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Po siedem dziesiątce - 
pranie ręczne

Sąsiadka postanowiła kupić pralkę. - Kiedy mechanik wycenił na
prawę mojego 16-letniego automatu na 800 tysięcy - opowiadała mi 
na korytarzu - zdecydowałam. Zaoszczędzę trochę, bo, sama pani 
wie, latem życie tańsze - i będzie na pierwszą wpłatę. Resztę spłacę w 
ratach. Podobno każdy sklep tak sprzedaje. Może jeszcze te parę lat 
pożyję a na pranie w wannie i gotowanie bielizny w garnku sił ju ż 
nie mam. W krzyżu łupie, ręce słabe. W którym sklepie radzi mi pani 
kupić? Wy młodzi to lepiej wiecie.

Sklep ze sprzętem gospodarstwa domowego "Elektroland" 
sprzedaje emerytom na raty do 65 lat. Zdj.: sol

CENA: 40 gr (4000,- zł)

Może w “Andalu” na Placu Wolno
ści. Duży wybór, blisko, chyba dostar
czają towar do domu - poradziłam.

Wieczorem, gdy wyprowadzałam psa, 
czekała w drzwiach swojego mieszka
nia. Poranny uśmiech, werwa - zniknę
ły. - Nie będę miała pralki. Emerytom, 
którzy ukończyli 70 lat, na raty nie sprze
dają. Chyba się boją, że umrzemy za
nim oddamy pieniądze - powiedziała 
gorzko. Trudno było mi w to uwierzyć. 
- Pytała pani w innym sklepie? - Nie. 
Na pewno wszędzie tak samo. A tak mnie 
to zabolało, że nie miałam ochoty już 
nigdzie iść. Czy starszemu człowiekowi 
nie jest potrzebny odkurzacz, nie jest po
trzebna lodówka, pralka? Czy po sie
demdziesiątce pozostało już tylko cze
kać na śmierć?.

Bardzo było mi jej żal. Starsza, samot
na, ze skromną emeryturą. Pomyślałam 
o swoich rodzicach. - Znajdziemy pani 
Doroto sklep, gdzie kupi pani pralkę na 
raty - obiecałam. Rano ruszyłam “w 
miasto”.

Pierwszy - sklep “Andal” - zapytałam 
dla pewności o warunki ratalnej sprze
daży dla emerytów. Wymagane: ostat
nia decyzja ZUS-u o wysokości świad
czenia, ostatni “odcinek” emerytury,

c.d. na stronie 3

Piąty rok swojej działalności ryb
nicki ośrodek Alliance Franҫaise za
inaugurował w wyremontowanej i 
poszerzonej o kolejne pomieszczenie

Alliance Franҫaise

Cząstka Francji w Rybniku

Za darmo na wystawę

Pierwszych 15 osób, które zgłoszą się do redakcji
z dzisiejszym numerem “Gazety Rybnickiej” 

otrzyma bezpłatne bilety na wystawę ptaków egzotycznych, 
która trwać będzie od dziś tj. 27 do 29 października 
w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej.

dydaktyczne siedzibie.
Trwające kilka miesięcy prace adap

tacyjne sprawiły, że ośrodek, jak  na pla
cówkę promującą język i kulturę fran
cuską przystało, nabrał prawdziwie eu
ropejskiego image’u. Rybnicki Allian
ce Franҫaise jest jedynym, spośród funk
cjonujących w Polsce czternastu ośrod
ków, który powstał nie w oparciu o wy
ższą uczelnię, ale miasto. Podjęta przed 
pięciu laty inicjatywa prezydenta Ma
kosza wspierana była od początku przez 
stronę francuską w osobach ówczesne
go ambasadora Francji A laina Bry i 
przedstawiciela Alliance Franҫaise przy 
ambasadzie francuskiej Jeana - Clau
de’a Gonzaleza, a także sekretarza Ko
mitetu Wpółpracy z Alliance Franҫaise 
Zdzisława Ryłkę i wiele innych życzli
wych osób.

Inicjatywa trafiła na podatny grunt, 
skoro w ciągu tych kilku lat działalno
ści w ośrodku podjęło naukę języka fran
cuskiego ok. 650 osób. Młodych ludzi, 
którzy swoją przyszłość wiązali z jego 
z n a jo m o śc ią , a ta k ż e  s ta rs z y c h , 
których pociągnęło piękno tego języ 
ka i dzięki któremu mogli znaleźć się

Gośćmi inauguracji kolejnego roku działalności Alliance Franҫaise byli m.in. 
Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie Ives Barelli /na zdj. w 
środku/, prezes Fundacji Francja-Polska Jacques de Chalendar/drugi od pra
wej/i przedstawiciel A F  przy ambasadzie Francji Michel Drouere /pierwszy z 
prawej/. Honory domu czynili dyrektorka AF Elżbieta Paniczek i prezydent 
Józef Makosz. Zdj.: sol

bliżej kultury francuskiej. Wiele osób 
skorzystało z liczących ok. 4 tys. tomów 
zbiorów bibliotecznych, a także z płyt 

c.d. na stronie 3
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UDANY BIZNES!

Zjeżdżanie tyłem ze schodów spod TZR 
jest zabawą tyle widowiskową 

co niebezpieczną... Zdj.:sol

Prawdziwą zmorą dla mie
szkańców miasta są tego roku 
łyżworolkowcy.

Tego lata jeździli nie tylko w go
dzinach największego ruchu po 
Rynku. Narażając swoje zdrowie 
i przyprawiając o palpitację serca 
starsze osoby skakali, i dzięki 
pięknej jesieni nadal to rob ią  ze 
schodów przed teatrem, zatrzymu
jąc się na skraju ruchliwej ulicy. 
Uparcie nie chcieli za to korzystać 
z wyludnionego Rynku w godzi
nach wieczornych, czy z pustych 
wyasfaltowanych parkingów.

Wśród właścicieli łyżworolek 
pojawił się nawet pomysł wybu
dowania specjalnej trasy, zagospo
darowania wolnego terenu specjal
nie dla potrzeb tego typu sportu. 
Wciąż je szcze  je s t  za mało bo
isk i p laców  zabaw. Budowa 
sezonowego toru to ja k  na ra
zie  n iepotrzebne wydawanie

c.d. na stronie 2

Dlaczego wybieram Lecha Wałęsę
Lech Wałęsa prowadził nas do Polski wolnej, niepodle

głej i demokratycznej. Efekty jakie osiągnęliśmy są podzi
wiane przez świat, a On sam stał się symbolem i polskim 
atutem. Nie marnujmy naszych atutów.
Polityczna intuicja, stanowczość, siła wewnętrzna czerpa
na z wiary i zasad moralnych - to jego największe przy
mioty.
Dlatego jestem przekonany, że osoba Pana Lecha Wałęsy 
jest najlepszym wyborem dla naszej Ojczyzny.
Uważam też za swój obowiązek mówić o tym publicznie 
mieszkańcom naszego miasta.
Lech Wałęsa jest przywódcą skutecznym, co w burzliwie 
zmieniającej się Europie jest gwarancją naszego bezpie
czeństwa i rozwoju.

Dlatego wybierzmy Lecha Wałęsę!
Józef Makosz

O głoszenie płatne Rybnickiego Komitetu Poparcia Lecha Wałęsy._______

Szansa dla niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych wraz z 
Krajowym Urzędem Pracy urucho
miły “Program wspierania aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych ”.

Do końca roku osoby z grupą inwa
lidzką m ogą wykorzystując fundusze 
PFRON podnieść swoje kwalifikacje 
zaw odowe lub zdobyć inny zawód. 
Muszą być jednak zarejestrowane w 
Urzędzie Pracy jako osoby bezrobot
ne lub poszukujące pracy. Dla chęt
nych organizowane będą kursy, możli
wie w miejscu zamieszkania. Koszt każ
dego kursu pokrywać będzie PFRON, 
natomiast stroną organizacyjną zajmu
ją  się Rejonowe Urzędy Pracy.

W Rejonowym Biurze Pracy w 
Rybniku zarejestrowanych jest blisko 
230 osób z grupami inwalidzkimi. 
Często mają bardzo niskie kwalifikacje

lub są bez żadnego zawodu - powiedzia
ła kierowniczka Rejonowego Urzędu 
Pracy Teresa Bierza. - Szkolenia dały
by im szansę na naukę, na podwyższe
nie kwalifikacji. Jeżeli nie od razu, to w 
przyszłości będą mieć większe szanse na 
zdobycie pracy. Już teraz do wszystkich 
zarejestrowanych osób wysyłane są za
wiadomienia o możliwości szkolenia 
oraz spotkaniu z doradcą zawodowym. 
To on po rozmowie z zainteresowaną 
osobą oceni też jej szansę na zdobycie 
nowego zawodu, indywidualne predy
spozycje i zainteresowania i zdolności.
Zainteresowane osoby powinny zgłosić 

się do Rejonowego Urzędu Pracy, ul. Jan
kowicka 3, tel 21-623 wew. 122 wraz z 
aktualnym orzeczeniem lekarskim. Jest 
ono potrzebne do ustalenia przeciwskazań 
przy wyborze zawodu.

c.d. na stronie 3

MIES IĘC ZNY
ZA DARMO!

W ydrukow any obok kupon m oże 
być szansą  na darmowy bilet mie
sięczny komunikacji miejskiej na 
terenie Rybnika. W ystarczy go wy
ciąć i razem  z kuponami drukow any
mi w paźd z ie rn ik o w y ch  num erach  
"G R ” nakleić  na kartkę pocz tow ą i 
w ysłać na adres naszej redakcji lub 
w rzu c ić  do “żó łty ch  sk rzy n ek ” w 
terminie do 10 listopada.

K artki w ezm ą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DARMOWY BI
LET M IESIĘCZNY KOM UNI
KACJI M IEJSKIEJ NA TERE
NIE RYBNIKA NA GRUDZIEŃ.
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Widowiskowe ale niebezpieczne



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. N r 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.

UWAGA MIESZKAŃCY MIASTA RYBNIKA

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 64/95 Prezydenta Miasta Rybnika 
z dnia 16 października 1995 r. w sprawie organizacji i zasad współdziałania 

jednostek samorządowych i gospodarczych dla funkcjonowania komunikacji 
i służb komunalnych w okresie zimy 1995/1996 roku, 

podaje się do wiadomości mieszkańcom miasta Rybnika telefony dyżur
nych dotyczące awarii urządzeń infrastruktury technicznej w niżej poda

nych przedsiębiorstwach:

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Rybnik, ul. Górnośląska 19

- Zakład Energetyki Cieplnej 
Rybnik, ul. Winklera 5

- Rejon Energetyczny 
Rybnik, ul. Sławików 3

- Zakład Gazowniczy ROW 
Świerklany, ul. Wodzisławska 14

- Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Rybnik, ul. Wyzwolenia 35

- Miejski Ośrodek Dyspozycyjny 
Prezydenta Miasta Rybnika 
Komenda Rejonowa 
Państwowej Straży Pożarnej

- Całodobowy Dyżur akcji zimowej 
Rybnickie Służby Komunalne 
Rybnik, ul. Jankowicka 41 tel. 23731

Parkingu nie będzie

W okresie Wszystkich Świętych

Zmiana organizacji ruchu 
w  okolicy cmentarza

Gminy nie stać na ponoszenie ryzyka 
związanego z  posiadaniem  strzeżonego  
parkingu  - powiedział prezydent Józef 
Makosz.

Kierowcy, zwłaszcza drogich aut, wie
lokrotnie narzekali na brak parkingu, na 
którym mogliby bez obaw pozostawiać 
swoje samochody. Niestety poza koszta
mi utrzymania terenu, gmina musiałaby

tel. 26192,23681, fax 26647 

tel. 24645, 24956

tel. 21071-4

tel. 553791

tel. 21014, 21401

tel. 21000

ponieść również ewentualne koszty za 
wynikłe szkody. A przypadków zni
szczeń aut na tego typu parkingach w 
innych miastach jest niestety wiele. Na 
razie powstał pomysł budowy strzeżo
nego parkingu na osiedlu “Nowiny”. Ma 
to być zadaszony, przewiewny obiekt, 
ale termin realizacji projektu nie jest je
szcze znany. /a/

Urząd Miasta Rybnika i Komenda Re
jonowa Policji w Rybniku, informują, że 
w okresie od 28.10.br. do 1.11.br. w 
związku ze wzmożonym ruchem drogo
wym na terenie miasta Rybnika wprowa
dzone zostaną następujące zmiany orga
nizacji ruchu w  okolicy cmentarza komu
nalnego:
ul. Rudzka - zakaz zatrzymywania po 
lewej stronie na odcinku od skrzyżowa
nia z ul. Kotucza do skrzyżowania z ul. 
Janiego, po prawej stronie zakaz zatrzy
mywania na odcinku od ul. Kotucza do 
wjazdu do Domu Pogrzebowego, 
ul. Kotucza - zakaz zatrzymywania się 
po obu stronach drogi na odcinku od ron
da “Budowlanych” do ronda “Gliwickie
go”
ul. Gliwicka - zakaz zatrzymywania się 
po obu stronach drogi na odcinku od ron
da do skrzyżowania z ul. Wielopolską 
ul. Janiego /dawna Groborza/ - zakaz 
postoju na całej długości i szerokości uli
cy tj. od skrzyżowania z ul. Gliwicką do

W środę w sali Rady Miasta naszego 
urzędu z inicjatywy Rady Dzielnicy Orze
powice doszło do spotkania setki najstar
szych mieszkańców tej dzielnicy z przed
stawicielami Zarządu Miasta w osobach 
prezydenta Józefa Makosza, wiceprezy
dentów Jerzego Koguta i Mariana Adam
czyka, a także sekretarza miasta Danieli 
Lampert. Na spotkaniu był także obecny 
proboszcz orzepowickiej parafii Czesław 
Cyran.

