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W tym roku w przeddzień nauczyciel
skiego święta do sali TZR przybyło kil
kuset dyrektorów placówek oświato
wych oraz nauczycieli szkół i przedszko
li z terenu działania Delegatury Kurato
rium Oświaty w Rybniku. Na spotkaniu, 
które było okazją do uhonorowania naj
lepszych pedagogów obecni byli także 
przedstawiciele Władz Samorządowych 
okolicznych miast i gmin, przede wszy
stkim tych, które placówki oświatowe 
wzięły pod swoje skrzydła.

Witając przybyłych gości dyrektor 
delegatury Jan Bochenek pod
kreślił wagę stabilizacji w życiu 
publicznym  i je j pozy tyw ny  
wpływ na wszystko co dzieje się 
w oświacie. Życzył zatem, aby w  
tym roku szkolnym było nudno, 
oczywiście poza szkołą. Wtedy 
bowiem będzie m ożna łatwiej 
uczynić szkołę czy przedszkole 
miejscem ciekawej, inspirującej 
pracy, miejscem, w którym moż
liwe stanie się twórcze spotkanie 
ucznia z mistrzem. Prowadzenie 
procesu dydaktycznego w sytua
cji permanentnego niedoinwesto
wania oświaty nie jest łatwe. Stąd 
podziękowania dla ludzi, którzy 
osiągają wyniki ponadprzeciętne.
A dowodem, że tak się dzieje, są 
dobre wyniki uczniów w olimpia
dach przedmiotowych, sukcesy 
szkolnych zespołów artystycz
nych.

Podczas rybnickiej uroczysto
ści nauczycielom wręczono m.in. 
Medale Komisji Edukacji Naro
dowej oraz odznaki honorowe 
“Za Zasługi dla Oświaty”.

Doceniając zrozumienie przez 
władze samorządowe problemów oświa
ty w naszym mieście, rybnicki Zarząd 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Pol-

Dzień Edukacji Narodowej

Nauczyciele uhonorowani
Daliście nam do ręki narzędzia w postaci wartości 

i marzeń, które uczynią świat piękniejszym. Tymi słowa
mi pełniący rolę konferansjerów uczniowie Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych powitali zgromadzo
nych z okazji Dnia Edukacji Narodowej w sali Teatru
Ziemi Rybnickiej nauczycieli. N a grody M inistra Edukacji Narodowej

Narodowej za osiągnięcia dydaktycz
no-w ychow aw cze o trzym ali 
m.in. dyrektorka Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw
czego w Rybniku Elżbieta Fry
drych, dyrektor SP 10 w Ryb
niku Marek Stojko, Agnieszka 
Ciesielska - nauczycielka II LO 
w Rybniku, oraz kilkoro nau
czycieli z W odzisławia, Żor i 
Czerwionki - Leszczyn. Ponad 
70 nauczycieli z Rybnika, Żor, 
Jastrzębia, Wodzisławia, Czer
wionki-Leszczyn, a także oko
licznych gmin: Świerklan, Ga
szowic, Lysek, Zebrzydowic i 
Turzy uhonorowano nagrodami 
Kuratora Oświaty. Swoje nagro
dy dla pedagogów  przyznały 
rów nież  sam orządy  m iast i 
gmin. I tak Nagrody Prezyden
ta M iasta Rybnika otrzymali: 
Janina Malerczyk - dyrektor
ka Przedszkola nr 25, Krysty
na Wróbel - dyrektorka Przed
szkola nr 37, Tadeusz Bonk - 
dyrektor SP 11, Jerzy Pysz - 
dyrektor SP 22 oraz Jerzy Dzi

woki - dyrektor SP 24.

Jedną z laureatek nagrody Ministra Edukacji dla nau
czycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzy
mała dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego w Rybniku Elżbieta Frydrych. Zdj.: sol

Polskiego przyznał wiceprezydentowi Je
rzemu Kogutowi specjalny medal “Za 
Zasługi dla Rybnickiej Oświaty”. Nagrody c.d. na stronie 3

W ostatnim dniu pobytu w Ryb
niku dwóch francuskich inżynie
rów z miasta Ales spotkało się z 
przedstawicielami Wydziału 
Dróg, Ochrony Środowiska, Ko
munikacji, Rybnickich Służb Ko
munalnych i Zarządu Zieleni 
Miejskiej.

Spotkanie było okazją do wysłucha
nia uwag gości na temat oglądanych te
renów i obiektów. Wiele miejsca zajęły 
w rozmowie ronda. Francuzi zwrócili 
uwagę na wielość roślin sezonowych, 
radzili zwrócić większą uwagę na wy
godę w eksploatacji i ekonomię. W Ales 
prace nad rondami trwają już od 7 lat i 
wypracowano sobie sprawdzoną techni
kę ich budowy. Francuzi radzili kopce 
kształtować roślinami trwałymi, rezy
gnować z elementów betonowych i ra
czej upraszczać ronda, gdyż bogato 
ukwiecone kopce nie przykuwają wzro
ku kierowców - głównych użytkowni
ków dróg. Francuzi zobowiązali się też 
przekazać dokumentację, na podstawie

której na cmentarzu komunalnym przy
gotowywane będzie miejsce na składa
nie urn z prochami.

Bardzo pozytywnie oceniony został 
sprzęt specjalistyczny będący w posia
daniu Zarządu Zieleni M iejskiej, ale 
najbardziej urzekły Francuzów elementy 
małej architektury, zagospodarowanie 
pasaży i świąteczne dekoracje, które 
goście oglądali na filmie wideo.
Pewne problemy rybnickich i francuskich 

inżynierów okazały się podobne. Ales nie 
jest wolne od aktów wandalizmu i kradzie
ży. Podobnie jak u nas, ogrodnicy muszą 
walczyć o piękno miasta.

O glądając ulice, drogi i budowy in
żynierow ie p rzedstaw ili francuską  
technikę ich odw adniania, pokazali 
przywiezione przez siebie materiały do 
tego stosowane. Zasugerowali, aby przy 
budowie kolejnych dróg zastosować ich 
rozwiązania i studnie rewizyjne oraz 
spusty uliczne umieszczać w chodni
kach, a nie w jezdniach.

c.d. na stronie 3

Podpalona
skarbonka
Po raz wtóry rynkowa skar

bonka padła ofiarą wandali.
W poniedziałek ok. godz. 16.30 Straż 
M iejska zaalarmowana została przez 
przechodniów, którzy zauważyli tlące 
się banknoty w skarbonce. Wezwana na 
miejsce straż pożarna zdołała szybko 
ugasić powstały pożar, ale mimo to spło
nęła trzecia część zebranej sumy. Praw
dopodobnie w wyniku powstałej wyso
kiej temperatury pękła jedna z szyb skar
bony.

Świadkowie zdarzenia wskazali funk
cjonariuszom Straży Miejskiej ewentu
alnych sprawców podpalenia. Rozpo
znano grupę nieletnich, znaną już poli
cji z popełnionych wcześniej poważniej
szych czynów. Wkrótce sprawa skiero
wana zostanie do sądu.

/a/

Generałowa Irena R. Andersowa ucze
stniczyła w nadaniu imienia generała 
Władysława Andersa Zespołowi Szkół 
Prywatnych w Rybniku

Nadanie imienia gen. Wł. Andersa Zespołowi Szkół Prywatnych

- Bardzo mnie boli, że Pan Bóg nie dał 
mężowi dożyć chwili powrotu do Polski, 
której ja  się doczekałam. To takie niespra
wiedliwe, bo pomimo tego, że pozbawiono 
go obywatelstwa, On ciągle wierzył, że 
wróci. I  nie wrócił. Temu samemu Bogu je
stem jednak wdzięczna, że mogę sama da
wać teraz świadectwo prawdzie i przekazy
wać wartości, które były mężowi tak bliskie 
- powiedziała Irena R. Andersowa, wdowa

wdowa po generale Władysławie Andersie, od
ub. soboty patronie Zespołu Szkół Prywat
nych w Rybniku.

Generałowa przybyła do naszego miasta 
na zaproszenie komitetu organizacyjnego 
nadania imienia szkole, a wizyta ta doszła 
do skutku dzięki szczególnemu uporowi 
jego przewodniczącego Norberta Kwa
śnioka.

c.d. na stronie 3

Po wyjściu ze mszy św. w bazylice św. Antoniego: Irena R. Andersowa w towarzy
stwie dyrektorki Zepołu Szkół Prywatnych Jolanty Łuczyńskiej oraz Norberta 
Kwaśnioka

M IE S IĘC ZN Y
ZA DARMO!

W ydrukow any obok kupon m oże 
być szansą  na darm ow y b ilet m ie
sięczny kom unikacji m iejskiej na 
terenie R ybnika. W ystarczy go wy
ciąć i razem  z kuponami drukow any
mi w paźd z ie rn ik o w y ch  num erach  
"GR" nakleić  na kartkę pocz tow ą i 
w ysłać na adres naszej redakcji lub 
w rzuc ić  do “żó łty ch  sk rzy n ek ” w 
term inie do 10 listopada.

K artki w ezm ą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DAR M O W Y  B I
LET M IE SIĘ C Z N Y  K O M U N I
K A C JI M IE JS K IE J NA T E R E 
NIE RYBNIKA NA GRUDZIEŃ.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 1

TYGODNIK SAM ORZĄDOW Y

Zdj.: Zb. Solarski

Skorzystamy z doświadczeń



Zarząd Miasta informuje 
Uwaga, właściciele lasów

Zawiadamiamy uprzejmie, że na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach wykonany został Plan Urządzenia Lasów dla indywidualnych 

właścicieli lasów na terenie Miasta Rybnika. Zgodnie z art. 21 p. 2 ustawy 
o lasach z dnia 28.09.1991 /Dz.U. Nr 101 poz. 444/ na lata 1996-2005.

W/w plan będzie wyłożony do publicznego wglądu na okres 14 dni tj. od 20 
października do 3 listopada 1995 r. w Urzędzie Miasta w Rybniku, Wydział 

Geodezji i Gospodarki Gruntami, Referat Rolnictwa, ul. 3 Maja 12, III 
piętro, pokój nr 15 od godz. 8.00 - 15.00.

W związku z powyższym prosi się o zainteresowanie.

Pamięci tych, którzy spoczęli w obcej ziemi 
oraz tych, którzy grobów nie mają...

Kilkakrotnie pisaliśmy już o odsłoniętym niedawno pomniku “Pamięci tych, 
którzy spoczęli w obcej ziemi oraz tych, którzy grobów nie mają” na cmenta
rzu komunalnym przy ul. Rudzkiej. Zasady umieszczania na nich tablic po
święconych najbliższym reguluje uchwała Zarządu Miasta z 5 września br., 
którą publikujemy niżej.

Zarząd Miasta, w sprawie zasad umieszczania tablic pamiątkowych na pomniku 
poświęconym “Pamięci Tych, którzy spoczęli w obcej ziemi oraz tych którzy gro
bów nie mają” - na cmentarzu komunalnym w Rybniku, postanowił:
1. Umożliwić rodzinom i bliskim osób nieżyjących a pozbawionych z różnych przy
czyn grobów, ich upamiętnienie poprzez umieszczenie tablicy na pomniku zbudowa
nym w tym celu na cmentarzu komunalnym w Rybniku przy ul. Rudzkiej.
2. Wnioski o umieszczanie na pomniku tablic należy składać do Urzędu Miasta 
Wydziału Ochrony Środowiska wraz z propozycją treści.
3. Tablice należy wykonać z brązu lub z grawerowanej płyty mosiężnej na koszt 
własny. Proponuje się do wyboru 4 wielkości:

27.0 x 36,0 cm
27.0 x 18,0 cm
27.0 x 27,0 cm
18.0 x 36,0 cm

4. Montażu tablic dokona Zarząd Zieleni Miejskiej za odpłatnością w wysokości 
określonej w cenniku usług pogrzebowych.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Miasta Rybnika informuje mieszkańców, 
że w trosce o poprawę estetyki miasta organizuje w okresie jesieni

odbiór liści zebranych przez mieszkańców posesji
- pasy przydrożne.

Liście należy gromadzić w workach foliowych i zgłosić telefonicznie 
ich odbiór do Zarządu Zieleni Miejskiej, tel. 28-553 lub 22-838.

Jednocześnie informuje się mieszkańców, że nadal obowiązuje 
zakaz spalania liści.

Zarząd Miasta informuje
Wybory  ’95 * Wybory ’95

Spisy wyborców do publicznego wglądu
Spis wyborców sprawdzać można w dniach od 21 - 25 października br. w go

dzinach od 12.00 do 17.00 w Wydziale Spraw Osobowych Urzędu Miasta, ul. 
B. Chrobrego 2, pokój nr 5 /budynek w podwórzu/, a telefonicznie pod nr telefo
nu 23011 wewn. 7150 lub 7151.

