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Prezydent w f fLoży Liderów
Do “Loży Liderów”, 

wybieranej kolegialnie  
przez zespół “Trybuny 
Śląskiej”, nie trafia się 
przez przypadek. Zasia
dają w niej ludzie różnych 
profesji, których łączy 
jedno - swoim działaniem 
zasłużyli sobie na szcze
gólne uznanie środowi
ska.

Wybór do “Loży” jest formą wyróż
nienia i uhonorowania tych ludzi oraz 
promocją ich dokonań.

W trzecim roku przyznawania, przez 
największe pismo regionalne w Polsce, 
honorowych tytułów przynależności do

“Loży Liderów”, zajął w  niej miejsce 
również prezydent naszego miasta Józef 
Makosz. W uzasadnieniu tego wyboru 
podkreślono przede wszystkim styl rzą
dzenia miastem, szczególnie bezpośre
dni kontakt z mieszkańcami i otwartość 
na ich problemy. Pod uwagę brano rów
nież konkretne przedsięwzięcia: upo
rządkowanie infrastruktury podziemnej 
Rynku i jego renowacja czy oryginalne 
rozwiązania komunikacyjne typu ron
da.

W “Loży Liderów” prezydent Józef 
Makosz znalazł się w towarzystwie zna
komitym, w tym roku zostali bowiem 
do niej wybrani również: Katarzyna 
Gaertner - kom pozytorka, autorka 
m.in. widowiska “Pozłacany warkocz”, 
Maria Pańczyk - dziennikarka Radia 
Katowice, autorka konkursu “Po nasze
mu czyli po Śląsku ”, Ryszard Zemba
czyński- Wojewoda Opolski, Ryszard 
Pawłowski - a lp in is ta , h im alaista,

Edward Maniura - burmistrz Woźnik 
Śląskich, Brunon Bartkiewicz - pre
zes Banku Śląskiego, Stanisław Rich
ter - dyrektor Górniczego Ośrodka Na
rciarskiego w Szczyrku i Jacek Kry
wult - dyrektor Fabryki Aparatury' Elek
trycznej “Apena” w Bielsku-Białej.

Oficjalna uroczystość wprowadzenia 
do “Loży Liderów” odbyła się wczoraj. 
Po otrzymaniu wiadomości o wyborze, 
prezydent Józef Makosz powiedział: - 
Cieszę się bardzo, że znalazłem się w 
tak doborowym towarzystwie. To wy
różnienie jest radością dla nas wszyst
kich - całego Zarządu, Rady Miasta i 
całej armii ludzi, którzy dla niego pra
cują.

Cieszę się, że Rybnik został zauważo
ny, a nasze trwające już 6 lat, wysiłki 
zostały docenione. Takie wyróżnienie 
może być ważne dla promocji miasta, a 
to przecież nie jest bez znaczenia dla 
jego mieszkańców. /r/

Na początku lutego br. w Domu 
Pomocy Społecznej przy ulicy Żuż
lowej miał miejsce pierwszy koncert 
dla pensjonariuszy, zorganizowany 
przez Polskie Towarzystwo Walki z 
Kalectwem i Fundusz Pomocy Nie
pełnosprawnym z Warszawy.

Wtedy liderem grupy koncertujących 
artystów była A licja M ajewska. Ich 
idea koncertów wypływa z istoty dzia
łania w spom nianej wyżej fundacji, 
która całkowicie z własnego budżetu 
finansuje angażowanych przez siebie 
artystów.

W ostatnią sobotę, 2 marca, do ośrod
ka na ulicę Żużlową zjechała ponow
nie kilkuosobowa grupa artystów: Iza 
Leszczyńska, K rzysztof Leszczyński, 
Krzysztof Tysnarzewski, zaś gwiazdą 
koncertu była znana wszystkim popu
larna piosenkarka Halina Kunicka. Na 
koniec ponad godzinnego koncertu za
śpiewała wiązankę swoich przebojów. 
Artystka wciągnęła do zabawy całą wi
downię, czyli kilkudziesięciu pensjo-
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l Bilet miesięczny i
na kwiecień 

l ma już właściciela I
I Darmowy bilet miesięczny komunikacji\
■ miejskiej na terenie Rybnika na kwie- 1 
" cień wylosowała

D anuta Rojek, 
ul. Wawelska 41/24,

|  44-200 R ybnik  I
I Aby odebrać nagrodę należy się zgło- 1
■ sić z numerem "GR " 10/268 z 8 marca i i  
" dowodem tożsamości w kasie budynku .
■ Urzędu Miasta przy ul. Hallera lOa. ■

Koncert w Domu Pomocy Społecznej

Ci ludzie na mnie czekają
nariuszy Domu Opieki Społecznej. Po- deo, gdyż był on specjalnie dla nich na- 
zostali, którym stan zdrowia nie po- grywany.
zwolił zejść do świetlicy, obejrzą w Przed koncertem Halina Kunicka 
późniejszym terminie koncert na wi- c-0 na stronie 3

Halina Kunicka potrafiła nawiązać kontakt z mieszkańcami 
domu przy Żużlowej

H teneezw
2ft PARMO!

Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny 
komunikacji miejskiej na terenie Ryb
nika. Wystarczy go wyciąć i razem z ku
ponami drukowanymi w grudniowych 
numerach "GR" nakleić na kartkę po
cztową i wysłać na adres naszej redakcji 
lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w 
terminie do 10 kwietnia.

K artki w ezm ą udział w losowaniu,

a nagrodą będzie DARMOWY BILET 
MIESIĘCZNY KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA MAJ 1996 R.

Urszula Szynol od  6 la t przew odzi Radzie M iasta

K ilkudziesięcioletnia tradycja obchodów Dnia Kobiet 
tali m ocno siedzi w naszej świadom ości, że choć zdaje
my sobie sprawy z absurdalności i  sztam powości tego  
św ięta, kiedy' zbliża s ię  data 8 marca, m im o w oli, sło- 
wo k ob ieta  zaczynam y odm ieniać przez wrszyrstk ie  
przypadki. W mniej oficjakiej atm osferze, bez obo
wiązkowego goździka... m oże w ięc bardziej szczerze... 
N ie m ożna w ięc zaprzeczy ć, że czas rozmowy' z panią
Urszulą Szynol. przewodniczącą Rady' Miasta, 
nie został wybrany' przypadli owo.

- Pani przewodnicząca, czy żal Pani 
“tamtych ósmych marców”?
- Ani trochę. To święto nigdy nie było mi 
bliskie, nie celebrował go w rodzinie pro
gramowo mąż, mimo, że miał w domu trzy 
kobiety. Tak wiec poddawałam się święto
waniu tylko w pracy, czyli w szkole. Wy
dawało mi się nawet poniżające dla kobie
ty, kiedy wjej święto najhuczniej bawili się 
mężczyźni. Niekiedy bez udziału pań... 
Wydaje mi się też, że dzień ten został wy
myślony po to by zmniejszyć rangę Dnia 
Matki, który'jest mi bliższy. To, że urodzi
łam się kobietą nie jest moją zasługą... W 
szkole zaprzestaliśmy obchodów oficjal
nych, choć oczywiście nie mam nic prze
ciwko temu, żeby w tym dniu chłopcy byli 
szczególnie szarmanccy wobec koleżanek, 
bo tego nigdy za wiele. Tyle, że to już nie 
jest dzień kobiet, ale dzień płci niewieściej
- od najmłodszych dziewczynek poczyna
jąc. Podsumowując - im więcej świąt, tym 
mniejsze ich znaczenie...
- Czy to, że jednak urodziła się Pani 
kobietą, pomaga Pani w piastowaniu 
tak ważnej w strukturach władzy sa
morządowej funkcji jak  przewodni

cząca Rady Miasta? Tym bardziej, że 
od kilku lat przewodzi Pani radzie, w 
której kobiet jak  na lekarstwo?
- Sądzę, że to nie miało to chyba zna
czenia. Uważam, że w tej pracy liczyły 
się inne walory. Zgodziłam się, bo sko
ro ktoś mnie zaproponował, to wierzył, 
że będą umiała to robić. Na początku 
pierwszej kadencji przyznałam, że to 
będzie lekcja, jakiej nigdy nie prowa
dziłam, że użyję nauczycielskiej prze
nośni. Wiele się nauczyłam i myślę, że 
inni byli także z mojej pracy zadowo
leni. Dlatego przyznaję, że żal mi od
chodzić, zwłaszcza w połowie kaden
cji...
- Wyjaśnijmy naszym Czytelnikom - 
zgodnie z nowelizacją ustawy samo
rządowej z ub.roku, osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska w jednost
kach gminnych, a takimi są szkoły w 
Rybniku, nie mogą pełnić jednocze
śnie funkcji radnych. Na realizację 
tego aktu ustawodawca dał pół roku 
od momentu uprawomocnienia,

c.d. na stronie3

Konsulat Generalny' Państwowa Filharmonia Śląska
Republiki Austrii w Krakowie w Katowicach

oraz Rybnickie Centrum Kultury zapraszają na

uroczysty koncert muzyki austriackiej 
z okazji Milenium Austrii

w wykonaniu
Państw ow ej F ilh arm o n ii Ś ląskiej z K atow ic

pod dyrekcja Marka Kudlickiego 
wr programie utwory' A. Brucknera i A. Zemlinsky^ego 

Teatr Ziemi Rybnickiej, czwartek 14 marca godz. 18.00

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 1



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMO
ŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU PRZY UL. ŚW. JADWIGI 13 STANO

WIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY 3/4 NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość zabudowana w Rybniku przy ul. Św. Jadwigi oznaczona parcelą 

nr 1573/223 na k.m 1 obręb Smolna zapisana w KW 36444 będąca własnością 
Gminy Miasta Rybnika w 3/4 części o pow. 625 m kw.

Cena wywoławcza gruntu i składnika budowlanego 3/4 w/w nieruchomości 
wynosi: 19.104,00 zł

W/w nieruchomość obciążona jest prawem określonym w dz. III wyżej podane
go numeru Ks. wieczystej.

Do przetargu mogą przystąpić:
dotychczasowi najemcy, stępni, wstępni, pełnoletnie rodzeństwo oraz osoba pozo
stająca faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcąstale do dnia prze
targu.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta 
teł. 24-168

Przystępując do przetargu zobowiązani są wnieść vadium w wys. 10 procent 
ceny wywoławczej które należy wpłacić najpóźniej do dnia przetargu do godz. 
9.30 w kasie tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wys. 1,50 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.1996 r. o godz. 11.00 na I-piętrze sala nr 
37 w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 .
W przypadku wygrania przetargu vadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieru
chomości.
Vadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego.

Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu który' 
jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3- 
Maja 12. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez 
podania przyczyny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku-Kamieniu ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ PUNKTÓW 
GASTRONOMICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE KĄPIE

LISKA KAMIEŃ, KĄPIELISKA “RUDA” I OŚRODKA “BUSHIDO”
Charakterystyka obiektów:
1. Kiosk “Zacisze” - na terenie kąpieliska Kamień, o łącznej pow. 100 m2, stawka 
wywoławcza 470,00 zł miesięcznie + 22 proc. VAT
2. Kiosk “Pod Muszlą” - na terenie kąpieliska Kamień, składający się z dwóch 
pomieszczeń o łącznej pow. 14 m2, stawka wywoławcza 220,00 zl miesięcznie + 
22 proc.VAT
3. Kiosk “Bratek” - na terenie kąpieliska Kamień, składający się z dwóch pomie
szczeń o łącznej pow. 40 m2, stawka wywoławcza 240,00 zł miesięcznie + 22 
proc. VAT
4. Pomieszczenie pod restauracją “Relaks” nr 1 - na terenie kąpieliska Kamień o 
pow. 20 m2, stawka wywoławcza 170,00 zł miesięcznie + 22 proc.VAT
5. Pomieszczenie pod restauracją “Relaks” nr 2 - na terenie kąpieliska Kamień o 
pow. 20 m2, stawka wywoławcza 170,00 zł miesięcznie + 22 proc.VAT
6. Restauracja “Relaks” na terenie kąpieliska Kamień, budynek podpiwniczony, 
piętrowy z dużymi salami konsumpcyjnymi, zapleczem kuchennym. Budynek 
wymaga remontu, istnieje możliwość dzierżawy całorocznej. Stawka wywoławcza 
1000,00 zł miesięcznie + 22 proc.VAT
7. Kawiarnia “Stadion” - na terenie kąpieliska Kamień. Składa się z sali konsump
cyjnej, zaplecza kuchennego, magazynku, piwnicy, o łącznej pow. 100 m2. Staw
ka wywoławcza 500,00 zł miesięcznie + 22 proc.VAT
8. Bar “Krokus” - na terenie kąpieliska “Ruda” w Rybniku składający się z sali 
konsumpcyjnej i zaplecza kuchennego o łącznej pow. 100 m2. Stawka wywoław
cza 2000,00 zł miesięcznie + 22 proc.VAT
9. Kawiarnia “Bushido” - na terenie Ośrodka Rehabilitacyjnego “Bushido”w Ryb
niku, ul.Floriańska 1. Składająca się z sali konsumpcyjnej, zaplecza kuchennego i 
magazynowego. Łączna pow. 86 m2. Cena wywoławcza 450,00 zł miesięcznie + 
22 proc.VAT

Do udziału w przetargu upoważnia wpłata wadium w kwocie 2.000 zł i opłaty 
przetargowej w kwocie 15,00 zł. Wadium i opłatę przetargową należy wpłacać do 
godz. 9.30 w dniu przetargu.

Osobie przegrywającej przetarg wadium zostanie zwrócone. Osobie wygrywają
cej zostanie zaliczone w poczet czynszu.

Przetarg odbędzie się 26 marca 1996 r. o godz. 10.00 w sali Klubowej Hote
lu “Olimpia” w Kamieniu, ul.Hotelowa 12.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr teł. 22-140 wew. 351 od ponie
działku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Obiekty można oglądać w dniu 19.03.1996 r. w godz. od 10.00 do 11.00

Muzeum w Gliwicach ogłasza coroczny konkurs
“Najpiękniejsze Kroszonki 1996”

Warunki konkursu:
- udział w  konkursie mogą wziąć wszy- 21.03.1996 r. w Dziale Etnografii Mu-
scy mieszkańcy województwakatowic- zeUm w Gliwicach ul. Pod Murami 2 
kiego - rozwiązanie konkursu i otwarcie wy-
- technika dowolna stawy pokonkursowej odbędzie się 25
- ilość : 5 sztuk marca o godz. 16.00 w Zamku Piastow-
- termin składania prac: od 11.03. do skim ul. Pod Murami 2

Wystawa pt. “Najpiękniejsze Kroszonki 1996 “ czynna będzie do 14 kwietnia. 
Przewidziane nagrody:

I nagroda 200 zł, II nagroda 150 zł, III nagroda 100 zł 
Sąd konkursowy może dokonać innego podziału nagród, zależnie od ilości i pozio

mu artystycznego prac. Nagrodzone kroszonki przechodzą na własność organizatora. 
Pozostałe prace można odebrać jeszcze przed świętami od 03.04. do 20.04.1996 r. 

Przewidziano możliwość sprzedaży kroszonek za zgodą autorów.
V_________________________________________________________ 2
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P o d z ię k o w a n ie
Wojewódzkiej Komisji d/s Referendum

Wojewódzka Komisja d/s Referen
dum w Katowicach przekazała swo
je podziękowanie wszystkim zaanga
żowanym w jego organizację specjal
nym pismem, które skierowała do 
prezydentów, burmistrzów i wójtów 
miast i gmin województwa katowic
kiego.
Treść listu publikujemy poniżej.
W imieniu Wojewódzkiej Komisji 

Do Spraw Referendum w Katowi
cach pragnę wyrazić uznanie dla 
wszystkich uczestniczących w pra
cach związanych z przygotowaniem 
i przebiegiem referendum, przede 
wszystkim pracownikom urzędów, 
członkom komisji obwodowych za 
ich pełne zaangażowanie i poświę
cenie przy realizacji nałożonych 
zadań.

M oje  
dni kobiet
Przeżyłam około 30 Dni Kobiet. Z  

pienvszych świąt - w szkole podstawo
wej - pamiętam zawstydzonych, onie
śmielonych chłopców częstujących nas 
dziewczynki /oczywiście z inicjatywy wy
chowawczyni/ - lizakami z kwiatkiem i 
czekoladkami “Danusia". Licealni ko
ledzy byli pomysłowi i “na czasie ” - coca 
- cola, czekolada “Suchard”, wypełnio
ny kupon toto-lotka, bilet do kina “Ślą
zak ’' nafilm pt. “ Wielki Gatsby " .W  cza
sach studenckich Dzień Kobiet obchodzi
liśmy całym rokiem w akademiku, na "im
prezie”, przy obowiązkowym wówczas 
winie marki Riesling ”. W tym momencie 
Dzień Kobiet obchodzić przestałam.

Rozpoczęłam pracę. 8 marca - oficjal
ne życzenia, goździk lub tulipan, czeko
lada, pokwitowanie odbioru. A potem 
panowie kolędujący od biura do biura - 
coraz bardziej dowcipni, roześmiani. 
Bankiet z udziałem Rady Zakładowej i 
Dyrekcji dla długoletnich i zasłużonych 
pracownic, które na równi z mężczyzna
mi przyczyniały się do tego, że “...Pol
ska rosła w  silę ”. “Kiyzysowe ” Dni Ko
biet najbardziej cieszyły deficytowymi 
prezentami - mydłem “Zielone Jabłu
szko ”, kawą, rajstopami. Bankietów nie 
miał kto i za co organizować. A kobiety - 
zmęczone, zagonione, dzielące swój dzień 
na pracę i kolejki, nie miały czasu i ochoty 
na świętowanie.

A potem nadszedł czas kiedy wszystko

Kronika policyjna
v _______________ 1__________ _ y

Okradziony kościół
W środę 28 lutego około godziny 

15.30 nieznany sprawca włamał się do 
kościoła pod wezwaniem Niepokalane
go Serca NMP w Książenicach. Zło
dziej wszedł do środka po przecięciu 
skobla w drzwiach wejściowych i wła
mał się do skarbonki, w której, jak sza
cuje proboszcz, mogło być około 15 
złotych.

Przez strych
Jesienią ubiegłego roku na terenie 

Rybnika miało miejsce kilka kradzieży 
w sklepach, gdzie złodzieje w identycz
ny prawie sposób włamywali się po łup 
poprzez strychy. Kradzież o podobnym 
scenariuszu powtórzyła się w nocy z 
28 na 29 lutego. Nieznany sprawca do
stał się tym razem przez okno w stry
chu do sklepu odzieżowego w Boguszo- 
wicach przy ulicy Strażackiej. Skradzio
no tam kalkulatory, odzież i gotówkę o 
wartości 250 złotych.