Całą imprezę z konferansjerskim zacię
ciem poprowadził przewodniczący RD 
Jerzy Widera. Czegóż w niej nie było: 
występy chóru “Gloria”, który przypo
mniał wszystkim wspaniałe śląskie pie
śni takie jak: “Kukułeczka...” czy “Karliczku

Karliczku...”, były też pieśni skomponowa
ne przez samych członków chóru /po 
którymś kolejnym utworze bawiła się już 
cała sala/. Nie zabrakło także opowiedzia
nej gwarą historii Orzepowic, czy skeczu 
o tym jak to wesoło bywa na próbach 
chóru. Był też czas na wspomnienia seniorek

Emeryci dziękują
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

odbyło się bardzo sympatyczne spotka
nie nauczycieli emerytów i rencistów. 
Inicjatorem tej uroczystości był dyrek
tor Miejskiego Zarządu Szkół i Przed
szkoli Wojciech Niedziałkowski. Część 
artystyczną wypełniały występy dziecię
cych zespołów. Spontaniczność i pro
fesjonalizm  m łodych w ykonaw ców  
wzruszył byłych pedagogów.

W imieniu emerytów i rencistów 
zrzeszonych w NSZZ “Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Rybniku tą drogą składamy ser
deczne podziękowanie organizatorom 
za przygotowanie tej uroczystości.

skrzyżowania z ulicą Rudzką.
Parkingi przy głównym wejściu na 

cmentarz i przy Domu Pogrzebowym 
przeznaczone będą dla osób mających 
trudności w  poruszaniu się, dla pozosta
łych uczestników ruchu pozostawiono do 
dyspozycji parkingi przy ulicach: Rudz
ka, Cmentarna, Janiego, Gliwicka.
Dla osób korzystających z parkingów 
przy kąpielisku Ruda /ul. Gliwicka i Ja
niego/ uruchomione zostanie w dniu 
1.11.1995 r. przejście na cmentarz przez 
teren Szpitala Psychiatrycznego.

Jednocześnie informujemy, że w 
dniach 29.10.br. i 1.11.br. autobusy 
komunikacji miejskiej kursować będą 
w/g rozkładu jazdy obowiązującego w 
soboty. W związku z powyższym apelu
jemy do wszystkich posiadaczy pojazdów 
mieszkających blisko cmentarzy lub mo
gących korzystać z komunikacji miejskiej 
o niekorzystanie w tym okresie ze swo
ich pojazdów.

seniorek Orzepowic: Franciszki Wieczorek 
i Moniki Brzezinki o ich młodzieńczych 
latach. Nie zabrakło także wspólnego to
astu i życzeń stu i więcej lat dla wszyst
kich. Miłym punktem imprezy było wrę
czenie przez Prezydenta Miasta dyplomu 
uznania Hubertowi Olmie za wkład i po
moc przy organizacji tegorocznego festy
nu w Orzepowicach, z którego dochód 
25,5 mln st. zł zasilił konto budowy szpi
tala.

Myślę, że najlepszym podsumowaniem 
imprezy były słowa wypowiedziane przez 
ks. proboszcza Cz. Cyrana, który przyto
czył zdanie pewnego mędrca: po stosun
ku do ludzi starszych poznaje się kulturę 
danego narodu i zaraz potem dodał, że

to spotkanie w tym pięknym budynku 
świadczy o tym, że w Rybniku współpra
ca z najstarszymi mieszkańcami naszego 
miasta układa się bardzo dobrze.

/ J ./

Widowiskowe 
ale niebezpieczne

c.d. ze strony 1
p ien ięd zy  - powiedział prezydent Józef 
Makosz. - W szędzie na Zachodzie rolki 
to była sezonowa moda, która dawno 
ju ż  m inęła. N iektóre m iasta, np. we 
Francji, przetrw ały bez budowy specjal
nych terenów, inne nie wiedzą co teraz 
z  pow stałym i trasam i zrobić.

Wkrótce spadnie śnieg, który unie
możliwi uprawianie tego sportu. A le je
śli na wiosnę okaże się, że korzystają
cych ze specjalnych tras byłoby wielu, 
pom yślim y o budow ie -  dodał J. Makosz.

/a/

 Obserwacje...  

Dym/ek/z papierosa
Ponoć istnieje moda na niepalenie i to 

ponoć wśród młodszego pokolenia. Praw
dę mówiąc, to tylko teoria. Wystarczy być w 
pobliżu szkół /nie tylko średnich/  podczas 
przerw. Ale oczywiście nie wszyscy się tru
ją . Co innego w kawiarniach naszego mia
sta. Wystarczy tam zajrzeć /piszę zajrzeć, 
wstąpić na chwilę ju ż jest trudniej/, by prze
konać się, że miejsce to przypomina celę tor
tur dla płuc. I  to szczególnie dla tych niepa
lących. Klimatyzację posiada chyba tylko 
Centrum Biznesu pod teatrem. Najgorzej jest 
“Na poddaszu ”. Tam dym stawia ju ż na 
schodach poważny opór, nie tylko dla płuc. 
Niepalący nie mają wyboru w całym mie
ście. Jeśli się mylę, proszę o sprostowanie.

Z.G.

d o

N ow y w ystrój, 
stare przyzwyczajenia
Nietrudno zauważyć jak szybko zmie

nia się wystrój sklepów w naszym mie
ście. Dotyczy to zwłaszcza dużych skle
pów takich jak “Domus”, “Merkury”, no 
i prywatnych salonów. Uważam te zmia
ny za bardzo korzystne, bo przyjemnie 
zawiesić oko na ładnych dekoracjach, cie
kawie rozmieszczonych towarach i po
czuć się w sklepie własnego miasta jak w 
zachodnim magazynie. Niestety zmiany 
dotyczące wystroju nie mają wiele wspól
nego ze zmianami sposobu obsługi klien
tów. Jak za dawnych czasów panie eks
pedientki często zajęte są rozmowami 
między sobą i nie okazują najmniejszego 
zainteresowania klientem dopóki on sam 
nie zwróci się do nich o pomoc. Tak było 
na przykład w ubiegły piątek w “Domu
sie”. W momencie, gdy zbliżyłam się do 
stoiska z torebkami, pani ekspedientka 
odwróciła się do mnie tyłem i spokojnie 
układała towar na półkach. Mimo, że sta
łam tam dłuższą chwilę, nie doczekałam 
się zainteresowania swoją osobą Podob
nie przy stoisku z butami. Przez jakiś czas 
przyglądałam się butom na półkach, pod
czas gdy dwie panie ekspedientki zajęte 
były rozmową między sobą i nie wyka
zywały ochoty na jej przerwanie. Dopie
ro, gdy poprosiłam o podanie mojego 
rozmiaru, ekspedientka z uśmiechem od
powiedziała: “nie, nie ma”. Po wskaza
niu przeze mnie palcem butów, o które 
pytałam i po mojej uwadze, że nie zna 
swego towaru, nie zauważyłam u ekspe
dientki nawet zmieszania. A wydawać by 
się mogło, że ekspedientce powinno za
leżeć na sprzedaży towaru. Podobną sy
tuację często zastaję na parterze domu 
handlowego w Rynku, gdzie panie eks
pedientki stoją parami, rozmawiają i trze
ba je prosić, aby zechciały się nami zain
teresować. To tylko dwa przykłady, ale 
niestety jest ich bardzo dużo, ciągle za 
dużo!

Nie oznacza to jednak, że nic się nie 
zmienia w sposobie obsługi klienta. Jest 
wiele sklepów, w których sprzedawcy 
zachowują się wzorowo. Sama mogę 
wymienić ich wiele. Choćby pani przy 
stoisku z materiałami budowlanymi - w 
“Hermesie” /w części sklepu zajmowa
nego dawniej przez Pewex/, która świet
nie zna swój towar i potrafi w sposób 
bardzo miły zainteresować nim potencjal
nego nabywcę. Podobnie w sklepie spo
żywczym /przy światłach na skrzyżowa
niu ul. Gliwickiej z ul. Powstańców/ pra
cuje ekspedientka, która zawsze dla klien
tów ma miły uśmiech, jest niezwykle 
sprawna w obsłudze i zawsze /co nieste
ty wciąż rzadko się zdarza u innych sprze
dawców/ podaje towar opakowany, nie
zależnie czy jest to pieczywo, czy też na 
przykład kubek plastikowy z jogurtem. 
A może by czytelnicy podjęli ten temat, 
nadsyłając swoich kandydatów na najlep
szego sprzedawcę a redakcja “GR” na
grodziłaby ich jakimś drobnym upomin
kiem, choćby bezpłatną okresową prenu
meratą swojej gazety? W anda Świeża 
Od redakcji:

Dziękujemy za sugestie, chętnie bę
dziemy takie listy drukować.

Seniorzy u prezydenta

Spotkanie Orzepowicach seniorów uświetnił chór "Gloria”.
Zdj.: sol
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Spotkanie mieszkańców dzielnicy Meksyk

Może mniej oficjalnie...
W ubiegły piątek w sali Zespołu Szkół 

Budowlanych odbyło się drugie od momen
tu powstania dzielnicy spotkanie mieszkań
ców dzielnicy “Meksyk”. W spotkaniu wzię
li udział wiceprezydenci Jerzy Kogut i Józef 
Cyran, dyrektor kop. “Chwałowice” - An
drzej Grzonka, naczelnik Wydziału Ochro
ny Środowiska UM - Irena Kułach.
Efekty działania Rady Dzielnicy i realiza

cję ubiegłorocznych planów przedstawił 
przewodniczący - Adam Kotas. Mieszkań
cy "Meksyku” doprowadzili do likwidacji 
“dzikiego” wysypiska śmieci przy ulicy Pro
stej. Z otrzymanych od Urzędu Miasta ma
teriałów utwardzili samodzielnie ulice Su
decką i Bieszczadzką Dzięki staraniom rady 
oświetlona została ulica Brzeziny Miejskie.

Po wysłuchaniu sprawozdania przewodni
czącego rady, głos zabrali mieszkańcy. Do

powiedział po spotkaniu Adam Kotas - pomóc 
radzie w przygotowaniu planu konkretnych 
działań i przedsięwzięć na rok przyszły. Tak 
się jednak nie stało. Być może obecność 
przedstawicieli Urzędu Miasta sprawiła, że 
zebranie przekształciło się w swoistą“książ
kę skarg i zażaleń”.

Odnosząc się do wypowiedzi mieszkań
ców, wiceprezydent Józef Cyran wypunk
tował problemy i przedstawił możliwości ich 
realizacji, podkreślając, że 25 dzielnicom 
Rybnika władze miasta poświęcaj ą  równie 
wiele uwagi co Centrum.

Rada Dzielnicy ustaliła termin swojego 
posiedzenia na najbliższy tydzień. W  każ
dy czwartek, przypominamy, w gościn
nym /co wszyscy uczestnicy zgodnie pod
kreślali/Zespole Szkół Budowlanych peł
nią dyżury członkowie Rady Dzielnicy

Jednorodzinna zabudowa przydaje dzielnicy Meksyk 
podmiejskiego charakteru. Zdj.: sol

MEKSYK

Dominowały problemy odpłatności za wywóz 
śmieci, nieterminowości w opróżnianiu ku
błów przy posesjach, podrzucania śmieci 
sąsiadom /sic!/. Uskarżano się na ciągłe 
awarie sieci wodociągowej i wynikający z 
tego częsty brak wody. Mieszkańcy pytali o 
budowę oczyszczalni ścieków, możliwość 
otrzymania telefonu. Kilka uwag dotyczyło 
ronda przy barze “Kamyczek” /złe rozwią
zanie przejazdów/, remontu ulicy Prostej. 
Padły zarzuty pod adresem przedstawicieli 
władz miasta o zaniedbywanie peryferyjnych 
dzielnic /”a na Rynku wnet będą dywany”/.

Głosy mieszkańców miały - jak nam po-

“Meksyk”.
Nasuwa się jedno spostrzeżenie, które 

Rada Dzielnicy powinna przemyśleć. Czy 
zebrania dzielnicowych samorządów muszą 
być tak oficjalne? Czy nie byłoby łatwiej 
otwartości, a co za tym idzie pomysłowości 
i aktywności wyzwolić w atmosferze są
siedzkiego spotkania przy kawie? Przedsta
wiciele władz miejskich też pewnie woleli
by wystąpić w roli mile widzianych gości 
niż przepytywanych “podejrzanych”.