Na spotkanie z przedstawicielem 
SZTABU WYBORCZEGO LECHA WAŁĘSY 

w dniu 26 października 1995 r. o godz. 18.00 
w sali Domu Rzemiosła ("Okrąglak") 

zaprasza
Rybnicki Komitet Poparcia Lecha Wałęsy 

Ogłoszenie płatne

Dajmy dzieciom uśmiech
B udując wzajem ną tolerancję i p o

czucie bezpieczeństwa, chcem y by w  
tym jed n ym  dniu m ógł zagościć na  
buziach dzieci p raw dziw ie radosny  
uśmiech - zapew niają organizatorzy 
ogólnopolskiej akcji “Dajmy 
dzieciom uśmiech ”. F ir
m a “A ki” w spólnie z 
K a p itu łą  O rd eru  
Uśm iechu, Polskim  
K om itetem  U N I
C E F , Z a rzą d em  
G łów n ym  T o w a
rzystwa Przyjaciół 
D z ie c i, M in is te r
stwem  Edukacji Na 
rodowej i Radiem K a
tow ice zorganizowała w tym 
roku na Śląsku 16 im prez charyta
tywnych dla dzieci z domów dziecka, 
specjalnych ośrodków  szkolno-w y
ch o w aw czy ch  i innych  p lacó w ek  
opiekuńczych. W zięło w nich udział 
około 8 tysięcy dzieci oraz kilkuset

wykonawców  - ulubieńców  dzieci i 
dorosłych. Podczas koncertów  dzieci 
o trzy m u ją  upom inki oraz nagrody 
konkursowe. Im prezy prow adzone są  

przez znanych i lubianych dzienni
karzy radia i TV.

Impreza z cyklu “Dajmy 
dzieciom  u śm iech ” 

odbędzie się również w 
Rybniku. W środę 25 
października w Te
a trze  Z iem i R yb
nickiej odbędą się 
dw a k o n c e r ty : o 

godz. 9 .00 i 11 .15. 
W y stąp ią  eg zo tyczn i 

goście - artyści z Boliwii, 
Ekwadoru i Peru, a także ryb

nicka “Przygoda” . O rganizatorzy li
czą  na pomoc sponsorów  - przedsię
biorstw  i firm rybnickich. Dotąd do 
prac organ izacy jnych  w łączyło się 
rybnickie R adio-Taxi “ROW ”.

/r/

W czwartek 26 październi
ka br. o godz. 12.00 w Niedo
bczycach nastąpi oficjalne 
otwarcie parkingu przy uli
cy Górnośląskiej.

W ezm ą w nim udział zaproszeni 
przez Radę D zielnicy N iedobczyce 
przedstaw iciele Zarządu i Rady M ia
sta Rybnika oraz ks. prałat H ubert 
W ieczorke, proboszcz  parafii pod 
wezw. N ajśw iętszego Serca Jezusa. 
Parking pom ieści 26 aut, a jego po
łożenie naprzeciw  kościoła, w  samym 
centrum  dzie ln icy , gw aran tu je  mu 
pełne w ykorzystanie na całe lata. Te
ren wokół zostanie uporządkow any: 
pojaw ią się pasy zieleni, chodniki z 
kształtek prow adzące do przedszkola 
stojącego tuż za nowym płotem. N a 
przedszkolnym  placu zabaw  stoi ju ż  
drew niana konstrukcja, która posłu
ży dzieciom  do zabawy. Projekt zo
stał podpatrzony na m iejskim  placu 
zabaw  przy ulicy Zam kow ej. W yko
nany zosta ł w “ system ie gospodar
czym”, jak zwykło się w Niedobczycach 
nazywać inwestycje wykonywane przez 
pracowników Rady Dzielnicy.

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. 
Około 160 miejsc parkingowych na trzech 
nowych parkingach w pobliżu obu cmen
tarzy powinno rozładować wokół nich 
tłok i korki. Ulica C ienista od w lotu z 
ulicy W ołodyjowskiego do wylotu na 
ulicę Bolesława Krzywoustego będzie 
jednokierunkow a - blokow anie w ą
skiej drogi nie powinno się ju ż  zda
rzyć. M ieszkańcy dzielnicy zostaną 
poinform ow ani zaw czasu o tej reor
ganizacji ruchu.

I jeszcze jeden  parking - na 60 aut 
- pow staje tuż przy niedobczyckim  
targowisku. To ostatnie powstało nie
dawno, a ju ż  w  dni targowe okazało 
się za ciasne. Zastaw ione straganam i 
nie mieści w szystkich aut. Parkingi

W Niedobczycach

Nowe parkingi i drogi

Prace przy budowie parkingu przy ulicy Górnośląskiej. Zdj.: sol

przy cm entarzach i targow isku wysy
pane są  czerwonym kamieniem z hałd, 
k tó ry  d o s ta rcza  R adzie  D zie ln icy  
spółka GODAM . Gospodarze dziel
nicy oddają  je j w  zam ian darń i gle
bę, zebrane z m iejsc przeznaczonych 
pod parkingi, na rekultyw ację hałd.

Przy nowym cm entarzu Rada D ziel
nicy staw ia budynek poboru wody. 
T rw ają prace przy utw ardzaniu dróg 
w  dzielnicy. Od 11 lat utwardzono ich 
aż 38, a przy pracach wokół własnych 
dom ostw  chętnie w spółpracują m ie
szkańcy. Tak się dzieje przy bocznej 
od W ołodyjow skiego, utw ardzono 
rów nież: około  300 m etrów  ulicy  
G arbocze, odnogi u lic L eszczyń
skiego /100 m/, Janasa /100 m/, Gór
nośląskiej /130 m/, Paderewskiego  
/70 m/ wraz ze stum etrowym  chodni
kiem w yłożonym  kształtką. Do nie
daw na n iep rzejezdna ulica Z am e
nhofa, teraz w yłożona trylinką, łączy

ulice Janasa i Zygmunta Starego. Ale 
nieprzyjem ny przejazd przez tory po
w inien zostać zaopatrzony jeś li nie w 
barierę, to przynajmniej w sygnaliza
cję św ietlną kierow aną z dworca PKP 
w N iew iadom iu. Radny H enryk Ry
szka w raz z R adą D zielnicy planuje 
prace przy ulicy Janasa /naw ierzch
nia asfaltowa, chodnik/. W skazują oni 
na konieczność utw ardzenia ulicy Ja
godowej - połączenia W odzisławskiej 
z Jankow icką- co odciążyłoby rondo 
na skrzyżow aniu  W odzisław skiej i 
Reymonta. Zaś kom puter sygnaliza
cyjny, kierujący św iatłam i pod w pły
wem nadjechania określonej liczby 
pojazdów , zostanie um ieszczony na 
skrzyżowaniu Wodzisławskiej z Hetmań
ską, skąd w godzinach szczytu bardzo 
trudno wydostać się w kierunku centrum 
miasta.

/gw /

Sympozjum
psychiatryczne

W dniach od 19 do 22 października br. w 
ośrodku MOSiR-u w Rybniku-Kamieniu 
odbywać się będzie VI Polsko-Niemieckie 
Sympozjum Psychiatryczne pod hasłem 
"Od pacjenta do osoby. Perspektywy deinsty
tucjonalizacji". Zostało ono zorganizowane 
przez Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdro
wia Psychicznego oraz Państwowy Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 
Wśród wykładowców sympozjum zapowia

dane są takie naukowe sławy, jak Zygmunt 
Baumann z Londynu czy Stanisław Dą
browski z Warszawy. W piątek dzień refera
towo-warsztatowy sympozjum - będą poru
szane problemy deinstytucjonalizacji placówek 
psychiatrycznych w Nadrenii oraz w Rybni
ku, zaś warsztaty będą poświęcone min. roli 
pielęgniarek, hospitalizacji domowej oraz opie
ce w środowisku rodziny zastępczej nad cho
rymi psychicznie i nerwowo.

Część referatowa, warsztaty oraz spotkania 
nieoficjalne będą wszechstronną okazją do 
poznania podobieństw i różnic psychiatrii nie
mieckiej i polskiej. /gw/

Telefony do  redakcj i

Zwierzęta pod kołami
Zadzw onił do naszej redakcji czy

telnik, aby zw rócić uwagę na zacho
wanie kierowców . W iele mówi się o 
bezpieczeństwie na drogach, o ostroż
nej jeździe , organizuje się akcje ma
jące na celu zw iększenie bezpieczeń
stwa dzieci na drogach. Nie ma nato
m iast w tych dyskusjach miejsca na 
słowo w obronie zwierząt. W ostat
nim tygodniu na ulicy Świerklańskiej 
zginął pies. N ie jak iś wychudzony, 
bezdomny szczeniak. Duży, zadbany, 
ładny. M ógł być ulubieńcem domow
ników i zapewne dobrym strażnikiem. 
K ierow ca, który go potrącił, z pew
n o śc ią  u szkodz ił sobie sam ochód.

Obserwacje...

Na Nowinach
W kościele pod  wezwaniem iw. Jadwi

g i na Nowinach odpust przypada na 
dzień 15 października. W jego  pobliżu 
od świtu tego dnia trwa “bombardowa
nie ” słyszalne w całej dzielnicy. Przed 
samym wejściem do świątyni strzelają 
petardy, korki, balony. Dym, smród, 
przeraźliwe gwizdy, choć akurat trwa 
msza. Ktoś powie, że tak było zawsze, 
że to odpustowa tradycja. To prawda, 
ale trwa jakieś odczłowieczenie, przy
zwolenie na deptanie świętości. I  cóż by 
tu poradził nawet ksiądz, kiedy tłumy 
akceptują “zabaw ę” latorośli. Strach 
pomyśleć, że takie będą Rzeczpospoli
te... Z.G.

Odpowiadamy na listy

Jeszcze o zwierzętach - 
oswojonych i dzikich...
Bardzo ucieszył mnie list Pani Haliny 

Wiek o Okrzeszyńcu, a właściwie o zwie
rzętach. Muszę Panią uspokoić - jestem 
ogromnym przyjacielem zwierząt. Z wiel
kim współczuciem i żalem patrzę na na
rzędzie tortur jakim jest kaganiec dla psa. 
Z różnym skutkiem, niestety, walczę o 
przetrwanie osiedlowych kotów. Zga
dzam się z Panią że wrogość do psa wpa
jana przez niektórych rodziców dzieciom 
od urodzenia jest wielce przerażająca. 
Człowiek wychowany w takiej atmosfe
rze nie będzie już nigdy czuły dla psa i 
kota - ale, czego nie uświadamiają sobie 
dorośli - także dla człowieka. Być może 
właśnie dla własnego rodzica.

Ciągle szukam sprzymierzeńców natu
ry, dlatego dziękuję za wsparcie. Nasz 
stosunek do braci mniejszych być może 
różni się tylko tym, że z jednakową sym
patią i troską odnoszę się nie tylko do 
psów, ale i do bezbronnej leśnej zwie
rzyny, której właśnie tu na Okrzeszyńcu 
bardzo się spodobało i gdzie nikt nie ma 
prawa niszczyć jej domu. I Pani przecież 
też ma podobne zdanie.

Z.G.
P.S. Pozwoli Pani, że znów podpiszę się 
inicjałami.

Jubileusz 
w SP 6

W Dniu Edukacji Narodowej w 
Szkole Podstawowej nr 6 uroczy
ście obchodzono przypadający na 
ten rok jubileusz 90-lecia.

Z tej okazji w kościele parafialnym w 
Rybniku-Zamysłowie odbyła się uroczysta 
msza świętą podczas której homilię wygło
sił o. Aleksander Kwaśny, rektor semina
rium duchownego we Wronkach, absolwent 
szkoły.

Jubileusz stał się też okazją do zorganizo
wania uroczystej akademii, podczas której 
uczniowie zaprezentowali słowno-muzycz
ny montaż o historii szkoły. Obejrzeć moż
na było również dawne kroniki, zdjęcia od 
1905 roku, zwiedzić izbę pamięci.

Na uroczystości zaproszonych zostało 
ponad 150 absolwentów. Zjawili się m. in. 
prezydent Józef Cyran, dyrektor d/s eko
nomicznych Elektrowni Rybnik Bogusław 
Biegiesz, dyrektor d/s pracowniczych kop. 
“Jankowice” Ryszard Paprotny, dyrektor 
WPK Jastrzębie Bronisław Stebel

Po akademii był czas na zwiedzanie szko
ły, rozmowy w dawnych klasach i poczę
stunek. /a/

Pewnie naw et się nie zatrzymał...
Z pow odu nieuw agi i nadmiernej 

szybkości sam ochodów  giną ludzie i 
zw ierzęta , te ostatn ie  m ają  jednak  
m niejsze szanse. Z w racajm y w ięc 
uwagę rów nież na czw oronożnych 
przechodniów . /a/
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gdzie spotkała sie z przeorem klaszto
ru jasnogórskiego, a także, za pośre
dnictwem radia watykańskiego złoży
ła papieżowi Janowi Pawłowi II ży
czenia z okazji 17. rocznicy pontyfi
katu. U dała się rów nież do m iejsco
w ości B łonie koło K utna, m ie jsca  
urodzenia gen. W ładysław a Andersa. 
U czestniczyła także w nadaniu im ie
n ia  genera ła  jedne j z oko licznych  
szkół.

U biegła środa była ostatnim  dniem 
pobytu generałow ej A ndersow ej w 
Rybniku. Spotkała się ona z delega
cją  W ojskowej Komendy U zupełnień 
w Rybniku oraz dziećmi i m łodzieżą 
z rybnickich szkół.
- Spraw iliście m i na koniec ogromną  
przyjem ność  - zw róciła się do orga
nizatorów  pożegnania generałowa. - 
Miałam okazją zetknąć się dziś z  tym  
co kocham  na jbardzie j - dziećm i i

Przy rynkowej skarbonce

c.d. ze strony 1

U roczystości rozpoczęła  m sza św. 
w bazy lice  św. A nton iego , a w ygła
szający hom ilię  ks. p ra ła t A lojzy  
Klon naw iązał w niej do problem u

Kompozycji Szopena” oraz n ieśm ierte lne  
“Czerwone maki...”