Zmarł w karetce
W czwartek 29 lutego o godzinie 

10.20 w  karetce Pogotowia Ratunkowe
go w drodze do szpitala zmarł 46-letni

Wojewódzka Komisja ma pełną 
świadomość, że kompetencje, kul
tura prawna, przestrzeganie usta
wowego trybu postępowania wszy
stkich przedstawicieli organów od
powiedzialnych za organizację re
ferendów stworzyło warunki dla pra
widłowego ich przebiegu i sprawne
go obliczenia wyników w skali wo
jewództwa.

Jest to niewątpliwie satysfakcja 
dla nas wszystkich z dobrze speł
nionych obowiązków.

Niech mi będzie wolno tą  drogą 
w y ra z ić  w szys tk im  se rdeczne  
podziękowanie.

Z wyrazami szacunku 
Przewodniczący Wojewódzkiej 

Komisji 
Jan Góra

co było “przedtem ” należało potępić, 
puścić w  niepamięć. Nikt nie wiedział jak 
ustosunkować się do głupiego, wymyślo
nego przez reżim, święta. Świętować czy 
nie - tnvają dyskusje do dziś. A mnie - 
tak jak  zapewne większość przedstawi
cielek tej pici - te dyskusje i wątpliwości 
wcale nie obchodzą. I  tak, jak  co roku, 
dostanę kwiatek - od męża, brata, szefa, 
kolegi, z którym znamy się “odpieluch ”. 
Z uśmiechem, sympatią, szczerymi życze
niami - za to, żejestem kobietą, którą lu
bią, kochają, cenią szanują.

/oz/

Położony o rzut kamieniem od cen
trum miasta, leżący odłogiem teren po 
cegielni, ciągle wzbudza zaintereso
wanie mieszkańców Rybnika.

Uważają oni, że powinien on stać się 
terenem rekreacyjnym, “zielonymi płu
cami” miasta, co zresztą w zupełności 
zgadza się z koncepcją miasta. Gotowe 
są nawet plany, które zakładały powsta
nie tam środowiskowego ośrodka spo
rtu i rekreacji, m.in. z torem kolarskim. 
Doszło do realizacji tylko kortów teni
sowych, a ze wzniesienia, które powsta
ło prawdopodobnie wskutek wywoże
nia tam kopalnianych odpadów, w zi
mie zjeżdżają dzieci na sankach. Latem, 
kiedy zbierają się tam osoby chcące na 
łonie natury wypić w spokoju pół liter
ka, teren staje się mniej bezpieczny. 
Przy wejściu od strony ul. Cegielnianej 
powstało i wciąż się powiększa dzikie

mężczyzna. Przypuszczalną przyczyną 
zgonu było zatrucie płynem “lizol” , 
który zmarły miał wypić w nocy z 28 
na 29 lutego. Powiadomiony o zdarze
niu prokurator zarządził sekcję zwłok.

Opróżniony bak
W nocy z 26 na 27 lutego nieznany 

sprawca opróżnił bak samochodu cię
żarowego star, który zaparkowany był 
na ulicy Pod Lasem. Złodziej skradł 70 
litrów oleju napędowego, który wart jest 
174 złote. Jednak o wiele większy kło
pot ma właściciel samochodu osobowe
go BMW. Auto to poprzedniej nocy 
skradziono z ulicy Dworek, a strata 
wynosi 29 tysięcy złotych.

Zuchwała kradzież
W piątek 1 marca o godzinie 19.30 

trzech nieletnich sprawców dokonało 
zuchwałej kradzieży trzech butelek 
wódki o wartości 50 złotych ze sklepu 
spożywczego przy ulicy Orzepowickiej. 
Sprawcy zostali zatrzymani i przekaza
ni rodzicom.

Fałszerz złapany
W piątek 1 marca mieszkaniec Ryb

nika złożył doniesienie, że znany poli
cji mężczyzna w listopadzie 1995 roku 
skradł mu dowód osobisty, który następ
nie sfałszował i posługiwał się nim jako

C z e k a m y  

na 101 urodziny

Panią Annę SKRZYPIEC
z Orzepowic, która obchodziła nie
dawno setne urodziny, jej rodzinę, 
krewnych i znajomych oraz wszy
stkich, którzy poczuli się dotknięci 
pomyłkowym podaniem innego na
zwiska w relacji z uroczystości z 
udziałem władz miasta, serdecznie 
przepraszamy.

R e d a k c ja

wysypisko śmieci.
Przed laty cegielnia jak i teren wokół 

niej, należał do prywatnych właścicie
li, którym później własność odebrano. 
Do czasu zakończenia toczącego się 
postępowania wyjaśniającego złożone 
sprawy własnościowe, miasto zaniecha
ło realizacji planów zagospodarowania 
tego terenu. Władze miasta mają jed
nak na uwadze związane z nim proble
my dotyczące bezpieczeństw a oraz 
ochrony tego miejsca, by nie stało się 
ono śmietnikiem w środku miasta. Pod
jęto w tym kierunku już pewne działa
nie.

Uporządkowanie tego terenu byłoby 
również ważne dla mieszkańców mie
szkaj ących w zdłuż ulicy K otucza, 
którzy zyskaliby dogodne przejście do 
centrum. Ixl

własnym. Sprawa w toku.
Na Żorskiej...

W sobotę 2 marca na ulicy Żorskiej sa
mochód polonez zderzył się wieczorem z 
fiatem punto. Kierowca poloneza doznał 
lekkich obrażeń ciała. Zaś w godzinach 
nocnych na tej samej ulicy patrol policj i zła
pał na gorącym uczynku sprawców, którzy 
okradali właśnie sklep spożywczy. Łup wart 
1,5 tysiąca złotych odzyskano w całości i 
za pokwitowaniem przekazano właścicie
lowi sklepu.

Samosąd ?
Od kilku miesięcy część mieszkańców 

naszego miasta bulwersuje działalność 
“placówki” nazywanej “agencjątowa
rzyską” w Boguszowicach. I właśnie ten 
kontrowersyjny przybytek w piątek 1 
marca o godzinie 21.30 został napadnię
ty przez siedmiu sprawców. Dokonano 
zniszczenia mienia, głównie wybicia 
kilkunastu szyb. Straty wynoszą tysiąc 
złotych. Sprawców tego zajścia zatrzy
mano i osadzono w areszcie. Inne zda
rzenie miało miejsce w nocy z 2 na 3 
marca. Nieznany sprawca “zemścił” się 
“na pośrednikach rozpusty”, wybił szy
bę w kiosku “Ruchu” przy ulicy Raci
borskiej i wykradł ze środka kilka ero
tycznych czasopism. szoł.

Kiedy park na "glinioku"?

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Ci ludzie na innie czekają
c.d. ze strony 1
a więc do połowy maja bieżącego 
roku... Zaś Urszula Szynol jest dyrek
torką Szkoły Podstawowej nr 4.
- Owszem zdecydowałam się n ią po
zostać, bo czuję się przede wszystkim 
nauczycielką, wybór był trudny, bo 
przecież mogłam zrezygnować ze szko
ły i pozostać tylko w radzie. Jednak po 
rodzinnych konsultacjach zdecydowa
łam inaczej. Nie wyobrażałam sobie 
również wyboru trzeciej ewentualno
ści - emerytury.

- Czyli stan spoczynku nie jest Pani 
stanem naturalnym?
- A bsolutnie, uw ażam , że m ogę, a 
przede wszystkim chcę jeszcze popra
cować w swoim zawodzie, a także słu
żyć swoim doświadczeniem ewentual
nie kontynuując pracę w którejś z ko
misji Rady M iasta. Pełniąc funkcję 
przewodniczącej rady nauczyłam się 
współpracować z ludźmi, słuchać ich, 
organizować pracę sobie i innym. Je
żeli to zadecydowało, że posiedzenia 
rady toczyły się sprawnie, bardzo się 
cieszę. A le ja  oczywiście byłam tylko 
jedną czterdziestą piątą Rady Miasta.
- Ale prezydent Makosz zawsze pod
kreśla, że Pani jest jego szefową...
- To bardzo miłe, ale to rada jest jego 
"szefem", ja  tylko jestem  jej przewo
dniczącą.
- Wracając do kobiecego wątku - w 
tej radzie jest bardzo mało kobiet. W 
Pani osobie ubędzie jeszcze jedna. 
Czym Pani by to wytłumaczyła?
- Czy to nie wynika jednak z systemu, 
który poprzedn io  is tn ia ł?  W iele

mówiono o równouprawnieniu, w prak
tyce jednak niewiele kobiet zajmową- 
ło odpowiedzialne stanowiska. Trzeba 
też dodać, że kobieta dopiero w pew
nym okresie może pozwolić sobie na 
pracę społeczną. Najpierw  się uczy, 
potem dom, wychowanie dzieci i wre
szcie czasu jest więcej. I dopiero wte
dy, jeżeli ma oczywiście predyspozy
cje i chęć do działania, może je  pod
jąć-
- Czy w Pani przypadku tak właśnie 
było?
- Tak, przechodziłam losy każdej ty
powej kobiety. Ukończyłam Studium 
Nauczycielskie w Raciborzu i już pra
cując w szkole, rozpoczęłam  studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Ślą
skim. M oją szkołą działalności spo
łecznej była “Solidarność”. Przynależ
ność do tego związku spowodowała, że 
zostałam radną, a potem przewodniczą
cą Rady Miasta. Od pięciu lat jestem 
dyrektorem szkoły. Ta funkcja pozwa
la mi łączyć łatwiej pracę w radzie i w 
szkole, bo jako dyrektor mam mniej 
godzin dydaktycznych. N ieocenioną 
pomocą w pracach domowych służył 
mi mój mąż, tym bardziej, że to on mnie 
przekonywał, że skoro zostałam wybra
na, to moim obowiązkiem jest podjąć 
nowe zadania. Kuchnia nie była mu 
obca już w czasie moich studiów. O ile 
ja  nie przepadam za gotowaniem, mąż 
je wręcz kocha, nie mówiąc o tym, że 
świetnie piecze... Poza tym nasze dwie 
córki są już dorosłe, dlatego dom nie 
cierpi w czasie mojej nieobecności. 
Jedna z córek poszła w moje ślady i po 
ukończeniu polonistyki uczy w szko

le, druga kończy medycynę.
- Które problemy rozwiązywane przez 
samorząd najbardziej leżały Pani na 
sercu?
- Oczywiście, problemy oświaty, bo te 
sąm i najbliższe. Zdecydowałam się na 
kandydowanie do rady, by służyć moim 
doświadczeniem i pomocą w dziedzi
nie, na której najlepiej się znam. Ale 
interesuje mnie też los dzieci pokrzyw
dzonych, pensjonariusze Domu Opie
ki Społecznej przy Żużlowej, którego 
powstanie zaliczamy do największych 
sukcesów władz miasta. Okazało się, 
że potrzeby są większe niż się spodzie
waliśmy. Za sukces uważam również 
to, że po likwidacji przez władze oświa
towe zajęć pozalekcyjnych, potrafili
śmy utrzymać SKS-y.
- Czy po wyjściu z budynku Urzędu 
udaje się Pani zapomnieć o proble
mach i trudnościach związanych z 
pracą w radzie?
-N iestety to w człowieku zostaje. Każ
da sesja przynosi niepokój czy wszyst
ko pójdzie dobrze, czuje się odpowie
dzialność za każdą sprawę, a niepowo
dzenie przeżywam bardzo mocno. Tu 
podziwiam zawsze prezydenta Mako
sza. On potrafi znieść dobrze trudno
ści, bo jest przekonany o swoich ra
cjach i potem często ludzie mu tę rację 
przyznają. Jego postawa pomaga mi 
pokonywać trudności. Kiedy piętrzyły 
się trudności, bywało, że załamywałam 
ręce.

Za pracę w radzie spotkała mnie 
jednak wspaniała nagroda, a było nią 
spotkanie z Ojcem Świętym w Skoczo
wie. Ta chwila była zapłatą za cały czas 
jaki poświęciłam tej pracy, była wspa
niałym przeżyciem, którego mi nikt 
nie odbierze.
- Dziękuję za rozmowę

R o zm a w ia ł a : 
W iesła w a  R óżańska

c.d. ze strony 1
udzieliła “Gazecie Rybnickiej” krótkie
go wywiadu.
- Czy w Rybniku śpiewa Pani po raz 
pierwszy ?
- Tutaj, w M iej
skim Ośrodku Po
mocy Społecznej 
jes tem  pierw szy 
raz, ale w Rybniku, 
broń Boże, Rybnik 
to jes t moje uko
chane miasto, do 
którego wielokrot
nie przyjeżdżałam 
już przed laty.

- Czy udało się Panichoćby zerknąć jak  
dziś wygląda nasze miasto?
- Niestety, nie. To jest właśnie minus tej 
pracy. Człowiek wpada do wszystkich 
miast na chwilę, i nigdy nie ma czasu na 
to, żeby je obejrzeć i wynieść większe 
jeszcze wrażenia niż te, które się ma ze 
spotkań z publicznością.

- Czy ma Pani jakieś doświadczenia w 
śpiewaniu dla ludzi szczególnie poszko
dowanych przez los, chorobę czy inne 
nieszczęście? Czy ci ludzie są lepszymi 
słuchaczami?
- Bywa tak, że niejednokrotnie podczas 
moich koncertów już po zapowiedzi, po 
wyjściu na estradę, zanim jeszcze zdążę 
coś zaśpiewać, już mam świadomość, że 
między mną a publicznością jest mur, 
jest ściana, jest chłód, który ja dopiero

muszę pokonać ciężką pracą. Natomiast 
tutaj, przy tego typu koncertach i przy 
tej publiczności mam uczucie jakby ci 
ludzie na mnie czekali, jakby chcieli 

abym im zaśpiew ała. 
Czuję, że to nie jest taka 
przypadkowa publicz
ność. Jest coś takiego w 
tych ludziach, że emanu
je od nich ciepło, coś co 
powoduje, że człowiek 
nawiązuje z nimi jakiś 
bliski kontakt. Ja nie 
wiem czy to się nazywa, 
że oni lepiej słuchają? 
Jest to specyficzna wi
downia, która się odzna

cza tym, że ma w sobie ogromne pokła
dy życzliwości, serdeczności, co powo
duje, że wywiązuje się między nami ser
deczna nić zrozumienia, czegoś cudow
nego.

- Dzisiaj wraca Panipociągiem do War
szawy, jaka praca czeka tam na Halinę 
Kunicką od poniedziałku?
- W ciągu tygodnia mam parę koncer
tów. Moje występy, ponieważ nigdzie nie 
jestem zatrudniona na stałe, sąraczej spo
radyczne. Ale sporo jeszcze występuję i 
śpiewam. No więc dzisiaj jak wrócę do 
domu, to sobie siądę, obejrzę telewizję, 
porozmawiam z mężem... A w najbliż
szych dniach pojadę na występy do Ło
dzi, Torunia, Poznania... 1 tak się żyje!

T ekst i zd j.: szoł

Do “Arki” wejść może każdy
“Spośród wszystkich istot żyją

cych wprowadź do arki po parze 
/.../ aby ocalały wraz z tobą” - tak 
miał według Biblii powiedzieć Bóg 
do Noego przed potopem. I ta idea 
otwartości, idea arki, w której każ
dy znajdzie swoje miejsce, legła u 
podstaw realizacji pomysłu na pa
rafialny klub młodzieżowy w Bo- 
guszowicach. Nazwano go właśnie 
“Arką”.

P o m ysłodaw cą  był 
boguszowicki proboszcz 
z parafii N ajśw iętszego 
Serca P an a  Je z u s a  
ks.S tan isław  Gań- 
czorz. Na przyszły klub 
przeznaczył podziem ia 
probostw a, k tóre m ie
szczą się przy ulicy M a
łachowskiego 18. Piwni
ce te m ają ju ż  sw oją hi
sto rię . K iedy  w 1945 
roku przechodził przez 
B o g u szo w ice  fro n t, 
ukrywali się w nich księ
ża i k ilka okolicznych 
rodzin. Pom ieszczen ia  
te o powierzchni około 
70 m etrów  k w ad ra to 
wych były p ie rw o tn ie  stali
w ykorzystyw ane jak o  
miejsce składow ania ziem niaków  i 
węgla. Gdy boguszow icka m łodzież 
wraz z rodzicam i w zięła się do pra
cy, ponure i w ilgotne piw nice przeo
braziły się w bardzo przytulne m iej
sce. Młodzież osobiście skuw ała tyn
ki, szlifowała ceglany mur, uzysku
jąc w ten sposób pełne uroku, gotyc
kie prawie w nętrza z kolebkowym i 
sk lep ien iam i. K lu b o w e p iw n ic e  
otrzymały też n iezależne w ejśc ie , 
które powstało z okna przekształco

nego w drzwi. W ykonano też bardzo 
estetyczne sanitariaty i kafelkowe po
sadzki. Jest też kominek, obrazy na 
ścianach, wygodne krzesła i stoliki, 
bilard, gry zręcznościow e, sprzęt ra
diow o-telew izyjny i oczyw iście ba
rek. Za barkiem  stoi aktualny szef 
“A rki” Marek Pałka, ale nad cało
ścią czuwa ksiądz proboszcz. W m ar
cu b.r. m ija dokładnie rok od rno-

bywalcy podkreślają specyficzną atmosferę tego miejsca

mentu o tw arcia “A rki”, m ożna więc 
z rob ić  n iew ie lk ie  p odsum ow an ie  
działalności. - Jest ona form ą pree- 
wangelizacji - mówi ks. proboszcz 
Stanisław  Gańczorz - i alternatywą 
dla młodzieży, która chce spędzić po
południe w kulturalnym gronie. W 
“A r c e ” się  nie pa li, nie p ije , a 

podwoje są otwarte pomiędzy 17.00 
- 21.00, czyli w godzinach, które nie 
przeszkadzają młodzieży np. w nau
ce.

Wejście do "Arki”

N a co dzień, 
fu n k c jo n o w a 
nia “A rki” do
gląda energicz
ny b o g u s z o 
w ick i w ik a ry  
ks.Piotr Siko- 
b K s ią d z  
P iotr ma boga
te dośw iadcze
nie w pracy z 
młodzieżą, a na 
jego koncie jest 
ju ż  udane dy
re k to ro w a n ie  
f e s t i w a l o w i  

“Gaudę F est” w U stroniu w 1994 
roku. Popiera on inicjatywę organi
zow ania w “A rce” w ieczorów  poezji, 
projekcji am bitnych film ów, koncer
tów  m łodzieżow ych zespołów  m u
zycznych itd. K siądz P iotr marzy też 
i myśli o zorganizow aniu w Bogu- 
szow icach koncertu na europejskim  
poziom ie z p rofesjonalnym  nagło
śnieniem  i św iatłam i. W “A rce” spo
tykają się też oazy rodzin, K atolic
kie Stow arzyszenie M łodzieży i po

zostałe  z około 20 n ieform alnych  
grup religijnych działających przy pa
rafii. Może też przyjść każdy kto chce 
napić się herbaty, kawy czy soku.

