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W KRAINIE

Ś W I A T E Ł  I  C I E N I
Mało

znaczy
wiele

W piątek 18 października 
bez zbędnych przemówień 
i ceregieli pastor Zbigniew 
Kowalczyk, proboszcz para
fii ewangelicko-augsburskiej 
przekazał dla Ośrodka Po
mocy Społecznej, mającego 
swą nową siedzibę w budyn
ku hotelu robotniczego przy 
ulicy Żużlowej, sprzęt orto
pedyczny i medyczny, po
chodzący ze zbiórki przepro
wadzonej przez komitety 
charytatywne zaprzyjaźnio
nych zborów ewangelickich 
z holenderskich miejscowości 

HOEVEN i ETTENLEUR
LEUR.

Przed rokiem społeczność 
z wyżej wymienionych miast

przysłała do Rybnika od
zież, która trafiła do ośrod
ka „Signum Magnum,,, pro
wadzonego przez Ojca Os
kara. Obecnie jest to głównie 
sprzęt ortopedyczny, rzeczy 
częstokroć bardzo proste 
w swej budowie, ale jakże 
potrzebne i niezastąpione, 
takie jak kule, ubikacje dla 
ludzi niepełnosprawnych czy 
jednorazowe prześcieradła, 
które trafią do „Szkoły Ży
cia

Wśród przekazanych 
sprzętów są również cztery 
wagi dla noworodków, któ
re znajdą się w Domu Małe
go Dziecka.

Nadzieją napawa fakt, iż 
ludzie słabi, pokrzywdzeni 
przez los, a często również 
bezradni liczyć mogą na po
moc tych, wobec których los 
był nieco łaskawszy, dobro
dziejów, których nigdy nie 
będą mieli nawet okazji po
znać.

/w a ck /

EKOLOGICZNA BENZYNA

Ziejąca wieczną tajemnicą 
otchłań czarnego nieba; na 
horyzoncie łuna - krwista 
poświata powłoki, rozpoś
cierającej swój utkany 
z mgieł i oparów całun. Łuna 
- symbol wiecznej światłości, 
świadectwo pamięci o tych, 
którzy w sercach naszych na 
zawsze żywi pozostaną.

Feeria świateł, blasków 
i płomieni, to ogień - 
OGIEŃ, w którym sam 
Duch święty zstępował na 
ludzi w Wieczerniku, to 
BÓG - ODWIECZNA 
ŚWIATŁOŚĆ, przekazywał 
swoje życzenia człowiekowi 
przy krzaku ognistym. 
Ogień, spełniający funkcje 
oczyszczenia w postaci kary 
za popełnione winy, będzie 
również niszczącą wszystko 
przyczyną końca świata. 
Obezwładniająca groza. 
Spełnienie nadziei nas 
wszystkich ?

A oto niezwykła wędrów
ka po bliżej nieokreślonych 
wzniesieniach i garbach, 
świadectwie dawnej świet
ności ludzkiego bytowania. 
Groźny, ciemny masyw gro
bowców i krzyży tulących się 
do nich, ciąży nad „uporządkowanym

uporządkowanym,, przez człowieka 
pejzażem. Wędrówka ta, ma 
w sobie coś z melancholij
nego i tęsknego poczucia 
nienasycenia - otwiera rów
nocześnie wrota poczuciu 
kosmicznego ogromu świa
ta.

Ponury mrok redukuje ba
rwność otoczenia; ogranicza 
paletę niemal do brązów, 
a uzyskując efekty czysto wa
lorowe, powoduje, że światło
cień staje się głównym środ
kiem wyrazu - emersją, którą 
w tak mistrzowski sposób 
operował kiedyś książę mala
rzy, Rembrandt von Rijn.

Żółta poświata obrysowuje 
ciemne sylwetki krzątających 
się postaci, rozjarza brązy do 
gorących oranżów i żółcieni, 
krzesze drogocenne błyski 
w metalach, zmienia miękkie, 
trawiaste podłoże we wspa
niały, umbrą barwiony dy
wan.

Skomplikowany system ta
jemniczych światłocieni nie
jasno definiuje przedmioty.
Odurzający zapach stopio
nej stearyny, świeżego igli
wia i opadłych butwiejących 
liści, dopełnia obraz głuchej 
pustyni mogił i grobowców, 
gdzie życie organiczne jest

intruzem... Tutaj człowiek 
i „przestrzeń,, wchodzą z so
bą w dialog... Wtedy to na
stępuje moment, kiedy istota 
ludzka podporządkowuje 
świat swej posępnej wizji. To 
już niespokojna opowieść 
o ziemi, jej urokach i tajem
nicach, lecz kreacja świata 
czającego się w każdym z nas.

W świecie tym tkwi bo
wiem ciemne jeszcze, ale wy
raźne zbliżenie do „tamtej,, 
rzeczywistości, rzeczywisto
ści silniejszej, którą poeci na
zywają „Jądrem Czystości,,. 
Wielu ludziom, a szczególnie 
artystom, przyrodzona jest 
naturalna kontemplacja 
świata. Znajdują się oni blis
ko ukrytego MISTERIUM 
BYTU. Sztuka bowiem i reli
gia są dwiema drogami, dzię
ki którym człowiek może 
dojść do ekstazy.

Ludzie szczególnie wrażli
wi, obdarzeni intuicją pozwa
lającą im na ogląd rzeczywis
tości duchowej, dzięki uru
chomieniu procesów psychi
cznych, towarzyszących zwy
kle kontemplacji zdążają ku 
miejscu, gdzie dusza dotyka 
TAJEMNICY .

MARIAN RAK

W Trzebini jest już produ
kowany nowy gatunek polskiej 
benzyny. Nazw ano ją E 94 E. To 
drugie „E„ znaczy „etanol„, bo
wiem ta nowa benzyna jest, 
z grubsza rzecz biorąc, mieszan
ką etyliny 94 - ok. 95 proc. 
i alkoholu etylowego - 5 proc. 
Mieszanka ta sprawia, iż napę
dzany nią samochód emituje do 
atmosfery o 50 proc. mniej oło
wiu. Gdyby zatem na Górnym 
Śląsku wszystkie samochody jeź
dziły na tej benzynie, emisja oło
wiu do atmosfery zmniejszyła by 
się o połowę.

Fachowcy mówią, że nowa 
mieszanka nie wymaga żadnego 
przerabiania samochodu, a 1 litr

kosztuje 4.900.-zł.
Lada dzień produkcję nowej 

benzyny rozpocznie zakład 
w Czechowicach - Dziedzicach. 
Zaś już teraz rafineria w Trzebini 
dostarcza E 94 E do stacji ben
zynowych w Krakowie i Katowi
cach.

Dokładnie przed tygodniem 
dzwoniłem do wszystkich rybnic
kich CPN-ów, jednak nigdzie 
o E 94 E nie słyszano! Czy zatem 
nowa benzyna jest szansą dla 
Górnego Śląska? Pytanie raczej 
retoryczne w regionie, na który 
spada rocznie 4 miliony ton py
łów !! Do ekologicznej wiosny 
jednak daleko!

/s z o ł/

GAZETA RYBNlCKA



S P A C E R K IE M P O  MIEŚ C IE

Jak nie płacić 
za parkingi ?

Obywatelu, jeżeli nie chcesz 
zapłacić 2 tysiące złotych za po
stój na miejscu parkingu i jeżeli 
nie chcesz swojego pojazdu za
parkować w takim miejscu, któ
re grozi mandatem - parkuj 
w Rynku lub na ulicach od 
niego prowadzących!

W ostatni piątek ok. godziny 
16.00 /czas największego nasile
nia zakupów/, na ulicy Po
wstańców i Sobieskiego naliczy
łem 42 samochody. Tak, wiem, 
że sklepy muszą być zaopatrywane

wane, ale od tego jest Urząd 
Miasta i odpowiedzialny za 
handel wiceprezydent, aby zna
leźć jakieś praktyczne rozwiąza
nie.

Wyobraźmy sobie, że każdy 
samochód właściciela dostar
czającego towar ma odpowied
nie zezwolenie na wjazd pod 
własny sklep. Byłyby na nim 
wypisane godziny, w czasie któ
rych samochód taki ma prawo 
wjechać do samego centrum 
miasta. I tak np. wjazd pomię
dzy godziną 20.00, a 7.00 byłby 
bezpłatny, wjazd pomiędzy go
dziną 17.00, a 9.00 kosztowałby 
300 tysięcy złotych, zaś za moż
liwość parkowania i wjeżdżania

w godzinach handlu, no i przez 
pozostały czas, trzeba byłoby 
zapłacić 3 miliony złotych !

Perswazja za pomocą argu
mentów ekonomicznych jest 
najskuteczniejsza i uczy myśle
nia. Popatrzmy, jak to robi się 
na zachodzie Europy: tam aut 
pod sklepami nie widać, a ar
tykułów do sklepu dostarcza się 
wielokrotnie więcej.

Obywatelu, zanim w Urzędzie 
Miasta ktoś ten problem roz
wiąże, możesz spokojnie wjeż
dżać na Rynek. Postaw bezczel
nie auto pod sklepem, w którym 
chcesz zrobić zakupy. Policja 
nic ci nie zrobi. Chroni cię niepi
sane prawo bałaganu !

/s z o ł /

Koniec k ło p o tó w  z tu n e lem
Podróżni udający się pocią

giem w kierunku Raciborza 
znowu przeżywają remontowe 
udręki, rozpoczął się bowiem ko
lejny remont tunelu w Rydułto
wach. W związku z tym, pociąg 
do Raciborza odjeżdżający 
z Rybnika o godz. 9.25, jeździ 
okrężną drogą przez Jejkowice. 
Na uruchomienie zastępczej ko
munikacji autobusowej, w obec
nej sytuacji finansowej kolei nie 
stać.