Irena Andersowa, sama związana pro
fesjonalnie z muzyką, wysoko oceniła 
kunszt rybnickich uczniów, reagując na 

w ystęp bardzo
spontanicznie i 
gorąco. Następ
nie generałowa 
p o d p is y w a ła  
k siążk ę  m ęża 
“Bez ostatniego 
r o z d z i a ł u  ” , 
k s iążk ę , do 
k tó re j o s ta tn i 
rozdział dopisała

upadku  au to ry te tó w  m o ra ln y ch  i 
p o trz e b y  ich  o d b u d o w y . T ak im  
w zorcem  osobow ym  dla m łodzieży, 
w  czasach  kiedy patrio tyzm  i honor 
są  słowam i używanymi bardzo rzad
ko, a m iłość do o jczyzny s ta ła  się 
pustym  frazesem , m oże być postać 
gen. W ładysław a A ndersa. N a m szy 
został rów nież odczytany  list arcy
biskupa D am iana Z im onia.

Po n ab o żeń stw ie  i p o w itan iu , 
przy w tórze p ieśni “Czerwone maki 
na Monte Cassino ”, Irena R. Anderso
wa odsłoniła tablicę z imieniem gene
rała wmurowaną w ścianę siedziby pry
watnej szkoły podstawowej mieszczą
cej się w salkach katechetycznych przy 
parafii św. Antoniego. Po zwiedzeniu 
szkoły goście udali się do Teatru Zie
mi Rybnickiej, gdzie miała miejsce dal
sza część u roczystości. U czniow ie 
szkoły przygotowali program, na który 
złożyły się fragmenty książki generała 
Andersa “Bez ostatniego rozdziału ” , 
ukazujące poszczególne etapy jego ży
cia i działalności oraz utwory poetyc
kie oddające cześć żołnierzom  spod 
Monte Cassino. Wystąpiła także Orkie
stra Kameralna rybnickiej szkoły mu
zycznej pod dyrekcją Eugeniusza S ta
warskiego w repertuarze złożonym z 
utworów m.in. Brahmsa, Schuberta i 
Bizeta, a także z transkrypcji “Kompozycji

Pod pomnikiem poświęconym m.in. ofiarom Katynia

dopisała historia. Pierw
szą dedykację Irena 
Andersowa wpisała 
uczestnikowi bitwy 
pod Monte Cassi
no, rybniczaninowi 
Ryszardowi Tloł
ce, którego generał 
Anders dekorował 
k rzyżem  V irtu ti 
Militari pod Anco
ną. Następnie odby
ła spacer po Rybniku, a wrzucając da
tek do rynkowej skarbonki wspom o
gła budowę orzepowickiego szpitala. 
O bejrzała też wystawę "Rybnik moje 
miasto" w M uzeum. Złożyła rów nież 
kw iaty  pod pom nik iem  "P am ięci 
Tych, którzy spoczęli w obcej ziem i... ” 
na rybnickim  cm entarzu.

W niedzielę generałowa A nderso
wa, k tóra  za trzym ała się w  hotelu  
“Olim pia” w K amieniu, w zięła udział 
we mszy świętej w tam tejszym  ko
ściele, dokąd udała się bryczką udo
stępnioną przez ranczo “G ena” . Po 
nabożeństwie mieszkańcy K am ienia 
zgotowali znakomitem u gościowi go
rącą  owację. W kolejnym  dniu w izy
ty z generałow ą spotkał się prezydent 
Józef M akosz a następnie , w raz z 
organizatoram i jej pobytu, Irena A n
dersow a udała się do Częstochow y,

wojskiem.
Pożegnała się też z m łodzieżą Ze

społu Szkół Prywatnych, teraz ju ż  im. 
gen. W ładysław a Andersa. W drodze 
na pyrzow ickie lotnisko złożyła je
szcze k ró tk ą  w izy tę  w szp ita lu  w 
P iekarach , by odw iedzić p rzebyw a
ją c ą  tam  na leczen iu  uczenn icę  II 
LO w R ybniku Izę K aznow ską.

*  *  *

Tuż p rzed  odjazdem , Irena  R. A n
dersow a zgodziła  się na kró tk i w y
w iad d la  naszej gazety:

- Pani Generałowo, ja k ie  wrażenia 
z Rybnika zaw iezie Pani do Lon
dynu?

- Ten kolejny  ju ż  p rzy jazd  do Pol-

Nauczyciele uhonorowani
c.d. ze strony 1

Uroczystym ceremoniom wręczania 
nagród towarzyszyły występy szkolnych 
zespołów artystycznych, które wyróż
niono na różnych szczeblach Festiwalu 
Kultury Młodzieży Szkolnej. Na scenie 
zaprezentował się m.in. zespół “Zez” z 
SP 12 w Jastrzębiu, dzieci ze Szkoły Ży
cia w Rybniku, chór z SP 6 w Czerwion
ce i zespół “Voce Segreto” z Żor.

Bardzo interesującą oprawę scenogra
ficzną przygotowali instruktorzy Mło
dzieżowego Domu Kultury w Rybniku, 
zaś w “Galerii” teatru można było obej
rzeć wystawę prac plastycznych dzieci 
ze szkół i przedszkoli, która została 
przygo tow ana  przy  w sp ó łu d z ia le  
uczniów.

/r/
* * *

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej do 
Teatru Ziemi Rybnickiej Miejski Zarząd 
Szkół i Przedszkoli zaprosił emerytowa
nych pracowników oświaty.

Ponad 500 osób zebrało się 14 paź
dziernika w TZR aby podziwiać wystę
py dzieci i młodzieży. Zaprezentowały

się m.in. zespoły “Pampersi” z SP 21, 
tańca nowoczesnego z SP 31, Zespół 
Tańca Ludowego “Przygoda”. Występy 
prowadziły dziewczynki z SP 9, a ży
czenia zasłużonym pracownikom oświa
ty składali m.in. wiceprezydent Jerzy 
Kogut, przewodniczący Komisji Oświa
ty RM Tadeusz Szostok i dyrektor ryb
nickiej Delegatury Kuratorium Oświa
ty Jan Bochenek. W szyscy goście 
otrzym ali kwiaty od w ystępujących 
dzieci, a po części artystycznej zapro
szeni zostali na poczęstunek i szampa
na.

Przy okazji wizyty w TZR emeryci 
zwiedzili wystawę prac przedszkolaków 
i obejrzeli kroniki szkół podstawowych. 
Emerytowani pedagodzy byli zadowo
leni ze spotkania, gdyż dało im okazję 
do rozmów w dawnym gronie, a także 
poczucie, że nadal ktoś o nich myśli. 
Wiele osób wyraziło chęć organizowa
nia corocznych imprez tego typu.

Zaproszenia na imprezę do TZR ro
zesłane były do prawie 800 osób. Nie
którzy przyjechali na spotkanie spoza 
Rybnika.

/a/

Skorzystamy 
z doświadczeń

c.d. ze strony 1
Bardzo wysoko ocenieni zostali ryb

niccy fachowcy układający nawierzch
nie asfaltowe i z kształtek, natomiast sam 
materiał daleko odbiega jakością  od 
francuskiego. Podobne energooszczęd
ne oświetlenie stosowane jest w Rybni
ku i Ales, chociaż powszechność tych 
rozwiązań jest u nas o wiele mniejsza.

Już wkrótce rybniccy fachowcy będą 
mieli okazję osobiście poznać realia 
francuskie, bowiem w najbliższym cza
sie złożą wizytę w Ales. /a/

Delegatura Kuratorium Oświaty w 
Rybniku pragnie podziękować za 
przesłane życzenia z okazji Święta 
Edukacji Narodowej.

Życzliwość i sympatia zawarte w 
słowach, które do nas dotarły świad
czą o dużej liczbie przyjaciół jakich 
szkoła ma w środowisku. Świadomość 
ta jest istotnym wsparciem pomocnym 
w codziennej pracy nauczycieli.

W czasie pożegnania z dziećmi z rybnickich szkół

Polski z a lic z a m  do n a jp rz y je m n ie j
szych. N ie spodziew ałam  się tak ie
go p rzy jęc ia  i takiej se rdeczności, 
p o w ie d z ia ła b y m  n a w e t ta k ie g o  
p iękna. M łodzież je s t tak  cudow na, 
czułam  się o toczona takim  szacun
kiem ... Jestem  bardzo w dzięczna  i 
będę ten  pobyt długo pam ięta ła .

-A  ja k  to je s t  być żoną człowieka - 
legendy, bo p rzec ie ż  Pani sam a  
była i je s t  kobietą o silnej osobo
wości?

zawodu. M yśmy się cudow nie uzupeł
n ia li, ja  cen iłam  to co m ąż rob ił, a 
on docen ia ł m oją  dzia ła lność . K ie
dy m ąż o d szed ł, by ło  mi b ardzo  
c iężko , c iągle je s t  mi bardzo  c ięż
ko, bo choć m inęło  25 lat, ja  nie 
mogę się z tym  pogodzić . I taka j e
stem  wam w szystkim  w dzięczna, że 
o N im  pam iętac ie , że nazw isko  ge
nerała je s t ciągle pow tarzane. On by 
się ogrom nie cieszy ł, gdyby m ógł 
tu p rzy jechać , szkoda, że tego nie 
doczekał...

- M oże to w łaśn ie  sp raw iło , że n a
sze m ałżeństw o było bardzo zgod
ne i m yśm y sob ie  naw za jem  n ie  
przeszkadzali. Mój m ąż był w ielkim  
człow iek iem , pa trio tą , w odzem  n a
ro d u , p o li ty k ie m . Do o s ta tn ic h  
chw il życia  nie zapom niał o m ło
dzieży, stara ł się d la  niej o stypen
dia. Ja byłam  p rzed s taw ic ie lk ą  tej 
“ lekkiej m uzy” , ju ż  w R osji w ystę
p o w a ła m  d la  “ la g e r n ik ó w ” , a 
później do w ojska. N ie z ap rzes ta
łam  w ystępów  na em igracji, co mój 
m ąż bardzo pochw alał i uw ażał, że 
pow innam  się trzym ać sw ojego zawodu

- C ieszym y się, że to Pani może 
wartości, które tak cenił generał, 
przekazyw ać m łodzieży ...

- Jak  so b ie  zd a ję  sp ra w ę , że to 
w szystko dla niego, nie d la  m nie, 
ale ja  je s tem  o sobą  w ie rzącą  i w ie
rzę, że on to w idzi...

- My też mamy taką nadzieję. D zię
kujemy serdecznie za rozmowę i ży
czymy szczęśliw ej podróży .

W iesława R óżańska

Immatrykulacja w Centrum 
Kształcenia Inżynierskiego

We wtorek 17 października na Małej Scenie Rybnickiej odbyła 
się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku Centrum 
Kształcenia Inżynierskiego Politechniki Śląskiej w Rybniku.

Indeks z rąk doc. Szczepana Wyry odbiera studentka I  roku Wydziału Bu
downictwa Centrum Kształcenia Inżynierskiego Krystyna Soińska. Zdj.: sol

Ślubowanie złożone zostało w obe
cności m.in. prorektora d/s dydaktyki 
prof. Bolesława Pochopienia, dzieka
na wydziału budownictwa prof. Anto
niego Motyczki i prodziekana wydzia
łu organizacji i zarządzania dr Wacława

Tego samego dnia w godzinach po
południowych odbyła się podobna uro
czystość dla studentów wydziału bu
downictwa uczących się systemem wie
czorowym.

/a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 3

I r e n a  R .  A n d e r s :

ja  wiem , że  to  d l a  N ie go .. .

Prawie 260 studentów przyjętych w 
tym roku na wydziały budownictwa oraz 
organizacji i zarządzania złożyło uroczy
ste ślubowanie, a 30 osób jako repre
zentacja I roku właśnie na tej uroczy
stości odebrało indeksy.

Wacława Pluskiewicza. Uroczystość prowa
dził dyrektor Centrum Kształcenia In
żynierskiego doc. Szczepan Wyra, a 
obecny na niej prezydent Józef Makosz 
gratulował studentom przyjęcia na stu
dia i życzył dobrych ocen z egzaminów.



Napisali o nas... Co zrobił np. Rybnik? Piękno siedzi w ... szczegółach
/.../ Chciałabym opisać, co dla Polski 
zrobiło miasto z najbezwzględniej wy
zyskiwanego regionu kraju, mianowicie 
Rybnik na Śląsku.

Do Rybnika zaproszono mnie wraz z 
kilkorgiem innych gdańskich pisarzy na 
Dni Literatury. Już to samo, że owe Dni, 
26. z kolei, przetrwały wszelkie zawi
rowania i kryzysy, stanowi pokaźną po
zycję w ankiecie “co zrobiliście?”, bo 
gdzie indziej takie imprezy albo padły 
zupełnie albo wegetują w  formie szcząt
kowej. W Rybniku zaś nie tylko, że się 
trzymają, ale zorganizowane były z wiel
kim rozm achem  /.../ Pod w zględem  
organizacyjnym grało tam wszystko tak, 
że i szwajcarski zegarmistrz nie miałby 
się do czego przyczepić.