O.Z.

szkole.
SP 15 ma w swo

im g ron ie  w ie lu  
o l i m p i j c z y k ó w 
p rz e d m io to w y c h , 
uczą się też w niej 
trzej mistrzowie Pol

ski w siatkówce i mistrz Polski w że
glarstwie. Z okazji 15-lecia uczniowie i 
nauczyciele dzień wcześniej uczestni
czyli w mszy św. w swojej intencji.

/a/

15-lecie "15"
W ubiegły piątek Szkoła Podstawo

wa nr 15 obchodziła swoje 15-lecie.
Na uroczystą akademię przybyli przed
stawiciele władz samorządowych z wi
ceprezydentem Jerzym Kogutem i 
przewodniczącą Rady Miasta Urszulą 
Szynol, przedstawiciele władz oświatowych

Po akademii przygotowanej przez 
młodzież ze szkoły, pracownicy z 15-
letnim stażem otrzymali okolicznościo
we dyplomy. Wśród wyróżnionych zna
lazła się też Teodozja Kadzidło, zasłu
żony, wszechstronny pedagog, która w 
tym roku obchodziła też 50-lecie swo
jej pracy.

Goście zaproszeni zostali również do 
zwiedzania szkoły i klas. Na korytarzach 

obejrze li w ystaw ę 
prac plastycznych, 
wystawę ekologicz
ną  oraz ekspozycję 
poświęconą historii 
szkoły i dzielnicy. 
Jubileusz był rów
nież okazją do wy
św ietlenia film u o

Szansa dla 
niepełnosprawnych

c.d. ze strony 1
Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny 

Osób Niepełnosprawnych daje też moż
liwość wykorzystania swoich zasobów 
dla zakładów pracy, które zlikwidują 
bariery architektoniczne ze swojego oto
czenia. PFRON przekaże potrzebne fun
dusze na przebudowę pod warunkiem,

że zakład zgromadzi 50 proc. potrzeb
nej sumy. Z możliwości tej skorzystał 
już między innymi Dom Handlowy “Do
mus”.

Również zakłady pracy chronionej, 
czyli takie, w których stworzono miej
sca pracy dla osób niepełnosprawnych, 
mogą skorzystać z Funduszu przy uzu
pełnianiu wyposażenia np. gabinetów 
lekarskich, które na terenie takiego za
kładu muszą być. /a/

Cząstka Francji 
w Rybniku

c.d.. ze strony 1

Symfonią d  - moll Cezara Francka. W 
roli solistów wystąpili Tamara Granat 
i Waldemar Malicki. Był to pierwszy 
z zapowiadanych i zakupionych przez 
miasto koncertów, które mają zapełnić 
lukę po wycofaniu się władz samorzą
dowych z finansowania orkiestry ryb
nickiej. Muzyka, którą zaprezentowano

Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej dyryguje 
Philippe de Chalendar. Zdj.: sol

CD, kaset audio i wideo z francuską 
muzyką, filmami fabularnymi i doku
mentalnymi.

Dzięki ośrodkowi wielu rybniczan 
zetknęło się po raz pierwszy z oryginal
ną  francuską kulturą i francuskimi arty
stami.

Na spotkanie inaugurujące kolejny rok 
działalności połączone z otwarciem no
wych pomieszczeń AF przybyli wszy
scy, którym idea polsko-francuskiego 

fraternité jest bliska. Obecni byli kon
sul generalny Republiki Francuskiej 
Ives Barelli, prezes Fundacji Francja - 
Polska Jacques de Chalendar, Przed
stawiciel AF przy ambasadzie Francji 
Michel Drouere oraz attache kultural
ny ambasady Didier Talpain, a także 
prezydent Józef Makosz, wiceprezy
denci Jerzy Kogut i Józef Cyran, a 
także przedstawiciele służb miejskich, 
dzięki którym były możliwe przeprowa
dzone w ośrodku prace adaptacyjne. 
Nie mógł przybyć Jacques Beaulieu, 
dyrektor Liceum Joanny d'Arc w Maza
m et, p rzy jac ie l nie ty lko  A lliance  
Franҫaise, ale i Rybnika. Gości powita
ła dyrektor AF Elżbieta Paniczek. Dzię
kując przedstawicielom ambasady Fran
cji i władzom miasta za zaangażowanie 
w powstanie ośrodka i jego działalność, 
przytoczyła słowa jednego z francuskich 
pisarzy o potrzebie więzi rodzinnych lub 
grupowych, bo tylko one są w stanie zre
alizować ideę, że żyć to znaczy tworzyć. 
Dzięki takim więziom i współpracy wie
lu ludzi, ośrodek mógł zaistnieć.

Od pacjenta 
do osoby

“Od pacjenta do osoby. Perspektywy 
deinstytucjonalizacji” - pod takim ha
słem w Kamieniu od 19 do 22 paź
dziernika odbywało się VI Polsko- 
Niemieckie Sympozjum Psychiatrycz
ne.

Niestety, nie przybył na nie zapowia
dany wcześniej autorytet w dziedzinie 
psychiatrii Zygmunt Baumann z Lon
dynu, ale w sympozjum uczestniczyło 
ponad 180 naukowców z Polski, Czech, 
Holandii, Niemiec, Słowacji i Ukrainy.

W licznych referatach i dyskusjach 
przedstawiono proces deinstytucjonali
zacji w Niemczech oraz perspektywy 
procesu w Polsce. Deinstytucjonaliza
cja polega głównie na otwarciu szpitali 
psychiatrycznych i zmianie postrzega
nia pacjentów. Zmusza do ograniczenia 
czasu przebywania pacjenta w placów
ce, kładzie nacisk na jego wyleczenie, a 
nie “przechowywanie”. W związku z 
tym na wzór niemiecki w Polsce zakła
dane będą środowiskowe domy samo
pomocy psychiatrycznej, w których nie
którzy pacjenci mogliby żyć sami, je
dynie z pomocą terapeutów. Rybnicki 
szpital współpracujący z podobną pla
cówką w Bedburg-Hau przoduje w Pol
sce pod względem wprowadzania nowo
czesnych metod opieki nad pacjentem i 
realizuje już proces deinstytucjonaliza
cji. Zakończenie całego procesu w kraj
u przewidziano na rok 2005. Podczas 

sympozjum zaproponowano również 
utworzenie w kraju na wzór komisji z 
Düren, Komisji Historii Psychiatrii i Eu
tanazji.

W Kamieniu znaczące firmy farma
ceutyczne zaprezentowały również swo
je  stoiska z najnowszymi lekami stoso
wanymi w psychiatrii. Duże zaintereso
wanie wzbudził prozac, wykorzystywa
ny w  leczeniu depresji, używany przez 
niektórych na Zachodzie jako środek 
odurzając. /a/

Tak się szczęśliwie złożyło, że uroczy
stość w Alliance Franҫaise można było 
zakończyć również francuskim, arty
stycznym akcentem w Teatrze Ziemi 
R ybnickiej. W ram ach cyklicznych 
“Wieczorów ambasad” we francuskim 
repertuarze wystąpiła Orkiestra Symfo
niczna Filharmonii Śląskiej. Orkiestrę 
poprowadził Philippe de Chalendar. 
Jest on synem Jacquesa de Chalendar, 
prezesa Fundacji Francja-Polska, który 
był gościem inauguracyjnego spotkania 
w Alliance Franҫaise. Philippe de Cha
lendar jest jednym z laureatów konkur
su dyrygenckiego im. Grzegorza Fittel
berga. W Rybniku pod jego batutą ślą
scy filharmonicy zaprezentowali utwór 
La Mer C. Debussy’ego, Koncert na 
fortepiany i orkiestrą F. Poulenca oraz

c.d. ze strony 1

dowód osobisty, minimum 3,5 mln zło
tych dochodu na osobę i nie więcej niż 
70 lat. Warunki dotyczące wieku i wy
sokości dochodu ustala bank, z którym 
sklep zawarł umowę. W tym przypadku 
- oddział krakowskiego Banku Przemy
słowo-Handlowego.

Sklep ze sprzętem gospodarstwa do
mowego “Elektroland” przy ul. Sobie
skiego sprzedaje na raty emerytom w 
wieku do 65 lat. Decyzja, "odcinek", 
dwa dokumenty tożsamości, ale tylko 3 
mln dochodu na osobę. Kredytuje ryb
nicki oddział Invest Banku.

Na Rynku wchodzę do sklepu “Da
miani” . Na raty dla emeryta? Oczywi
ście! "Odcinek", dowód. Pierwsza wpła
ta - 15 procent wartości towaru. Czy 
obow iązuje granica w iekow a? Tak. 
Jaka? - 65 lat. Który bank udziela kre
dytu? Regionalny, przy ulicy 3 Maja.

Tenże bank kredytuje zakupy sprzętu 
gosp. domowego w sklepie “AGD - 
Konsek” przy Placu Wolności. I tu - 
światełko w tunelu, choć nie dla wszy
stkich. Liczący więcej niż 65 lat emeryt 
może dokonać ratalnego zakupu, jeśli 
poręczy za niego /dowodem i podpisem/ 
osoba opiekująca się. Najlepiej ktoś bli
ski - córka, wnuczek. Sąsiedzka zaży
łość nie będzie więc dobrą gw arancją- 
wciąż myślę o pani Dorocie.

Dokąd teraz? Sklepów tej branży w 
Rybniku dużo. W ybrałam  “D om us” 
przy ul. Zebrzydowickiej. Raty? - Oczy
wiście. Dla emerytów? Także. Wyso
kość dochodu - nie określono, ale mie
sięczna rata może być równa miesięcz
nemu dochodowi brutto. Wiek? Żaden

na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej nie 
należała do najłatwiejszych w odbiorze. 
W czasach współczesnych twórcom, ich 
muzyka, a szczególnie jej forma ucho
dziła za bardzo wyrafinowaną i nowo
czesną. Przyjęto je  sceptycznie, a Sym
fonią d  - moll Francka, w którym wi
dziano przede wszystkim pianistę i orga
nistę wręcz chłodno. W świat muzycz
nych fascynacji Debussy’ego, Poulen
ca i Francka rybnickich melomanów 
wprowadziła słowem wiążącym Danu
ta Węgrzyk.

Zgromadzona licznie rybnicka pu
bliczność, a także francuscy goście przy
jęli ciepło koncert i młodego dyrygen
ta, a uroczystość w ośrodku Alliance 
Franҫaise otrzymała godną oprawę.

W.R.

nie jest przeszkodą w zakupach na raty. 
Który bank udziela kredytu? Nie bank 
lecz System Sprzedaży Ratalnej “Lukas” 
/Rybnik, ul. Jankowicka 3/ reklamują
cy się hasłem “Cały świat korzysta z  
ra t”. Jednak za dogodne warunki 
/oprócz wspomnianych wyżej: pierwsza 
wpłata od 10 procent, spłata do 36 mie
sięcy, transport do domu/ trzeba dopła
cić. “Lukas” jako pośrednik między ban
kiem a klientem pobiera od 7,5 procen
ta do 8,5 procenta wartości kredytu jako 
opłatę manipulacyjną. Jest ona doliczo
na do kolejnych rat. Czy moją sąsiadkę 
stać będzie na skorzystanie z oferty fir
my “Lukas”?

Spróbowałam dowiedzieć się w ban
kach, dlaczego emeryci są niewiarygod
nymi czy lepiej "niepewnymi" klienta
mi. Regulamin, przepisy, decyzje zarzą
du - wszędzie ta sama krótka, grzeczna 
odpowiedź. Choć wszyscy, łącznie z in
formującymi mnie pracownikami ban
ków, wiemy “o co chodzi”. Emeryt może 
umrzeć zanim spłaci kredyt. Pracując do 
65 roku życia człowiek jest “w sile wie
ku”, kupując rok, czy kilka lat później 
lodówkę, pralkę - emeryt jest staru
szkiem stojącym nad grobem. Mając 
coraz więcej lat a coraz mniej sił starsi 
ludzie wracać mają do balii, saganów i 
“rompli”? Czy z racji wieku mogą być 
traktowani jak obywatele niższej kate
gorii? Młodzi też umierają. Tracą pra
cę. A emerytura to stałe świadczenie, 
którego nikt nikomu nie odbierze.

Może bankowcy pomyślą i znajdą 
wyjście z tej przykrej sytuacji, która rani 
i obraża zasługujących na szacunek star
szych ludzi.

A leksandra Z ejer

P o  siedem dziesiątce  
-  pranie ręczne
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Na widowni goście wraz z gospodarzami. Zdj.:sol

oświatowych, goście z sąsiadujących zakładów 
pracy. Zaproszeni zostali też emeryto
wani nauczyciele, członkowie Komite
tu Rodzicielskiego, pedagodzy pracują
cy w SP 15 w poprzednich latach.



Radek laureatem konkursu we Włoszech

W nowej siedzibie MOK

Ocenili muzykalność i precyzję
W dniach od 10 do 15 października 

w Castelfidardo we Włoszech odby
wał się Międzynarodowy Konkurs 
Akordeonistów. 4. miejsce zajął na 
nim uczeń Państwowej Szkoły Muzycz
nej w Rybniku - Radosław Puszyło.