Klub ten można też 
z a re z e rw o w a ć  na 
urodzinow e przyję
cie czy w eselne po
p raw in y  w g ro n ie  
p rzy jac ió ł. “A rk a” 
ma też  o czyw iśc ie  
swój chrześcijański 
kontekst, który tw o
r z ą  p rz y c h o d z ą c y  
tam ludzie, ale rów 
nież “atm osferę pro
boszczow skiej piw 
n icy . N a jw a ż n ie j
szym  osiągn ięciem  
“A rk i” je s t  n ie p o 

w tarzalny klimat, który sprawia, że 
jej pom ieszczenia nie św iecą pustka
mi. W ostatn ią niedziele 3 m arca o 
godz. 17.30 było tam ponad trzydzie
ści osób i ciągle ktoś dochodził. Tego 
dnia barm anami byli licealiści Sabi
na Kostera i Paweł Korduła. Sabi
na: - Za barem jestem  rzadko, prze
ważnie stoi tam Marek, ale do “A rk i”

przychodzę często. Świetnie tu moż
na się zabawić. Tu je s t specyficzna 
atmosfera, je s t wiele znajomych lu
dzi, wszyscy się do siebie miło odno
szą. Przychodzi tu nie tylko młodzież, 
ale również ludzie starsi, przychodzą 
ja k  do kawiarni, bo to przecież je s t 
też kawiarnia. Nie przychodzą zaś 
ludzie, którzy muszą przy kawie za
palić i wypić drinka.. Paweł: - Przy
chodzę tutaj kilka razy w tygodniu. Od 
czasu do czasu odbywają się tu różne 
koncerty. Zawsze można tu kogoś spo
tkać i nie tylko młodzież oazową, ale bar
dzo szerokie grono. Przyjeżdżają tu lu
dzie z Nowych Boguszowie, z Kłokoci- 
na, z Gotartowic...

Przy jednym  ze sto lików  siedzi 
trzech chłopców z innej dzielnicy, nie 
zw iązanych z parafią. D laczego tu 
przychodzą: - Tu je s t lepsza sytuacja 
towarzyska, je s t  więcej dziewczyn, 
fajnych dziewczyn. To nam odpowia
da. Nie wszystkim odpowiada zakaz 
palenia czy brak alkoholu. Nam to 
nie przeszkadza, a w razie czego 
idziemy zapalić na dwór. Przychodzi
my tu dosyć często.

T e k s t  i z d j .: sz o ł
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Śpiewająco na Małej Scenie
Ponad 40 wykonawców wzięło 

udział w VIII Festiwalu Piosenki Dzie
cięcej i Młodzieżowej, zorganizowa
nym przez rybnicki Młodzieżowy Dom 
Kultury. Soliści i zespoły z Rybnika, 
Żor, Wodzisławia i Jastrzębia repre
zentowali szkoły, Ogniska Pracy Po
zaszkolnej, MDK.

Rekordowa, w historii konkursu, licz
ba uczestników potwierdza potrzebę ist
nienia i kontynuowania imprezy.

W przyszłości jednak organizatorzy po
winni zastanowić się nad: 
*publicznością- zupełnie nie zaintereso
waną występami swych kolegów, prowa
dzącą głośne rozmowy i “głośną” kon
sumpcję, która nie dopinguje, nie nagra
dza brawami”, lecz przeszkadza wyko
nawcom i jurorom,
* doborem repertuaru przez młodych pio
senkarzy - czy piosenki np. “Whishy 
moja żono”, “To nie ja ” /byłam Ewą/ 
“Nie płacz Ewka” to utwory dziecięce, 
młodzieżowe?

Przysłuchując się tegorocznym ucze
stnikom można sądzić, że na IX Festi
walu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo
wej młodzi wykonawcy śpiewać będą 
“dziecinnie” proste piosenki Liroy,a, czy 
bliskie “duszy i ciału” piosenki w stylu 
disco polo. Po kilkugodzinnych przesłu
chaniach jurorzy wysoko ocenili poziom 
muzyczny tegorocznego festiwalu.

Werdykt ogłoszony został we wtorek 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a 
p rzy zn an ie  k ilku  ró w n o rzęd n y ch

Jedna z najmłodszych laureatekfesti
walu Aleksandra Kudyba Zdj. :sol

pierwszych nagród potwierdziło umie
jętności wokalne dzieci i młodzieży.

Dwa pierwsze miejsca w kategorii so
listów ze szkół podstawowych zajęły: 
Aleksandra Kudyba z SP nr 13 w Żo
rach i Beata Cichowska z SP nr 11 w 
Rybniku.

Trzy drugie miejsca przyznano: Iwo
nie Zygmunt z OPP 1 w Wodzisławiu, 
Marcie Bulik z SP 13 w Żorach i Mag
dzie Marszolik z SP 21 w Rybniku. 
Trzecia nagroda przypadła Marzenie 
Bismar z MDK Rybnik.

Wśród uczniów szkół średnich pierwszą 
nagrodę otrzymały: Agnieszka Kozik i 
Marzena Wilk obie z LO w Żorach.

Natomiast w kategorii zespołów mu
zycznych trzy pierwsze miejsca zajęli 
rybniczanie - zespoły: Duet, Pampersi, 
Psu na budę. Na drugim miejscu upla
sował się zespół De Suis - z SP nr 17 w 
Rybniku, a na trzecim Les Gens Etran- 
ges z MDK Rybnik.

Jury przyznało także nagrody specjal
ne - dla Jadwigi Glińskiej z SP 11 w 
Rybniku, dla duetu ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z 
Rybnika i dla Tatiany Szczotka z SP

WSZYSTKIM PANIOM 
związanym z Małą Sceną Rybnicką
zawodowo lub emocjonalnie życzymy: 
cudownych uśmiechów, gorących serc 
i wszelkiej radości z okazji Waszego 
Święta.

Męska Załoga 
Malej Sceny Rybnickiej

* * *

Paniom: Jadwidze, Edycie, Beacie i 
Renacie Malec - wszelkiej pomyślno
ści i radości

życzy Piotr
Odbiegając od standartów

Tom & Greg czyli Tomasz Kudła uro
dzony w Rydułtowach i Grzegorz Niwa z 
Rybnika. Dwaj młodzi plastycy, którzy spo
tkali się w Aachen w Niemczech, gdzie stu
diują “design”. Tym modnym słowem na
zwali zresztą swojąwystawę.

Wernisaż w galerii rybnickiego Muzeum 
poprzedzony był specjlanie na tę okazję przy
gotowanym spektaklem teatru Mariana Bed
narka “Paparapa” od niedawna występu
jącego pod egidą klubu “Energetyk”.

Autorzy wystawy nie mogli wybrać lepiej 
- artyści z “Paparapy” i młodzi “designerzy” 
nadająnajwyraźniej na tej samej fali. Stylo
wo i tajemniczo wypadła również komisarz 
wystawy Maria Budny-Malczewska 
wprowadzając uczestników wernisażu w 

świat wyobraźni młodych ar
tystów. Założeniem wystawy 
było pokazanie jak niekon
wencjonalne i odbiegające od 
standartów mogą być tzw. 
przedmioty użytkowe. Kilka 
pomysłów było naprawdę in
teresujących, jak choćby stół
- akwarium, ażurowe ścianki 
półek, pęknięte świeczniki, 
niektóre zabawne - jak wia
dra - siedziska, czy czystej w 
formie wieszak. Generalny 
jednak od eksponatów,, bo 
mimo swej użyteczności tym 
dla mnie były, wiało chło
dem... Szczególnie od tych 
zrobionych z dość topornie 
obrobionego metalu.
- Brakuje w nich wykończe
nia detalu - mówi jeden z 
oglądających. - Te sprzęty

wręcz przerastają wyobraźnię, moja tak 
daleko nie sięga... - dodaje ktoś inny. 
Chwała jednak Muzeum, że przybliżyła 
mieszkańcom tę propozycję, choćby po to, 
by było ó czym podyskutować. Irl

Recytatorzy 
na scenę

W Miejskiej Bibliotece Publicz
nej w Rybniku zakończył się re
jonowy etap 43 Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego dla 
szkół podstawowych.

Wzięli w nim udział laureaci elimi
nacji m iejskich w Rybniku, Żorach, 
Czerwionce, Wodzisławiu i Jastrzębiu 
- łącznie ponad 60 młodych recytato
rów i 8 zespołów poezji śpiewanej.

Do etapu wojewódzkiego 5-osobowe 
jury, w którym każde m iasto miało 
jednego przedstawiciela, zakwalifikowa
ło 11 osób - 1 z Czerwionki, 5 z Wodzi
sławia i 5 z Rybnika. Nasze miasto repre
zentować będą: Daria Ciesielska 
/SP 6/, Anna Jurczyk /SP 16/, Magda 

Piekoszowska /SP 2/, Barbara Hanak / 
SP 4/ i Michalina Gatnar /SP 12/. Ta 
ostatnia w eliminacjach wojewódzkich 
wystąpi w podwójnej roli, ponieważ 
wspólnie z Justyną Sander z Rogowa, re
prezentować będzie nasz rejon w katego
rii poezji śpiewanej. Michalina jest podo
pieczną instruktora M łodzieżowego 
Domu Kultur}' Macieja Wiechoczka.

Irl

Dwaj młodzi "designerzy" - Tomasz Kudła 
i Grzegorz Niwa. Zdj.: sol
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Chłop abo baba
U nos w doma już pora tydni przed 

Dniem Kobiet, zaczli sie łostudzać, kto 
jest ważniejszy, chłop lebo baba. Spiy- 
rali sie ło bele psinco, a joch mioł przy 
nich istny kabaret.

Chłopy zaczli wytykać babom lecyja- 
ke stare porzekadła. “Jak chłop baby nie 
bije, to j i  wątroba gnije” abo “kaj dio- 
boł nie może, tam poślij baba”. Tata 
padali, że isto chłop musi być ważniej
szy, bo Pón Boczek stworzyli nojprzód 
przeca Adama i jakby baby sie do w.vzp- 
stkigo nie wstyrkały, to historyjo świata 
by blank inakszy wyglądała. Starzyk 
dololi ognia do fojerki, kej wytupliko- 
wali, że tyn obdrach, kery wymyślół 
Dzień Kobiet, musioł pewnikiem żyć w 
czasach ruskij rewolucji. Dali wtedy
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babom flinty, kozali im sie bić ło wol
ność, a łone łod tego czasu zaczły sie 
roztopyrczać i zrobiyły sie ważne.

Starki, mjamy i ciotki Ryjski dopolyła 
do cna tako jałowo godka przeciwko ba
bom i festelnie sie rozciepały i rozkoko- 
ciyły. Wedle nich, Pón Boczek musieli 
gibko stworzyć po tym Ewa, bo tyn nie- 
wydarek Adam nie umioł sie dać bez 
baby w d...e rady. Możno chłopy rzon- 
dzom świątyni, ale chłopami rzondzić 
bydom dycko baby. Chłop jest ino gło
wom, a łone som karkynt i jak  nim za- 
kryncom, to lep loto ani pink ponk

Po takijgodce chłopy sie rozjazgałi i za
czynało robić sie coroz bremslich. Zicher 
jest zicher, wololech wartko pochować 
wszystke meloki do bifyja i paryzole za 
szrank, bo haja wisiała w lufcie.

Na szczęście wdepli do nos ujek Jor- 
guś. Rozlecoł im sie strzewik i przyszli 
drajfus pożyczać.
Uśmioli sie do rozpuku z tyj babsko-chłop-

skij liaje i ani król Salomon z biblijki wy- 
ślimaczyli poleku rozkokocónyj familiji 
wszystko jak trza i ich ucholkali. 
Nojprzód rzekli, że dobry chłop jest kupa 
lepszy łod złyj baby, a dobro baba jest 
sto razy lepszo łod złego chłopa. Wytu- 
plikowali tyż, co niydowno wyczytali w 
jednej mądrej książce, że chłop mo być 
głowom a baba sercem. Serce jest prze
ca ważniejsze łod chyrtonia, bo jak sta
nie serce, to głowa już nic nie umi zro
bić, a na nic się zdo serce u człowieka 
bez głowy.

Piyknie to ujek pedzieli, ani kapelo- 
nek na kazatelnicy. Terozki wszyjscy 
pokapowali, że tak baby jak chłopy som 
jednako zocni. Choć chłopy niy majom 
swojigo świynta, tyż som ważni jak mag- 
gi w zupie.

Tóż wszystkim kobietkom, tak bardzo waż
nym w naszym życiu, skłodom w dniu ich 
święta najlepsze życzenia, aby iłycko boty 
sercem, a nie łochlanym karkiem. E dek

Rybnickie motywy pasyjne

Przedstawiamy dzisiaj malowidło, 
które umieszczone jest na ścianie chóru 
w “starym kościele” pod wezwaniem 
M atki Boskiej Bolesnej. M alowidło 
przedstawia ostatnią, czternastą stację 
drogi krzyżowej, która obrazuje złoże

nie Chrystusa do grobu. Ta scena zain
spirow ała kulturę chrześcijańską do 
budowania w Wielkim Tygodniu “Bo
żych Grobów”, które popularne są je 
dynie w Polsce, Austrii i w Bawarii.

szot

Jacek W ójcicki

Wirtuoz głosu
Jacek Wójcicki udowodnił po 

raz kolejny, tym razem przed 
rybnicką publicznością, że jest 
osobowością fascynującą.

Recital, w którym tow arzyszyła mu 
Beata Rybotycka, zgrom adził w Tea
trze Ziemi Rybnickiej niemal komplet 
publiczości, z cze
go w ysnuć m ożna 
w niosek, że był w 
R y b n ik u  a r ty s tą  
oczekiw anym . Już 
na w stępie, w spól
nie ze sw oją part
nerką, przypom niał 
swój “p iw n iczn y ” 
rodow ód, śp iew a
jąc “N iebieską pa
teln ię” , czyli znaną 
w szystkim  w ielb i
c ie lo m  “ P iw n ic y  
pod Baranam i” pio
senkę o baranach 
w ełnianych. U sły
szeliśm y piosenki z film u “O statni 
dzw onek” M agdaleny Łazarkiew icz, 
w którym W ójcicki zaistniał na ekra
nie, a także osławiony “D ekret o sta
nie w ojennym ” z m uzyką Zbigniew a 
Preisnera, w tedy staw iającego, tak 
samo zresztą  jak  W ójcicki pierwsze 
kroki, dziś znanego w św iecie kom 
pozytora. Kiedy artysta wyśpiewywał 
słowa Asny ka... od pogardy zachowaj 
nas Panie, trudno było od niego ode
rwać oczy...

Oprócz “Niebieskiej pateln i” nie 
mogło zabraknąć innych piwnicznych 
pieśni, tym bardziej, że “Piw nica...” 
obchodzi w tym roku swoje 40-lecie 
i jes t najprawdopodobniej najdłużej 
działającym  kabaretem we Europie. 
Jacek W ójcicki dał się również po

znać jako  stylow y 
odtw órca przedw o
jennych , kabareto
wych przebojów, a 
tak że  m is trz  bel 
canta. K iedy śp ie
w ał n eap o litań sk ą  
pieśń “O sole m io” 
otrzym ał brawa do
kładnie w tym sa
m ym  m ie js c u , w 
którym  oklaskiw a
ny jest zawsze boski 
Pavarotti. Tyle, że 
W ójcicki potrakto
wał pieśń nieco pa
stiszow o... Zaś ak

torskim i zdolnościam i błysnął arty
sta szczególnie w piosenkach ze sło
wami Ludwika Jerzego Kerna.

Publiczność oczyw iście tak łatwo 
Jacka W ójcickiego ze sceny nie wy
puściła. N a bis zaśpiew ał popow ą 
p iosenkę z te lew izy jnego  seria lu , 
dow odząc, że czuje się św ietnie w 
każdej formie muzycznej, a jego  głos 
można porównać do instrum entu, na 
którym gra praw dziw y wirtuoz.
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“APOLLO”
8-14 marca, 17.00, 19.15,, “SEVEN” 
/U SA ,15/

“PREMIEROWE” przy TZR 
8 m arca,16.00, 19.15; 10 marca, 
19.15, “CASINO” /USA, 18/ cena 6 zł 
12-13 marca, 17.00, 19.15, “MŁODZI 
GNIEWNI” /USA, 15/,' cena 5 zł 
“ZEFIR” - Boguszowice 
10 - 14 marca, 17.00, 19.00, “ŚWIĘ
TY MIKOŁAJ” /USA b/o/

Koncerty
Teatr Ziemi Rybnickiej 

9 marca, 17.00, 19.30, RYSZARD 
RYNKOWSKI z zespołem instrumen-

talno-w okalnym  “A ftertouch”, gość 
program u: M ICHAŁ BAJOR, cena 
25,00 zł
10 marca, 16.30, Śpiewnik śląski KA
TARZYNY GAERTNER - "Pozłaca
ny warkocz", gościnnie wystąpi kaba- 
ret”RAK”, cena 15,00 zł oraz 12,00 zł 
14 marca, 18.00, KONCERT SYMFO
NICZNY W WYKONANIU Państwo
wej Filharmonii Śląskiej z Katowic, 
cena 7,00 zł, ulg. 5,00 zł

( Wystawy ]
Galeria TZR

Do 18 marca : “MÓJ ŚLĄSK” - ma
larstw o  i ry sunek  K A ZIM IER Y  
DREWNIOK

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Czegóż życzymy najczęściej sobie 
i innym? Oczywiście, zdrowia, bo cóż 
jest w życiu ważniejsze?

Rzadko zastanawiamy się jednak 
jak bardzo nasz stan zdrowia zależy 
od nas samych. Celem tego dodatku 
opracowanego przez zespół pracow
ników rybnickiej służby zdrowia przy 
finansowym wsparciu miasta, jest 
uświadomienie naszym czytelnikom 
zagrożeń oraz wskazanie działań pro
filaktycznych i sposobów wspomaga
nia własnego zdrowia.

Inicjatywa zmieszczania dodatku 
poświęconego problemom zdrowia w 
najszerszym tego słowa znaczeniu wy
szła od lekarzy Oddziału Ginekolo
giczna - Położniczego Szpitala M iej
skiego nr 2 w Rybniku.

Propozycja została przyjęta przez 
redakcję gazety, została również po
parta przez Komisję Zdrowia Rady 
Miasta, Zarzqd Koła Polskiego Towa
rzystwa Lekarskiego w Rybniku, Dele
gaturę Izby Lekarskiej oraz nowo po
wstałego Regionalnego Towarzystwa 
Oświaty Zdrowotnej w Rybniku.