Stop, dość o Rybnickich Dniach Lite
ratury, żeby Czytelnik nie pomyślał: “ot, 
przekupili Wieczerską hojną gościnno
ścią, to im teraz podmaśla”. Dalej już o 
samym Rybniku.

Nim tam dotarłam, spędziłam sobotę 
w Katowicach. Były to godziny przy
gnębienia. Stolica Górnego Śląska jest 
brudna, smutna, byle jaka. /.../ Po Ryb
niku nie spodziewałam się niczego lep
szego. Znałam to miasto pobieżnie, z 
przejazdów do rodziny w pobliżu - nie 
robiło krzepiącego wrażenia. Tymcza
sem, gdy wyszłam po raz pierwszy na 
Rynek w niedzielny ranek, aż mnie 
zdzieliło. “Gdzie ja  jestem? - pytałam

się. - W Szwecji? W Austrii? Miasto 
bowiem odpucowane, czyściutkie, gor
liwie eksponujące wszystko, co w nim 
ładne, a co w innych miastach jakże czę
sto ginie w brudzie i zaniedbaniu. Ar
chitektonicznie bowiem Rybnik jest ra
czej przeciętny, gdzież mu do takiego 
np. Zamościa czy Lidzbarka, gdzie co 
spojrzysz, to zabytek. Ale ta pieczoło
w itość, z ja k ą  uw ydatnia się każdy 
gzyms, kolumienkę, attykę, czyni z nie
go coś równie pięknego /.../ Jestem scep
tykiem, więc nie poprzestałam na śród
mieściu. Kiedy cóż, na peryferiach ta 
sama troskliwość! A na dodatek wszy
stko tonie w kwiatach - rybniczanie są 
chyba maniakami /szlachetnymi! / ziele
ni, tyle tam tego i to rozmaitego. Pasa
żem z Rynku do teatru idzie się wśród 
istnych kwiatowych kobierców i kaskad.

A teraz szczyt wszystkiego: bibliote
ka miejska. Nowa! zbudowana już po 
przełomie.* Z rozmachem, prawdziwy 
kombinat kulturalny, z salami wystawo
wymi, do nauki języków, kilkoma czy
telniami, skomputeryzowany, projekto
wany nie na dziś, ale z myślą o XXI 
wieku.

O Rybniku można by jeszcze długo, 
ale kartka się kończy. Więc tylko pod
powiadam rybniczanom, ich prezyden
towi Józefowi Makoszowi i wiceprezy
dentowi /od kultury!/ Jerzemu Koguto
wi, że gdyby im właśnie Wałęsa zadał

A“Ślązaczka” dla miasta

Ciepło w obrazie i słowie
... C iepło w obrazie  i s łow ie ..., 

...aby  każda chw ila  życ ia  była  tak  
p ię k n a  ja k  kw ia ty  na o b razach ..., 
dzięku jem y za  dzie len ie  s ię  sobą  - 
sw oją  w rażliw ością , kolorem , s ło
wem... To ty lko k ilka  fragm entów  
wpisów do księgi pamiątkowej wysta
wionej na kolejnej m alarskiej w ysta
wie w sali i holu M iejskiej B iblioteki 
Publicznej. Jej autorką je s t znana w 
rybnickim środowisku poetka i malar
ka Jad w ig a  M an d era . N a ekspozycji

obecnego na w ernisażu w iceprezydenta 
Je rzeg o  K ogu ta . Już w cześniej arty
stka ofiarow ała obraz przedstaw iają
cy w odzisław ską księżnę Konstancję 
m iastu W odzisław , a obraz ten m oż
na rów nież na rybnickiej w ystaw ie 
zobaczyć. J. M andera oprócz swoich 
obrazów  ofiarow ała m iastu rów nież 
poezję: w iersze “Jest takie m ie jsce” 
i “M iastu mojemu ” we w łasnym  au
torskim , ekspresyjnym  w ykonaniu.

Jadw iga M andera, której ojciec,

Obecny na wernisażu wiceprezydent Jerzy Kogut ogląda portret 
"Ślązaczki" - dar malarki dla Urzędu Miasta.

Zdj.: sol

ekspozycji zgrom adzono ponad 60 obrazów  - 
w w iększości kolorowych bukietów, 
które są  znakiem rozpoznaw czym  tej 
tw órczyn i. A le s ą  też  p o rtre ty , z 
których patrzą kobiece tw arze ...peł
ne rozmarzenia i tajemniczości, jak  
określiła je  jedna  ze zw iedzających 
wystawę. W śród nich - portrety ko
biet w śląskich , regionalnych stro
jach. Jeden z takich obrazów  autorka 
przekazała miastu, zapewne więc tuż 
po zam knięciu wystawy “Ślązaczka” 
zaw iśnie w którejś z sal U rzędu M ia
sta. - Niech swoim uśmiechem ułatwia 
ona władzom m iasta podejm ow anie  
decyzji - pow iedziała Jadw iga M an
dera, informując o swoim darze obecnego

w ięzień O staszkowa, pochowany zo
stał w  M iednoje, otrzym ała od kato
w ickiego oddziału  S tow arzyszenia  
Rodzin Katyńskich, którego sama jes t 
członkiem , pam iątkowe srebrne nu
m izm aty przypom inające trag iczn ą  
“G olgotę W schodu” . P odziękow a
niem były w iersze “M iednoje” i “Nie 
d o czek a łaś  m am o” , pow sta łe  pod 
w pływem  przeżyć zw iązanych z ka
tyńską rocznicą.

N a zakończenie w ernisażu autorka 
zadedykow ała w szystkim  obecnym  
w iersz “Szczęście”.

/r/

cytowane na początku pytanie: “co zro
biliście dla Polski?”, mogą z czystym 
sumieniem odpowiedzieć: 

“Wykorzystaliśmy energię mieszkań
ców, swobodę inicjatywy, tradycję miej
scową, by wzbogacić krajobraz ojczy
sty o piękne i kulturalne miasto”.

Jeśli ktoś powie, że to mało, to pro
szę, wolna droga: niech zrobi więcej...

Janina W ieczerskA 
Fragmenty większego tekstu 

zamieszczonego
w "Dzienniku B ałtyckim", 6.10.95

* Miejska Biblioteka Publiczna im. Kon
stantego Prusa p rzy  ulicy Szafranka  
została oddana do użytku w marcu 1989 
roku.

M uzeum  - S ta ry  R atusz
W ystaw a sta ła  pt. “R ybnik - moje 
m iasto” - czynna /z wyj. poniedział
ków / od 10.00 do 14.00, w środy od 
10.00 do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/ 

A rt C afe - ul. Sobieskiego 
W ystawa obrazów M arian a  L. B ed
n a rk a

R es ta u ra c ja  “ O lim p ia” - K am ień 
P ią tek , 20 p aźd z ie rn ik a  od 20.00 do 
2.00

M ała Scena R ybnicka 
Sobota, 21 paźd z ie rn ik a  od 20.00 do 
2.00

Jan in a  W ieczerska-Z abłocka
mieszka w Gdańsku, jest absolwentka 
polonistyki Uniwersytetu W rocław
skiego. Krytyk literacki, powieściopi
sarka, felietonistka, tłumaczka z języ
ka niemieckiego. Pracowała w wyd. 
"Ossolineum" jako kierownik redakcji 
literatury współczesnej, w latach 1970- 
1975 była zastępcą redaktora naczel
nego miesięcznika "Odra". Od 1976 
roku, aż do rozwiązania pisma w re
dakcji "Czasu". Wykładowca literatu
ry pow szechnej na U niw ersytecie 
Gdańskim, członek - założyciel Stowa
rzyszenia Pisarzy Polskich.

Autorka wystawionych prac 
Jadwiga Mandera.

Zdj.: sol

Czy ktoś z nas zauważył kiedyś gołe
go aniołka na jednej z elewacji rybnic
kich kamienic? Ta misternie wykonana 
płaskorzeźba pośród motywów roślin
nych przypomina nam, iż dawni budowlani

budowlani mieli nie tylko świetne przygoto
wanie fachowe, ale i poczucie humoru. 
Fasadę której kamienicy ozdabia anio
łek? Prawidłowej odpowiedzi prosimy 
szukać na tej samej stronie.

Kina
“A P O L L O ”

20 - 21 paźd z ie rn ik a , godz. 16.30;
22 p aźd z ie rn ik a , godz. 15.30, 17.00
- “ŚPIĄCA KRÓ LEW N A ” /USA/
20 p aźd z ie rn ik a , godz. 18.00, 20.00;
21 p a ź d z ie rn ik a , godz. 18.00; 22 
paźd z ie rn ik a , godz. 18.30,20.15; 23
- 26 p a ź d z ie rn ik a , godz. 20 .00 - 
“ SZALONA M IŁO ŚĆ” /USA/
23 - 26 p aźd z ie rn ik a , godz. 16.00,
1 8 .0 0 - “CASPER” /U SA /_________

Premiera "Nell"
w Rybniku

Dziś w Kinie Premierowym w TZR 
pierwszy dzień wyświetlania “Nell”, ame
rykańskiego filmu Michaela Apteda z 
Jodie Foster w roli tytułowej. Za krea
cję tę ta jedna z najwybitniejszych akto
rek Hollywoodu otrzymała nominację do 
“Oscara”, a partneruje jej Liam Neeson, 
pamiętny Schindler z filmu Spielberga. 
Tę opowieść o żyjącej na marginesie cy
wilizacji młodej kobiecie będziemy mo
gli oglądać do środy 25 października, a 
jej premiera w rybnickim kinie zbiega się 
z premierą polską. /r/

Rozpoznaj się na zdjęciu!
Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym we wtorek 17 paź

dziernika na ulicy Rynkowej i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowa
ną w gazecie fotografię oraz drobny prezent. Będzie to litr 100-procentowego 
soku owocowego. Zapraszamy do zabawy!

W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez Kazimierza Króla z Ryb
nika.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel 
od 9.00 do 17.00.

D K F “ E K R A N ” p rzy  T Z R
23 paźd z ie rn ik a ,g o d z . 19 .00-P R O
JEK C JA  SPECJA LN A  oraz “M A
SKA”, prod. USA, wstęp za karneta
mi i kartam i w stępu

“ P R E M IE R O W E ” p rzy  T Z R  
20 - 25 p aźd z ie rn ik a , godz. 17.00, 
19.00 - “N ELL” /USA/, cena 5,00 zł
24 - 25 paźdz ie rn ika , godz. 15.00, 
26 p aźd z ie rn ik a , godz. 17.00, 19.00 
- “B A TM A N  FO R E V E R ” /U SA /, 
cena 5,00 zł

“ W R Z O S ” - N iedobczyce 
22 p a ź d z ie r n ik a ,  godz . 17 .00 - 
“LEON” /U SA /

“ Z E F IR ” - Boguszow ice 
22- 26 p aźd z ie rn ik a , godz. 17.00, 
19.00, “JA CIĘ K O CH A M , A TY 
ŚPISZ” /USA/

Teatr
T e a tr  Z iem i R ybn ick ie j 

24 p aździern ika , godz. 10.00 - W. 
Szekspir: “KRÓL LIR ” w w ykona
niu Teatru Zagłębia z Sosnowca, w 
roli gł. B e rn a rd  K raw czyk , cena 4,5 
zł

 Koncerty 
B azylika św. A ntoniego 

22 p aźd z ie rn ik a , godz. 17.30 - kon
ce rt m uzyki chó ra ln o -o rg an o w ej: 
Chór “Cantem us” , E lżbieta W łosek / 
organy/
24 paźd z ie rn ik a  - koncert im prowi
zacji organowych, gra W olfgang Se
ifen
/N iem cy/ - koncerty z okazji X DNI 
M UZYKI ORGANOWEJ 

K lub  “ E nerg e ty k ”
22 p aźd z ie rn ik a , godz. 19.00 - kon
cert zespołu TOP ONE - disco polo

 Wystawy 

Dyskoteki 

Aniołek ozdabia kamienicę obok poczty przy ulicy Korfantego

K ino “ A pollo”
Sobota, 21 paźd z ie rn ik a  od 20.00 do 
2.00 gw/

4 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



A becadło
Rzeczy

Śląskich

70 lat diecezji 
katowickiej

W  roku 1000 ukształtow ały się zręby p o lsk ie j adm in istracji ko
ścielnej. D la  całego historycznego Śląska ustanow iono w tedy diece
zję  z  siedzibą w  prastarym  W rocław iu. C hociaż Śląsk zm ie n ia ł po
tem  k ilkakro tn ie  sw oją państw ow ą przynależność,  diecezja w ro
cław ska w  niezm ienionym  p raw ie  kształcie p rzetrw ała do czasu 
pow stań śląskich.