Radek uczy się obecnie w  III klasie 
szkoły II stopnia. Powinien być w kla
sie niższej, ale dzięki zdolnościom mógł 
przeskoczyć jedną klasę. Dyrektor szko
ły tw ierdz i je d n ak , że 
wziąwszy pod uwagę jego 
talent mógłby już w tym 
roku szkołę ukończyć.
Oprócz tego Radek chodzi 
do I klasy LO im. Po
wstańców Śląskich.

Do tej pory brał udział 
w wielu konkursach mię
dzywojewódzkich i ogól
nopolskich. Zawsze znaj
dował się w czołówce. W 
C aste lfid a rd o  po raz 
pierwszy ryw alizow ał z 
m uzykam i z innych  
państw. Aby tam pojechać 
musiał przejść zwycięsko 
przez eliminacje wstępne, 
które odbywały się w War
szawie. Wykonawcy kwa
lifikowani są do czterech 
grup wiekowych: do lat 
12, 15, 18 i grupy zawo
dowej - mówi Radek. - Ja  
po raz ostatni wystąpiłem  
w grupie drugiej.

W konkursie  b rało  
udział 17 wykonawców.
W pierwszym etapie wy
konywali utwór obowiąz
kowy i dowolny, w drugim dwa utwory 
dowolne. - Radek wybrał takie utwory, 
że programowo mógłby znaleźć się w 
najstarszej grupie - stwierdził dyrektor 
Szkoły Muzycznej Eugeniusz Stawar
ski. Na pięć osób zakwalifikowanych do 
finału rybniczanin zajął czwarte miej
sce. - Za rok na pewno będzie trudniej, 
bo znajdę się ju ż  wśród starszych wy
konawców, ale będę się przygotowywać 
- powiedział Radek. Pierwsi o sukcesie 
dowiedzieli się rodzice, którzy odebrali

syna z autobusu. -  Ale zaraz przyjechali
śmy do szkoły, żeby pochwalić się dyrek
torowi - dodaje Radek.

Nauka w  szkole muzycznej wymaga 
wielu wyrzeczeń i niestety nie ze wszyst
kich uroków młodości można korzystać. 
Radek nie chodzi na dyskoteki, nie prze
siaduje na Rynku, nie ma zbyt wiele cza
su dla siebie. - Ale jestem  normalnym  
nastolatkiem - twierdzi. Czasami daje też

Radek Puszyło nawet po konkursie nie 
zaniechał ćwiczeń

koncerty w Rybniku - prezentował swoje 
umiejętności przy różnych okazjach w 
Muzeum i bibliotece. -Jako szkoła chce
my się dobrze pokazywać, a Radek jest 
naszym godnym przedstawicielem - mówi 
E. Stawarski. - Poza tym dla młodego 
wykonawcy to dobra okazja do pozna
nia siebie, do obycia z  publicznością.

Zainteresowanie akordeonem ujawni
ło się u Radka dość wcześnie. - Gdy mia
łem 3 latka, dość długi czas przebywa
łem w sanatorium. Bardzo przeżywałem

Festiwal piosenki turystycznej
Już w nowej siedzibie Młodzieżowe

go Domu Kultury na “Nowinach”
odbył się przed tygodniem II Festiwal 
Piosenki Turystycznej - Rybnik 1995.

W bieżącym roku szkolnym była do 
p ierw sza im preza 
typu festiwalowego 
zo rgan izow ana w 
now ym  m iejscu .
Jury w składzie Lidia 
Marszolik 
/p rzew odnicząca/,
Jerzy Michalski i 
Kazimierz Niedzie
la oceniało 9 solistów 
i 4 zespoły, w sumie 
25 osób. Soliści za
prezentowali się w 
dwóch kategoriach 
wiekowych: klasy II 
- IV i klasy V -V III.
W festiwalu wzięli 
udział wykonawcy z 
SP 35, SP11, SP 21,
SP14, SP19, Ogni
ska Wychowawcze
go i S pecja lnego  
O środka Szkolno- 
Wychowawczego. Oceniając imprezę 
jury szczególnie podkreśliło dobrą orga
nizację festiwalu. Poziom prezentacji 
muzycznych był bardzo zróżnicowany. 
Z zainteresowaniem jednak śledzono 
występy prawdziwych talentów, ale rów
nież z sympatią widzowie i jury przyję
ło pozostałych wykonawców.

Nagrodę Grand Prix otrzymała 
Magdalena Marszolik z SP21 przygo
towana przez Jerzego Husaka.

W grupie młodszej I miejsce zdobyła 
Klaudia Glińska, a II miejsce Mag

dalena K uchciak
Kuchciak, obie z SP 35 
i przygotow ane 
przez Joannę So
bik.
W grupie starszej 
I miejsce przypa
dło Iwonie Czar
neckiej ze Spe
cjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wycho
wawczego przy
gotowanej przez 
Tadeusza Trybu
sia, II miejsce -  Ze
społowi Wokalne
mu z SP 14 przygo
towanemu przez 
Jolantę Nawałę, a 
dwa równorzędne 
trzecie miejsca 
Darii Danowskiej 
p rzy g o to w an e j 

przez Macieja Skowrońskiego i Trio Wo
kalnemu z SP 19 przygotowanemu przez 
Barbarę Polok.

Sponsorami festiwalu były firmy: “Getex”, 
“Transkop”, “Ekorem”, “Nemezis”, Tel
bud”, Kolbud”, “Kowinex”, “Proterm”, 
“Marco”, Mawex”, “Nobiles Alfa” , “Poli
farb”. /a/
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Piękno siedzi w ... szczegółach

Na zdjęciu widzimy 
fragment urządzenia, 
na którym umieszczo
no herb naszego mia
sta z napisem “Ryb
n ik ” . Ten ozdobny 
element nie wpływa 
w praw dzie na jego  
funkcjonowanie, ale 
sprawia, że jest ono 
stylowe i po prostu ła
d n ie jsze . G dzie  w 
Rybniku znajduje się 
uchwycony na foto
grafii szczegół? Od
powiedzi proszę szu
kać na tej samej stro
nie.

X Dni Muzyki Organowej i Kameralnej

Mocny akcent na koniec
występu tematy. Koncert ten zapewne na dłu
go pozostanie w pamięci słuchaczy, których 
nie odstraszył listopadowy już niemal chłód 
kościoła. Zakończyły się X Jubileuszowe 
Dni... Jakie one były? Na pewno bardzo 
urozmaicone. Z koncertu Włocha Fausto 
Fiorina zapamiętamy przede wszystkim 

jego wirtuozerię i

W ubiegły wtorek w bazylice św. Anto
niego w Rybniku odbył się ostatni kon
cert w ramach tegorocznych jubileuszo
wych Dni...

Koncert ten był prawdziwym wydarze
niem w dziejach naszego festiwalu, gdyż 
takiej sławy światowej jak Wolfgang Sei
fen, w niezwykle 
trudnej sztuce 
jaką jest improwi
zacja organowa, 
rybniccy melo
mani jeszcze nie 
mieli okazji wy
słuchać. Artysta, 
oprócz ogromnej 
liczby koncertów 
i podróży arty
stycznych jakie 
odbywa w ciągu 
roku, na stałe 
związany jest z 
pątniczą miejsco
wością na granicy 
Niemiec i Holan
dii - Kevelaer, 
gdzie pełni funk
cję organisty tytularnego
tytularnego w słynnym z cudów Sanktuarium 
Maryjnym. Jest również profesorem kate
dry improwizacji w Wyższej Szkole Mu
zycznej w Dusseldorfie. Koncert wtorkowy 
w całości wypełniły improwizacje organo
we na wybrane wcześniej oraz w trakcie występu

brawurę, koncert 
Roberta Higginsa
z Anglii wprowa
dził nas w pełną 
elegancji i majesta
tu muzykę angiel
ską a jego przej
mujący baryton, 
który wypełnił 
wnętrze bazyliki 
będzie nam jeszcze 
długo brzmieć w 
uszach.

“Collegium 
Mammulianum” 
z Poznania za
chwyciło nas pięk
nem brzmienia sta
rych instrumentów 
lutniczych, zaś 
koncert chóru 

“Cantemus” pod dyrekcją Czesława Freun
da udokumentował wciąż wspaniałą kondycję

Dyskoteki
Restauracja “Olimpia” - Kamień

piątek, 27 października od 20.00 do 2.00 
Mała Scena Rybnicka 

sobota, 28 października od 20.00 do 
2.00; 29 października od 17.00 do 23.00 
“Wieczorek dla samotnych”

Kino “Apollo”
sobota, 28 października od 20.00 
do 2.00 /gw/

kondycję tego zespołu, pomimo nowego skła
du osobowego chóru. “Missa brevis” J. 
Świdra urzekła nas przepiękną harmonią 
naszego śląskiego kompozytora, zaś spośród 
utworów organowych wykonywanych przez 
Elżbietę Włosek największe wrażenie zro
biła interpretacja “Improwizacji na temat 
polskiej pieśni “Święty Boże” Mieczysła
wa Surzyńskiego. Organizatorzy tegorocz
nych Dni... tj. Rybnicki Ośrodek Kultury 
pragnie z całego serca podziękować wszy
stkim, którzy się do zaistnienia Dni przy
czynili. Przede wszystkim sponsorom, tj. 
Urzędowi Miasta Rybnik, a także gościn
ności proboszczów bazyliki św. Antoniego 
oraz oo. misjonarzy. Dziękujemy również 
za ofiarność i pracę włożoną w przygoto
wanie techniczne instrumentów - nie tylko 
w bazylice, ale i w ościennych miastach. 
Biuro koncertowe ROK będzie wdzięczne 
za wszelkie uwagi na temat Dni.

Zdjęcie przedstawia fragment jednej z latarni, które od ponad trzech lat 
stoją na rybnickim Rynku.
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rozstanie z  rodzicami i tata kupił mi 16- 
basowy akordeon - zabawkę. Spodobał 
mi się i szybko nauczyłem się na nim grać 
- wspomina Radek. Potem chodził na 
zajęcia do ogniska muzycznego, szkoły 
muzycznej I stopnia. Zdolny uczeń Fran
ciszka Prusa nie ma jednak swojego in
strumentu. Ćwiczy i gra na szkolnym 
akordeonie, który może też pożyczać do 
domu. Jest to dobry instrument, ale mu
zycy grają ju ż  na lepszych - mówi Ra
dek. Gdy występował w Castelfidardo 
jego akordeon Bajan Ukraina wzbudził 
zainteresowanie. Na 17 uczestników Ra
dek był jedynym, który miał instrument 
tej firmy. Jury oceniało jednak muzykal
ność i precyzję wykonania, a w tym uczeń 
rybnickiej szkoły okazał się lepszy od 
wielu posiadaczy lepszych akordeonów.

Dodatkowym instrumentem na jakim 
gra Radek jest fortepian. -A le z  nim idzie 
mi gorzej - mówi. Dyrektor i pedago
dzy nie chcą jednak specjalnie zmuszać 
Radka do wzmożonej pracy. Wiedzą, że 
jest dobry w czymś innym. - On i tak 
dużo czasu musi poświęcać akordeono
wi. Ważne aby na fortepianie po  prostu  
zdawał egzaminy. Sukcesy osiąga na 
innym instrumencie - powiedział E. Sta
warski. /a/

UCZNIOWIE

Bóg i Ojczyzna...
... to nasz cel - głosi początek hymnu 

szkolnego liceum urszulanek, który, jak 
co roku, zabrzmiał uroczyście w dniu św. 
Urszuli, a właściwie i w przededniu, bo 
w ub. piątek 20 października. Uroczystość 
ta jest największym świętem szkoły. 
Uczestniczą w nim nie tylko nauczyciele 
i uczniowie, ale również absolwentki, 
rodzice oraz wiele innych osób, które z 
liceum urszulanek czują się związane. 
Dzień ten jest dla nich okazją do spotka
nia się, porozmawiania, powspominania.

Jak zawsze odwiedził nas z tej okazji 
arcybiskup metropolita katowicki - ks. 
Damian Zimoń, który przewodniczył 
koncelebrowanej mszy św. z udziałem ks. 
prałata Alojzego Klona, ks. rektora 
Józefa Bzika, kilku księży z parafii fran
ciszkanów oraz oczywiście duszpasterza 
szkoły - ks. Marka Drogosza.

Goście wzięli udział w oficjalnej czę
ści święta, której punktem kulminacyj
nym było rozdanie przez s. Dyrektor 
odznaczeń “Serviam ” /”będę służyć

Muzeum zmienia dni 
i godziny pracy

Od 23 października br. Muzeum w 
Rybniku zmieniło dzień “wolnego wstę
pu” z czwartku na sobotę.