Chcemy w tym dodatku pisać o 
wszystkim co dotyczy zdrowia w spo
sób zwięzły, prosty i zrozumiały. Bę
dziemy zapraszać do publikacji spe-

D odatek do "GAZETY RYBNICKIEJ" NR 1 8 MARCA 1996

Zdrowie kobiety
cjalistów z różnych dziedzin medycy
ny, którzy swoimi artykułami będq 
zwracać uwagę czytelników na pro
blemy, których lekceważyć się nie po
winno. Mamy głębokq nadzieję, że 
nasza propozycja spotka się z przy- 
chylnq reakcjq z ich strony. Liczymy, 
że w ten oto sposób uda się nam po
szerzyć profilaktykę zdrowotnq oraz 
promocję zdrowych zachowań w spo
łeczeństwie naszego regionu. Liczymy 
również na współpracę. Oczekujemy 
na konkretne propozycje i pytania. 
Obiecujemy, że wszystkie będq wni
kliwie przez nas rozpatrywane i w 
miarę możliwości wykorzystywane.

CHOROBY GRUCZOŁU PIERSIOWEGO
- CZY JESTEŚ BEZSILNA ?

Rak piersi jest obecnie najczęstsząprzyczy- 
ną śmierci wśród kobiet chorych na choroby 
nowotworowe /podobnie wysoką śmiertelność 
obserwujemy tylko u chorych na raka płuc/. 
Rak piersi jest całkowicie wyleczalny, ale 
gwarantuje to to tylko wczesne wykrycie. Co 
robić żeby nie przeoczyć pierwszych symp
tomów tej groźnej choroby?
Po pierwsze: trzeba określić czy czynniki 
sprzyjające powstaniu i rozwojowi raka sut
ka zauważysz u siebie. Przedstawimy tu naj

ważniejsze czynniki ryzyka sprzyjające po
wstaniu raka piersi, a więc:

a /  wiek powyżej 50 lat, 
b /  przypadki występowania raka 

sutka w rodzinie,
c /  pierwsza ciąża i poród po 30 roku

życia,
d /  nadwaga - zwłaszcza powyżej 

40 procent wagi należnej, 
f /  kobiety które nie rodziły,

f e  - 1 7 1  7 7  y
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BADANIU MAMMOGRAFICZNY ii?
Czy mammografia jest pomocna we 
wczesnym rozpoznaniu raka piersi?

Tak, kobiety pomiędzy 50 a 65 rokiem ży
cia powinny mieć wykonane badanie mam
mograficzne przynajmniej raz na dwa lata.

Czy badanie m ammograficzne je s t  
bolesne?

Nie, badanie, trwające kilka minut jest co 
najwyżej trochę nieprzyjemne . W efekcie 
jednak będziesz spokojna i bezpieczna. Bro
nisz się w ten sposób przed zbyt późnym roz
poznaniem wczesnych postaci nowotworu.

Czy badanie jest płatne?
Nie, jeżeli posiadasz skierowanie wystawio

ne przez swojego lekarza rejonowego. Komi
sja Zdrowia przy Radzie Miasta Rybnika roz
waża możliwości objęcia badaniem wszyst
kich mieszkanek miasta po 50 roku życia, 
podobnie jak to ma miejsce w przypadku ba
dań rentgenowskich płuc.

Czy dawka promieniowania rentge
nowskiego użyta do przeprowadzenia 
badania jest niebezpieczna?

Współczesna aparatura używa bardzo ni
skich dawek napromieniowania. Mammo
grafy współczesne emitują mniejsze pro

mieniowanie niż rentgenowskie aparaty sto
matologiczne.

Czy możliwe jes t fałszywe rozpozna
nie raka na podstawie badania mam
mograficznego?

Tak, na szczęście niezmiernie rzadko. Test 
ten nie jest więc badaniem idealnym. Nie wia
domo dokładnie dlaczego tak się dzieje. Rów
nie ważne są więc inne badania, zarówno 
przed, jak i po badaniu mammograficznym.

Co powinnaś zrobić jeżeli wyczujesz 
guzek lub inną zmianę w obrębie swo
jego sutka?

Powinnaś natychmiast skontaktować się z 
lekarzem celem przeprowadzenia właściwych 
badań . To właśnie lekarz zleci Ci wykonanie 
innych testów: USG, mammografię czy inne.

Chcielibyśmy bardzo, żeby wszystkie mie
szkanki naszego miasta w przedziale od 50 
do 65 roku życia miały przeprowadzone ba
danie gruczołów piersiowych, w tym również 
mammografię. Jest to najlepszy sposób na za
pobieganie i wykrywanie wczesnych postaci 
nowotworu piersi, a co za tym idzie możli
wość całkowitego wyleczenia.

Zgłoś się więc na badania jeszcze dzisiaj. 
Być może właśnie to uratuje Cię przed po
ważnymi problemami.

Pierw sze, ale  n a  pewno n ie o sta tn ie  wydanie dodatku  "Bądź 
zdrów ” pośw ięciliśm y problem om  zdrow otnym  kobiet.

Niech ta  publikacja będzie swoistym prezentem  d la pań  w dniu  8  
m arca. Kobiety w  różnym w ieku znajdą tu  wiele ważnych d la  siebie 
informacji. Dowiedzą się:
* ja k  przeprow adzić praw idłow e badan ie  p ie rs i
* k iedy  pow inno się  wykonać specjalistyczne badan ie  p ie rs i 

- m am m ografię
* ja k  zapobiegać odw apnianiu k ości czyli osteoporozie
* ja k  przygotować się  do ciąży'
* co robić wr przypadku kam icy pęcherzyka żółciowego 

Znajdziecie tu ta j również bardzo  pom ocną ank ietę  k tó ra  pom oże
w am  podjąć decyzję o konieczności przeprow adzenia b ad ań  le k a r
sk ich  w tym  również specjalistycznych.

Pamiętajcie, że najlepsząobronąprzed zacho
rowaniem na raka piersi jest wczesne rozpo
znanie, a wczesne rozpoznanie to całkowite 
wyleczenie.

Po drugie: należy ustalić najlepiej wspól
nie z lekarzem /zwłaszcza jeżeli istniejączyn- 
niki ryzyka/ plan postępowania związany z 
systematyczną kontrolą. Taki plan powinien 
zawierać:

✓  regularną samokontrolę,
✓  okresowe badania lekarskie,
✓  ewentualną mammografię,

Regularna samokontrola jest najprostszym 
i podstawowym badaniem piersi. Ta część 
planu zapobiegania i wczesnego wykrywania

raka piersi jest najważniejsza. Zależy tylko 
od Twojej własnej systematyczności. Kobie
ty powinny rozpoczynać samodzielne bada
nie piersi od 20 roku życia. W trakcie bada
nia należy oceniać wygląd, konsystencję, obe
cność grudek, guzków, a także innych niespo
tykanych poprzednio zmian w obrębie sutków. 
Nie należy również w badaniu pominąć oce
ny tzw. dołów pachowych. Badania powinno 
się przeprowadzać raz w miesiącu, bezpośre
dnio po krwawieniu miesiączkowym. Jeżeli 
uprzednio nie spotkałaś się z prawidłową 
metodyką badania najlepiej zapytaj lekarza.

Gdy wydaje Ci się, że wyczuwasz jakąś 
zmianę lub guzek zgłoś się ze swoimi

c.d. na stronie 2

Najistotniejsze fakty związane z rakiem piersi
Ryzyko związane z zachorowaniem  

na raka piersi wzrasta w raz z wiekiem  
kobiety. Więcej niż trzy czwarte wszystkich 
zachorowań na nowotwory' sutka występuje u 
kobiet po 50 roku życia. Ale już 70- letnia 
kobieta ma dwukrotnie większąszansę zacho
rowania na raka niż 50 -łatka.

W ycięcie guza piersi nie jest równo

znaczne z rozpoznaniem raka. Więcej 
niż 80 procent wszystkich zmian występują
cych w sutku ma charakter zmian łagodnych.

Przestrzegaj prawidłowej diety. Zau
ważono, że preferowanie w codziennej die
cie warzyw, zwłaszcza warzyw kwiatowych 
kalafior, brokuły brukselka /ma działanie an- 
tynowotworowe.

Samokontrola, czyli jak przeprowadzić samodzielnie, 
poprawnie badanie gruczołów piersiowych.

Samoocena jest najlepszym i najbardziej 
pomocnym badaniem wykrywającym wcze
sne postaci raka piersi. Badanie to należy wy
konywać systematycznie raz w miesiącu, naj
lepiej w 2 - 3 dniu po ukończeniu krwawie
nia miesiączkowego. Samoocena piersi jest 
Twoim największym wkładem w profilakty
kę nowotworówjńersi. Badanie należy prze
p row adzić 
na leżąco.
Gdy rozpo

czynasz ocenę lewego gru
czołu piersiowego, pod lewy bark 
podłóż poduszkę, następnie unieś lewą

rękę nad głowę, gruczoł sutkowy podziel 
umownie na cztery kwadranty/ linie prosto
padłe krzyżują się na brodawce sutkowej/. 
Rozpocznij badanie od górnego zewnętrzne
go kwadrantu. Uciskaj pierś płaską dłonią, 
wystarczająco mocno aby wyczuć tkankę gru
czołu. Kontynuuj badanie miejsce obok miej
sca w pozostałych trzech kwadrantach, po
woli zbliżając się do środka sutka, do bro

dawki sutkowej. Sprawdź również 
okolice gruczołu , szczególnie 

pachę. Na koniec 
ostrożnie i deli
katnie uciśnij bro
dawkę sutka i 
sprawdź czy nie 

ma wydzieliny. Podob
nie powtórz takie badanie 

po stronie prawej. Jeżeli za
uważysz jakieś zmiany, opisz 

je lekarzowi.



CHOROBY GRUCZOŁU 
PIERSIOWEGO

W OCZEKIWANIU
dokończenie ze strony 1
wątpliwościami do lekarza. Wiele zmian o 
charakterze zgrubień, guzków i bolesnych 
części gruczołu piersiowego to na szczęście 
nie sązmiany nowotworowe, ale nie będziesz 
o tym wiedzieć na pewno, jeżeli nie przepro
wadzisz dodatkowych badań i nie rozwiejesz 
swoich wątpliwości.

Badania lekarskie gruczołów piersiowych 
powinny być przeprowadzone przynajmniej 
raz na trzy lata w przedziale wieku 20 - 40 
lat, a po 40 roku życia, corocznie.
Mammografia.
Najbardziej miarodajnym badaniem piersi 

jest badanie rentgenowskie zwane mammo- 
grafią . Podobnie pomocnym badaniem może 
być badanie USG. Badania rentgenowskie w 
profilaktyce raka piersi powinny być wyko
nywane po 50 roku życia. Jest to badanie pro
ste, szybkie, łatwe do wykonania i bezpiecz
ne, ale wymaga użycia specjalistycznej apa
ratury. We współczesnych mammografach

używa się promieniowania X o niższym natę- ss 
żeniu niż w rentgenowskich aparatach stoma- jj 
tologicznych. Mammografia daje ogromną, ® 
niespotykaną dotychczas szansę wczesnego f 
wykrywania i skutecznego leczenia raka pier- ® 
si. Lekarz i Ty sama możesz wykryć zmianę ® 
/guzek/ wielkości ziarna grochu podczas gdy ® 
mammograf wykrywa zmianę wielkości ® 
“główki szpilki”. Czy wiesz, że zanim z “głów- % 
ki szpilki” zrobi się guzek wielkości ziarna “ 
grochu upłyną dwa lata? Wydaje się, że roz- ® 
sądnie byłoby wykonać pierwsze badanie w ® 
50 roku życia, chyba że lekarz zleci wykona- ® 
nie tego badania wcześniej. Po 50 roku życia ® 
badania mammograficzne winny być wyko- $ 
nywane w odstępach dwuletnich. W później- * 
szym wieku Twoje szanse zachorowania na ® 
raka piersi, niestety, wzrastają. Zazwyczaj ® 
połowę wszystkich przypadków zachorowań & 
na raka sutka stwierdza się po 65 roku życia. ® 
Tak więc u tych kobiet mammografię po win- m 
no się wykonywać raz w roku.

Co powinnaś wiedzieć 
zanim zdecydujesz się na 
urodzenie dziecka.
Dla każdej kobiety macierzyństwo jest naj
pełniejszym wyrażeniem kobiecości. Uro
dzenie dziecka wymaga jednak przygo
towania swojego organizmu zarówno pod 
względem fizycznym jak i psychicznym.. 
Każda matka pragnie urodzić dorodne i 
zdrowe dziecko, aby jednak tak się stało 
jednąz najważniejszych spraw jest spraw
dzenie stanu swojego zdrowia pod kątem 
przyszłej ciąży oraz porodu.

Wiadomo, że jajeczkowanie występuje 
w przybliżeniu na dwa tygodnie przed 
spodziewaną następną miesiączką. De
cydując się na ciążę powinnaś więc na 
trzy tygodnie przed spodziewaną mie
siączką przestrzegać bardziej rygory
stycznych zasad szeroko pojętej higieny 
osobistej. Musisz wiedzieć, że twoje przy
szłe dziecko będzie najbardziej wrażliwe 
na różne szkodliwe czynniki w pierwszych 

J tygodniach życia płodowego. W pierw-
* szych tygodniach po zapłodnieniu wytwa- 
J rzają się i kształtują serce, nerki, mózg i 
« układ nerwowy, głowa, kończyny i wiele 
? innych organów Twojego upragnionego
* dziecka. W tym okresie powinnaś unikać, 
J o ile to możliwe, jakichkolwiek infekcji i
* zachorowań. Powinnaś unikać stosowa
li nia lekarstw, palenia papierosów , picia 
a alkoholu i wielu innych szkodliwych czyn
ił ników, również stresów.

¡1 Przed planowanym zajściem w ciążę 
» należy udać się do lekarza i sprawdzić 
¡j stan swojego zdrowia. Lekarz na pewno

zleci wykonanie szeregu badań dodatko
wych by należycie ocenić wydolność 
Twojego organizmu. Nie zawadzi przyjść 
na umówioną wizytę z przygotowanymi 
pytaniami dotyczącymi nie tylko Twoich 
problemów zdrowotnych, ale również z 
pytaniami dotyczącymi szeroko pojętej 
płodności.
Wizyta u lekarza położnika powinna wy

jaśnić Ci wątpliwości związane z:
✓  stanem zdrowia Twojej rodziny 

/choroby występujące rodzinnie 
lub genetycznie uwarunkowane/,

✓  stanem zdrowia ojca przyszłego 
dziecka,

✓  ewentualną szkodliwością 
stanowiska pracy,

✓  oceną czynników środowiskowych 
pod kątem ich wpływu na rozwój 
ciąży i stan pourodzeniowy 
przyszłego dziecka,.

✓  ocena ewentualnych przebytych ciąż 
i porodów. Jeżeli w przeszłości 
miałaś komplikacje związane
z ciążą i porodem lekarz i Ty 
musicie zwrócić szczególną uwagę 
na potencjalne zagrożenia.
Ich wyeliminowanie zmniejszy 
ryzyko związane z aktualną ciążą, 

✓ ocena tzw. stylu życia,

Każda kobieta w trakcie ciąży wyma
ga spejcalnej troski i właściwej opieki 
lekarskiej. Ważne jest właściwe odżywia
nie potrzebny jest również właściwy od
poczynek. Trzeba również wyeliminować 
niewłaściwe nawyki. Musisz więc dosto
sować się do nowej sytuacji po to by prze
bieg ciąży i późniejszy poród przebiegał

Jeżeli masz mniej niż 40 lat:
✓  badaj gruczoły piersiowe raz w miesiącu,
✓  przynajmniej raz na trzy lata zgłoś się na badanie lekarskie,

Jeżeli jesteś w 40 - 50 roku życia:
✓  sprawdzaj gruczoły piersiowe raz w miesiącu,
✓  przynajmniej raz w roku zgłoś się na badania lekarskie,

Jeżeli masz więcej niż 50 lat:
✓  badaj gruczoły piersiowe raz w miesiącu,
✓  przynajmniej raz w roku zgłoś się na badania lekarskie,
✓  co dwa lata wykonuj badanie mammograficzne,

Nastolatki Kobiety
od 19 - 49 r. życia

mmmm

Kobiety w okresie Kobiety
menopauzy po ©5 roku życia

Problemy

Największe
zagrożenia

Badania
dodatkowe

Rozpoczęcie miesiączkowania, 
choroby przenoszone drogą płcio
wą, kłopoty z praw idłowym odży
wianiem, nieracjonalny wysiłek 
fizyczny, nadużywanie środków 
chemicznych, tytoń, alkohol, środ
ki psychotropowe.

Wypadki komunikacyjne, choro
by przenoszone drogą płciową, 
uzależnienia od środków chemicz
nych.

Regularna kontrola wagi ciała i 
ciśnienia krwi, badanie ginekolo
giczne po rozpoczęciu współżycia 
płciowego, inne badania zgodnie 
z zaleceniami lekarza.

Ciąża, zespół napięcia  
przedmiesiączkowego, choroby 
przenoszone drogą płciową, pro
blemy z nieprawidłowym odży
wianiem, utrzymanie sprawności 
fizycznej, nadużywanie alkoholu 
leków i palenie tytoniu.

Wypadki komunikacyjne, cho
roby przenoszone drogą płciową, 
alkoholizm, narkomania, lekoma- 
nia, nerwice.

Regularna kontrola wagi ciała i 
ciśnienia krwi, badanie ginekolo
giczne raz w roku, co dwa lata 
wymaz cytologiczny z szyjki ma
cicy, inne badania zalecone przez 
lekarza.

Choroby serca, nowotwory 
narządu rodnego, rak piersi, 
nerwice.

M i i  -. T .
Badanie piersi /samokontrola, ba
danie lekarskie raz na rok, co dwa 
lata badanie mammograficzne, 
coroczne badanie ginekologiczne, 
z wymazem cytologicznym, bada- 

laboratoryjne: morfologia, 
iliza moczu, poziom cukru we 
<i» rtg, płuc i inne.

i';:::

Powikłania chorób przewle
kłych, cukrzyca, miażdżyca, de
presją. lilii

Badanie piersi /samokontrola, 
coroczne badanie lekarskie, raz w 
roku badanie mammograficzne, 
co dwa iata badanie ginekoiogicz- 

ontrołne badania laborato- 
ine krew, mocz, cuki<

zu, rtg, płuc a także inne za
roi



NA DZIECKO
bezpiecznie i prawidłowo. Staraj się dowiedzieć jak naj
więcej o prawidłowym odżywianiu i właściwym psychicz
no - fizycznym przygotowaniu do porodu. W Rybniku taką 
dodatkową pomoc i obszerną informację możesz uzy
skać w Szkole Rodzenia, która znajduje się w budynku 
poradni rejonowej przy ulicy Reymonta.