Kiedy w  listopadzie 1918 roku zakoń
czyła się pierwsza wojna światowa i dzia
łacze polscy na Górnym Śląsku zaczęli 
poważnie myśleć o przyłączeniu tej dziel
nicy do polskiej Macierzy, rozważano też 
aspekt kościelny tego zagadnienia. Cho
dziło bowiem o to, by w przyszłości ta 
część Górnego Śląska, która zostanie włą
czona do Polski, nie była kościelnie po
wiązana z diecezją niemiecką, czyli w tym 
przypadku z arcybiskupstwem wrocław
skim. Dlatego już w grudniu 1918 roku 
zwrócono się do arcybiskupa wrocław
skiego księcia Adolfa Bertrama z wnio
skiem o utworzenie delegatury książę
co-biskupiej dla Górnego Śląska. Ar
cybiskup Bertram, jako nieprzychylny 
sprawie polskiej na Śląsku, na takie roz
wiązanie się nie zgodził. Gdyby to uczy
nił, zasugerowałby tym samym całemu 
światu ewentualne granice podziału Ślą
ska na: niemiecki - Dolny Śląsk i polski - 
Górny Śląsk. A jego zamiarem było prze
cież pozostawienie Górnego Śląska przy 
Niemczech. Decyzja ta jednak nie znie
chęciła Polaków na Górnym Śląsku i po 
drugim powstaniu śląskim w październi
ku 1920 roku powstał Wydział Kościelny 
Polskiej Komisji Plebiscytowej, na czele 
którego stanął ks. Michał Lewek. W koń
cu jednak sprawa została przesądzona. Po 
plebiscycie /marzec 1921/ i trzecim po
wstaniu śląskim /maj-czerwiec 1921 /, kie
dy 20 października 1921 roku Rada Am
basadorów dokonała oficjalnego podzia
łu ziem Górnego Śląska między Polskę i 
Niemcy, arcybp Adolf Bertram zmuszo
ny był następnego dnia utworzyć dla tej 
polskiej części Delegaturę Biskupią. Na 
czele nowej delegatury stanął proboszcz 
z Tychów ks. Jan Kapica, ale w praktyce 
wszystkie ważne decyzje miały zapadać 
we wrocławskim wikariacie generalnym 
czyli poza granicą Polski. To oczywiście

oczywiście Górnoślązaków nie mogło zadowo
lić, dlatego polskie władze państwowe i 
kościelne zwróciły się do papieża o wy
łączenie spod jurysdykcji arcybiskupa 
wrocławskiego tych ziem górnośląskich, 
które stały się teraz częścią Polski. Mimo 
sprzeciwu Wrocławia, papież Pius XI w 
listopadzie 1922 roku utworzył na pol
skim Górnym Śląsku bezpośrednio zależ
n ą  od Rzymu Administrację Apostolską. 
Administratorem apostolskim został du
chowny ze zgromadzenia salezjanów, 
pochodzący spod Mysłowic 41-letni ks. 
August Hlond. Przed nowym admini
stratorem stanął ogrom zadań duszpaster
skich i organizacyjnych. Rozpoczęła się 
wizytacja wszystkich parafii, przygotowa
no w Krakowie grunt pod budowę Ślą
skiego Seminarium Duchownego, a tak
że w 1923 roku zaczął wychodzić “Gość 
Niedzielny” i później jego niemieckoję
zyczny odpowiednik “Sonntagsbote”. 
Cały czas jednak oczekiwano najważniej
szej decyzji Stolicy Apostolskiej w Rzy
mie. Zapadła ona dokładnie 70 lat temu. 
Na mocy bulli papieża Piusa XI “Vixdum 
Poloniae Unitas” wydanej 28 paździer
nika 1925 roku, utworzono D IECEZJĘ 
ŚLĄSKĄ czyli katowicką. Nowa pol
ska diecezja weszła w skład metropolii 
krakowskiej i terytorialnie składała się z 
ziem Administracji Apostolskiej oraz z te
renów Wikariatu Generalnego w Cieszy
nie czyli z ziem Księstwa Cieszyńskie
go, które po decyzji Rady Ambasadorów 
z lipca 1920 roku weszły w granice Pol
ski. Terytorium nowej diecezji pokrywa
ło się teraz idalnie z terenami autonomicz
nego województwa śląskiego i w ten spo
sób wspaniale dokonywała się integracja 
należącej do Polski Ziemi Śląskiej.

Na czele nowej diecezji śląskiej stanął 
dotychczasowy administrator, a teraz już 
pierwszy biskup śląski August Hlond. Za

Ks. August Hlond /1881-1948/, salezjanin, administra
tor apostolski na Górnym Śląsku, pierwszy biskup ka
towicki, później Prymas Polski i kardynał. W styczniu 
1992 roku Prymas Józef Glemp otworzył jego proces 
beatyfikacyjny

Zarządzał on diecezją liczącą 4225 km kwa
dratowych, w której w 179 parafiach mie
szkało około 1,12 miliona wiernych, z 
czego 28,5 procent stanowili Niemcy. 
Nowy biskup tak wspaniale kierował 
swoją diecezją że w 1926 roku został 
przez papieża mianowany arcybiskupem 
gnieźnieńsko-poznańskim czyli Pryma
sem Polski, a po roku kardynałem. Die
cezję katowicką więc objął jego następca 
biskup Arkadiusz Lisiecki. Pochodził z 
Wielkopolski i był wybitnym znawcą li
teratury chrześcijańskiej pierwszych wie
ków oraz gorącym społecznikiem tro
szczącym się bardzo o duszpasterstwo ro
botników. Biskup Lisiecki zmarł jednak 
nagle podczas wizytacji w Cieszynie w 
maju 1930 roku. Na śląską stolicę biskupią

biskupią desygnowano więc trzeciego bisku
pa. Został nim również Wielkopolanin ks. 
Stanisław Adamski. Nowemu biskupo
wi przyszło zarządzać diecezją w tragicz
nych czasach okupacji hitlerowskiej. Jed
ną z jego śmiałych decyzji wówczas pod
jętych było zalecenie, aby wobec władz 
okupacyjnych wierni z jego diecezji nie 

deklarowali swoich pol
skich korzeni lecz raczej 
określali się jako: “przy
chylający się do nie
mieckości”. Decyzja ta 
była uzgodniona z wła
dzami polskimi na emi
gracji i jak się okazało 
później, uratowała wie
lu Ślązaków przed de
portacją. Bp. Adamski 
zastraszany i deporto
wany przez gestapo do
żył szczęśliwie końca 
wojny i wrócił do Ka
tow ic. T eraz jed n ak  
okazało się, że Kościół 
Śląski stanie wobec ko
lejnego problemu - ko
munizmu. Schorowane
mu biskupowi Adam
skiemu zaczęło brako
wać sił, w ięc papież 
Pius XII w 1950 roku 
przydzielił mu pomoc
nika, biskupa koadiuto
ra Herberta Bednorza, 
który po śmierci bpa 
A dam skiego w 1967 
roku objął urząd bisku
pa diecezji katowickiej. 
Nowy, czwarty ju ż  z 
rzędu zarządca diecezji 
pochodził z Gliwic. Był 
gruntownie wykształco
ny, z podwójnym dok

toratem z prawa i teologii, ale przede 
wszystkim miał ogromne wyczucie spo
łeczne i umiał dla dobra diecezji wyko
rzystać swój autorytet tak wobec robot
niczej społeczności Górnego Śląską jak 
również wobec nieprzychylnych kościo
łowi władz państwowych i partyjnych. 
Największą chyba nagrodą za duszpaster
ską działalność bpa Bednorza był przy
jazd do Katowic papieża Jana Pawła II, 
który 20 czerwca 1983 roku spotkał się 
ze śląskimi katolikami na lotnisku w Ka
towicach-Muchowcu. Tego samego roku 
papież przyjął rezygnację bpa Herberta 
Bednorza z urzędu biskupiego ze wzglę
du na wiek. Nowym, piątym już bisku
pem diecezji katowickiej został rządzący 
diecezją do dnia dzisiejszego ks. Damian

Sztandar Polski
 Gazeta Rybnicka

70 lat temu "Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka" 

donosiły od 20 do 26 października

- /Kradzież z włamaniem/. W nocy z 18 
na 19 b.m. włamali się nieznani sprawcy 
do mieszkania Konstantego Prudli z Prze
gędzy, gdzie skradli dwa ubrania męskie, 
dwa płaszcze, palto z wojskowego ma
terjału, 5 chustek damskich, 2 suknie 
dam skie, w iejskie damskie ubranie, 
płaszcz dziecinny, dwie czapki zimowe 
dla dzieci i bieliznę przeznaczoną do 
chrztu. Ogólna wartość skradzionych rze
czy wynosi 1192 złotych.

- /Pożar/. W nocy z dnia 20 na 21 b.m. o 
godz. 0,15 wybuchł pożar na kopalni 
Skarboferm w Knurowie, który zniszczył 
doszczętnie warsztat ciesielski; z powo
du tego powstała eksplozja benzyny i ole
ju. Szkoda narazie nie została ustalona.

- /Kradzież roweru/. Dnia 20 b.m. za
meldował Kroc Stanisław, zamieszkały 
w Siemianowicach, że nieznany sprawca 
skradł mu w Katowicach z korytarza 
domu Nr. 8 rower marki “Deutschland”.
- Opis roweru: Czarno lakierowany, kie
rownica stara z nowym dzwonkiem, re
parowane.

N a "Nowinach"

Konsekracja kościoła
K ościół pod w ezwaniem św. Jadw i

gi Śląskiej w rósł już  tak głęboko w 
rybnicki pejzaż, że m łodszym  m ie
szkańcom “N ow in” może się w yda

w ać , że 
ś w ią ty n ia  
ta  stoi tam

od zawsze. A przecież jej budow a zo
stała rozpoczęta przed dwunastu laty.

D opiero odwilż polityczna zw iąza
na z czasam i “Solidarności” dopro
w adziła do w ydania w styczniu 1981 
roku pozw olen ia  na w ybudow anie 
tam kościoła. Tego samego roku w 

W ielki Poniedziałek pośw ięco
no teren pod budowę. W 1981 
roku na m iejscu  rozpoczęto  
rów nież katechizow anie dzieci 
i m łodzieży , a po trzebne do 
tego salki przygotowano w blo
kowych m ieszkaniach. Od je
sieni 1981 roku msze św. odprawiono

Arcybiskup Damian Zimoń w kościele 
św. Jadwigi Śląskiej namaszcza olejem 

krzyżma świętego specjalne płytki zwane 
"zacheuszkami”

(po lewej u góry - jedna z nich)

odpraw iano pod zadaszeniem  na spe
cjalnie przygotowanym  placu. N ato
m iast nowa parafia została erygow a
na oficjalnie 17 stycznia 1982 roku z 
terytorium  należącego dotąd do para
fii św. Józefa  w R ybniku. W iosną 
1983 roku rozpoczęto  budow ę ko
ścioła pod w ezwaniem  św. Jadw igi 
Śląskiej. Budowniczym  św iątyni zo
stał 35-letn i w tedy, energiczny ks. 
Henryk Jośko z Żor, ustanowiony dla 
tej parafii proboszczem  w 1982 roku. 
Mimo ciężkich czasów  prace postę
pow ały i 7 października 1985 roku 
mury nowo oddanej św iątyni pobło
gosławił nowo wyświęcony wtedy bi
skup katowicki Damian Zimoń. K o
ściół wymagał jednak jeszcze w ielu 
prac. Trzeba było wykończyć prezbi
terium , zamówić ławki, w stawić w i

traże. Nie było też stałe
go ołtarza. D latego ko
ściół w ciąż czekał na ofi
c ja ln e  p o św ię c e n ie  - 
konsekrację. Tę uroczy
sto ść  p a ra f ia  p rzeży ła  
dopiero w ostatni ponie
działek 16 października, 
dokładnie w liturgiczne 
wspom nienie swojej pa
tronki św. Jadwigi. L icz
nie przybyli parafianie i 
w ielu gości - ponad 20 
księży z arcybiskupem  
D am ianem  Z im oniem  
na czele, przedstaw iciele

Granice diecezji katowickiej w latach 
1925-1992 przedstawia Unia przerywa
na, zaś granice archidiecezji katowic
kiej ustanowionej w 1992 roku poka
zuje linia ciągła

Zimoń z Niedobczyc, konsekrowany w 
Katowicach w czerwcu 1985 roku. Do
niosłym wydarzeniem za jego duszpaster
skich rządów była zmiana granic diece
zji katowickiej, którą zarządził papież Jan 
Paweł II bullą “Totus Tuus Poloniae Po
pulus” z 25 marca 1992 roku. Papież 
stworzył metropolię górnośląską składa
jącą  się z diecezji katowickiej jako arcy
biskupstwa oraz diecezji gliwickiej i opol
skiej. Bp. Zimoń przyjął wtedy obowiąz
ki i godność arcybiskupa. I chociaż w tej 
sytuacji wzrosła ranga diecezji katowic
kiej, zmniejszyło się jej terytorium. Część 
północna czyli dekanat lubliniecki, Sa
dowski, tarnogórski, Orzechowski i świer
klański oraz część piekarskiego weszły 
w skład diecezji opolskiej. Natomiast po
łudniowa część dawnej diecezji katowic
kiej czyli Ziemia Cieszyńska, odeszła zu
pełnie poza granice górnośląskiej metro
polii i współtworząc diecezję bielsko-ży
wiecką weszły w skład metropolii kra
kowskiej.

W kołach kościelnych można czasami 
posłyszeć sugestię, że diecezja katowic
ka należy do najlepiej zorganizowanych 
i duszpastersko postępowych diecezji w 
Polsce.

