial dok. 
prod. angielskiej
18.00 Każdy ma prawo - pro
gram z udziałem członków Ko
mitetu Helsińskiego oraz Hel
sińskiej Fundacji Praw Człowie
ka w Polsce
18.20 Randka w ciemno - zaba
wa quizowa
19.00 Wieczorynka 
1930 Wiadomości
20.10 „Stwórca,,, komedia 
prod. USA, reż. Ivan Passe
22.00 Coś za coś - program 
publicystyczny
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00 Muzyczna jedynka
23.10 „Historia Hollywoodu,, 
/ 8 /  „Z gazetowych nagłówków,, 
serial dok. prod. amerykańsko- 
angielskiej
24.00 Neville Brothers i ich 
goście - program muzyczny
1.00 Siódemka w jedynce
1.55 Zakończenie programu 
PROGRAM 2
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 Wojownicze żółwie Ninja - 
ser. anim.
9.00 Transmisja z obrad sejmu 
1535 Powitanie
16.00 Klub Yuppies?
1630 Panorama
16.40 Sport
1635 Wojownicze żółwie Ninja 
- ser. anim. USA
17.25 Kate i Allie - serial USA
17.50 Image - style w modzie
18.00 - 21.00 Programy lokalne
21.00 Panorama 
2130 Sport
21.45 Koło fortuny
22.20 „Red fox„ /2  ost./ - film 
sens. prod. angielskiej
2335 Listy do Madelaine
23.45 Modlitwy Antoniego Ko
walskiego /  malarstwo /
24.00 Panorama
0.10 Bryan Adams - koncert 
w Belgii
1.00 Zakończenie programu

SOBOTA

23.01.1993 r.
PROGRAM 1
7.25 Program dnia
7.30 Magazyn informacyjno-
gospodarczy
8.35 Wszystko o działce
9.00 Wiadomości
9.10 Ziarno - progr. red. katol.
9.35 5-10-15, film z serii „Krzy
sztof Kolumb,,
1030 Język angielski dla dzieci
11.00 Easy Rider - koncert ze
społu

11.30 Narodziny miłości /  ma
cierzyństwo /
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 „Odyseja zwierzęca,, / 9 /  - 
serial przyrodniczy prod. USA
13.00 Walt Disney przedst.: 
„Super Ballo,,
14.20 Telewizyjny teatr rozmai
tości : Jerzy Szaniawski „Ptak,,
15.35 Popołudniowy uniwersy
tet telewizji łatwej, lekkiej i przy
jemnej - wykład IV J. Gruzy i L. 
Kydryńskiego
16.25 Zawód reżyser - Woody 
Allen
17.00 Teleexpress
17.25 Detektyw w sutannie /5 /
18.15 Bonjour la France - teletu
rniej
18.30 Pegaz
19.00 Małe wiadomości DD
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Polskie ZOO
20.30 „Pożegnanie z królem,, 
film prod. USA
22.35 Wiadomości
23.30 Sportowa sobota
23.55 „W poszukiwaniu praw
dy" / 1/  ser. sensac.
1.20 Noc w RIO - program 
rewiowy
2.20 Zakończenie programu 

PROGRAM 2
7.30 „Twierdza,, - wojskowy 
program dokum.
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 „Wielka historia na 
małym cmentarzu,, - film dok.
10.30 Artysta i jego świat - 
„Chwila ciszy Maneta,, - film 
dokum. prod. angielskiej
11.00 Halo Dwójka
11.05 My i nasz dom - Xymena 
Zaniewska i Mariusz Chwed
czuk
11.30 Halo Dwójka
11.40 Benny Hill
12.10 Publicystyka kulturalna
12.35 Halo Dwójka
12.40 Wzrokowa lista prze
bojów M. Niedźwieckiego
13.10 Studio Sport 
koszykówka zawodowa NBA
14.00 Co słychać - magazyn
14.30 Róbta co chceta - rockowe 
spotkania, czyli muzyczna jazda 
bez trzymanki - program Jerze
go Owsiaka
14.50 Zwierzęta świata - „Na 
ścieżkach życia,, / 9 /  - „Przyja
ciele i rywale,,.- serial przyrod
niczy prod. ang.
15.40 Halo Dwójka
15.45 Co jest grane? - progr. dla 
dzieci i młodzieży
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,, - ser. ko
med.
17.10 Wielka gra
18.00 Program lokany
18.30 Halo dzieci: „Opowieści 
kapitana Misia,,
18.35 Akademia filmu polskiego 
„Milczenie,,
20.25 Wielki sport
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Camerata
22.20 Benny Hill
22.45 „Gorzka miłość / 1/  - 
„Bal,, ser. TP
23.35 Jerzy Kośnik - sylwetka 
fotografika
24.00 Panorama
0.10 Dyskoteka w dwójce
1.30 Zakończenie programu