Wszystkie te wymienione powyżej czynniki mogą mieć 
wpływ na prawidłowy przebieg ciąży i porodu. Im wcze
śniej je poznasz tym większe będą Twoje szanse na 
szczęśliwe zakończenie ciąży, a w przypadku jakichkol
wiek nieprawidłowości jest szansa na wczesne i właści
we leczenie.
Sprawdź więc czy twoje zdrowie nie wymaga baczniej

szej obserwacji czy nawet pomocy. Przewlekle choroby wymagające specjał 
nej opieki w przebiegu ciąży.

Proponowane testy i badania medyez- 
ne wykrywając© niektóre choroby szko
dliwe dla pledu.

1. Różyczka: Jeżeli nie jesteś pewna czy chorowałaś 
na różyczkę w dzieciństwie, możliwe jest wykonanie 
badań krwi na obecność przeciwciał anty-różyczkowych 
świadczących o przechorowaniu różyczki w dzieciństwie. 
Różyczka daje trwałą odporność, to znaczy nie jest moż
liwe ponowne przechorowanie tej choroby. Zachorowa
nie na różyczkę w trakcie ciąży, zwłaszcza w jej trzech 
pierwszych miesiącach jest bardzo niebezpieczne dla 
płodu. Wirus różyczki może być przyczyną bardzo po
ważnych wad płodu jak ślepota, głuchota a także liczne 
wady serca. Istnieje możliwość szczepień przeciw róży- 
ce. Pamiętać trzeba jednak żeby zaszczepić się wcze
śniej co najmniej na trzy miesiące przed planowaną cią
żą.
2. Choroby zakaźne przenoszone drogą płciową:
Rzeżączka, kiła, zakażenia chlamydiowe mogą utru
dniać zajście w ciążę a także są potencjalnie szkodliwe 
dla przyszłego dziecka. Te a także inne infekcje powin
ny być wyleczone przed zajściem w ciążę.

1. Cukrzyca - jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważano że 
młode kobiety chorujące na cukrzycę nie mają szans na uro
dzenie zdrowego dziecka. Wszystkie próby kończyły się poro
nieniem lub urodzeniem dziecka z licznymi bardzo poważnymi 
wadami urodzeniowymi dotyczącym i zwłaszcza układu serco
wo - oddechowego. Wady te uniemożliwiały najczęściej prawi
dłowy rozwój czy wręcz przeżycie dziecka. W  chwili obecnej 
ciąża u kobiet z cukrzycą choć jest ciążą wysokiego ryzyka i 
wymaga bardzo specjalistycznej opieki kończy się najczęściej 
urodzeniem dojrzałego i zdrowego dziecka. Ciąża współistnie
jąca z cukrzycą wymaga jednak rygorystycznego przestrzega
nia zaleceń lekarskich. Konieczne jest przestrzeganie specjal
nej diety oraz stosowanie lekarstw, zwłaszcza insuliny.
2. Inne choroby przewlekłe - istnieje wiele schorzeń 
wymagających stałego używania lekarstw. W  czasie trwa
nia ciąży obowiązują ścisłe zasady zażywania leków. Ko
nieczne medykamenty należy stosować pod bezpośrednim 
nadzorem lekarza. Pamiętaj, że w czasie trwania ciąży nie 
wolno zażywać jakichkolwiek leków bez porozumienia z le
karzem.

Szkodliwe przyzwyczajenia, 
złe nawyki w ciąży.

Przed zajściem w ciążę a już na pewno w trakcie jej 
trwania nie należy palić papierosów ani pić nadmiernych

ilości alkoholu. Nie wolno również używać lekarstw, zwła
szcza psychotropowych. Szczególnie w pierwszych trzech 
miesiącach ciąży istnieje szczególne niebezpieczeństwo 
poronienia ciąży lub wytworzenia się wad płodu.
Jeżeli jesteś palaczkąlub też używasz leków uspokajają
cych, już od dziś powinnaś rzucić szkodliwe nałogi. Gdy
by okazało się to trudne, zawsze moższe liczyć na pomoc 
fachowców: lekarzy i psychologów.

Choroby uwarunkowane genetycznie
Jest to grupa bardzo poważnych na szczęście niezwykle 

rzadkich schorzeń występujących rodzinnie. Gdy w rodzi
nie występują choroby genetycznie uwarunkowane, takie 
jak: talasemia, anemia sierpowata, zespół Tey - Sachs, a 
czy też niektóre choroby psychiczne, może być konieczne 
przeprowadzenie konsultacji w poradni chorób genetycz
nych.
Innym, niestety częściej występującym zespołem choro
bowym, jest choroba Down’a, zwana także mongolizmem. 
Jest to zespół mający również w swej etiologii podłoże ge
netyczne. Szerzej ten problem poruszymy w jednym z na
stępnych numerów naszego pisma. Zaobserwowano, że 
częstotliwość urodzeń dzieci z zespołem Down'a rośnie 
wraz z wiekiem matki, znaczy to że, im ciąża przebiega w 
późniejszym wieku, tym istnieje większe prawdopodobień
stwo urodzenia dziecka z tym właśnie zespołem chrobo- 
wym. Na dzień dzisiejszy nie istniejążadne skuteczne spo
soby zapobiegania temu zjawisku chorobowemu.

Reasumując, dobry stan zdrowia kobiety, brak złych na
wyków czy wręcz nałogów jest pierwszym najważniejszym 
warunkiem prawidłowego przebiegu ciąży i urodzenia zdro
wego dziecka. O ile to możliwe wszystkie potencjalne pro
blemy zdrowotne powinny być rozwiązane przed planowa- 
nąciążą. Urodzenie zdrowego, dojrzałego dziecka jest naj
wspanialszym przeżyciem dla każdej kobiety.

Kiedy zaczniesz podejrzewać że jesteś w ciąży zgłoś się 
do lekarza. Zgłoś się nawet wtedy gdy pewne stwierdzenie 
ciąży będzie jeszcze bardzo trudne. Wszystko co zrobisz 
we wczesnej ciąży będzie miało kapitalny wpływ na rozwój 
Twojego dziecka. W czasie pierwszej wizyty lekarskiej na 
pewno otrzymasz niezbędne informacje o fizjologii ciąży, 
sposobach prawidłowego odżywiania. Dowiesz się również 
o koniecznych ćwiczeniach fizycznych, które przygotują Cię 
do porodu, a także czy powinnaś zażywać preparaty wita
minowe. Otrzymasz wiele informacji i cennych uwag.

ZAPOBIEGANIE OSTEOPOROZIE:
Ważne dla kobiet

Osteoporoza lub mówiąc inaczej odwapnie
nie kości, nasila się znacznie u kobiet po me- 
nopauzie. Obecnie można zapobiegać osteo
porozie gwałtownie rozwijającej się w okre
sie przekwitania.

Charakterystyczną cechą osteoporozy są 
złamania kości wskutek nawet niewielkiego 
urazu. Odwapnienie dotyczy wszystkich ko
ści, również kości kręgosłupa. Poszczególne 
kręgi ulegajądeformacji, zmieniająsię fizjo
logiczne krzywizny kręgosłupa, zmienia się 
położenie kręgów względem siebie. Zmiany 
te dotyczą szczególnie odcinków kręgosłupa 
szyjnego i lędźwiowego. Objawiają się naj
częściej pod postaciąprzewlekłych zespołów 
bólowych, często tzw. “bólów korzonko
wych”. Jak wspomnieliśmy, można skutecz
nie zapobiegać osteoporozie w okresie me- 
nopauzy. Profilaktyka niekorzystnych zmian 
kostnych powinna rozpoczynać się już w 
młodym wieku. Skuteczne zapobieganie oste
oporozie wymaga poznania tego problemu, 
aby móc skutecznie ograniczyć jej skutki. Oto 
garść podstawowych informacji:

WAPŃ - w ażnajest odpowiednia ilość tego pier
wiastka w diecie. Zapotrzebowanie dobowe na 
wapń zależy od wieku, i tak: 
dziewczęta i nastolatki - 1200 mg 
kobiety 20-50 rok życia - 1000 mg 
kobiety po 50 roku życia - 1500 mg 
/szklanka mleka zawiera około 300 mg tego pier
wiastka/.
Dobrze dobrana i zrównoważona dieta zawiera 
wystarczającą ilość wapnia. Jeżeli jednak z jakich
kolwiek innych względów, np. długotrwała cho
roba, intensywne odchudzanie, znaczne wysiłki

Test osteoporozy
Oceń intensywność czynników ryzyka wystąpienia osteoporozy:
Rozpoznanie czy jesteś zagrożona osteoporozą i czy powinnaś rozpocząć właściwe leczenie 
uzależnione jest od znajomości czynników ryzyka, na które jesteś ewentualnie narażona. 
Odpowiedź: - TAK lub NIE na następujące pytania pomogą Ci zidentyfikować swoje własne 
czynniki zagrażające wystąpieniem odwapnienia kości. Każda odpowiedź TAK na postawio
ne pytania określa możliwość wystąpienia osteoporozy co może doprowadzić do wystąpienia 
nadłamłiwości kości. Jeżeli zapobieganie osteoporozie ma być pełne musisz wyeliminować 
możliwie wiele czynników ryzyka ze swojego życia. W sytuacji kiedy odpowiedź jest niejed
noznaczna zwróć się do lekarza z prośbą o stosowne wyjaśnienia.

w każdym wieku
fizyczne, podaż wapnia jes t niewystarczająca, 
można uzupełnić jego niedobór w sposób sztucz
ny. Dodatkowe stosowanie wapnia powinno być 
jednak skonsultowane z lekarzem.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA - ćwiczenia fi
zyczne i aktywność ruchowa pomaga w budowa
niu i utrzymaniu mocnego i stabilnego układu ko
stnego. Silny układ kostny to zapobieganie moż
liwym złamaniom i innym urazom kości.

HORMONY - obniżenie poziomu hormonów 
płciowych /estrogenów/ w okresie przekwitania 
powoduje obniżenie uwapnienia kości. Jeżeli więc 
skończyły się krwawienia miesiączkowe i jesteś 
w okresie przekwitania, zapytaj lekarza o ewen
tualną konieczność wprowadzenia podtrzymują
cej terapii hormonalnej.

HIGIENA ŻYCIA CODZIENNEGO -
bardzo wiele złych nawyków ma niekorzystny 
wpływ na nasz stan zdrowia. Takie czynniki jak: 
palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, nie
kontrolowane przyjmowanie lekarstw powoduje 
nadmierną utratę masy kostnej. Zmiana tych nie
zdrowych przyzwyczajeń jest nie do przecenie
nia w zapobieganiu osteoporozie.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA - wypadki 
i urazy dotykające osłabionych kości powodują 
ich złamania. Należy więc usuwać różnorodne za
grożenia mogące powodować wypadki.

O wszystkich tych sprawach powinnaś poro
zmawiać z lekarzem. Wnikliwy wywiad i bada
nie lekarskie zakończone postawieniem właści
wego rozpoznania to klucz do prawidłowego po
stępowania i ewentualnego leczenia.

UWARUNKOWANIE
WRODZONE tak nie

Czy w rodzinie występowała
osteoporoza lub złamania kości
w starszym wieku □ □

Czy jesteś szczupła niskiego 
wzrostu łub delikatnej budowy
ciała □ □

Czy masz jasną karnację skóry □ □
HORMONY

Czy jesteś w wieku
przedprzekwitaniowym: 45-50 □  □

- Czy zdarzały się okresy zaburzeń
miesiączkowania 

- Czy wcześnie ukończyłaś
□ □

miesiączkowanie □ □
- Czy nigdy nie byłaś w ciąży 

SPOSÓB ŻYCIA, NAŁOGI
□ □

- Czy palisz papierosy □ □
- Czy nadużywasz alkoholu

lub pijesz sporo kawy □ □
- Czy używasz dużo soli kuchennej □ □
- Czy nadużywasz lekarstw □ □

TZW. PIĘTNO OSTEOPOROZY
- Czy gwałtownie się odchudzasz □  □
- Czy masz tzw. okrągłe plecy □  □
- Czy miałaś złamania nadgarstka,

kręgosłupa, kości uda □  □
- Czy wcześnie miałaś kłopoty

z uzębieniem □  □
WAPŃ

- Czy unikasz mleka i jego
przetworów w twojej diecie □  □

- Czy nie jesz produktów nabiałowych
od dzieciństwa □  □

- Czy obojętna jest ci wiedza
o składnikach dietetycznych □  □
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

- Czy jesteś mało aktywna ruchowo □  □
- Czy masz delikatną budowę ciała □  □
- Czy rzadko się gimnastykujesz □  □

INNE CZYNNIKI
- Czy nosisz obuwie na wysokim

obcasie □  □
- Czy pracujesz w pozycji stojącej lub

wymagającej częstego schylania się □  □
- Czy stosujesz często lekki

psychotropowe □  □

E l



Przekwitanie jest niezmiennie związane z życiem każdej 
kobiety, ale jego przebieg jest różnie odczuwany i ma niejed
nokrotnie różnorodne oblicza. MENOPAUZA NIE JEST 
CHOROBĄ. Słowo menopauza oznacza w terminologii me
dycznej ostatnią miesiączkę wżyciu, ale jej potoczne znacze
nie to długotrwały okres zmian, rozpoczynający się zaburze
niami miesiączkowania /około 45 roku życia/ a kończący się 
kilka lat po ostatniej miesiączce w życiu. Tym zmianą w orga
nizmie kobiety towarzyszą objawy wegetatywne /tzw. fale 
gorąca, nadmierne pobudzenie emocjonalne, nerwowość, 
wzmożona potliwość, stany obniżonego nastroju czyli depre
sji, a także zaburzenia snu i wielu innych/. Ostatnia miesiącz
ka w życiu kobiet w naszym kraju występuje zazwyczaj około 
48 - 52 roku życia. Kilkuletni okres poprzedzający wystąpie
nie ostatniej miesiączki w życiu to okres przedprzekwitanio- 
wy, trwający zwykle około 6 lat. Natomiast kilkuletni okres 
po menopauzie to okres poprzekwitaniowy. Inną często uży- 
wanąnazwątego etapu życia kobiet jest - klimakterium. Zmia
ny w organizmie kobiet w okresie klimakterium spowodowa
ne są stopniowym osłabieniem czynności jajników, a co za 
tym idzie obniżeniem poziomu hormonów jajnikowych zwła
szcza estrogenów. Niski poziom estrogenów we krwi pośre
dnio powoduje wiele zmian czynnościowych w organizmie 
kobiety m.in. zmian wegetatywnych pod postacią fal gorąca, 
nadmiernej potliwości, depresji czy też bezsenności. Niedo
bór estrogenów jest odpowiedzialny również za nieprawidło
we wbudowywanie wapnia do kości, co w konsekwencji pro
wadzi do jej odwapnienia czyli osteoporozy. Brak estroge
nów powoduje również, nasilenie niekorzystnych zmian w 
układzie naczyń krwionośnych doprowadzając w krótkim cza
sie do rozwoju miażdżycy. Miażdżyca jest najczęstszą przy
czyną nadciśnienia, zawałów mięśnia sercowego jak również 
udarów mózgowych. Kobiety w okresie przekwitania narażo
ne są na wiele innych zagrożeń zdrowotnych, powinny więc 
być pod szczególną opieką lekarską.

Podczas okresowego badania lekar
skiego konieczne jest wykonanie wie
lu badań fizykalnych, oraz niezbęd
nych badań laboratoryjnych. Ko
nieczne więc jest:
^  badanie ginekologiczne z badaniem 
cytoonkologicznym szyjki macicy,
✓  badanie gruczołów piersiowych a w ra- \
zie konieczności badanie mammograficzne, /
^  konieczne badania labolatoryjne.

W związku z wielowątkowością 
zmian, kobiety powinny w tym okre
sie zmienić swoje niekorzystne na
wyki i zachowania. Powinno do
tyczyć to m.in.:
❖  ograniczenia narażenia na sy
tuacje stresowe, jak również spo
soby radzenia sobie ze stresem.
Osiągnięcie równowagi emocjonal
nej jest ważnym czynnikiem dobre
go samopoczucia,
❖  przerwanie palenia papierosów.
Toksyny papierosowe wpływają de
presyjnie na czynność wydzielniczą 
jajników przez co pogarszają i tak już 
niekorzystną sytuację hormonalną nie 
wspominając już o generalnie szkodliwych 
skutkach palenia papierosów,
❖  obniżenie spożycia alkoholu, kawy oraz le
ków psychotropowych. Nadużywanie tych używek
i medykamentów powoduje przyśpieszone starzenie się orga
nizmu. Zrezygnowanie z nałogów i niezdrowego stylu życia, 
wprowadzenie większej aktywności fizycznej, prawidłowy re
laks i aktywny wypoczynek, to klucz do dobrego samopoczucia 
i ograniczenie niedomagań okresu przekwitania.

Problemy zdrowotne klimakterium
Często poza kontrolnymi standardowymi badaniami lekarski

mi okres przekwitania i jego niedogodności wymagają leczenia 
farmakologicznego. Każda decyzja stosowania lekarstw, zwła
szcza leków hormonalnych powinna być poprzedzona dokład
nym badaniem lekarskim. Bezwzględnie konieczne jest dokład
ne badanie piersi łącznie o ile to konieczne z badaniem mam
mograficznym. Kompleksowe badanie powinno wykluczyć ist
nienie schorzeń, które mogą stanowczo być przeszkodą w sto
sowaniu lekarstw, szczególnie hormonalnych. Najważniejsze to 
wczesne wykrywanie schorzeń nowotworowych zarówno tych 
łagodnych jak i złośliwych. Do grupy nowotworów łagodnych 
występujących u kobiet należą: mięśniaki macicy, torbiele jajni
ków, niektóre guzy sutka czy zmiany na szyjce macicy. Po ba
daniach lekarskich lekarz przedstawi pacjentce korzyści, ale także 
zagrożenia wynikające z zalecanej terapii. Dotyczy to zwłaszcza 
rozpoczęcia wspomagania hormonalnego.

Hormonalna terapia zastępcza
Kilka uwag o zaletach i niebezpieczeństwach leczenia hor

monalnego.
Korzyści:

•  zmniejszenie ryzyka chorób serca,
•  ochrona kości przed osteoporozą,
•  zniesienie objawów klimakterycznych:
•  uderzenia gorąca, nocne poty, zmiany nastroju,
•  suchość pochwy.

Zagrożenia:
•  teoretyczna możliwość niewielkiego wzrostu ryzyka 

zachorowań na nowotwory sutka.
Uwaga: w grupie kobiet prawidłowo miesiączkujących po
winno się stosować preparaty progestagenowe w celu ochro
ny przed wystąpieniem raka piersi czy też trzonu macicy. 
Należy bezwzględnie pamiętać o tym, że wskazania lub prze
ciwwskazania do rozpoczęcia leczenia ustala lekarz.