W poniedziałki: Muzeum jest nieczyn
ne, od wtorku do niedzieli zbiory moż
na zwiedzać w godz. od 10.00 do 14.00, 
w środy - od 10.00 do 18.00. Bilet wstę
pu normalny - 2 zł, ulgowy - 1 zł

Bogu, ludziom i ojczyźnie”/, które co 
roku w dniu św. Urszuli przyznawane są 
najbardziej zasłużonym absolwentkom. 
Tym razem odznaczenia otrzymało 18 
absolwentek - 17 tegorocznych i 1 ubie
głoroczna. Jak to zwykle bywa, nie za
brakło w tym dniu również życzeń i 
podziękowań kierowanych do sióstr. 
Podziękowań po prostu za to, że są /a z 
nimi ta szkoła/ i życzeń, by były tu nadal. 
Pod koniec akademii odbyło się przed
stawienie pt. “Św. Klara z Asyżu ” przy
gotowane przez klasę II b i s. Elżbietę 
Peplińską. Tematem sztuki było życie 
św. Klary i jej droga powołania. Ukaza
ny tu został moment rozpoznania przez 
młodą dziewczynę swego przeznaczenia 
oraz jego realizacja.

Po przedstawieniu wszyscy obecni na 
uroczystości udali się na... ostatni punkt 
programu - tradycyjny placek urszulań
ski. E welina Solich

Kina
“APOLLO”

27 października, godz. 16.00, 18.00 - 
“CASPER” /USA/

“PREMIEROWE” przy TZR 
27 - 29 października, godz. 17.00,
19.00 - “BATMAN FOREVER” /USA/ 
, cena 5,00 zł

DKF “EKRAN” przy TZR 
30 października, godz. 19.00 - “FRAN
CUZKA” /franc./, wstęp za karnetami i 
kartami wstępu

“WRZOS” Niedobczyce 
29 października, godz. 17.00 - 
“PRZED WSCHODEM SŁOŃCA” 
/USA/

“ZEFIR” Boguszowice
29 października - 2 listopada, godz.
17.00. 19.00- “SZKLANA PUŁAPKA
3” /USA/

 Wystawy 
Muzeum - Stary Ratusz

Wystawa stała pt. “Rybnik - moje mia
sto” - czynna /z wyj. poniedziałków/ od
10.00 do 14.00, w środy od 10.00 do
18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

Miejska Biblioteka Publiczna -
ul. Szafranka

“Artur Trunkhardt - człowiek niezwy
kły” - wystawa z okazji wydania 250. 
numeru “Gazety Rybnickiej”, czynna od
30 października, godz. 12.00

Zdobywczyni Grand Prix 
Magdalena M arszolik . Zdj.:sol

Wolfgang Seifen przy organach w rybnickiej 
bazylice. Zdj.: sol



na Kościuszki. Dlatego redaktor Trun
khardt chodził z pistoletem brauning 9 
mm, na noszenie którego zezwolenie 
otrzymał od rybnickiego starosty. W 
ostatnich tygodniach przed wybuchem 
drugiej wojny światowej niektórzy ryb
niccy Niemcy szydzili z Trunkhardta, że 
pierwszy będzie uciekał z Rybnika. Dla
tego 1 września 1939 roku Artur chciał 
pozostać w mieście i dopiero po godzi
nie 8.00, gdy Niemcy byli już w Rybni
ku, udał się w kierunku Żor. Tam na 
krótko zatrzymał się u sióstr zakonnych, 
potem udał się do Radlina, by następnie 
na całą okupację ukryć się u rodziny 
Lisoniów w Krzyżkowicach koło Pszo
wa. Poprzez krzyżkowickiego probo
szcza utrzymywał kontakty z Armią Kra
jową. On też załatwił Arturowi karabin 
maszynowy, by w razie złapania mógł 
się bronić i nie dostać się w ręce gesta
po. Władze niemieckie podczas okupa
cji hitlerowskiej skazały Trunkhardta 
zaocznie siedem razy na karę śmierci 
oraz wyznaczyły za jego złapanie nagro
dę w wysokości pół miliona marek. Ar
tur szczęśliwie, choć schorowany, do
czekał końca wojny, pisząc w ukryciu 
dwie nie wydane nigdy powieści “An
dzie ” i “Pod tyranią hitlerowską ”.

Ciężko podczas okupacji żyło 
się również żonie Artura Ma

rii Trunkhardtowej z domu Nowak i ich 
córce Ricie. Maria z córką musiały się 
codziennie zgłaszać na policji. Ritę zaś 
później wysłano na przymusowe robo
ty do N iem iec. Dodatkowo Niemcy 
zmusili Marię do rozwodu z Arturem, 
podobnie zresztą miała się sprawa z ro
dziną Artura w Westfalii, którzy dla oca
lenia życia musieli się go oficjalnie wy
rzec. M achina hitlerowska polowała 
więc na Artura w każdym miejscu.

Gdy Niemcy uciekli już z Ryb
nika i nastał koniec wojny, 

Artur Trunkhardt wcale nie został z dnia 
na dzień bohaterem. Wobec nowej wła
dzy musiał teraz kolejny raz udowa
dniać, że jest za Polską, jest wrogiem 
Hitlera, i że ukrywał się podczas oku
pacji. Długi czas niemłody już Artur nie 
otrzymywał żadnej emerytury ani ren
ty. Jego dom w Rybniku zasiedlili loka
torzy według nowego “socjalistyczne
go porządku”. Artur pozostał więc do 
końca życia tam, gdzie przez całą oku
pację się ukrywał. Zamieszkał w Krzyż
kowicach przy ulicy Cmentarnej /dzisiaj 
ulica Okrzei/ i zarabiał lecząc ludzi zio
łami, której to sztuki nauczył się za mło
du w jezuickim klasztorze. Na starość 
chorow ał na serce i nerki. Zmarł w 
Krzyżkowicach w 1965 roku. Pochowa
no go na tamtejszym cmentarzu koło 
pomnika powstańców śląskich.

M arek Szołtysek

D zięku jem y C zy te ln iczce  z  p a ra
fii św . Jadw ig i na  “N o w in ach ” za 
w n ik liw ą  uw agę na  tem at niedaw nej 
k o n sek rac ji tam te jszeg o  k ośc io ła . 
P rzyznajem y je j rów n ież  rację, że w  
sierpn iu  br. p isząc  o rybnickiej p ie l
grzym ce do C zęstochow y podaliśm y 
błędnie  nazw isko  księdza  Jerzego 
Dudka.

P rocesja  
z relikwiami

W sobotę 4 listopada br. o godz. 
16.00 w kościele ojców franciszkanów 
powitane zostaną relikwie św. Anto
niego z Padwy, który jest również 
patronem Rybnika.

Tego samego dnia o godz. 20.00 reli
kwie z kościoła franciszkanów zostaną 
przeniesione w uroczystej procesji ze 
świecami do bazyliki św. Antoniego, 
gdzie pozostaną do niedzieli 5 listopa
da.

/szoł/

Rozpoznaj się na zdjęciu!

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym we wtorek 24 paź
dziernika na Rynku i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w ga
zecie fotografię oraz drobny prezent. Będzie to litr 100-procentowego soku owo
cowego. Zapraszamy do zabawy!

W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez Irenę Pustelnik z Ryb
nika. /foto: szoł/

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.
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Rybnika... ” Interesujący był również wy
dawany przez niego w  latach 1934/5 
miesięcznik satyryczny “Die Spritze” 
/"Sikawka”/, w którym wykpiwał nie
miecki nazizm oraz zwracał uwagę na 
niebezpieczną drogę, po której kroczy
ły hitlerowskie Niemcy. Ponieważ jed
nak Polska miała w tym czasie podpisany

A rtur Trunkhardt urodził się 10 
lipca 1887 roku w Gelsenkir

chen w Westfalii. Ojciec A dolf był gór
nikiem w tamtejszej kopalni, a matka 
Maria z domu Abel pochodziła z sąsie
dniego Dorsten, z którym to zresztą mia
stem Rybnik utrzymuje dzisiaj partner
skie stosunki. Trunkhardtowie byli ka
tolikami, a dwoje z trójki ich dzieci obra
ło sobie życie zakonne. Do zakonu wstą
piła jedyna pośród rodzeństwa dziew
czyna i syn Artur. Młody Artur po ukoń
czeniu szkoły podstawowej w Gelsen
kirchen i liceum w W anne wstąpił do 
zakonu jezuitów. Po odbyciu nowicjatu 
rozpoczął studia w kolegiach jezuickich 
w Belgii, Holandii i we Włoszech, gdzie 
odebrał bardzo staranne wykształcenie 
w dziedzinie filozofii, teologii, historii 
i prawa, a także zaznajomił się w zako
nie ze sztuką ziołolecznictwa. Zagra
niczne studia pozwoliły mu również 
poznać kilka języków obcych - znał ła
cinę i grekę oraz biegle władał języka
mi: francuskim, włoskim i angielskim. 
Jednym z profesorów Artura, niestety nie 
znanym nam z imienia, był polski je zu
ita. To on zapoznał go z bogactwem 
kultury polskiej i przedstawił sytuację 
Polaków pod zaborami. W kopalniach 
w rodzinnej Westfalii pracowało wielu 
Polaków. A rtur zetknął się więc już  
wcześniej z “polskim żywiołem”.

P rzed święceniami Artur Trun
khardt wystąpił jednak z zako

nu. Zrobił doktorat z filozofii i zaczął 
pracować dorywczo jako dziennikarz. W 
1913 roku znalazł się na wschodnich 
kresach Niemiec czyli na Górnym Ślą
sku i zamieszkał w Rybniku. Nie wie
my, czym zajął się w pierwszych mie
siącach pobytu w naszym mieście. Krót
ko potem w połowie 1914 roku został

powołany do niemieckiej armii i wraz z 
150-tysiącam i innych m ieszkańców  
Górnego Śląska pom aszerow ał jako 
strzelec na front pierwszej wojny świa
towej. Był pięciokrotnie ranny, w tym 
trzy razy poważnie. Po wojnie Artur 
Trunkhardt wrócił do Rybnika, gdzie 
związał się z działaczami polskimi, co 
umożliwiła mu przyjaźń z wikarym ze 
starego kościoła. Ksiądz ten zapoznał 
Artura z Marianem Różańskim, Maksy
milianem Basistą, Władysławem Webe
rem, Feliksem Białym i innymi działa
czami polskimi. Początkowo przyjmo
wano go z dystansem, gdyż było w tym 
coś niezwykłego, by rodowity Niemiec 
dek la row ał się jak o  zdecydow any 
obrońca polskości Śląska. Z czasem jed
nak Artur okazał się bardzo przydatnym 
działaczem i odważnym powstańcem ślą
skim. Jego zdolności przydały się nie tyl
ko w rybnickim batalionie powstańczym 
pod dowództwem Nikodema Sobika, ale 
również w wydziale wywiadowczym 
podczas powstań i plebiscytu. Jego spryt, 
wybitne zdolności organizacyjne oraz 
znajomość wielu języków obcych spra
wiały, że jego akcje dywersyjne, pułapki 
oraz pertraktacje z komisjami alianckimi 
kończyły się powodzeniem. Za te wyczy
ny otrzymał później polskie odznaczenia 
państwowe.

K iedy po powstaniach i plebi
scycie w 1922 roku część Gór

nego Śląska wracała do polskiej Macie
rzy, Artur Trunkhardt przyjął obywatel
stwo polskie i stał się szanowanym mie
szkańcem Rybnika. Od samego począt
ku przyjął na siebie odpowiedzialność 
za losy miasta i działał jako radny w 
pierwszej polskiej radzie miasta. 

Z awodowo Artur Trunkhardt 
był w ydaw cą, pub licy stą  i

Artur Trunkhardt /1887-1965/ - Niemiec z urodzenia, lecz z wyboru 
Polak, Górnoślązak i rybniczanin

dziennikarzem. Jego głównym zajęciem 
było wydawanie w Rybniku w latach 
1919-1939 dziennika “K atholische  
Volkszeitung” co znaczy “Katolicka  
Gazeta Ludowa ”. Ta niemieckojęzycz
na gazeta była chyba ewenementem na 
skalę światową. Była ona skierowana do 
Niemców, którzy skłaniali się ku Pol
sce i którzy akceptowali prawo Polski 
do Górnego Śląska. W podtytule tej ga
zety umieszczone było hasło w języku 
polskim: “Za wiarę i ojczyznę - za na
szą i waszą wolność ”. Oprócz dzienni
ka Artur Trunkhardt wydawał również 
okolicznościowe druki i książki jak np. 
wspomniane wyżej “Dzieje miasta Rybnika

podpisany z Niemcami pakt o nieagresji, wła
dze polskie zasądziły Artura Trunkhard
ta łącznie na 20 miesięcy więzienia za 
zniesławianie Adolfa Hitlera i innych 
osobistości niemieckiego państwa. Był 
więc Trunkhardt pierwszym polskim 
krytykiem hitleryzmu i pierwszą ofiarą 
Hitlera, ukaraną jednak rękami polski
mi. Rząd polski chciał jeszcze w tych 
czasach utrzymywać poprawne stosun
ki dyplomatyczne z Niemcami.

Jak więc bardzo musiał Trun
khardt denerwować prohitle

rowsko nastawionych Niemców! Je
szcze przed wojną Artura próbowano 
zastrzelić na ulicy Rudzkiej, a później

70 lat temu "Sztandar Polski 
i Gazeta Rybnicka"

od 27 października do 2 listopada donosiły

Czy umiesz pisać po polsku?