Tunel w Rydułtowach był re

montowany już ubiegłą jesienią 
oraz wiosną tego roku. Jak wy
jaśniają kolejarze, obecnie prace 
trwają na 100-metrowym beto
nowym odcinku, który zaczął 
przeciekać. Ta część tunelu zo
stała wysadzona podczas okupa
cji i od czasu powojennej odbudo
wy nie była remontowana. Cztery 
lata temu naprawiono pozostałe 
odcinki tunelu, które są obmu
rowane cegłą. Konieczna też by
ła przeróbka systemu odwad
niania. Występuje tam bardzo

silne zagrożenie wodą - tunel jest 
zbudowany w warstwie ziemi 
z kurzawką. Poprzedniej jesieni 
przeprowadzono dodatkowe 
odwadnianie. Obecnie tunel jest 
izolowany specjalną żywicą. 
Roboty, które potrwają do koń
ca października, prowadzą „Bu
dokop,, Mysłowice i PRG Ryb
nik. Według oświadczeń facho
wców, po tych pracach remonty 
727-metrowego tunelu ustaną. 
Z Rybnika do Raciborza będzie 
można jeździć bez zakłóceń.

/ j a k /

A „Kozie Góry,, znowu zarosły
W latach osiemdziesiątych 

XIX wieku, na niewielkim ob
szarze /1 ,2 ha/, który przekazał 
miastu fabrykant skór HASSE, 
założono park miejski. W tym 
czasie Rybnik, w wyniku pro
wadzonej działalności komunal
nej w krótkim czasie zmienił 
wygląd i przemienił się z brud
nej, nędznej mieściny w wesołe 
ruchliwe miasto.

Opowiadał mi mój dziadek, 
powstaniec śląski, że w 1919 
roku właśnie w tym parku miej
skim, przy kamieniu, który tkwi 
tam do dziś, w nocy z 16 na 17 
sierpnia przed wybuchem I po
wstania śląskiego, spotkali się 
konspiratorzy z południowych 
dzielnic miasta, oraz Chwało
wic, Niedobczyc i Zamysłowa. 
W tym pięknym kiedyś zakątku 
spotykali się na swoich pikni
kach czy capstrzykach w okresie 
międzywojennym i po II wojnie 
światowej - uczestnicy Powstań

 Kronika policyjna

PANOVE MATE KORUNY ?
13 października włamano się 

do domu jednorodzinnego przy 
ul. Górnośląskiej. Przestępcy
wybili szybę na parterze, spląd
rowali pomieszczenia i ukradli 
100 koron czeskich o wartości 
36.000,-zł. Straty spowodowane 
włamaniem wyniosły 500 tys. zł.

ZIELEŃ MIEJSKA 
OKRADZIONA 

W nocy z 13 na 14 października

2

Śląskich.
To w tym parku zrodziła się 

niejedna wielka miłość, z której 
zrodzili się nowi, - może jeszcze 
lepsi rybniczanie. I dziś, ten kie
dyś piękny park, wydaje się gi
nąć na naszych oczach.

Dwa lata temu wielkim na
kładem środków doprowadzo
no go do jako takiego stanu. 
Uporządkowano alejki i zieleń
ce, ale nie zdołano już poprawić 
stanu ławek i układu schodków 
w centralnej części parku. Prace

Uderz w  stół...
... a kolejarze się odezwą. Notat
ka o zawszonym wagonie 
w „GR,, nr 41 wzbudziła po
ruszenie wśród kolejarskiej braci

października nieznani sprawcy dokonali 
włamania do biur Zarządu Zie
leni Miejskiej. Skradli radio 
„Halina,, i inne przedmioty war
tości 3,5 mln zł.

DZIURA W KIOSKU 
W nocy z 13 na 14 paździer

nika włamano się do kiosku 
„Ruchu,, przy ul. Reymonta. 
Złodzieje wyrwali płyty pilśnio
we w ścianach od zaplecza 
i skradli papierosy różnych ga
tunków o wartości 500 tys. zł.

ZNAKIEM TEGO 
15 października w Komendzie

przerwano, a czas robi swoje. 
Trawa znowu zarosła piękne 
kiedyś alejki, a kamienne scho
dy - po prostu się rozpadają.

Dziś, kiedy robi się naprawdę 
dużo dla estetycznego wyglądu 
centrum miasta, trzeba przypo
mnieć i o tym parku. Moim 
zdaniem - powinno tam stale pra
cować dwoje lub troje ludzi z od
powiednim sprzętem. Bieżąca 
pielęgnacja będzie na pewno ko
sztować mniej, niż akcyjne re
monty co parę lat.

Idealne to miejsce dla organi
zowania festynów z różnych 
okazji, wystarczy tylko mała ad
aptacja do tej roli.

ci, szczególnie z niedobczyckiej 
wagonowni. Uspokójmy ich za
tem, że ten przykry incydent 
zdarzył się na trasie Katowice-
Olsztyn, rybniccy kolejarze mo
gą zatem spać spokojnie.

Czy jednak spokojnie spać 
mogą potencjalni podróżni ?

/r ó ż /

Komendzie Rejonowej Policji w Ryb
niku zgłoszono kradzież 6 zna
ków drogowych przy u l .  
Gliwickiej o wartości 1,9 mln zł.

PO PIJANEMU W AUTOBUS
15 października o godz. 11.00 

przy ul. Górnośląskiej samo
chód FSO 1500 zderzył się z au
tobusem. Dwóch pasażerów do
znało ogólnych potłuczeń. Kie
rowca FSO był pod wpływem 
alkoholu.

LEMONIADOWY JOE
16 października rano przy 

ul. Górnośląskiej nieznany sprawca

FUNDACJA DOBRYCH SERC
Powstała OGÓLNOPOLS

KA FUNDACJA DOBRYCH 
SERC. Zatwierdził ją Minister 
Zdrowia i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z Ministrem Fi
nansów. Jej celem jest inicjowa
nie, organizowanie, prowadze
nie i popieranie działalności na 
rzecz pomocy ludziom starszym 
i niepełnosprawnym, gromadze
nie środków na tworzenie pens
jonatów, ośrodków geriatrii i in
nych placówek oraz gromadze
nie środków na budowę i działa
lność Centrum Zdrowia Senio
ra.

Terenem działalności Funda
cji jest cały kraj, a jej siedzibą 
jest WROCŁAW.

Fundacja zwraca się do 
wszystkich Ludzi Dobrych Serc 
z uprzejmą prośbą o zgłaszanie 
gotowości uczestniczenia w or
ganizowaniu tak bardzo potrze
bnej działalności na rzecz pomo
cy ludziom starszym i niepełno
sprawnym na terenie całego kra
ju.

Liczymy przede wszystkim na 
zgłoszenia lekarzy, pielęgniarek, 
innych osób zajmujących się re
habilitacją i ochroną zdrowia, 
farmaceutów, prawników, eko
nomistów, nauczycieli i działa
czy oświatowych, rzemieślni
ków i osób reprezentujących in
ne zawody, które mogą uczest
niczyć w działalności organiza
cyjnej lub propagandowej, 
w pracach administracyjno-biu
rowych, w udzielaniu porad 
i pomocy na swoim terenie.

W celu umożliwienia dotarcia 
do wszystkich ludzi starszych 
i niepełnosprawnych w Polsce, 
FUNDACJA pragnie tworzyć 
w miastach i wsiach społeczne 
komitety pomocy, a w zakła
dach pracy, szkołach, przy jed

jednostkach wojskowych, zarzą
dach organizacji młodzieżo
wych i innych, przy kościołach 
i związkach wyznaniowych lub 
innych placówkach - zespoły 
pomocy społecznej.

FUNDACJA dąży do tego, 
by w miastach posiadających 
odpowiednie warunki powsta
wały wszechnice wiedzy o zdro
wiu, organizujące spotkania 
dyskusyjne na tematy związane 
z ochroną zdrowia i środowiska. 
Pierwsza w Polsce Wszechnica 
Wiedzy o Zdrowiu FDS powsta
ła we WROCŁAWIU.

FUNDACJĄ DOBRYCH 
SERC jest osobiście zaintereso
wana Wiceminister Zdrowia 
i Opieki Społecznej KRYSTY
NA SIENKIEWICZ, która ja
ko pierwsza zadeklarowała 
przekazywanie w każdym mie
siącu na konto fundacji 1/10 
swoich zarobków. Bardzo pro
simy o podobne deklaracje i da
ry.

Zgłoszenia indywidualne 
oraz zbiorowe PROSIMY KIE
ROWAĆ POD ADRESEM: 
FUNDACJA DOBRYCH 
SERC, 50-068 WROCŁAW.

Fundacja zwraca się też z pro
śbą do zakładów pracy /w  tym 
także firm prywatnych, polonij
nych, zagranicznych, spółek 
itp/, szkół i innych placówek 
i wszystkich Ludzi Dobrych 
Serc, o wpłacanie darów pienię
żnych na jej konto: PKO-BP IV 
O/Wrocław nr 93549-95556-
132-3. Każdy ofiarodawca zo
stanie wpisany do Księgi Ofia
rodawców i otrzyma pisemne 
podziękowanie. Przekazanie 
Fundacji daru uzasadnia obniże
nie podatku.

Bogusław E. KOTYLAK 
Fundator-Założyciel 

i Prezes Zarządu

Wystawa 
w „Silesii,,

Jeszcze tylko w czwartek 
31 października będziemy 
mieli okazję oglądać ekspo
naty zgromadzone na wystawie

wystawie „100 lat emaliernictwa 

w Silesii,,. Jej organizatorem 
było Muzeum Zakładowe 
Rybnickich Zakładów Wy
robów Metalowych „Huta 
Silesia,,.