ZAPOBIEGANIE ZACHOROWANIOM \ 
NA RAKA SZYJKI MACICY

ABC - badań cytoonkologicznych
Badanie cytoonkologiczne to mikroskopo

wa ocena wymazu z tarczy szyjki macicy w 
kierunku wykrywania wczesnych zmian 
przedrakowych lub raka.
Co to jest badanie cytoonkologiczne? 
Badanie to jest integralnączęściąbadania gi
nekologicznego, polegające na ocenie mikro
skopowej komórek nabłonka szyjki macicy 
pod kątem ich zmian w kierunku komórek 
raka. Wczesne rozpoznanie zmiany nowotwo
rowej to 100 proc. pewność całkowitego wy
leczenia.
Jak często wykonywać rozmaz z szyj
ki macicy?
Amerykański Narodowy Instytut Raka zale
ca przeprowadzanie badań przynajmniej raz 
na dwa lata. Badaniom powinny poddawać się 
kobiety poczynając od 18 do 20 roku życia 
lub wcześniej o ile podjęły już współżycie 
płciowe.
Czy badanie jes t bolesne?
- Badanie tak jak każde badanie ginekologicz
ne nie powinno być bolesne. Niejednokrotnie 
jednak jest odbierane z różnie nasilonym dys
komfortem. Ten niewielki dyskomfort nie po
winien być czynnikiem powodującym odwle
kanie badania. Należy pamiętać, że badanie 
ginekologiczne z wymazem cytoonkologicz
nym na długo przed wystąpieniem objawów, 
może wykryć zmiany o charakterze nowotwo
rowym i tym samym umożliwić skuteczne le
czenie.
Jak interpretować wynik badania cy

tologicznego?
Wynik oceny wymazu z szyjki macicy jest po

dawany w stopniach, i tak: m
1 - II stopień - oznacza brak w ocenianym 51 
obrazie mikroskopowym komórek podejrzą- 
nych o możliwość zmian w kierunku nowo- m 
tworowym m
III stopień - w obrazie mikroskopowym obe- : 
cne są komórki podejrzane mogące w przy- 
szłości przekształcić się w komórki raka
IV i V stopień - stwierdza się obecność ko- 
morek nowotworowych.
Leczenie zmian na szyjce macicy czyli tzw. m 
nadżerek jest uzależnione m.in. od rozległo- m 
ści nadżerki ale przede wszystkim od wyniku m 
wymazu cytoonkologicznego.
Jak zapobiegać zachorowaniom na 

raka szyki macicy?
Zapobieganie zachorowaniom na raka szyjki J 
macicy nie jest sprawą prostą, bo do końca 
nie są wyjaśnione przyczyny występowania m 
tego nowotworu. Omówienie czynników ry- m 
zyka związanych z tym schorzeniem zajęło J 
by zbyt dużo miejsca. Zauważono, że palenie m 
tytoniu powoduje wzrost zapadalności na raka M 
szyjki macicy. Przygodne kontakty seksual- m 
ne i związane z tym infekcje również są czyn- $ 
nikiem ryzyka. Ważne sąodpowiednie nawyki ;s 
higieniczne, ważne jest właściwe i niezwłocz- $ 
ne leczenie stanów zapalnych narządu rodne- *
gO. g|5

Pamiętać jednak należy że nawet skuteczne m 
unikanie czynników sprzyjających zachoro- & 
waniu na raka szyjki macicy nie może w żad
nym razie zastąpić systematycznego i rzetel- % 
nego badania ginekologicznego.
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KAMICA ŻÓŁCIOWA
Dr n.med. Jan O rmańczyk

Kamica żółciowa jest schorzeniem spotyka
nym dość często na naszym terenie. Nie bę
dziemy tu podawać żadnych statystyk /które 
są dość różne/, ale praktycznie możemy przy
jąć, iż prawie każdy mieszkaniec naszego te
renu w jakimś stopniu zetknął się albo osobi
ście, albo poprzez kogoś znajomego z dość 
przykrymi dolegliwościami wiążącymi się z 
tym schorzeniem.

Zwykle są to bóle prawego podżebrza o 
charakterze napadowym /szczególnie po błędzie 
dietetycznym/, bądź uczucie gniecenia, pobole- 
wania, coś co popularnie określamy jako odmia
nę dyskomfortu pokarmowego. Oczywiście, 
podobne dolegliwości mogą występować również 
w innych schorzeniach narządów jamy brzusznej, 
stąd przed podjęciem leczenia należy ustalić wła
ściwe rozpoznanie. I tutaj nie powinno leczyć się 
samemu zażywając różne pięknie reklamowane 
w telewizji preparaty farmakologiczne ani korzy
stać z tzw. pomocy sąsiedzkiej. Po prostu trzeba 
pójść do lekarza.

Lekarz przeprowadza badanie według pew
nego schematu. Zbiera wywiad, przeprowa
dza badanie fizykalne, tzn. uciska jamę brzu
szną a następnie zleca dopiero wykonanie 
koniecznych badań dodatkowych takich jak: 
badanie krwi, RTG, czy modną i bardzo sku
teczną w diagnostyce ultrasonografię. Jeżeli 
wynik badania potwierdza kamicę sprawa jest 
raczej jasna. Ale niekiedy wyniki bywają wąt
pliwe, uzależnione od wielu okoliczności jak 
chociażby inne położenie pęcherzyka żółcio
wego czy też otyłość pacjenta. Oczywiście na 
wynik badania rzutuje również używana apa
ratura jak i doświadczenie lekarza. Bywa, że 
w trakcie operacji stwierdza się rozbieżności 
pomiędzy stanem faktycznym, a uprzednio 
wykonywanymi badaniami dodatkowymi.

Stwierdzono kamienie żółciowe, występują 
bóle, co robić? Najprostszą odpowiedzią jest: 
operować.
Kamica żółciowa powoduje zaburzenia istot

nych funkcji przewodu pokarmowego. Może

prowadzić do szere
gu powikłań jak np. 
zapa len ia  pęche
rzyka żółciowego co 

może doprowadzić do jego pęknięcia, a to stano
wi już bezpośrednie zagrożenie życia. Jeżeli zło
gi zlokalizowane sąw  drogach żółciowych, może 
dojść do zahamowania odpływu żółci do dwuna
stnicy, co w konsekwencji spowoduje wystąpie
nie żółtaczki mechanicznej. Zbyt późno lub nie
właściwie leczona żółtaczka mechaniczna może 
doprowadzić do ogólnego zatrucia organizmu co 
objawia się wystąpieniem bardzo groźnej śpiącz
ki wątrobowej. Kamica dróg żółciowych często 
bywa również przyczynązawsze groźnego zapa
lenia trzustki.

Nie wnikając w szczegóły techniczne postę
powania będące domeną specjalistów należy 
zadać sobie pytanie, co robić? Jak już wspo
mnieliśmy, należy poddać się operacji. Czasa
mi zabieg operacyjny można odroczyć co jest 
uzależnione od ogólnego stanu zdrowia.

Zabiegi operacyjne przeprowadza się me
todą klasyczną lub coraz częściej z wykorzy
staniem tzw. techniki laparoskopowej. Ope
racja laparoskopowa polega na usunięciu pę
cherzyka żółciowego poprzez wprowadzenie 
do jamy brzusznej specjalnych narzędzi chi
rurgicznych za pomocą skomplikowanej apa
ratury zwanej laparoskopem. Korzyści wyni
kające z tego typu leczenia to przede wszyst
kim skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu, 
znacznie szybszy powrót do pełnej sprawno
ści fizycznej. Nie bez znaczenia są również 
niewielkie kosmetyczne blizny pooperacyjne. 
Aparatura ta jest jednak bardzo droga i ta 
nowoczesna technika operacyjna jest jeszcze 
w naszych rybnickich szpitalach niedostęp
na, czego należy tylko bardzo żałować.

Co robić w sytuacji odroczenia, z różnych 
zresztą względów “zabiegu operacyjnego"?

Można stosować ścisłą rygorystyczną dietę 
wspomaganą stosowaniem środków rozkur
czowych, często również przeciwbólowych. 
Generalnie jednak, jeśli rozpoznanie jest usta
lone, a dolegliwości powtarzają się, z zabie
giem operacyjnym raczej nie zwlekać.
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DANS L'ATTENTE DU 20 MARS

Abecadło
Rzeczy

Śląskich

W 1927 roku polski lekarz, literat, tłu
macz i znawca literatury francuskiej 
Tadeusz Boy Żeleński, pisząc o Rosę 
Bailly nazwał j ą “Różyczką”. Boy znał 
ją  osobiście i miał być może wiele po
wodów, by wychwalać tę niezwykłą 
kobietę. Nas interesuje “śląski” ślad 
działalności Rose Bailly. Urodziła się 
14 marca 1890 roku w centralnej Fran
cji w miejscowości Saint - Floret - sur - 
Cher w inteligenckiej rodzinie, Dufour 
- Neron. Po ukończeniu wyższych stu
diów przeniosła się do Paryża, gdzie 
zawarła liczne kontakty z polskimi bądź 
sprzyjającymi Polsce organizacjami. 
Pierwszym polonofilskim dziełem Rosę 
Bailly było działanie na rzecz tworzą
cej się we Francji pod koniec I wojny 
światowej Armii Polskiej we Francji 
pod dowództwem generała Józefa Hal
lera. Pani Bailly utrzymała też ścisłe 
kontakty z L„Association France - Po
logne /Stowarzyszenie Francja - Polska/ 
oraz jej organem prasowym “La Polo
gne politique, economique, littéraire et 
artistique /Polska polityczna, ekono
miczna, literacka i artystyczna/. Rosę 
Bailly miała własne, oryginalne spojrze
nie na sprawy polskie, dlatego w 1919 
roku osobiście założyła stowarzyszenie 
“Les Amis de la Pologne” /Przyjaciele 
Polski/, na czele którego jako sekretarz 
generalny stała do 1939 roku. Rosę 
Bailly była też wydawcą i redaktorem 
naczelnym dwóch organów prasowych 
swego towarzystwa: “Les Amis de la 
Pologne”, które wychodził w latach 
1921 - 1939 oraz pismo dla młodzieży 

“Notre Pologne” /Nasza Polska/, wy
chodzące w latach 1930 - 1939. Stowa
rzyszenie “Przyjaciele Polski” czerpa
ło środki finansowe ze składek, daro
wizn, kwest, ze sprzedaży polskich 
znaczków i pocztówek z widokami pol
skich miast, z koncertów muzyki pol
skiej, z balów i loterii fantowych. Najak
tywniejszy okres działalności stowarzy
szenia to lata 1920 - 1922. Królowały 
wtedy dwa tematy: wojna polsko-so
wiecka i powstania śląskie. Stowarzy
szenie Les Amis de la Pologne aktyw
nie zabiegało o wytworzenie we Fran
cji atmosfery społecznego poparcia dla 
dążeń Górnoślązaków chcących połą
czenia z polską Macierzą. Popierano też 
starania polityczne rządu polskiego o 
przyłączenie Górnego Śląska do Polski. 
W tym celu stowarzyszenie organizo
wało liczne odczyty, sesje popularno
naukowe, propolskie manifestacje, pro
jekcje filmów czy objazdowe wystawy

r

Różyczka była za Śląskiem
Rzecz o francuskiej pisarce Rose Bailly

działalność na rzecz Polski Rose Ba- 
illy jeszcze w latach m iędzyw ojen
nych odznaczona została przez rząd 
polski Krzyżem Komandorskim Po
lonia Restituía i Złotym Krzyżem Za

o Polsce. Wydawano też liczne druki 
propagandowe, inspirowano francu
skich dziennikarzy prasowych i radio
wych do występowania na rzecz polskiej 
racji stanu. Na łamach swoich gazet sto
warzyszenie informowało francuską 
opinię publiczną o antypolskim terro
rze na Górnym Śląsku, uzasadniało pol
skie racje historyczne, ekonomiczne i 
praw a m oralne Polski do Górnego 
Śląska. N atom iast w trakcie trzecie
go pow stania śląskiego na przełomie 
m aja i czerw ca 1921 roku, kiedy wa-

niewyczerpy walna chyba energia jed 
nej kobiety. O samym tylko Górnym 
Śląsku w ygłosiła ona setki odczytów  
i prelekcji. Zaś po przyłączeniu do 
Polski części Górnego Śląska w 1922 
roku Rosa Bailly m iała prawo sądzić, 
że i ona m iała w tym dziele sw oją 
m alutką cząstkę. Górny Śląsk odw ie
dzała kilkakrotnie - w 1923, 1927 i 
1930 roku . B y ła  w K a to w ic a c h , 
K rólew skiej H ucie, N owym  B yto
miu... Swoją działalność polonofilską 
Rosę Bailly kontynuow ała do końca

Strona tytułowa gazety “LesAmis de la Pologne”/Przyjaciele Polski/ wydawa
nej przez stowarzyszenie o tej samej nazwie, na czele których stała Rosa Bailly. 
Widzimy tam tytuł artykułu “Dans l„attente du 20 mars”/Woczekiwaniu na 20 
marca/, gdzie wyrażone zostało przekonanie, że Górnoślązacy w plebiscycie z 20 
marca 1921 roku odważnie opowiedzą się za Polską i Górny Śląsk zostanie 
przyłączony do Polski ___________________________________

żyły się górnośląskie losy i kiedy to
czyły się gorące dyskusje nad w yzna
czeniem linii podziału Górnego Ślą
ska między Polskę i N iem cy, stow a
rzyszenie przeprowadziło akcję zbie
rania podpisów  we Francji. Petycja 
ta nazyw ała się “Notre petition pow 
ie respect des droits polonais en Han
ie - Silesie”. /Petycja w sprawie re
spektow ania praw  polskich na G ór
nym Śląsku/. A kcja ta zakończyła się 
zebraniem  około sześciu m ilionów  
podpisów, pośród których był rów 
nież podpis prezydenta Francji Ray
monda Poincare. Dokument ten prze
kazano następnie prem ierowi Francji 
A ristide Briandow i z żądaniem  po
parcia przez rząd francuski na forum 
Rady A m basadorów  i Ligi N arodów  
roszczeń Polski do Górnego Śląska.
A nie  m ożem y zap o m in ać , że za 
w szystkim i tym i działan iam i stała

życia. K iedy ju ż  zro
biła dla Śląska w szy
stko co było m ożli
we, zajęła się propa
gowaniem Polski po
przez książki, a tak
że tłum aczyła na ję 
zyk francuski polską 
literaturę. Jest autor
ką książek o Polsce:
“Histoire de L'amitie 

franco-polonaise ” /
H is to r ia  p rz y ja ź n i 
francusko-po lsk ie j/,
“La Pologne renait ”
/Polska odrodzona/.
“Au coeur de la Po
logne ” /W sercu Pol
ski/ a także napisała 
cykl w ierszy pośw ię
conych Polsce: “La 
flamme et la rosę” /
Płomień i róża/. Rosę 
Bailly przełożyła też 
na języ k  francusk i 
między innym i w ier
sze K azim ierza Tet
majera, Juliana Tuwi
m a, M a rii J a s n o -  
rz ew sk ie j - P a w li
k o w sk ie j , a tak że  
M arii K onopnickiej, 
której m.in. p rzetłu 
m aczyła w ierszow aną bajkę “O K ra
snoludkach i sierotce M arysi” .

Po zajęciu Francji przez N iem cy 
Rosę Bailly była ścigana przez gesta
po. Schroniła się w tedy na południe 
Francji, dalej pomagając polskim żoł
nierzom  i uc iek in ierom . Za sw o ją

Rosę Bailly /1890-1976/ francuska pisarka, poetka, pu
blicystka, działacz społeczny... Dziełem je j życia było pro
pagowanie kultury polskiej we Francji oraz krzewienie 
przyjaźni francusko-polskiej. Aktywnie działała na rzecz 
przyłączenia Górnego Śląska do Polski

sługi. Zaś po w ojnie w 1969 roku za 
propagow anie polskiej kultury i lite
ratury otrzym ała nagrodę polskiego 
Pen Clubu. Zm arła 14 czerw ca 1976 
roku w miejscowości Peu w Pirene
jach.

M a r ek  S zołty sek

Konkurs wiedzy 
o Armii Krajowej

ilatarni
Ptok pierwszy:

W dniu ósmego marca, w piątek, 
Momy richtig wielgi świontek!

Ptok drugi:
A dyć dziś dlo swoij baby,
Jakiś kwiotek kupić trzabyl

Ptok trzeci:
Dlo mnie to je  dziwne świynto, 
Wonio Polską za komuny,
Ale jo  ło nim pamiyntom,
Bo żech je  dość wystraszony.
Że podpadną skuli tego,
Swiynta polsko-kobiecego.
Więc se godom tymi słowy:
To dziyń międzynarodowy!
Kup tyn kwiotek i mosz z głowy!

/fra-szoł-ka/

Komisja Oświaty Rady Miasta we
spół z Międzyzakładową Komisją 
NSZZ “Solidarność” Pracowników 
Oświaty w Rybniku postanowili ogło
sić KONKURS WIEDZY O ARMII 
KRAJOW EJ NA ŚLĄSKU dla 
uczniów szkół średnich.

Pierwsze spotkanie organizatorów, w 
którym wezmą również udział przedsta
wiciele wodzisławskiego koła Świato
wego Związku Żołnierzy AK, Komisji 
Historycznej rybnickiego Hufca ZHP, 
Muzeum oraz Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej, odbędzie się w połowie mar
ca.

Uczniowie, którzy zdecydują się na 
wzięcie udziału w konkursie otrzymają 
bibliografię tematyczną, a jedną z ksią
żek na liście lektur będzie, wydana nie
dawno przez wyd. “Śląsk” , publikacja 
Mieczysława Brzosta “Rybnicki In
spektorat Armii Krajowej”

“Przyjmuję Cię w szeregi żołnierzy 
Wolności
Twym obowiązkiem będzie walczyć z 
bronią w ręku 
o odrodzenie Ojczyzny.
Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą. 
Zdrada karana jest śmiercią”.

Słowa te były jak pieczęć, która po
świadczała: jesteś jednym z tych, co 
posiadająobywatelstwo polskiego pań
stwa podziemnego, masz dać świadec
two... W Rybnickim Inspektoracie, wli
czając również obwody zewnętrzne, 
zaprzysiężono ogółem około 3,5 tysią
ca żołnierzy ZWZ - AK. Wiele miejsca 
poświęcili im w swych książkach: Zyg
m unt W alter-Janke - “Podziemny 
Śląsk" /1968/, “W Armii Krajowej na

Śląsku” / 1986/ czy Juliusz Niekrasz - 
“Z dziejów Armii Krajowej na Śląsku ” 
/1985,1993/, a te raz  M ieczysław  
Brzost chce przybliżyć Rybnicki In
spektorat poprzez jego monograficzne 
ujęcie na tle śląskich zmagań o niepod
ległość.