Niech się nie dziwią czytelnicy, że ta
kie zadajemy pytanie. Pamiętajmy, że 
dopiero od lat siedmiu mamy szkoły 
polskie; więc też wiele osób młodszych 
i starszych nie umie jeszcze dobrze pi
sać w języku ojczystym.
Czytania to jeszcze jakkolwiek nauczą 
się ludzie po polsku, sylabizując choć
by na Ojczenaszu z książek do nabożeń
stwa, lecz do sztuki pisania trudniej im 
się zabrać, a nieraz nawet rodzeństwo 
pisze do siebie po niemiecku.
W Polsce zachodniej możnaby teraz to 
zaniedbanie niemieckiej szkoły łatwo 
naprawić. Gdyby osoby takie umówiły 
się i poprosiły nauczyciela /nauczyciel
kę/ w swej najbliższej szkole o pomoc, 
to ten z pewnością udzieliłby im nawet 
za darmo kilku lekcji pisania teraz w 
porze zimowej.
Każdemu polskiemu nauczycielowi za

zależy chyba na tem, aby ludność polska 
jego obwodu szkolnego umiała czytać i 
pisać po polsku.

Ogłoszenia
Wielkie zapotrzebowanie na 

robotników kopalnianych 
do Francji.

W urzędzie pośrednictwa pracy w 
Rybniku odbędzie się dnia II-go 

listopada 1925 r. o godzinie 8mej rano 
przyjęcie robotników kopalnianych do 

Francji.
Górnicy i pomoc górnicza mogą 

wyjechać z rodzinami.

Wesoły kącik
- Na wyścigach będzie pan grał w tym 
roku?
- Nie, mam wściekłego pecha! Na gieł
dzie straciłem 30000 zł i narzeczona ze 
m ną zerwała.
- To razem ile złotych pan stracił?

Niezwykły rybniczanin
Artur Trunkhardt

Artur Trunkhardt /1887-1965/ należy niewątpliwie do gro
na najciekawszych rybniczan dwudziestego stulecia. Niestety 
postać ta w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat odeszła w zupełne 
zapomnienie. Niewielu tylko pasjonatów interesujących się hi
storią regionu zna wydane przez Trunkhardta w 1925 roku “Dzie
je miasta Rybnika...” i... nic więcej. W Rybniku nikt nie miał 
nawet jego fotografii... Cieszymy się, że to z naszej inicjatywy 
odkryto ponownie i miastu przywrócono jego biografię. W naj
bliższy poniedziałek 30 października o godzinie 12.00 w holu na 
pierwszym piętrze Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Sza
franka zostanie również otwarta wystawa poświęcona postaci 
Artura Truhkhardta. Będzie ona także okazją do spotkania z 
okazji ukazania się naszej gazety po raz 250.

G A Z ET A  R Y B N IC K A , T E L . 2 8 8 2 5

Abecadło
Rzeczy

Śląskich

Sztandar Pols k i



M iejsk i O środek  Sportu i R ek reacji 
w Rybniku - Kamieniu ogłasza

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ RESTAURACJI I HOTELU SPEEDWAY 
POŁOŻONEGO W RYBNIKU PRZY UL. GLIWICKIEJ 72 - NA TERE

NIE STADIONU MIEJSKIEGO.
Hotel posiada 15 pokoi 2-osobowych z łazienkami, wyposażenie pokoi standar

towe, łazienka z natryskiem, umywalką i wc. Powierzchnia całkowita pokoju z 
łazienką wynosi: 20,8 m kw. W hotelu znajduje się świetlica o pow. 23,1 m kw., 
sala konferencyjna o pow. 58,6 m kw., oraz 3 pomieszczenia o średniej pow. 6,4 m 
kw. które można zaadoptować na pokoje hotelowe. Restauracja wraz z zapleczem 
składa się z 12 pomieszczeń o ogólnej powierzchni 240 m k w ., wyposażona w 
sprzęt gastronomiczny. Oferty w kopertach należy składać w dyrekcji MOSiR w 
Rybniku - Kamieniu ul. Hotelowa 12, od poniedziałku do piątku w godz. od
7.00 - 15.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
22-140 od godz. 7.00 -15.00. Obiekt można oglądać w dniu 3.11.1995 r. w godz.
8.00 - 12.00. Przetarg odbędzie się w dniu 13.11.1995 r. o godz. 10.00 w hotelu 
Olimpia w Kamieniu, do udziału w przetargu uprawnia wpłata wadium w wysoko
ści 15.00 zł oraz opłaty przetargowej w wysokości 10 zł.

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

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

RES-TYPE
ul. Warszawska 10 
40-008 Katowice 
tel 106 88 28,
102 84 98 
fax 58 88 69

firmym y
regionu

ŚLĄSKA

ul. 3 Maja 30 
p. 81 0 /VIII p. 

tel.281 62 
w. 319

- zalety
- najdłużej na rynku

-jedyny katalog ofertowo - branżowy
- najtańszy i n a j s k u t e c z n i e j s z y
-  rzetelność i aktualność informacji 

- współpraca z zagranicą
- 3  języki obce
- członek i założyciel 

Regionalnej Izby Gospodarczej
- pewność  -  reklama trafia do adresata
-wady
- brak

UDANY BIZNES!

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA 
w "G azecie Rybnickiej"

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

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

bezpłatnie porad

Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/ 
oferuje następujące usługi:

* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien
* kosmetykę, ubranie
i przechowanie zwłok 

*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św. 

*usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

Możliwość załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologii w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46

Ceny konkurencyjne

P rzedsiębiorstwo W ielobranżowe 
A u t o -Eko-G az

ORIENT
Siedziba Zarządu 44-200 Rybnik, 
ul. Rynek 11, tel/fax 0-36/27234, 

tel. 036/21604

Magazyn Główny 44-200 Rybnik, 
ul. Niemodlińska 11, 

tel. 0-36/28669

Biuro Finansowo-Handlowe
44-200 Rybnik, 

ul. Sobieskiego 23, 
tel/fax 0-36/21604, 

tel. 0-36/22962, tlx 33411

- Dostawa gazu propan-butan bezpośrednio 
od producenta

► Dostawa własną autocysterną
► Budowa stacji tankowania paliwem 
propan-butan

► Napełnianie butli komunalnych i turystycz
nych w stacjach tankowania, również
w samochodach osobowych i ciężarowych

► Sprzedaż, montaż i serwis urządzeń 
w samochodach do napędu gazem 
propan-butan w sieci dealerów w kraju

► Szkolenie w zakresie montażu i obsługi 
urządzeń propan-butan w samochodach 
i instalacjach przydomowych

SKLEP FIRMOWY
Sprzedaż urządzeń firm BRC/I/, LOVATO/l/, SILEA/I/, STAKO /PL/
4 4 -2 2 8  K atow ice , ul. 1 M aja 4 1 , te l. 0 -3 2 /1 5 6 1 7 9 9

Stacje tankowania paliwa propan-butan

Chorzów,
ul. Katowicka 116

6

Katowice,
ul. Roździeńskiego 222 

CPN "Roździeń", tel. 0-32/510777

Rybnik
Gotartowice "Lotnisko", 

tel. 036/21189

Mikołów
CPN

ul. Wyzwolenia 6

W r a z i e  p o t r z e 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 26 października do 2 listopada, 
Apteka, ul. Barbary 6, Rybnik-Niedobczyce, tel. 26-281

EKSPRESS  
Rybnik, Reja 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"

•  1 cm2 - 0 ,80  zł
•  1 słow o - 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

...U NAS
szybko
I TANIO

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
TARG 9,00-9,60 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80-8,40

Owoce/Warzywa pomidory ogórki marchewka ziemniaki
Raciborska 15 2,60 3,20 0,50 0,50
Miejska 2 2,50 2,50 0,50 0,50
TARG 1,20-2,50 1,60-3,20 0,50-0,80 0,50

S p o ż y w c z e masło cukier jajko mąka
Rynkowy 200g -1,50 1,90 0,30 1,05
Jan Noga i s-ka 227g -1,60 1,90 0,28 1,00
TARG 227g -1,50 1,65-1,80 2,50 - 3,00 0,88-1,00

Waluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 241,00/244,00173,00/175,00 9,00/9,15 48,50/49,50
Delikatesy, ul. Miejska 241,00/244,50172,00/175,00 9,00/9,20 48,50/49,00
Gallux, Rynek 241,00/244,00172,00/175,00 9,00/9,20 4850/49,80

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

"CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ"
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Ach, te Karkonosze...
Gdyby drużyna “Karkonosze” Jelenia 

Góra nie zrezygnowała z udziału w roz
grywkach ligowych, to 21 października 
rybniccy sympatycy kobiecej koszyków
ki z pewnością po brzegi wypełniliby 
trybuny hali sportowej kopalni “Janko
wice” w Boguszowicach i wspólnym 
dopingiem wspomagaliby rybnickie ko
szykarki, które już na samym początku 
ligowej batalii sprawiły wielką niespo
dziankę, wygrywając na wyjeździe z fawo
rytem grupy A drużyną AZS-u Rokity Wro
cław. Wycofanie się drużyny z Jeleniej 
Góry spowodowało, że w grupie A po
została nieparzysta liczba zespołów, i 
dlatego w kolejnych rundach rozgrywek 
ligowych jeden zespół, nie mając rywa
la, pauzuje.

Turniej
międzyklubowy

19 października w Domu Kultury w 
Boguszowicach odbył się pojedynek 
szachowy pomiędzy klubem szachowym 
Domu Kultury w Chwałowicach, a dru
żyną gospodarzy. Po trzygodzinnej wy
równanej walce minimalne zwycięstwo 
odniosła drużyna z Chwałowic wyni
kiem 21,5 pkt. do 18,5 pkt. Każdą ze 
stron reprezentowała 8-osobowa druży
na. Kapitanem chwałowickiej był Kry
stian Hasiński, a boguszowickiej Wie
sław Miłkowski. Przy szachownicach 
spotkali się zarówno juniorzy do lat 18, 
jak i seniorzy.

Jak twierdzą uczestnicy, oprócz zwy
cięskiej walki była to wspaniała zaba
wa oraz okazja do spotkania miłośników 
szachów. Zawodnicy z Boguszowic nie 
rozpaczają po porażce - czekają na re
wanż. /a/

Kronika policyjna

Nocą na Kotucza i Wrębowej
W sobotę 21 października o godz. 1.00 
w nocy nieznany sprawca pobił mężczy
znę na ulicy Kotucza. Poszkodowane
mu zrabowano zegarek, sygnet i obrącz
kę. Tego samego dnia, ale dwie godzi
ny później przy ulicy Wrębowej rów
nież nieznany sprawca groził napotka
nemu mężczyźnie śmiercią. Robi się 
niebezpiecznie i lepiej w nocy siedzieć 
w domu!

Kobiety maltretowane
Również w sobotę 21 października z 
mieszkania przy ulicy Pukowca areszto
wany został 26-letni mężczyzna, który 
groził żonie śmiercią i usiłował ugodzić 
ją  nożem. Mężczyznę zatrzymano do 
wyjaśnienia i wytrzeźwienia. Miał we 
krwi 2,4 prom. alkoholu. O podobnym 
traktowaniu przez męża zawiadomiła 17 
października mieszkanka ulicy Wyzwo
lenia. Zgłosiła, że mąż znęca się nad nią 
fizycznie i moralnie, a 6 października 
pobił ją  kilkakrotnie, w wyniku czego 
doznała dotkliw ych obrażeń głowy. 
Natomiast 13 października, kiedy przy 
ulicy Lompy mężczyzna stanął w obro
nie bitej sąsiadki, został przez jej męża 
zrzucony ze schodów, doznając przy 
tym rany podbródka i utraty siedmiu 
zębów. Zaś mieszkanka ulicy Hibnera 
zgłosiła na policji, że 12 października o 
godz. 3.00, mąż chcąc się dostać do 
domu zniszczył siekierką drzwi jej mie
szkania.

W sobotę 21 października została ro
zegrana druga kolejka rozgrywek II ligi 
koszykówki kobiet, w której koszykar
ki RMKS-u Partners Rybnik pauzowa
ły. Ta wolna sobota przysługująca ryb
nickim koszykarkom z pewnością się 
przyda. Drużynę czekają w najbliższych 
dwóch tygodniach dwa pojedynki wy
jazdowe do krakowskich drużyn. Koszy
karki z Rybnika najpierw rozegrają mecz 
z Koroną Kraków, a tydzień później ich 
rywalem będzie drużyna Wisły Kraków 
II.

Drużyna Korony Kraków w ubiegłym 
sezonie w końcowej tabeli uplasowała 
się na drugim miejscu i tym samym uzy
skała awans do turnieju finałowego, w 
którym bez większych sukcesów walczyła

zjechało ponad 20 nauczycieli - szachi
stów z różnych stron województwa, 
którzy reprezentowali 12 szkół i pla
cówek oświatowych województwa ka
tow ickiego oraz 9 oddziałów  ZNP. 
Kazimierz Piekarz dokonując otwar
cia imprezy, podkreślił jej okoliczno
ściowy charakter - uczczenie 90-lecia 
ZNP i dorocznego święta nauczycieli - 
Dnia Edukacji Narodowej. Turniej miał 
silną obsadę - 5 uczestników posiadało 
centralne kategorie, 6 grających miało 
II kat. szachową.