M arek Szołtysek

przedstawiciele m iasta, proboszcz rybnickiej para
fii ewangelicko-augsburskiej oraz za
przyjaźnieni z parafią  goście zagra
niczni. Głównym punktem uroczysto
ści była konsekracja dokonana przez 
konsekratora arcybiskupa D am iana 
Zim onia. Pośw ięcił on ściany i nowo 
postaw iony kam ienny ołtarz, a na
stępnie wmurował w ołtarz relikwiarz 
z doczesnym i szczą tkam i św iętej 
Oktaty męczennicy. Święta ta żyła na 
przełom ie III i IV w ieku i w ym ienio
na je s t w M artyrologium  Rzymskim, 
które je s t oficjalnym  spisem uznaw a
nych przez kościół świętych. N astęp
nie ks. arcybiskup dokonał pom aza
nia środka i czterech rogów ołtarza 
olejem  krzyżm a św iętego. Tym sa
mym krzyżm em  pom azał też ściany 
kościoła w dwunastu specjalnie przy
gotow anych do tego celu m iejscach. 
Są to marmurowe płytki o wymiarach 
10 na 10 cm ze znakiem  krzyża zwa
ne “zacheuszkam i”, które na wysoko
ści około dwóch m etrów wm urow a
no w ściany. Po cerem onii konsekra
c ji o d p raw io n a  z o s ta ła  u ro czy s ta  
m sza święta. L iturgia poprzez czyta
nia biblijne naw iązyw ała do cerem o
nii pośw ięcenia odbudowanej świąty
ni jerozolim skiej z czasów  proroka 
N ehem iasza. Liturgię uśw ietniał też 
chór i liczne poczty sztandarowe.

T ekst i zdj.: 
M arek S zołtysek
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Zarząd Miasta informuje
Zarząd M iasta Rybnika ogłasza

PRZETARG OFERTOW Y NA SPRZEDAŻ NIERUCH OM O ŚCI 
STANOW IĄCEJ W ŁASNOŚĆ GM INY M IASTA RYBNIKA.

Przedm iotem  przetargu jest: nieruchom ość położona w R ybniku-B oguszow i
cach przy ul. M ałachowskiego nr 46 zapisana w KW 117.209 parcela nr 1922/ 
113 na k.m. obręb Boguszow ice o pow ierzchni 862 m kw. 

wartość składnika budowlanego 34.490,00 zł
wartość gruntu 5.810,00 zł
cena wywoławcza 40.300,00 zł

Bliższych inform acji udziela N aczelnik W ydziału Lokalowego Urzędu M ia
sta Rybnika, tel. 24-168 lub 25-344. Oferty zaw ierające proponow aną cenę 
nabycia w/w nieruchom ości należy składać w W ydziale Lokalow ym  U rzędu 
M iasta Rybnika przy ul. 3 M aja 12, pokój nr 9 w term inie do dnia 23 paź
dziernika 1995 r. W izja nieruchom ości odbędzie się w dniu 20 październi
ka 1995 r. o godz. od 9.00 do 11.00. Przetarg odbędzie się w dniu 24 paź
dziernika 1995 r. o godz. 10.00 w sali nr 37, I piętro budynku Urzędu  
M iasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. U czestnicy przetargu winni w płacić 
wadium w w ysokości 10 procent ceny w ywoławczej tj. kwotę 4.030,00 zł w 
kasie Urzędu M iasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. W a
dium przepada w przypadku uchylenia się od zaw arcia stosownej umowy ucze
stnika wygrywającego przetarg. Dodatkow o należy w płacić koszt organiza
cyjny przetargu w  wys. 15,00 zł. W przypadku w ygrania przetargu wadium 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchom ości. U czestnik przetargu w i
nien zapoznać się z regulam inem  przetargu, który je s t do wglądu w W ydziale 
Lokalowym U rzędu M iasta Rybnika przy ul. 3 M aja 12. Zarząd M iasta Ryb
nika zastrzega sobie prawo odstąpienia w  każdej chwili od przetargu bez po
dania przyczyny.

L P G  -  G A S
 SZKOLENIA MONTAŻ SPRZEDAŻ 

Restauracja “OLIMPIA” w Rybniku-Kamieniu
zaprasza na

Bal Sylwestrowy
oraz 6 stycznia 1996 roku na

III Rybnicki Bal Charytatywny
pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika z udziałem 

Bilety do nabycia w restauracji “Olimpia”.

Kronika policyjna

Srebro w księgarni
W nocy z 8 na 9 października nieznani 
sprawcy wkradli się do “Księgarni św. 
Krzysztofa” przy ulicy Górnośląskiej w 
Niedobczycach. Sprawcy po zerwaniu 
kłódek skradli ze środka artykuły che
miczno-drogeryjne, papierosy i srebrne 
łańcuszki o łącznej wartości około 400 
złotych.

Wandalizm w Kamieniu
Tej samej nocy w Kamieniu przy ulicy 
Arki Bożka nieznany sprawca włamał 
się do niewykończonego jeszcze budyn
ku jednorodzinnego. Po w yważeniu 
drzwi wejściowych sprawca wyrwał ze 
ściany 20 metrów przewodu elektrycz
nego oraz skradł 15 metrów miedzian

ych rur instalacji centralnego ogrzewa
nia.

Znowu “Ruchy”
W ubiegłym tygodniu ofiarą złodziej
skiego procederu padło pięć kiosków 
“Ruchu”. 10 października o godz. 0.30 
patrol policji przy ul. Lompy w Bogu
szowicach zatrzymał po pościgu dwóch 
mężczyzn, którzy z tamtejszego kiosku 
skradli podpaski, baterie i papier toale
towy o łącznej wartości 17 zł. Tego sa
mego dnia nie schwytano niestety zło
dzieja, który z kiosku przy ul. Racibor
skiej skradł papierosy. Zaś w pechowy 
piątek 13 października okradziono z 
papierosów kioski w Niedobczycach 
przy ul. Górnośląskiej i w Boguszowicach

6  

Boguszowicach przy ul. Małachowskiego. Podob
nej kradzieży dokonano też w sobotę 14 
października przy ul. Powstańców w 
centrum Rybnika.

Okradają złomowiska 
Pomiędzy 6 a 9 października z placu 
złomowiska przy ul. Kłokocińskiej nie
znani sprawcy skradli części jezdne po
jazdów, tzw. reduktory, o łącznej war
tości 2 tys. zł.

Zżarte cinquecento 
W łaścicielka samochodu fiat cinque
cento zawiadomiła policję, że w piątek 
13 października w godzinach przedpo
łudniowych przy ul. Kilińskiego nie
znani sprawcy wylali na lakier jej sa
mochodu żrącą substancję chemiczną. 
Środek ten spowodował zniszczenie 
lakieru na samochodzie.

K radną kable
W poniedziałek 9 października w Ra
dziejowie przy ul. Dygasińskiego nie
znany sp raw ca dokonał k radzieży  
p rzew odów  ośw ie tlen ia  u licznego  
wartego 1 tys. zł. Tego samego dnia 
w Jankow icach przy ul. Boguszow ic
kiej na podobnej kradzieży przyłapa
ny został kolejny sprawca.

Rabunki
W so b o tę  14 p a ź d z ie rn ik a  oko ło  
godz. 21.00 w Boguszow icach przy 
ul. Jastrzębskiej trzej zamaskowani w 
kominiarki mężczyźni dokonali napa
du na stację benzynow ą przy kop. Jan
kowice. Przy użyciu noża i pistoletu 
obezw ładniono dwóch sprzedawców  
i skradziono im około 6 tys. zł. N ato
m iast w poniedziałek 16 października

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM GARBUSA
Rybnik, ul. Dworek 7/52 

* * *
SPRZEDAM DZIAŁKĘ  

Z ALTANKĄ W RYBNIKU.
Wiad.: Piece, ul. Graniczna 30

* * *
DOBERMANA 

6-miesięcznego sprzedam. 
Rybnik, ul. Kościuszki 9

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

teł. 27-616

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA 
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), tel. 28-825/ 
dyżuruje prawnik, udzielający 

bezpłatnie porad

Gabinet
internistyczny
Grażyna POTERA 

lekarz specjalista 
chorób wewnętrznych 

Rybnik, ul. Św. Jana 5 
- I piętro wtorki, piątki 

15.30 - 16.30
wizyty domowe - tel. 26-883

100,3 MHz

Dział Reklamy i 
Racibórz, Pl. Dworcowy 16 
tel./fax (0-36) 15-45-82 

Rybnik, Rynek 6  
tel. (0 -3 6 ) 23-975

Redakcja radia 
tel. (0-36) 15-42-21

(0-36) 15-42-22
października o godz. 2.00 przy ulicy św. Józefa 
niedaleko baru “N ow inianka” trzej 
nieznani sprawcy przew rócili na zie
mię m ężczyznę, rabując mu portfel z 
d o k u m e n ta m i i p ie n ię d z m i o ra z  
skórzaną kurtkę. Straty wyniosły oko
ło 450 zł.

Złodziej ze Słow acji
We w torek 10 października do domu 
w Rybniku przyjechała kobieta z pew
nym obyw atelem  Słowacji. Podczas 
w noszen ia  w alizek  ów  m ężczyzna 
przyw łaszczył sobie jed n ą  torbę oraz 
portfel z dokum entam i i pieniędzm i. 
Była tam dosyć pokaźna suma pocho
dząca ze sprzedaży m ieszkania. Ob
cokrajow iec odjechał w nieznanym  
kierunku.

K ierowca bez w yobraźni
W poniedziałek 16 października pod
czas rutynowej kontroli polic ja  za
trzym ała k ierow cę autobusu, który 
wiózł na basen dzieci z przedszkola 
w G olejowie. U kierowcy stw ierdzo
no 1,2 prom ila alkoholu. Spraw ą za
ję ła  się prokuratura. /szoł/

W raz ie  p o t rze b y
TELEFONY ALARMOWE 

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 20 do 26 października, Apteka, ul. 
Morcinka 14, Rybnik-Niewiadom, tel. 26-031

e k s p r e s s

R y b n ik , R eja  2

Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

. . . U  N AS 
SZYBKO 
I TANIO

• 1 cm2 - 0,80 zł
• 1 słowo - 0,50 zł

w artykułach sponsorowanych
• 1/4 strony - 150 zł
• 1/2 strony - 270 zł
• 3/4 strony - 350 zł
• 1 strona - 500 zł

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,65 11,20 13,60 7,40
Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90
TA R G 9 ,00 -9 ,6 0 10,90-11,60 12,90-14,00 7 ,00 -8 ,10

Owoce/Warzywa pomidory ogórki marchewka ziemniaki

Raciborska 1 5 2,60 3,50 0,50 0,45
M ie jska  2 2,80 3,30 0,50 0,45
TA R G 1,20 -2 ,50 1 ,60 -3 ,20 0,50 - 0,60 0,45

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka

Rynkowy 2 0 0 g -1 5 0 1,90 0,30 1,05
Jan N o g a  i s-ka 200g -1 ,50 1,90 0,28 1,00
TA R G 227g -1 ,50 1 ,65 -1 ,80 2 5 0  - 3,20 0 ,8 3 -1 ,0 0

W aluty 100
dolarów

100
marek

1 00  koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 242,00/244,00 170,50/172,00 9,00/9,15 49,00/49,50
Delikatesy, ul. Miejska 241,00/244,50 170,00/172,50 9,00/9,20 48,00/49,30
G a llu x , Rynek 241,00/244,50 170,00/172,50 9,00/9,20 48,50/4950

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Vanessa RADIO
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W sobotę 14 października koszykarki 
RMKS-u - “Partners” Rybnik wyjechały 
do Brzegu Dolnego, aby tam zmierzyć się 
w pierwszym w tym sezonie pojedynku li
gowym z drużyną AZS-u Rokity Wrocław. 
Wrocławski zespół w ubiegłym sezonie 
występował w grupie A i po zakończeniu 
ligowych rozgrywek uplasował się na I miej
scu i tym samym uzyskał awans do finało
wego turnieju, z którego najlepsza drużyna 
awansowała do koszykarskiej ekstraklasy. 
W turnieju tym koszykarki z Wrocławia 
zajęły dalsze miejsce i tym samym pozosta
ły w II lidze. W tym sezonie na skutek 
podziału II ligi na dwie grupy, oba zespoły 
znalazły się w tej samej. Po bardzo zacię
tym i dramatycznym spotkaniu koszykar
ki RMKS-u “Partners” Rybnik pokona
ły drużynę AZS-u ROKITY Wrocław 
78:73 prowadząc po I połowie 35:32. W 
pierwszej połowie spotkania koszykarki 
AZS-u zastosowały krycie na całym boisku, 
co utrudniało rybnickim koszykarkom 
rozgrywanie piłki. Pomimo tego zespół 
RMKS-u “Partners” od pierwszych minut 
spotkania wyszedł na prowadzenie. Z bie
giem czasu miejscowe koszykarki poprawiły 
celność rzutów i powoli zaczęły odrabiać 
straty. Na minutę przed końcem I połowy 
na tablicy świetlnej pojawił się wynik remi
sowy 32:32. Jednak w ostatniej sekundzie 
tej połowy Agnieszka Kuszka zdobywa 3 
pkt i dzięki niej RMKS “Partners” Rybnik 
udaje się na przerwę z 3-punktowym pro
wadzeniem 35:32. W drugiej połowie spo
tkania rybnicki zespół jak gdyby zapomniał,

Regaty 
na Zalewie

jak się gra w koszykówkę. Bardzo nerwo
w ą i mało skuteczną grę wykorzystują ko
szykarki z Wrocławia, i szybko wychodzą 
na prowadzenie. W 14. minucie II połowy 
ich przewaga nad rybnicką drużyną docho
dzi do 9 pkt
/65:56/. Od tego momentu wszystko zaczę
ło się zmieniać jak w kalejdoskopie. Ryb
nicka drużyna odzyskuje wiarę w swoje 
umiejętności i krok po kroku niweluje stra
ty punktowe poniesione w drugiej części po
jedynku. Na 4 minuty przed końcem spo
tkania, po bardzo skutecznym okresie gry

Agnieszka Kuszka, zdobywczyni 26 pkt 
w spotkaniu z  AZS-em Rokita Wrocław

W sobotę 14 października br. w Domu 
K ultury  w R ybniku-C hw ałow icach 
odbył się międzydzielnicowy turniej sza
chowy. W rywalizacji uczestniczyło 48 
zawodników, podzielonych na 12 zespo
łów. W skład drużyny wchodziło 4 zawodników

zespół RMKS-u ‘Partners” Rybnik obejmu
je prowadzenie 67:66. Ostatnie minuty spo
tkania to bardzo zacięta walka o każdą pił
kę. Rybniczanki bardzo umiejętnie się bro
nią i kilkoma kontrami powiększają swoją 
przewagę nad zespołem z Wrocławia. W 
międzyczasie za 5 przewinień boisko opu
szczają D. Sęk, G. Fulbiszewska i A. Ku
szka. Pomimo znacznego osłabienia zespo
łu rybniczanki dzielnie się bronią i dzięki 
temu nie oddają ciężko wywalczonego zwy
cięstwa. W rybnickim zespole bardzo do
brze zagrała Agnieszka Kuszka, która w I 
połowie zdobyła aż 17 pkt. Oprócz niej na 
pochwałę zasługuje cały zespół łącznie z tre
nerami, którzy robili wszystko, aby ich podo
pieczne wyszły z tego pojedynku zwycię
sko.