Jest parę rzeczy, które ten właśnie 
Inspektorat wyróżniają:
- działał najdłużej, bo od października 
1939 roku do kwietnia 1947,
- świetnie zorganizowany, choć obsza
rowo rozległy, obejmował bowiem /po 
rozbiciu Inspektoratów Cieszyńskiego 
i Katowickiego/ powiaty: rybnicki, ra
ciborski, kozielski, cieszyński, frysztac- 
ki, pszczyński,
- sam nigdy nie został rozbity, choć parę 
razy ugodzono go dotkliwie /aresztowa
nia w okresie ZWZ, wykrycie siatki 
A ugusta , a resz tow an ie  in spek to ra  
W.Kuboszka/,
-jako jedyny w Okręgu ŚląskimAK nie 
wykonał w całości rozkazu ujawnienia 
się, jaki wydał komendant Zygmunt 
Walter-Janke za pośrednictwem reżimo
wej, codziennej prasy,
- po 1945 roku działalność niepodległo
ściowa nie tylko nie ustała, ale jeszcze 
się wzmogła. Dlatego Naczelne Do
wództwo WP rozkazem z dnia 4 listo
pada 1946 roku zaliczyło powiat ryb
nicki do silnie zagrożonych ze strony 
zbrojnego podziemia.

Autor podzielił książkę na dziesięć 
rozdziałów, których tytuły wiernie od
dają zawarte w nich treści: “Rybnickie 
środowisko patriotyczne”, “Masowe 
mordy ludności Śląska”, “Sztab Inspek
toratu”, “Podinspektorat Cieszyńsko- 
Zaolziański”, “Kwatery”, “Wywiad”,

“Kontrwywiad”, “Łączniczki i kurier
ki”, “Oddziały partyzanckie Inspekto
ratu”, “Ostatnie miesiące okupacji” . 
Całość poprzedził wstępem, zakończył 
epilogiem. Do tego dołączył bibliogra
fię, trzy aneksy z wykazami powieszo
nych i rozstrzelanych, indeks nazwisk i 
pseudonimów, mapkę obszaru działa
nia, fotografie bohaterów książki.

Szczególnie epilog w kontekście z 
aneksami oraz fotografiami zmusza do 
posępnych refleksji: szczęśliwi, którzy 
polegli, bo śmierć nie boli; to życie boli 
i ci, którzy przetrwali, a chcieli być wier
ni, byli... ścigani, byli...więzieni i tor
turowani, byli hańbieni i opluwani, a 
jedno o czym mogli marzyć to to, by o 
nich zapomniano w UB. “Nowa władza 
krajowa, zamiast nagrody, potraktowa
ła ich jak zbrodniarzy, którzy mogą uzy
skać łaskę”.

Książka, która w głównych zarysach 
powstała już w 1987 roku, nie rości so
bie pretensji do miana pełnej monogra
fii, za dużo bowiem niewiadomych, 
których autor nie zdołał rozwikłać. Jest 
w ten sposób wyzwaniem dla żyjących 
żołnierzy Inspektoratu, Komisji Histo
rycznej Hufca ZHP im .harcm istrza 
Józefa Pukowca, historyków tej ziemi, 
by podjęli co prędzej trud uzupełnienia 
i w zbogacenia p rzedstaw ionych w 
książce treści.

Zaprezentowany zaś materiał niech 
będzie kolejnym źródłem naszej wiedzy 
o trudnej przeszłości, niech będzie też 
polem do rozwijania wątków wręcz pa
sjonujących, jak  choćby: w ywiad i 
kontrwywiad Inspektoratu, dzieje łącz
niczek i kurierek, losy partyzanckich od
działów, co może przybrać kształt prac 
magisterskich czy' doktorskich, tym bar
dziej, iż bohaterem tych prac byłaby 
młodzież, młodzież harcerska, powstań
cza, gimnazjalna.

J erzy  F r elic h

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 & 1 5



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika

Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, 
ul. Chrobrego 2

OGŁASZA OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY: 
NA MODERNIZACJĘ BRODZIKA 

NA OTWARTYM KĄPIELISKU “RUDA”
w Rybniku polegającą na: wyłożeniu niecki brodzika o wymiarach 20,00 x 38,00 
m, gł. 0,3 - 0,4 m folią basenową PCV, łącznie z dostawą i montażem hydrauliki 
basenu oraz atrakcjami wodnymi: tryskacze 2 szt., zjeżdżalnie 2 szt., natryski ze 
stali nierdzewnej 4 szt.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.1996 r. o godz. 9.00 w sali nr 37 Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wysokości 5.000,00 zł i opłata za 
materiały w wysokości 5,00 zł. wpłacone w kasie Urzędu lub na konto nr 372602- 
2017-139-1 PBK Warszawa I O. Rybnik do dnia 11.03.1996 r. do godz. 14.00. 
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia moż
na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, ul. 
Hallera lOa, tel. 23011 w.7702 lub 23989 w godz. od 8.00- 14.00 od poniedziałku 
do piątku.

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W 
DNIU 26.03.1996 R. W CELU WYKONANIA DWUKROTNEGO OZNA
KOWANIA POZIOMEGO DRÓG PUBLICZNYCH POPRZEZ MALO

WANIE FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ NA TERENIE MIASTA 
. RYBNIKA.

Termin realizacji zamówienia - od 2 kwietnia 1996 roku.

Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić w PBK I/O Rybnik nr 372602- 
2017-139-1 do dnia 25.03.1996 r. do godz. 12.00.
Preferowana forma wnoszenia wadium - gotówka. Postępowanie nie zostało po
przedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 5,00 zł/ można odebrać w sie
dzibie zamawiającego, pok. 45 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart, mgr inż. P. Migas.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną“O ferta  dotycząca wykonania oznakowa
nia poziomego dróg publicznych na terenie miasta Rybnika przez malowanie 
farbą chlorokauczukową” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok nr 45.

Termin składania ofert upływa dnia 25 marca 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 26 marca 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego 
sala nr 37.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji 
krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 i 22 Ustawy o zamówieniach 
publicznych;
2. posiadają farbę chlorokauczukową, która ma świadectwo dopuszczenia do sto
sowania w drogownictwie;
3. posiadają pomyślne doświadczenia z ostatnich 3 lat jako wykonawcy przedmio
towych robót, poparte referencjami;
4. posiadają odpowiednie środki finansowe;
5. zapewniają min. 6-cio miesięczny okres gwarancji;
6. używają sprzętu umożliwiającego stosowanie farb posiadających właściwości 
odblaskowe;
7. zapewniają prowadzenie oznakowania w porach najmniejszego natężenia ruchu 
na drogach, w miarę możliwości w nocy;
f--------------------------------------------------------------------------\

Rybnickie Zakłady W yrobów M etalowych
“Huta Silesia” w Rybniku

poszukują operatywnych osób na stanowiska:

* Asystenta Dyrektora Przedsiębiorstwa
Wymagania :

- wykształcenie wyższe /najchętniej z zakresu zarządzania produkcją/,
- dobra znajomość branży poparta doświadczeniem,

* Głównego Specjalisty d.s. Inform atyki
Wymagania:

- wykształcenie wyższe odpowiadające specjalności,
- zdolności organizacyjne,
- kreatywność we wdrażaniu nowych programów informatycznych

Oferty przyjmujemy również od absolwentów wyższych uczelni technicz
nych, którym proponujemy zatrudnienie na samodzielnych stanowiskach zwią
zanych z prowadzeniem zagadnień z zakresu:
- sterowania i technicznego przygotowania procesu produkcji,
- obsługi i utrzymania sprawności urządzeń mechaniczno-energetycznych.

Stwarzamy szansę satysfakcjonującej pracy oraz możliwość połączenia 
indywidualnych planów karier pracowniczych z planami firmy.

Pisemne oferty' prosimy składać w Dziale Kadr i Szkolenia RZWM 
“Huta Silesia” 44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa, teł. 27551-2, 

wewn. 2339".
V________________________ -__________________________/

O głoszen ie drobnej
KURSY PRAWA JAZDY 

Telefon: 27-959, 22-787

W  r a z i e  p o t r z e b y

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

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

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

C CENNIK OGŁOSZEŃ "Ń 
II/ “C  Jk TFriF

D v n u n n m ?K i  tS n lC lu Ł J

/ 6 l  cm 2 - 1 zt N  
O I słow o - 0 ,60  zł 

w artykułach 
sponsorowanych

0 1 /4  strony - 150zł 
0 1 /2  strony - 270zł 
0 3 /4  strony - 350zł 
0 1 strona - 5 0 0 z ł  
d o  cen  doliczam y  

V A T...ty NAS
S2VZICO 
f TANIO

K

FPHU “RAFAŁ”
Rybnik, ul. Sosnowa 5, tel./lax 23421 
Gliwice, ul. Okrężna 16, tel./fax 032/ 1320581 
Sosnowiec, ul. Armii Krajowej 64, tel./fax 032/ 
1636697

B r a m y :
* garażowe uchylne i skrzydłowe
* wjazdowe przesuwne i skrzydłowe
* rolowane - zdalnie sterowane
* ogrodzenia
* stolarka aluminiowa
* rolety zewnętrzne

Dowolne wymiary 
Kompletna obsługa klienta

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, teł. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 8 do 14 marca, apteka św. Antoniego, 
ul. Raciborska 4, Rybnik, tel. 23-537

/ EKSPRESS  
R ybnik, 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 "

|  Spółka z o.o. |
przyjmie do pracy na bardzo dobrych warunkach płaco wych| 

- mile widziana osoba z grupą inwalidzką:

* toromistrza z uprawnieniami 
i doświadczeniem w pracy na PKP

| Informacji tulziela kierownictwo budowy w Mszanie, |
ul. M oszczeńska 44, tel. /0 -36 / 69-53-75 

V.______________________________________ J
Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,90 11,60 13,60 7,40
Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90
TARG 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

Owoce/W arzywa pomidory pomarańcze marchewka ziemniaki

Raciborska 15 4,80 3,50 0,70 0,65
Miejska 2 5,90 4,50 0,70 0,70
TARG 2,00 - 5,00 2,00 - 3,20

oooo"orv.
o" 0,60 - 0,70

Spożywcze masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 227g -1,70 2,18 0,36 1,20
Raciborska 27 227g -1,80 1,85 0,32 1,10
TARG 250q -1,80 1,85 0,25 - 0,33 1,00-1,85

W aluty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Pewex "Duży" 254,00/250,00 172,50/174,50 9,30/9,50 50,50/51,00
Delikatesy, ul. Miejska 253,50/257,00 172,00/174,00 9,30/9,50 50,50/51,00
Gal lux, Rynek 253,50/257,00 172,00/174,50 9,30/9,50 50,70/51,00

6 * 8 ?
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Juniorki wieńczą dzieło
Wyjazdowy mecz koszykarek  

RMKS-u Partners Rybnik z druży
ną środka drugoligowej tabeli Lwem 
Legnica rozpoczął się podobnie, jak 
wiele wcześniejszych. W czwartej mi
nucie rybniczanki przegrywały’ 0 : 5.

Z czasem sytuacja na parkiecie się 
wyklarowała i choć nasze zawodniczki 
zaczęły grać pewnie i skutecznie, by wy
grać ostatecznie 83 : 59 /43 : 29/. Jed
nym z atutów legnickiego zespołu są 
rzuty za trzy punkty, ale grając agresyw
nie w obronie koszykarki RM KS-u 
m ęcz obezwładniły rywalki uniemoż
liwiając rzuty premiowane dodatkowym 
punktem. Nie gorzej podopiecznym tre
nerskiego duetu Mikołajec - Orczyk 
wiodło się w akcjach ofensywnych, kie
dy to konsekwentnie odnajdywały luki 
w szeregach obronnych drużyny gospo
dyń. Najskuteczniejszą zawodniczką w

zespole okazała się tym razem Agnie
szka Grelak, zdobywczyni 19 punk
tów, która trzykrotnie celnie rzucała za 
trzy punkty, natomiast Gabriela Ful- 
biszewska w pierwszej połowie meczu 
zdobyła ich aż 16.

Po kolejnych zm ianach od 15 
minuty drugiej połowy w druży
nie RM KS-u grały przede w szy
stkim potrzebujące ligowych do
św iadczeń jun io rk i, które przy 
w sparciu doświadczonej Graży
ny Szulik utrzym ały  w y raźn ą  
przew agę i dotrw ały do końca 
meczu.

RM KS Partners Rybnik: A. 
Grelak 19, G. Fulbiszewska 18,
A. Kuszka 9, L. Marczenko 10,
A. Tomaszewska 9, N. Skrago 5,
G. Szulik 5, A. Kuśmirak 4, M. 
Nikitienko 2, P. Mikołajek 2

W innych meczach:
W isła II/Górnik W ieliczka - Glinik 

Gorlice 56:69 /24:33/, Cieszynianka 
C ieszyn - Rokita/A ZS U niw ersytet 
Wrocław 69 : 80 / 42: 47/. Stal Stalowa 
W ola - Stal Bobrek Bytom 72:66 ■/ 
32:20/, Korona Mix Electronics Kra
ków -A Z S AWF Kraków 71:61 /3 8:37/ 
. Pauzował ASK Merkury Brzeg.

M a rcin  T roszka

W innych meczach:
1 .Glinik Gorlice 17 34 1597:822
2.RMKS Partners 16 30 1241:977
3.Rokita /AZS Wrocław 17 30 1251:1035
4.Korona Kraków 16 28 1161:945
5.Wisła II/Górnik 17 28 1244:1211
ó.Stal Stalowa Wola 16 22 896:1133
7.ASK Merkury 16 21 1021:1207
8.Lew Legnica 16 20 974:1207
9.Cieszynianka 17 20 1025:1346
10.AZS AWF Kraków 16 19 8869: 1131
11. Stal Bobrek 16 18 1012: 1277

W a l n e  w R M K SP ią tk a
P o lo n ii

Z udziałem 127 zawodników roze
grano w Bytomiu eliminacje do ogól
nopolskiego turnieju klasyfikacyjne
go kadetów w dżudo. Do jednego z 
najważniejszych w ciągu roku turnieju 
awansowało aż pięciu reprezentantów 
Polonii Rybnik: w kategorii do 50 kg 
Bartosz Piątek zajął trzecie miejsce, 
zaś w kategorii do 60 kg drugie miejsce 
zajął Robert Potyka. W kategorii do 
65 kg triumfował Robert Mosler, ma
jący już w swoim dorobku tytuł mistrza 
Polski. W finałowej walce kategorii do 
71 kg spotkali się dwaj rybniczanie - 
Wojciech Kuczera i Grzegorz Sowa; 
zwyciężył Kuczera, ale obaj awansowali 
do turnieju klasyfikacyjnego, który 
odbędzie się w połowie marca w Socha
czewie. /MaT/

W ub. środę odbyło się Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Delegatów Rybnickie
go Młodzieżowego Klubu Sportowe
go. Głównym powodem jego zwołania 
było postaw ienie sekcji szachow ej 
RMKS zarzutu naruszenia statutu klubu 
oraz nieporozumienia między7 tą  sekcją, 
a zarządem RMKS.

Jak poinformował w swoim wystąpie
niu prezes zarządu RMKS Arkadiusz 
Skowron, głównym zarzutem wobec 
sekcji szachowej jest prowadzenie przez 
nią działalności sportowej wśród senio
rów, czemu sprzeciwia sic paragraf4, pkt a 
statutu klubu. RMKS jest nastawiony na 
pracę z młodzieżą i pod tym warunkiem 
jest dotowany przez miasto. Wszystkie 
odstępstwa od zasad klubu powinny być 
uzgadniane z zarządem.

W czasie dyskusji, przedstawiciele sek
cji szachowej, której kierownikiem jest 
Halina Fojcik, przedstawili z kolei za
rzuty pod adresem zarządu. Obecna na 
zebraniu przewodnicząca Rady Miasta

Urszula Szynol, która pełni jednocześnie 
funkcję prezesa honorowego RMKS, za
proponowała powrót do meritum spra
wy, czyli rozstrzygnięcia problemu sek
cji szachowej. W rezultacie, po tajnym 
głosowaniu 16 uprawnionych delegatów, 
głosami 9:7 postanowiono z dniem 1 
stycznia 1997 r. wyłączyć sekcję szacho
wą ze struktur RMKS. Data ta jest po
dyktowana rocznym cyklem rozgrywek 
szachowych. Irl

Pierwsze
regaty

Już 14 marca żeglarze rozpoczną 
zmagania na zalewie rybnickim w 
pierwszych tego roku regatach Utex- 
Ski-Yachting. Organizatorem jest jak 
zwykle prężnie działająca sekcja żeglar
ska RKS “Energetyk”.

Zawody rozegrane zostaną od 14 do 17 
marca wg przepisów IYRU 1993-96, kla
sowych oraz instrukcji przekazywanych 
w chwili zgłoszenia. Organizatorzy prze- 
widująrozegranie dziewięciu wyścigów, 
a zwycięzcy w poszczególnych klasach 
otrzymająpuchary, a za miejsca I-III dy
plomy i nagrody rzeczowe. Żeglarze star
tować będą w pięciu klasach: Optymist, 
Europa, Laser, Mistral, Finn, a wyścigi 
na zalewie rybnickim rozgrywane będą 
14, 16 i 17 marca. Natomiast w piątek - 
15 marca na trasie Ośrodka Narciarskie
go “Stożek” w Wiśle Łabajowie rozegra
ne zostanąprzynajmniej dwa slalomy, bę
dące częścią zawodów.

W ubiegłym roku aż w dwóch klasach 
- Optymist i Mistral zwycięzcami zostali 
zawodnicy RKS “Energetyk”. /a/

Szkolny
ping-pong

W SP 18 odbyły się zaw'ody szczebla 
miejskiego w tenisie stołowym chłop
ców do klas szóstych. Do zawodów 
przystąpiło 52 zawodników z 13 szkół 
z terenu miasta Rybnika.

Do następnej rundy awansowało 4 
najlepszych: Tomasz Klimek, Jakub 
Czarny, Mariusz Głowacki, Robert 
Bugla, wszyscy ze Szkoły Podstawo
wej nr 31 z Rybnika.

Awansowali oni do zawodów rejono
wych, które odbędą się 19 marca w ich 
macierzystej szkole.

R ozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, która rozpozna się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu na ulicy Rynkowej i zgłosi się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w 
gazecie fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do zabawy! 
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez ARTURA STARSZUKA 
z Rybnika.

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. Zdj.: szoł

Szachy Szachy

Symultana z arcymistrzymq
Z okazji 5-lecia Klubu Szachowego 

“Zefir” w Domu Kultury w Boguszo- 
wicach zorganizowano Jubileuszowy 
Turniej Szachowy Boguszowice ’96.