Ostatecznie zwycięzcą rybnickiej imprezy

Znikające jednoślady
Pomiędzy 14 a 16 października niezna
ny sprawca skradł zaparkowany przy 
ulicy Wyzwolenia bardzo drogi moto
rower “H onda”, który wart jest 10 ty
sięcy złotych. Zaś pomiędzy 20 a 22 
października z piwnicy przy ulicy Zwy
cięstw a rów nież n ieznany spraw ca 
skradł dwa rowery górskie “Shimano”
o łącznej wartości 879 złotych.

W niedzielę o 16.15 
W ostatnią niedzielą 22 października na 
przystanku przy ulicy Rudzkiej kierow
ca “Ikarusa” nie zachował należytej 
ostrożności. N ajp ierw  p rzy trzasnął 
drzwiami 67-letnią pasażerkę, a gdy 
wpadła pod koła, przejechał po jej no
dze. Poszkodowana kobieta doznała zła
mania lewej nogi i odwieziona została 
do szpitala.

Odnaleziony polonez 
W godzinach rannych w ubiegłą niedzie
lę funkcjonariusze policji odnaleźli przy 
ulicy Podmiejskiej w Rybniku polone
za, który dwa dni wcześniej został skra
dziony w Tychach. Pojazd zabezpieczo
no na parkingu “Transgóru”.

Ujawnienie zwłok
W sobotę 21 października około godz. 
17.30 w pewnym garażu w Boguszowi
cach ujawniono zwłoki mężczyzny. Przy 
denacie znaleziono strzykawki oraz po
jemnik z cieczą niewiadomego pocho
dzenia, a także list pożegnalny do żony
i dzieci. Prokurator zarządził sekcję 
zwłok.

walczyła o ligową ekstraklasę. W tym se
zonie prawdopodobnie nie występują w 
krakowskim zespole dwie zawodniczki 
z podstawowego składu, ale pomimo 
tego na własnym boisku drużyna kra
kowskiej “Korony” będzie bardzo wy
magającym rywalem.

Wszystkich kibiców spragnionych in
formacji o pojedynkach ligowych koszy
karek RMKS-u”Partners” Rybnik zapra
szam do odbiorników radiowych w so
boty o godz. 20.10 na wiadomości spo
rtowe w radiu VANESSA - 100,3 FM i 
w niedziele na informacje sportowe o 
godz. 20.00 w radiu RMF FM 90,00 
Wodzisław Śląski.

Przypominamy, że w naszej redakcji 
do nabycia są karnety na mecze w cenie 
20 zł. Posiadacz karnetu ma na każdym 
pojedynku rybnickich koszykarek zare
zerwowane stałe miejsce.

M arcin T roszka

Fojcik - em erytow ana nauczycielka 
matematyki z Rybnika, wicemistrzyni 
Polski kobiet w szachach na rok 1995, 
posiadająca kategorię kandydata na 
mistrza krajowego. Grając razem z pa
nami zdobyła 3,5 pkt i uzyskała 9 m.

Kolejna już, szósta wojewódzka im
preza szachowa w Rybniku została bar
dzo dobrze przygotowana. W szyscy 
uczestnicy otrzymali wartościowe na
grody, okolicznościowe dyplomy.

Organizatorzy, oprócz Zarządu Okrę
gu ZNP w Katowicach, znaleźli dodat
kowego sponsora - Fabrykę Sygnałów 
i Urządzeń Technicznych z Rybnika, 
która ufundowała nagrody. Ustalono 
również reprezentację w ojewództwa 
katowickiego na ogólnopolski turniej 
szachowy nauczycieli, który odbędzie 
się w Łodzi na początku grudnia. We
zmą w niej udział: Halina Fojcik /Ryb
nik/, Alojzy Orlicki /Olkusz/ i Fran
ciszek Bernacki /Rybnik/. Imprezę tę 
przygotowali prezes Kazimierz Pie
karz, Halina Fojcik i Jan Heliosz, 
który również sędziował opisane zawo
dy. J an H eliosz

Alkohol i łapówka
W poniedziałek 16 października o godz. 
8.50 zmotoryzowany patrol policji za
trzymał do kontroli kierowcę autobusu 
“A utosan” . Kontrolujący wyczuli od 
kierowcy zapach alkoholu i udali się z 
nim na komendę. W drodze zatrzymany 
mężczyzna usiłował wręczyć funkcjona
riuszom łapówkę w wysokości tysiąca 
złotych. Kierowca był mieszkańcem 
województwa opolskiego.

Dobry zwyczaj...
Mieszkaniec ulicy Kilińskiego zawiado
mił policję, że przed rokiem pożyczył 
znajomemu 10 tysięcy złotych i do dzi
siaj nie odzyskał należnej mu kwoty, 
choć termin oddania dawno już minął. I 
tak pożyczkodawca został sponsorem!

Uciekinier
W sobotę 21 października o godz. 14.50 
kierowca małego fiata nie zachował 
ostrożności, zjechał raptownie na pobo
cze i wywrócił się z pojazdem. Do po
szkodowanego przyjechało pogotowie 
ratunkowe. On jednak uciekł z karetki...

/szoł/

Zarząd Oddziału ZNP w Rybniku, 
obok odbytej na początku październi
ka br. sesji naukowej, zorganizował ko
lejną imprezę dla uczczenia 90-lecia 
ZNP. Tym razem w Klubie Nauczycie
la odbył się Wojewódzki Turniej Sza
chowy Nauczycieli. Do Rybnika zjechało

imprezy został Edward Sunita - Jastrzę
bie - 6 pkt /na 7 możliwych/ przed Hen
rykiem Fatygą - MDK Nr 2 Piekary 
Śl. - 5,5 pkt i Jackiem Steblem -Zesp. 
Szkół Zawodowych Rydułtowy - 5,5 
pkt. Dobrze spisała się jedyna zawo
dniczka - Halina

Turniej szachowy na 90-lecie ZNP

R y b n ic k i B L A C K  C U P
W połowie października w okolicach 

Nowego Targu odbyły się kolejne za
wody modeli sterowanych mechanicz
ne /klasa F 1E/. Tym razem zawodnicy 
walczyli: w sobotę o Puchar ROW - 
BLACK CUP, w  niedzielę o Puchar Pie
nin. Swój udział w zawodach zgłosiło 
33 zawodników. Pogoda tradycyjnie 
spłatała figla: w 
sobotę było sło
neczn ie , tym
czasem w nie
dzielę zachmu
rzyło się i poja
w iła się mgła, 
było zimno.

W sobotnich 
zawodach o Pu
char ROW  
B LA C K  CUP 
w kategorii se
niorów zwycię
żył Józef Mor
gała /R O W /, 
drugi był Stani
sław Bocheń
ski /Aeroklub Tatrzański/, a trzecie miej
sce zajął Piotr Jonkiewicz /AT/. Pozo
stali rybniczanie: J. Wojtek, F. Kańczok. 
i A. Rduch zajęli kolejno 4.,5. i 10. miej
sce.

Natomiast w kategorii juniorów zwy
ciężył Marcin Wypiór /ROW/, drugie 
miejsce zajął Sławomir Kościółek /AT/ 
a trzeci był Andrzej Dudek /ROW/. 
Zawody te zostały rozegrane dzięki 
znacznej pomocy finansowej Spółki z

o.o. HIT, która ufundowała wszystkim 
laureatom cenne nagrody, oraz dzięki J. 
Griegrowi, który wytrwale i cierpliwie 
wspomaga wybranych zawodników “la
tających” pod patronatem rybnickiego 
aeroklubu.

W zawodach o Puchar Pienin w tej 
samej klasie, wśród seniorów pierwsze

miejsce zajął A. Rduch /ROW/, drugie 
F. Kańczok /ROW/, trzecie T. Wi
śniowski /AT/. Pozostali rybniczanie J. 
Wojtek i J. Morgała zajęli 4. i 6. miej
sce.

W kategorii juniorów zwyciężył A. 
Dudek /ROW/, drugie miejsce zajął M. 
Wypiór /ROW/, a trzecie S. Kościółek 
/AT/. Najmłodszy uczestnik zawodów 
M. Rduch /ROW/ uplasował się na 5. 
miejscu. M.W.

Zwycięzcy: senior Józef Morgała i junior Marcin Wypiór

Koniec sezonu żeglarskiego
W ostatni weekend na Zalewie Ryb

nickim rozegrane zostały regaty o “Pu
char Rybnika” zorganizowane przez 
Sekcję Żeglarską RKS Energetyk. W 
zawodach wystartowały 133 jachty z 22 
klubów Czech, Słowacji, Polski i Wę
gier. Przy sprzyjających warunkach at
mosferycznych i wietrze dochodzącym 
do 5 stopni w skali Beauforta rozegra
no sześć wyścigów. W poszczególnych 
klasach zwyciężyli: Michał Olchawski
- Optymist /RKS Energetyk/, Monika 
Bronicka - Europa /Baza Mrągowo/, 
Michał Zera - Laser /Baza Mrągowo/, 
Mateusz Kuśmierewicz - Finn /YKP 
Warszawa/, Mariusz Piecha - OK’ Din
ghy /RKS Energetyk/, Maciej Dzie
miańczuk - Mistral /SKZ Sopot/, Ja
kub Lewandowski i Krzysztof Madaj
- Cadet /RKS Energetyk/. Nagrody zwy
cięzcy odebrali z rąk wiceprezydenta

miasta Józefa Cyrana.
“Puchar Rybnika” zamykał tegorocz

ny sezon żeglarski. Były to też ostatnie 
regaty z cyklu Interpuchar rozgrywane 
w Polsce, Czechach, i Słowacji. Zwy
cięzcami w poszczególnych klasach zo
stali: Michał Olchawski - Optymist - 
otwarta /RKS Energetyk/, Agnieszka 
Krupa - Optymist - dziewczęta /GZKS 
Sośnica/, Peter Sasko - Europa - otwarta 
/STU Bratislava/, Agnieszka Jamroz - 
Europa - dziewczęta /USK Wiking Za
rzecze/, Paweł Tarnowski - Laser 
/GZKS Sośnica/.
W trakcie regat rozegrano też zapowia

dany wcześniej wyścig o “Puchar Old 
Misia”, w którym startowali trenerzy i 
kierownicy ekip. Rywalizowały ze sobą 
24 jachty klasy Europa, a zwyciężył 
Miroslav Cenek z YC Brno. /a/

Na krytej pływalni “Multirelaxu” 
odbyła się IV Wojewódzka Olimpia
da Specjalna w Pływaniu. Głównym 
organizatorem tej imprezy był powstały 
nie tak dawno rybnicki klub sportowy 
dla dzieci z upośledzeniem psycho-ru
chowym “Promyk”. Zawodnicy tego

klubu w igrzyskach tych zajęli druży
nowo I miejsce.

Na zawody przyjechali pływacy z Bę
dzina, Tychów, Jaworzna, Katowic-Gi
szowca i Rybnika. Po bardzo uroczystej 
ceremonii otwarcia młodzi niepełno
sprawni pływacy przystąpili do walki nie 
tylko ze swoimi rywalami, ale także i z 
własną słabością. Techniki pokonywa
nia dystansów były bardzo różne. Jedni 
skakali do wody ze słupków, inni wole
li wystartować już z wody. Obserwując 
poczynania młodych pływaków można 
było zauważyć u nich nie tylko wielkie 
przedstartowe zdenerwowanie, ale tak
że i wielką radość czerpaną z rywaliza
cji sportowej. Na najlepszych czekało 
podium, brawa publiczności, medale, 
pamiątkowe dyplomy.

W zawodach tych bardzo dobrze wy
padli reprezentanci rybnickiego “Pro
myka”. Violetta Sokołowska zdobyła 
dwa złote medale, zwyciężając na dy
stansie 25 i 50 m. stylem dowolnym. W 
tych samych konkurencjach zwyciężył 
także Ireneusz Góralski. W tzw. biegu

biegu ze w spom aganiem  pierwsze trzy 
miejsca zajęli także pływacy rybnickie
go klubu. Pierwsze miejsce zajęła Klau
dia Szymura, druga była Angelika Sit
ko, a Mateusz Ptak - najmłodszy ucze
stnik olimpiady, był trzeci.

Dla wielu zawodników startujących w 
tej olimpiadzie sport to jeden z ważniej
szych celów w ich życiu. Dzięki sporto
wej rywalizacji dzieci często zapominają 
o swoich ułomnościach i stają do walki 
jak  równy z równym. Cieszy fakt, iż 
coraz więcej osób poświęca swój czas 
na organizacje imprez podobnych do tej, 
która miała miejsce na basenie elektrow
ni Rybnik. Dzięki nim dzieci specjalnej 
troski przeżywają wiele radości i saty
sfakcji.

M arcin T roszka

Niepełnosprawni pływacy
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z albumu czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystarczy przyjść do 

redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu zwrócimy.
/Można też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. 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.