Po zakończeniu spotkania trener zespołu 
gospodarzy Jerzy Onyszkiewicz powiedział: 
Od samego początku spotkania byłem za
skoczony bardzo dobrą postawą drużyny z  
Rybnika. Jednak w drugiej połowie zmieni
liśmy taktyką i moje dziewczyny wyszły na 
prowadzenie. Ale w ostatnich minutach spo
tkania opadły z  sił, co w głównej mierze 
przyczyniło się do porażki mojego zespołu. 
Punkty dla RMKS-u “Partners” Rybnik 
zdobyły: Agnieszka Kuszka 26, Natalia 
Skrago 16, Agnieszka Grelak 10, Agata 
Kuśmirak 9, Agata Tomaszewska 9, Ga
brysia Fulbiszewska 4, Danuta Sęk 4.

W innych meczach: AZS AWF Kraków 
- Wisła II/ Górnik Wieliczka 61:63, Mer
kury Brzeg - Lew Legnica 73:61, Cieszy
nianka - Stal Stalowa Wola 71:77, Glinik 
Gorlice - Stal Bobrek Bytom 105:44, pau
zowała Korona Kraków.

M arcin Troszka

4. m. Niedobczyce /9 pkt/, 5. m. Śród
mieście /9 pkt/, 6. m. Chwałęcice /9 pkt/ 
, 7. m. Boguszowice II /8 pkt/, 8. m. 
Boguszowice III /6 pkt/, 9. m. Chwało
wice II /6 pkt/, 10. m. Nowiny Północ 
/5 pkt/, 11. m. Wielopole /4 pkt/, 12. m.

Międzydzielnicowy turniej szachowy15 października na Zalewie Rybnic
kim rozegrano “Regaty o B łękitną  
Wstęgę Jeziora Rybnickiego”. W nie
zbyt sprzyjających warunkach pogodo
wych - przy słabym wietrze rywalizo
wało ze sobą 36 łodzi w trzech klasach. 
W klasyfikacji bezwzględnej i klasie 
Omega najlepsza okazała się załoga klu
bu LOK Garland z Gliwic /Jarosław 
Jamruz, Ilona Jamruz, Jarosław Wójcik/. 
Drugie miejsce zajęła załoga Klubu 
RKS “Energetyk” /Mirosław Małek, 
Katarzyna Małek, Sławomir Sarna/, a 
trzecie KS Niedobczyce /Stanisław Ja
skot, Lucjan Wrzosek, Adam Toman/.

W klasie Cadet i Optymist bezkonku
rencyjni okazali się rybniczanie z RKS 
“Energetyk”, którzy zdobyli punktowa
ne trzy miejsca. Pierwsze miejsce w  kla
sie Cadet zajęli Jakub Lewandowski i 
K rzysztof Madaj, drugie - Jagoda  
Lewandowska i Alicja Wałach, a trze
cie Tomasz Szmitka i Bartosz Holo
na. N a Optymistach najlepsi byli wie
lokrotni zwycięzcy w  swoich katego
riach: Maciej Siedlaczek /pierw sze 
miejsce/, M ichał Olchawski /drugie 
miejsce/, Paweł Piszczyk /trzecie miej
sce/. /a/

W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 na 
Zalewie Rybnickim rozpoczynają się 
regaty - Puchar Rybnika, zaliczane do 
klasyfikacji Interpuchar ’95.

Regaty rozegrane zostaną w klasach: 
O p tym ist, C adet, E uropa, L aser, 
OK’Dinghy, Mistral, Raceboard. Orga
nizatorzy - sekcja żeglarska RKS Energetyk

wodników. Najwyższym tytułem sza
chowym legitymował się mistrz krajo
wy Marcin Wałach ze Śródmieścia. 
Lecz od początku do grona faworytów 
należały  zespoły dzieln ic: Sm olna, 
Chwałowice i Boguszowice, które mia
ły w  swoich zdolnych i utalentowanych 
zawodników. Walka pomiędzy drużyna
mi by ła  bezkom prom isow a, liczba  
świetnych partii była spora!

Ostatecznie pierwsze miejsce zdobył 
zespół dzielnicy Smolna z 16 punkta
mi, który w decydującym pojedynku 
pokonał zespół dzielnicy Boguszowic 
3:1. Drugie miejsce zajął zespół dziel
nicy Boguszowice /13 pkt./ prowadzo
ny przez znakomitego działacza Wiesła
wa Miłkowskiego. Trzecie miejsce zajął 
zespół dzielnicy Chwałowice /12 pkt/ 
prowadzony przez kaprala Marka Wo
laka, który przyjechał specjalnie z woj
ska, by bronić honoru dzielnicy. 
Kolejne miejsca zajęły dzielnice:

Energetyk - przewidują rozegranie dziewię
ciu wyścigów. Ocena wyników przepro
wadzona będzie według punktacji olim
pijskiej - indywidualnie w  kategorii 
otwartej. Zwycięzcy w poszczególnych 
klasach otrzymają puchary, a miejsca I 
- III uhonorowane zostaną dyplomami i 
nagrodami rzeczowymi.

W trakcie regat rozegrany zostanie 
dodatkowo wyścig o Puchar Old Misia 
w klasie Europa-Masters.

Zawody potrwają do niedzieli. /a/

Orzepowice /2 pkt/.
Najstarszy uczestnik Stanisław Szy

mura liczył 82 lata, zaś najmłodszy 
Adam Pawlus 6 lat.

Kolejny pomysł chwałowickich dzia
łaczy na atrakcyjną imprezę zdał egza
min. Atmosfera turnieju była wspania
ła, a uczestnicy dostroili się do pozio
mu organizacyjnego, demonstrując wy
sokie um iejętności szachowe i dużą 
ambicję. K.H.

Kolejny
sukces

Agnieszki
Młoda zawodniczka RMKS Rybnik 

A gnieszka M atras zanotow ała na 
swym koncie w tym roku kolejny suk
ces. Na rozegranych w Teofilowie Mi
strzostwach Polski Juniorów w sza
chach aktywnych zajęła ona drugie miej
sce zdobywając srebrny medal. Do peł
ni szczęścia zabrakło tylko jednego 
punktu. Wynik ten zasługuje na uwagę 
tym bardziej, że Agnieszka, jak i pozo
stali juniorzy RMKS-u, była pozbawio
na fachowej opieki, klub nie wysłał bo
wiem na zawody trenera. W czerwcu 
Agnieszka wygrała Międzynarodowy 
Turniej Juniorów w Jarosławcu. Obe
cnie przygotowuje się do M istrzostw 
Polski juniorów, które odbędą się w lu
tym 1996 roku. L.Sz.

Speedrower zadomowił 
się także w  Rybniku

Speedrower to wyścigi rowerowe na 
zminimalizowanych torach żużlowych.
Ta odmiana wyścigów torowych w Pol
sce rozwinęła się w tym roku. Powstało 
Tymczasowe Polskie Towarzystwo Spe
edrowera oraz utworzono ligę ogólnopol
ską, w której uczestniczy 7 drużyn. Dru
żyna “rybnickich rekinów” zamierza w 
przyszłym roku wystar
tować w rozgrywkach 
ligowych. Pomimo tak 
krótkiej h istorii tej 
odm iany w yścigów  
żużlowych, w Rybni
ku w tym roku po
wstała Rybnicka Liga 
Speedrow era, w 
której wystartowało 8 
drużyn. W związku z 
dużym zainteresowa
niem speedrowerem w 
Rybniku w przyszłym 
roku trzeba  będzie 
stworzyć II ligę. W za
wodach speedrowero
wych w Polsce mogą startować wszyscy, 
którzy posiadają licencję Polskiego To
warzystwa Speedrowera /do tego potrzeb
na jest karta rowerowa lub motorowero
wa/ oraz nie ukończyli 19 roku życia. 
Tory są  najczęściej 50-60 metrowe o prze
różnej nawierzchni. Wszystkie kluby, 
które startują w lidze ogólnopolskiej są 
oficjalnie zarejestrowane w Urzędach 
Wojewódzkich i posiadają status prawny. 
Najważniejszą rzeczą jest, że bydgoski 
“Romet” podejmie się seryjnej produkcji 
rowerów do tej dyscypliny sportowej. Jak 
na razie Rybnik nie posiada toru z praw
dziwego zdarzenia, ale wszyscy mają 
nadzieję, że taki w niedługim czasie po
wstanie. Speedrower obecnie uprawiany 
jest niemalże w całej Polsce, a  jego stoli
cą jest Wielkopolska.

W celu utworzenia w przyszłym roku 
silnej drużyny w Rybniku 15 październi
ka na torze Rybnickiego Klubu Rowero
wego Kościuszki rozegrano Pierwsze

Indywidualne Mistrzostwa Rybnika w 
speedrowerze. W turnieju wzięli udział 
najlepsi zawodnicy, wyłonieni w czasie 
eliminacji. Turniej zorganizowany przez 
Rybnicki Speedway Fan Club cieszył 
się dużym zainteresowaniem kibiców. 
Dla najlepszych przewidziano okoliczno
ściowe puchary i nagrody ufundowane

przez sklep rowerowy Renaty Wawer.
Oto końcowa klasyfikacja I Indywidu

alnych Mistrzostw Rybnika w speedro
werze:
1. m  Marcin Folek ROW Piaski /14 pkt/, 2. m  
Andrzej Brombosz KBK Roger Beer 
/12 pkt/, 3. m. Jarosław Odżywołek 
KBK Roger Beer /11+3/, 4. m. Jarosław 
Szeja Gerpol Energo Inwest /11+2/, 5.
m. Tomasz Macherzyński RKR Kościu
szki /10 pkt/. M . TROSZKA

S KLEP ROWEROWY
RENATY WAWER

oferuje:
rowery górskie, turystyczne, 
dziecięce, części zamienne, 

akcesoria, roller boys
| Rybnik, ul. Zielona 10 |
 tel./0-36/23-273 

Judo
30 września w Gliwicach odbyły się Dru

żynowe Mistrzostwa Młodzików w Judo 
o puchar przewodniczącego Zarządu Re
gionu Śląsko-Dąbrowskiego “Solidarno
ści”. W imprezie wzięło udział osiem dru
żyn, wśród których zespół “Polonii” - Ryb
nik zajął II miejsce ulegając w finale pierw
szemu zespołowi gospodarzy /AZS - Gliwice

O puchar 
"Solidarności"

Gliwice/ stosunkiem 3:4. Z rybnickich zawo
dników najlepiej zaprezentowali się Łukasz 
Srokol /do 46 kg/ oraz Bartosz Piątek /do 
48 kg/, którzy wszystkie swoje walki wy
grali przed czasem. Trenerami naszego ze
społu są: Jan Mańka i Marek Florczyk.

Zakończyła się druga 
runda eliminacyjna do fi
nału ogólnopolskiego tur
nieju kadetów, który 
odbędzie się 18 listopada 
w Pile. Spośród rybnic
kich zawodników zakwa
lifikowali się: Damian 
Mosler /do 60 kg/ oraz 
Grzegorz Sowa /do 71 
kg/. Na rozegranych elimi
nacjach makroregionu 
śląskiego w Gliwicach i 
Bytomiu zajęli oni odpo
wiednio: Mosler I i III, 
Sowa - III i II miejsce.