/r ó ż /

O g ł o s z e n i a  d r o b n e

SPRZEDAM wartburga 1985 r. Krzysztof Stawicki, 
Rybnik, ul. Floriańska 34/35

LECZNICA dla zwierząt w Rybniku-Paruszowcu, 
ul. Słowackiego 15, tel. 22-461 pełni całodobowe dyżury 
w dni powszednie i święta.

sprawca wybił szybę w kiosku „Ru
chu,, butelką po oranżadzie, nie 
zabierając żadnych towarów.

MAŁY BAGSIK 
16 października rybnicka po

licja ujęła oszusta bankowego. 
Posługując się kartą kredytową 
wybierał on z kont w różnych 
bankach pieniądze, nie mając na 
nie pokrycia.

WESOŁA ŚRODA 
16 października po wypłacie 

rybniccy policjanci zatrzymali 
wielu pijanych kierowców. 
Dziesięć osób dmuchało w al
komat, a sześciu zatrzymano prawo

prawo jazdy.
CHCIELI AUTO 

- SKRADLI SYRENĘ 
W nocy z 16 na 17 paździer

nika porwano syrenę zaparko
waną przy ul. Paryskiej. Złodzie
je nie ujechali daleko. Porzucili 
syrenę przy ul. Hotelowej w Ka
mieniu. Skradli z „auta,, części 
i akcesoria o wartości 2 mln zł.

WŁAMYWACZ 
W ARESZCIE 

W nocy z 15 na 16 paździer
nika rybnicka policja zatrzyma
ła podejrzanego o włamanie do 
sklepu odzieżowego w Rybniku.

______________________/ ja k /
GAZETA RYBNICKA



Od 7 października trwają 
kontrole nieruchomości położo
nych w Rybniku, w zakresie 
prawidłowego opodatkowania 
ich. Niestety, mimo iż przez dwa 
miesiące w miejscowej prasie 
/także w naszej gazecie/, ukazy
wało się ogłoszenie Zarządu 
Miasta o możliwości zgłaszania 
wszelkich zmian w stanie nieru
chomości, kontrolerzy ujawnia
ją znaczną ilość nieruchomości 
nieprawidłowo lub w ogóle nie 
opodatkowanych, czy nawet nie 
ujawnionych.

O skali tego zjawiska świad
czy inna okoliczność; otóż ogła
szanie komunikatu okazało się 
stosunkowo skuteczne, gdyż 
w Wydziale Finansowym Urzę
du Miasta kilkaset osób uak
tualniło dane w deklaracjach 
podatkowych. Jednak plon pie
rwszych kilkunastu dni kontro
li, porównujących stan faktycz
ny z informacjami znajdującymi 
się w wykazach Urzędu Miasta, 
budzić musi niepokój, gdyż uja
wniono zbyt wiele przypadków 
nieprawidłowości i naruszeń 
obowiązku podatkowego.

Warto zatem przypomnieć 
podstawowe informacje na temat 
powszechnego obowiązku opoda
tkowania nieruchomości, aby 
brak wiedzy nie był przyczyną 
kolizji z prawem i płacenia kar 
w postaci odsetek.

Obowiązek płacenia podatku 
powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca, następującego po miesiącu

miesiącu, w którym powstały okoli
czności uzasadniające płacenie 
podatku. Wyjątek stanowią no
we budowle i budynki albo ich 
części, które podlegają opodat
kowaniu z dniem 1 stycznia ro
ku następującego po roku, 
w którym budowa została za
kończona lub rozpoczęto użyt
kowanie budynku, przed ostate
cznym wykończeniem.

zgłosić w Urzędzie Miasta.
Wszystkich, którzy z różnych 

przyczyn opłacają podatek od 
nieruchomości w nieprawidło
wej wysokości, zachęcamy do 
złożenia oświadczeń prostują
cych poprzednie deklaracje.

Wobec osób, które same zgło
szą zmiany w deklaracji podat
kowej (w Urzędzie Miasta, 
ul. Chrobrego 2, pokój 51) nie

Dlaczego płacimy podatki ?

Nie oszukujmy samych siebie
Opodatkowaniu, według zró

żnicowanych stawek podlegają 
budynki mieszkalne, budynki 
lub ich części zajęte na prowa
dzenie działalności gospodarczej, 
garaże, budynki gospodarcze, 
budowle i grunty. Rozpoczęcie 
w budynku mieszkalnym działa
lności gospodarczej lub wynaję
cie pomieszczeń na taką działal
ność pociąga za sobą zmianę 
zastosowanych stawek opodat
kowania/z 400,- na 15.000,-zł/. 
Podatnik zobowiązany jest 
zgłosić takie okoliczności nie
zwłocznie, w Wydziale Finan
sowym.

Często zdarza się, że budynek 
gospodarczy staje się garażem. 
Jest to okoliczność pociągająca 
za sobą zmianę stawek opodat
kowania / z  1.000,- na 5.000,- 
z ł/, należy więc fakt ten również

będą naliczane karne odsetki.
Przypominamy, że brak wie

dzy nie chroni nas przed konsek
wencjami prawa i między inny
mi dlatego tak bardzo przed
łużany jest okres informowania 
o tym podstawowym obowiąz
ku obywatelskim.

Z podatków powstaje bowiem 
budżet miasta, z podatków mias
to buduje, remontuje i utrzymuje 
swoje instytucje, bo nikt już - 
niestety - nie dołoży nam pienię
dzy z budżetu państwa...
Nie oszukujmy zatem samych 
siebie, bo pieniędzy, których nie 
wpłacą zobowiązani do tego po
datnicy, może zabraknąć które
goś dnia, w którymś miejscu... 
Może na Twojej ulicy, może 
w szkole Twojego dziecka...

/r e d /

Obrazy i pytania

W sobotę, 19 października 
w GALERII TEATRU ZIEMI 
RYBNICKIEJ otwarta została 
wystawa prac malarskich Ma
riana Lecha Bednarka. Skromna 
uroczystość była raczej szczegó
lnego rodzaju spotkaniem towa
rzyskim, na które wybrali się 
miłośnicy sztuki oraz przyjaciele 
samego autora. Przy lampce 
francuskiego wina, prezentacji 
wystawionych prac dokonał je
go pierwszy nauczyciel - rybnicki

rybnicki malarz Marian Rak.
Marian Lech Bednarek, jak

sam powiedział, nie lubi opo
wiadać o swoich obrazach. One 
same mówią o tym, co chciał 
w nich zawrzeć i dlatego trzeba 
je koniecznie zobaczyć, jeśli też 
szukamy odpowiedzi na pytania 
o sens istnienia i prawdziwą toż
samość człowieka.

Wystawa czynna będzie co
dziennie w godz. 8.00 - 20.00 do 
30 listopada.

/w a ck /

Przepraszamy
Z przyczyn technicznych w po
przednim numerze „Gazety Ry
bnickiej,, znalazło się kilka błę
dów. Za wszystkie przeprasza
my naszych Czytelników; najbardziej

bardziej rażący jest brak nume
ru konta na które można wpła
cać pieniądze na renowację ko
puły kaplicy szpitalnej.
Oto numer: Bank Śl. O /II  Ryb
nik 618250-132-1

W Chwałowicach - lepiej
Dziś docieramy do drugiej 

dzielnicy Rybnika - Chwałowic. 
Nie jest to jednak „wypad w te
ren,, jak w przypadku Niewia
domia /patrz „GR,, nr 38,39/. 
Tym razem zostaliśmy zapro
szeni na zebranie Rady Dzielni
cy w Chwałowicach. W spot
kanie, któremu przewodniczył 
szef rady, a zarazem radny miej
ski Ryszard SZYMAŃSKI 
wzięło udział 11 osób. W ciągu 
blisko dwugodzinnego zebrania 
poruszono mnóstwo ważnych 
dla dzielnicy problemów i widać 
było wiele autentycznego zaan
gażowania radnych i mieszkań
ców dzielnicy w próby ich roz
wiązania. Ostatnią decyzją sa
morządu dzielnicowego było 
dofinansowanie uroczystości 
„pasowania na ucznia,, klas pie
rwszych SP nr 13 i nr 14. Choć 
sumy nie były zbyt wielkie, za
wsze to pieniądze...

Rada poparła wniosek dyrek
cji IV LO o wprowadzenie udo
godnień komunikacyjnych dla 
dojeżdżającej do liceum mło
dzieży z Rybnika. Członkowie 
rady wiedzą, że młodzi w tej 
dzielnicy nie tylko nauką żyją. 
Potrzebna im także rozrywka. 
Wobec czego nie popierają na 
razie apelu mieszkańców do pre
zydenta miasta w sprawie zawie
szenia nocnej działalności re
stauracji „Polonia,,. Postanowi
li skorzystać z pomocy aspiran
ta lokalnej policji i dowiedzieć 
się skąd wychodzą pijacy, bo 
źródeł ewentualnego upojenia

jest kilka: wspomniana restau
racja „Polonia,,, bar „Basia,, 
/patrz „GR,, nr 39/, klub NOT 
i zielona murawa boiska. 
W Chwałowicach na szczęście 
będą wkrótce otwarte dwa loka
le bez wyszynku alkoholu.

Znaczną część zebrania po
święcono czystości chwałowic
kich osiedli. Samorząd nie czeka 
na decyzje Zarządu Zieleni Mie
jskiej - sam za własne pieniądze 
zatrudnia 2 emerytów do sprzą
tania ulic. Ludzie ci pracują od 
dwóch tygodni i efekty są już 
widoczne, chociaż, jak twierdzi 
jeden z uczestników zebrania, 
byłoby jeszcze czyściej, gdyby 
nie niska kultura osobista mie
szkańców. Po kilkukrotnej in
terwencji przewodniczącego sa
morządu, wywieziono stare 
kontenery z „familoków,,. Lu
dzie przyzwyczajeni byli przez 
lata całe wysypywać śmieci na 
dzikich wysypiskach, z czym ra
da podjęła walkę, angażując pię
ciu posterunkowych policji do 
pilnowania, by takie nie powsta
wały. Trwają również remonty 
chodników przy ul. Śląskiej 
i Kombatantów oraz nawierz
chni ulicy Ogrodowej. Z tempa 
przebudowy członkowie rady 
dzielnicowej nie są zadowoleni. 
Gerard Ogon ma zastrzeżenia 
co do fachowości robót, zaś Zy
gmunt Skorupa snuje przypusz
czenia, czy to aby nie „jakaś 
niesolidna firma złapała zlecenie 
i teraz partaczy,,. Rada zaniepo
kojona takim stanem rzeczy, po

postanowiła zwrócić się do inż. 
Adamczyka w celu wyjaśnienia 
sprawy.