Pomożecie? Pomożemy! Zdjęcie Anny Wacławczyk

K S I Ę G A R NIA

Nagrodę 
w postaci bonu 
uprawniającego 

do nabycia 
książki 

ufundowała 
księgarnia 

"Sowa", 
ul. Sobieskiego 24
Poziom o:A  1- Pierwsza kobieta, A 5 - Miasto w południowo-zachodniej 
Nigerii, A 9- Jednostka pracy i energii w układzie CGS, B3 - Pierwiastek 
odkryty przez Marię Skłodowską-Curie, B 7- Zwierzę domowe, C 1- Imię 
światowej sławy polskiej śpiewaczki operowej, C 5- Miasto w Japonii, C 9- 
Wybrany kolor w kartach, który bije pozostałe w danej grze, E 1- Rzeka, 
prawy dopływ dolnej Odry. E 5- Remisowa pozycja szachowa, brak możli
wości wykonania prawidłowego posunięci, E 9- Obszar obrazu, rysunku 
położony w głębi kompozycji.F 3- Przeciwieństwo dobra.F 7- Czarno - żółty 
owad, większy od pszczoły.G 1- Wyjście piłki poza obręb boiska.G 5- Skróto
we oznaczenie trotylu.G 9- Drapieżnik z rodziny psów o długim, puszystym 
ogonie.I 1- Wystawne przyjęcie z tańcami.I 5- Mały ssak, grzbiet i boki po
rastają włosy przekształcone w kolce.I 9- Pomiędzy kolanem a biodrem.J 3- 

do młodości” Adama Mickiewicza. J 7- W mitologii germańskiej i skan
dynawskiej duszek leśny.K 1- Udomowiony mały, drapieżny ssak.K 5- Naj
większa rzeka Afryki.K 9- Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 76. 
Pionowo: 1 A- Największa jednostka czasu w geologii.1 E- Organizacja ter
rorystyczna, działająca w Irlandii Północnej. 1 I- Zabawka dziecięca lub 
gatunek owadów.2 C- Stopień sprawności we wschodnich systemach wal
ki.2 G- Miasto i rzeka w europejskiej części Rosji.3 A- Gatunek papugi.3 E- 
Lek stosowany podczas kuracji chorych na AIDS.3 I- Ruch przedmiotu w 
powietrzu.5 I- W kalendarzu rzymskim nazwa 13 dnia miesiąca, a w mar
cu,maju, lipcu i październiku - 15 dnia miesiąca.5 E- Wydziela się podczas 
wysiłku fizycznego.5 I- ... III Sobieski.6 C- Miasto w południowej Nigerii, 
koło Port Harcourt.6 G- Przeczenie.7 A- Narząd wzroku.7 E- Egipski bóg 
Księżyca, 7 I- Układ koloidalny.9 A- Litera w alfabecie greckim.9 E- Pier
wiastek chemiczny o symbolu Tl.9 I- “Latające talerze”.10 C- Z drugiej 
strony przodu. 10 G- Pierwiastek chemiczny, metal z rodziny borowców. 11 
A- Gatunek afrykańskich antylop.11 E- Francuska tajna terrorystyczna 
organizacja wojskowa, działająca w latach 60. we Francji i Algierii.11 I- 
Fizyk niemiecki, jego nazwiskiem nazwano jednostkę oporu.
W  rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które pow stanie po  uporządkowaniu  
liter wg. szyfru:I1 , A10, F7, C2, F9; K5, A5, A1; K3, A6, F5, B3, F3, C5; J9, 
G10, K7, I11, F3, C7, H2, E6;.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 40 z hasłem “I kotu wolno patrzeć na króla” 
otrzymuje: Justyna Makosz, 44-203 Rybnik, u l Przemysłowa 47.Nagrody do odebrania 
w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

BARAN  -  21.03. -  20.04. -  Wprawdzie Twój melancholijny nastrój współgra z jesienną 
nostalgią, jest jednak również zagrożeniem dla Twoich działań. Dawaj mu dochodzić do 
głosu tylko po pracy, bo tam potrzeba Ci będzie energii i inwencji.
BYK  -  21.04. - 20.05. -  Spędzony poza domem czas może sprawić, że po powrocie poczujesz 
się nieswojo. Wszystko będzie Cię drażnić, nawet serdeczność najbliższych. Nie dopuść by 
stało się to powodem konfliktu. Do wszystkiego da się przywyknąć.
BLIŹNIĘTA  -  21.05. -  21.06. -  Okaże się, że wbrew Twoim obawom, im więcej zadań przed 
Tobą, tym lepiej sobie z nimi radzisz. Wystarczy tylko pełna mobilizacja i oczywiście moty
wacja. A tej ostatniej nie zabraknie.
RAK  -  22.06. -  22.07. -  Sprawy nabiorą tempa, a Ty, jako doradca, będziesz miał pełne ręce 
roboty. Kiedy jednak przyjdzie czas “zbierania plonów”, czeka Cię nie tylko satysfakcja, 
ale i jej materialny odpowiednik.
LEW  -  23.07. - 23.08. - Znów będziesz musiał pod presją współpracowników przyłożyć rękę 
do sprawy, którą uważasz za niewartą zachodu. I, niestety, będziesz miał rację. Włożona 
praca nie zagwarantuje efektów, jakich się można było spodziewać i pozostanie jedynie 
uczucie zmarnowanej szansy.
PANNA  -  24.08. -  22.09. -  Ktoś uzna Cię za osobę ze wszechmiar godną zaufania i uczyni 
Cię swoją prawą ręką. Doda Ci to obowiązków, ale i prestiżu. Nie musisz się obawiać, że 
nie podołasz - ten czas to szczyt Twoich możliwości koncepcyjnych.
WAGA -  23.09. -  23.10. - Możliwości sporo, pod warunkiem jednak totalnej koncentracji i 
myślowej dyscypliny. Z głównego kierunku działania zechcą Cię zepchnąć ludzie, którzy 
wytyczyli sobie inne niż Twoje cele i zechcą Cię do nich przekonać. Jeżeli im ulegniesz - 
zrobisz błąd.
SKORPION  -  24.10. - 22.11. -  Coś ważnego zmieni się w twoim życiu i trudno przewidzieć, 
czy przyczyni się do tego człowiek czy idea. Jeśli to pierwsze - sprawdź jego wiarygodność, 
jeśli to drugie - daj sobie trochę czasu na je j przemyślenie.
STRZELEC 23.11. -  21.12. - Tylko to będzie ważne, co sam postanowisz! Sprawy, na których 
Ci zależy, będziesz układać według swojej logiki i nikt nie może Ci przeszkodzić w planowa
nym przedsięwzięciu. Na pierwszy rzut oka może ono wyglądać na szalone, końcówka bę
dzie jednak należeć do Ciebie!
KOZIOROŻEC  -  22.12. -  20.01. -  Pomysł jest karkołomny i możesz wpaść w sidła własnej 
zachłanności. Zyskasz sporo gotówki, ale stracić możesz wspólnika, który poczuje się oszu
kany i wycofa swoje wkłady. Zapobiec temu może tylko szczera rozmowa.
WODNIK -  21.01. - 19.03. -  Tym razem zasada “co w sercu to na języku” obrócić się może 
przeciwko Tobie. Delikatna materia, w której się poruszasz wymaga bardziej dyplomatycz
nych chwytów.
RYBY - 20.02. -  20.03. - Nowi ludzie, nowe sprawy i nowe szanse, ale też nowe obowiązki 
i problemy inne niż dotąd. Przyda Ci się zaplecze, w postaci sojuszników, których będziesz 
musiał sam sobie zjednać.

Pomyśl 
o głowie

Pogoda wciąż piękna i nie w głowie 
nam zastanawianie się co włożymy na 
nią, kiedy przyjdą 
pierwsze chłody.
Radzę jednak już 
teraz czegoś po
szukać w sk le 
pach, bo zima za
skoczy nas i zosta
niem y ze s ta rą  
włóczkową czapką i beretem, w 
którym wolimy się nie oglądać w 
lustrze. Ja zawsze optuję za kape
luszem, a raczej kapelusikiem z 
niezbyt szerokim rondem, bo jest 
ciepły, zazwyczaj twarzowy, a na 
tyle sportowy, że może być noszony 
również do ciepłych kurtek. Zresztą to

F a t a ła c h y  z  n a s z e j  s z a f y

już  wiecie. Ale są też nowości. Powiew 
lat 60. przywiał... chustkę, w iązaną tak 
ja k  rob ią  to aktorki jeżdżące kabrioleta
mi, ale też w  sposób “na robotnicę” czyli 
do tyłu. Wiele zimowych okryć - szcze
gólnie kożuszków i skórzanych kurtek 
- ma kaptury i to dość ciasne, przy gło
wie. Pokazały się nawet “rury”, które już 
kiedyś podbiły świat. Nadal nosimy 
zwyczajne berety, ale też kaszkiet oraz 

fantazyjne nakrycie głowy 
stosowne do stylu “pary
skiej elegancji”, stylu bar
dzo mocnego, choć nie
w ygodnego w naszych 
w arunkach  k lim a ty cz
nych. P am ię ta jm y , że 
przez głowę ucieka około 
40 proc. ciepła...

W różka

Oto ostatnia część układanki. 
Ci z naszych Czytelników, 
którzy skompletowali całość 
łamigłówki mogą przysłać ją 
naklejoną na kartkę do na
szej redakcji lub wrzucie do 
naszych "żółtych skrzynek". 
Spośród autorów prawidło
wych rozwiązań wylosujemy 
dwie osoby, które otrzymają 
nagrody w wysokości 20 zł 
każda. Czekamy do 7 listopa
da br. Prosimy nie zapominać 
o podaniu nazwiska i adresu!

PACCE LIZAĆ
czyli  kuchnia  Joli

Zbliża się Święto Zmarłych. Krew
ni, przyjaciele przyjdą  odwiedzić gro
by swych bliskich. Prawie w  każdym  
domu będą więc goście. Proponuję 
przygotować dla nich smaczny obiad: 
pieczeń wołową na dziko z  kapustą i 
kluskami.

Pieczeń wołowa na dziko 
1-1,5  kg mięsa wolowego b ez kości 
/foremny kawałek/
2  łyżki musztardy
1 łyżka miodu 

pieprz mielony 
1 liść laurowy /pokruszony/
1 łyżeczka majeranku
5  ziaren ziela angielskiego /rozkruszone
rozkruszone/
inne zioła  /jakie kto lubi/

Musztardę z  miodem i ziołami wy
m ieszać, dodać oliwy - tak by powsta
ła "pasta", którą wieczorem dokła
dnie nasmarujemy mięso. W  przykry
tym naczyniu włożymy do lodówki. 
Rano - wyjmiemy i nacinając nożem 
szpikujemy mięso kawałkami boczku, 
słoniny lub kiełbasy. Na patelni moc
no rozgrzewamy oliwę i obsmażamy 
mięso ze wszystkich stron - bardzo 
dokładnie, tak by stworzyć "warstwę" 
chroniącą przed utratą soczystości. W  
rondlu topimy m argarynę, masło - 
wkładamy mięso, lekko solimy, do
dajem y pokrojoną w ćwiartki cebulę, 
podlewamy wodą i dusimy pod przy
kryciem ok. 1,5 godziny. Kto lubi, 
może dodać do mięsa starte: mar
chewkę, pietruszkę i seler. Gdy mię
so jest miękkie, sos przecieramy przez 
sito, potem zagotowujemy, raz je
szcze doprawiamy do smaku. Doda
jemy trochę kwaśnej śmietany / uży
wam śmietany "Szefa kuchni" - pole
cam , naprawdę dobra/. Ostudzone 
mięso kroimy w plastry, wkładamy do 
rondla z  sosem.

Do mięsa
- kapusta czerwona z  jabłkami.
Poszatkowaną kapustę w łożyć na 

sito i przelać wrzątkiem. W  rondlu 
roztopić słoninę, boczek - dodać drob
no pokrojoną cebulę, którą należy 
"zeszklić". Na tłuszcz wrzucamy ka
pustę, podlewamy wodą - dusimy na 
wolnym ogniu, często m ieszając. Do 
kapusty dodajem y 1 duże kwaśne 
jabłko - starte na tarce jarzynowej. 
Doprawiam y octem , solą , cukrem, 
pieprzem i maggi. Podajemy na cie
pło. Do takiej pieczeni i takiej kapu
sty "obowiązkowe" są "czarne" klu
sk i. Przepis zna każda pani domu. 

Kowboj jedzie na Florydę
Film zrealizowany na podstawie po

wieści Jamesa Leo Herlihy’ego “Noc
ny kowboj” zdobył trzy Oscary. Książ
ka jest chyba jeszcze lepsza... Pewnego 
dnia dwudziestopięcioletni Joe Buck, 
zagniewany na cały lekceważący go 
świat wyrusza do Nowego Jorku, by żyć 
w betonowej dżungli sprzedając jedyną 
wartościową rzecz, jaką  posiada - wła
sne ciało. I choć uliczny prorok głosi, 
że w Biblii nie ma żadnego błogosła
wieństwa dla samotnych, Joe, dzięki tra
gicznej przyjaźni z kalekim złodzieja
szkiem, znajduje swoje odkupienie w 
trosce o drugiego człowieka.

Jam es Leo H erlihy, “N ocny kowboj”, 
Wydawnictwo Da Capo. /mch/
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