Jacek Jamicki

Stoją od lewej: Trener Marek Florczyk i Marek Jon
derko, Krzysztof Malcher, Jakub Korus, Rafał Wa
wak Klęczą od lewej: Bartek Kula, Łukasz Srokol, 
Paweł Honisz, Filip Korus

Turstyczne babie lato
Z okazji Międzynarodowego Dnia 

Turystyki, który przypada na dzień 27 
września, rybnicki Oddział PTTK zor
ganizował dwie imprezy dla młodzieży 
z naszego miasta i okolic. Mimo nie
sprzyjającej pogody na metę Nizinnego 
Rajdu po ROW w Studzience przybyło 
210 osób. Podczas rajdu został przepro
wadzony konkurs ze znajomości Ziemi 
Rybnicko-Wodzisławskiej. Trzy pierw
sze miejsca zajęły koła SKKT przy rybnickich

rybnickich szkołach: SP 20, SP 18 i Ze
spole Szkół Ekonom iczno-U sługo
wych.

W pierwszych dniach października 
podczas Jesiennego Rajdu Górskiego
rybnicka młodzież szkolna zdobywała 
szczyty Równicy i Błatniej. Wspólne 
wędrowanie z prawdziwie “babim la
tem” zakończyło się metą w Brennej. 
Wszyscy uczestnicy rajdów otrzymali 
okolicznościowy znaczek oraz informa
tor dotyczący możliwości zdobywania 
odznak turystycznych, a poszczególne 
drużyny dyplomy uczestnictwa.

7GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Rozpoczęły od zwycięstwa



Zdjęcie 
z albumu czytelników

Z a p r a s z a m y  n a s z y c h  C z y t e l n i k ó w  d o  w s p ó l n e g o  o g l ą d a n i a  z d j ę ć .  W y s t a r c z y  p r z y j ś ć  d o  
r e d a k c j i  z  c i e k a w y m  z d j ę c i e m , k t ó r e  p o  o p u b l i k o w a n i u  z w r ó c i m y .
/ M o ż n a  t e ż  w r z u c i ć  j e  d o  n a s z y c h  " ż ó ł t y c h  s k r z y n e k " / .  Raz w miesiącu autora najsym
patyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego” zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", 
Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek z rolki 
filmu.

Nagrodę 
w postaci bonu 
uprawniającego 

do nabycia 
książki 

ufundowała  
księgarnia 
"Sowa", 

ul. Sobieskiego 24 

Poziomo:A 1 - Polska piosenkarka greckiego pochodzenia, A 7 - Pasza dla 
konia, B5 - Szczyt m asztu lub listy przebojów , C 1 - Zbieranie malin nie 
wyszło jej na zdrow ie, C7 - N iew zruszona podstawa, D5 - Inaczej stępka, 
E 1 - Im ię żeńskie, E7 - Fizyk japoński, w ynalazca diody tunelowej, laure
at nagrody N obla, G1 - Grupa osób, sitw a, G7 - Droga w terenie m iej
skim, H 5- P ierw iastek  chem iczny o sym bolu Tl, I 1- W g m itologi greckiej 
córka Tantala, I7 - ... z Roterdam u, filozo f holenderski, J5 - Jedna z faz 
Księżyca, K 1- Gromada stawonogów, np. motyle, K7- W starożytnej Grecji 
centralny plac miasta
Pionowo: 1A - Polska nazwa w łókna poliestrow ego, 1G - Państwo afry

kańskie ze stolicą Brazzaville, 2E - Ptak, sam iec czerwono upierzony na 
piersi, 3A- T arcza z koźlej skóry, atrybut Zeusa i Ateny, 3G - Imię żeń
skie, nosiła je  m. in. “ ... księżniczka B urgunda”, 4E - W yrażenie zgody, 
5A - Grecka w yspa, pow rót na nią opisany w “O dyseji”, 5G - Stolica Gre
cji, 7A - M iasto, siedziba Festiwalu Piosenki Polskiej, 7G - Duży, gw ał
towny deszcz, 8E - Bogactw o W ieliczki i Bochni, 9 A - Im ię żeńskie, zna
ne m. in. z p iosenki “Córka rybaka”, 9G- Stan w płn. zach. USA, 10E - 
M ały koń, 1 1 A - Grom ada kręgow ców, m łode odżyw iają mlekiem  matki, 
11 G - Siły zbrojne państwa,
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po uporządkowaniu 
liter wg szyfru: G1,G5, C8, B5, F10, 18; I1, F2, A3; G 10,I10, K5, J3, C3; 
I11, D9, A9, G10, J9, K 11.
N a rozw iązanie w raz z kuponem  czekam y 10 dni od daty ukazania się num e
ru. R ozw iązania prosim y przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, 
lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki”/K ościuszki 54 lub Korfantego 3/. 
Nagrodę za rozw iązanie krzyżów ki nr 39 z hasłem  - aforyzm em  G. Ch. 
Lihtenberga “Trzeba czegoś nowego dokonać, by coś nowego zobaczyć” otrzy
muje ZYGFRYD PUSTELNIK, ul. Poprzeczna 120, 44-290 Jejkowice

Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc 
od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

B A R A N - 21.03. - 20.04. - Spotkasz człowieka, który może stać się dla Ciebie ważny, choć 
nie chodzi tu o sferę uczuć. Poznasz go po tym, że niezwykle życzliwie odniesie się do 
Twojego pomysłu, który dotąd nikogo nie zainteresował Nie przegap tej chwili.
BYK  - 21.04. - 20.05. - Ryzyko jest zbyt duże, by w razie wpadki coś z  przedsięwzięcia 
uratować. Wycofaj się póki można to zrobić z  honorem. Niesmak po nieudanym interesie 
zostanie zrekompensowany przez powodzenie u płci przeciwnej.
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Okoliczności wymuszą u Ciebie skorzystanie z  uśpionych 
dotąd pokładów pomysłowości. Powitasz z  radością nowe możliwości działania, a nauka 
nieznanych dotąd czynności sprawiać Ci będzie prawdziwą przyjemność.
R AK  - 22.06. - 22.07. - Nie ma powrotu do niecierpliwości. Wiadomość, na którą czekasz, 
nadejdzie, a przyniesie ją  osoba, z  którą spotkanie po latach będzie jednym z  najsilniej
szych przeżyć w ostatnim czasie.
L E W  - 23.07. - 23.08.-Przyjdzie Ci uruchomić całą swoją cierpliwość i silę woli. Wyjście 
z  sytuacji, w którą się wplątałeś, istnieje, wymaga jednak współdziałania osób Ci najbliż
szych. Na szczęście, są one tego świadome i gotowe podać Ci rękę.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Nieoczekiwanie pomoc przyjdzie z  zewnątrz, zaś biernością, 
która Cię zdziwi, wykażą się osoby, na które liczyłeś najbardziej. Generalnie nowy układ, 
ju ż  bez ludzi, którzy Cię zawiedli, będzie długotrwały i korzystny.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Przed Tobą pomyślne wydarzenie, którego szczęśliwe konse
kwencje odczuwać będziesz bardzo długo. Może się zdarzyć, że nawet nie zauważysz tej 
przełomowej chwili, ale ona sama o sobie przypomni.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Jakieś niepokojące, związane z  zagubieniem ważnych do
kumentów czy cennych przedmiotów, wydarzenie wisi nad Tobą Sprawa będzie gorzej 
wyglądać w pierwszej chwili niż po dokładnej je j analizie, nie wpadaj więc w panikę. 
STRZELEC  23.11. - 21.12. - Nawet nie przypuszczałeś, że ten krótki, zaimprowizowany 
na szybko wyjazd będzie miał aż tak wielkie konsekwencje. Wrócisz bogatszy o przynaj
mniej jedno życiowe doświadczenie, nie mówiąc o wzbogaceniu się duchowym... 
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Zostaniesz nagle uwolniony od codziennych obowiąz
ków i związanej z  tym rutyny, co podziała na Ciebie ja k  ożywczy łyk tlenu. Naładuj akumu
latory, bo do rzeczywistości trzeba będzie wkrótce wrócić.
WODNIK -  21.01.-19.03.-  Choć z  wieloma zastrzeżeniami, ale jednak poddasz się cudze
mu przewodnictwu. Będzie to dla Ciebie nowe doświadczenie, i ze zdziwieniem stwierdzisz, 
że oddanie steru choć na krótko komu innemu może być przyjemne.
R Y B Y - 20.02. - 20.03. - To nie jest dobry czas na podejmowanie ważnych decyzji, choć 
odczujesz zwierane z  tym naciski. Nie poddawaj się im, a raczej postaw na przeczekanie. 
Trzeba niewiele czasu, by emocje opadły, co je st dobrą bazą dla pertraktacji.

W ę d ru ją c a
ta lia

Co się porobiło z tą  talią? Jeszcze do 
niedawna podkreślano ją  na wszystkie 
sposoby: wąskie paski, szerokie 
paski, goły brzuch /wykluczone w 
zimie w naszym klimacie/. I tak u 
większości projektantów jest nadal.
Talia podkreślona jest krojem wcię
tych żakietów wziętych żywcem z 
lat 40., niektóre są dodatkowo ścią
gane paskami, podobnie zresztą jak 
płaszcze typu trencz. Ale żeby nie 
było zbyt monotonnie, gdzienieg
dzie talia skacze to na dół, to do 
góry. Mogą się z tego cieszyć pa
nie, których talie trudno przyrów
nać do osy, a też przecież chcą być 
modne. Sukienki bywają odcięte 
lub tylko obcisłe pod biustem i tam 
też znajduje się pasek. Podniesione 
talie tego lata były dość modne, 
natomiast dawno, dawno, chyba 
przez całe ostatnie 10-lecie, nie widzieliśmy

widzieliśmy talii obniżonej. A tu proszę, też 
jest. Czyli jest wszystko, a po to tylko, 
żeby nam zamącić w głowie.

Wróżka

Dziś drukujemy trzeci fragment 
układanki. Po wycięciu go i zło
żeniu całości wraz z dwoma za
mieszczonymi w poprzednich 
numerach "GR" i ostatnim, 
który wydrukujemy za tydzień 
należy układankę przysłać do 
redakcji lub wrzucić do naszych 
"żółtych skrzynek" Spośród au
torów prawidłowych rozwiązań 
wylosujemy dwie osoby, które 
otrzymają nagrody w wysokości 
20 zł każda. Czekamy do 7 listo
pada br. Zapraszamy do zaba
wy!

Dziś proponuję ciasta.
Babka " jednojajeczna"

jak ją sobie nazywam, to najtańsze i 
najłatwiejsze ciasto do upieczenia. 
Polecam począ tku jącym paniom 
domu.
Oto przepis:
1 jajko
1 szklanka cukru
2  szklanki mąk i
1 /2  szklanki oliwy lub 1 /2  kostki mar
garyny
2 łyżeczki sody oczyszczonej
1 szklanka kwaśnego mleka
2  łyżeczki kakao 
1 łyżeczka cynamonu

Jajo, cukier i oliwę /lu b  roztopioną 
przestudzoną margarynę/ dokładnie 
wymieszać. Powoli wsypywać mąkę
wymieszaną z sodą, cynamonem i ka
kao. Na koniec dodać szklankę kwa
śnego mleka. Wylać do wysmarowa
nej tłuszczem formy - piec w średnio 
nagrzanym piekarniku, ok. 40 minut.

Kolejne ciasto - 
sernik "bez pieczenia". 

Potrzebne do niego: masło, śmieta
na, bakalie, jaja sprawiają, że to cia
sto dość drogie. Ale zachęcam do 
choćby jednorazowego przygotowa
nia i wypróbowania. Pyszne!
2  litry  mleka
1 /2  litra  śmietany kremówki - kwa
śnej /lu b  zakwaszonej cytryną/
6  - 8 jaj
3 /4  szklanki cukru - pudru
1 kostka masła
2  galaretki owocowe 
bakalie
Ugotować mleko - do gotującego się 
wlewać śmietanę /kwaśną ! /  zmikso
waną z jajami. Gotować aż do utwo
rzenia się sera. Ser odsączyć na si
cie. Bakalie sparzyć, obrać ze skórek 
migdały - posiekać. Miękkie masło 
utrzeć z cukrem pudrem aż będzie 
szkliste. Do masła - porcjami - doda
wać ser. Dokładnie wymieszać. Do
dać bakalie. Masę wylać do wysma
rowanej tłuszczem tortownicy. Zalać 
- ugotowaną wcześniej - galaretką . 
Na spód tortownicy można ułożyć 
biszkopty lub upiec cienki biszkopt. 
Ale niekoniecznie! W  każdym warian
cie smakuje wybornie.

czy ta j
razEm

 Z  n A M i
W szystko 

może się przytrafić
Seria niezwykłych przygód naiwnego 

Paula Pennyfeathera opowiedziana bły
skotliwie w debiutanckiej powieści Eve
lyna Waugha “Zmierzch i upadek” za
początkowała niegdyś wspaniałą karie
rę literacką. Dziś polskiemu czytelniko
wi realia św iata przedstawionego w 
książce są raczej obce, jednak dzięki 
talentowi Waugha nie ma to żadnego 
znaczenia - razem z jego sympatycznym 
bohaterem przeżywamy nadzieje i roz
czarow ania, korzystając w szakże z 
udzielonego nam przez autora prawa do 
śmiechu. Lektura nawet dla najwybre
dniejszych!
Evelyn Waugh “Zmierzch i upadek”, 
Muza SA /seria “Biblioteka Bestselle
rów”/  /mch/
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