Sprawą do rozwiązania „na 
teraz,, jest kwestia administro
wania cmentarzem. Otóż, ze 
względu na wysoki podatek, 
ajent złożył rezygnację. Dziś nie 
lada problemem jest załatwienie 
pogrzebu na tym cmentarzu. Je
dna z uczestniczek zebrania za
proponowała utworzenie par
kingu przy cmentarzu na nieu
żytkach kop. „Rymer,,. Samo
rząd postanowił zwrócić się do 
Rady Miejskiej z wnioskiem
o wykupienie prywatnego grun
tu pod parking.

Do rady wpłynął również 
protest mieszkańców ul. Dąbro
wszczaków, którym autobusy 
WPK niszczą zieleń. Jeszcze 
w czerwcu przekazano sprawę 
do Wydziału Komunikacji i do 
tej pory brak odpowiedzi. Pada 
propozycja zrobienia inwenta
ryzacji terenów zielonych - 
„niech każdy odpowiada za 
swoją działkę,,, zaś następny 
uczestnik spotkania obawia się, 
czy słusznie postąpiła ekipa z za
kładu karnego, zatrudniona 
przez miasto, wycinając krzewy
i akacje z parku. Szef Komisji 
Praworządności A. Stolarczyk 
uspakaja obecnych stwierdze
niem,, iż ta zieleń nadawała się 
już tylko do usunięcia,,.

Działacz samorządowy Zyg
munt Skorupa nie miał coś 
szczęścia do spotkań z inż. W. 
Lampartową z Wydziału

Gospodarki Komunalnej Urzę
du Miejskiego, z którą chciał 
porozmawiać o remoncie 
ul. Zwycięstwa. Kilkakrotnie 
wracał sprzed pustego gabinetu, 
bo inż. W. Lampartowa była 
w terenie.

Z bardzo ciekawą propozycją 
wychodzi J. Frelich. Proponuje 
zmianę znaku na pomniku 
w pobliskim parku. „Wszyscy 
zginęli pod znakiem Polski Wal
czącej, a leżą pod znakiem ZBO
WiD-u. Poszukam wykonawcę, 
połączymy tę zmianę z miejsco
wą jednoczącą uroczystością,,.

Estetyka sklepów uległa zna
cznej poprawie. Ale nie wszyscy 
handlowcy w Chwałowicach 
przystosowali się już do nowych 
wymogów. Przykładem jest 
sklep warzywniczy przy „starej 
drodze,,. Radny Stolarczyk za
mierza walczyć z tego typu brzy
dotą. Radny Szymański propo
nuje nawet ogłosić konkurs ze 
zdjęciami na najładniejszy i naj
brzydszy sklep w Chwałowi
cach. Do konkursów dzielnica 
ma szczęście - ostatnio zajęła 
dwa pierwsze miejsca w konkur
sie na najpiękniejsze ogródki 
przydomowe . Jest problem, któ
ry wszystkim chwałowiczanom 
leży na sercu. Nawet tym, którzy 
nigdy nie odczuwają potrzeby 
angażowania się w jakiekolwiek 
sprawy. Przykładem jest Szkoła 
Podstawowa nr 14. Faktem jest, 
że do kierownictwa w ostatnim 
czasie szkoła ta szczęścia nie 
miała. Teraz placówce chce po
móc miasto, które przejęło bu
dynek byłego internatu ZSG, 
aby zaadaptować go na potrze
by szkoły . Budynek przeznaczony

ny na 250 dzieci, mieści dziś 
1000. Rada Dzielnicy zaapeluje 
do ojców miasta, by remont 
przeprowadzić jak najszybciej. 
Radni dyskutowali, czy nie by
łoby tańsze podłączenie szkoły 
do ciepłociągu niż ciągła wymia
na drogich kotłów CO. Były 
dyrektor kopalni nie zgodził się 
na podłączenie do ciepłociągu, 
mimo iż biegnie on 30 m od 
szkoły.

Szkoła położona poniżej po
ziomu ulicy, niemal w wąwozie, 
skutecznie zatruwa wyziewami 
z kominów mieszkańców pobli
skich bloków. Węgiel składowa
ny jest na boisku szkolnym. Pra
wdziwą katastrofą są dla szkoły 
przerwy w dostawie energii elek
trycznej. Czad z wyciągniętego 
żaru snuje się po korytarzu 
i dzieci ze względów bezpieczeń
stwa trzeba zwalniać do domu. 
W pobliżu szkoły jest rozdziel
nia gazu. Wiadomo czym grozi 
ulatniający się gaz przy zetknię
ciu z ogniem papierosa, a starsze 
dzieci chodzą, co tu ukrywać, 
w krzaczki popalać. Stąd apel 
do władz miasta - POMÓŻCIE 
SZKOLE nr 14 ! Może rodzice, 
widząc troskę i zmiany na lep
sze, zechcą także ze swej strony 
pomóc własnym dzieciom.

Rada Dzielnicy Chwałowice 
spotyka się raz w miesiącu. Or
ganizuje również zebrania otwa
rte dla mieszkańców, lecz nie
stety, frekwencja na nich jest 
niska. Na dyżury w każdy czwa
rtek przychodzą ludzie głównie 
ze sprawami interwencyjnymi. 
O prawdziwą współpracę z mie
szkańcami jest bardzo trudno. 
Ale rada działa. I to widać.

Z. CZ. GOLIŃSCY
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Niecodzienna operacja
Październikowe silne pod

muchy jesiennego wiatru 
sprawiły, iż w piątek 18 bm. 
żelazny krzyż, wieńczący 
wieżę kościoła Matki Bo
skiej Bolesnej, popularnie 
nazywanego „starym,,, nie
bezpiecznie przechylił się na 
jedną stronę. Powodem było 
przede wszystkim przegnicie 
elementów łączących go 
z konstrukcją wieży. Z po
mocą pośpieszyli rybniccy 

strażacy, którzy pod do

dowództwem samego komen
danta płk. Karola UNDE
ROWICZA przy użyciu no
woczesnego sprzętu, roz
montowali skorodowane 
połączenie, a sam krzyż bez
piecznie sprowadzili na zie
mię, czemu z uwagą przy
glądała się spora grupa ryb
niczan.

Proboszcz kościoła k s .  
Józef WOJCIECH ma teraz 
jeszcze jeden kłopot. Stary 
krzyż to już zupełna ruina 
i trzeba będzie wykonać no
wy, zachowując rozmiary 
i kształt starego. Problemem 
podstawowym jest obecnie 
znalezienie właściwego wy

wykonawcy, który podejmie się 
wykonania nowego krzyża 
dla kościoła Matki Boskiej 
Bolesnej, naturalnie z inne
go, bardziej trwałego mate
riału np. aluminium.

Byliśmy przy zdejmowa
niu starego krzyża, obiecuje
my, że będziemy również 
przy zakładaniu nowego.

/w a ck /
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Lucjan Macek
W LOCIE

Znów siadam do stołu 
Znów wyciągam pióro 
Znów jestem poetą 
Znowu będę górą

Wyciągam przed siebie 
Ramiona stęsknione 
Do kogo wracają 
Oczy rozmarzone

Do kogo przybywają 
Słowa rozognione 
Do kogo przybędą 
Czyny upragnione

Znów siądę do stołu 
Znów otworzę oczy 
Na wszystko dokoła 
Nic mnie nie zamroczy

Osiągnę nareszcie 
Mój cel, me marzenie 
Dla Ciebie tez znajdę 
Wieczne ocalenie

We wtorek, 22 października 
w I LO im. Powstańców Śląskich 
w Rybniku, doszło do nieco
dziennego spotkania. Na kory
tarzach, w pracowniach i w auli 
szkoły pojawili się ludzie, dla 
których widok jej murów był 
WSPOMNIENIEM czasów 
nauki lub pracy. Spotkaniu 
przyświecała idea ukazania bo
gatej tradycji liceum, przedsta
wienia młodzieży i nauczycielom 
wychowanków i pedagogów, bę
dących chlubą nie tylko miasta 
czy województwa, ale wpisanych 
także w historię kraju. Uroczys
tość stała się również pretekstem 
do przyjęcia sztandaru, który 
drugiego września tego roku po
wrócił w progi szkoły po 42 
latach nieobecności. Wtedy, we 
mszy w kościele św. Antoniego 
inaugurującej nowy rok szkol
ny, wziął udział ordynariusz 
Diecezji Katowickiej ksiądz bis
kup DAMIAN ZIMOŃ. 
W ubiegłym tygodniu gościł on 
w rybnickim liceum po raz ko
lejny, tym razem jako jej wy
chowanek. Spotkaniu towarzy
szyć miała atmosfera, pozwala
jąca na uświadomienie ludziom 
związanym obecnie ze szkołą jej

GROBY WASZE
Nikt nie wie, gdzie będzie 

miejsce jego ostatniego spoczyn
ku, wiecznego odpoczynku jak 
mówią słowa modlitwy.