NIEDZIELA

24.01.1993 r.
PROGRAM 1
6.55 Program dnia

7.00 „Podwodna Odyseja ekipy 
kapitana Cousteau,,- ser. dok. 
prod. franc.
7.45 Rolnictwo na świecie
8.00 Dylematy
8.15 Notowania
8.45 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
10.25 National Geographic - 
„Poszukiwacz,, /2/ - „Randki 
waleni z Pacyfiku,, - 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: „Król 
i sroka,,
14.00 Z kamerą wśród zwierząt
14.15 „Bonanza,, - ser. film. 
prod. USA
15.05 Wiosna nasza /V2/- ksiądz 
Leon Komtorski
15.35 Sto pytań do...
16.15 Country Ameryka - Gwia
zdy i samochody
17.00 Teleexpres
17.30 „Dynastia,, serial prod. 
USA
18.20 7 Dni - Świat
18.50 Odjazdowa Telewizja Pi
racka Ucho - Kabaret Elita
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 „Kroniki młodego India
ny Jonesa,, /4 /  - ser. prod. USA
21.05 Kanał 5 - program satyry
czny
21.50 Sportowa niedziela
22.35 W kwartecie z Rossinim
23.05 W starym kinie: „Portier 
z Hotelu Atlantic
0.40 Zakończenie programu

PROGRAM 2
730 Przegląd tygodnia /  dla 
niesłyszących /
8.00 „Mała księżniczka,, - „Wi
gilia na pensji panny Minchin,,
8.25 Film dla niesłyszących 
„Kroniki młodego Indiany Jo
nesa,, /4 /„  - film prod. USA
9.15 Słowo na niedzielę /  dla 
niesłyszących /
9.20 Powitanie
930 Program lokalny
10.30 Do trzech razy sztuka
11.00 Koncert WOSPRITV 
w Katowicach
12.00 „Rodzinny bumerang,, - 
serial prod. austral.-ang.
12.45 Krakowskie legendy - ty
nieckie wzgórza
13.00 Podróże w czasie i w prze
strzeni „Wielcy Mogołowie,,, 
„Młody Akbar,, serial 
dok. prod. ang.
13.30 Powtórka z przeszłości - 
„Radość o poranku,,
13.50 Weekend
14.15 Animals - program Ewy 
Banaszkiewicz
15.00 Wydarzenia tygodnia
15.30 Godzina z Hanna Barbera 
- filmy animowane dla dzieci
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 „Cudowne lata,,- serial 
prod. USA
17.10 Stasiuk - sylwetka autora 
książki „Mury Hebronu,,
17.35 „Lautreamont - sny,, - 
report. z premiery
17.55 Ścieżki duchowe - Włod
zimierz Kiniorski
18.20 „Opowieści kapitana Mi
sia,,
18.30 „Z deszczu pod rynnę,, - 
komedia prod. kanadyjskiej
20.10 Godzina szczerości - dr 
Anna Fornalczuk
21.00 Panorama
21.35 Koło fortuny - teleturniej
22.10 Teresa i inne - wspomnie
nie o cyklu programów rozryw
kowych pt. ...„z kobietą w tytu
le,,
23.05 Owoc natchnienia - pro
gram poświęcony Witoldowi 
Lutosławskiemu
23.45 Studio sport - mistrzostwa 
Europy w łyżwiarstwie szybkim
24.00 Panorama 
0.10 Studio sport
0.40 Zakończenie programu
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NOW INKI W KUCHNI Fatałachy z naszej

600 g szynki, 2 jaja, 6 łyżek miodu płynnego, 4 łyżki 
mąki kukurydzianej, 3 łyki oleju, sól, olej do smażenia, 
3 plastry ananasa do przybrania

Szynka w  miodzie
Porcja dla 6 osób, przygotowanie 10 minut, gotowanie 

5 minut
1. Szynkę pokroić w cienkie plastry, a następnie w paski 

o długości 5-7 cm.
2. Jaja połączyć z mąką i wyrobić na jednolitą masę. 

Obtaczać w niej paski szynki i smażyć na silnie rozgrzanym 
oleju na jasnobrązowy kolor. Po usmażeniu osączyć nadmiar 
tłuszczu.

3. Miód wymieszać z 3 łyżkami oleju i podsmażać, stale 
mieszając, na silnie rozgrzanej patelni, póki nie zbrązowieje.

4. Dodać obsmażone paski szynki i smażyć dalej, ciągle 
mieszając, dopóki nie pokryją się one warstewką karmelu. 
Wyjąć, wyłożyć do salaterki i ostudzić.

5. Przybrać kawałkami ananasa i podawać.
Jest to znakomity dodatek do innych potraw, który można 

podawać podczas całego obiadu, składającego się z kilku 
dań.

Przepis pochodzi z książki „Kuchnia chińska„, wydanej 
w serii „Encyklopedia sztuki kulinarnej„ przez wydawnictwo 
TENTEN.

Pod znakam i zodiaku

BARAN
O wiele spraw trzeba będzie powalczyć, jednak wrodzona energia 

i ruchliwość, a nawet agresja, sprawią, że  z walki wyjdziesz zwycięsko, 
choć z nadszarpniętym poczuciem własnej wartości...