W turnieju rywalizowało 30 zawodni
ków, wśród których byli amatorzy i za
wodnicy z centralnym i kategoriam i

szachowymi. W VI rundzie turnieju 
zasiedli naprzeciw  siebie najstarszy 
uczestnik turnieju 83-letni Stanisław' 
Szymura i najmłodsza uczestniczka 11- 
letnia Sylwia Rybak. Po zaciętej wal
ce okazało się, że doświadczenie i ruty
na wzięła górę nad młodością.

Zwycięzcą turnieju został reprezen
tant Domu Kultury w Chwałowicach 
Marek Wolak, zdobywając 8 pkt. Ko
lejne miejsca zajęli z 7 pkt: Włodzi
mierz Gryczka i Maksymilian Pie- 
cowski /DK Chwałowice/. W kategorii 
juniorów  zwyciężył Jakub Bednar- 
czuk /RMKS Rybnik/ przed Pawłem 
Śliw ińskim /MOS Jastrzębie/ i Janu
szem Skrzyńskim /RMKS Rybnik/. 
Naj lepszą zawodniczką została Mirela 
Rybak /”Zefir” Boguszowice/.

W spaniałe puchary ufundowane 
przez Dom Kultury w Boguszowicach 
oraz Radę Dzielnicy Boguszowice -

Osiedle otrzymali: najlepszy zawodnik 
turnieju Kazimierz Rybak/”Zefir” Bo
guszowice/ oraz najlepszy junior klubu 
“Zefir” Krzysztof Szewczyk. Ci dwaj 
szachiści potwierdzili także swoje umie
jętności remisując z arcymistrzyniąMo- 
niką Bobrowską podczas symultany 

zorganizowanej na za
kończenie obchodów 
5-lecia klubu. Zremi
sował także Wiesław 
Miłkowski, a W. 
Gryczka wygrał z ar
cymistrzynią. Na po
zostałych 15 szachow
n icach  M onika B o
browska odniosła zwy
cięstwo.

Im preza  ta by ła  
wspaniałą przygodą i 
w ielkim przeżyciem, 
zw łaszcza dla młod
szych szachistów. Spo
nsorami turnieju byli: 
Rybnicka Spółka Wę
g low a o raz  R ada 
Dzielnicy Boguszowi- 
ce-Osiedle, organiza
torem - Dom Kultury i 
Klub Szachowy “Ze
fir” w Boguszowicach. 

Od początku  po
wstania, tj. od 1991 roku, klub prowa
dzony jest przez Wiesława Miłkow- 
skiego. Zawodnicy “Zefira” aktywnie 
uczestniczą i odnoszą sukcesy w lokal
nych turniejach szachowych. I tak w 
1995 roku było to II miejsce w Turnie

ju  Dzielnic i II miejsce w Turnieju Za
kładów Pracy.

Przy współpracy z Domem Kultury 
klub organizuje corocznie kilka turnie
jów  szachowych dla mieszkańców Bo
guszowie i okolic, zwłaszcza dla dzie
ci. Niewątpliwym sukcesem w krótkiej 
działalności klubu był awans w 1994 
roku drużyny juniorów do ligi okręgo
wej /1 3 n a jlep szy ch  drużyn  
woj.katowickiego/, w której grają już 
kolejny sezon.

Klub zaprasza miłośników szachów' 
na zajęcia w środy i czwartki do 
Domu Kultury w Boguszowicach.

W.M.

Arcymistrzyni przegrała w symultanie jedną partię

II Maraton Szachowy 
w  Chwałowicach

W ostatnią niedzielę w Domu Kultu
ry w Chwałowicach rozegrano II Ma
raton Szachowy. Duża ilość partii oraz 
12 godzinna sesja zawodów sprawiła, 
że na starcie zawodów stanęło 54 sym
patyków tej królewskiej gry.

Rozgrywki przeprowadzono w dwóch 
etapach. N ajpierw  grano system em  
szwajcarskim czternaście rund, po czym 
dwie ostatnie rundy grano według sy
stemu play-off.

Duże umiejętności potwierdził kandy
dat na mistrza Krzysztof Knopik, który 
w rundzie wstępnej zdobył 13,5 punkta 
na 14 możliwych. W pokonanym polu 
pozostawił Krzy sztofa Mrożka 10,5 pkt. i

Rybnicki Speedway 
Fan-Club

zaprasza na spotkanie z 
zarządem Rybnickiego Klubu 

Motorowego,
które odbędzie się 15 m arca b l\ 

o godz. 17.00 w świetlicy
Stadionu Miejskiego 

/budynek lekkoatletyczny/

Waldemara Gry czkę 10 pkt. W finałowej 
4-osobowej rozgrywce, granej syste
mem play-off ponowne zwycięstwo 
odniósł Krzysztof Knopik, za co otrzy
mał od organizatorów okazały puchar.

Kolejne miejsca zajęli: W. Gryczka, trze
cie Krzysztof Mrozek, czwarte Piotr Ma- 
choczek, piąte Marek Wolak oraz szóste 
Aleksander Zaw ierucha. Wśród kobiet 
zwyciężyła Agnieszka Matras 8 1/2 p. 
przed Elżbietą Janiszyn 8 1/2 p. i Dorotą 
Spalding 8 1/2 p.

Wśród młodzieży najlepszy był Jakub 
Bednarczuk /9 p/, drugi Adrian Wi
śniewski, a trzeci Mateusz Kulesza /8 1/
2/. W rywalizacji miast zwyciężył Rybnik I 
/32 pkt./ przed Jastrzębiem /28 pkt./.

Trzeba zaznaczyć, iż większość roze
granych partii, które miały ostry i żywy 
przebieg, kończyły się kombinacjami. 
Wszyscy uczestnicy doskonale znieśli 
trudy wyczerpującego maratonu.

Najmłodszym uczestnikiem był 8 let
ni Łukasz Czarnecki, a najstarszym 
Alfred Jach. Sędziowali z dużym wy
czuciem Waldemar Boguciński i Kry
stian Hasiński. K.H.

QAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 7



Zdjęcie
z album u czytelników

Zapraszamy naszych Czy
telników do wspólnego 
oglądania zdjęć. Wystar
czy przyjść do redakcji z 
ciekawym zdjęciem, które 
po opublikowaniu zwróci
my. /Można też wrzucić je 
do naszych "żółtych skrzy
nek"/. Raz w miesiącu 
autora najsympatycz
niejszego lub najbardziej 
"odjazdowego" zdjęcia 
firma "EKSPRES 
FUJI", Rybnik, ul. Reja 
2, nagrodzi bezpłatnym 
wywołaniem i wykona
niem odbitek z rolki fil
mu.

W naszym konkursie 
zwyciężyło zdjęcie 

podpisane przez E.T, 
z nr 8/266 

z 23 lutego, 
pt.: "Po szaleństwach 

karnawału...".
Nagroda do odebra

nia w redakcji. Przesyłka z Francji.... Zdj.: Gizeli Szewczyk

AGENCJA REKLAMY I OGŁOSZEŃ

"SOŁ-ART"

Nagrodę 
w postaci 
zestawu 

kosmetyków 
wartości 

30 zł
ufundowała 
AGENCJA 
REKLAMY 

I OGŁOSZEŃ 
"SOL-ART"

44-203 Rybnik, 
ul. Staw ow a 8a, 
tel. 25-447

44-300 Wodzisław' Śl. 
ul. Mendego 1, 

tel. 55-22-86

9 10 11 E  13

POZIOMO: B2 - Miasto w' woj. ciechanowskim nad rzeką Płonką. C8 - Rodzi
na płaszczek, posiadają narządy elektryczne. D6 - Jeden z czworokątów, uko
śnik. E2 - Krótkie utwory sceniczne o żartobliwej treści. F3 - Symbol pierw ia
stka chemicznego astatu. F8 - Idealna społeczność, niespełnialne marzenie. 
G4 - Symbol pierw iastka chemicznego ajnsztajnu. G9 - Jednostka pow ierzch
ni gruntu (0,01 ha). HI - Stos, np. słomy. H10 - Symbol pierwiastka chemicz
nego złota. 17 - Pracuje w hucie. J5 - Umowa międzynarodowa. KI - Młody 
pęd krzewu przysypany ziemią w celu ukorzenienia. L7 - Poetka grecka z 
wyspy Lesbos.
PIONOWO: 2G - Jeden z potomków Atreusza. 3A - Mały most dla pieszych. 
4E - Potoczna nazwa związku organicznego, używanego daw niej do narkozy. 
5G - Iść powoli, ostrożnie, skradać się. 6A - Ostra część noża. 6J - Skrót łaciń
skiego zwrotu “w roku Pańskim”. 7D - Symbol jednostki fizycznej ersted. 71 - 
Symbol jednostki fizycznej świeca Hefnera. 8C - Symbol waluty RFN. 8H - 
Miasto i port na wyspie Mindanao. 9B - Droga, po której porusza się planeta. 
10F - Miasto i duży port w Algierii. 11H - Jeden z synów Uranosa i Gai, mito
logicznych olbrzymów. 12B - Rodzina ssaków parzystokopynych, np. dziki, 
babirussy.
W rozwiązaniu wystarczy nadesłać hasło, jakie powstanie po uporządkowaniu 
liter wg następującego szyfru: A3, A6, E5, 17, K5, L5; E6, LI 1, Ki l ,  E5, E6, 
C13; E5, E6, J2, M8, 111, L5; K6, B9, D9, C9, L10.

Nagrodę zai rozwiązanie krzyżówki nr 8 z hasłem 
“RZADKO BYWA OGIEŃ BEZ DYMU, A RZADZIEJ JESZCZE 

MIŁOŚĆ BEZ KŁOPOTÓW”
otrzymuje: JERZY WARZESZKA, uI.Rymera 6/24, 44-310 Wodzisław Śl. 

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

Pod znakami zodiaku
V___________________________________________________________J
BARAN - 21.03. - 20.04. - To będzie pracowity, choć wcale nie monotonny tydzień. 
Początkowe rezultaty mogą Cię nie zadawalać, ale włożony wysiłek zaowocuje nie
wątpliwie, choć może trochę później. Ważne, że nawiążesz odpowiednie kontakty.
B YK -21.04. - 20.05. - Utrzyma się niestety, napięcie spowodowane konfliktem sprzed 
paru dni, ale nie dojdą żadne nowe problemy. Niebo, choć jeszcze szare, zaczyna się 
przecierać... Nie przyspieszaj niczego gorączkowym tłumaczeniem, bo sprawę bar
dziej zagmatwasz.
BLIŹNIĘTA - 21.05. -21.06. - Poczujesz się lekki i wolny, a to za sprawą sfinalizo
wania przedsięwzięcia, które zaprząta całą Twoją uwagę. Stan euforii wyostrzy Twoje 
zmysły, a więc dojrzysz więcej i przeżyjesz wszystko bardziej intensywnie.
RAK - 22.06. - 22.07. - Trzeba będzie opuścić skorupę i oddalić się od niej na dość 
długi czas. Przed wojażem zasięgnij rady osób, które podobne doświadczenia mają 
za sobą. Nowe kontakty sprawią, że powrócisz wzbogacony wewnętrznie i bardziej 
otwarty na ludzi.
LEW - 23.07. - 23.08. - Tak charakterystyczny dla Ciebie szeroki gest i szeroka 
natura staną się powodem dość ostrego konfliktu z najbliższą Ci osobą. Twoja chęć 
“wybicia się ” na niezależność jest dla niej zagrożeniem. Jeżeli chcesz nadal z Tą 
osobą być, poskrom nieco swoją naturę.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Aktywny, lecz bardzo trudny tydzień. Mogą pojawić się 
kłopoty finansowe lub prawne, sprzeczki w interesach, a w związku z tym dołek 
psychiczny. Rozwiązanie tych problemów wymagać będzie wielu kompromisów, a 
nawet zniesienie afrontu...
WAGA -23.09. -23.10. - Jeżeli nawet nie wszystko pójdzie tak jak sobie zaplanowa
łeś, nie musisz szukać winy u siebie. Przeszkody leżą poza sferą twoich możliwości. 
Ich ominięcie jest poza Twoim zasięgiem.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Niewłaściwa ocena zjawiska teraz zemści się mini
malnymi efektami maksymalnego wkładu Twojej pracy. Finansowy kryzys osłodzą 
Ci nieco sukcesy w sferze intymnej...
STRZELEC 23.11. - 21.12. - Zalecana duża ostrożność! Znajomi, którym ufałeś 
mogą udzielić Ci niewłaściwych rad lub zachęcić do nadmiernych wydatków. Planuj 
wszystko z  ołówkiem w ręku i z  zastrzeżeniem przyjmuj wszystkie wiadomości, choćby 
pochodziły z najbardziej wiarygodnego źródła.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Twoja pozycja jest ciągle chwiejna, ale wzmocnić 

ją  może jedna trafna decyzja w sprawie o kluczowym znaczeniu. Podążaj tropem 
życzliwego Ci poprzednika, a poczujesz się usatysfakcjonowany.
WODNIK -21.01. -19.02. - Decyzje podejmowane pod wpływem chwili oraz impul
sywne i lekkomyślne działanie mogą wpędzić Cię w sytuację bez wyjścia. Nie wchodź 
w żadne układy bez gruntownego zbadania wszystkich powiązań między ludźmi, 
którzy mają wydawać Ci polecenie...
RYBY - 20.02. - 20.03. - Na szczęście dość szybko dojdziesz do równowagi po nie
dawnych przejściach, choć niesmak pozostanie na dłużej. W otrząśnięciu się pomogą 
Ci bieżące obowiązki, goniące terminy i konieczność zespołowego działania...

O k o Fatałachy z naszej szafy
\ __________________________ /

Z ak ła d a ją c , że w io sn a  je d n a k  
nadejdzie, przyw itam y j ą  z nowym 
makijażem  na twarzy. M oda w iosen
na nie oszołom iła nas rew olucyjny
mi zmianami i jes t w yraźną kontynu
acją propozycji z kilku poprzednich 
sezonów, swoje pięć m inut m ająw i- 
zażyści. I choć projektanci deklaro
wali, że nie będzie już  żadnych no
stalgicznych pow rotów  do przeszło
ści, duch szalonych lat sześćdziesią
tych czuwa.

Bardzo w yraźnie je s t to widoczne 
w stylu m akijażu. I choć w latach 60. 
już to przerabialiśmy, dziś ciemne po
wieki w racająjako  aw angarda lat 90. 
Nowy m akijaż w ym aga w iększych 
um iejętności m anualnych, bo trzeba 
pociągnąć nad górną pow ieką ołów 
kiem grubą kreskę. Reszta jes t wy
pełniona ciemnym kolorem. N ajm o
dniejsze je s t indygo - oryginalny ko
lor dżinsu.
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Cała tw arz je s t jasna, w tym rów 
nież usta. Oko je s t elem entem  naj
w ażniejszym  i najbardziej widoczne.

W r ó żk a

l O D A l

Dziś kolejne dwa z ośmiu fragmentów. Należy 
złożyć je w całość, nakleić na kartkę i przysłać 
do redakcji lub wrzucić do naszych "żółtych 
skrzynek". Wśród autorów prawidłowych roz
wiązań, na które czekamy do 10 kwietnia, rozlo
sujemy dwie nagrody pieniężne wartości 20 zł 
każda.
Zapraszamy do zabawy!

PAfceazAć
czy fi kuchnia Jod
Sałatek ciqg dalszy. Dziś sałatki zie

mniaczane z różnych krajów. Uwaga: 
ziemniaki gotujemy w skórkach.

Sałatka ziemniaczana 
po amerykańsku 

30 dkg ziemniaków 
2 jabłka
10 dkg gotowanej wołowiny 
5 dkg szynki konserwowej 
2 korniszony
2 jaja ugotowane na tw ardo 
1 /2  szklanki śmietany 
5 dkg orzechów włoskich
2 łyżki majonezu
natka pietruszki, szczypiorek 
sól, pieprz i curry do smaku

Ziemniaki umyć, ugotować, obrać, 
pokroić w kostkę. Pokroić jabłka, wo
łowinę, szynkę, jaja i korniszony. W y
mieszać ze śmietaną, majonezem, po
siekaną zieleniną oraz sparzonymi, 
obranymi ze skórki i posiekanymi orze
chami. Doprawić solą, pieprzem i cur
ry-

Sałatka ziemniaczana 
po moskiewsku

30 dkg ziemniaków
3 ogórki kiszone 
10 dkg oliwek
2 łyżki tartego chrzanu
mały słoik majonezu
5 dkg grzybków marynowanych
5 dkg szynki konserwowej
natka pietruszki
sól, pieprz i cukier do smaku

Ziemniaki ugotować, obrać. Ogórki 
razem z szynką pokroić w kostkę. Na
stępnie wymieszać z chrzanem, ma
jonezem, pokrojonymi w paseczki 
oliwkami oraz posiekanymi grzybka
mi. Doprawić. Posypać posiekaną no
tką pietruszki.
Sałatka ziemniaczana po polsku

1/2  kg ziemniaków 
15 dkg parówek 
2 łyżki oliwy 
natka pietruszki
sól, pieprz, czosnek i sok z cytryny do 
smaku

Ziemniaki umyć, ugotować pod przy
kryciem, obrać. Pokroić w kostkę razem 
z obranymi z osłonki parówkami. Na
stępnie wymieszać z posiekaną natką 

^pietruszki, olejem i przyprawić. ^

 ̂Czytaj razem z nami

Zapiski Eco
Rzeczywistość można opisywać na róż

ne sposoby. Nikt nie robi tego jednak cel
niej i jednocześnie z takim humorem, jak 
goszczący niedawno w Polsce, włoski pi
sarz Umberto Eco. Własne obserwacje świa
ta zamieszczał w formie felietonów w la
tach ’80 i ’90 w mediolańskim 
“L’Espresso”, ale popularność na całym 
świecie zdobyły zebrane w formie książko
wej, wydane pod tytułem “Zapiski na pu
dełku od zapałek”. Eco przedstawia w książ
ce rzeczywistość ironicznie, przewrotnie, 
ujawnia rządzące światem często absurdal
ne, komiczne mechanizmy. Sprowadzając 
rozmaite dylematy współczesności z dywa- 
gacji filozoficznych do groteskowej ilustra
cji autor sprawią że nabierają one nierzad
ko szokującego wymiaru. Jesteśmy pewni, 
że bestseller “Imię Róży” przeczytali już 
wszyscy, wdarto więc sięgnąć do “Zapi
sków...”, które są z pewnością przyjemną i 
zabawną lekturą nie pozbawioną jednak 
refleksji nad światem. /a/
Umberto Eco - Zapiski na pudełku od 
zapałek, Historia i Sztuka, Poznań 1993 
Drugie zapiski na pudełku od zapałek. 
Historia i Sztuka, Poznań 1994
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