Historia nie szanuje jednak, 
jak widać, tego odwiecznego 
pragnienia ludzkiego, bowiem 
każda zawierucha dziejowa ruj
nuje groby i rozrzuca ludzkie 
kości na wszystkie strony świa
ta. Pochylając się nad grobami 
naszych bliskich, godzi się pa
miętać, że szacunek i pamięć 
o tych, którzy byli przed nami 
należne są KAŻDEMU, bez 
względu na narodowość, Wy
znanie czy poglądy polityczne. 
PROFANACJA GROBÓW

Janina Podlodowska

Jak rycerz Wojsław Lubomkę dostał - odc. III
Ktoś z przejeżdżających 

wołał na niego, by dał spo
kój, że książę nierad takim 
wybrykom, ale Zbigniew tak 
był zaćmiony gniewem, że 
uwagi rozsierdziły go jeszcze 
bardziej.

Dostanie za swoje ta żmija 
- wołał i już brał się do 
wyważania drzwi, które jak 
cała chałupina były byle ja
kie, więc musiały przed na
porem ustąpić.

Jadący drogą towarzysze 
Zbigniewa zaniepokoili się, 
któryś podjechał nawet 
i próbował go odciągnąć, że
by nie czynił gwałtu, inni 
pokrzykiwali z drogi, że

książę... że Wojsław...
To do reszty rozzłościło 

Zbigniewa. Gdy usłyszał 
imię Wojsława zaperzył się 
do reszty; a wołajcie ! Wołaj
cie go. Niedoczekanie, że
bym mu ustąpił.

Po Wojsława rzeczywiście 
ktoś skoczył do przodu, on 
zastępował księcia i on po
winien przywołać Zbigniewa 
do porządku.

Gdy Wojsław wpadł na 
podwórze przy Smolarzowej 
chałupie, Zbigniew wyłamał 
już drzwi i wywlókł opierają
cą się dziewczynę... Lubom
ka strasznie się bała tego 
złego pana; że wrócił tamten,
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OD PIERWSZOKLASISTY DO BISKUPA

Spacerkiem po szkole
Ksiądz biskup D. Zimoń, J. Frelich, J. Wystubowa

nieprzemijającego znaczenia dla 
całego życia, a innym fakt, że są 
jej dumą. Dowodem, że zamiar 
się powiódł, niech będzie prze
dyskutowana tego dnia inicjaty
wa stworzenia FUNDACJI MIŁ
OŚNIKÓW LICEUM.
Redakcja dołącza się do życ

zeń udanej realizacji tego 
przedsięwzięcia, które w na
szych ciekawych czasach na pe
wno wyjdzie na dobre ludziom 
współtworzącym przyszłość.

Obok wymienionego ks. bis

Obok wymienionego ks. biskupa Damiana ZIMONIA, 
wśród zaproszonych wycho
wanków znaleźli się: przewod
niczący Klubu Inteligencji Kato
lickiej K. MICZAJKA, wicewo
jewoda katowicki E. WRÓBEL, 
dr I. LIBURA, bracia absolwen
ta liceum, który zginął w Katyniu 
- R. GOLIASZA, proboszcz pa
rafii św. Antoniego ks. A. 
KLON, kierownik Urzędu Rejo
nowego w Rybniku J. FRE
LICH, dyrektor apteki przy 
ul. Raciborskiej J. WAWRZYNEK

GROBY NASZE
w każdej kulturze i cywilizacji 
była GRZECHEM NAJWIĘ
KSZYM I OBRAZĄ NAJCIĘ
ŻSZĄ.

Europa chce się zjednoczyć, 
ale w niektórych jej rejonach 
historia toczy się w całkiem od
wrotnym kierunku... I znów 
przybywa grobów, jakże tragic
znych i niepotrzebnych...

Duża część polskiego społec
zeństwa zna ból utraconego 

grobu rodzinnego; zna też inne 
cierpienie - brak grobu swych 
najbliższych.

Dobrze jednak i w tej sprawie 
nie popadać w poczucie nad
zwyczajności naszego losu. Inne

o którym myślała, że to sam 
książę, i usłyszała: Wojsław, 
Wojsław już jest..., zrozu
miała, że to imię jej wybawi
ciela. Przez myśl jej przeszło, 
że za tym Wojsławem, to by 
poszła i pieszo za jego ko
niem, byle dalej od tego, 
który ją tak sponiewierał na 
oczach ludzi.

Wobec Wojsława, Zbig
niew zachował się wyzywają
co. Zasłonił sobą dziewczynę
i stanął mu do oczu.
- Czego tu chcesz ! Mam 
porachunki z tą dziewką.
- Wiesz dobrze czego chcę. 
Zostaw tę dziewczynę - mó
wił.
- Zostawić ? Może tobie, darł 
się na całe gardło Zbigniew.
- Będzie sprawa o rozbój 
z księciem.
- Moja, nie twoja rzecz.

narody dotknęło to samo nie
szczęście i świadczą o tym groby 
pozostawione u nas.

Nigdy nie zapomnę szoku, 
który przeżyłam na Podolu, 
w miejscowości Ostróg; z grupą 
dziennikarzy zaproszonych 
przez polskich budowniczych 
chmielnickiej elektrowni jądro
wej, zwiedzałam zamek książąt 
Ostrogskich; mówiąc dokład
niej - usiłowaliśmy go zwiedzić, 
zamek zamieniony bowiem zo
stał na magazyn buraków i are
nę treningową motocyklowych 
akrobatów. Dotarliśmy na dzie
dziniec magnackiej siedziby 
i w huku warczących silników, 
dobiegającym z wnętrza zamku, 
staliśmy przed bramą prowadzącą

 prawdopodobnie do podzie
mnej kaplicy.

Niestety - w tym miejscu za-

- Moja ! Mnie książę zlecił... 
odparł Wojsław
- Zasłania się drugimi, kto 
sam mało wart -
- Nie zniosę obelg - wykrztu
sił Wojsław
- Niesmaczno ? To stawaj 
Zobaczymy; kto lepszy. 
Chyba, że się boisz żeś podły 
tchórz !.

Tego było Wojsławowi za 
wiele. Stawaj ! - krzyknął. 
Stało się to tak nagle, że 
przyglądający się zajściu, ani 
się spostrzegli, jak przeciw
nicy porwali zza pasów to
porki i poszli na siebie. 
Zbigniew zdążył odepchnąć 
Lubomkę tak, że upadła twa
rzą w śnieg. I nie śmiała się 
podnieść. Patrzyła tylko 
z dołu na skaczące po śniegu 
nogi walczących: obchodziły 
się kołem, doskakiwały i od-

NEK, prezes Rady Rodziców Z. 
BOCZKOWSKI. Poza wycho
wankami obecni byli: przedsta
wiciele władz miasta, wiceprezy
dent J. KOGUT, emerytowani 
nauczyciele z najstarszym A. JO
CHEMCZYKIEM, byłe dyrek
torki szkoły: B. OSTROGOWA 
i E. KOREPTOWA. Nie można 
pominąć faktu, iż organizatorką 
całego przedsięwzięcia była trze
cia z kolei kobieta - obecna 
dyrektorka liceum mgr JANINA 
WYSTUBOWA. Na program 
spotkania złożyły się: uroczyste 
przyjęcie sztandaru, krótkie mo
wy powitalne, występy znako
mitych szkolnych chórów i tria 
smyczkowego, wręczenie na
gród uczennicom klasy III a za 
projekt znaczka Fundacji Ekolo
gicznej, działającej przy ELEK
TROWNI RYBNIK oraz na
gród kuratora i dyrektora dla 
wyróżniających się nauczycieli. 
Potem goście zwiedzili Izbę Pa
mięci, której opiekunem jest T. 
KUCHARCZAK.

Warto przypomnieć, że I LO 
w Rybniku obchodzić będzie 
w przyszłym roku siedemdzie
sięciolecie swojego istnienia.

ANDRZEJ ŁUKASIK

kończyła się nasza wycieczka... 
I ta brama była zamknięta...

Przed schodami leżała jednak 
przewrócona tablica nagrobna. 
Prawie bezwiednie zaczęłam 
składać zatarte częściowo litery 
i wtedy okazało się, że jest to 
nagrobek polski, bezdomny, od
dzielony od swojego imiennika.

Wstrząs, który wywołał wi
dok sponiewieranego nagrobka 
przywołał z pamięci inne, wi
dziane już przeze mnie obrazy, 
tym razem na polskich cmen
tarzach, gdzie zapuszczone 
i zrujnowane leżały inne nagro
bki: niemieckie, żydowskie, 
ukraińskie ... Wtedy zrozumia
łam , że groby nie mają narodo
wości, wyznania, ani innych 
cech dzielących żywych ludzi...

G R O B Y  W A S Z E  
S Ą  N A S Z E .

/e m /

odbiegały od siebie. Mroczyło 
się w oczach Lubomce od 
tego widoku. Raz w raz było 
słychać szczęk, gdy toporek 
zawadził o toporek. Jak oni 
mogą tak walczyć - myślała 
Lubomka, ale widzieć, nie 
widziała, tylko te nogi przy
skakujące i odskakujące od 
siebie, jak czarne wrony. Nie 
zetrwało długo, jak śnieg 
pod tymi nogami zaczął się 
barwić. Lubomka myślała, 
że tylko ćmi się jej w oczach 
z przerażenia. Musiało jed
nak być coś niedobrego 
z walczącymi, bo któryś 
z nich padł na kolano, ale 
w mig poderwał się i walczył 
dalej. Który to był, zobaczy
ła teraz, gdy runął całym 
ciałem na śnieg, a i czerwona 
plama zaczęła się rozlewać 
koło leżącego.

c.d. nastąpi

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

"Dzieje miasta 
Rybnika..."

Na przełomie września 
i października w „Książni
cy,, przy ul. Sławików poja
wił się reprint polskiej części, 
polsko-niemieckiego dzieła 
Artura Trunkhardta zatytu
łowany: „Dzieje miasta R yb
nika i dawniejszego państwa  
rybnickiego na Górnym Śląs
ku,,. Z przedmowy autora 
wnioskujemy, że książka zo
stała wydana w 1925 roku.