BYK
Umiejętność skutecznego omijania życiowych raf  -  to Twój 

największy atut. Rozsądnie i realnie oceniasz swoje szanse -  tym razem 
gra idzie o szczęście osobiste. Wygospodaruj parę godzin, by dać 
szansę partnerowi...

BLIŹNIĘTA
Cierpisz z powodu własnych błędnych kroków, zarówno w związku 

z partnerem, jak i w innych kontaktach z ludźmi. Na weryfikację 
trochę późno, choć szczere podejście do tych problemów może pomoc.

RAK
Jesteś uległy, z pokorą podporządkowujesz się i poświęcasz innym, 

co prowadzi do obniżenia samooceny, a w rezultacie zgorzknienia 
i biernej postawy. Podnieś wyżej  g lowę...

Potrafisz pociągnąć za sobą ludzi do działania, wykorzystaj ten dar 
i pomóż ludziom, od których w przyszłości możesz oczekiwać rewanżu. 

PANNA
Trzymasz się panujących w danym czasie i środowisku zasad, co 

eliminuje z Twojego życia tę, tak potrzebną odrobinę szaleństwa. Ta 
sztywność postaw powoduje konflikty z otoczeniem, już czas się jej 
wyzbyć...

WAGA
Wypełnianie tych samych czynności dzień po dniu kłóci się z Twoim 

temperamentem, toteż marzy Ci się romantyczny przerywnik. 
Najbliższy czas pokaże, że potrafisz wykorzystać tę okazję do 
maksimum.

SKORPION
Pomimo uporu i ambicji coś przeszkadza Ci w osiągnięciu 

zadowolenia i poczucia pełni. Za bardzo poddajesz się pesymizmowi, 
naucz się opanowywać lęk przed tym, co może się wydarzyć...

STRZELEC
Wiele pozaprofesjonalnych zainteresowań sprawia, że niewiele 

czasu zostaje Ci dla rodziny. Więcej czasu poświęcasz przyjaciołom, co 
powoduje, że atmosfera w domu trochę się ochłodziła, co powinieneś 
wziąć pod uwagę przy planowaniu najbliższych dni.

KOZIOROŻEC
Pewna nieufność i rezerwa sprawiają, że wokół Ciebie nie roi się od 

przyjaciół, choć starasz się wszystkim „czynić dobrze,,. Przeanalizuj, 
skąd ta pustka...

WODNIK
Ostatnio zdumiałaś i zirytowałaś otaczające cię osoby, zachowując 

się w sposób według nich egoistyczny. Nie przejmuj się jednak, bo są to 
osoby przewrażliwione i nie doceniające Twojego 
niekonwencjonalnego stylu bycia.

RYBY
Dzień pozbawiony emocji jest dla Ciebie dniem straconym, choć 

potem narzekasz na ich nadmiar. Przed Tobą znów pełen wydarzeń 
tydzień.

Kamizelki ? 
Były!

Długie spódnice były? 
Były. Szare kolory były? 
Były! Złoto było? Było! Ka
mizelki były? Były! A więc 
będą dzisiaj.

Nosi się je od rana... do 
rana, bo świetnie wyglądają 
na wieczór na gołe ciało. 
A że balować można do świ
tu, nie przesadziłam więc 
wcale. Karnawał w pełni, na 
pewno kroi się, jeszcze co 
najmniej kilka „tańcujących 
wieczorów,,, a że wychodzi
my przeważnie w tym samym

mym towarzystwie, dobrze 
jest mieć kilka kreacji, by 
czuć choć minimum komfor
tu psychicznego. Jedną 
z propozycji może być 
właśnie kamizelka na gołe 
ciało, taka choćby jak na 
naszym zdjęciu. Może ona 
być oczywiście z bardziej 
wieczorowego materiału, 
choć niekoniecznie...

Kamizelka idealna jest 
również do białej bluzki, 
można podkreślić nią styl 
„na Marlenę,,, czyli do sze
rokich spodni z zakładkami 
a także do krótkich i długich 
spódnic.

Kamizelka może być ty
powo męska, z tyłem z saty
ny ze sprzączkami lub bar
dziej kobieca, dopasowana, 
ze smokingowym wycięciem 
i klapami. Możliwości są 
dziesiątki, wszystko zaś za
leży od własnej inwencji.

Kamizelka jest tą drobną 
częścią garderoby, która nie
wielkim kosztem doda piep
rzu mdłemu ubiorowi. Mała 
rzecz, a cieszy.

Wróżka

5 m inut łam an ia  g łow y

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
2 lutego, wylosowana zosta
nie nagroda w postaci kasety 
video ufundowanej przez 
PUH „ULEX„ z Rybnika -

Boguszowic.
Rozwiązanie prosimy 

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

Nagrodę za rozwiązanie

łamigłówki z „GR„ nr 
52/104 z dnia 8 stycznia 
otrzymuje: Michał Stawicki, 
Rybnik, ul. Floriańska
34/25.

Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5