Sam autor „Dziejów mias
ta Rybnika...,, godny jest 
szczególnej uwagi. A że nie 
doczekał się on jeszcze osob
nych haseł w polskojęzycz
nych encyklopediach, warto 
więc przybliżyć jego sylwetkę

kę. Był z pochodzenia Ho
lendrem, lecz jego rodzina 
mieszkająca już od dłuższe
go czasu na Górnym Śląsku 
zdążyła się spolonizować, 
a sam Artur pragnął przyłą
czenia swego regionu do Po
lski.

Artur Trunkhardt praco
wał najpierw w Gliwicach 
w redakcji niemieckojęzycz
nej gazety „Oberschlesische 
Volksstimme,, /Górnośląski 
Głos Ludowy/. Kiedy jed
nak pismo to stało się wyra
zicielem dążeń proniemiec
kich, Trunkhardt zaczyna 
popierać czynnie Wojciecha 
Korfantego. Rozpoczął wte
dy działalność w „Obersch
lesische Volkspartei,, /G ór
nośląska Partia Ludowa/, 
która miała charakter kato
licki i oddziaływała w duchu 
polskim na zgermanizowaną 
ludność polską i na Niem
ców pragnących przyłącze
nia Górnego Śląska do Pol
ski.

Artur T runkhard t został 
wtedy wydawcą i redakto
rem naczelnym jednego z or
ganów prasowych swojej pa
rtii. Była to „Katholische

Volkszeitung,, /Katolicka 
Gazeta Ludowa/. Po plebis
cycie w marcu 1920 roku, 
kiedy Gliwice znalazły się po 
stronie niemieckiej, Trunk
hardt przeniósł się wraz ze 
swym dziennikiem do Rybni
ka, którego redakcja i ad
ministracja mieściła się tu 
przy ulicy Sobieskiego 
1 /tel.128/. Redagowana 
do 1934 roku i wydawana 
w oficynie Michała Kwiat
kowskiego, „Katholische 
Volkszeitung,, reklamowała 
się, iż jest „nowoczesnym nie
mieckojęzycznym dzienni
kiem o tendencji pro-pols
kiej„ /m odedrne deutsches
prachige Tageszeitung po
lnischer Tendenz/.

Podobną tendencję wy
czuwa się też w „Dziejach 
miasta Rybnika...,,. Jednak 
od strony historycznej, ksią
żka ta pisana jest nowocześ
nie i bardzo naukowo jak na 
tamte czasy. W wielu miej
scach widać jednak pewne 
wymieszanie faktów z przy
puszczeniami, a źródła his
toryczne, na których opierał 
się autor nie mają często 
pełnych nazw i określeń 
miejsc ich przechowywania. 
„Dzieje miasta Rybnika...,, 
w zamyśle autora nie miały 
chyba być rozprawą nauko
wą, lecz miały przybliżyć po
przez pogłębienie wiedzy - 
miłość i przywiązanie do 
Górnego Śląska i Rybnika.

Jako motto swego dzieła 
Artur Trunkhardt wybrał 
następujące słowa:

„Cudze kraje zwiedzaj, 
oglądaj i badaj

Swoją ojczyznę /w  wersji 
niem.: Heimat/ ukochaj

Tu żyj, pracuj i umieraj,, 
A dalej pisze: „Książka ta 
poświęcona jest wszystkim 
tym, którzy szczerze pragną, 
by Górny Śląsk stał się 
szczęśliwym i krajem dobro
bytu jak i tym, którzy w tym 
kierunku pracują,,.

Książka Artura Trunkha
rdta godna jest szczerego po
lecenia wszystkim zaintere
sowanym rzeczywistością 
Górnego Śląska i Rybnika. 
Odważę się stwierdzić, iż mi
mo nieco archaicznego języ
ka i czasami emocjonalnej 
narracji - książka „Dzieje 
miasta Rybnika...,, jest naj
bardziej naukowym /w  
aspekcie faktograficznym/ 
opracowaniem dziejów na
szego miasta.

W „Książnicy,, przy 
ul. Sławików „Dzieje miasta 
Rybnika...,, można kupić za 
25 tysięcy złotych.

Marek Szołtysek

5GAZETA RYBNICKA
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Pożegnanie

przegranego

1. Antoni Skupień pochyla się nad potrąconym Johnem Davisem... 
Postawa tego zawodnika godna jest uhonorowania nagrodą FAIR 
P LA Y
2. Gdy Mirosław Korbel prowadził swój motocykl po niefortunnym 
starcie do biegu ósmego, na trybunach zaległa wielce wymowna 
cisza...
3. Roman Niemyjski u boku Mirosława Korbela, w czapce z napisem 
„kapitan,,, którą otrzymał od zawodników rybnickiej drużyny w pier
wszym dniu swego „pontyfikatu,,
4. Tak Dariusz Fliegert koncentrował się przed kolejnym wyścigiem.

Foto: Wacław Troszka

Jaka będzie 
druga liga?

Coraz więcej słyszy się ostat
nio o powstaniu nowych zespo
łów, które mają rzekomo 
w przyszłym sezonie występo
wać w drugiej lidze.

Anonsuje drugi zespół prezes 
Morawski, podobnie zresztą jak 
Roman Niemyjski, spoglądający 
z dużym zainteresowaniem na

K oszykarki 
z n ó w  w y g ra ły

W sobotę 19 października ry
bnickie koszykarki pokonały 
w Boguszowicach zespół Stali 
Bytom 2:60. Początek meczu 
znów był w wykonaniu koszy
karek ROW-u bardzo nerwowy, 
co wykorzystały zawodniczki 
Stali, uzyskując już na początku 
spotkania dziewięciopunktową 
przewagę. Od czego jednak tre
ner; Grzegorz Szulik wykorzys
tał dwa „czasy,, przeznaczone 
dla swojego zespołu i realizując 
trenerskie prawo do czynienia 
„rygorystycznych sugestii„, zdo
łał uspokoić i uporządkować 
grę. Jego podopieczne zaczęły 
z czasem grać uważniej w obro
nie, bardziej składnie i z większą 
determinacją atakować, a w kon
sekwencji coraz częściej trafiać 
do kosza. Na przerwę schodziły 
mając już pięciopunktową zali
czkę.

Po przerwie wszystko toczyło 
się jeszcze sprawniej i skończyło 
się na zasłużonym zwycięstwie 
nad „BOBRAMI,, dwudziesto
ma dwoma punktami, choć 
w drugiej części drugiej połowy 
meczu można było zauważyć 
pewien kryzys, gdy za pięć prze
winień opuścić musiała parkiet 
dobrze spisująca się Rosjanka 
Swietłana Stasiukiewicz /naj-

J u b ile u s z o w a
p rz e ja ż d ż k a

s ta ry m
p a ro w o z e m
Nie lada atrakcję zafun

dowali dzieciom rybniccy 
kolejarze. Z okazji 135-lecia 
kolei rybnickiej, specjalny 
pociąg ciągnięty przez paro
wóz, przejechał historyczną, 
uruchomioną w 1856 r., tra
są z Rydułtów do Mikołowa.

Około 300 dzieci wyjecha
ło 16 października z rybnickiej

 stacji, a żegnała je gór
nicza orkiestra Rybnickich 
Zakładów Naprawczych 
z Niedobczyc.

kameralny stadion w Rudzie 
Śląskiej: jego tor to przede 
wszystkim najlepsze miejsce dla 
adeptów sportu żużlowego, pra
gnących posiąść nienaganną te
chnikę jazdy. Inni spoglądają 
tymczasem na stadion miejski 
w Raciborzu, gdzie swe spotka
nia rozgrywać będzie, być może, 
zespół mający w swym herbie 
trójkolorowego koguta.

Tradycyjnie okres między jed
nym a drugim sezonem, to czas 
burzy i naporu, co jednak z tego 
będą mieli sami sympatycy spe
edwaya - okaże się dopiero

najskuteczniejsza w zespole RO
W-u/; w końcówce wszystko 
znów wróciło do normy i rybni
czanki powiększyły przewagę. 
Cały zespół pozbawiony tym ra
zem wsparcia Lidii Malinow
skiej-Sarzyńskiej k ontuzja łę
kotki/, rozegrał dobre spotka
nie.

Uznanie publiczności zyskała 
sobie również druga Rosjanka 
Tatiana Trosko , zdobywająca 
kolejne punkty z dużą łatwością 
i swobodą, kwitując wszystko 
słowiańskim uśmiechem. Osob
ny rozdział to bardzo dobra
i skuteczna gra rybnickiej roz
grywającej Grażyny Szulik.

Kolejny mecz w Boguszowi
cach rozegrają rybniczanki 2 lis
topada o godz. 17.00, kiedy to 
zmierzą się z zespołem STARU 
STARACHOWICE.
ROW - Stal Bobrek Bytom 82-
60 /34 :29 /

ROW: Mariola Cichoń 1/-/, 
Krystyna Mistak 11/3/, Tatiana 
Trosko 19/4/, Alicja Pietras 2/- 
/ ,  Marzena Mazur 2/-/, Gab
riela Fulbiszewska 10/5/5 Gra
żyna Szulik 17/8/ Swietłana 
Stasiukiewicz 20/14/

STAL: D. Bibrzycka 4, L. Lon
ginowa 23, R. Małż -, I. Chmiel 
5, A. Ferra 2, J. Najderek -, 
A. Ambrosius -, T. Emilianowa 
8, J. Robak 12, R. Dudek
2 /  przed rokiem grał w zespole 
ROW-u Rybnik/.

Wacław Troszka

wraz z pierwszymi kolejkami li
gowymi nowego sezonu. Warto 
tylko wiedzieć, iż artykuł 48 
regulaminu sportu żużlowego 
brzmi: w każdej lidze klub może 
być reprezentowany najwyżej 
przez jeden zespół.

Tyle regulamin, ale niekonie
cznie trzeba traktować go jak 
wyrocznię: znacznie bardziej 
niebezpieczne mogą się okazać 
realia ekonomiczne, wystarczy 
przypomnieć losy Poloneza Po
znań i drugiego zespołu Polonii 
Bydgoszcz.

/w a c k /

M istrzostw a  
w  Bielsku-Białej

Zawodnicy KS ROW RYB
NIK uzyskali niezłe rezultaty 
w silnie obsadzonych zawodach 
rozegranych 5 października br. 
na stadionie SPRINTU BIELS
KO. Odbywały się tam MIST
RZOSTWA MAKROREGIO
NU MŁODZIKÓW W LEK
KIEJ ATLETYCE.

Wyniki chłopców:

300 m - II m. Krzysztof Mostek - 
39,22 sek /rekord życiowy/
VI m. Adam Piontek -40,75 sek. 
Dysk - IV m. Wojciech Sokulski

37,54 m

Wyniki dziewcząt:

300 m - IV m. Monika Pałasz - 
45,54 sek /rekord życiowy/
VII m. Sonia Słomka - 47,45 sek 
Skok w dal - IV m. Hanna Ficek

4,72 m

Dysk - II m. Aleksandra Kon
kol- 25,86 m /rekord życiowy/ 
III m. Iwona Smołka - 24,92 m

Oszczep - V m. Paulina Osikow
ska- 23,00 m /rekord życiowy/

Inicjatywa zorganizowa
nia tego przejazdu zrodziła 
się wśród kolejarzy rybnic
kiego węzła PKP - miłoś
ników trakcji parowej. Cała 
obsługa pociągu - maszyniści 
i konduktorzy - pracowała 
społecznie.

Lokomotywę prowadził 
instruktor EUGENIUSZ 
KOZAK, a pomocnikami 
byli panowie Klapcza i Bu
czek. Jeden z najstarszych 
parowozów w Polsce typu 
TY-42, który ciągnął ten ju
bileuszowy pociąg, został do
prowadzony do wysokiej 
sprawności przez maszynis
tów lokomotywowni Rybnik. 
Lokomotywa ta została wy
produkowana w 1946 r., 
w pierwszej polskiej Fabryce 
Budowy Parowozów
w Chrzanowie.

W czasie swojej bardzo 
długiej służby /d o  1989r./

przejechała 1 mln 214 tys. km. 
Okrążyła więc prawie 31 razy 
kulę ziemską. Waży  146 ton, 
ma moc 170 km i rozwija 
prędkość maksymalną 80 
km /h . Do 1978 roku paro
wóz ten ciągnął pociągi towa
rowe. Później służył w Raci
borzu w ruchu osobowym, 
przejeżdżając 7000 km mie
sięcznie, a więc 2 razy więcej 
niż obecnie elektrowozy. 
W 1989 roku lokomotywa 
została wycofana z eksploa
tacji. Ten jubileuszowy prze
jazd jest dla niej ostatnim.

Aby parowóz mógł jeź
dzić, co 6 lat musi być prze
prowadzony remont kotła. 
Staruszek, który tyle się 
w swym długim życiu na
pracował, nie będzie już re
montowany i stanie się EKS
PONATEM w rybnickiej lo
komotywowni.

/ j a k /
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Fatałachy z naszej szafy

Nic
nowego ?

Wśród projektantów, kre
atorów, komentatorów i in
nych ludzi zajmujących się 
modą, nie ma zgody. Jedni 
twierdzą, że w kotle, jakim 
jest światowa moda, wrze, 
inni, że kocioł jest zaledwie 
ciepły. Jedni próbują bogac
two trendów uporządko
wać, drudzy twierdzą, że ża
dnego bogactwa nie ma. 
Wręcz przeciwnie - istnieje 
coś takiego jak „moda na 
nieubieranie się„. To ostatnie 
jest prawdopodobnie reakc
ją na zbyt wiele kierunków, 
propozycji i trud poruszania 
się wśród tego wszystkiego. 
To nieubieranie się nie po
lega oczywiście na stroju „a 
la lady Godiva,„ która para
dowała na koniu okryta tyl
ko własnymi włosami, a na 
spokojnym noszeniu klasy
ki, która nigdy nie zawodzi.

Lekarz domowy radzi

Zatrzymanie 
krążenia - cz. II

W sytuacji, gdy nie można 
otworzyć ust ratowanego, 
wdmuchujemy powietrze do 
nosa po uprzednim odchyle
niu głowy chorego do tyłu.

Nieobecność tętna na du
żych tętnicach stanowi 
wskazanie do zewnętrznego 
masażu serca. Polega on na 
rytmicznym uciskaniu klatki

Marynarki z dobrej wełny 
w dyskretny wzór i jesienne 
rudo-beżowe barwy, bluzki 
w dobrym gatunku, klasycz
ne spodnie lub krótkie spód
nice z nieprześwitującymi 
rajstopam i, solidne buty 
i dobrane dodatki. To jest to.

Wróżka

piersiowej chorego na wyso
kości mostka z taką siłą, by 
można było ucisnąć mostek 
na głębokość 3-5 cm. Po uci
śnięciu klatki piersiowej ra
townik powinien zwolnić ca
łkowicie ucisk nie odrywając 
rąk od klatki piersiowej ra
towanego. Masaż serca po
winien być zsynchronizowa
ny ze sztucznym oddycha
niem.

Resuscytację należy za
cząć od 4-5 szybkich wde
chów, a następnie dopiero 
uciskamy klatkę piersiową. 
Jeśli ratownik jest sam, wy-

P ra w n ik  r a d z i 

Przedawnienie
roszczeń

urlopowych
ROSZCZENIE -  jest to wyni

kająca z prawa podmiotowego, 
możność żądania określonego 
zachowania się oznaczonej oso
by fizycznej lub prawnej /wie
rzycielowi przysługuje roszcze
nie w stosunku do dłużnika o za
płatę należnej sumy pieniężnej/.

ROSZCZENIE O URLOP - 
jak każde inne roszczenie ze sto
sunku pracy - ulega przedaw
nieniu z upływem trzech lat od 
dnia, w którym roszczenie to 
stało się wymagalne. Uzyskanie 
prawa do pierwszego urlopu na
stępuje z upływem roku pracy, 
a prawo do drugiego i dalszych 
urlopów z dniem 1 stycznia na
stępnego roku kalendarzowego. 
Urlop może być udzielony w cią
gu roku kalendarzowego, w któ
rym powstało do niego prawo, 
jednakże data rozpoczęcia urlopu 
czyli realizacja prawa do urlopu 
zależna jest od zakładu pracy. 
Bieg przedawnienia roszczenia 
o urlop rozpoczyna się 1 stycz
nia roku kalendarzowego, na
stępującego po roku, w którym 
pracownik nabył prawo do urlopu

wykonuje na przemian 2 szyb
kie wdechy i 15 uciśnięć mos
tka. Gdy resuscytację wyko
nują 2 osoby, masaż serca 
wykonujemy z szybkością 60 
uciśnięć na minutę, drugi ra
townik wykonuje szybki 
wdech po każdych 5 uciś
nięciach klatki piersiowej.

Objawami skutecznej ak
cji ratowniczej są zaróżowie
nie powłok ciała, zwężenie 
się źrenic oraz powrót włas
nego oddechu i tętna na tęt
nicach. Resuscytację należy 
wykonywać do przyjazdu 
pogotowia ratunkowego.

/K .W ./

pu. Początkiem biegu przedaw
nienia dla roszczeń o wypłatę 
ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop, jest data rozwiązania sto
sunku pracy lub wygaśnięcia 
stosunku pracy, jeżeli nie wiąże 
się z tym utrata prawa do urlo
pu. Zakład pracy ma obowiązek 
udzielenia pracownikowi urlopu 
w tym roku kalendarzowym, 
w którym pracownik uzyskał do 
niego prawo. Jeżeli zakład pracy, 
nie udzielając urlopu - zapewnia 
równocześnie pracownika 
o udzieleniu mu urlopu w ter
minie późniejszym /przyszłym 
roku/, to następuje uznanie ro
szczenia, z którym związana jest 
przerwa biegu przedawnienia, 
a po każdym przerwaniu prze
dawnienie biegnie na nowo.

Do przedawnienia roszczenia 
o urlop może dojść wtedy, gdy 
zakład pracy udziela wprawdzie 
urlopu, ale w mniejszym niż na
leżnym wymiarze, a pracownik 
nie wytoczy zakładowi pracy 
procesu w sądzie pracy przed 
upływem 3 lat od daty odmowy. 
Również po upływie trzech lat 
od daty odmowy, pracownik nie 
może dochodzić - skutecznie na
leżnego mu ekwiwalentu za 
urlop w wymiarze wyższym od 
przyznanego przez zakład pra
cy. Początek biegu terminu prze
dawnienia rozpoczyna się od daty 
odmowy przez zakład pracy speł
nienia należnego pracownikowi 
świadczenia - udzielenia urlopu 
lub wypłaty ekwiwalentu za nie
wykorzystany w naturze urlop 
wypoczynkowy.

Prawnik

Góry
za miedzą
Zamiast gnuśnieć w mieście, 

wybierzmy się na sobotę i nie
dzielę do Wisły. Góry piękne są 
przecież przez cały rok. A czy 
jest coś zdrowszego, niż spacer 
po turystycznych szlakach na
szego Beskidu ? WISŁA UZ
DROWISKO jest dobrym pun
ktem wypadowym na Kubalon
kę, Stecówkę, Czarne, Malinkę, 
Stożek, Równicę, Czantorię...

Planowanie takiego weeken
du zacząć musimy od telefonu 
do jednego z domów wczaso
wych Wisły. Zarezerwowanie 
tam pokoju nie nastręcza dzisiaj

większych trudności. Kręcimy 
zatem numer kierunkowy Wisły 
0-3865 i później np. dom wcza
sowy „Halny,, /tel. 24-38/ lub 
„Silesia,, /tel.25-86/. Następnie 
już tylko wsiąść w sobotę o go
dzinie 7.57 do pociągu do Wisły 
i po 2 godzinach jesteśmy na 
świeżym powietrzu. „Zalicza
my,, wtedy jakąś górską trasę 
i wracamy do Wisły na nocleg. 
Nie jest on przerażająco drogi, 
tylko 50 tysięcy od osoby.

Cały wyjazd dla czeroosobo
wej rodziny, z piwem dla taty 
i zapiekankami i innymi drobia
zgami dla dzieci, nie powinien 
przekroczyć 300-400 tysięcy zło
tych. Sumę taką od czasu do 
czasu warto wydać. Góry nam 
to zrekompensują !

/s z o ł/

N O T E S D O M O W Y

o
RYBNlCKA
KSIĄŻKA
TELEFONICZNA

24712 Bober Jan Kościuszki
26776 Bober Jerzy Chabrowa
26045 Bober Kazimierz Kraszewskiego
21615 Bober Ryszard Findera
21781 Bober Stefania Kościuszki
22901 Bober Zbigniew Stawowa
28784 Bobczyk Anna Hutnicza
28047 Bobrowski Piotr Gliwicka
27232 Bobka Jan Sławików
25342 Boczoń Genowefa św. Antoniego
21158 Boczek Regina Kościuszki
28633 Boćkowski Zbigniew Dąbrówki
26586 Bochenek Andrzej Dąbrówki
23555 Bochenek Antoni Żorska
26907 Bochenek Alojzy Gorkiego

27587 Bochenek Eugeniusz Floriańska
21686 Bochenek Gertruda Dąbrówki
25476 Bochenek Jan Dąbrówki
23458 Bochenek Teresa Poprzeczna
27643 Bochenek Urszula Kościuszki
25015 Bogacz Róża Zwycięstwa
28070 Bogdan Janina Śląska
25121 Bogdanowicz Jolanta Kościuszki
25614 Bogdanowicz Krzysztof Poprzeczna
21885 Bogucki Zbigniew Dworcowa
23470 Bogusz Alfred Sławików
26701 Bogusławska Elżbieta Śląska
28528 Bogdanowski Mirosław Wawelska
28493 Bogacz Franciszek Chabrowa
26714 Bogajska Maria Kościuszki
21933 Bogdoł Henryk Dworek
23991 Boenisch Herbert Powstańców
23281 Bojanowska Krystyna Powstańców
24538 Bojanowski Andrzej Poniatowskiego
22115 Bojczuk-Gemort Stanisław Kościuszki
21853 Bojda Jan Widok
22450 Bojda Florian Świerklańska
24704 Bojda Stefan Findera
25255 Bojdoł Ewa Grunwaldzka
22844 Bojmiel Gertruda Zawadzkiego

c.d. na str. 8
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NASZE PROPOZYCJE
Koszałki
-opałki

Duża Scena ROK
30 i 31 października, godz. 
17.00 i 19.00, „Zaklęta w so
koła,,, przygodowy film 
amerykański, cena biletu
10.000, - i 6.000,-zł

Mała Scena ROK
3 listopada, godz.18.00 -
23.00, DYSKOTEKA, cena 
biletu 15.000,-zł

Dyskusyjny Klub Filmowy 
EKRAN

4 listopada, godz.18.00 
„Niedaleko Warszawy,,, 
film polski w reż. M . Kaniew
skiej w ramach cyklu „Dys
kretny urok... socrealizmu,, 
oraz film amerykański 
„Pretty Woman,,, wejście za 
okazaniem karnetu /do  na
bycia przed filmem/.

Jak wyglądało miasto na ty
dzień przed pierwszymi, w pełni 
demokratycznymi, wyborami 
do parlamentu. Przed rokiem 
autorytety traciły aureole: prze
darte wizerunki, złośliwe docin
ki - dopiski były na porządku

5 minut łamania głowy

Znajdź osiem szczegółów, 
którymi różnią się rysunki.

Wśród czytelników, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiązania

rozwiązanie do dnia 6 listopada 
1991 roku, wylosowana zo
stanie nagroda w postaci 
KASETY VIDEO. 

Rozwiązania prosimy

Puste
ramy

dziennym. Powtarzały one gest 
Dalego: i ja / i  ty, i on... /  potrafię 
domalować MONIE LIZIE 
swoje wąsy.

Ustawy ordynacyjne ucywili
zowały przedwyborcze oblicze 
miasta. Gorączkowa aktywność 
stronnictw i porozumień, kon
federacji oraz unii, partii czy 
kongresów została skutecznie 
ograniczona niemal wyłącznie 
do powierzchni słupów ogłosze
niowych. To przez nie przelewa
ją się kolejne fale haseł, apeli, 
perswazji. Nie budzą jednak 
wielkiego zainteresowania. Rze
czą wstydliwą stało się czytanie 
tego, co mają do powiedzenia. 
Stoją opuszczone, tylko z dnia 
na dzień pęcznieją od nadmiaru 
pomieszanych języków: WY
BIERZ... Jak chronić... SO
JUS... Żeby było... MĄD-

przesyłać na nasz adres: 
„Gazeta Rybnicka,,, Ryb
nik, ul. Kościuszki 54 

Nagrodę za rozwiązanie 
naszej łamigłówki z „ Gazety 
Rybnickiej,, nr 42 wyloso
wała Kornelia Szczepanik, 
ul. Gliwicka 75 Rybnik. Na
grodę prosimy odebrać w re
dakcji.

MĄDRZEJ... Czy już jesteś... CHCE
MY BYĆ...

Wśród tych: Glosuj na... 
i Czas dla... zabłąkało się skrom
ne Disco Night Codziennie...

Jak wyglądało miasto na ty
dzień przed wyborami nocą 
? Szaruga. Puste ulice, nieliczni 
przechodnie zmierzają do do
mów. Trzech młodych chłop
ców sprawnie dokleja kolejne 
oblicze wyborczemu słupowi. 
Miasto schroniło się przed zgieł
kiem ulicznych Wież Babel

w sferę prywatności. Jakby 
w spokoju i ciszy zbierało siły.

Nie wiem jaki obraz wypełni 
stare, teraz puste ramy. Niechby 
je potrafił nie tylko zapełnić, ale 
i wymienić na ładniejsze i bar
dziej funkcjonalne. Ufam, że ta
ki obraz potrafimy wspólnie 
stworzyć. Wiem tylko jedno, że 
wybierając, właściwie nie mamy 
wyboru: musimy zaufać samym 
sobie, temu miastu, nam wszyst
kim.

KRONIKARZ

45 dag mielonej wołowiny, 20 
dag mielonej wieprzowiny, 20 
dag mielonej cielęciny, 4 kro
mki chleba, 1 posiekana cebu
la, 2 łyżeczki soli, 1/4 łyże
czki pieprzu, 2 jajka, 
1 szklanka keczupu

Chleb namoczyć w ciepłej

wodzie /1 /2  szklanki/. 
Wszystkie składniki, z wyją
tkiem keczupu, połączyć 
i starannie wyrobić. Ufor
mować „bochenek,, i włożyć 
do wysmarowanej tłuszczem 
brytfanny. Na wierzch wylać 
keczup. Piec ok. 45 min. 
w piekarniku o temperatu
rze 160 stopni Celsjusza.

N O T E S D O M O W Y
25651 Bojków Eugeniusz Piasta
22410 Bolik Stanisław Floriańska
23593 Bonczek Henryk Krasickiego
22564 Bonczyk Róża Kościuszki
28904 Boroń Tadeusz Sławików
28294 Borek Hubert Myśliwska
23908 Borek Leszek Kawalca
22230 Borek Michał Dworek
21257 Borek Walter Chrószcza
21005 Borgiel Franciszek Rynkowa
25078 Borgieł Stanisław Gliwicka
21361 Borki Karol Skłodowskiej
26640 Borkowski Kazimierz Mglista
26224 Borkowski Wiesław Kosmonautów
26909 Borkowska Krystyna Chwałowicka
26334 Borner Bernard Mglista
26930 Born Jolanta 3 Maja
28334 Borowska Teresa Findera
25288 Bortlik Alina Traugutta
23619 Bortlik Albert Nowotki
23605 Borowicz Rajmund Findera
26834 Boronowski Krystian Wandy
28521 Borszcz Henryk Kilińskiego
23159 Borucka Janina Kościuszki
24913 Boryczko Eugeniusz Sławików

24247 Borys Danuta Dworcowa
22697 Borysewicz Danuta Wandy
27190 Boski Wiktor Cmentarna
21305 Bosy Władysław Wiejska
24186 Botor Józef 1 Maja
22317 Bożyk Teresa Hibnera
23495 Brachaczek Zofia Cmentarna
24940 Brachmański Edward Chwałowicka
24625 Brachmańska Irena Gliwicka
28081 Brachmańska Maria Tęczowa
24747 Brachman Antoni Dworcowa
25669 Brachman Agnieszka K. Paryskiej
25496 Brachman Gerard Polna
22878 Brachman Kazimierz Żorska
27563 Brachman Maria Dąbrówki
24953 Brachman Zbigniew Kraszewskiego
21276 Brzeczek Janusz Sławików
28899 Braum Henryk Sławików
28533 Brząkalik Hennik Chwałowicka
24624 Brząkalik Jerzy Myśliwska
21873 Brząkalik Joachim PCK
25065 Brząkalik Małgorzata Raciborska
23714 Brejza Edmund Dworek
22018 Brejza Jerzy Wysoka
21556 Brewczyk Eugeniusz Kościuszki

c.d. nastąpi
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